


1

Penanggung Jawab  Ahmad Syafii Maarif 
 Jeffrie Geovanie 
 Rizal Sukma

Pemimpin Umum  Fajar Riza Ul Haq

Pemimpin Redaksi   Ahmad Fuad Fanani

Wakil Pemimpin redaksi Muhd. Abdullah Darraz

Dewan Redaksi  Clara Juwono  
 M. Amin Abdullah 
 Haedar Nashir 
 Luthfi Assyaukanie 
 Ahmad–Norma Permata  
 Hilman Latief 
 Ahmad Najib Burhani

Sekretaris Redaksi  M. Supriadi

Redaktur Pelaksana  Khelmy K. Pribadi, Pipit Aidul Fitriyana

Design Layout  Deni Murdiani

Keuangan  Henny Ridhowati, Muslima Ertansiani

Sirkulasi   Awang Basri, Pripih Utomo

Alamat Redaksi  MAARIF Institute for Culture and Humanity 
 Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810 
 Telp +62-21 8379 4554     Fax +62-21 8379 5758 
 website : www.maarifinstitute.org 
 emial : maarif@maarifinstitute.org

          fuadfanani06@yahoo.com
     darrazophy@yahoo.com
  
  Donasi dapat disalurkan melalui rekening : 
  Yayasan A. Syafii Maarif 
   BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara) 
  0114179273

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa 
hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity.  
Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar  
ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 2000 kata (5 halaman, 1 spasi, 
A4) dengan batas makismal 5000 kata (13 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa 
mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 3 kali setahun (April, Agustus, Desember).

Pengelola



2

Pengantar Redaksi 
Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda ...........  4
Ahmad Fuad Fanani

Artikel Utama
Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap 
Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia 
Pasca Orde Baru ................................................................. 14
Muhammad Najib Azca

Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama 
Kaum Muda ....................................................................... 45
Zuly Qodir     

Paradoks Kebangsaan Siswa Kita  ......................................  67
Ahmad Baedowi  

Kaum Muda dan Radikalisme (?)  .....................................  82
Zora A. Sukabdi

Pendidikan Multikultural dan Anti Kekerasan Melalui 
Permainan Garis ................................................................ 97
Retno Listyarti

Membangun Keberagamaan Inklusif-Dialogis di 
SMA PIRI I Yogyakarta ...................................................... 109
Anis Farikhatin

Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer ................  132
Wahyudi Akmaliah Muhammad dan Khelmy K. Pribadi

Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan 
Kewargaan   ........................................................................ 154
Muhd. Abdullah Darraz

Riset
Pemetaan Problem Radikalisme di 
SMU Negeri di 4 Daerah ................................................... 174
Ahmad Gaus AF   

Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: 
Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta ................................................  192
M. Zaki Mubarak

Khazanah Lokal
Pembebasan dari Desa  ...................................................... 218
Arif Koes Hernawan dan Khelmy K. Pribadi

Daftar Isi



3

Pustaka
Gerakan Islam Syariat dan Upaya Syariatisasi 
Melalui Jalur Konstitusi ..................................................... 234
Pipit Aidul Fitriyana

Refleksi 
Agama, Terorisme, dan Peran Negara ...............................  242
Ahmad Syafii Maarif

Profil Penulis ........................................................................... 250
 

Profil MAARIF Institute dan Profil Media ............................ 258

Petunjuk dan Format Penulisan Artikel  ................................ 260



4

Fenomena radikalisme di Indonesia hingga hari ini masih menjadi 
perbincangan yang menarik dan terus menghangat. Radikalisme masih 
menjadi masalah serius bagi banyak kalangan. Jika kita berefleksi ke 
belakang, semenjak tragedi WTC dan Pentagon, 11 September 2001, 
kosakata terorisme dan radikalisme Islam memang banyak bertaburan 
di media massa, buku, dan jurnal akademik. Selama ini, banyak orang 
menganggap kategorisasi itu hasil ciptaan Barat untuk memecah-belah 
umat Islam serta mencegah umat Islam maju dan bersatu. Karena itu, 
tidak aneh jika ketika terjadi Bom Bali I pada 2002 dan Bom Bali II, 
banyak tokoh Islam yang menyatakan bahwa teroris tersebut hanya 
“rekaan” Barat untuk merusak citra Islam agar senantiasa terkait dengan 
kekerasan dan terorisme.

Namun, ketika kejadian teror di Indonesia terus beruntun, yang diikuti 
oleh penangkapan para teroris, kita menyaksikan fakta lain berupa 
testimoni dan jaringan yang dibentuk oleh mereka. Kita bisa tahu 
bahwa memang ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk 
menjadi teroris, menggembleng para calon teroris, mengajarkan ilmu 
teror, dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti pemahaman Islam 
ala teroris. Dari fenomena itu, kita bisa mengatakan bahwa radikalisme 
dan terorisme bukan murni ciptaan Barat, melainkan memang fakta 
nyata karena ada yang meyakini, memeluk, dan mengembangkannya 
dari kalangan umat Islam sendiri.

Berkaitan dengan itu, menjadi benar ungkapan Sidney Jones (2003) 
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bahwa ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia itu nyata, 
meskipun saat ini hanya minoritas Muslim yang radikal, dan lebih 
sedikit lagi yang suka menggunakan kekerasan. Menjadi Muslim yang 
liberal, progresif, fundamentalis, radikal, atau inklusif tentu sah-sah 
saja, dan itu bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Yang 
menjadi persoalan adalah ketika pola keberagamaan yang kita yakini 
dan jalani mengancam eksistensi orang lain. Yang lebih parah lagi, 
ketika suatu kelompok mendaku dirinya yang paling benar dan memiliki 
kebenaran tunggal, seraya memaksa kelompok yang lain mengikuti 
paham kelompoknya. Tindakan kelompok radikalisme keagamaan yang 
kadang menggunakan cara kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, 
tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin 
kemerdekaan beragama, berekspresi, dan berkeyakinan.

Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan 
terorisme. Ahmad Syafii Maarif pernah menyatakan bahwa radikalisme 
lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagamaan 
seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal 
untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem 
intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang 
memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa 
berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya dan selamanya 
begitu (Islam and the Challenge of Managing Globalisation, 2002). 

Namun, sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah 
sebelum terorisme. Pada umumnya, para teroris yang banyak melakukan 
tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang 
radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Hal itu karena 
perbedaan diantara keduanya sangat tipis, dalam istilah Rizal Sukma 
(2004), “Radicalism is only one step short of terrorism.” Dan itu tampak ketika 
banyak para teroris melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan 
radikal yang mereka anut. Tidak heran jika para teroris yang juga kadang 
disebut sebagai orang neo-khawarij itu menganggap orang lain yang 
bukan kelompoknya sebagai ancaman. Dan ancaman ini dalam batas-
batas tertentu, menurut mereka harus dimusnahkan. Radikalisme juga 
banyak beririsan dengan problem terorisme yang menjadikan keamanan 
dan kenyamanan menjadi terganggu. Oleh karenanya, diskusi tentang 
radikalisme dan penyadaran masyarakat akan bahaya radikalisme mesti 
harus dijadikan agenda yang serius dan terus menerus.
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Radikalisme di Kalangan Kaum Muda
Yang memprihatinkan, semenjak beberapa tahun terakhir ini gerakan 
radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. 
Fenomena bom bunuh diri, bom di Serpong, terendusnya jaringan NII 
(Negara Islam Indonesia) beberapa waktu lalu mengkonfirmasi bahwa 
gerakan radikal banyak menyusupkan pahamnya dan memperluas 
jangkauan jaringannya melalui kampus dan sekolah. Para mahasiswa dan 
siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap 
belajar mengenal banyak hal, menjadi sasaran yang paling strategis untuk 
memperkuat gerakan radikalisme keagamaan ini. Terlebih lagi, posisi 
strategis mahasiswa dan siswa yang mempunyai jangkauan pergaulan luas 
dan relatif otonom, dianggap oleh gerakan radikal sebagai sarana yang 
paling pas dan mudah untuk memproliferasi paham-paham radikal yang 
mereka perjuangkan.

Riset MAARIF Institute pada tahun 2011 tentang Pemetaan Problem 
Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah (Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, 
dan Solo) yang mengambil data dari 50 sekolah mengkonfirmasi 
fenomena di atas. Menurut riset ini, sekolah menjadi ruang yang 
terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu 
terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang 
terbuka ini untuk masuk secara aktif mengkampanyekan pahamnya dan 
memperluas jaringannya. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk 
mulai dari yang ekstrem hingga menghujat terhadap negara dan ajakan 
untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin 
memperjuangkan penegakan syariat Islam.

Sebagai konsekuensi dari menguatnya dan tertanamnya paham-paham 
keagamaan radikal, banyak siswa yang pemahaman keislamannya 
menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Karena paham 
keagamaan yang tertutup ini, maka paham kebangsaan mereka menjadi 
tereduksi dan menipis. Yang ironis, pihak sekolah banyak yang tidak 
peduli dengan paham-paham keagamaan yang diajarkan melalui kegiatan-
kegiatan Rohis di sekolah. Hal ini mungkin karena mereka terlalu percaya 
akan independensi siswanya atau bisa jadi karena kelompok Rohis ini 
masuk ke kegiatan siswa ketika jam belajar sekolah sudah selesai. Yang 
juga menarik dari temuan riset MAARIF Institute, berbagai organisasi 
keagamaan yang bercorak keras banyak mengisi ruang terbuka di sekolah 
dengan agendanya masing-masing. Kelompok ini juga membawa paham 
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keislaman yang mereka pahami masuk ke ruang sekolah mengisi ruang 
kosong ideologi negara yang dulu sering diajarkan secara massif. Ideologi 
negara ini adalah Pancasila yang dulu secara terus-menerus diajarkan 
dan diindoktrinasi melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila). Oleh karenanya, kesadaran keislaman para siswa 
di 50 SMU Negeri di 4 daerah yang diteliti MAARIF Institute lebih 
mengental dan kuat dibandingkan kesadaran mereka tentang kebangsaan 
atau kewarganegaraan.

Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan 
Perdamaian (LaKIP) juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. 
Survei yang digelar pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 itu 
dilakukan di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di 10 wilayah se-
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Survei ini 
mengambil sampel 993 siswa SMP dan siswa SMA. Yang patut dicatat, 
survei ini menunjukkan bahwa hampir 50% dari pelajar setuju tindakan 
kekerasan atau aksi radikal demi agama. 14,2% siswa menyatakan setuju 
dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan 
Noordin M Top. 84,8% siswa juga menyatakan setuju dengan penegakan 
syariat Islam. Sementara itu, sebanyak 25,8% menganggap bahwa 
Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara. Meskipun 
beberapa pihak yang menyatakan keraguannya terhadap metodologi dan 
hasil survei ini, tapi survei ini harus dijadikan alarm atau lampu merah 
terhadap masa depan bangsa Indonesia. 

Ketika siswa dan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin 
bangsa di berbagai tingkatan dan bidang ini sudah terinfiltrasi pemahaman 
radikal, kita tentu patut menyatakan keprihatinan terhadap nasib bangsa 
Indonesia ke depan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan fenomena 
radikalisme dikalangan kaum muda ini, mulai dari soal ekslusifisme 
paham keagamaan, krisis identitas, aksi identitas, hingga soal gejala 
krisis sosial-budaya-ekonomi dan politik. Menurut Muhammad Najib 
Azca dalam “Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap 
Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde 
Baru” (2012), setidaknya ada 3 faktor yang bisa digunakan untuk 
menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda. Pertama, 
dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang 
membuka struktur kesempatan politik (political opportunity structure) yang 
baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian. Kedua, transformasi 
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gerakan radikal Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal 
kemerdekaan. Ketiga, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum 
muda di Indonesia. Ketiga faktor itulah yang berjalan berkelindan 
bersama faktor lain sehingga menyebakan radikalisme mendapat tempat 
yang subur di kalangan generasi muda. 

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka 
Jurnal MAARIF Vol. 8, No. 1, 2013 berusaha untuk memetakan lebih 
jauh tentang problem radikalisme di kalangan kaum muda. Edisi ini juga 
bermaksud mengulas secara mendalam tentang fenomena radikalisme 
di kalangan kaum muda, menyingkap geneologi, motif, tujuan, cara 
dan metodenya, serta jaringannya. Agar tidak berhenti pada diskursus 
permasalahan saja, jurnal ini berusaha mencari alternatif jawaban atas 
problem radikalisme di kalangan kaum muda dengan mengangkat 
beberapa best practices dari program-program yang dilakukan berbagai 
pihak untuk membendung gerakan radikalisme keagamaan. Kami 
berharap bahwa dengan mendiskusikan fenomena radikalisme di 
kalangan kaum muda di ruang akademik dan publik yang lebih terbuka, 
maka generasi muda di Indonesia akan menjadi lebih kritis, cerdas, 
mencerahkan, dan punya komitmen yang tinggi terhadap masa depan 
bangsa dan negara ini. 

Pada edisi kali ini, redaksi menyajikan tulisan-tulisan terpilih yang 
ditulis oleh para akademisi, peneliti, guru dan praktisi, serta para pegiat 
lembaga yang selama ini konsen dengan permasalahan kaum muda. 
Kami berharap dengan mengundang para penulis dari berbagai latar 
belakang itu bisa memerkaya perspektif dan memberikan gambaran yang 
lebih luas dan mendalam tentang permasalahan radikalisme di kalangan 
kaum muda. Pada edisi ini, artikel Muhammad Najib Azca membahas 
secara mendalam dan konseptual tentang radikalisme kaum muda dan 
apa urgensinya mendiskusikan tentang fenomena radikalisme kaum 
muda Muslim pasca Orde Baru. Berbeda dengan studi sebelumnya, 
Najib mengkaji fenomena radikalisme dengan menggunakan 
perspektif teori gerakan sosial (social movement theory) dan studi agensi 
kepemudaan (youth studies). Menggunakan pendekatan Passionate Politics 
dalam sosiologi gerakan sosial, ia mengajukan argumen bahwa gejala 
radikalisme di kalangan pemuda Muslim di masa pasca Orde Baru bisa 
dilihat sebagai ‘aksi identitas’ yang dilakukan dalam rangka merespon 
dan menjawab ‘krisis identitas’ yang mereka alami di tengah perubahan 
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drastis dan dramatis yang terjadi di Indonesia pada fase awal transisi 
menuju demokrasi. Dalam artikelnya, Najib juga menganalisis tentang 
ideologi dan jejaring sosial yang sangat terkait erat dengan dukungan 
atau keterlibatan kaum muda dengan gerakan sosial radikal. 

Senafas dengan Najib Azca, artikel Zuly Qodir menganalisis radikalisme 
kaum muda dengan pendekatan gerakan sosial keagamaan. Dalam 
artikelnya, ia mengkaji literatur konseptual tentang kaum muda dan 
radikalisme agama yang dipadukan dengan analisis survei lapangan 
terhadap tema ini yang sudah dilakukan berbagai lembaga. Zuly 
menyatakan dalam tulisannya bahwa selain berbagai faktor yang selama 
ini dianggap dominan dalam memengaruhi radikalisme agama, faktor 
kondisi sosial juga sangat berpengaruh dan malah bisa menjadi akar dari 
muncul dan berkembangnya radikalisme keagamaan. Faktor kondisi 
sosial itu berupa: mental health, ekonomi yang timpang, kondisi sosial 
politik, dan komitmen keagamaan. 

Berdasarkan  hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan 
Perdamaian (LaKIP) dan pembacaan terhadap berbagai literatur, Ahmad 
Baedowi menganalisis tentang paradoks kebangsaan yang dialami oleh 
siswa di Indonesia. Ia menuliskan, berdasarkan survei lembaganya 
itu pada 2011, diketahui adanya fakta siswa sekolah menengah atas 
di Jabodetabek yang memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap 
radikalisme keagamaan dan tindakan kekerasan. Fakta ini tentu sangat 
memprihatinkan dan harus segera disikapi secara serius. Untuk itu, ia 
menganjurkan agar sekolah dan guru hendaknya mempertimbangkan 
dan mengajarkan tentang pentingnya fakta kemajemukan yang terdapat 
dalam sejarah bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila kepada 
anak didik di sekolah. Selain itu, penting juga diajarkan tentang toleransi 
dan dilakukan berbagai strategi untuk menguatkan paham kebangsaan 
kita.

Dengan menggunakan perspektif psikologi, artikel Zora A. Sukabdi 
mendiskusikan tentang kaum muda, radikalisme, dan terorisme. 
Dalam konteks itu, agama seringkali dipersepsikan sebagai faktor yang 
memengaruhi radikalisme bagi kaum muda. Maka, pendidikan agama 
perlu dikembalikan fungsinya untuk memperkuat pembangunan karakter 
dan mentalitas kaum muda. Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan 
dan pembelajaran agama di luar jam sekolah perlu diarahkan untuk 
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memperkuat 24 karakter positif dasar manusia. Hal ini penting karena 
kita sangat perlu mendidik generasi muda yang unggul dan berkarakter 
serta jauh dari sifat-sifat negatif, intoleransi, diskriminasi, prasangka, dan 
radikalisme.

Yang menarik, jurnal edisi kali memuat tulisan Retno Listyarti dan 
Anis Farikhatin yang merupakan guru dan praktisi, yang mendedah   
pengalaman mereka mendampingi anak didiknya agar tidak larut dalam 
gerakan radikalisme kaum muda. Dalam tulisannya, Retno Listyarti 
menceritakan pengalamannya tentang bagaimana ia mengunakan 
permainan garis untuk mengenalkan pendidikan multikultural dan anti 
kekerasan. Retno banyak mendiskusikan berbagai persoalan yang terkait 
dengan radikalisme keagamaan dan mendorong murid-muridnya untuk 
aktif memberikan pendapat atau menyanggah pendapat kawannya. 
Menurut Retno, guru sangat penting memiliki pemahaman, sikap, dan 
perilaku yang multikultural karena hal itu akan sangat berpengaruh juga 
terhadap sikap dan pemahaman murid-muridnya. Senada dengan Retno, 
Anis Farikhatin dalam tulisannya juga merefleksikan pengalamannya 
mendampingi anak didiknya di SMA PIRI I Yogyakarta untuk 
mewujudkan keberagamaan yang inklusif-dialogis dan berwawasan 
multikultural. Upaya itu dilakukan dengan membawa anak didiknya 
mengunjungi berbagai tempat dan lembaga yang beragam, yang kemudian 
dilanjutkan dengan dialog diantara mereka. Terbukti, dari kunjungan 
itu sedikit banyak juga memengaruhi terhadap perubahan pola berpikir, 
perilaku, dan minat belajar siswa terhadap kelompok lain yang beragam. 

Selanjutnya, pada berbagai diskusi soal radikalisme kaum muda dan 
media, setidaknya secara umum ada dua yang keduanya bisa bersifat 
kausal: Pertama penggunaan media populer dalam insfrastruktur 
radikalisasi anak muda dan Kedua penggunaan media populer sebagai 
media konter-radikalisasi anak muda. Dalam artikel yang berjudul “Anak 
Muda, Radikalisme dan Budaya Populer” di jurnal edisi ini, Wahyudi 
Akmaliah Muhammad dan Khelmy K. Pribadi mencoba memotret pada 
aspek yang kedua. Bagaimana media populer sebagai bagian dari budaya 
populer digunakan untuk melakukan konter-radikalisme terutama 
di kalangan anak muda. Artikel ini mengetengahkan gagasan tentang 
pentingnya kontekstualisasi gerakan konter-radikalisme, terutama untuk 
target anak muda. Kontekstualisasi ini berhubungan dengan moda 
komunikasi advokasi. Kedekatan anak muda pada budaya populer 
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di tengah ancaman radikalisasi adalah ruang baru yang mestinya juga 
diperhatikan oleh segenap lembaga civil society yang memiliki perhatian 
besar pada isu-isu radikalisme keagamaan. Di dalam artikel ini juga 
dijelaskan mengenai pengalaman MAARIF Institute mengelola program 
kampanye anti-kekerasan kepada anak muda dengan menggunakan 
media film sebagai alat utamanya. Tak hanya pengalaman pengelolaan, 
namun beberapa pelajaran penting juga didedah oleh kedua penulis ini.  

Sebagai ikhtiar untuk membendung radikalisme di kalangan kaum 
muda, artikel Muhammad Abdullah Darraz dalam jurnal ini mengulas 
praktek radikalisasi di institusi pendidikan umum negeri setingkat 
SMU. Radikalisasi ini terjadi melalui proses pembelajaran dan kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kurangnya diskursus keislaman di 
kalangan pelajar dan sebagian guru-guru, menjadikan mereka sangat 
terbuka untuk menerima berbagai ideologi radikal yang  dihembuskan 
tanpa melakukan proses filterisasi yang kritis. Artikel ini juga mengulas 
tentang pengalaman advokasi, pendampingan, dan penyadaran yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti MAARIF 
Institute dalam rangka membendung arus radikalisasi yang terjadi di 
lingkungan sekolah umum negeri.

Yang tak kalah menarik, seperti edisi sebelumnya, jurnal MAARIF edisi ini 
juga memaparkan hasil riset MAARIF Institute pada tahun 2011 tentang 
“Pemetaan Problem Radikalisme di Kalangan SMU Negeri di 4 Daerah”. 
Dari hasil riset yang dituliskan oleh Ahmad Gaus AF itu menunjukkan 
adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok radikal untuk masuk ke 
lingkungan sekolah guna menyebarkan paham mereka dan merekrut 
anggota dari kalangan pelajar. Gerakan mereka ini dimungkinkan 
karena pihak sekolah pada umumnya cenderung terbuka kepada pihak-
pihak dari luar, termasuk kepada kelompok-kelompok radikal. Menurut 
Gaus, kesadaran keislaman yang tidak diimbangi dengan kesadaran 
kewarganegaraan yang memadai yang umumnya menguat di SMU Negeri 
di 4 daerah itu, akan menjadi titik yang rawan bagi masuknya kelompok 
garis keras yang akan mentransformasikannya menjadi kekuatan Islam 
yang destruktif, anti toleransi, dan membungkam keragaman.

Selain riset di atas, Jurnal MAARIF edisi ini juga memuat riset M. Zaki 
Mubarak tentang berkembangnya pemikiran dan perilaku keberagamaan 
yang cenderung radikal di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 
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Jakarta. Perkembangan itu disebabkan di antaranya oleh perubahan 
sosial politik pasca reformasi yang memungkinkan kelompok dan paham 
radikal itu lebih mudah masuk ke perguruan tinggi. Pendirian fakultas 
umum di kampus juga turut memengaruhi perkembangan radikalisme di 
kalangan mahasiswa, karena umumnya fakultas non studi agama menjadi 
basis gerakan mereka. Tumbuh dan berkembangnya pola keberagamaan 
radikal di kampus UIN Jakarta yang dulu terkenal sebagai basis 
pembaruan pemikiran Islam dan menghasilkan banyak pemikir Islam 
yang liberal, harus direspon semua pihak dengan serius dan memadai. 

Rubrik Khazanah Lokal pada jurnal edisi ini membahas secara mendalam 
tentang sosok Ahmad Bahruddin sebagai salah satu penerima MAARIF 
Award tahun 2012. Dalam tulisan yang berjudul “Pembebasan dari 
Desa”,  Arif Koes Hernawan dan Khelmy K. Pribadi menggambarkan 
secara komprehensif tentang sosok, kiprah, sejarah, dan gagasan-gagasan 
dari Ahmad Bahruddin dalam memberdayakan masyarakatnya.  Tulisan 
itu juga mengungkap peran penting Bahruddin dalam pendirian dan  
pengembangan Serikat Petani Qaryah Thayyibah yang terus berkembang 
dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat Salatiga dan 
sekitarnya hingga hari ini. Kehadiran sosok Bahruddin itu, menunjukkan 
bahwa-meminjam istilah Buya Syafii—masih ada manusia siuman yang 
membuat kita optimis terhadap perbaikan bangsa ini. 

Pada edisi ini, jurnal MAARIF juga menyuguhkan sebuah resensi buku 
karya Haedar Nashir yang berjudul Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah 
Ideologis di Indonesia (2013). Dalam resensi yang ditulis oleh Pipit Aidul 
Fitriyana ini, dipaparkan tentang gerakan Islam Syariat dan upaya 
Syariatisasi melalui Konstitusi yang selama ini berkembang di Indonesia. 
Sebagai pamungkas, refleksi dari Ahmad Syafii Maarif tentang “Agama, 
Terorisme, dan Peran Negara” kami persembahkan ke sidang pembaca 
yang terhormat. Dalam refleksinya, Buya Syafii menganalisis terorisme 
global dan dampaknya terhadap Indonesia serta bagaimana sikap Islam 
terhadap terorisme dan apa yang perlu dilakukan oleh negara. Karena 
terorisme ini fenomena yang kompleks, maka langkah pencegahannya 
pun tidak bisa sederhana dan harus mempertimbangkan banyak faktor.

Tema besar edisi kali ini, “Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: 
Gagasan dan Aksi” dipilih, selain sebagai respon atas persoalan mutakhir 
keberagamaan kita juga sebagai kritik-produktif atas krisis kebhinekaan 
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yang tengah menyerang bangsa ini. Melalui ragam gagasan dan contoh-
contoh aksi dalam edisi kali ini, MAARIF Institute berpamrih besar 
untuk mengajak segenap anak bangsa bersama-sama berkhidmat untuk 
kebhinnekaan. Sebagaimana spirit yang terus digelorakan didalam 10 
tahun perjalanan MAARIF Institute. 

Akhirul kalam, kami mempersilahkan sidang pembaca yang budiman 
untuk membaca, menikmati, mendiskusikan, dan mengambil manfaat 
dari artikel-artikel yang kami terbitkan pada edisi kali ini. Kami 
memandang bahwa fenomena radikalisme agama di kalangan muda 
adalah fakta yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Dengan 
penyikapan seperti itu, maka kita bisa berpikir jernih, obyektif, dan 
komprehensif untuk kemudian bisa mencari jalan keluar dari masalah 
ini. Bagaimanapun, generasi muda adalah aset bangsa yang harus 
kita jaga dengan sepenuhnya dan seserius mungkin. Oleh karenanya, 
berbagai tawaran tentang antisipasi radikalisme di kalangan muda dan 
penguatan pendidikan keagamaan serta pendidikan karakter bangsa 
sebagaimana telah ditawarkan oleh para kontributor jurnal ini, layak 
untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Karena tak ada gading 
yang tak retak, maka kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan 
atau kesalahan yang ada pada edisi ini. Selamat membaca dan semoga 
bermanfaat.
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Yang Muda, Yang Radikal

Sebagian dari pokok fikiran dalam tulisan ini berasal dari ‘proyek 
individual’ saya sebagai mahasiswa tingkat doktoral di Universitas 
Amsterdam sejak 2006, yang akhirnya berbuah dengan selesainya naskah 
disertasi berjudul After Jihad: A Biographical Approach to Passionate Politics 
in Indonesia yang diuji secara terbuka pada bulan Mei 2011. Sedangkan 
sebagian lainnya merupakan bagian dari ‘proyek kolektif’ yang muncul 
belakangan ketika terlibat dalam upaya mengembangkan studi 
kepemudaan (youth studies) di tanah air, khususnya bersama sejumlah 
kolega akademik Fisipol UGM melalui lembaga baru bernama Youth 
Studies Centre alias YouSure Fisipol UGM. 

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan 
kecil: mengapa membahas radikalisme kaum muda? Atau lebih spesifik 
lagi: apa urgensi dan arti penting mendiskusikan fenomena radikalisme 
pemuda Muslim di tanah air di era pasca Orde Baru? 

Fenomena radikalisme kaum muda adalah fenomena penting dan 
menarik yang bercorak lintas-bangsa, lintas-budaya dan lintas-sejarah. 
Kita bisa memulai cerita dari seberang lautan, dengan menengok 
rangkaian peristiwa yang belum lama terjadi di kawasan Timur-Tengah 
atau di jazirah Arabia: terjadinya gelombang besar demokratisasi yang 
mengharu-biru negeri-negeri yang melahirkan para nabi tersebut. 

YANG MUDA, YANG RADIKAL
Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di 
Indonesia Pasca Orde Baru

Muhammad Najib Azca

•	 Tulisan	ini	berasal	dari	Pidato	Dies	Natalis	ke-57	Fakultas	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	Politik	Universitas	
Gadjah	Mada	yang	disampaikan	penulis	di	Yogyakarta	pada	5	Desember	2012.	
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Bermula dari Tunisia, bersambung ke Mesir, berlanjut di Libya, dan 
mungkin masih berlanjut ke negara-negara lainnya, bergiliran kekuasaan 
otoriter oleng dan tumbang digerus oleh gelombang tuntutan perubahan 
dan pembaruan. Di balik rangkaian peristiwa dramatis yang belakangan 
acap disebut sebagai “musim semi Arab” alias the Arab’s spring tersebut, 
kita mendapati peran kunci kaum muda dalam menggalang dan 
menghembuskan gelombang topan yang berujung pada kejatuhan rezim-
rezim tiran tersebut. Demikianlah: kita menemukan kaum muda berada 
di garis depan gerakan perlawanan terhadap rezim-rezim otoriter yang 
selama beberapa dasawarsa terakhir mengangkangi rakyat di berbagai 
negeri di Timur-Tengah. 

Natana J. DeLong-Bas (2012) menyebut kaum muda penghela gelombang 
perubahan tersebut sebagai “generasi Facebook” atau “ generasi internet” 
lantaran penggunaan masif dan intensif media sosial (social media) dalam 
orkestrasi gerakan menuntut perubahan yang dilakukan kaum muda di 
jazirah Arabia. DeLong-Bas menyebut pemuda dan media sosial telah 
memainkan peran penting dalam proses kebangkitan demokratisasi di 
Timur-Tengah. Kisah-kisah serupa juga bisa temukan di berbagai penjuru 
jagad yang lain, dari daratan Eropa yang tengah dilanda krisis ekonomi 
serius hingga bagian selatan benua Amerika yang juga tengah memasuki 
periode pergolakan, kebangkitan kekuasaan rakyat. Apa sebenarnya yang 
tengah terjadi saat ini? Mungkin ada baiknya kita mendengarkan apa 
yang dirasakan dan difikirkan oleh kaum muda itu sendiri, seperti yang 
disuarakan oleh Jody McIntyre, 22 tahun, seorang jurnalis dan aktivis 
politik, dalam tulisannya berjudul “Youth Rising” (2012): 

“We are living in a time of revolution and reaction, with young people 
often taking the lead. In different corners of the globe, they are engaging 
with politics in new and forceful ways. From the student demonstrations 
in London, to the Mohammed Bouazizi-inspired uprising against the Ben 
Ali regime in Tunisia, to a swell of popular democratic movements across 
Latin America, young people are pushing the boundaries.” 

Kisah-kisah heroik serupa tentu juga jamak kita temukan di tanah air: 
peran penting kaum muda dalam berbagai babak dalam gelombang 
perjalanan sejarah di republik ini. Dari era awal pertumbuhan gerakan 
perjuangan nasional hingga era perjuangan merebut kemerdekaan yang 
bersambung dengan perkembangan mutakhir di era pasca tumbangnya 
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rezim otoriter “Orde Baru” (era Reformasi). Lantaran kiprah penting 
yang dimainkan kaum muda tersebut kadang muncul kecenderungan 
untuk melihat peranan pemuda pada pelbagai babak sejarah itu dengan 
kaca mata romantik: idealisasi pemuda sebagai sosok ideal-mitologis 
ketimbang sebagai sosok faktual-historis. 

Demikianlah: peran legendaris pemuda, misalnya, ditahbiskan 
dalam momen historis Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang 
menjadi batu penanda penting dalam perjalanan gerakan perjuangan 
kemerdekaan nasional Indonesia. Pada periode selanjutnya, Bennedict 
R.O.G. Anderson (1972/1988) membaca revolusi kemerdekaan 
Indonesia sebagai “revolusi pemuda” lantaran peran kunci kelompok-
kelompok pemuda fase tersebut. Dalam bukunya Anderson (1972: 30) 
menulis: “the central role in the outbreak of the revolution was taken not by 
alienated intelegentsia, nor in the main by oppressed classes, but by the young, 
or, as Indonesians refer to them, the pemuda.” Peran kunci para pemuda dan 
mahasiswa pada periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto 
pada 1966 serta peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada babak baru 
yang acap disebut sebagai “era Reformasi” juga tak terbantah—meski, 
tentu saja, dengan pertalian rumit dengan berbagai aktor lain, termasuk 
tentara. 

Romantisme terhadap peran historis pemuda tersebut membuat 
perebutan klaim terhadap ‘status pemuda’ menjadi bahan kontestasi 
politik penting—seperti terlihat pada perdebatan hangat ihwal kategorisasi 
siapa yang dapat disebut sebagai ‘pemuda’ dalam proses pembuatan UU 
no. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Karena itu, meski dalam UU 
tersebut disebutkan bahwa pemuda adalah mereka yang berusia 16-
30 tahun namun hingga saat ini masih jamak organisasi kepemudaan 
dipimpin oleh mereka yang berusia jauh di atas 30 tahun—bahkan di atas 
40 tahun. Salah satu contoh ekstrem adalah organisasi Pemuda Pancasila 
hingga hari ini dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno, yang kini umurnya 
telah mencapai 60 tahun!1  

1 Profil	Japto	Soerjosoemarno	misalnya	digambarkan	dalam	wikipedia:	http://id.wikipedia.org/wiki/
Japto_Soerjosoemarno	(20	Mei	2011) 
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Mengapa Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia pasca 
Orde Baru? 
Secara empirik, maraknya gerakan sosial radikal di kalangan kaum muda 
Islam sejak beberapa tahun terakhir ini membetot perhatian besar dari 
khalayak luas, baik dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, media 
maupun pengambil kebijakan serta memunculkan banyak pertanyaan 
penting. Hal ini terutama ketika sebagian dari mereka memilih bentuk 
aksi kekerasan, baik terorisme maupun vigilantisme, sebagai pola artikulasi 
radikalisme sosial dan politik mereka. Bagaimana sebaiknya memahami 
maraknya gerakan Islam radikal di kalangan kaum muda Muslim pada 
periode transisi politik tersebut?

Saya berpendapat sekurangnya ada tiga faktor penting yang bisa digunakan 
untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, dinamika sosial politik 
di fase awal transisi menuju demokrasi yang galib ditandai dengan 
tingginya derajat gejolak dan ketidakpastian. Pada fase semacam itu, 
terjadilah pembukaan struktur kesempatan politik (political opportunity 
structure) yang relatif sempit di bawah rezim otoriter. Mengikuti alur 
pikir yang dikembangkan oleh sejumlah teoritisi gerakan sosial seperti 
Sydney Tarrow (1998), ketersediaan struktur kesempatan politik menjadi 
salah satu variabel penting mobilisasi gerakan sosial, yang salah satunya 
berwujud gerakan Islam. Mengapa gerakan Islam? Nah, di sini kita 
masuk pada diskusi mengenai variabel kedua yakni: transformasi gerakan 
radikal Islam yang sebagian memiliki genealogi pada periode awal 
kemerdekaan. Seperti diungkapkan oleh Martin van Bruinessen (2002), 
sejumlah gerakan Islam radikal memiliki akar historis pada Masyumi dan 
Darul Islam (DI). Gerakan-gerakan ini mulai mengalami pasang naik 
sejak awal 1980-an menyusul berbagai perubahan di aras global, antara 
lain Revolusi Iran pada tahun 1979, serta perubahan di aras domestik, 
antara lain fragmentasi elit sejak akhir 1980-an. Melengkapi dua faktor 
di atas, Noorhaidi Hassan (2010: 49) berpendapat bahwa faktor penting 
lainnya untuk menjelaskan maraknya gerakan radikal Islam pada masa 
itu adalah tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di 
Indonesia: sekitar 72,5% pengangguran di Indonesia pada tahun 1997 
berasal dari kaum muda—hanya beringsut sedikit ke angka 70% sepuluh 
tahun kemudian. 

Namun penting untuk dicatat bahwa gerakan Islam radikal yang muncul 
di era transisi politik sesungguhnya tidak tunggal. Dalam studi yang 



18 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Yang Muda, Yang Radikal

saya lakukan terhadap maraknya gerakan jihad menyusul terjadinya 
konflik komunal agama di Indonesia timur, khususnya di Maluku dan 
di Poso, Sulawesi Tengah, terdapat sekurangnya 3 varian gerakan Islam 
yang terlibat dalam gerakan jihad tersebut, yaitu: aktivisme Islam jihadi, 
saleh/salafi, dan politik (Azca 2011). Gerakan jihadi memiliki karakteristik 
menjustifikasi penggunaan kekerasan dan terorisme untuk mencapai 
tujuan politiknya, yaitu mendirikan struktur pemerintahan Islam. 
Mereka yang termasuk di dalamnya di antaranya: Jamaah Islamiyah 
dan berbagai sub-varian Darul Islam (DI), Negara Islam Indonesia 
(NII), dan sebagainya. Varian gerakan saleh/salafi memiliki karakteristik 
memfokuskan diri pada dimensi akhlak, kemurnian iman dan identitas 
keislaman serta tidak begitu tertarik untuk mencapai kekuasaan politik. 
Mereka yang termasuk di dalamnya termasuk gerakan Wahabi-Salafi 
dengan berbagai sub-kelompoknya. Sedangkan varian gerakan Islam 
politik memiliki karakteristik berikut: terlibat dalam proses politik, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bekerja di dalam 
kerangka konstitusi kenegaraan. Berbeda dengan jihadi dan salafi yang 
dan menolak berpolitik dan menentang demokrasi dilihatnya sebagai 
anti-Islam, aktivisme politik Islam justru secara aktif berpolitik. Menurut 
mereka, berpartisipasi dalam proses politik di bawah sistem demokrasi 
adalah absah dan perlu, termasuk dalam rangka memperjuangkan 
pemberlakuan syariat Islam. 

Demikianlah, sementara konflik komunal-agama di Ambon dan Poso telah 
mereda dan mobilisasi jihad untuk berpartisipasi dalam ‘perang agama’ 
telah tutup buku, namun tidak ada tanda-tanda bahwa kecenderungan 
radikalisme juga mengalami fase surut. Varian Islam jihadi, misalnya, 
menjadikan konflik komunal-agama di Ambon dan Poso sebagai sarana 
mobilisasi massa dan kesempatan berekspansi untuk menjadikan daerah 
(pasca) konflik tersebut sebagai basis gerakan Islam jihadi. Konflik 
berkepanjangan di Ambon dan, terutama, di Poso, merupakan buah 
dari perluasan basis gerakan Islam jihadi di wilayah tersebut. Mereka juga 
terus melakukan aksi kekerasan dan teror di luar daerah konflik, seperti 
terlihat pada rangkaian aksi Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005) 
serta aksi teror lainnya. Tak kalah dengan jihadi, gerakan Islam salafi juga 
memanfaatkan momentum mobilisasi jihad sebagai kesempatan untuk 
melakukan ekspansi dan memperluas wilayah pengaruh. Pada periode 
pasca-jihad, misalnya, mereka berhasil menjadikan Ambon sebagai 
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‘ibukota’ gerakan Salafi di wilayah timur Indonesia. Hal yang sama juga 
dilakukan oleh aktivisme Islam politik, di mana kiprah politik mereka 
makin meluas. Yang menarik, sementara kebanyakan perolehan suara 
partai politik Islam mengalami penurunan sejak Pemilu 2004, namun 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil mendongkrak suaranya dan 
menjadi partai politik Islam dengan perolehan suara terbesar. 

Dengan konteks empirik semacam itulah maka saya akan membahas 
fenomena radikalisme kaum muda Muslim di Indonesia pasca Orde 
Baru dalam tulisan ini. Namun saya akan mengambil jurusan yang 
berbeda dengan kebanyakan studi terdahulu, yang mendekati persoalan 
dari perspektif historis dan studi keislaman (Islamic studies), seperti 
yang dilakukan oleh Martin van Bruinessen (2002), Noorhaidi Hasan 
(2002, 2006) dan Solahuddin (2010) maupun dari studi ilmu politik 
seperti oleh Greg Barton (2004), Greg Fealy dan Aldo Borgu (2005), 
serta John Sidel (2006). Dalam tulisan ini saya mencoba melakukan 
kajian terhadap fenomena gerakan radikal Islam di Indonesia dengan 
menggunakan perspektif teoretis gerakan sosial (social movement theory) 
dan studi agensi kepemudaan (youth studies). Lebih spesifik, saya banyak 
berhutang pada Passionate Politics, sebuah arus dalam teori gerakan sosial 
yang dikembangkan oleh Goodwin, Jasper dan Poletta dkk. (2001) yang 
memusatkan perhatian pada aspek agensi, identitas, emosi dan narasi 
dalam gerakan sosial. Menyimpang dari pendekatan hegemonik dalam 
tradisi sosiologi gerakan sosial yang dipengaruhi oleh perspektif struktural 
dan rational choice, pendekatan ini mengikuti tradisi kultural yang sarat 
dengan pengaruh mikro-sosiologi dan psikologi. Dalam melakukan riset 
lapangan, saya menggunakan life history dengan cara mengumpulkan 
narasi biografis para aktivis gerakan jihad, seperti akan saya uraikan 
sebagai ilustrasi dalam tulisan ini.  

Argumen pokok yang ingin saya sampaikan dalam artikel ini adalah 
sebagai berikut: radikalisme kaum muda Muslim yang marak pada 
periode pasca Orde Baru di Indonesia bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’ 
atau act of identity (Gabrielle Marranci: 2006, 2009); sebuah upaya untuk 
merespon dan mengatasi ‘krisis identitas’ yang dialami oleh kaum muda 
baik pada aras personal maupun kolektif dalam konteks schismogenesis, 
perubahan drastis yang terjadi dalam situasi transisi politik menuju 
demokrasi. Kaum muda (youth) sebagai agensi memiliki kecenderungan 
lebih kuat dan kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam gerakan 
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sosial radikal dibandingkan dengan, misalnya, orang dewasa (adult). Hal 
tersebut disebabkan oleh fase transisi dalam pertumbuhan usia yang 
dialami pemuda membuat mereka lebih rentan mengalami apa yang 
disebut oleh ahli psikologi Erik H. Erikson (1968) sebagai ‘krisis identitas’ 
(identity crisis). Apa yang terjadi dalam ‘krisis identitas’ menyebabkan 
pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa yang disebut Quintan 
Wiktorowicz (2005) sebagai cognitive opening (pembukaan kognitif), sebuah 
proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan 
terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Jalur lain untuk menjadi 
partisipan dalam gerakan sosial radikal adalah melalui apa yang disebut 
oleh James Jasper sebagai moral shock atau ‘ketergoncangan moral’. Selain 
variabel usia, mengikuti argumen Gerry van Klinken (2010), variabel kelas 
sosial juga diduga memperbesar kemungkinan pemuda untuk terlibat 
atau mendukung gerakan sosial radikal. Namun demikian, menjadi 
warga kelas sosial strata menengah-bawah tidak serta membuat seorang 
pemuda menjadi radikal, melainkan diperantarai dan dipengaruhi oleh 
dua variabel penting lainnya yakni: ideologi dan jejaring sosial.  

Konsep Pemuda (Youth) dan Radikalisme
Sebelum berkelana lebih jauh ke dalam rimba radikalisme pemuda 
muslim di Nusantara, perkenankanlah saya mengawali dengan secara 
ringkas melakukan diskusi teoretis ihwal konsep pemuda (youth) dan 
radikalisme yang digunakan dalam tulisan ini.

Pemuda atau kaum muda (youth)2 adalah sebuah konsep penting dalam 
ilmu sosial tapi sekaligus problematik. Pendekar sosiologi terkemuka Piere 
Bourdieu (1978) pernah menulis sebuah esai menarik berjudul “youth 
is just a word”; namun ia kemudian secara mendalam membentangkan 
betapa yang terjadi justru sebaliknya: “youth merupakan sebuah konsep 
yang terus mengalami pertumbuhan secara berlapis, yang merefleksikan 
nilai-nilai sosial, politik dan moral pada zamannya,” seperti disarikan 
oleh Gill Jones (2009) dalam sebuah risalah bertajuk “What is ‘Youth’?” 
Dengan kata lain, pemuda atau kaum muda merupakan sebuah 
konstruksi sosial dengan aneka pemaknaan yang berbeda dalam setting 
yang berlainan dan acap berubah dan bersalin seiring dinamika kurun 

2 Istilah pemuda, kaum muda, kawula muda dan remaja digunakan secara bergantian dalam naskah untuk 
merujuk pada pengertian yang sama sebagai padanan dari youth. 
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dan sejarah. 

Di aras global, konsensus ihwal pengertian pemuda juga nyaris absen. 
Seperti yang diungkapkan oleh Tyyskä (2005, dikutip oleh Naafs 2007: 
2): ”jarang ditemukan konsistensi dalam mendefinisikan kategori 
‘youth’ pada aras global (...) baik pada penggunaan sehari-hari maupun 
dalam kebijakan pemerintahan.” Untuk kepentingan kebijakan, lazim 
digunakan definisi ‘pemuda’ yang merujuk pada sekelompok orang 
yang berusia tertentu, misalnya Bank Dunia (2006) menunjuk warga 
berusia 15-24 tahun sebagai ‘pemuda’ sementara PBB menunjuk umur 
16-25 tahun. UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menetapkan 
kategori pemuda mencakup mereka yang berusia 16-30 tahun.3 

Memang, usia merupakan salah satu kriteria penting yang acap digunakan 
dalam membangun kategori pemuda. Hal ini antara lain bertolak dari 
sejumlah kajian psikologis yang mendefinisikan pemuda atau remaja 
sebagai mereka yang berada dalam usia transisional dalam perkembangan 
kepribadian, yakni mereka yang berada di antara usia 12 hingga 22 
tahun (Atkinson [et.al], 11th: 189; Panuju & Umami, 1999: 7). Lebih 
spesifik, dalam ranah psikologi perkembangan, Ausubel (dalam Monks 
[et.al], 1985: 217) menguraikan bahwa sementara orang dewasa memiliki 
“status primer”, yang didasarkan pada kemampuan dan usahanya sendiri 
untuk mandiri (mapan), sedangkan anak memiliki “status turunan” atau 
derived mengingat ketergantungannya pada pemberian orang tua atau 
masyarakat. Di sisi lain, remaja dianggap memiliki status “interim” sebagai 
konsekuensi dari posisinya yang sebagian diberikan orang tua, dan 
sebagian yang lain diperolehnya melalui usaha sendiri yang kemudian 
memberikan sebentuk prestise tersendiri padanya. Dari sudut pandang 
lain, Angelsaksis (dalam Monks [et.al], 1985: 219] berpendapat bahwa 
masa muda atau remaja terbagi dalam dua fase, yakni fase adolesensi 
atau “menuju remaja” yang berkisar antara 12 hingga 18 tahun, serta fase 
“menjadi remaja” antara 19 hingga 24 tahun.  

Berbeda dengan pendekatan psikologis, menurut Taufik Abdullah 
(1974: 1) sudut pandang sosiologi dan ilmu sejarah lebih menekankan 

3	 Sejumlah	Negara	di	Asia	menggunakan	batas	umur	yang	berbeda	untuk	mendefinisikan	pemuda:	hingga	
berumur 25 tahun di Thailand, hingga berusia 30 tahun di India, Vietnam and Papua New Guinea sementara di 
Malaysia hingga berumur 40 tahun (Naafs and White; 2012). Yang menarik, pembatasan usia pemuda hingga 
30 tahun ini menuai protes keras dari sebagian besar organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Indonesia, 
karena sebagian besar dari aktivis dan pemimpin mereka bersusia di atas 30 tahun—bahkan di atas 40 tahun.  
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pada nilai subyektif, yakni perumusan istilah pemuda yang didasarkan 
pada tanggapan masyarakat berikut kesamaan pengalaman historis. 
Dalam refleksi sosiologis dan historis yang dilakukannya, Taufik 
Abdullah berpendapat bahwa istilah pemuda atau generasi muda kerap 
“diboncengi” nilai-nilai tertentu, sebagai misal berbagai untaian kalimat 
seperti: “pemuda harapan bangsa”, “pemuda pemilik masa depan” 
dan lain sebagainya. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh istilah 
pemuda yang lebih menemui bentuknya sebagai terminus ideologis atau 
kultural ketimbang ilmiah. 

Dari sudut lain, bias cara berfikir Barat acap tak terhindarkan dalam 
konstruksi pemuda dalam studi kepemudaan yang berkembang selama 
ini. Misalnya, kecenderungan untuk melihat periode transisi dari masa 
kanak-kanak (childhood) menuju kedewasaan (adulthood) sebagai fase 
yang niscaya penuh badai dan gelombang (sturm und drang)—yang pada 
kenyataannya kadang tidak ditemukan dalam masyarakat non-Barat 
pada kurun tertentu, seperti ditemukan oleh Margareth Mead (1928) 
dalam risetnya mengenai kaum muda di Samoa. Dalam ikhtiar untuk 
membebaskan diri dari jerat bias Barat tersebut, sejumlah ilmuwan 
mencoba untuk melihat pemuda sebagai sebuah konsep relational (a 
relational concept) dengan memperhitungkan proses-proses sosial di mana 
“usia dikontruksikan secara sosial, dilembagakan dan dikontrol dengan 
cara-cara spesifik baik secara kultural maupun historis” (Wyn dan White 
1997, sebagaimana dikutip oleh Naafs 2007: 3).  

Dalam ulasannya terhadap perjalanan konsep mengenai ‘youth’, Jones 
(2009: 4) juga mendapati sekurangnya dua ambiguitas, yakni: Pertama, 
kecenderungan untuk menggambarkan pemuda dan kepemudaan dalam 
citra paradoks: dipujikan namun sekaligus dipersalahkan, dianggap 
sebagai pahlawan namun sekaligus sebagai cecunguk; “youth is to be 
celebrated and deplored, and young people depicted as both heroes and villains.” 
Kedua, istilah pemuda atau ‘youth’ merujuk pada dua makna yakni sebagai 
‘seseorang’ (sejenis dengan penyebutan ‘anak’ [child] atau ‘dewasa’ [adult]) 
dan sebagai bagian dari perjalanan usia (sejenis dengan penyebutan ‘masa 
kanak-kanak’ [childhood] dan ‘masa dewasa’ [adulthood]).  

Melihat youth sebagai konsep sosiologis, Kiem (1993) melihat pemuda 
sebagai produk dan sekaligus agen perubahan sosial. Dalam konteks 
perubahan sosial yang berlangsung pesat, Kiem (1993: 18) lebih jauh 
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melihat pemuda menempati posisi krusial sebagai mediator dalam 
reproduksi societal dan transformasi sosial. Di satu sisi mereka adalah 
produk dari proses sosialisasi dan hanya dapat dipahami dalam konteks 
muatan kultural yang ditawarkan kepada mereka, namun di sisi lain, 
mereka memiliki ruang kebebasan tertentu dalam memilih nilai-nilai 
yang tersedia dalam pluralisme kultural dan kontradiksi-kontradiksi yang 
terdapat dalam masyarakat.  

Meski peran agensi pemuda dalam dinamika perubahan sosial dan 
kesejarahan terbukti penting, namun menarik untuk melihat bahwa 
studi akademik mengenai kepemudaan (youth studies) menjadi ranah 
yang terlantar sedangkan pemuda sebagai ‘subjek-akademik’ tampaknya 
merupakan mahluk yang tersisih dan terpinggirkan (Azca & Rahadianto, 
2011). Menengok selintas ke belakang, dalam ranah akademis, pemuda 
sesungguhnya acap hadir dalam berbagai studi dan kajian, namun galibnya 
hanya ditempelkan, atau dititipkan, sebagai semacam aksesori dalam 
kajian dengan fokus mengenai sesuatu yang lain—entah kependudukan, 
kriminalitas, seksualitas, pembangunan, atau lainnya. Hal ini, bisa 
jadi, terpaut dengan arah kebijakan “Orde Baru” yang secara sistematis 
“melemahkan pemuda sebagai subjek aktif di ranah sosial-politik dan 
lebih mengarahkan mereka sebagai obyek pembangunan, bilangan dalam 
perayaan konsumsi serta resipien dalam dinamika kebudayaan” (Ibid.,:). 

Di masa “Orde Baru” muncul sejumlah kajian yang secara khusus 
dan sistematis menjadikan pemuda sebagai subyek kajian, seperti yang 
dilakukan oleh Taufik Abdullah dkk. dalam Pemuda dan Perubahan Sosial 
yang diterbitkan oleh Penerbit LP3ES pada tahun 1974. Salah satu 
wacana dominan yang berkembang waktu itu adalah bagaimana pemuda 
menjadi agen penting perubahan sosial di dalam kerangka pembangunan 
di bawah sistem “Orde Baru”. Sementara itu, studi mengenai gerakan 
kaum muda di era tersebut biasanya bias pada studi mengenai gerakan 
mahasiswa yang muncul sebagai gerakan kritis dan gerakan alternatif 
perlawanan terhadap rezim otoriter pada waktu itu. 

Dalam sebuah refleksi kritis mengenai studi kepemudaan (youth studies) di 
Indonesia yang diletakkan dalam perspektif komparatif, Naafs dan White 
(2012: 3-4) mengidentifikasi tiga gagasan utama dalam melihat pemuda 
yang berkembang dalam studi kepemudaan yaitu: “pemuda sebagai 
generasi”, “pemuda sebagai transisi” dan “pemuda sebagai pencipta dan 
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konsumen budaya”. Selain menemukan bahwa perspektif studi yang 
melihat “pemuda sebagai transisi” sebagai pendekatan dominan, seperti 
yang terlihat pada studi-studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, Naafs 
dan White juga menemukan sejumlah kecenderungan menarik dalam 
studi kepemudaan di Indonesia yang juga merefleksikan kecenderungan 
serupa di tingkat yang lebih luas. Beberapa kecenderungan tersebut 
misalnya: lebih berfokus pada pemuda urban, khususnya di ibu kota 
maupun kota-kota besar metropolitan; bias pada orang muda laki-laki; 
kecenderungan baru untuk menunjukkan minat besar pada budaya dan 
gaya hidup pemuda, dan kurang menunjukkan minat pada aktivitas 
dan kepentingan praktis dan material orang muda, seperti soal transisi 
sekolah-kerja dan pengangguran atau setengah pengangguran pemuda. 
Mereka juga menemukan kecenderungan untuk fokus yang kuat pada 
“defektologi kepemudaan”—apa yang salah dengan pemuda, apa yang harus 
dilakukan untuk “membenahi” mereka. Atau, menggunakan istilah 
yang digunakan oleh Nasikun (2005), terdapat kecenderungan lebih 
menyoroti pemuda sebagai “toksik” (problem atau kendala) ketimbang 
sebagai “tonik” (potensi atau kekuatan) dalam kehidupan bermasyarakat. 
Nah, khususnya dalam kaitan dengan isu terakhir inilah, maka kita perlu 
memperbincangkan kaitan antara pemuda sebagai agensi dan fenomena 
radikalisme sosial-keagamaan, khususnya di kalangan umat Islam.  

Membincangkan radikalisme kaum muda Muslim di Indonesia hari-hari 
ini (apalagi di dunia Barat sana) orang acap mengasosiasikannya dengan 
tindak kekerasan, bahkan terorisme. Hal ini memang tak lepas dari 
meningkatnya aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh kaum 
muda muslim di Indonesia belakangan ini, khususnya pasca-runtuhnya 
rezim Orde Baru. Dalam dua tahun terakhir ini saja, sekurangnya terdapat 
37 pemuda yang teridentifikasi sebagai tergabung atau terasosiasi dengan 
kelompok atau jejaring pelaku terorisme di tanah air (lihat lampiran). 
Meski secara konseptual radikalisme tidak identik dengan terorisme 
maupun kekerasan, namun terorisme dan vigilantisme bisa dilihat sebagai 
varian dari fenomena radikalisme, seperti akan dipaparkan selanjutnya. 

Terminus “radikal” yang membentuk istilah “radikalisme” berasal dari 
bahasa Latin, radix yang berarti “akar”. Dengan demikian, “berpikir 
secara radikal” sama artinya dengan berpikir hingga ke akar-akarnya, 
hal tersebutlah yang kemudian besar kemungkinan bakal menimbulkan 
sikap-sikap anti kemapanan (Taher, 2004: 21). Menurut Simon Tormey 
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dalam International Enyclopedia of Social Sciences (Vol.7, hal 48), radikalisme 
merupakan sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, 
dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau 
arus utama (mainstream), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun 
keagamaan. Menurutnya, radikalisme tidak mengandung seperangkat 
gagasan dan argumen, melainkan lebih memuat posisi dan ideologi 
yang mempersoalkan atau menggugat sesuatu (atau segala sesuatu) yang 
dianggap mapan, diterima, atau menjadi pandangan umum. 

Dengan demikian, menjadi ‘radikal’ pada suatu periode bisa jadi bersalin 
pada posisi ‘mainstream’ atau ortodoks di era yang lain. Misalnya teori 
evolusi Darwin pada awal kemunculannya dianggap sebagai bid’ah, 
sempalan dan ‘radikal’ lantaran menantang arus utama pandangan 
kaum ilmuwan dan agamawan waktu itu yang menganggap bahwa 
bumi ini ‘diciptakan sebagaimana adanya’ (creationist). Namun, seiring 
perjalanan waktu teori evolusi Darwin semakin diterima oleh arus utama 
ilmuwan dan agamawan (paling tidak di Barat) sehingga mereka yang 
menolak evolusionisme Darwin justru yang giliran dianggap ‘radikal’. 
Fenomena serupa juga terjadi di ranah pemikiran ekonomi-politik. Pada 
periode pasca Perang Dunia II (1945-1975), sistem ekonomi-politik di 
berbagai Negara maju, khususnya Eropa, didominasi oleh ideologi dan 
paradigma Sosial-Demokrasi alias Negara kesejahteraan. Karena itu para 
pemikir radikal adalah justru para pemikir liberal yang mengkritik dan 
merumuskan kontra argumen terhadap sosialisme-demokrasi, seperti 
Freidrich von Hayek, Milton Friedman dan Robert Nozick. 

Ditilik dari dua teori mutakhir dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik, 
yakni kritik ideologi dan analisis wacana, radikalisme dipahami sebagai 
gejala sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis 
yang bersifat permanen dalam masyarakat (Sugiono, Hiariej, Djalong 
dan Hakim, 2011: 105). Dari perspektif ini, radikalisme dilihat sebagai 
fenomena politis-kolektif bukan sebagai fenonema psikologis-individual 
belaka. Alih-alih memandang krisis sebagai anomali dari struktur sosial/
politik normal ala dari pendekatan positivistik, kedua pendekatan 
ini memahami krisis sebagai gejala yang selalu hadir menyertai upaya 
normalisasi yang dilakukan oleh satu atau lebih kekuatan ideologis 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Menatap radikalisme dari perspektif ini mengasumsikan kapasitas 
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manusia atau kelompok untuk mempertanyakan dan mengubah 
struktur sosial atau sistem politik yang dianggap tak adil dan menindas 
kebebasan. Radikalisme, dengan demikian, diasumsikan muncul karena 
menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan 
kelompok dominan dalam politik dan ekonomi. Dengan demikian 
konsep ini memperlihatkan keagenan politik manusia untuk perbaikan 
dan perubahan. Seseorang atau kelompok disebut radikal tidak saja 
karena sadar akan dominasi tetapi juga secara aktif mengusahakan 
perubahan ideologis dan dunia sosial (ibid.: 107). 

Masih mengikuti perspektif ini, radikalisme pada gilirannya bisa 
mewujud ke dalam dua varian atau trajektori yakni: radikalisme demokratis-
inklusif dan radikalisme intoleran-ekslusif (ibid.: 108). Hal tersebut 
disebabkan oleh perbedaan penggunaan jenis penalaran dalam menata 
ko-eksistensi mereka dalam kehidupan kolektif; radikalisme demokratis-
inklusif menggunakan logic of inclusion, sedang radikalisme intoleran-
ekslufif menggunakan logic of exclusion. Radikalisme demokratis-inklusif 
menggunakan logika inklusi dan partisipatoris melalui aksi kolektif 
untuk membuat perubahan atau bernegosiasi secara politik dengan 
kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara. Sementara 
radikalisme intoleran-ekslusif menggunakan logika penarikan diri dari 
ko-eksistensi pada saat menghadapi dislokasi atau krisis. 

Namun demikian, pilihan pemisahan ini tidak semata-mata didorong 
oleh ideologi yang ekslusif, melainkan lantaran hasil relatif dari proses-
proses negosiasi yang tidak memungkinkan identitas dan kepentingan 
mereka terakomodasi dalam norma umum masyarakat atau konstitusi 
dalam kehidupan bernegara. Semakin kecil kemungkinan proses 
negosiasi menghasilkan akomodasi identitas dan kepentingan mereka 
dalam norma umum atau konstitusi maka semakin besar kemungkinan 
terjadinya penggunaan kekerasan sebagai artikulasi dan sarana mencapai 
tujuan moral dan politik mereka. 

Nah, di sini saya melihat ada sekurangnya dua varian dari radikalisme 
intoleran-inklusif dalam menggunakan kekerasan: vigilantisme adalah 
penggunaan kekerasan terbatas secara ad hoc dan selektif di ruang 
publik untuk mencapai tujuan atau menegakkan tata moral dan politik 
tertentu; dan terorisme adalah penggunaan kekerasan secara sistematis 
dan non-selektif terhadap individu atau kelompok non-kombatan 
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untuk mencapai tujuan moral dan politik tertentu. Meski terorisme bisa 
dilakukan oleh aktor negara, dalam kesempatan ini saya memfokuskan 
diri pada terorisme yang dilakukan oleh kelompok warga, atau aktor 
non-negara. 

Ringkasnya, untuk mengakhiri uraian mengenai konsep radikalisme 
dalam tulisan ini: radikalisme kaum muda bisa dilihat sebagai respon, 
kritik dan antitesis, terhadap ortodoksi dan arus utama yang terjadi dalam 
relasi kuasa, yang bisa berbentuk kekerasan maupun nir-kekerasan. 

Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia: Perspektif 
Sosiologis
Sesudah memaparkan kerangka konseptual mengenai pemuda dan 
radikalisme, pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana fenomena 
radikalisme kaum muda Muslim Indonesia di era pasca Orde Baru jika 
ditatap dari perspektif sosiologis? 

Menggunakan pendekatan Passionate Politics dalam sosiologi gerakan 
sosial, saya mengajukan argumen bahwa gejala radikalisme di kalangan 
pemuda Muslim di masa pasca Orde Baru bisa dilihat sebagai ‘aksi 
identitas’ yang dilakukan dalam rangka merespon dan menjawab ‘krisis 
identitas’ yang mereka alami di tengah perubahan drastis dan dramatis 
yang terjadi di Indonesia pada fase awal transisi menuju demokrasi. 
Dalam menjelaskan argumen tersebut saya akan bermula dari paparan 
teoretik yang memberi landasan bagi bangunan argumen tersebut, yang 
diikuti oleh sejumlah ilustrasi yang diambil dari narasi biografis sejumlah 
pemuda aktivis jihad yang merupakan bagian dari disertasi After Jihad.

Saya akan memulai dengan mengajukan argumen bahwa pemuda (youth) 
sebagai agensi memiliki kecenderungan lebih kuat dan kemungkinan 
lebih besar untuk terlibat dalam gerakan sosial radikal dibandingkan 
dengan, misalnya, orang dewasa (adult). Hal tersebut, antara lain, 
disebabkan oleh fase transisi dalam pertumbuhan usia yang dialami 
pemuda membuat mereka lebih rentan mengalami apa yang disebut oleh 
ahli psikologi Erik H. Erikson (1968) sebagai ‘krisis identitas’ (identity 
crisis). Erikson (1968: 16-7) menggunakan konsep ‘krisis identitas’ untuk 
menjelaskan proses dan dinamika psikologis individu yang berada 
dalam fase transisi dari masa kanak (childhood) menuju ke fase dewasa 
(adulthood). Mereka yang berada dalam pertumbuhan kepribadian pada 
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fase tersebut, menurut Erikson, acap mengalami ‘kerancuan identitas’ 
(identity confusion), “a sense of confusion due to a war within and in confused 
rebels and destructive delinquents who war in society” (1968: 17). Erikson 
lebih lanjut berargumen bahwa ‘kerancuan identitas’ acap berujung pada 
‘krisis identitas’: “sebuah titik balik yang niscaya, sebuah momen krusial, 
ketika perkembangan mesti terjadi dengan satu atau lain cara, dengan 
mengerahkan sumber daya untuk bertumbuh, sembuh, serta diferensiasi 
lebih lanjut.” 

Adalah menarik bahwa Erikson lebih lanjut berpendapat bahwa 
pertumbuhan personal dan perubahan societal, juga krisis identitas di 
aras biografi personal serta krisis yang terjadi di aras societal dalam proses 
transformasi sejarah, tidak dapat diceraikan—karena keduanya saling 
menopang, memengaruhi dan menggenapkan. Hal ini menarik untuk 
didiskusikan lebih lanjut terutama dalam kaitan maraknya gerakan 
radikal Islam yang digerakkan oleh kaum muda pada periode awal transisi 
menuju demokrasi di Indonesia. Dalam narasi biografis yang berhasil saya 
kumpulkan dari sejumlah aktivis jihad, sebagian dari mereka mengalami 
‘krisis identitas’ itu ketika masih duduk di bangku SMA, ada juga yang 
mengalaminya ketika awal menjadi mahasiswa baru di UGM, ada pula 
yang sudah menjadi aktivis BEM. Namun demikian, yang menarik, 
kesemuanya terjadi dalam konteks dan latar transisi politik yang terjadi 
di Indonesia. Dengan kata lain, krisis identitas tersebut terjadi sekaligus 
aras personal maupun kolektif atau ‘generasi’. 

Namun, meski—katakanlah—kebanyakan kaum muda pernah mengalami 
‘krisis identitas’ dalam perjalanan pertumbuhan kepribadiannya, toh 
tidak banyak dari mereka yang kemudian berujung pada keterlibatan 
dalam gerakan sosial radikal. Lalu apa proses penting lainnya yang 
menyebabkan seorang remaja yang mengalami ‘krisis identitas’ pada 
akhirnya bergabung dalam gerakan sosial radikal? Untuk mendiskusikan 
hal ini saya merujuk pada riset yang pernah dilakukan oleh Quintan 
Wiktorowicz mengenai gerakan radikal Islam di Inggris. Menurut 
Wiktorowicz (2005: 85), dalam situasi ‘krisis identitas’ seseorang 
biasanya cenderung lebih mudah mengalami apa yang disebutnya sebagai 
‘pembukaan kognitif’ (cognitive opening): sebuah fase penting yang dialami 
oleh seorang aktivis untuk bergabung dengan gerakan radikal, yang lazim 
diawali dengan sebuah krisis di mana mereka mengalami ketidakpastian, 
termasuk menyangkut identitas diri, sehingga mereka menjadi mudah 
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menerima kemungkinan ide-ide dan pandangan-pandangan hidup baru. 

Toh, meski barangkali cukup pemuda mengalami proses ‘pembukaan 
kognitif’, tidak banyak yang kemudian betul-betul terjun dalam gerakan 
radikal. Dalam hal ini Wiktorowicz lebih lanjut mengungkapkan hasil 
observasinya terhadap proses keterlibatan kaum muda muslim di Inggris 
ke dalam gerakan radikal bernama Al Muhajirun yang berbasis di London. 
“Mereka yang paling mungkin terjun ke dalam gerakan... menemukan 
tafsiran-tafsiran serta kelembagaan-kelembagaan yang mewakilinya 
sebagai memikat... sehingga para pencari makna keagamaan tersebut 
memperluas pencarian makna pada perspektif-perspektif yang berada 
di luar arus utama,” demikian menurut Wiktorowicz (2005: 86). Proses 
‘pembukaan kognitif’ misalnya terjadi sebagai buah dari persinggungan 
dan pergaulan dengan ajaran-ajaran kelompok Islam radikal, baik yang 
bercorak politik, salafi maupun jihadi. 

Saya ingin memberi ilustrasi ringkas mengenai seorang alumni Jurusan 
Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM yang kini menjadi seorang tokoh 
gerakan Salafi-Wahabi di Ambon. Lahir tahun 1976 di Blora dari keluarga 
abangan, dia mulai beralih menjadi santri sejak SMP karena sering ikut 
kegiatan masjid di kampungnya. Ketika awal kuliah di UGM pada tahun 
1995, dia mengalami kejutan intelektual dan budaya, khususnya karena 
terekspos dengan bermacam aliran keagamaan Islam yang berujung pada 
terjadinya semacam krisis identitas. Dalam 8 bulan pertama di Yogya 
dia merasa menjadi tong sampah karena mempelajari berbagai aliran 
Islam yang ada di kampus, dari HTI, Jamaah Tabligh, hingga Salafi. 
Sempat ikut HMI tapi lalu keluar karena kecewa “ada kultur setan di 
HMI, karena lebih mengutamakan rapat ketimbang sholat berjamaah.” 
Setelah sempat melakukan shopping pengajian ke berbagai aliran, ia 
merasa menemukan Islam yang paling pas dalam ajaran Salafi-Wahabi. 
Belakangan, ia memutuskan ikut berjihad ke Ambon setelah mendengar 
ada fatwa ulama Salafi dari Timur-Tengah yang mewajibkan setiap 
Muslim di Indonesia untuk berjihad membela saudaranya yang sedang 
teraniaya oleh umat Kristen di sana. 

Jalur lain untuk menjadi partisipan dalam gerakan sosial radikal adalah 
melalui apa yang disebut oleh James Jasper sebagai moral shock atau 
‘goncangan moral’. Menurut Jasper (1997, lihat juga dalam Jasper dan 
Poulsen, 1995), moral shock terjadi ketika sebuah peristiwa atau sekeping 
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informasi yang tak terduga menimbulkan perasaan marah atau geram 
(outrage) yang selanjutnya mendorong seseorang untuk terlibat dalam 
aksi politik, baik sudah mengenali gerakan tersebut sebelumnya maupun 
belum. Berbasiskan penelitiannya mengenai gerakan anti-nuklir di 
Amerika Serikat, menurut Jasper pemicu terjadinya goncangan moral 
sangat beragam: dari peristiwa publik yang terpublikasi luas hingga 
pengalaman personal semacam kematian seorang bayi. Menurut Jasper, 
goncangan moral biasanya diikuti oleh munculnya emosi moral (moral 
emotions) antara lain dengan munculnya rasa solidaritas terhadap 
sekelompok orang, misalnya mereka seagama. 

Dalam narasi biografis yang saya kumpulkan mengenai para aktivis jihad 
di Maluku dan Poso, peristiwa kekerasan dramatis yang dialami kaum 
muslimin di Tobelo, Maluku Utara, pada akhir tahun 1999, cukup sering 
menjadi pemicu muncul moral shocks. Awod, seorang aktivis Islam di 
Solo, misalnya, menggambarkan kesan yang dialaminya ketika membaca 
berita dan menonton video ratusan muslim di Tobelo terbunuh di 
dalam sebuah masjid. Dia menggambarkan betapa kaum muslim di sana 
diserang, dibunuh dan dilukai dengan parah. “Mereka memerlukan 
bantuan kita!” Ia lalu mengutip sebuah hadits Rasul yang berbunyi 
“sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, jika satu bagian terluka, bagian 
yang lain juga merasa sakit.” Cerita yang lebih dramatis diungkapkan 
oleh Abu Ayyash, seorang bapak dari dua anak yang masih kecil, dari 
Pekalongan. Lahir dan dibesarkan di keluarga abangan, berumah dan 
bertumbuh di dekat kompleks pelacuran, dia belakangan menjadi akivis 
Islam setelah merantau mencari kerja di Jakarta. Peristiwa Tobelo sungguh 
mengguncang emosi moralnya: “800 Muslim dibantai dalam semalam!” 
Ia masih ingat judul headline di koran Republika yang dibacanya bertahun 
lalu ketika saya wawancarai pada tahun 2007. Demikianlah, moral shock itu 
membuatnya melakukan ‘tindakan radikal’: meninggalkan keluarganya, 
termasuk anak keduanya yang baru berusia sebulan, di tengah malam 
untuk pergi berjihad ke Ambon—sambil bercucuran air mata di pipinya. 

Selanjutnya, mengikuti Gabrielle Marranci (2006, 2009) radikalisme 
pemuda bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’: sejenis mekanisme koreksi-
diri yang biasanya merespon terhadap schismogenesis, perubahan drastis 
di sebuah lingkungan, yang menghasilkan sebuah krisis mendalam 
mengenai ‘diri sebagai autobiografi’ (the autobiographical self) dan identitas 
yang dimilikinya. Dengan melakukan ‘aksi identitas’ sebagai mekanisme 
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koreksi-diri, seorang individu dapat merasakan ‘biografi diri’-nya kembali 
bermakna. Bagi sejumlah remaja, mereka merasa mendapat makna dalam 
kehidupan mereka, setelah terlibat dalam gerakan Islam radikal sebagai 
‘aksi identitas’: aku menjadi radikal, maka aku ada dan bermakna!  

Berdasarkan riset yang saya lakukan terhadap para aktivis gerakan jihad 
yang berpartisipasi dalam konflik komunal agama di Ambon dan Poso, 
saya menemukan bahwa tindakan untuk terlibat dalam gerakan jihad 
tersebut bisa dibaca sebagai sebentuk ‘aksi identitas’. Saya membaca 
maraknya gerakan radikal Islam pada masa awal pasca Orde Baru sebagai 
‘aksi identitas’ sebab hal itu merupakan akibat, atau merupakan respon, 
terhadap schismogenesis, perubahan drastis yang terjadi dalam konteks 
transisi demokrasi di Indonesia. Schismogenesis itu misalnya muncul 
dalam maraknya beraneka kelompok sosial dan politik baru pasca Orde 
Baru yang meningkatkan kontestasi dan ketegangan politik dan ideologis 
antar kelompok. Salah satu bentuk schismogenesis yang paling dramatis 
adalah terjadinya peperangan komunal agama di Maluku, Maluku Utara 
dan Poso, Sulawesi Tengah, yang telah menciptakan moral shock pada 
sejumlah besar pemuda Muslim untuk terlibat dalam gerakan jihad. 
Drama komunal tersebut berkoinsidensi dengan krisis identitas di level 
individual yang sebagian besar terjadi dalam periode masa remaja ataupun 
fase awal menjadi dewasa. Dengan demikian, aksi radikal untuk terlibat 
dalam gerakan jihad bisa dilihat sebagai ‘aksi identitas’ untuk mengakhiri 
krisis mendalam yang terjadi antara identitas dan diri-autobiografis, baik 
yang terjadi pada aras personal maupun dalam konteks societal. 

Selain ihwal usia, variabel kelas sosial juga diduga memperkuat 
kemungkinan kaum muda untuk terlibat atau mendukung gerakan 
sosial radikal. Dalam paper-nya yang menarik berjudul “Happy liberals and 
unhappy islamists: class aspects of religion in Indonesia,” Gerry van Klinken 
(2010) mengajukan argumen mengenai kaitan antara variabel kelas 
sosial, usia dan kecenderungan munculnya radikalisme. Van Klinken 
menggunakan data survei yng dilakukan oleh World Values Survey 
(http://www.worldvaluessurvey.org/), yang secara rutin melakukan 
wawancara secara acak terhadap sejumlah sampel di berbagai negara (1000 
sampel pada 2001, 2000 sampel pada 2006), termasuk Indonesia. Dengan 
menggunakan data itu dia coba menganalisis kaitan antara variabel kelas 
(misalnya pekerjaan, penghasilan, pendidikan, tingkat kepuasan) dan 
agama (misalnya, frekuensi melakukan ibadah, kepercayaan terhadap 
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penganut agama lain, ide-ide mengenai peranan agama dalam politik), 
selain kaitannya dengan variabel usia dan urbanisme. 

Kesimpulan hasil kajiannya menarik. Dia menemukan ada semacam 
dua pola keberagamaan di kalangan dua kelas sosial yang berbeda: 
warga kelas menengah-atas cenderung lebih liberal, sedangkan warga 
kelas menengah-bawah cenderung lebih ekslusif dan illiberal. Lebih 
jauh, warga kelas menengah-bawah juga cenderung lebih menyokong 
politik otoritarian (misalnya kekuasaan militer serta kepemimpinan 
yang kuat), kurang puas terhadap kehidupannya serta kurang tertarik 
kepada ‘politik’. Sebaliknya, kelompok menengah-atas cenderung 
kurang memberi dukungan terhadap politik otoritarian, lebih merasa 
puas terhadap kehidupanya serta lebih tertarik kepada segala hal ihwal 
yang terkait dengan ‘politik’ dalam rangka melakukan perubahan secara 
gradual. Kelas bawah juga lebih jarang membaca koran, majalah serta 
menonton TV, selain mereka cenderung lebih mudah curiga kepada 
orang lain—berkebalikan dengan kelas menengah-atas yang tergolong 
paling gampang percaya kepada orang lain di Indonesia (ibid.: 7). 

Diskusi menjadi lebih menarik ketika variabel usia dilibatkan dalam 
analisis. Responden berusia muda (15-24) sebagian besar mendukung 
pernyataan bahwa “orang yang relijius (sebaiknya yang) menafsirkan 
hukum” merupakan salah karakter esensial dari demokrasi. Mereka 
yang berusia lebih tua (25-34) terbelah di antara yang mendukung dan 
yang menolak pendapat tersebut, sementara yang berusia tua cenderung 
untuk menolak pernyataan tersebut—baik dari kelas sosial manapun. 
Kecenderungan untuk tidak memercayai tetangga yang berbeda agama 
(2006) juga lebih besar di kalangan kaum muda yang berumur di 
bawah 24, selain mereka yang berumur di atas 55 tahun. Pemuda juga 
mengunjungi acara ibadah lebih sering dibandingkan dengan mereka 
yang berusia 45-55 tahun (ibid.: 8). 

Maka apa yang tampak sebagai militansi kelas bawah yang tersisih 
mungkin sekadar kenaifan orang muda; sedangkan apa yang tampak 
sebagai moderasi dari anggota kelas menengah yang nyaman mungkin 
semata kematangan seorang profesional yang terdidik dan, di atas 
semuanya, dewasa. Dalam pertanyaan mengenai pemakaian kerudung 
(2001) terlihat benar bahwa usia tampaknya merupakan determinan 
utama. Kaum muda dari semua kelas hingga usia 24 hampir seluruhnya 
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mendukung gagasan bahwa perempuan idealnya mengenakan kerudung, 
sedangkan mereka yang berusia di atas 50 tahun tidak mendukung 
(2001). 

Sementara itu, dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih berdimensi 
politik mengenai hukum syari’ah dan peranan otoritas agama di dalam 
demokrasi juga menunjukkan dengan terang memiliki dimensi kelas 
juga. Mungkin kita bisa memadukan kedua pandangan tersebut dengan 
pemikiran bahwa Islamisme menjadi idealisme mereka yang hanya 
memiliki kekuatan organisasional minimal. Semua orang muda masuk 
dalam kategori ini, namun demikian mereka memiliki kemungkinan 
lebih besar untuk berada di sana jika mereka menjadi bagian dari kelas 
bawah (ibid.: 8).

Argumen van Klinken ini menarik ketika diletakkan dalam setting 
tingginya angka pengangguran, baik dalam konteks nasional maupun 
global. Menurut Zachary Fillingham (2012) dalam “The Geopolitics 
of Youth Unemployment”, data kuantitatif yang tersedia mewartakan 
bahwa pengangguran pemuda merupakan sebuah problem besar di 
seluruh jagad, bahkan dengan tren terus memburuk. Menurut data 
ILO (International Labor Office), tingkat pengangguran pemuda di 
tingkat global masih terus berada pada level tertinggi yaitu 12,6 persen 
sejak 2009 hingga 2011, yang berarti terdapat hampir 75 juta pemuda 
(usia 15-24) menganggur di seluruh dunia. Memang, sejumlah wilayah 
menyandang beban lebih berat dibanding lainnya. Timur-Tengah dan 
Afrika Utara memiliki tingkat pengangguran tertinggi yaitu 26,5 dan 27,9 
persen, sedangkan Asia Timur memiliki angka terendah yaitu 9 persen. 
Meski demikian, terdapat kecenderungan lintas wilayah bahwa tingkat 
pengangguran pemuda jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran 
dewasa. Bahkan dengan mengambil kasus Asia Timur yang tingkat 
penganggurannya relatif rendah, Fillingham beragumen bahwa angka 
pengangguran pemuda di sana tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 
dengan angka pengangguran dewasa. 

Namun pengangguran sebenarnya hanya satu dari sekian soal yang 
membuat kaum muda berada dalam lapis bawah dalam tata sosial politik 
di masyarakat. Menurut Asef Bayat dan Linda Herera, dalam tulisan 
pendahuluan sebuah buku yang mereka sunting berjudul Being Young 
and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North: “Youths 
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are at times described as the new proletariat of the 21st century” (2010: 
4). Mendiskusikan situasi dan pengalaman kaum muda Muslim di era 
Neoliberal, mereka beragumen bahwa julukan sebagai ‘proletariat baru 
abad 21’ layak disematkan kepada kaum muda Muslim disebabkan 
oleh sekurangnya tiga faktor: populasi besar kaum muda (lebih dari 
40% populasi orang dewasa terdiri dari kaum muda yang berusia 15-
29 tahun), tingginya angka pengangguran kaum muda, dan terjadinya 
eksklusi terhadap kaum muda dalam sistem sosial politik di belahan 
bumi Selatan—yang mengarah pada instabilitas politik dan perang sipil. 

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh UN Office for West Africa 
(2005) dan Cincinotta et al. (2003), mereka menyatakan bahwa sebagian 
besar konflik sipil sejak abad 19 hingga saat ini melibatkan populasi 
besar kaum muda dalam kondisi kelangkaan mata pencaharian. Studi-
studi mutakhir juga mengisyaratkan bahwa remaja lelaki tercakup dalam 
“sekitar 90% tahanan untuk kasus pembunuhan di hampir semua 
negara” yang diteliti serta mencakup lebih dari ¾ kejahatan kekerasan 
di seluruh dunia. 

Namun demikian, adalah sembrono untuk menarik kaitan langsung antara 
kaum muda, kemiskinan, pengangguran dan kecenderungan munculnya 
perilaku terorisme di kalangan kaum muda Muslim. Berdasarkan hasil 
survei masif lintas-bangsa yang dilakukan oleh Gallup World Poll di 35 
negara yang dianalisis dalam buku berjudul Who Speaks for Islam? What a 
Billion Muslims Really Think, John L. Esposito dan Dalia Mogahed (2007) 
secara telak menolak argumen umum tersebut. Sebaliknya, analisis 
terhadap data survei yang mereka lakukan menyimpulkan: “tidak ada 
perbedaan yang hadir dalam angka pengangguran antara kaum radikal 
dan kaum moderat; keduanya berkisar pada angka 20%.” (2007: 71).

Dengan demikian, diperlukan sejumlah penjelasan lain yang lebih 
memadai ketimbang secara gegabah menarik kaitan langsung antara 
pengangguran, kemiskinan dan munculnya radikalisme dan bahkan 
terorisme di kalangan kaum muda Muslim. Hal itu diperkuat oleh fakta 
bahwa sebagian pelaku terorisme, misalnya dalam peristiwa 11 September, 
justru berasal dari kalangan terdidik yang berlatar belakang keluarga 
kelas menengah. Dalam riset doktoral saya, variabel kelas sosial juga 
tidak ditemukan sebagai variabel utama, meski pelaku aktivis gerakan 
jihad yang berasal dari kelas menengah-bawah cukup besar. Karena itu, 
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dalam tulisan ini saya mengajukan argumen bahwa salah satu variabel 
penting yang menjelaskan keterlibatan pemuda ke dalam kelompok dan 
aksi radikalisme adalah variabel ideologi dan jejaring sosial. 

Ideologi dan Jejaring Sosial dalam Gerakan Sosial Radikal
Perkenankanlah saya menjelaskan secara ringkas mengapa dan 
bagaimana ideologi dan jejaring sosial menjadi variabel penting yang ikut 
menjelaskan alasan dan proses sosial bagaimana kaum muda, baik kelas 
menengah maupun kelas bawah, mendukung ataupun terlibat dalam 
gerakan sosial radikal. 

Ihwal peran penting jejaring sosial dalam kemunculan gerakan sosial telah 
diakui luas dan kurang dipersoalkan (Swain, 2001, McAdam 1986, Gould 
1993). Yang menjadi teka-teki terutama adalah, seperti diungkapkan 
oleh Passy (2003): how does it matter?  (bagaimana itu terjadi?). Salah satu 
faktor terpenting yang menjelaskan keterlibatan seseorang dalam sebuah 
gerakan adalah adanya kontak dengan seseorang yang sebelumnya sudah 
berada di dalam gerakan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Snow, 
Zurcher, Jr., and Eckland-Olson (1980). Dalam kasus partisipasi dalam 
gerakan ‘berisiko-tinggi’ (‘high-risk’ activism), keikutsertaan dalam aktivisme 
lain dalam periode sebelumnya merupakan faktor penting (McAdam 
1986). Lebih lanjut, sejumlah sarjana membedakan adanya dua macam 
kaitan terhadap gerakan, yaitu ikatan formal dan informal (Della Porta 
1988; Kriesi 1993; McAdam and Paulsen 1993). Sementara ikatan formal 
merujuk pada keanggotaan dalam organisasi, ikatan informal lebih 
mengacu pada hubungan interpersonal semacam keluarga, pertemanan 
serta kontak sosial lainnya. 

Seperti ditunjukkan dalam riset saya, mereka yang berpartisipasi dalam 
gerakan jihad sebelumnya telah terlibat dalam gerakan Islam pada periode 
sebelumnya, meskipun melalui jejaring sosial yang berbeda serta dengan 
level keterlibatan yang bervariasi. Dalam proses sosial yang berujung pada 
keterlibatan dalam gerakan radikal Islam tertentu, hubungan informal 
merupakan faktor penting, khususnya melalui jejaring pertemanan 
(peer-network) and jejaring keluarga (family-network). Setelah mulai terlibat 
dalam gerakan Islam tertentu, termasuk yang moderat maupun pluralis, 
mereka belakangan bergabung dengan gerakan radikal jihad sesudah 
melalui sebuah proses mikro-sosiologis yang saya sebut sebagai ‘penalaran 
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radikal’ (radical reasoning). Seperti dijelaskan sebelumnya, radical reasoning 
merupakan proses mikro-sosiologis yang melibatkan sekaligus aspek 
kognitif dan afektif, melalui sejumlah tahap: diawali oleh ‘krisis identitas’, 
dilanjutkan dengan ‘pembukaan kognitif’ dan ‘goncangan moral’, yang 
berlanjut dengan dilakukannya partisipasi dalam gerakan jihad sebagai 
‘aksi identitas’. 

Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa konsep jejaring sosial 
yang saya gunakan di sini tidak semata berarti hubungan antaraktor 
konkret melalui kaitan-kaitan tertentu, seperti pandangan kaum ‘realis’, 
namun juga dalam arti jejaring sosial sebagai ‘realitas fenomenologis’ 
(phenomenological realities) dan ‘jejaring makna’ (networks of meaning)  
sebagaimana disampaikan oleh kaum fenomenologis (Diani 2003: 6; 
Passy 2003: 27). Lebih lanjut, seperti argumen Jasper and Poulsen (1995: 
495; emphasis in original), “networks are important because of the meanings 
they transmit” (jejaring penting karena makna yang ditransmisikan). 
Demikianlah: melalui pemaknaan bersama itulah emosi mengalir dan 
dialami oleh para aktor gerakan sosial. Nah, di sinilah isu ideologi 
penting untuk diperbincangkan peranannya dalam gerakan sosial.  

Meski merupakan elemen penting dalam gerakan sosial, ideologi selama 
ini cenderung terabaikan dalam studi-studi gerakan sosial.4 Buechler 
(2000: 200, dikutip oleh Ahmad 2005: 19) bahkan berpendapat: 
“ideologi merupakan anak yatim dalam teori gerakan sosial.” Menurut 
Oliver dan Johnston (2000: 45) dalam sebuah artikel ulasan mengenai 
kaitan antara ‘frame’ dan ‘ideologi’ dalam riset gerakan sosial menyatakan 
bahwa kecenderungan kepada teori framing dan meninggalkan isu 
ideologi disebabkan oleh warisan peyoratif dari teori-teori ideologi yang 
terkait dengan teori-teori gerakan sosial pada awal tahun 1970-an. Meski 
mengapresiasi analisis ‘frame’ dan ‘framing’ sebagai konsep-konsep yang 
produktif dan bertenaga dalam studi gerakan sosial, namun menurutnya 
keduanya merupakan dua konsep yang berbeda: “framing menunjuk pada 
proses, sedangkan ideologi menunjuk pada isi.” 

Lebih lanjut Oliver and Johnston (2000: 37) meringkas perbedaan di 

4 In a quick scan of some recent publications on social movements I found that there is no ideology(ies) entry in 
the Index of Dynamics of Contention (McAdam, Tarrow and Tilly 2001), Comparative Perspectives on Social 
Moevements (McAdam, McCarthy and Zald eds. 1996), Social Movements in a Globalizing World (Kriesi et 
al eds. 1999) and Global Movements (McDonald 2006). Yet there are a few ideology(ies) entries in Social 
Movements, An Introduction by della Porta and Diani (1999) and The Social Movements Reader by Goodwin 
and Jaspers (2003)
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antara kedua konsep tersebut sebagai berikut: “Teori frame berakar 
dalam studi-studi interaksi linguistik dan menunjuk pada bagaimana 
makna dan asumsi-asumsi bersama yang dimiliki membentuk tafsir 
terhadap peristiwa. Sedang ideologi berakar dalam politik dan studi-
studi ilmu politik dan menunjuk pada sistem-sistem gagasan yang 
koheren yang menyediakan pada seperangkat cara berfikir yang, bersama 
dengan komitmen terhadap nilai dan norma, menuntun dukungan atau 
penolakan terhadap perubahan sosial.” Dengan demikian, menurut 
mereka ideologi merupakan sebuah piranti konseptual yang lebih besar 
ketimbang frame: ideologi dapat berfungsi sebagai frame serta dapat 
meliputi frame. Sementara teori frame menawarkan sebuah konsep yang 
relatif dangkal mengenai transmisi gagasan politik sebagai pemasaran 
(marketing) dan penerimaan meluas (resonating), ideologi mencakup proses 
berfikir, menalar, mendidik dan mensosialisasi sebagai konstruksi sosial.  

Mengikuti kerangka argumen yang dibangun oleh Oliver and Johnston, 
ideologi difahami sebagai “sistem gagasan yang memadukan pemahaman 
bagaimana dunia bekerja dengan prinsip-prinsip etika, moral dan norma 
yang menuntun aksi personal maupun kolektif” (2000: 44). Dengan 
definisi tersebut, Oliver and Johnston menegaskan bahwa ideologi 
menautkan ‘teori’ mengenai masyarakat dengan seperangkat nilai dan 
norma. Yang mereka maksudkan sebagai ‘teori’ adalah “sistem atau 
seperangkat kepercayaan yang menjelaskan bagaimana keteraturan sosial 
(social arrangement) terjadi dan bagaimana hal tersebut mungkin diubah 
atau diperkuat.” Meskipun definisi tersebut tampak kurang memberi 
perhatian pada aspek-aspek afektif, namun penekanan pada elemen-
elemen moral menjadi penghubung dengan ranah emosi moral (moral 
emotions). 

Dengan menautkan pintalan antara jejaring sosial dan ideologi, saya 
coba membangun argumen mengenai kaitan antara tipe tertentu dalam 
gerakan Islam dengan pola afiliasi keanggotaan. Mengikuti distingsi 
antara exclusive affiliation (afiliasi ekslusif) dan multiple affiliations 
(afiliasi majemuk) yang dibuat oleh Della Porta and Diani (1999) saya 
berpendapat bahwa ketiga macam tipe aktivisme Islam menerapkan 
pola afiliasi keanggotaan yang berbeda: aktivisme jihadi dan salafi pada 
umumnya menerapkan pola afiliasi ekslusif, sedang aktivisme politik 
Islam pada umumnya menerapkan pola afiliasi majemuk. Sementara 
afiliasi ekslusif berarti para anggota umumnya hanya berafiliasi kepada 
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kelompoknya itu saja, sedangkan afiliasi majemuk berarti para anggota 
umumnya berafiliasi kepada berbagai kelompok secara bersamaan. 
Perbedaan tipe aktivisme Islam dan pola afiliasi keanggotaan tersebut 
pada gilirannya berpengaruh pada jalur kehidupan (life trajectory) yang 
dipilih pada periode pasca-jihad. 

Dari narasi biografis yang saya kumpulkan terhadap sejumlah aktivis 
jihad yang berasal dari tiga varian aktivis Islam, terlihat pola sederhana 
sebagai berikut. Mereka terlibat dalam gerakan jihad melalui jejaring 
sosial salafi, cenderung menempuh jalur kehidupan yang ekslusif, 
bahkan sebagian memilih tinggal di dalam ‘komunitas kantong’ (enclave 
community). Mereka menolak untuk terlibat dalam proses politik di 
dalam sistem demokrasi serta menolak penggunaan kekerasan/terorisme 
sebagai metode perjuangan. Dalam riset, saya menemukan dua orang 
aktivis jihad dari kelompok ini yang memutuskan untuk menetap di 
daerah pasca-konflik di Ambon dan di Poso, Sulawesi Tengah, sedang dua 
lainnya memutuskan untuk kembali tempat tinggal sebelumnya, yakni di 
Yogyakarta. Dua orang yang menetap di Ambon dan Poso serta seorang 
yang kembali di Yogya mereka tinggal di sebuah kantong komunitas 
ekslusif yang bersahaja dan ditinggali hanya oleh sejawat aktivis salafi, 
sedang seorang lainnya (kebetulan seorang dokter spesialis) tinggal di 
sebuah perumahan kelas menengah di daerah Godean, Sleman. 

Sementara mereka yang terlibat dalam gerakan jihad melalui jejaring 
sosial jihadi, cenderung melanjutkan keterlibatan mereka dalam aktivisme 
dan aksi terorisme pada periode pasca-konflik komunal. Sebagian 
mereka kemudian tertangkap dan menjalani kehidupan di dalam 
penjara; sebagian masih di dalam penjara hingga hari ini, sebagian sudah 
menempuh udara bebas. Seperti para aktivis salafi, mereka menolak 
untuk terlibat dalam proses politik di bawah sistem demokrasi, namun 
mereka menjustifikasi penggunaan kekerasan/teror sebagai metode 
perjuangan. 

Yang terakhir, mereka yang terlibat dalam gerakan jihad melalui jejaring 
sosial politik, cenderung melanjutkan keterlibatan mereka di arena 
politik, khususnya dalam setting desentralisasi, dengan memainkan peran 
yang besar di masyarakat. Berbeda dengan dua varian aktivisme Islam 
lainnya, mereka melihat keterlibatan dalam proses politik dalam sistem 
demokrasi sebagai absah dan legitimate, bahkan fungsional sebagai metode 
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untuk memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan 
publik. Hal lain yang menarik dari mereka adalah bahwa: pengalaman 
berjihad telah menciptakan bagi mereka semacam ‘lencana kehormatan’ 
yang menciptakan kebanggaan dan mengundang respek dan loyalitas 
dari rekan sejawat dari lembaga di mana mereka bergabung. Ketiga 
aktivis jihad dari jejaring aktivisme politik yang saya temui, semuanya 
mengalami ‘promosi kepemimpinan’ di kalangan masing-masing: Awod 
Umar, mantan Komandan Brigade Hizbullah di Solo, pada tahun 2010 
terpilih sebagai Ketua Partai Bulan Bintang Solo Raya—dalam usia baru 
30 tahun; Abu Ayyash, aktivis Front Pembela Islam (FPI) di Pekalongan, 
sejak tahun 2003 terpilih sebagai Pejabat Ketua FPI Pekalongan yang 
bersambung terpilih sebagai Ketua FPI Pekalongan untuk dua periode 
sejak tahun 2005-2010 serta 2010-2015; Surahman, aktivis gerakan 
tarbiyah di Jakarta yang ikut dalam ‘jihad dakwah’ di Maluku sejak tahun 
2000, akhirnya memutuskan untuk menetap di Maluku dan sejak tahun 
2004 diangkat sebagai salah seorang Ketua DPW Partai Keadilan dan 
Sejahtera (PKS) Maluku. 

Penutup: Refleksi Personal 
Sebagai penutup dari tulisan ini saya akan menyampaikan refleksi personal 
terhadap isu dan fenomena radikalisme pemuda Muslim di Indonesia 
berdasarkan pengalaman biografis saya sendiri sebagai seseorang yang 
pernah (atau masih?) menjadi bagian dari gerakan Islam radikal…

Lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga santri di kota batik Pekalongan, 
saya mulai terlibat dalam aktivisme Islam sejak masih remaja awal: pada 
saat kelas 2 SMP saya telah menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) 
di Komisariat Kauman, di kampung saya. Mengikuti jejak kakak lelaki 
dan perempuan saya, saya menjadi aktivis di organisasi kepelajaran yang 
memiliki temali historis dengan Partai Islam Masyumi tersebut. Saat itu, 
awal 1980, gerakan Islam mulai semarak, antara lain lantaran pengaruh 
kisah sukses Revolusi Iran yang terjadi di tahun 1979. Saya masih ingat 
pada waktu saya sempat membaca dengan buku-buku semacam Sosiologi 
Islam dan Sesat Fikir Marxisme dan Kapitalisme yang ditulis oleh intelektual 
ervolusioner Dr. Ali Syariati dari Iran. Ketika rezim otoriter “Orde 
Baru” meluncurkan kebijakan represif “Asas Tunggal Pancasila” yang 
mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan untuk menanggalkan 
identitas ideologinya dan menggantinya dengan Pancasila di tahun 1985, 



40 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Yang Muda, Yang Radikal

saya tengah menjadi Ketua Pengurus Daerah PII Kodya Pekalongan. Pada 
masa itu, PII dianggap sebagai ‘organisasi radikal’ karena merupakan 
satu dari sedikit sekali organisasi yang berani menolak kebijakan “Asas 
Tunggal” sehingga akhirnya sempat dianggap ‘membubarkan diri’. 

Pada masa itulah saya sempat ikut dalam kegiatan Studi Islam 
Intensif (SII)—sebelumnya bernama “Latihan Mujahid Dakwah”—
yang diselenggarakan di Masjid Salman ITB Bandung, sebuah pioner 
gerakan dakwah di kampus. Pada waktu itu juga saya sempat mengikuti 
“pesantren kilat” sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan Pesantren Kilat (LP3K), sebuah gerakan 
yang dimotori oleh kader-kader muda DI yang dipimpin oleh Mursalin 
Dahlan. LP3K juga memiliki hubungan dekat dengan Abdullah Sungkar, 
pendiri pondok pesantren Ngruki yang kemudian mendirikan Jamaah 
Islamiyah (JI) pada tahun 1993 bersama dengan Abu Bakar Ba’asyir 
(ICG 2005). 

Ringkas cerita: saya pernah terlibat dan menjadi bagian dari gerakan 
radikal Islam, bahkan gerakan Jihadi yang menghalalkan penggunaan 
kekerasan dan teror dalam mencapai tujuan moral dan politiknya, ketika 
periode awal masa remaja. Tapi kenapa saya tidak terus berlanjut menjadi 
aktivis gerakan Islam radikal, bahkan kelompok Jihadi, dalam periode 
lanjut aktivisme saya dalam gerakan kepemudaan Islam? Tentu, banyak 
faktor yang memengaruhi, namun saya ingin memberi sorotan pada dua 
hal terpenting: jejaring sosial dan diskusi kritis. 

Ketika terlibat lebih intensif dalam gerakan PII pada masa remaja, 
mungkin bisa dikatakan bahwa saya mulai terlibat dalam gerakan Islam 
radikal. Menjadi seorang ketua organisasi yang berani melawan kebijakan 
represif negara di bawah rezim otoriter tentu bukan tanpa resiko. Adalah 
cukup lumrah di antara kami menggunakan istilah Thaghut maupun 
Fir’aun yang ditujukan kepada rezim Soeharto, khususnya dalam sesi-sesi 
tertutup. Dengan menjadi seorang pemimpin organisasi Islam radikal 
pada masa itu, tentu saja saya harus menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu 
dipanggil (bahkan ditangkap) oleh aparat pemerintah, khususnya militer. 
Partisipasi saya dalam kegiatan Pesantren Kilat juga menambah militansi 
saya sebagai aktivis Islam, antara lain mengenai keutamaan doktrin jihad 
untuk melawan rezim Thaghut, melalui berbagai sesi pelatihan antara lain 
dengan menggunakan diskusi interaktif dan menonton foto-foto kekejian 
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yang dialami oleh saudara muslim di Palestina maupun Afganistan.   

Bahwa kemudian saya tidak melanjutkan keterlibatan saya dalam 
LP3K serta menjadi aktivis gerakan Jihadi, menurut saya, mungkin 
bisa dijelaskan sekurangnya oleh dua faktor: keterlibatan saya dalam 
berbagai jaringan sosial serta keterlibatan saya dalam berbagai forum 
diskusi kritis. Ketika terlibat dalam kegiatan dan jejaring LP3K, saya 
juga terus merawat keterlibatan saya dengan berbagai kelompok sosial 
lainnya, termasuk “kelompok studi bebas” yang dilakukan oleh teman-
teman eks aktivis PII. Melalui diskusi-diskusi dalam forum tersebut saya 
terlibat secara cukup intensif dengan berbagai gagasan dan wacana kritis 
dalam pemikiran Islam, seperti yang dikembangkan oleh Ahmad Wahib, 
Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Kuntowijoyo. Dengan 
begitu, saya menghadapkan pemikiran ‘skripturalis dan absolutis’ ala 
LP3K dengan pemikiran ‘liberal dan kritis’ yang dikembangkan oleh 
para pemikir progresif Islam. Akibatnya, meskipun saya tetap menolak 
kebijakan “Asas Tunggal Pancasila” yang dibuat oleh rezim Orde Baru 
karena karakter anti-demokrasinya, namun saya menolak pandangan 
yang melihat “Pancasila sebagai musuh Islam” yang cukup populer di 
kalangan aktivis PII pada masa itu. 

Ringkasnya: dengan melakukan refleksi personal terhadap pengalaman 
pribadi terlibat dalam gerakan Islam radikal, bahkan gerakan Jihadi, maka 
saya berpendapat bahwa salah satu cara terbaik untuk melawan gerakan 
radikal Islam yang bercorak kekerasan adalah dengan menerapkan 
strategi ganda: pertama, mengembangkan diskusi kritis dan membangun 
kontra wacana, gagasan serta narasi; serta, kedua, menyokong dan 
mengembangkan terbangunnya relasi dan jejaring sosial yang majemuk. 
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Abstrak
Kajian dalam tulisan ini membincangkan persoalan yang sampai hari 
ini masih diperdebatkan secara akademik. Terdapat banyak pendapat 
mengenai tema radikalisme melalui agama. Sebagian menyatakan 
radikalisme adalah bagian dari strategi politik kaum agamis. Sebagian 
lagi menyatakan bahwa radikalisme memang didukung oleh doktrin-
doktrin keagamaan, selain dalil sosial politik lainnya. Dalam kajian ini 
ditunjukkan bahwa salah satu elemen masyarakat yang sangat potensial 
dan rentan dengan radikalisasi adalah remaja (kaum muda) yang 
dikatakan sebagai youth berumur 16-19 tahun setingkat SMA di Indonesia. 
Sekolah adalah arena yang potensial jika didukung oleh modal sosial  
yang memadai sehingga menumbuhkan perilaku radikalisme. Tulisan ini 
mendasarkan pada kajian literatur dan survei lapangan yang dilakukan 
lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi dalam membaca masalah 
terorisme di Indonesia. Analisis yang dipergunakan adalah perspektif 
sosiologis dengan pendekatan gerakan sosial  keagamaan.

Kata kunci: Radikalisme, Doktrin Keagamaan, Remaja, Sekolah, 
Perspektif Sosiologis.

PERSPEKTIF SOSIOLOGI TENTANG 
RADIKALISASI AGAMA KAUM MUDA

Zuly Qodir
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Pendahuluan
Indonesia, negeri yang multi-agama sekaligus multi-kultur telah 
diproklamirkan menjadi Negara bukan agama, sekaligus bukan Negara 
tanpa agama (alias sebagai Negara sekuler). Inilah negeri di mana agama-
agama diakui dan sekaligus dapat turut serta mempengaruhi kebijakan 
politiknya. Antara agama dan negara dapat dikatakan sebagai entitas 
yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini Islam khususnya, sebagai 
agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia (mencapai 88,7%) 
sebuah jumlah yang sangat besar dari keseluruhan penduduk Indonesia 
yang mencapai 240 juta (Badan Pusat Statistik  2010).

Letak pentingnya secara sosiologis adalah jika penduduk mayoritas 
menjalankan aktivitasnya yang mendukung keberadaan Negara yang 
tidak berdasarkan agama tetapi nilai-nilai agama dapat mempengaruhi 
kebijakan Negara, maka gambar dari keseluruhan penduduk negeri akan 
positif. Tetapi sebaliknya, jika penduduk mayoritas dalam aktivitasnya 
menentang atau sekurang-kurangnya resistensinya kuat atas Negara 
yang tidak berdasarkan agama maka gambar keseluruhan negeri ini 
adalah negatif. Kasus paling jelas adalah ketika di negeri ini dalam lima 
tahun terakhir sering terjadi peristiwa pemboman dan berbagai macam 
aksi terorisme yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam, maka 
gambar Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam adalah Indonesia 
merupakan sarang teroris bahkan yang paling sadis adalah adanya tuduhan 
bahwa Islam merupakan agama teroris dan kekerasan. Tuduhan semacam 
ini sekurang-kurangnya datang dari Perdana Menteri Senior Singapura 
Lee Kuan Yew, Presiden Filipina Macapagal Arroyo dan Perdana Menteri 
Australia James Frederick Howard sehingga mengeluarkan kebijakan 
travel warning go to Indonesia. Sungguh menyakitkan tetapi itulah dampak 
dari adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok kecil umat Islam 
akhirnya menimpa seluruh warga Negara Indonesia.

Bahkan dalam dua tahun terakhir, beberapa lembaga penelitian di 
Indonesia, selalu menempatkan antara aksi-aksi kekerasan yang berupa 
radikalisasi dengan dukungan agama dan institusi keagamaan selalu 
berhubungan dengan terorisme. Setara Institute misalnya, dengan 
tegas menyatakan bahwa belakangan kaum santri yang mengalami 
radikalisasi dalam perjalanannya berubah menjadi teroris. Beberapa 
pesantren disinyalir turut menyumbangkan aksi radikalisasi yang terjadi 
di Indonesia. Radikalisasi itu kemudian secara berangsur-angsur menjadi 
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aksi terorisme yang menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan orang 
lain yang dianggap berbeda dengan kelompoknya. Seperti dijelaskan oleh 
Setara Institute demikian:

“Selain organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang 
cukup dekat, beberapa diantaranya mengalami transformasi dari 
radikal menjadi teroris. Transformasi institusional ini sangat jelas 
tergambar pada kasus Laskar Hisbah di Surakarta. Laskar yang 
dipimpin oleh Sigit Qardawi ini mengalami transformasi organisasi 
dari Laskar Arafah yang sebelumnya memfokuskan diri pada 
gerakan anti maksiat, anti kristenisasi, dan pendukung penegakan 
syariat Islam. Sebelum menjadi teroris, Sigit juga aktif di Laskar 
Jundullah dibawah naungan Forum Komunikasi Aktivis Masjid 
(FKAM), setelah sebelumnya memperoleh pengetahuan tentang 
qital fisabilillah alias perang dan jihad sebagai amal ibadah”. (Ismail 
Hasani dan Bonar Tigor, 2012)

Kita dapat membaca secara sosiologis seseorang maupun institusi dapat 
mengalami transformasi sosial dari bentuknya semula. Dari seseorang 
dan kelompok itu yang semula sangat baik dan mengerjakan aktivitas 
yang santun dapat berubah mengerjakan aktivitas yang sangat keras dan 
mengerikan pihak lain. Transformasi sosial  seperti itu bukan tanpa asal 
muasal, selalu terdapat penyebab yang signifikan sehingga seseorang 
dan kelompok rela melalukan perubahan. Seperti dikatakan sejarawan 
Kuntowijoyo, transformasi sosial  seringkali karena adanya faktor internal 
(seperti ketidakpuasan menghadapi kenyataan, belajar dari orang lain, 
serta keinginan mengubah nasib), serta adanya faktor eksternal (seperti 
belajar dari situasi Negara lain, kondisi sosial  yang memaksanya harus 
berubah karena jika tidak berubah akan terlindas oleh keadaan), dan 
yang tidak bisa dilewatkan adalah adanya ketidakpercayaan kepada 
institusi Negara atau institusi lain yang hadir bersamaan di masyarakat. 
Semuanya akan menjadi pendorong terjadinya transformasi sosial  dalam 
sebuah masyarakat. Dari masyarakat agraris akan menjadi masyarakat 
industrial karena berbagai penyebab yang hadir dihadapan masyarakat 
tersebut (Kuntowijoyo, Transformasi Kaum Borjuasi Eropa, Ombak, 2010)

Dalam konteks masyarakat Jawa, transformasi sosial  pernah terjadi dengan 
demikian kerasnya ketika mengalami gejolak politik masa penjajahan 
Belanda dan Jepang. Sehingga masyarakat petani tidak dapat menikmati 
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hasil pertaniannya yang diambil secara paksa oleh pendudukan Belanda 
dan Jepang, akibatnya masyarakat petani melakukan pemberontakan 
dengan dukungan pemimpin masyarakat yang kharismatik dan 
memiliki patron client yang kuat untuk melakukan perlawanan dengan 
landasan sentimen anti Belanda dan Jepang (Sartono Kartodirjo, 
1982, Pemberontakan Petani Banten, Pustaka Jaya, Jakarta). Hal serupa 
juga dikemukakan oleh Kuntowijoyo ketika memperlihatkan gejala 
transformasi individualis menjadi gerakan rakyat melawan dominasi 
kaum pedagang di bawah organisasi perdagangan kaum penjajah dan 
China yang terjadi di Surakarta zaman Syarekat Dagang Islam dibawah 
H. Samanhudi dan HOS Cokroaminoto. Apa yang menjadi basis dari 
perlawanan bahkan pertempuran dan pemberontakan masyarakat 
adalah adanya kondisi sosial  yang mengecewakan masyarakat pada masa 
itu sehingga keluar untuk melawan apa yang dinamakan dengan pelbagai 
macam sebutan, ketidakadilan, penjajahan, dominasi dan kedzaliman. 
(Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi, Bandung, Mizan, 
1992). 

Hubungan antara kaum muda dengan radikalisasi keagamaan pada masa 
sekarang (kontemporer) ini apa? Sehingga dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir di Indonesia, sebagai negeri yang tidak berdasarkan agama, 
sekalipun agama-agama tidak dilarang, bahkan diakui kontribusinya 
menjadi sangat mengerikan. Kita sebagai pemeluk Islam kadang sering 
berdecak kaget tiba-tiba terjadi penangkapan terhadap sekelompok 
pemuda Islam yang masih belia (seusia Sekolah Menengah Atas) karena 
berani melakukan pemboman pada sebuah institusi. Atau kalau tidak 
begitu sekelompok pemuda usia belia digerebek polisi karena menyimpan 
amunisi pembuatan bom dengan segala macam peralatan pemboman 
dan peta wilayah yang akan dijadikan sasaran pemboman. Padahal kita 
mengetahui mereka sebenarnya menjadi harapan generasi yang lebih 
senior untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang menginjak usia uzur, 
sebab kaum senior (old citizen) sudah semakin loyo, rapuh dan seringkali 
tidak cepat dalam merespon masalah-masalah sosial  yang bergelimang di 
sekitar kita. Tetapi para pelajar dan kaum muda malah terjebak dalam 
berbagai macam aksi kekerasan dan organisasi yang oleh Negara dilarang 
karena berkecenderungan menjadi organisasi teroris.

Namun demikian, benar adanya tentang problematika pemahaman 
tentang radikalisme yang sedang melanda Indonesia, terutama kaum 
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santri. Definisi radikal yang dikemukakan oleh MUI Pusat ditolak 
oleh sebagian umat Islam Indonesia, seperti MUI Surakarta. Definisi 
radikalisme yang dikemukakan MUI Pusat, bahwa radikalisme 
merupakan paham dan tindakan yang melekat pada seseorang atau 
kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan 
menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak ekstrim, ditolak 
oleh MUI Surakarta. Sebab, jika definisi itu diterima maka setiap 
paham yang membolehkan kekerasan tetap masuk radikal, menurut 
MUI Surakarta maka Rasulullah yang melalukan perang ketika Fathu 
Makah adalah radikal. Amerika juga radikal karena menyerang Irak 
dan Pakistan. Selain itu MUI Surakarta juga menolak definisi tentang 
siapapun yang menyatakan bahwa siapapun yang menetang sistem yang 
sedang berlangsung dengan cara kekerasan dengan menggantinya sistem 
tersebut dengan yang nilai yang lain. (Abdul Munir Mulkhan dan Bilveer 
Singkh, Teror dan Demokrasi dalam I’dad dan Jihad, Yogyakarta, Metro 
Episteme, 2013, hlm. 55).

Diskursus yang berkembang tampaknya tidak lagi memperhatikan 
sebab-sebab lain yang sebenarnya lebih substansial daripada sekadar 
labelisasi. Menjadi menarik bagi penulis untuk menganalisis keterlibatan 
radikalisme agama ketika Indonesia dihadapkan pada sebuah fenomena 
munculnya gerakan terorisme transnasional yang beberapa waktu lalu 
melakukan pengeboman di beberapa tempat. Dari pemberitaan media, 
penulis menangkap bahwa seakan-akan para pengebom Bali adalah 
mereka yang terdoktrinasi untuk menghalalkan segala cara dalam 
memenuhi tuntutan ideologis mereka. Akhirnya, muncullah stereotip 
mengenai gerakan keagamaan yang “fundamentalis-radikal”. Stereotip 
ini kian meluas tidak hanya pada aksi terorisme, tetapi juga pada aspek-
aspek lain yang tak terkait aksi teror. Di beberapa tempat, orang-orang 
yang memiliki identitas ke-Islam-an kuat justru dicurigai sebagai teroris 
atau fundamentalis-radikal yang dianggap berbahaya. Sehingga, menjadi 
menarik untuk mengupas fenomena radikalisme agama. Mengapa 
gerakan ini muncul di Indonesia? Faktor apa saja yang menjadi latar 
belakang? Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut untuk 
menjelaskan akar dari radikalisme Islam di Indonesia, dikaitkan dengan 
kaum muda yang secara genealogis akan menjadi penerus old citizen.

Dari penjelasan di atas, persoalan radikalisme dan terorisme menjadi 
persoalan yang pelik sampai hari ini. Belum lagi masalah yang 
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mengitarinya dan para pelakunya, semuanya berkelit berkelindan 
sehingga berbagai kajian mengenai radikalisme dan terorisme sekalipun 
telah demikian banyak dilakukan tetap mendapatkan perhatian publik 
untuk mencermati sepak terjang kaum teroris di Indonesia. Dalam kaitan 
itu, tulisan dalam artikel ini hanya akan mendeskripsikan fenomena 
radikalisme dalam kajian sosiologis. Itupun hanya akan dibatasi melihat 
gejala dan fenomena yang muncul di kalangan kaum muda setingkat 
pelajar menengah atas sampai dengan mahasiswa tingkat awal (semester 
satu atau semester dua) under graduate bukan pascasarjana atau post 
graduate.

Perspektif Kajian
Agama dan perubahan sosial  selalu ditempatkan dalam perspektif yang 
tidak selalu sejalan. Kadang agama berada pada posisi bertentangan 
dengan kehadiran perubahan sosial, terutama yang datangnya cepat dan 
tiba-tiba. Agama agaknya tidak dapat secara cepat merespon perubahan 
yang datang tiba-tiba dan cepat, sebagai sebuah keniscayaan yang 
merupakan ciri dari masyarakat modern yang penuh dengan resiko. 
Ada banyak resiko yang ditimbulkan karena arus perubahan sosial  yang 
dinamakan modernisasi dunia, Masyarakat mengalami Jurgennout, dalam 
bahasa Ulrich Beck, sebagai masyarakat beresiko tinggi. (Ulrich Beck dan 
Antony Giddens, Reflexive Modernization, USA, Anders Ulwin, 1992)

Sementara itu dalam perspektif sosiologis lainnya, perubahan sosial  
yang datangnya tiba-tiba serta cepat dapat menghadirkan shock culture, 
sehingga masyarakat dengan kultur agraris tiba-tiba harus berhadapan 
dengan kultur industrial yang akan terjadi adanya shock culture agraris 
menuju modern. Itulah gelombang perubahan yang oleh Alvin Toffler 
disebut sebagai dentuman perubahan sosial karena hadirnya tradisi 
mekanis yang dahulu tidak dikenal dalam dunia agraris yang serba 
tenaga manusia dan hewan piaraan seperti sapi, kerbau dan kuda (Alvin 
Toffler,Pergeseran Kekuasaan:  Gelombang Ketiga, Masyarakat Agraris menjadi 
Teknologi, Pustaka Jakarta, 1992).

Sebuah perubahan tentu dapat berdampak pada perilaku manusia,  
karena itu akan mendatangkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan 
oleh sekelompok orang secara sistematik dan terorganisir. Dalam 
kaitan ini maka melihat perlawanan yang dilakukan satu komunitas 
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atau sekelompok masyarakat atas fenomena perubahan dan kehendak 
menghadirkan perubahan biasanya disematkan dalam perspektif gerakan 
sosial, termasuk didalamnya gerakan sosial  keagamaan. Mengenai 
gerakan sosial  keagamaan terdapat banyak literatur yang menjelaskan 
bahwa gerakan keagamaan seringkali dihadirkan dalam kaitannya untuk 
merespon masalah-masalah yang datang dihadapan mereka yang dianggap 
tidak sesuai dengan kehendaknya. Gerakan keagamaan terorganisir 
dengan sistemik dalam hal kelompok massa (jamaah) maupun aktivitas 
yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas sistem yang sedang 
berlangsung (Ryn William Swidller, Sosial  Movement and Sosial  Institution, 
Sage publication, 2004. Periksa juga Michele Dillon, (ed), Handbook of 
The Sociology of Religion, Cambridge University Press, 2003).

Terkait secara khusus gerakan keagamaan, dapat diperhatikan fenomena 
munculnya kelompok kecil yang dapat dikatakan tidak puas terhadap 
sistem nilai yang dibangun, sebagaimana dikatakan Dawam Rahardjo, 
bahwa gerakan keagamaan beraktivitas hendak mengganti sistem nilai 
yang sedang berlangsung. Selain konsep yang dikemukakan sebelumnya, 
new religious movement atau gerakan keagamaan baru sebagai bagian yang 
tidak terlepas dari gerakan sosial diambil sebagai konsep analisis utama. 
Gerakan keagamaan baru merupakan suatu gagasan yang berusaha 
menerjemah kan ide-ide keagamaan menjadi kekuatan transformatif 
untuk menumbuhkan struktur dan tatanan sosial yang baru dan lebih 
baik; partisipatif, terbuka dan emansipatoris (Rahardjo, 1999: 12). Dalam 
pengertian ini, ia merupakan suatu cita-cita yang sangat menjunjung 
tinggi harkat dan harga diri kemanusiaan. Gerakan keagamaan dalam 
bingkai paradigma transformatif ini memang jalan yang paling manusiawi 
untuk mengubah sejarah umat kehidupan manusia. Sebab, dalam proses 
ini yang berlaku adalah pendamping dan bukan pengarahan, apalagi 
pemaksaan. Sejalan dengan definisi konsep ini, agama diharapkan berani 
tampil dalam setiap keadaan, bukan saja untuk menunjukkan hal-hal 
yang positif, tetapi juga hal-hal yang negatif.

Perjuangan nilai-nilai keagamaan dalam gerakan keagamaan merupakan 
doktrin yang diyakini berasal dari Tuhan. Ia merupakan stok moral dan 
daya imperatif yang bersifat transenden. Secara sosiologis, nilai-nilai 
kegamaan tersebut seringkali berfungsi sebagai cara hidup (way of life), 
pandangan dunia (world view), dan bahkan paradigma (paradigm), yang 
selalu memberikan orientasi atau kerangka acuan normatif mengenai 
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bagaimana manusia bertindak dan memahami realitas kehidupannya. 
Dalam hal ini, jamaah kaum muda yang mengaktualisasikan nilai-nilai 
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai agama berfungsi sebagai 
kontrol dari semua sisi kehidupan dalam masyarakat.

Berbagai macam konsep yang telah dikemukakan oleh para peneliti 
sebelumnya, khususnya pada kajian gerakan keagamaan cukup bervariatif 
istilah yang ditawarkan guna menfokuskan dan mempermudah analisis 
terhadap obyek yang diteliti, misalnya istilah New Religious Movements 
(Dawson, 2003), Cults dan Normal religion (Beckford, 2003), kemudian 
istilah Marginal Religion yang dipakai oleh Julia Howell, sekte, aliran 
kepercayaan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan jamaah kaum 
gerakan radikal muda, cenderung dapat dikatakan sebagai gerakan islam 
non-mainstream sebagai konsep yang dipakai sebagai analisis. 

Gerakan keagamaan baru merupakan usaha setiap individu atau 
kelompok yang terorganisasi untuk menampilkan corak keagamaan 
baru yang berbeda atau interpretasi baru mengenai suatu agama yang 
sudah ada (mapan). Dalam hal itu pula, digunakan untuk mengukur 
keberhasilan gerakan radikal kaum muda dalam melangsungkan aktivitas 
gerakan keagamaan,  menurut Natingham (1990: 160), pada umumnya 
berkembang melalui beberapa fase atau langkah-langkah, sebuah gerakan 
keagamaan berhasil dalam menjalankan misi gerakannya setelah melalui 
tiga fase. Pertama, suatu gerakan keagamaan dipengaruhi oleh kepribadian 
pendirinya. Pada fase ini gerakan itu hanya mempunyai watak kelompok 
utama yang informal dan tidak tetap, terdiri dari kelompok-kelompok 
kecil dari perorangan yang saling mendorong satu sama lainnya dengan 
tatap muka dari hati ke hati dengan pemimpin kharismatik mereka. 

Kedua, para pengganti pendiri dipaksa untuk memecahkan dan 
menjelaskan masalah- masalah penting mengenai organisasi kepercayaan 
dan ritus yang tidak terurus selama si pendiri masih hidup. Pada tahap 
ini, gerakan sudah menjadi organisasi formal dari suatu kelompok 
pemeluk yang mempunyai kesamaan dalam kepercayaan dan ritus. Pada 
fase ini juga sudah ada persyaratan-persyaratan bagi keanggotaan dibuat 
tegas dan jalur- jalur keluasan di dalam organisasi lebih diperjelas.

Ketiga, fase pengembangan dan verifikasi lanjutan, dimana gerakan itu 
menjadi mapan dan mengambil macam bentuk organisasi. Gerakan- 
gerakan keagamaan berbeda dalam tingkat pengembangannya; beberapa 
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organisasi keagamaan yang terhalang oleh rintangan-rintangan etnik, 
kelas, dan kebudayaan. Pada tahap ketiga ini, para pemimpin mempunyai 
tugas untuk menjawab persoalan-persoalan meskipun gerakan tersebut 
berhasil memperoleh banyak pengikut mengapa tujuan-tujuan semula 
yang begitu mendekat dan jelas di mata para pemeluknya belum juga 
tercapai secara kongkrit.

Mircea Eliade, seorang ahli sosiologi agama Amerika memberikan 
keterangan keinginan mengulang zaman keemasan atau masa lampau 
sebagai mitos kejayaan bukanlah barang “jadi-jadian”, memang nyata 
adanya. Demikian kata Mircea Eliade: 

“Kita sedang menghadapi kebutuhan “manusia historis” 
(manusia modern), yang secara sadar dan sukarela menciptakan 
sejarah, dengan manusia dari peradaban tradisional, seperti yang 
kita lihat memiliki sikap negatif terhadap sejarah. Apakah dia 
menghapuskannya secara periodik, apakah dia memberi nilai 
yang rendah dengan menemukan secara terus menerus model 
transhistoris dan arketipe baginya, apakah mereka memberinya 
makna meta-historis, eklektis, eskatologis dan seterusnya, manusia 
dari peradaban tradisional memandang bahwa peristiwa historis itu 
memiliki nilai dalam dirinya sendiri” (Mircea Eliade, Mitos Gerak 
Kembali pada yang Abadi, Yogyakarta, Ikon 2002, terjemahan).

Kajian Mircea Eliade memberikan kerangka umum bahwa kebangkitan 
sebuah kelompok akan kehendak mengulang kejayaan masa lalu sebagai 
bagian dari “sejarah yang hilang” (lost history) akhirnya menjadi kajian 
yang telah lazim dalam kebangkitan agama-agama di Eropa-Amerika 
dan juga Asia Tenggara, termasuk tentu saja Indonesia. Terlebih negara-
negara yang mempercayai bahwa aspek agama merupakan dimensi 
sosial  yang tidak bisa dihilangkan begitu saja pada peristiwa-peristiwa 
sosial  termasuk sosial engineering sebagai keniscayaan sejarah umat 
manusia. Himpitan peradaban umat manusia menunjuk pada adanya 
perubahan-perubahan dalam siklus umat manusia itu sendiri yang harus 
ditafsirkan secara multidisplin, termasuk sosiologis selain antropologis 
dan psikologis.

Oleh karena itu, fenomena gerakan radikal di kalangan kaum muda 
hendak ditempatkan dalam kaca mata gerakan sosial  keagamaan yang 
belakangan muncul bak jamur di musim penghujan di Indonesia. 
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Kehadirannya, membawa banyak dampak dalam kehidupan keagamaan 
di Indonesia, baik negatif ataupun positif seperti telah dijelaskan di 
bagian lain tulisan ini. Perspektif gerakan sosial  adalah salah satu dari 
sekian banyak cara melihat fenomena keagamaan yang dianut kaum 
muda Indonesia, yang belakangan tampak radikal, tentu dengan pelbagai 
latar belakang yang menjadi penyebab muncul dan berkembangnya di 
nusantara.

Sebagai sebuah kajian dengan mempergunakan pendekatan sosiologis 
dalam kerangka gerakan sosial  keagamaan, tentu saja penulis tidak dapat 
secara keseluruhan mengatakan bahwa keberhasilan mereka karena 
aktivitas yang sistematik, jamaah yang banyak dan militan. Namun, 
sekurang-kurangnya dalam perspektif teori gerakan sosial  keagamaan, 
radikalisme yang menimpa kaum muda Indonesia dapat diletakkan 
dalam salah satu kelompok yang hendak melakukan perlawanan atas 
kondisi yang terjadi dikarenakan adanya penyebab yang sifatnya tidak 
bisa tunggal, tetapi penyebab yang jamak adanya. 

Kondisi Sosial  yang Berpengaruh: Akar Radikalisme
Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa faktor psikologis, 
politik Indonesia dan internasional, teks keagamaan-tekstualis, figur yang 
hilang (mencari dan mendapatkan figur baru) kharismatik merupakan 
faktor munculnya radikalisme di kalangan kaum muda Indonesia. 
Bagaimana persisnya kita akan bersama-sama menyimak masing-masing 
penyebab tersebut dalam bagian ini. Kondisi sosial  yang berkembang 
akan menjadi faktor atas munculnya sikap radikal (kekerasan) yang 
bersemayam pada kaum muda, bersama-sama dengan kelompok lainnya 
karena dimensi sosial  yang dihadapi dianggap sebagai sistem yang harus 
diubah dan dilawan secara kolektif, bukan individual.

Perhatikan pengamatan kaum sosiolog, di mana mereka mengatakan 
kaum muda (youth) adalah agen perubahan sosial. Youth is agent of sosial 
change, demikian kira-kira perspektif sosiologis seperti dikatakan Pip 
Jones (2007) menempatkan kaum muda. Ada beberapa agenda kunci yang 
menandai diskursus kaum muda, yakni (1) perdebatan ilmu melawan 
takdir yang dipicu oleh mitos dan pengetahuan ilmiah; (2) perdebatan 
antara pendidikan dan alam sebagai bagian dari pemicu kepemudaan 
dengan biologis dengan fenomena kultural; (3) perdebatan apa yang 



55MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Zuly Qodir

dinamakan generasi tua dengan kelas sosial, yang mengarah pada adanya 
perdebatan tentang posisi kelas sosial  antara yang tua dan muda dalam 
masyarakat; (4) perdebatan antara agency melawan struktur yang terjadi 
karena adanya kontradiksi antara peran-peran struktur sosial  dengan 
agency sebagai faktor perubahan, dan (5) perdebatan antara perubahan 
struktur lawan proses sosial  yang terjadi dalam masyarakat. 

Memerhatikan ruang perdebatan yang terjadi dalam tubuh kaum muda, 
maka menempatkan kaum muda sebagai bagian penting dalam diskusi 
tentang radikalisme termasuk radikalisme agama menjadi sesuatu 
yang tampaknya memang harus dilakukan secara jernih, dan cukup 
memadai. Sekalipun penulis memahami bahwa tulisan dalam artikel 
ini sangat mungkin jauh dari memadai secara sosiologis atau pun secara 
kuantitatif, sebab halaman yang disajikan tidaklah memungkinkan.
Namun demikian penulis berupaya menjawab pertanyaan ringkas yang 
jawabannya tidak sederhana, apakah terdapat faktor khusus dalam diri 
kaum muda sehingga mereka menjadi radikal.

Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan munculnya radikalisme 
di kalangan kaum muda dalam beragama; faktor tersebut adalah: 
pertama, soal mental health. Michael McCullough and Timothy Smith 
(2003), dalam Religion and Health: Depressive Symtoms and Mortality as 
Case Studies, melaporkan bahwa kesehatan mental yang ada pada diri 
kaum muda sebagai posisi yang sangat rentan, sehingga kaum muda 
gampang mengalami goncangan jiwa (depression) yang disebabkan oleh 
berbagai faktor dalam hidup. Depression (goncangan jiwa) muncul karena 
kekagetan akan datangnya kegagalan dalam hidup, kebahagiaan yang 
tidak dapat diraih, perkawinan atau berpasangan dengan pasangannya 
yang tidak membahagiakan dan hubungan yang tidak harmonis dalam 
keluarga mendukung munculnya krisis dan stres, kebosanan yang 
mendalam serta berbagai simtom untuk depresi. Kaum muda berada 
pada posisi yang  rentan, seperti dilaporkan ahli sosiologi kaum muda 
asal Pennsylvania tersebut.

Mental health (kesehatan mental) karena itu akan berhubungan erat 
dengan soal kondisi jiwa seperti kebahagiaan dan kebosanan. Kondisi 
sosial  ekonomi yang mendorong jiwa menjadi depresi misalnya 
keterjeratan ekonomi, teman yang suka menipu, perilaku yang 
menyimpang dari ungkapan atau pembicaraan, semuanya akan dengan 
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mudah mendorong seseorang mengalami depresi. Depresi keagamaan 
akan muncul secara intrinsic (dari dalam diri) sebagai religious involment 
yang kemudian berkembang menjadi public involment dalam keagamaan. 
Semakin kuat dorongan depresi maka akan semakin kuat dorongannya 
pada public religious involment baik kalangan kaum muda laki-laki maupun 
perempuan (Cullough and Smitth, 2003).

Hubungannya antara mental health dengan perspektif sosiologis berada 
pada titik ketika kondisi sosial  yang berada didepannya mendorong 
munculnya kebosanan, ketidakadilan sistemik dan jurang (gap and lack) 
pada soal ekonomi maupun politik maka orang akan gampang sakit hati 
kemudian melakukan perlawanan. Ted Robert Gurr, dalam Why Men 
Rebel, 1967, melaporkan bahwa kondisi deprivasi semacam itu akan 
menjadi bibit munculnya perlawanan bahkan pemberontakan, seperti 
dinyatakan dalam teori deprivasi relative (relative deprivassion) sebagai 
kondisi yang dialami sebagian kelompok masyarakat dalam memperoleh 
kesempatan ekonomi maupun politik. 

Kedua, faktor ekonomi yang timpang. Kesenjangan ekonomi yang selama 
ini terjadi akan dengan mudah menciptakan kemarahan sosial. Dalam 
bahasa kaum sosiolog, kesenjangan ekonomi akan menciptakan social  
greavences (kegalauan dan kecemburuan sosial) atas masyarakat yang 
mendapatkan kelimpahan ekonomi, apalagi jika kelimpahan ekonomi 
didapatkan dengan cara-cara yang tidak transparan, dengan cara 
korupsi, memalak uang Negara, melakukan penyuapan dan melakukan 
penggelapan pajak misalnya. Maka social  greavences akan dengan gampang 
muncul dan kemudian terorganisasikan dalam masyarakat. Dinamika 
ekonomi masyarakat akan mendorong pada komitmen keagamaan 
seseorang sehingga seseorang dan kelompok yang mengalami penderitaan 
ekonomi akan memungkinkan muncul dua sikap beragama sekaligus. Jika 
ekonomi baik akan sangat mungkin tidak memiliki perasaan cemburu 
pada mereka yang sama-sama baik secara ekonomi dan rajin mendatangi 
kegiatan keagamaan, seperti pengajian, memberikan sedekah dan juga 
rajin mengerjakan ritual seperti datang ke masjid (untuk orang Islam, 
naik haji) dan rajin ke gereja untuk orang Kristen. 

Tetapi jika ekonominya menyusahkan maka akan memungkinkan untuk 
menaruh rasa cemburu pada sesama penganut agama bahkan penganut 
agama yang berbeda. Enggan menjalankan aktivitas keagamaan seperti 
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pengajian, beribadah ritual seperti shalat atau ke gereja dan jarang 
berkumpul dengan yang memiliki ekonomi mapan. Cemburu sosial  
ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes 
sosial  terhadap kondisi yang dihadapi di depan kehidupannya. Protes 
dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya tidak mendatangi 
perkumpulan, enggan bergaul, sampai dengan mengorganisasikan diri 
bersama yang lain untuk melakukan perlawanan karena sistem yang 
dinilai tidak adil (Roger Finke and Rodney Stark, 2003, The Dynamics of 
Religious Economies, 2003).

Kajian lain yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi akan 
mendorong rajin berderma dilakukan oleh Richard Wood, dalam 
Religion and the Struggle for Justice, 2003. Wood melaporkan bahwa kondisi 
ekonomi yang baik akan mendorong rajin beribadah dan menyumbang 
perkumpulan. Dalam kasus ini Wood melihat di kalangan kaum Kristiani 
di Amerika yang memiliki ekonomi bagus sangat rajin ke gereja mencapai 
38% dari jamaah gereja tersebut adalah kulit putih yang sejahtera, 
sementara kulit hitam yang sengsara hanya mencapai 9%, bahkan dari 
kalangan gereja Asia hanya mencapai 2% yang suka berderma. Mereka 
itu secara denominasi (aliran keagamaan) adalah Katolik Roma (Roman 
Catholik 35%), Protestan Liberal/Moderat mencapai 34%), sementara 
yang beraliran Pantekosta yang selama ini tampak dikenal dermawan 
ternyata hanya mencapai 2% dalam berderma untuk masyarakat (Richard 
Wood, 2003).

Penjelasan sosiologisnya tentang keterbelakangan ekonomi adalah akan 
memunculkan protes kelas sosial  antara kaum kere dengan kaum kaya 
raya atau borjuis. Tradisi semacam ini telah lama dikenal dalam kajian 
sosiologi ketika Karl Marx mengintrodusir adanya perang kelas sosial  
dalam masyarakat industri yang menguasai sumber-sumber ekonomi, 
sementara kelas kere (rakyat jelata) hanya menjadi buruh pabrik yang 
dieksploitasi tenaganya sementara pendapatannya tidak mendukung 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu perang kelas 
sosial sebenarnya menjadi bagian dari perang religious ecomonics yang 
selama ini kita kenal dalam tradisi ekonomi kapitalistik yang diduga 
keras menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Jika ketidakadilan ekonomi 
ini terus berlangsung dan menimpa sebagian masyarakat kecil, dan 
mereka mentransformasikan pada generasi muda, maka dengan mudah 
akan menggerakkan untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan 
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ekonomi yang sistematik.

Argumen ekonomi yang timpang dapat mendorong perilaku agresif juga 
dilaporkan oleh Jose Casanova, dalam Public Religious in Amerika, 1994, 
yang menjadi embrio dari public religious atau dikenal dengan sebutan 
agama sipil Amerika. Kondisi ekonomi yang timpang merupakan turunan 
dari kebijakan ekonomi politik sebuah Negara yang secara tidak langsung 
menimpa masyarakat beragama. Oleh sebab itu, masyarakat beragama 
(masyarakat sipil) kemudian mengalami privatisasi dalam beragama yang 
kemudian hari akan menumbuhkan kebencian pada kelompok lain 
yang lebih sejahtera. Kebencian tersebut lama-kelamaan menimbulkan 
antisipasi dan perilaku destrukstif sebagai rangkaian dari isu keagamaan 
yang dimulai dari persoalan ekonomi-politik publik. Masyarakat kemudian 
melakukan protes secara terorganisasi untuk menuntut adanya kondisi 
yang adil bukan timpang, namun jalan pintasnya adalah melawan Negara 
dengan cara cara kekerasan sebab tidak mengusai publik opini sebagai 
arena bernegosiasi dan melapangkan kehendaknya (Casanova, 1994).

Ketiga, kondisi sosial  politik yang berpengaruh pada adanya perubahan 
perilaku dan bentuk organisasi keagamaan. Peter Beyer, sosiolog kenamaan 
abad ini memberikan penjelasan bahwa sekarang dan mendatang karena 
perubahan kebijakan politik dunia, sebagai bagian dari politik globalisasi 
akan menyembulkan perubahan-perubahan dalam pola (bentuk) dari 
sikap keagamaan dan pengorganisasian keagamaan. Peter Beyer dalam 
Social  Form of Religion in Contemporary Society, 2003, melaporkan bahwa 
ke depan akan terjadi persemaian (proliferation of religious organization 
in society) yang berhubungan keyakinan dan perilaku keagamaan 
masyarakat karena politik dunia berubah drastis. Perubahan-perubahan 
masyarakat akan berpengaruh pada sikap dan pandangan keagamaan 
seseorang dan kelompok dalam menyikapi globalisasi yang kadang tidak 
menguntungkan kelompok yang lebih besar, tetapi menguntungkan 
kelompok kecil sebagai pemilik modal besar dan pembuat kebijakan 
global. 

Struktur politik yang berubah akibat politik globalisasi, akan berdampak 
semakin luas pada bentuk-bentuk keagamaan pada era kontemporer. 
Globalisasi politik akan menciptakan perbedaan yang keras dalam 
masyarakat, siapa yang mendapatkan keuntungan dari politik globalisasi 
dan tidak mendapatkan keuntungan yang memadai. Sehingga 
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menimbulkan perlawanan yang diorganisasikan dengan baik kepada 
sesama jamaah, mengorganisasikan aksi-aksi secara sistematik dan para 
simpatisan yang memiliki pikiran dan cara pandang yang sejenis sebagai 
sebuah aktivitas perlawanan (Beyer, 2003).

Setelah secara kelompok terorganisir dengan baik dan jamaah yang 
dianggap memenuhi syarat (jumlahnya cukup banyak), maka akan 
melakukan apa yang dinamakan social  movement religion sebagai 
sebuah gerakan sosial  keagamaan yang independen. Gerakan-gerakan 
keagamaan yang dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk kaum muda, 
tetapi juga kaum tua dan kaum perempuan. Seperti dilaporkan Peter 
Beyer, bahwa gerakan keagamaan yang independen tersebut bergerak 
dalam banyak level seperti kaum perempuan, aktivis lingkungan, 
aktivis perdamaian bahkan aktivis ekonomi yang secara bersama-sama 
melakukan gerakannya karena dorongan religious commitement dan religious 
movement sebagai keyakinan untuk perubahan sistem sosial  politik yang 
menjerat. Gerakan-gerakan yang dilakukan berjalan dari hal yang kecil 
seperti pemasangan spanduk, membuat perkumpulan sampai membuat 
aksi massa yang berjumlah besar dan yang paling keras adalah membuat 
boikot produksi (Beyer, 2003).

Dalam perspektif sosiologis, persoalan keagamaan akan dihubungkan 
antara struktur politik yang dihadapi oleh masyarakat dengan perubahan-
perubahan yang akan muncul di dalamnya seperti dalam hal hubungan 
sosial  yang kadangkala timpang, mengalami segregasi, menumbuhkan 
kultur baru dalam hal tradisi seperti semangat individualis yang menguat 
tetapi sekaligus paradoks dengan semangat berkelompok untuk melawan 
yang juga kuat. Globalisasi politik kemudian menumbuhkan apa yang 
dinamakan situasi baru dalam masyarakat, menumbuhkan berbagai 
variasi masyarakat yang kadang menjadi friksi (distinction) yang bersifat 
contested antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Disinilah 
globalisasi politik kemudian secara nyata menumbuhkan religio-political 
movement, termasuk di kalangan kaum muda yang masih labil secara 
ekonomi dan emosi.

Keempat, religious commitment dari pemahaman keagamaan. Di tengah 
banyaknya persoalan serius yang menimpa bangsa ini, soal kepastian-
kepastian orang dan kelompok dalam hidup menjadi tuntutan yang 
nyaris selalu hadir. Agama tidak bisa dilihat dalam perspektif antara 
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profane dan sacral. Seluruh dimensi keagamaan dianggap sebagai sesuatu 
yang sakral. Tidak ada yang profan dalam agama, karena itu dukungan 
pemahaman atas yang sakral selalu mendapatkan pengikut yang cukup 
pesat ditengah masyarakat yang galau (greavences). Terdapat banyak alasan 
mengapa orang menghendaki kepastian-kepastian dalam hidup.

Jihad, demikian kata yang paling popular dalam khazanah perlawanan 
fisik yang dilakukan sekelompok penganut agama tidak pernah berhenti 
dikumandangkan. Jihad harus mencakup segala bidang, tanpa kecuali 
dalam bidang politik, ekonomi dan kultural. Bahkan pembangunan 
politik dan kultur ekonomi masyarakat harus dihadapi dengan jihad 
dalam maknanya perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Perhatikan 
ungkapan Jamal Al-Bana ketika memberikan tafsir soal makna jihad: 

“Sekarang ini jihad sudah sedemikian harus dilakukan… oleh sebab 
itu, jihad harus mencakup perjuangan pembangunan, peradaban, 
kerakyatan dan keislaman. Tidak ada lagi pemilahan mana yang 
sakral dan profan sebab nyaris tidak bisa dibedakan secara mudah. 
Lawan-lawan Tuhan telah bergerak demikian hebat yang juga harus 
dilawan dengan hebat dan sistematik” (Jamal Al Bana, Revolusi 
Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam, Pilar Media, 2005).

Berdasarkan penjelasan diatas, kita menjadi mengetahui kenapa 
terdapat kelompok orang yang rela mati demi sebuah kelompok, rela 
mati menjadi martir atas kelompok yang marjinal, sekelompok orang 
rela mati dalam pasungan dan gas beracun atau pun bom molotov demi 
sebuah keyakinan yang dipercaya sebagai religious commitment. Tuhan 
tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa diprofankan! Inilah ungkapan 
yang paling mewakili kaum jihadis yang tidak pernah segan melakukan 
aksi kekerasan dan teror atas kondisi yang berlangsung disekitarnya. 
Sayangnya, hampir setiap pemeluk agama memiliki pemahaman yang 
berbeda dan beragam dalam memahami makna jihad. Tidak ada kata 
yang tunggal tentang jihad tersebut sehingga menjadi berbagai macam 
kelompok. Satu kelompok dapat mendistorsi kelompok lainnya karena 
persoalan pemahaman yang dikembangkan.

Hal paling mengerikan sebenarnya adanya pemahaman yang 
mengharuskan kesamaan dalam hal jihad. Jihad adalah kekerasan 
dan perlawanan dengan senjata, dengan kekuatan fisik bukan sebagai 
perlawanan atas nafsu yang menghipnotis seseorang sehingga lupa ingatan 
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atau lupa akan tugas kemanusiaan. Disinilah kaum muda seringkali 
menjadi sasaran kaum jihadis yang memaknai jihad adalah perlawanan 
dengan kekerasan dan perang fisik. Kaum muda dapat tergiur karena 
alasan religious commitment yang dikonstruksikan adalah sebagai pembela 
keadilan Tuhan di muka bumi, dan yang membelanya adalah pahlawan 
agama yang akan mendapatkan tempat mulia disisi Tuhan.

Sekolah Menengah sebagai Arena
Bagian ini hendak memberikan elaborasi secara ringkas tentang 
kelompok muda yang menjadi sasaran kaum jihadis dan menjadi 
radikal. Penulis mengambil kasus sekolah menengah atas yang disebut 
sebagai arena (field) mengikuti Pierre Bourdieu, (1990), sosiolog Prancis 
kenamaan yang menghabisi masalah kebiasaan dan modal sebagai bagian 
tak terpisahkan dari praktik kehidupan seseorang. Pierre Bourdieu, 
sebagaimana dijelaskan oleh Richard Harker dan kawan-kawan dalam 
An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu, (1990),  bahwa  jelas tidak 
secara khusus menjelaskan untuk kaum muda dan Indonesia, tetapi 
masyarakat Prancis sebagai setting tulisannya. Namun demikian penulis 
hendak pinjam untuk membaca perilaku sebagai praktik kehidupan yang 
biasa dilakukan oleh kaum muda Indonesia di leval sekolah menengah 
atas (SMA).

Sebuah riset yang dilakukan Center for Religious and Cross-Cultural Studies 
Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) 
Yogyakarta dalam Politik Ruang Publik Sekolah (2011), melaporkan bahwa 
di Yogyakarta terdapat beberapa sekolah menengah atas (SMA) yang 
memiliki kecenderungan keras (radikal) dalam memahami keagamaan 
yang selama ini dianut. Radikalisasi yang mereka anut terjadi karena peran-
peran para mentor yakni para alumni SMA tersebut dalam memberikan 
pemahaman tentang keislaman pada para siswa SMA tersebut. 

Mereka adalah kaum muda (youth) yang rata-rata berumur 18-19 tahun 
merujuk pada Nancy Smith Hefner (2005 dan 2007), mereka ini 
melakukan aktivitas keislaman di sekolah dengan mendominasi ruang 
publik seperti menjadi pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) 
sebuah organisasi resmi milik sekolah menengah atas serta mendominasi 
kegiatan keislaman dalam organisasi Unit Kerohanian Islam (Rohis) yang 
sejak tahun 1990 menjalar dimana-mana, hampir disetiap sekolah negeri 
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yang ada di Yogyakarta, termasuk sekolah-sekolah unggulan bahkan 
sekolah berstandar internasional. Mereka menegosiasikan kepentingan 
keislamannya dengan melawan struktur yang dilakukan melalui agency-
agency yang dirawat melalui jaringan alumni sekolah tersebut (LKiS dan 
CRCS, 2011).

Berbagai aktivitas keislaman misalnya, membuat pesantren sekolah 
negeri yang dikelola dalam program Pesantren Kilat sekolah Negeri. 
Terdapat sikap yang sebenarnya biasa saja tetapi kemudian menjadi 
mencuat kepermukaan soal celana congklang untuk siswa laki-laki 
sehingga memunculkan sebutan “pikacong” yakni pria kathok congklang 
(pria dengan celana diatas mata kaki/congklang) menjadi ejekan oleh para 
siswa yang tidak tergabung dalam mushola sekolah atau pesantren kilat 
dan Rohis. Sementara itu mereka juga tidak bersedia bersalaman dengan 
lawan jenis sebab hal itu dianggap sebagai haram, karena bukan muhrim 
(mahram) untuk menyebut pria atau wanita yang banyak. Persoalannya 
di mana kemudian menjadi besar dan dikatakan radikal? Disini muncul 
problem bahwa yang benar menurut mereka adalah mereka sementara 
yang tidak turut pesantren kilat dan Rohis berada dalam kelompok kufur 
dan tidak kaffah.

Persoalan kaum muda yang radikal semakin membuat kita prihatin karena 
berdasarkan laporan survei LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) 
memberikan gambaran yang memperkuat dugaan radikalisasi dikalangan 
kaum muda (youth) terutama siswa SMP dan SMA di kawasan Jabodetabek 
(Jakarta, Bogor,  Depok, Tangerang, dan Bekasi) memberikan indikasi 
tentang aksi-aksi radikal yang mereka dukung dan berani lakukan 
sebagai bagian dari jihad. Mereka tampaknya mendapatkan dukungan 
yang cukup luas dari kalangan anak muda di sekolah sekolah tingkat 
SMP dan SMA.

Ketika ditanyakan kepada mereka kepada 100 sekolah di Jabodetabek, 
dengan 590 guru, tentang apakah bersedia terlibat dalam aksi kekerasan, 
sebanyak 48,9% bersedia mendukung. Ketika ditanyakan apakah yang 
dilakukan Noordin M Top, itu dapat dibenarkan, sebanyak 14,2%  
siswa menyatakan dapat membenarkan. Sementara ketika ditanyakan 
apakah setuju dengan pemberlakuan syariat Islam sebanyak 84, 8 (85%) 
menjawab setuju. Sementara ketika ditanyakan apakah Pancasila masih 
relevan sebagai dasar Negara sebanyak 25,8% atau 26% menjawab tidak 
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relevan (LaKIP, 2011).

Hasil di atas tentu saja membuat gerah banyak pihak termasuk aparat 
keamanan dan pihak sekolah, dan tentu saja Negara. Negara dan aparat 
keamanan akhirnya membuat program deradikalisasi di tingkat sekolah 
menengah pertama dan sekolah menengah atas (SMP dan SMA) untuk 
membendung arus radikalisasi yang dianggap berbahaya jika terus 
berkembang di tanah air.

Sebagai sebuah arena (SMP dan SMA), tentu sangat penting diperhatikan 
sebagaimana saran Pierre Bourdieu diatas sebab habitus (kebiasaan akan 
muncul ketika ada modal (capital) dan arena yang secara perlahan-lahan 
akan menjadi praktik dalam kehidupannya. Jika arenanya modalnya 
adalah radikal, dan mendapatkan arena yang kondusif maka yang 
akan lahir adalah praktik radikal semakin kuat dan menyebar. Arena 
dan modal akan sangat berpengaruh pada pembentukan kebiasaan 
masyarakat termasuk kebiasaan kaum muda sebagaimana kita ketahui 
bersama mereka sedang membutuhkan figur yang dapat diandalkan. 

Perhatikan tingkat pemahaman (sebagai modal sosial) untuk membangun 
aktivitas radikal dengan sekolah sebagai arena. Ketika anak-anak SMA 
dan SMP ditanyakan bagaimana pengenalan mereka kepada organisasi 
radikal mereka mengenalnya sebanyak 25,7% untuk para siswa dan 
66,4% untuk para guru. Sementara ketika ditanyakan apakah mereka 
setuju dengan organisasi radikal para guru menjawab setuju sebanyak 
23,6%, sedangkan siswa menjawab setuju sebanyak 12,1%. Ketika 
ditanyakan kenal dengan tokoh tokoh yang selama ini dikenal radikal 
para guru menjawab kenal sebanyak 59,2% dan siswa mengenalnya 
sebanyak 26,6%. Dan ketika dipertanyakan setuju dengan tokoh-tokoh 
radikal para guru menjawab setuju sebanyak 23,8% sedangkan siswa 
yang setuju mencapai 13,4% (LaKIP, 2011).

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika modal 
sosial  tersebut terus berlangsung dan terpupuk dalam arena yang 
sama, maka kecenderungan manjadi radikal sebagaimana mengikuti 
teori habitusnya Pierre Bourdieu sangat jelas akan muncul. Oleh sebab 
itu perlu mendapatkan perhatian oleh banyak pihak agar siswa-siswa 
SMA kita tidak lebih banyak dikenalkan dan direcoki dengan paham 
keagamaan yang disinyalir radikal. Aktivitas ekstra kurikuler semacam 
pengajian, pelatihan dan kelompok studi tentu saja sangat baik untuk 
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mendukung kreativitas para siswa. Tetapi memberikan pengawasan atau 
pendampingan yang memadai agar mereka tetap santun dan damai 
dalam beragama menjadi tugas sekolah dan Negara yang tidak bisa 
dikesampingkan. Gagasan tentang radikalisasi Islam yang belakangan 
menjadi tema dalam kajian artikel ini sudah menjadi khazanah dalam 
literatur ilmu-ilmu sosial, termasuk ahli politik bahasa seperti Edward 
Said yang menulis soal bahasa dan kekuasaan serta menulis soal 
orientalisme sebagai literatur  paling banyak dibaca publik.

Penutup 
Sebagai penutup dari tulisan ini, sebenarnya disadari atau tidak tinjauan 
tentang radikalisasi yang lima tahun meningkat intensitasnya di 
Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi global pasca September Eleven 
2001 yang kelabu, dimana negara digdaya Amerika terkejut luar biasa 
dengan adanya peristiwa hancurnya twin tower dan gedung Pentagon 
sebagai lambang supremasi militer Amerika. Pascaperistiwa tersebut, 
genderang perlawanan terhadap global terrorism menjadi bagian dari 
kebijakan politik Amerika secara menyeluruh, termasuk perang melawan 
terorisme di Asia Tenggara.

Dalam kaitannya dengan komunitas muda yang terdapat di Indonesia, 
terutama anak-anak sekolah seusia SMP dan SMA, merupakan komunitas 
yang secara psikologis masih rentan dan belum stabil sehingga akan 
dengan gampang terpengaruh oleh provokasi yang muncul di lapangan. 
Sekolah, seperti dikemukakan dalam penelitian LaKIP menjelaskan 
bahwa akar-akar radikalisme di sekolah akan sangat mungkin muncul 
karena sekolah merupakan arena yang sangat potensial. Sekolah sebagai 
arena akan menemukan titik perkembangannya ketika di sana didapatkan 
adanya social capital (modal sosial) seperti suntikan dari para Agency untuk 
mendapatkan pemahaman keagamaan yang radikal itu sendiri.

Terdapat banyak penyebab terkait dengan radikalisasi dikalangan kaum 
muda, oleh sebab itu pendekatan monodisiplin akan sulit memberikan 
deskripsi yang detail terkait fenomena radikalisasi yang multi-wajah dan 
juga multi-organisasi. Organisasi-organisasi keagamaan dalam bentuknya 
sangat variatif sesuai dengan kondisi sosial  politik yang terus berkelindan 
di hadapan kehidupan umat beragama di Indonesia. Tanpa bermaksud 
memberikan hukuman atas kaum radikalis, khususnya kaum muda, satu 
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hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa mereka merupakan generasi 
yang diharapkan untuk melanjutkan tapak-tapak publik membangun 
Indonesia yang jauh lebih adil, demokratis dan toleran.

Perlawanan atas struktur politik dan ekonomi yang timpang dengan 
menghadirkan kekerasan hanya akan menumbuhkan kekerasan jilid 
baru yang seringkali lebih mengerikan untuk kemajuan kemanusiaan 
dan peradaban umat manusia. Oleh sebab itu, dialog kemanusiaan dan 
dialog peradaban dapat menjadi pilihan untuk melakukan counter attact 
atas aksi-aksi kekerasan yang belakangan sering terjadi di Indonesia. 
Ingatlah pesan Hans Kung, tidak akan ada perdamaian dunia tanpa 
adanya perdamaian antarpemeluk umat agama. Juga tidak akan ada 
perdamaian agama tanpa adanya perdamaian dunia yang dibangun lewat 
dialog konstruktif. Indonesia akan menjadi persemaian radikalisme 
seandainya gagasan-gagasan tentang radikalisme di sekolah mendapatkan 
ruang yang maksimal.
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Abstrak
Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) di tahun 2011 
memperlihatkan adanya kecenderungan radikalisme di kalangan siswa 
sekolah menengah di Jabodetabek, di mana dukungan dan kesediaan 
siswa untuk terlibat dalam aksi kekerasan memiliki kecenderungan yang 
relatif tinggi. Selain itu pandangan-pandangan politik dan keagamaan 
mereka juga menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks 
pengembangan kurikulum pengajaran agama dan kewarganegaraan 
ke dalam satu paket yang terintegrasi. Sepertinya ada paradoks yang 
menghinggapi cara pandang para siswa kita dalam melihat sentimen 
kebangsaan dan sentimen keagamaan mereka saat ini. Paradoks ini 
memang perlu diteliti lebih lanjut, apakah pandangan tersebut dapat 
mewakili pandangan semua siswa kita di sekolah seluruh Indonesia atau 
tidak.

Kata Kunci: Radikalisme, Paradoks, Sentimen Kebangsaan, Sentimen 
Keagamaan, Guru Agama, Toleransi.

Paradoks pandangan para siswa menyangkut hal-hal yang berkaitan 
dengan politik dan keagamaan dijumpai dari hasil riset Lembaga Kajian 
Islam dan Perdamaian (LaKIP), Jakarta. Melalui sebuah survei, siswa-siswa 
pada 10 kota se-Jabodetabek ditanyakan tentang sikap politik mereka. 
Sebanyak 98.7% siswa merasa sangat bangga menjadi bagian dari warga 
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bangsa Indonesia, dan 98% siswa lebih mengutamakan untuk membeli 
produk Indonesia tinimbang produk negara lain. Sementara ketika 
ditanya tentang sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara 
Indonesia, 59.8% siswa merasa bahwa sistem demokrasi saat ini adalah 
yang paling tepat, tetapi dengan catatan ada sebanyak 25.8% siswa kita 
yang menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara.

Kekurangpuasaan siswa yang tergambar tentang sistem demokrasi 
Indonesia di atas, ditandai dengan (1) adanya pandangan siswa yang 
menganggap bahwa sistem demokrasi saat ini tidak mampu melahirkan 
kesejahteraan bagi rakyat (67%); (2) menganggap pemerintah tidak 
berhasil dalam menangani sebagian besar persoalan bangsa (76.1%); (3) 
menilai bahwa partai politik yang tidak mampu menyerap dan mnyalurkan 
aspirasi politik masyarakat (67.3%); serta (4) siswa juga menilai para 
anggota DPR/DPRD cenderung mementingkan kepentingan pribadi 
dibandingkan kepentingan rakyat pada umumnya (80.7%).

Angka-angka statistik hasil survei ini merupakan pertanda bahwa di 
dalam benak para siswa, sistem demokrasi yang ada saat ini tidak berjalan 
sesuai dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa, yaitu keadilan 
dan kesejahteraan sosial yang sering mereka baca dan dapatkan dari 
proses pembelajaran di sekolah. Buku Pendidikan Kewarganegaraan 
kita, misalnya, banyak sekali mengajarkan hal-hal ideal dalam upaya 
mewujudkan kondisi kehidupan bernegara yang juga ideal, tetapi fakta 
yang mereka saksikan dari para penyelenggara negara adalah hal-hal yang 
sebaliknya.

Meski penerimaan siswa terhadap demokrasi sebagai nilai instrinsik cukup 
tinggi, namun ketidakpuasan terhadap demokrasi sebagai instrumen 
untuk menyejahterakan rakyat juga cukup tinggi. Lebih tinggi lagi adalah 
tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga politik.

Dalam kondisi semacam ini, survei LaKIP juga berusaha menggali, kira-
kira sistem demokrasi atau sistem penyelenggaraan tata negara bagaimana 
yang kira-kira bisa memberi solusi terhadap kekecewaan di atas. Jawaban 
para siswa juga sungguh cukup mengejutkan. Sebanyak 65.6% siswa di 
Jabodetabek sangat/cukup setuju jika syariat/hukum Islam diberlakukan 
di Indonesia, karena dianggap akan mampu mengatasi berbagai 
persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Karena itu para siswa juga (71.9%) 
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beranggapan bahwa umat Islam Indonesia seyogianya menyalurkan 
aspirasi politik mereka ke dalam partai-partai berbasiskan Islam.

Dari data-data tersebut kita nampaknya perlu menganalisis lebih 
jauh, apakah pandangan bahwa penerapan syariat Islam sebagai solusi 
persoalan bangsa dan preferensi menyalurkan aspirasi politik melalui 
partai Islam berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kinerja sistem 
dan lembaga-lembaga politik? Atau dalam konteks pengajaran di sekolah, 
sebaiknya kita sudah mulai berpikir untuk mengintegrasikan proses 
pembelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan ke dalam satu 
paket dan rangkaian yang dapat menimbulkan perasaan kebangsaan 
yang semakin dewasa.

Kesatuan Kebangsaan dan Keagamaan
Indonesia hari ini adalah kenyataan yang jauh dari idaman para tokoh 
bangsa tempo dulu. Salah satu yang harus diberi apresiasi besar dan tinggi 
adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang pelaku sejarah yang 
menginginkan terbentuknya kesatuan kebangsaan dan keagamaan dalam 
hati nurani setiap rakyat Indonesia. Lewat perjuangan Tjokroaminoto 
dengan Sarekat Islam, Indonesia kemudian melahirkan tokoh-tokoh 
lainnya yang progresif dan handal, di antaranya adalah Soekarno, 
Semaun dan Kartosoewirjo.

Salah satu semboyan HOS Tjokroaminoto yang tersohor kala itu adalah 
kata mutiaranya yang sangat menginspirasi, yaitu “setinggi-tinggi ilmu, 
semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat.” Kesadaran akan pentingnya 
ilmu bagi Negara yang belum merdeka ketika itu diletakkan dalam 
kerangka kebangsaan yang segar, sambil tak lupa untuk tetap berpegang 
teguh dengan prinsip keagamaan. Kesadaran normatif seperti inilah 
yang justru melahirkan banyak sekali ide dan inspirasi dari para pemuda 
ketika itu.

Interaksi Tjokroaminoto dengan Soekarno, Semaun dan Kartosoewiryo 
seolah menjadi garis linier kesejarahan Indonesia hingga saat ini. 
Laksana sebuah takdir, untuk tak menyebutnya kutukan, Indonesia 
seolah tak bisa keluar dari himpitan dan godaan sayap kiri (left wing) yang 
diwakili oleh Semaun dengan sosialisnya, sayap tengah (middle wing) oleh 
Soekarno dengan nasionalismenya, serta sayap kanan (right wing) oleh 
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Kartosoewiryo dengan Islamisme-nya. Tiga warisan inilah yang terus-
menerus bertikai dalam peta politik Indonesia yang katanya demokratis, 
tetapi terkadang lalai dalam mengawal elan dasar kesatuan kebangsaan 
dan keagamaan yang dirumuskan dengan sangat elegan dalam Pancasila.

Pancasila adalah jalan tengah antara kiri, kanan dan tengah. Semua 
kepentingan etnik, budaya dan agama terangkum dengan baik dalam 
rumusan sila-silanya. Mengapa harus Pancasila, karena seperti Supomo 
Indonesia tidak perlu menjadi Negara Islam, tetapi menjadi Negara 
yang memakai dasar  moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama 
Islam.  Tetapi meskipun alasan Supomo diterima oleh banyak nasionalis 
Islam waktu itu, namun perdebatan tentang hal tersebut muncul 
kembali pada tahun 1950-1959, dan setelah lengsernya Presiden Suharto 
serta munculnya Reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila seperti tak 
bergaung lagi.

Gagasan kesatuan kebangsaan dan keagamaan juga bisa ditelusuri 
jejaknya dari tulisan Muhamad Hatta tentang “Collectivisme” (1930). 
Dalam pandangan Hatta, suatu bangsa tidak mungkin dibangun 
tanpa prinsip-prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Prinsip solidaritas 
mengisyaratkan perlunya kerja sama (koperasi) yang aktif secara kolektif 
dari komponen-komponen budaya, etnik, tradisi dan agama yang ada 
dalam masyarakat. Prinsip subsidiaritas ialah nilai-nilai kebersamaan di 
mana yang mampu membantu yang tidak mampu, yang kuat membantu 
yang lemah, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. 
Semangat inilah yang seharusnya mendominasi struktur berpikir 
masyarakat Indonesia saat ini.

Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, kesatuan kebangsaan dan 
keagamaan tercabik-cabik oleh hasrat dan syahwat kepentingan golongan 
tertentu saja, dan menjadikan masyarakat kita saat ini tak lagi menghargai 
keragaman etnik, budaya, tradisi dan agama yang menjadi kekayaan 
bangsa. Abdul Hadi WM dengan amat geram melukiskan kondisi saat 
ini sebagai akibat dari rendahnya apresiasi kita terhadap segala jenis 
keragamaan kebangsaan dan keagamaan bangsa sendiri, tetapi lebih 
menerima kebudayaan bangsa lain sebagai way of life. “Bangsa yang lebih 
memuliakan kebudayaan bangsa lain pertanda ia menjadikan dirinya 
hina dan tak bermartabat. Kendati mereka sering menutupi kehinaan 
dirinya dengan sikap yang congkak, sok pintar dan sok bijak.”
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Selain itu, rendahnya kesadaran sejarah suatu masyarakat, menandakan 
gagalnya pendidikan untuk menyerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa 
yang cerdas memiliki ingatan sejarah yang kuat, dan mau belajar dari 
sejarah. Alih-alih melakukan introspeksi diri akan kelemahan dan 
kesalahannya, malahan banyak orang Indonesia sekarang lebih suka 
menyalahkan konstitusi yang dibangun dengan susah payah oleh pendiri 
negara bangsa. Padahal sangat tidak masuk di akal jika kita mengingkari 
Pancasila, yang dalam rumusan Soekarno disebut sebagai pandangan 
hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk ini. 
Secara puitis, Pramoedya Ananta Toer menulis: “Dengan rendah hati 
aku mengakui: aku adalah bayi semua bangsa dari segala jaman, yang 
telah lewat dan yang sekarang. Tempat dan waktu kelahiran, orangtua, 
memang hanya satu kebetulan, sama sekali bukan sesuatu yang keramat.”

Kutipan dari salah satu tetralogi Pramoedya Ananta Toer (Anak Semua 
Bangsa) di atas jelas sangat relevan bagi penumbuhan nilai keragaman di 
semua lapisan masyarakat. Bahkan secara sadar dan bertanggungjawab, 
para founding fathers Republik ini merumuskan makna spiritual keragaman 
dalam Pancasila. Karena itu tak terlalu salah jika Pancasila lahir untuk 
menegaskan bahwa secara sosial, budaya, tradisi, adat istiadat, dan agama, 
Indonesia sebenarnya merupakan anak semua bangsa; di dalamnya 
mencerminkan sebuah mozaik yang sangat indah, penuh warna dan 
nuansa.

Jika hari ini masih ada sekelompok masyarakat yang ragu dengan 
Pancasila, jelas orang atau kelompok tersebut sedang hidup di ruang 
hampa atau bahkan kedap suara. Padahal dari perjalanan sejarah bangsa 
jelas sekali jika Pancasila merupakan ikatan kesatuan kebangsaan dan 
keagamaan masyarakat Indonesia, karena Pancasila telah memperlihatkan 
kemampuan integratif yang luar  biasa. Pancasila bukan saja memancarkan 
integrasi kebangsaan dari lapisan-lapisan sosial, tetapi juga integrasi 
kesejarahan antara masa lampau, kini dan akan datang dan sesama umat 
manusia serta antara mahluk dengan al-Khalik. Selain itu, Pancasila juga 
merupakan pantulan kepribadian kita bersama, karena dia memberikan 
corak atau ciri khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya 
dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan bahasa 
yang sangat banyak dan beragam, sudah selayaknya kita bersyukur dan 
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menjaga dengan sepenuh hati keragaman tersebut. Salah satu cara yang 
paling kuat dan strategis dalam menjaga kemajemukan ini adalah proses 
pendidikan yang benar. Titik tekan pada kata “proses pendidikan” adalah 
adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru dan 
siswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga dan melestarikan 
kemajemukan tersebut. Dalam konteks ini pendidikan kita nampaknya 
memerlukan sebuah bentuk pedagogis yang kritis dalam menanamkan 
rasa kemajemukan tadi.

Giroux (2003: 83), seorang ahli di bidang critical pedagogy mengatakan 
bahwa pedagogi seharusnya digunakan sebagai rujukan untuk 
menganalisis bagaimana sebuah pengetahuan, nilai, keinginan, dan 
relasi sosial itu dibentuk. Critical pedagogy juga harus memberi kasadaran 
kepada kita bahwa setiap bentuk relasi sosial yang didasarkan pada 
nilai, budaya, dan tradisi selalu memiliki implikasi politik di antara 
pemegang kekuasaan. Karena itu proses pendidikan mengharuskan 
dirinya untuk menggunakan basis kemajemukan tersebut sebagai cara 
mengkomunikasikan perbedaan secara benar dan cerdas dalam kerangka 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjaga kemajemukan Indonesia, para founding fathers bangsa 
ini mengemasnya dengan balutan Pancasila sebagai dasar bernegara. 
Pancasila adalah harga mati bagi kehidupan bernegara, karena di 
dalamnya terkandung banyak makna spiritual yang dapat dijadikan 
suluh dalam kehidupan masyarakat. Pancasila juga merupakan bentuk 
kompromi politik yang berangkat dari kesadaran untuk memelihara 
perbedaan agar tetap selaras dan harmonis. Tetapi melihat bagaimana 
interaksi masyarakat di tingkat bawah akhir-akhir ini yang mulai gemar 
dengan kekerasan dan main hakim sendiri karena tak senang dengan 
adanya perbedaan, mengindikasikan bahwa nilai-nilai kemajemukan 
mulai rusak.

Kecenderungan kekerasan dan intoleransi juga sudah merasuki dunia 
pendidikan kita. Riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang 
dirilis Media Indonesia (27/02/2011) mengindikasikan hal ini. Bahkan 
secara spesifik riset tersebut juga menemukan fakta bahwa ada di antara 
guru agama (21.1%) maupun siswa SMP dan SMA (25.8%) menganggap 
Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara. Angka ini 
sungguh sangat memprihatinkan dan karena itu otoritas pendidikan kita 
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harus mengambil langkah serius dalam menyadarkan kembali makna 
Pancasila sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara yang faktanya 
memang sangat majemuk ini.

Karena itu tak ada cara lain untuk kembali menyegarkan ingatan semua 
lapisan masyarakat tentang fakta kemajemukan ini kecuali melalui proses 
pendidikan yang benar. Ada dua strategi yang mungkin baik untuk 
dicoba. Pertama, pastikan bahwa seluruh guru kita memahami pendekatan 
lintas kurikulum (cross-curricula approach) dan kesediaan membagi waktu 
dalam melakukan pendalaman materi keindonesiaan yang beragam dan 
majemuk ke dalam seluruh mata ajar, termasuk pelajaran agama.

Strategi ini juga tidak terlalu tergantung dengan ruang dan waktu, 
karena pembelajaran dapat dilakukan dengan begitu banyak model 
instructional strategies yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemahaman 
siswa. Pendekatan lintas kurikuler, di beberapa tempat, terbukti dapat 
meningkatkan kapasitas guru karena seorang guru selalu berusaha untuk 
menemukan topik baru yang sesuai dengan bidang studi tetapi berkaitan 
langsung dengan kebutuhan siswa. Hal ini menyebabkan inovasi 
pengembangan kurikulum menjadi lebih terbuka dan kreatif, terutama 
untuk mengembangkan pendekatan context-based dalam pembelajaran. 

Indikator-indikator di atas menujukkan bahwa pendekatan cross-
curricular sangat efektif jika menggunakan model pembelajaran berbasis 
konteks kekinian (context-based). Menurut Bruner (1996), pendekatan 
pengembangan kurikulum model ini disebutnya sebagai folk pedagogy, di 
mana perencanaan dan pengembangan bahan ajar dari sebuah kurikulum 
dikonstruksi berdasarkan kondisi aktual yang dialami atau ingin dialami 
oleh siswa. Prinsip inilah yang seharusnya dikembangkan oleh setiap 
sekolah sehingga independensi sebuah bidang studi tak cukup punya 
ruang untuk berkembang sendiri tanpa ketergantungan dengan bidang 
studi lainnya.

Kedua, manfaatkan luas wilayah Indonesia yang begitu cantik ini untuk 
melakukan program pertukaran guru (teacher exchange), terutama 
guru agama, baik antar sekolah maupun antar kabupaten. Kita harus 
mendorong Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional 
bekerjasama dalam mendesain program ini. Daripada menghamburkan 
dana pendidikan untuk program sertifikasi yang membuat para guru 
terprovokasi untuk mencari sebanyak mungkin sertifikat dengan cara 
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tak jujur, misalnya, lebih baik mereka dikirim ke suatu sekolah tertentu 
di luar daerah untuk mengajar minimal 3 bulan. Terbayang oleh saya 
bagaimana guru agama di Aceh akan mengajar selama 3 bulan di Bali 
yang sekolahnya juga memiliki siswa Muslim tetapi minoritas. Begitu 
juga daerah lain, semisal guru di Manado dikirim ke Padang untuk 
melakukan hal yang sama, dan begitu seterusnya. Yakinlah, bahwa 
cara ini akan ampuh untuk menciptakan kesepahaman tentang makna 
kemajemukan Indonesia yang sesungguhnya.

Salah satu makna penting pengintegrasian pengajaran agama 
dan kewarganegaraan ke dalam satu paket adalah dalam rangka 
menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan siswa sebagai anak 
bangsa Indonesia. Meskipun Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, 
diharapkan pengajaran agama dan kewarganegaraan dapat meredam 
semangat tirani mayoritas yang cenderung melegalkan dan menganggap 
segala sesuatunya sebagai milik mayoritas. Dengan demikian pengajaran 
agama dan kewarganegaraan berpotensi untuk menjadikan siswa kita 
sebagai warga negara yang baik (good citizenship).

Prinsip-prinsip good citizenship yang diambil dari proses pengajaran agama 
dan pendidikan kewarganegaraan juga akan membuat siswa lebih aktif 
terlibat dalam proses politik secara sehat, karena basis pengetahuan mereka 
secara agamis dan ketatanegaraan pasti akan lebih baik. Pengintergasian 
tersebut juga diharapkan akan mampu mendorong sikap-sikap siswa 
yang lebih toleran dalam rangka membantu penguatan sistem demokrasi 
yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia (Elizabeth Theiss-Morse 
and John R. Hibbing: Citizenship and Civic Engagement, 2005).

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, tradisi dan bahasa 
yang sangat banyak dan beragam, sudah selayaknya kita bersyukur dan 
menjaga dengan sepenuh hati keragaman tersebut. Salah satu cara yang 
paling kuat dan strategis dalam menjaga kemajemukan ini adalah proses 
pendidikan yang benar. Titik tekan pada kata “proses pendidikan” adalah 
adanya kesadaran untuk melakukan penyadaran kepada para guru dan 
siswa secara terus menerus tentang pentingnya menjaga, melestarikan, 
dan merayakan secara bersama kemajemukan tersebut. 

Dalam buku Politics, Language, and Culture: A Critical Look at School Reform, 
Joseph Check (2004) memastikan bahwa dalam setiap sistem pendidikan 
sebuah negara melalui muatan kurikulumnya tak akan pernah bisa 
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menghindari isu ras, bahasa dan budaya, karena isu-su tersebut selalu 
berkaitan dengan persoalan pemerataan (equity) pendidikan masih tetap 
tinggi, akses (access) dan kualitas (quality) pendidikan juga masih rendah. 
Untuk itulah sekolah dengan budaya sekolah yang baik pasti akan 
berusaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan ini dengan membuat 
sebanyak mungkin selebrasi tentang fakta keragaman budaya dan etnik 
dalam desain dan pengembangan kurikulum. 

Selain kebutuhan instinktif dari guru, siswa dan masyarakat dalam 
memandang perbedaan, kebutuhan muatan budaya dan etnisitas 
dalam kurikulum juga akan meminimalisir pemahaman siswa terhadap 
monopoli kebenaran dalam beragama. Geneva Gay dalam Culturally 
Responsive Teaching (2000) memberikan sedikitnya lima argumen 
mengapa muatan budaya dan etnik itu sangat strategis dan penting untuk 
ditumbuhkan dalam kurikulum pendidikan. Pertama, muatan budaya 
dan etnik dalam kurikulum pendidikan sangat krusial sekaligus esensial 
bagi perbaikan aspek pedagogis guru dalam mengajar.

Kedua, karena kebanyakan sumber belajar di ruang kelas adalah textbook, 
maka memasukkan agenda budaya dan etnik ke dalam textbook merupakan 
keniscayaan karena hal itu akan mengubah gaya mengajar guru. Ketiga, 
berdasarkan riset secara simultan di beberapa sekolah, muatan budaya 
dan etnik dalam kurikulum pendidikan memiliki arti yang banyak bagi 
para siswa sekaligus meningkatkan apresiasi siswa dalam belajar. Keempat, 
relevansi muatan budaya dan etnik dalam kurikulum juga menyumbang 
kelestarian sejarah, budaya, tradisi sebuah etnis tertentu sehingga pada 
akhirnya dapat meningkatkan apresiasi kebangsaan yang tinggi, baik di 
kalangan siswa maupun guru. Sedangkan yang kelima, biasanya muatan 
budaya dan etnik diambil dari berbagai sumber yang sangat kaya, bukan 
hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman orang per-orang, baik 
melalui wawancara maupun yang didokumentasikan dalam bentuk 
tayangan dan sebagainya. 

Mencintai keragaman dapat berarti banyak hal bagi bangsa Indonesia. 
Apalagi di tengah mencuat dan menguatnya ancaman kekerasan di 
tengah masyarakat yang jelas sangat tidak mendukung terhadap fakta 
keragaman. Jelas sekali bahwa kebutuhan memasukkan muatan budaya 
dan etnik ke dalam kurikulum pendidikan akan menjadi tonggak penting 
dalam mereduksi faham-faham keagamaan yang salah. Kritik sekaligus 
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pukulan dari para pelaku kekerasan sesungguhnya menguatkan asumsi 
tentang kebutuhan akan muatan keragaman budaya dan etnik ke dalam 
kurikulum pendidikan kita.

Hampir seluruh budaya di belahan bumi manapun mengonfirmasi tiga 
hal yang membuat manusia berbahagia (happiness). Pertama, seorang 
manusia pasti akan mengalami kematangan karakter (maturity of character) 
ketika mereka merasa telah menjadi manusia yang baik. Kedua, semua 
budaya di dunia mencintai hubungan yang baik (loving relationships) 
terutama dalam perkawinan dan keluarga. Ketiga, semua orang pasti 
berpikir bahwa hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain, meskipun 
faktanya setiap orang berbeda.Karena itu merayakan perbedaan secara 
positif adalah syarat bagi setiap orang untuk menyumbangkan sesuatu 
kepada masyarakat sekitarnya (Tony Devine:Cultivating Heart and 
Character, 2008).

Pentingnya Mengajarkan Toleransi
Selain memberikan pemahaman yang konkrit tentang fakta keragaman, 
sekolah atau pendidikan kita juga penting untuk mengajarkan toleransi. 
Mengapa toleransi? Ketika manusia seringkali menghadapi rangkaian 
konflik yang selalu bereskalasi, manusia selalu memiliki cara dan perisai 
diri yang dapat menjaganya dari kemungkinan menjadi korban sebuah 
pertikaian. Karena pertikaian merupakan sifat alamiah manusia juga, 
maka salah satu cara yang mungkin efektif adalah memgembalikan 
kesadaran tentang betapa beragamnya kita. Keragaman dan kebebasan 
manusialah yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman, dan karena 
itulah kita membutuhkan toleransi.

Dengan dasar pertimbangan keragaman dan kebebasan yang tergambar 
dalam bentuk budaya dan tradisi, maka makna toleransi juga harus 
dikembalikan kepada fungsi budaya dan tradisi di mana kita hidup. Salah 
satu definisi toleransi yang mungkin relevan untuk dijadikan rujukan 
bagi penanaman nilai-nilai toleransi diberikan oleh Bertelsmann Group 
for Policy Research (Ed,), yaitu: “Tolerance as cardinal virtue or mental attitude, 
but also as the scope for various types of behaviour, orientational value or cultural 
work”. (Tolerance: Basic for Democratic Interaction, Bertelsmann, 2000). 
Ini artinya tak mungkin ada toleransi jika virtue or mental attitude tidak 
diperkenalkan secara baik melalui pendidikan.



77MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Ahmad Baedowi

Banyak hasil riset menunjukkan bahwa hanya pendidikan sajalah yang 
memiliki kemampuan dan keunggulan dalam mengajarkan nilai-nilai 
toleransi secara tepat dan cepat. Proses pendidikan yang menghargai 
keragaman, memiliki proses yang demokratis dan terbuka, serta peduli 
akan tumbuh kembang virtue atau mental attitude siswa adalah prasyarat 
yang dibutuhkan sebuah sekolah yang concern dengan persoalan 
intoleransi. Steven E. Vinkel dalam Can Tolerance be Taught? Adult Civic 
Education and the Development of Democratic Values (2000), menyebutkan 
bahwa mengajarkan toleransi merupakan pintu masuk utama dalam 
mengembangkan sekolah yang demokratis dan terbuka.

Sekolah yang proses belajar-mengajarnya memiliki ruang kelas yang 
demokratis biasanya dicirikan oleh adanya kesadaran guru akan 
keunikan masing-masing siswanya, di mana biasanya hal ini ditunjukkan 
dengan tanggungjawab para siswa terhadap beban belajar masing-masing. 
Selain itu, baik murid maupun gurunya terbiasa dengan model untuk 
memaklumi kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, serta belajar 
bagaimana menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Selain itu ciri 
yang juga menonjol adalah sikap yang dapat ditunjukkan para siswa di 
kelas, baik ketika belajar secara mandiri maupun belajar dalam kelompok.

Proses komunikasi dalam sebuah kelas yang demokratis juga dapat 
dilihat dari bagaimana proses komunikasi berlangsung dan terjalin. Jika 
di antara guru dan siswanya terbiasa untuk berkomunikasi secara jujur, 
terbuka, dan langsung, maka dapat dipastikan bahwa ruang kelas tersebut 
sangat demokratis. Mereka akan mampu menciptakan suasana kelas yang 
kondusif, di mana antara guru dan siswa akan berbagi tanggungjawab 
untuk saling belajar, saling menolong, saling mendengarkan, bersikap 
empati serta tidak mengesampingkan pendapat orang lain. Membangun 
kelas yang demokratis dapat dimulai oleh seorang guru dengan melakukan 
assessment terhadap kemampuan siswa yang sangat beragam. Seorang 
guru harus berusaha menolong muridnya dalam mengidentifikasi 
tujuan akademis mereka minimal untuk satu tahun ajaran. Semacam 
collaborative goal setting harus dilakukan.

 Selain itu penting bagi para guru kita untuk membangun perencanaan 
jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan kelas demokratis 
yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Para guru juga harus mampu 
melayani dalam setiap level status kepemimpinan, baik ketika berperan 
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sebagai guru, fasilitator, orangtua, bahkan teman bagi siswa. Dengan 
demikian guru tersebut memiliki kesadaran untuk memilih kurikulum 
dan materi yang sesuai dengan tingkat keunikan dan kemampuan siswa-
siswa mereka yang memiliki gaya kognitif, afektif dan psikomotorik yang 
berbeda satu sama lain. Meminjam kata-kata Albert O. Hirschman dalam 
A Bias for Hope (1971), gaya kognitif, afektif dan psikomotorik sekalipun 
harus  bertumpu pada yang possible, bukan yang probable. 

Beragam kemungkinan (possible) tersebut bisa kita dapati ketika sekolah, 
dengan kesadarannya yang tinggi, selalu berusaha untuk mengembangkan 
komunikasi lintas budaya, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan 
guru, atau guru dengan guru.

Harus kita ingat bahwa sekolah adalah katalis kuat dalam membangun 
pemahaman dan persatuan komunitas. Sekolah juga harus memiliki 
keinginan kuat untuk mengakui bahwa bahwa pendekatan setiap orang 
berasal dari perspektif yang unik, dan karena itu setiap bentuk konflik 
yang terjadi di sekolah harus dimanfaatkan sebagai suatu kesempatan 
untuk memahami perbedaan pandangan.

Sekolah juga harus terbiasa untuk memiliki kepekaan mendengarkan 
bisikan-bisikan sebelum menjadi teriakan, serta memahami bahwa 
perbedaan budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda pula. Karena 
itu sekolah harus selalu berusaha menciptakan dan menegakkan 
kebijakan yang tidak mentolerir diskriminasi, membangun koalisi yang 
terdiri dari berbagai segmen dalam komunitas, serta mengembangkan 
keterlibatan para orang tua dan murid yang minoritas. Di atas semuanya, 
sekolah harus memiliki sistem penanganan konflik secara terpadu seperti 
manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS), agar sekolah selalu siaga 
terhadap segala jenis ketegangan rasial.

Tahniah
Pasca hasil riset LaKIP dipublikasi dan menimbulkan pandangan yang 
pro dan kontra terhadapnya, tim LaKIP kemudian membuat model 
pemberdayaan terhadap sekolah dan guru agama, di antaranya workshop 
bina damai. Setidaknya ada dua temuan menarik sehubungan dengan 
isu dan masalah kekerasan di sekolah. Pertama pengakuan sebagian besar 
peserta workshop kursus intensif bina damai (peace building intensive course) 
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dan manajemen konflik berbasis sekolah, bahwa masalah kekerasan di 
sekolah, baik karena pandangan keagamaan tertentu maupun karena 
fakta beragamnya latar belakang budaya siswa dan guru, memang lazim 
ditemui di sekolah. Kedua, pengakuan tadi juga terkonfirmasi dari hasil 
riset LaKIP bahwa tingkat kekerasan pelajar dalam bentuk tawuran di 
jabodetabek memang cukup signifikan. Meskipun tindakan siswa untuk 
terlibat tawuran kebanyakan disebabkan sebagai ungkapan solidaritas 
terhadap teman, namun jumlahnya mencapai 14.4% (setuju tawuran), 
11.4% (bersedia tawuran), dan 8.5% (pernah terlibat dalam tawuran).

Angka-angka di atas jelas menunjukkan pentingnya pemahaman tentang 
pengelolaan kemajemukan yang efektif dan efisien. Para guru agama, 
utamanya, adalah salah satu kunci untuk mengkampanyekan pentingnya 
pemahaman agama yang terbuka dan toleran. Guru agama jelas harus 
memiliki kerangka konseptual yang baik tentang keragaman (diversity), 
karena keragaman sesungguhnya berarti perbedaan dari setiap orang 
berdasarkan etnisitas, budaya dan agama. Konsekuensinya, mengelola 
kemajemukan harus dipahami sebagai sebuah perencanaan yang 
sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan sekolah 
yang bukan hanya harus saling mengharagai satu sama lain, melainkan 
juga dapat menyumbangkan produktivitas keberagamaan strategis dan 
kompetitif secara sehat.

B. R. Grobler, et.al., dalam Creating a School Environment for the Effective 
Management of Cultural Diversity (2006) memiliki pandangan yang 
cerdas tentang bagaimana seharusnya sekolah memiliki pandangan 
yang menghargai kemajemukan. Menurutnya, salah satu aspek penting 
dalam mengelola kemajemukan adalah “... concerned with the creation 
of a school environment where diversity is both understood, and celebrated.” 
Memahami dan merayakan perbedaan adalah lanskap hukum alam yang 
memang sebaiknya tidak bisa dilanggar oleh siapapun, apalagi di dunia 
pendidikan. Jika saat ini masih ada sekolah yang memiliki pemikiran 
untuk menghindari adanya perbedaan, jelas bertentangan dengan 
kehendak Yang Maha Esa.

Karena itu menjadi jelas bahwa mengelola kemajemukan merupakan 
tugas utama sekolah dan seluruh aspek kepemimpinannya (leadership), 
baik level individual siswa, guru dan orangtua (interpersonal), tetapi juga 
harus menyatu dalam kerangka kebijakan sekolah secara keseluruhan. 
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Selain itu mengelola kemajemukan juga bukan semata dan seperti 
membuat regulasi sebagai alat untuk memberi kesempatan setiap orang 
merasa memperoleh kesempatan dan kesamaan, tetapi lebih dari itu 
manajemen sekolah harus melihat faktor management sebagai alat 
untuk menumbuhkan rekognisi sosial di sekolah sebagai sebuah fakta 
kemajemukan yang tidak boleh dihindari dan dihilangkan.

Melihat tingginya angka kekerasan di sekolah, ada baiknya jika para 
pengambil kebijakan pendidikan negeri ini tak hanya berpikir soal fakta 
keragaman dalam koridor pedagogis semata, di mana ujung-ujungnya 
adalah disibukkan dengan diskusi tentang bentuk kurikulum dan lain 
sebagainya, tetapi juga bagaimana membuat skema kebijakan yang lebih 
menggambarkan fakta keragaman di masyarakat kita. Misalnya, kapan 
ada lagi di sekolah kita anak-anak dari kelompok China, Arab, India, dan 
berlatar belakang agama berbeda tetapi duduk di satu kelas. Menyaksikan 
sekolah di era 2000-an, sungguh miris melihat fakta budaya di sekolah 
yang terkotak-kotak secara mencolok. Jelas ada yang keliru dari kebijakan 
pendidikan kita sehingga menyebabkan warga Indonesia tak cair lagi 
seperti dulu.

Sepengetahuan publik saat ini, tak ada kebijakan yang mengatakan 
bahwa anak dari Etnis Tionghoa, Arab, India, beragama Hindu, Budha, 
dan Kristen tak boleh masuk ke sekolah dan universitas Negeri. Sejauh 
pengamatan, salah satu bentuk keterpurukan sistem pendidikan kita 
adalah berlakunya praktek-praktek diskriminatif di sekolah. Seperti ada 
sekat yang sangat kuat dalam komunitas sekolah kita untuk menerima 
perbedaan.

Perbedaan seperti kata asing yang harus dijauhi bahkan dihindari bagi 
kebanyakan proses belajar-mengajar di kelas. Efeknya, anak didik kita 
seperti hidup di dunia monogram, searah dan tak ada lekuk dan liku. 
Sampai akhirnya mereka menemukan ‘entitas’ baru dan tak terjelaskan 
maknanya, sehingga anak didik kita cenderung menanggapinya secara 
negatif dan pesimistis. Mungkin ini yang menyebabkan mereka teralienasi 
dan sangat reaktif menanggapi berbagai isu di sekitar kehidupan 
mereka dengan cara mengkonsumsi narkoba, tawuran, bullying, dan 
jenis kekerasan lainnya di sekolah. Sepertinya sedang terjadi proses 
pembodohan dan pengingkaran budaya di sekolah kita.

Budaya sekolah harus mampu mengelola kemajemukan berdasarkan 
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kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat di mana sekolah itu 
berada. Budaya sekolah yang menerima kemajemukan adalah pertanda 
bahwa komunitas sekolah tersebut memiliki kesadaran akan efek manfaat 
dan kegunaan budaya sekolah dalam membentuk watak dan karakter 
siswa yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan dalam proses belajar 
mengajar. Dengan demikian budaya sekolah sangat baik karena memiliki 
standar isi dan standar kompetensi yang jelas dalam kurikulum: “Whatever 
is good to know is difficult to learn”, begitu kira-kira menurut pepatah orang 
Yunani Kuno, setidaknya.
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Kaum Muda dan Radikalisme (?)

Abstrak
Terorisme berbasis agama menimbulkan berbagai dampak negatif 
termasuk membudayanya kekerasan atas nama agama dan munculnya 
kasus-kasus agnostik dan ateis. Agama memiliki kesan sebagai sumber 
perpecahan dan kaum muda pun dilihat sebagai usia yang rentan 
terhadap radikalisme. Untuk mengembalikan fungsi agama sebagai 
solusi dari berbagai persoalan, pendidikan agama perlu menekankan 
pada pembangunan karakter dan mentalitas, yang mendukung praktek 
ayat-ayat akhlak di ranah perilaku, bukan hanya di taraf kognisi atau 
hafalan atau pemikiran. Dengan begitu, generasi muda dapat berperan 
sebagai agen pengubah dan penebar kebaikan.

Kata kunci: Terorisme, Bom, Motif, Muda, Radikalisme, Karakter, 
Agama

Maraknya aksi terorisme atas nama agama selama tiga belas tahun 
terakhir di Indonesia memberikan dampak yang tak terrekap jumlahnya. 
Selain jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, prasangka dan kecurigaan 
antarmereka yang sama-sama menyatakan penyembah Tuhan semakin 
membesar, kekerasan atas nama agama dirasa semakin kian membudaya, 
dan tidak jarang banyak penganut agama meninggalkan agamanya (menjadi 
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agnostik atau ateis) karena melihat agama sebagai sumber perpecahan 
dan konflik, bukan dirasa sebagai suatu solusi dari berbagai persoalan. 
Menanggapi berbagai dampak serius dari terorisme, beberapa kalangan 
berusaha secara sungguh-sungguh mencari pemecahannya dengan 
seluruh daya upayanya, namun beberapa kalangan lain mulai terbiasa 
dengan kondisi ini (dalam psikologi disebut fenomena ‘habituation’ dan 
‘desensitization’) dan bersikap apatis, datar (atau ‘numbing’), bahkan acuh 
tak acuh (the ignorance of silent majority).

Adanya kontroversi mengenai keterlibatan kaum muda dalam aksi 
terorisme dan isu radikalisme di kalangan generasi muda membuat para 
peneliti mengkaji berbagai latar belakang aksi terorisme dan hubungannya 
dengan karakteristik dasar remaja atau generasi muda. Penelitian oleh 
Mufid dkk. (2011) adalah salah satunya. Setelah mewawancara 110 aktor 
di balik aksi terorisme, Mufid dkk. menemukan gambaran demografi 
pelaku, lapisan peran, maupun penyebab tindakan terorisme itu sendiri. 
Dari keseluruhan pelaku aksi, ditemukan bahwa 87.8% adalah beragama 
Islam dan 12.2% beragama Kristen. Grafik 1 menggambarkan presentase 
etnis, sedangkan Grafik 2 menunjukkan presentase usia, menjawab 
pertanyaan mengenai apakah usia muda merupakan wilayah masa yang 
rentan terhadap aksi terorisme. Grafik 3 dan Grafik 4 menggambarkan 
latar belakang pendidikan mereka yang terlibat aksi.

Grafik 3. Latar belakang pendidikan pelaku terorisme Indonesia

Grafik 1. Etnis pelaku terorisme Grafik 2. Usia pelaku terorisme Indonesia
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Grafik 4 Latar belakang sekolah pelaku terorisme Indonesia

Sumber: Mufid dkk. (2011)

Terlihat dalam grafik-grafik di atas bahwa usia remaja dari masa Sekolah 
Menengah Umum hingga 30 tahun merupakan usia yang dinilai sangat 
rentan terhadap aksi terorisme. Lebih jauh, Mufid dkk. (2011) pada 
penelitiannya juga mengidentifikasi secara jeli tiga lapisan peran dalam 
berbagai aksi pengemboman, yaitu: 

1. Ideolog, meliputi orator, pencetus ide-ide dan konsep, pemberi 
berkat, pemimpin karismatik, pencipta ajaran, pembuat fatwa atau 
keputusan penting organisasi, penasehat, dan politisi atau pengusaha 
yang berpengaruh di dalam kelompok tertutupnya. 

2. Organisatoris, meliputi pemangku posisi strategis di jaringannya, 
pelobi, juru negosiasi, panglima, pemimpin dalam struktur resmi, 
perekrut, pelatih, suplier, dan pembuat berbagai keputusan lapangan.
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3. Pengikut, yang didominasi oleh kalangan muda, yaitu meliputi 
perakit, teknisi, pelaku langsung, operator alat, pendukung aksi, 
penyembunyi informasi, pensurvey, pekerja kasar, dan kurir.

Berkaitan dengan penyebab, terdapat empat klasifikasi penyebab 
tindakan pengeboman: 1. Penyebab struktural seperti: ketidakseimbangan 
demografi, globalisasi, modernisasi, kesenjangan sosial, dan kelas sosial; 2. 
Penyebab penghantar seperti: media komunikasi, teknologi transportasi, 
dan kelemahan pengamanan; 3. Penyebab pendorong, yaitu penyebab 
personal yang muncul di level individu, seperti rasa berkabung atau 
sedih; dan 4. Penyebab pencetus seperti: kejadian-kejadian provokatif, 
gonjang ganjing politik, dan insiden (Mufid dkk., 2011). Adapun hasil 
observasi dan konseling pada berbagai kasus terorisme menunjukkan 
motif-motif sebagai berikut:

1. Motif ideologi agama, seperti mengislamkan masyarakat Indonesia. 

2. Motif kekuasaan, yaitu ingin memengaruhi dan mendapatkan 
sejumlah pengikut. 

3. Motif solidaritas, yaitu menunjukkan empati dan solidaritas pada 
sesama penganut agama. 

4. Motif pembalasan dendam, yaitu membalas mereka yang diidentifikasi 
sebagai musuh (terutama pada daerah konflik seperti Ambon dan 
Poso). 

5. Motif separatis, yaitu mendirikan negara secara terpisah dengan 
pemerintah pusat. 

6. Motif ‘ikut-ikutan’ atau spontan, yaitu mengikuti rekan-rekan tanpa 
mengerti sebabnya. 

7. Motif situasional, yaitu terbawa atau turut membantu tanpa mengerti 
atau menyetujui tindakan terorisme tersebut. Contoh: meminjamkan 
motor atau memberi tempat penginapan.

Khususnya aksi terorisme atau kekerasan yang didasari atas ajaran agama 
Islam, para ulama atau cendekiawan muslim Indonesia menekankan 
secara tegas etika perang dalam Islam yang mengutamakan ‘prinsip 
pembedaan’ (principle of distinction) antara tentara tempur dan warga sipil, 
yaitu bahwa para wanita, anak-anak, ‘asif (pelayan), manula, rohaniawan, 
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dan tawanan perang harus dilindungi, dan bahwa Islam melarang 
perusakan lingkungan, seperti menebang pohon, membakar rumah, 
merusak tanaman, dan menyiksa binatang (Shihab, 2009). 

Ulama besar Mesir Prof. Dr. Syekh Ali Jumu’ah (dalam Shihab, 2009) 
juga menjelaskan enam persyaratan perang yang diperbolehkan dalam 
Islam yang membedakan dengan terorisme, yaitu: 1. cara dan tujuannya 
jelas dan mulia; 2. perang/pertempuran hanya diperbolehkan dengan 
pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil; 3. perang harus 
dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai; 4. 
melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi; 
5. memelihara lingkungan, antara lain tidak membunuh binatang tanpa 
alasan, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, 
merusak rumah/bangunan; dan 6. menjaga hak kebebasan beragama 
para agamawan dan pendeta dengan tidak melukai mereka. Dilanggarnya 
etika perang Islam tersebut dapat memberi kesan bahwa aksi pemboman 
atau kekerasan lainnya atas nama agama (untuk menegakkan syariat 
Islam, misalnya) di Indonesia cenderung sebagai bentuk ‘penghalalan 
segala cara’, pembenaran, atau ‘rasionalisasi’. ‘Rasionalisasi’, merupakan 
sebuah istilah dalam ilmu psikologi di mana seseorang menjelaskan sebuah 
perilakunya yang kontroversial dengan menggunakan argumen-argumen 
yang rasional dan logis untuk menutupi alasan yang sesungguhnya di 
balik perilaku tersebut, atau suatu konsep di mana seseorang bersikap 
difensif dan berusaha menjelaskan tindakannya dengan cara-cara yang 
lebih dapat diterima oleh orang lain dan nampak masuk akal (lihat 
Philips, 1994; Maddox, 2006; Freud, 1991; Wagner, 2008;Niolon, 1999; 
Kaplan, Sadock,& Grebb, 1994; Green, 1982; Sterne, 1976; Fenichel, 
1946; Fenichel, 1999; Berne, 1976; Freud, 1937). 

Berkaitan dengan hubungan antara generasi muda dan aksi terorisme 
berbasis motif agama, atau yang sering disebut sebagai radikalisme di 
kalangan pelajar, berdasarkan hasil konseling kasus dan observasi 
terhadap berbagai aktivis muda agama, Wongkaren (2011) menjelaskan 
secara rinci proses radikalisme yang terjadi pada individu muda dalam 
cuplikan penjelasan sebagai berikut: 

“…….Tidak sedikit di antara pelaku aksi kekerasan berbasis fanatisme 
berlebihan terhadap keyakinan/agama mengabaikan nilai luhur yang 
dijunjung ajaran agamanya sendiri…Kekurangpahaman kebanyakan 
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pelaku aksi tentang hakikat spritualitas dalam ajaran agamanya terbentuk 
secara garis besar melalui dua kondisi. Pertama, si pelaku yang berlatar 
belakang sekolah agama terkondisi sejak kecil untuk belajar agama 
dengan konten yang tidak terlalu berfokus pada nilai luhur yang dijunjung 
ajaran agama tersebut, melainkan lebih menekankan pada penegakkan 
aturan dan pelaksanaan kegiatan ritual. Selain itu, pelajaran agama 
diperkenalkan pertama kali sedikit banyak dengan dibarengi oleh stimulus 
negatif, seperti ancaman dan kekerasan fisik. Kedua, si pelaku yang 
tidak berlatar belakang sekolah agama justru baru saja belajar agama 
sehingga mengalami fase euforia. Si pelaku, dalam hal ini, mengalami 
suatu ‘sensasi pencerahan’ yang luar biasa yang dinilainya sebagai momen 
puncak yang amat sangat berharga, sehingga mau melakukan apa pun 
agar ia merasa dirinya bermanfaat untuk agama. Sama halnya dengan 
pelaku yang berada di kondisi pertama, pelaku di wilayah kondisi kedua 
ini juga menanggalkan daya pikir kritisnya dan menyerap secara bulat-
bulat ajaran sang guru yang menjadi inspirator utama yang mengubah 
hidupnya. Ia kemudian ingin melakukan revolusi, yaitu sebuah perjalanan 
drastis dari ‘no body’ (bukan siapa-siapa) menjadi ‘somebody’ (seseorang 
yang berarti), sehingga tak heran mengubah secara dramatis perilakunya 
sehari-hari (seperti mendadak bersikap tertutup terhadap orang tua, 
melakukan kajian agama di tengah malam bersama rekan-rekan secara 
eksklusif, mengantarkan guru agama di tengah malam ke tempat tertentu, 
dan sebagainya).”

Menurut Wongkaren (2011), ’euforia’ pada ajaran keagamaan yang 
baru saja didapatkan sehingga menutup peluang untuk menampilkan 
sikap kritis terhadap pemahaman tersebut (cenderung menjadi ‘taklid’ 
atau taat buta) disebabkan oleh keterbatasan sekolah umum dalam 
menyediakan pelajaran agama yang memadai. Yakni, pelajaran agama 
yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tafsir dan latar 
belakang turunnya setiap ayat dalam kitab suci (termasuk ayat-ayat 
yang berbau perang dan perlawanan). Jumlah pelajaran agama yang 
hanya dua jam seminggu di sekolah umum menurut Wongkaren (2011) 
berkontribusi dalam situasi ini sehingga siswa didik kurang menguasai 
berbagai aturan dan etika dasar ajaran agama yang menjadi pedoman 
hidupnya, sehingga implikasinya adalah mereka harus mencari-cari 
pelajaran tersebut di kegiatan-kegiatan lain di luar jam formal sekolah. 
Menurut Wongkaren (2011), demi mencapai penerapan akan nilai luhur 
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ajaran agama yang dianut, yang ditunjukkan dalam kemuliaan bersikap 
yang sarat dengan keteladanan, bukan kemarahan dan kedengkian, 
pemahaman agama sejak dini sangat diperlukan, yang diantarkan oleh 
sosok guru yang berkualitas yaitu yang mengizinkan murid berpikir 
kritis, tidak taklid, melakukan diskusi dua arah, memberikan tauladan 
yang baik, mengajarkan penyembahan kepada Tuhan YME (bukan 
mengkultuskan bahkan menyembah dirinya) dan membela kebenaran, 
dan menekankan praktek ayat di ranah perilaku (seperti memberi pada 
yang kurang beruntung dan membangun komunitas/lingkungan, bukan 
semata-mata mensyaratkan hafalan, pengetahuan, atau pemikiran). 
Dengan begitu, para penganut agama khususnya generasi muda dapat 
berperan sebagai agen pengubah, penebar kebaikan, sekaligus pengiklan 
falsafah agama yang penuh kemuliaan dan dapat diteladani. Ketika hal 
itu telah tercapai, maka agama dapat dipandang sebagai suatu solusi dari 
berbagai persoalan, bukan penyebab konflik dan perpecahan. 

Di tengah kurangnya jam belajar agama secara formal di sekolah-sekolah 
umum, kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran (misalnya, Rohani 
Islam atau Rohis) dapat menjadi oase pembelajaran agama yang baik. 
Yakni, kegiatan-kegiatan atau pelajaran keagamaan yang membangun 
24 karakter positif dasar manusia dengan penjelasan sebagai berikut 
(Peterson dan Seligman, 2004):

1. Kreativitas (Creativity)

Kreativitas mengarahkan seorang individu untuk menghasilkan ide 
atau perilaku dalam mencapai tujuannya dengan caranya sendiri yang 

baru, unik, dan orisinal. Perilaku dan ide yang dimaksud adalah bersifat 
adaptif, yaitu memberikan kontribusi yang positif bagi diri sendiri atau 

orang lain.

2. Rasa Ingin Tahu (Curiosity)

Rasa ingin tahu mengarahkan seorang individu untuk memunculkan 
keterbukaan pada hal-hal baru, pengalaman-pengalaman yang 
bervariasi, dan menantang. Dengan kata lain, rasa ingin tahu 

mengarahkan individu untuk bersikap terbuka dan fleksibel pada 
hal-hal baru. Individu yang memiliki keingintahuan akan secara 
aktif mencari inormasi dan akan puas bila memperoleh jawaban 

atas pertanyaan, mempelajari sesuatu yang baru, dan mendapatkan 



89MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Zora A. Sukabdi

pengalaman baru.

3. Kecintaan akan Belajar (Love of learning)

Kecintaan belajar mengarahkan seorang individu untuk selalu ingin 
mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan atau 

memperkaya pengetahuan yang telah dimilikinya. Individu yang 
mempunyai kecintaan belajar akan merasakan emosi yang positif 
apabila individu tersebut dapat memperoleh keterampilan atau 

informasi baru dan mempelajari sesuatu yang sama sekali baru bagi 
dirinya dan menganggap belajar merupakan suatu tantangan.

4. Keterbukaan Pikiran (Open-mindedness)

Keterbukaan pikiran akan membuat individu untuk berpikir secara 
menyeluruh dan memandang suatu hal dari berbagai sisi dan 

mempertimbangkan berbagai bukti yang ada. Individu akan secara aktif 
mencari bukti-bukti atau informasi untuk melakukan penilaian secara 
objektif sehingga tidak terjadi bias dan dapat meyakini sesuatu setelah 

mendapat bukti yang objektif.

5. Keluasan Cara Pandang (Perspective)

Keluasan cara pandang memungkinkan seorang individu untuk 
melihat secara holistik, sehingga dapat memahami dirinya sendiri 
dan orang lain. Individu tersebut mampu menyadari keterbatasan 

dan kelemahan dan kekuatan dirinya. Kekuatan ini digunakan untuk 
mencapai kesejahteraan individu dan orang lain. Individu akan 

mempertimbangkan perasaan dan rasionalitasnya dalam mengambil 
keputusan. Individu dengan kekuatan ini mempunyai kebutuhan 

kuat untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kehidupan orang 
lain, memikirkan kebutuhan orang lain, mendengarkan orang lain, 

mengevaluasi apa yang dikatakan, dan kemudian memberikan masukan 
atau umpan balik.

6. Keberanian (Bravery)

Keberanian akan membuat seorang individu tidak akan mundur 
meskipun menerima ancaman dari rekan maupun seniornya, 

tantangan, kesulitan, ataupun rasa sakit dalam mencapai tujuannya. 
Contoh, individu berani mengatakan atau melakukan sesuatu yang 



90 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Kaum Muda dan Radikalisme (?)

benar, meskipun hal tersebut tidak populer. Ia juga mampu bertahan 
dari tekanan kelompok (peer preasure) untuk menerima pandangan 

moral tertentu yang tidak sesuai dengan pandangan sendiri. Dengan 
kata lain, individu berani melakukan sesuatu yang memang perlu 

dilakukan dengan mengesampingkan rasa takut.

7. Ketekunan (Persistence)

Ketekunan akan membuat seorang individu untuk selalu menyelesaikan 
segala sesuatu yang telah dimulainya, meskipun menghadapi berbagai 
tantangan. Individu akan mengambil tantangan untuk mengerjakan 

proyek atau tugas sulit dan menyelesaikannya sesuai dengan 
perencanaan yang telah dibuat. Walaupun tekun dalam mengerjakan 
sesuatu, individu dengan kekuatan ini tetap fleksibel, realistis, dan 

tidak perfeksonis.

8. Integritas (Integrity)

Integritas mengacu pada kejujuran dan kemampuan untuk 
menampilkan diri apa adanya (genuine), tanpa kepura-puraan. Kata 

integrity berasal dari bahasa latin “integritas” yang berarti keseluruhan 
yang mengandung makna bahwa tingkah laku yang ditampilkan selalu 
konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, memperlakukan orang lain 
dengan perhatian penuh, sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan 
membantu orang lain berdasarkan kebutuhannya. Dengan kata lain, 

individu juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap pikiran dan 
perasaan orang lain atas perbuatan yang telah dilakukannya.

9. Vitalitas (Vitality)

Vitalitas mengacu pada antusiasme dalam menjalani segala aktivitas. 
Individu akan tampil sebagai pribadi yang enerjik, gembira, penuh 
semangat, dan aktif. Vitalitas berkaitan dengan kesehatan fisik dan 

fungsi tubuh yang optimal, misalnya tidak mudah lelah ataupun sakit. 
Secara psikologis, vitalitas mencerminkan kemauan untuk mengerjakan 

sesuatu. Individu cenderung lebih mudah dalam menghadapi 
ketegangan psikologis, konflik, dan stressor (tekanan).

10. Kebaikan Hati (Kindness)

Kebaikan hati mengacu pada keinginan yang kuat untuk bersikap baik 
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dan memberikan bantuan kepada orang lain secara sukarela. Empati 
dan simpati merupakan komponen yang penting dalam karakter ini. 

Individu yang memiliki kebaikan hati tidak pernah terlalu sibuk untuk 
membantu orang lain yang membutuhkan, baik yang sudah dikenal 

maupun yang belum dikenal, misalnya memberikan kursi kepada orang 
yang lebih tua di kereta.

11. Rasa Kasih Sayang (Love)

Rasa kasih sayang meliputi hubungan mendalam dengan orang-orang 
lain, saling berbagi dan memperhatikan, serta mencoba untuk dekat 
dengan banyak komunitas atau masyakarat. Individu memandang 

pentingnya hubungan baik dan dekat orang lain, sehingga ia bukanlah 
seorang penyendiri atau individu dengan rasa egois. Rasa kasih sayang 

ditandai dengan adanya keinginan untuk memberi bantuan kepada 
orang lain dan memberi rasa nyaman. Selain itu, rasa kasih sayang juga 

melibatkan emosi positif yang kuat, komitmen yang tinggi, dan rasa 
pengorbanan.

12. Kecerdasan Sosial (Social Intelligence)

Kecerdasan sosial adalah pengetahuan yang berkaitan dengan diri 
sendiri dan orang lain. Individu mampu menyadari motivasi dan 
perasaan orang lain serta mampu memberi respon yang baik dan 

tepat pada orang lain. Selain itu, individu juga memiliki kesadaran 
akan perasaannya sendiri, mampu mengolah informasi yang 

bersifat emosional dengan baik, dan mampu menggunakan untuk 
menuntun perilaku. Kecerdasan sosial juga mencakup kecerdasan 

emosional (emotional intelligence) yang merupakan kemampuan untuk 
menggunakan informasi emosi dalam melakukan penalaran dan 

kecerdasan personal (personal intelligence) yang mengacu pada ketepatan 
dalam memahami motivasi, emosi, dan dinamika internal. Kecerdasan 
sosial berkaitan dengan hubungan individu dengan orang lain, seperti 
keintiman dan kepercayaan. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi.

13. Rasa Keanggotaan dalam Sistem Kenegaraan dan Komunitas 
Masyarakat (Citizenship)

Keanggotaan dalam negara dan komunitas masyarakat mengacu pada 
kemampuan individu untuk bekerja keras sebagai anggota suatu negara, 

masyarakat, dan kelompok, setia, dan melaksanakan kewajibannya 
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dalam tatanan sosial masyarakat. Individu mengidentifikasi diri sebagai 
anggota dari suatu negara dan masyarakat, menyadari kewajibannya, 

memahami etika dan norma sosial dan tidak melanggarnya, serta 
mengutamakan kepentingan atau tujuan bersama daripada kepentingan 

atau tujuan pribadinya. Ia secara sukarela mau mengerjakan tugasnya 
sebagai anggota kelompok demi kesuksesan bersama.

14. Rasa Keadilan (Fairness)

Rasa keadilan mengarahkan seorang individu untuk memperlakukan 
orang lain secara sama dan tidak membeda-bedakan manusia. 

Individu tersebut tidak akan membiarkan perasaannya mempengaruhi 
pandangannya terhadap orang lain. Individu juga memberi kesempatan 

yang sama untuk berusaha dan menerapkan sanksi yang sama pula 
sesuai dengan kesalahan masing-masing pada setiap orang.

15. Jiwa Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan mengarahkan individu untuk menjadi pemimpin 
yang baik. Individu dapat mengorganisasikan aktivitas kelompok dan 
memastikan semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, individu juga 
dapat memberikan sumber inspirasi bagi anggota di dalam kelompok 
dan adik-adiknya sehingga pada akhirnya dapat mendorong anggota 

kelompok atau keluarga untuk melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan dan menciptakan hubungan interpersonal serta moral yang 

baik.

16. Kemampuan Mengatur dan Mengelola Diri (Self-Regulation)

Kemampuan mengelola diri mengarahkan seorang individu untuk 
mampu menahan diri, emosi, nafsu, serta dorongan-dorongan 

lain dalam dirinya. Saat berhadapan dengan peristiwa yang tidak 
menyenangkan atau menyakitkan, individu mampu meregulasi 

emosinya dan mengobati sendiri perasaan-perasaan negatifnya. Dengan 
kata lain, individu tersebut dapat mengatur apa yang dirasakan dan 

akan dilakukan agar sesuai dengan situasi dan pandangan moral 
masyarakat.

17. Keteguhan kepada Kebenaran (Istiqomah atau Prudence)

Kebijaksanaan atau keteguhan pada kebenaran merupakan suatu 
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bentuk manajemen diri yang membantu seorang individu meraih 
tujuan jangka panjangnya. Individu akan bertindak hati-hati dalam 

memilih, tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak 
bertanggung jawab, dan tidak mementingkan kesenangan sesaat. 

Individu akan berpikir dan memiliki perhatian penuh pada masa depan 
serta menetapkan tujuan jangka panjang dan membuat perencanaan 

yang matang.

18. Kerendahan Hati (Humility and Modesty)

Kerendahan hati mengarahkan seorang individu untuk tidak 
menyombongkan keberhasilannya. Kerendahan hati juga membuat 

seseorang mampu melihat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang 
ada pada dirinya. Modesty lebih bersifat eksternal, yang artinya bersifat 

sederhana secara perilaku maupun penampilan. Humility bersifat 
internal, yaitu kecenderungan individu yang merasa bahwa dirinya 

bukanlah pusat dari dunia.

19. Kemampuan Memaafkan (Forgiveness and Mercy)

Kemampuan memaafkan mengarahkan seorang individu untuk mampu 
memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan atau bersikap buruk 
kepadanya. Individu tersebut dapat melupakan pengalaman buruk di 

masa lalunya, tanpa paksaan dari orang lain.

20. Apresiasi terhadap Keindahan dan Kualitas (Appreciative of Beauty 
and Excellence)

Apresiasi terhadap keindahan dan kualitas mengarahkan seorang 
individu untuk mampu menyadari dan memberikan apresiasi atas 

keindahan dan kesempurnaan kualitas hasil kerja. Individu tersebut 
dapat menghargai hal-hal sederhana, seperti berkeliling kota, membaca 
surat kabar atau novel, menyelami kehidupan orang lain, melihat hasil 

karya teman, atau menonton pertandingan olahraga.

21. Rasa Pengharapan (Hope)

Harapan berkaitan dengan bagaimana individu memandang masa 
depannya. Individu berpikir mengenai masa depan, mengharapkan 

hasil yang terbaik di masa yang akan datang, dan merasa percaya diri 
terhadap hasil dan tujuan. Perwujudan dari rasa pengharapan adalah 
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munculnya rasa optimis. Dengan demikian, rasa pengharapan ini juga 
mendorong individu untuk berusaha keras untuk mencapai harapannya 

tersebut.

22. Rasa Kebersyukuran (Gratitude)

Rasa syukur adalah rasa terima kasih sebagai respon terhadap suatu 
pemberian dari manusia lain maupun dari komunitas masyarakat. 
Individu dapat menyadari dan bersyukur atas segala hal yang telah 
terjadi dalam hidupnya. Selain tahu bagaimana mengucapkan rasa 

terima kasih, individu juga mampu menjaga amanah dan memelihara 
alam sebagai perwujudan dari rasa syukurnya terhadap lingkungan dan 

alam semesta.

23. Kemampuan Berjenaka (Humor)

Kemampuan berjenaka mengarahkan seorang individu untuk dapat 
membawa keceriaan dan senyuman pada orang-orang di sekitarnya. 

Individu dapat bergurau dan membuat lelucon yang dapat menghibur 
orang lain. Secara keseluruhan, humor dapat diartikan sebagai 

pikiran yang menyenangkan, pandangan yang membahagiakan dan 
memungkinkan individu untuk melihat sisi positif dari suatu hal.

24. Spiritualitas (Spirituality)

Spiritualitas mengarahkan seorang individu untuk memiliki 
kepercayaan akan adanya sesuatu yang besar dari alam semesta ini dan 

dirinya (Tuhan YME). Individu mampu menempatkan diri sebagai 
bagian dari alam semesta dan menyadari makna hidupnya serta 

mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk mencapai hal tersebut. 
Perwujudannya adalah berpegang teguh pada nilai moral tertentu dan 
selalu ingin melakukan kebaikan bagi orang lain. Sehingga, berbeda 

dengan religiusitas yang lebih berfokus pada hubungan vertikal dengan 
Tuhan, spiritualitas lebih menekankan hubungan yang baik secara 

vertikal maupun horizontal (dengan sesama, lingkungan, dan alam).

Karakter dapat dikatakan sebagai sifat (trait) positif yang dapat 
membantu seseorang untuk menjalani hidup yang baik. Karakter positif 
yang dijabarkan di atas sebagai kunci pendidikan karakter bagi generasi 
muda di Indonesia merupakan turunan dari kebajikan universal yang 
dikemukakan oleh para filsuf dunia termasuk para nabi dalam kitab-
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kitab suci. Kebajikan universal tersebut penting untuk keberlangsungan 
hidup dalam meraih kebahagiaan (Peterson & Seligman, 2004).

Baik pelajaran formal, kegiatan ekstra kurikuler, maupun pelajaran 
agama, perlu menunjukkan komitmennya pada pembinaan mentalitas 
dan pembangunan karakter jika pendidikan di Indonesia memang 
ditujukan untuk melahirkan agen-agen pengubah dan generasi muda 
yang berkualitas dan produktif dalam membangun dan berkarya, yang 
jauh dari sifat-sifat negatif, intoleransi, diskriminasi, prasangka, dan 
radikalisme. Dalam hal ini, seluruh pendidik, baik dalam institusi formal 
maupun informal, dalam materi pelajaran formal maupun informal, 
perlu memberikan tugas aplikasi akhlak atau moral, sehingga akhlak 
dan moral bukanlah sesuatu yang hanya berada di taraf kognisi atau 
hafalan, dan sehingga agama bukanlah diwujudkan dalam ritual-ritual 
keagamaan saja. Berkaitan dengan pembangunan karakter dalam tataran 
aplikasi konkrit, setiap remaja perlu diberikan tugas atau didukung 
untuk dapat melakukan suatu program atau proyek kecil pendampingan 
pada suatu komunitas yang kurang beruntung (seperti komunitas korban 
bom atau bencana alam, panti jompo, panti asuhan, penderita kanker, 
dan sebagainya) dan berkewajiban untuk membangun dan memberikan 
laporan kemajuan pendampingan secara berkala kepada pembina, 
pendidik, pengajar, ustad, pendeta, biksu, atau guru agamanya. Target 
pendampingannya adalah untuk membangun karakter komunitas kurang 
beruntung tersebut agar memiliki 24 karakter positif dasar yang telah 
dijabarkan di atas. Sehingga karakter positif dapat dimiliki oleh remaja 
tersebut, kemudian ditularkan kepada komunitas atau individu-individu 
lainnya, dan terus bergulir dan mengalir, bagai air, hingga kebaikan 
menyebar ke seluruh penjuru masyarakat dari kota hingga desa, sehingga 
si mayoritas bergerak dari ‘silent majority’ (terdiam) menjadi ‘active and 
caring majority’ (aktif dan peduli). 
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Menerima perbedaan adalah salah satu karakter yang harus dibangun 
dalam pendidikan.  Kasus Ahmadiyah adalah salah satu contoh menarik 
untuk dibicarakan di dalam kelas. Selama ini para guru menghindari 
isu sensitif semacam itu untuk pembelajaran. Saya memutuskan untuk 
mengangkat kasus itu dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) melalui permainan.  Teringat saya pada film  “Freedom Writers 
(2007)” yang berlatar belakang konflik etnik di Amerika Serikat. Erin 
Gruwell, guru dalam film itu,  menggunakan permainan garis (games line) 
untuk menggali pikiran dan perasaan siswanya berkaitan kekerasan yang 
mereka alami akibat konflik rasial di Amerika Serikat pada tahun 1990-
an. 

Permainan garis membutuhkan ruangan yang luas untuk keleluasaan 
siswa dalam bergerak. Sementara ruang kelas di sekolah sempit, hanya 
berukuran 9 x 6 meter. Itu pun sudah dipenuhi oleh satu buah lemari 
kayu dua pintu, satu buah meja dan kursi guru yang besar, 40 meja dan 
kursi siswa. Tentu sulit bagi saya untuk menerapkan metode permainan 
garis kecuali meja dan kursi siswa disingkirkan.  Saya coba memikirkan 
jalan keluarnya, sampai  saya dapatkan ide untuk melakukan permainan 
“letter U”, maka di awal pelajaran para siswa memulai dengan permainan 
tiga menit membentuk “letter U” kursi dan meja di kelasnya. 

Pemindahan kursi dan meja tersebut dilakukan melalui permainan 
“komunikasi dengan bahasa isyarat”. Sebelum memindahkan meja 
dan kursi, para siswa diperbolehkan untuk  merundingkan teknis 

Pendidikan Multikultural dan Anti 
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memindahkan meja dan kursi, tetapi ketika aksi akan dilaksanakan 
maka tidak diperkenankan satu orangpun mengeluarkan suara kecuali 
menggunakan bahasa isyarat. Della, gadis hitam manis dan berkerudung 
dengan percaya diri berinisiatif memimpin. Secara cepat dia melakukan 
perundingan, mengambil spidol dan mulai menggambar U di whiteboard 
besar di muka kelas. Kawan-kawan sekelasnya segera mendekat ke 
whiteboard secara tertib dengan membentuk barisan setengah lingkaran 
tanpa dikomando. Terjadi begitu saja. Dari mulut mungilnya keluarlah 
penjelasan mengenai pembagian tugas, siapa melakukan apa. Singkat 
cerita, hanya dalam waktu 3 menit, para siswa mampu menyelesaikan 
permainan letter U dan saya pun bisa  memasang garis lurus di tengah 
kelas dengan menggunakan lakban besar hitam, ukurannya sekitar 5 
centimeter. 

Seluruh siswa diminta untuk berdiri di sisi kiri dan kanan garis. Beberapa 
siswa bertanya untuk apa garis itu. Saya kemudian memberitahu teknis 
permainannya. Guru akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada 
para siswa yang jawabannya hanya “ya atau tidak.” Jika ya, maka para 
siswa diminta untuk maju menginjak garis hitam yang dibuat, tetapi jika 
jawabannya tidak maka para siswa diminta mundur meninggalkan garis 
hitam tersebut. Saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan kunci 
kepada siswa yang menjawab ya atau tidak tergantung situasi dan kondisi.

Saya memulai pertanyaan dengan hal-hal yang ringan. Pertanyaan 
awal mengenai selera musik. Ketika saya menanyakan siapa yang suka 
mendengarkan musik, semua anak di kelas itu menginjak garis. Ketika 
saya tanya lebih lanjut tentang selera musik, tidak disangka ada enam 
siswa yang sangat menyukai musik dangdut--musik yang dinilai banyak 
remaja sebagai “kampungan”--. 

Guru   : Mengapa kamu menyukai musik Dangdut?

Christin : “Enak music didengar dan mendorong saya untuk 
berjoget”, jawabnya.

Peserta yang lain tertawa riuh. Saya agak terkejut atas selera musik 
Christin. Karena secara fisik, Christin sangat cantik, berhidung bangir, 
berdagu lancip. Tubuhnya langsing, berkulit putih dan berambut 
panjang bergelombang hingga melebihi bahunya. Penampilannya 
jauh dari “kampungan”. Inilah yang disebut selera. Saya kemudian 
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memperdengarkan salah satu lagu dangdut terkenal dan meminta ke-
enam siswa tersebut menebak judul dan penyanyinya.

Tiga siswa berteriak berbarengan termasuk Christin :

“Dangdut is the music of my country! 

Penyanyinya Project Pop!” 

Guru  : Kalian ber-enam adalah kelompok minoritas soal selera 
musik, apa tanggapannya? 

Kemudian dijawab oleh salah satu siswa dengan penuh percaya diri.

Desi  : Tidak masalah karena selera orang atas musik 
berbeda-beda, dangdut lebih merakyat meski banyak 
yang bilang kampungan. Di ruangan ini kami 
minoritas soal selera dangdut, tetapi di luar sana kami 
mayoritas.

Tepuk tanganpun membahana di ruang kelas dan selanjutnya lagu 
Dangdut is the music of my country saya putarkan dan seluruh siswa ikut 
berjoget dan bernyanyi, tetapi yang paling semangat berjoget adalah 
keenam siswa tadi. Apalagi Christin dan Desi, goyangannya benar-benar 
enak untuk dinikmati. Sangat luwes dan pas dengan irama musiknya. 
Betul-betul penggemar musik dangdut. Suasana tercipta begitu hangat 
dan penuh canda serta tawa. 

Setelah lagu berakhir dan kelas kembali hening. Suasana kelas sudah 
demikian cair. Saya  pun mengajukan pertanyaan yang lebih serius. Saya 
mulai bertanya apa agama yang dianut oleh para siswa. Mayoritas siswa 
beragama Islam, hanya tiga yang Protestan, satu  beragama Katolik dan 
Hindu, tak ada yang Budha. Tapi yang menarik di kelas ini adalah satu 
anak beragama Konghuchu. Dengan langkah pelan, penuh keraguan dan 
sedikit kikuk anak itu menginjak garis, seorang anak laki-laki, bermata 
sipit, berambut kaku dan agak berdiri, dan berwajah bulat. Tubuhnya 
sedikit gemuk, berkulit putih dan memiliki tinggi sekitar 160 centimeter. 
Andri Wijaya namanya.

Saya  mendekatinya dan bertanya : “Mengapa kamu tampak ragu untuk 
melangkah maju tadi?”. 
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Andri  : Selama ini saya mengaku beragama Protestan, 
jadi saya ragu. 

Guru  : Mengapa kamu mengaku sebagai Protestan 
padahal kamu beragama Konghuchu? 

Andri  : Karena saya khawatir akan jadi minoritas di sekolah ini.

Guru  : Mengapa kamu khawatir? Memang apa yang
kamu pikirkan?

Andri  : Dari TK sampai SMP saya bersekolah di sekolah swasta 
yang di tempat itu saya tidak sendiri meski bukan 
mayoritas, tapi saya merasa nyaman mengakui agama 
saya. Di sekolah negeri seperti SMA 13 saya pasti satu- 
satunya orang yang beragama Konghuchu”. 

Guru  : Mengapa Protestan yang kamu pilih? 

Andri  : Karena jumlah siswanya juga tidak banyak, selain itu 
gurunya sangat baik. Kalau pilih Islam, saya tidak bisa 
membaca Al-Quran, kalau baca Injil bisa karena dalam 
bahasa Indonesia.

Guru  : Mengapa kamu merasa takut menjadi minoritas, 
sampai rela belajar lain?

Andri  : Saya tidak tahu, cuma perasaan takut saja yang 
saya rasakan, mungkin karena orangtua saya juga sudah 
berpikir negatif jika saya bersekolah  di  negeri dan 
berada di lingkungan  yang mayoritas Islam.

Guru  : Apakah sebelum bersekolah di sini kamu atau 
keluargamu pernah mengalami kekerasan saat ada 
konflik karena agamamu? 

Andri  : Ya, kakek nenek saya, tapi saya tidak pernah mengalami.” 

Guru   : Apa yang dialami kakek atau nenekmu? 

Andri  : “Dibakar tokonya”. 

Anak itu tampak menunduk. Siswa yang lain terlihat ikut terdiam, entah 
apa yang mereka pikirkan, saya mendiamkan saja kondisi ini beberapa 
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saat. Dari jarak sekitar satu meter saya melihat  ada siswa yang terdekat 
dengan Andri mencoba memeluk pundaknya. 

Saya  menarik nafas dalam-dalam beberapa saat. Tibalah saatnya memasuki 
ranah sensitif. Saya menarik kembali nafas panjang sambil memandang 
para siswa saya yang terlihat menanti pertanyaanku selanjutnya. Saya 
perlu menguatkan tekad saya bahwa bahasan ini harus didiskusikan 
dengan para siswa. Kini tibalah saatnya membahas pertanyaan yang 
sangat sensitif, yaitu tentang Front Pembela Islam (FPI). 

Guru  : Siapa  yang tahu soal FPI?

Semua siswa yang berjumlah 40 orang maju menginjak garis. 

Guru  : Siapa yang setuju dengan sepak terjak FPI selama ini? 

Tigapuluh sembilan siswa mundur dari garis,  1 orang tetap menginjak 
garis. 

Tiba-tiba dalam keheningan terdengar suara 

Ekky  : Sepak terjang yang mana bu, kalau yang 
berkaitan dengan Ahmadiyah saya setuju?  

Guru  : Apa yang membuatmu setuju atas tindakan 
FPI atas Ahmadiyah? 

Ekky  : Karena Ahmadiyah ajarannya sesat. 

Guru  : Mengapa ajarannya kamu katakan sesat? 

Ekky  : Karena Ahmadiyah tidak mengakui Nabi Muhamad 
sebagai nabi terakhir, mereka mengakui Mirza sebagai 
Nabi terakhir. 

Guru  : Apakah manusia berhak menilai sesat atau tidaknya 
suatu agama? 

Ekky  : Bisa bu, berdasarkan keyakinan nurani kita dan kitab 
suci yang kita yakini kebenarannya. 

Guru  : Bukankah kaum Ahmadiyah pasti juga berpikir 
sepertimu soal kebenaran agama dan keyakinannya?
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Ekky  : Ahmadiyah seharusnya jangan mengaku Islam, tapi 
jadilah agama yang lain. 

Guru  : Mengapa harus demikian, apakah kita tidak bisa hidup 
berdampingan meski berbeda agama? 

Ekky  : Boleh saja, tapi jangan Islam dong!

Guru  : Jadi, kalau mereka tidak mengaku sebagai Islam, maka 
kamu dan FPI dapat hidup berdampingan dengan 
Ahmadiyah? 

Ekky  : Iya! Jawabnya tegas. 

Guru  : Siapa diantara kalian yang setuju dengan pemikiran 
Ekky? 

Lima siswa menginjak garis. Saya menanyakan kepada kelompok yang 
tidak maju, mengapa kelompok tersebut tidak setuju dengan pemikiran 
Ekky? 

Vero  :  Saya tidak setuju pada pernyataan Ekky yang menganggap 
bahwa manusia berhak menilai dan menentukan 
kesesatan suatu agama. Kalau dia sebagai Islam   saja 
minta Ahmadiyah ganti agama karena dianggap 
sesat, berarti dia pun akan   menganggap agama saya 
(Protestan) lebih sesat lagi, walau dia tidak pernah  
mengatakan itu kepada saya. 

Guru  : Mengapa Manusia tidak berhak menilai sesat atau 
tidaknya agama orang lain?

Vero  : Karena menurut saya, hanya Tuhan yang berhak menilai 
sesat atau tidaknya suatu  agama atau keyakinan 
seseorang. Itu merupakan urusan privat, urusan ke 
atas (vertical, penulis) antara manusia sebagai makhluk 
pribadi. 

Guru  : Siapa yang setuju pada pendapat Vero?

Firdha  : Saya setuju dengan Vero. Karena Nabi Muhamad saja 
pada masa pemerintahannya membuat Piagam 
Madinah dengan para pemuka agama yang berbeda 
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saat itu sebagai jaminan hidup berdampingan 
antaragama yang berbeda. Itu artinya dalam Islam kita 
memang harus membangun budaya toleransi dan mau 
hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk 
agama yang berbeda.

Guru  : Bagaimana pendapatmu mengenai Ahmadiyah yang 
mengaku Islam?

Firdha  : Kalau Ahmadiyah mengaku Islam saya rasa tergantung 
kita saja menanggapinya, kalau saya sih berpatokan 
pada pernyataan Nabi  Muhamad menjelang wafat, 
beliau mengatakan umatku akan terbagi atas 70 aliran, 
mungkin Ahmadiyah salah satunya.

Di kelas yang lain lagi juga ditemui hal yang tak kalah menariknya. Saat 
saya melontarkan pertanyaan: “Siapa diantara kalian yang tidak setuju 
pada kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap kelompok 
Ahmadiyah?” 

Tigapuluh delapan siswa maju dan hanya satu orang yang tidak menginjak 
garis. 

Guru  : Mengapa kamu setuju pada kekerasan terhadap 
kelompok Ahmadiyah?

Renaldy : Karena mereka sesat, dan sudah diberi peringatan 
tetapi tetap ngotot pada keyakinannya, padahal MUI 
(Majelis Ulama Indonesia, penulis) dan banyak pihak 
di beberapa negara juga menganggap Ahmadiyah sesat. 

Guru  : Jika Ahmadiyah dikatakan sesat, apakah dibenarkan 
mengusir mereka dari rumahnya? Merampas harta 
bendanya? Membakar rumah ibadahnya? Membatalkan 
perkawinannya secara hukum? Menganiaya dan 
bahkan membunuhnya?

Satu orang dari kelompok yang tigapuluh delapan orang menginjak garis 
menyatakan pendapatnya.

Saras  : Menurut saya tidak dibenarkan bahkan seharusnya 
negara mencegahnya dan melindungi kelompok 
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Ahmadiyah. 

Guru  : Mengapa negara harus melindungi? 

Saras  : Karena semua yang Ibu sebutkan tadi adalah bentuk-
bentuk pelanggaran HAM, apapun alasannya kita 
tidak boleh menyiksa, membunuh, mengusir dan 
merampas harta orang lain.  Negara harus menjamin 
dan melindungi HAM warga negaranya”. 

Della  : Iya bu, saya setuju dengan pernyataan Saras, karena 
semua tindakan yang tadi ibu sebutkan terkait 
kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah adalah 
tindakan kriminal. Oleh karena itu, sebagai negara 
hukum, negara harus menegakan hukum, siapapun 
yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah 
harus dilindungi.

Guru  : Pada bagian yang mana dalam konstitusi kita yang 
menjamin kebebasan beragama dan beribadah? 

Della  : landasannya adalah pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 
tentang kebebasan beragama dan beribadah yang 
dijamin konstitusi, hukum tertulis tertinggi di negeri 
ini.

***

Di kelas yang lain lagi, pertanyaan saya ganti dengan penyerangan FPI 
ke kelompok HKBP di Bekasi. Saat ada seorang anak yang melontarkan 
persetujuan atas pelarangan pendirian rumah ibadah dengan alasan hanya 
ada tiga keluarga di sana yang beragama kristen, ramai sekali tanggapan 
terkait polemik ini, ada pro dan kontra. Ketika bahasan terasa berlarut-
larut maka ada seorang siswa yang beragama Islam dan pernah tinggal 
di Belanda selama enam tahun menyatakan pandangannya berdasarkan 
pengalaman sebagai minoritas.

Aditya  : Di Belanda saya dan keluarga adalah minoritas karena 
kami Muslim. Namun, selama tinggal dan bersekolah 
di Belanda saya tidak pernah cemas sebagai minoritas. 
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Guru  : Apakah selama kamu di Belanda pernah ada peristiwa 
yang hampir serupa dengan masyarakat Bekasi yang 
menolak pembangunan rumah ibadah?

Aditya  : Seingat saya tidak pernah. Soal pendirian gereja di 
Bekasi itu, saya sebagai Muslim akan mendukung 
pendirian itu, karena saya menyadari pernah menjadi 
minoritas. Di Belanda, gereja ada dimana-mana, 
seperti halnya masjid ada dimana-mana jika di 
Indonesia. Namun, di Belanda jarang ada masjid 
karena memang Islam minoritas. 

Guru  : Lalu bagaimana cara kamu dan keluarga beribadah. 
Misalnya sholat Taraweh, Idul Fitri atau Idul Adha?

Aditya  : Kalau sholat Taraweh, kami sekeluarga harus melakukan 
di rumah karena tidak ada masjid di dekat lokasi tempat 
tinggal kami. Kalau sholat Ied, maka kami harus ke Den 
Haag, yang berjarak lebih dari 200 kilometer dari tempat 
tinggal saya. Meski jauh, tapi waktu tempuh dengan 
kereta api hanya sekitar dua  jam dari rumah saya, dan 
jika itu jatuh pada hari Senin-Jumat maka kami tidak 
libur, tapi kami diperbolehkan datang terlambat ke 
sekolah.  

Guru  : Lalu apa kaitan ceritamu dengan kasus masyarakat 
Bekasi yang menolak kehadiran gereja HKBP di sekitar 
tempat tinggalnya?

Aditya  : Islam di Indonesia sembilan puluh persen, sementara 
Kristen dan agama lainnya hanya sepuluh persen, 
maka wajar jika yang beribadah ke gereja tentu saja 
orang yang jarak rumah jauh-jauh dari gereja itu, 
seperti ketika saya sholat Ied di Den Haag. Jadi tak ada 
alasan melarang mereka mendirikan gereja di lokasi 
yang dipermasalahkan tersebut.”

Dialog  panjang dengan Aditya ternyata mendapat tanggapan dari siswa 
lain. 

Fadly  : Itu kan untuk kasus sholat Iedul Fitri yang hanya setahun 
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sekali. Kalau umat Kristen atau Katolik yang 
mendirikan gereja di tengah kelompok Muslim  
beribadahnya tidak cuma setahun sekali, tapi seminggu 
sekali. Jadi ya menganggu dong!

Pernyataan tersebut ditanggapi siswa yang lain lagi. 

Dewi  : Menurut saya, bukan soal seminggu sekali atau setahun 
sekali, tetapi rasa nyaman yang dirasakan Aditya di 
Belanda substansinya adalah karena masyarakat Belanda 
menghargai mereka yang berbeda keyakinan.

Fadly tampak ingin kembali membantah pernyataan Ika, namun  
sayangnya bel tanda istirahat sudah berdering. Pembelajaran selesai, 
tetapi beberapa siswa tampak kecewa karena belum kebagian bersuara. 
Saya meminta setiap siswa untuk merenungkan setiap dialog dalam 
permainan ini, minggu depan akan kita diskusikan untuk kemudian 
ditarik kesimpulan.

***

Setelah pembelajaran, saya berkali-kali merenung. Terus terang saya sangat 
kaget mendengar jawaban-jawaban para siswa saya. Mungkin banyak siswa 
saya yang sebenarnya belum  mengenal istilah “multikultural”. Namun 
bagi saya ini tidak menjadi masalah berarti --karena bisa jadi mereka  
mungkin ada yang belum pernah mendengar dan mempelajarinya--, 
namun yang mengejutkan adalah banyak diantara mereka sudah berpikir 
plural. Bahkan  proses pembelajaran ini kemudian menjadi gerbong 
untuk membangun proses berpikir siswa lain yang mungkin awalnya 
belum multikultural cara berpikirnya kemudian menjadi berubah 
pandangannya. 

Saya menyakini jika guru memiliki pemahaman, sikap dan perilaku 
multikultural pasti dengan sungguh-sungguh dia tidak akan ragu 
melakukan pendidikan multikultural di kelasnya. Guru seharusnya 
galau melihat situasi Indonesia belakangan ini, dimana masyarakat kita 
melakukan tindak kekerasan karena tidak mau menerima keberagaman 
agama --sebagai contoh, terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah 
di Cikeusik yang menewaskan tiga orang, pembakaran tiga gereja 
Pantekosta di Temanggung, penyerangan pesantren yang beda aliran dan 
ajaran di Jawa Timur. Menyusul kemudian  serangkaian teror bom buku 
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yang di kirim ke JIL (Jaringan Islam Liberal), termasuk ke artis Achmad 
Dani yang disinyalir sebagai Yahudi. Juga terjadi bom bunuh diri yang 
diledakkan ketika umat melangsungkan ibadah shalat Jumat di Masjid 
Az-Dzikra Mapolres Cirebon, dan masih banyak lagi peristiwa kekerasan 
atas nama agama.

Jika kita sebagai guru memiliki pemahaman, sikap dan perilaku 
multikultural pasti kita dengan sungguh-sungguh akan melakukan 
pendidikan multikultural di kelas kita. Kita pasti galau melihat situasi 
Indonesia belakangan ini, dimana masyarakat kita melakukan berbagai 
tindak kekerasan karena tidak mau menerima keberagaman. Kita pun 
akan gundah menyaksikan pemerintah daerah mengeluarkan berbagai 
peraturan daerah (perda) yang mendiskreditkan perempuan, yang 
melarang keberadaan Ahmadiyah dan menyerang penganut Ahmadiyah. 
Juga ada Perda yang mensyaratkan kemampuan membaca Al-Quran 
untuk jabatan tertentu, dan lain sebagainya. 

Penutup 
Pendidikan yang menyeragamkan berlandaskan pada mesin kekuasaan 
yang mencari kemapanan ketimbang menginginkan perubahan. 
Padahal, pendidikan sejatinya adalah ruang untuk proses kebebasan dan 
terjadinya perubahan yang lebih baik. Bertolak pada kuasa pendidikan 
yang menyeragamkan, pendidikan yang membebaskan dibutuhkan 
sebagai usaha  mengembalikan pendidikan sebagai proses kemanusiaan. 
Pendidikan bukan untuk menyeragamkan manusia yang berbeda. 
Penekanan proses aktivitasnya adalah keasadaran. Mendidik bukanlah 
memaksa. Di dalam proses pembelajaran ada aksi-reaksi memberikan 
dan memilih rekomendasi. Pecut untuk menggerakan kita yang terlibat di 
dalamnya adalah saran dan kritik, bukan angka penilaian dan hukuman 
yang berasal dari kebenaran tunggal. 

Dari proses pembelajaran tersebut, saya mulai memahami bahwa 
sebenarnya para siswa yang notabene adalah generasi muda sebagian 
besar justru berpikiran multikultural. Sangat sedikit siswa yang tidak 
multikultural cara berpikirnya. Saya berkeyakinan bahwa sebagai guru, 
kita harus bersikap tegas untuk anti kekerasan dan mengajak siswa untuk 
menghormati hukum dan menegakan konstitusi (UUD 1945). Sebagai 
warganegara di negara demokrasi seperti Indonesia ini, hubungan kita 
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adalah hubungan antar warganegara --bukan antaragama-- oleh karena itu 
pedoman kita dalam berhubungan adalah konstitusi bukan kitab suci. 
Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran dalam pendidikan 
formal di sekolah dapat mengurangi bahkan meniadakan “supply” para 
pelaku kekerasan di bumi Indonesia tercinta.  
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Abstrak
Serangkaian tindak kekerasan antas nama agama yang melibatkan 
generasi muda masih  terus saja terjadi di negeri ini. Fenomena tersebut 
biasanya berangkat dari pemahaman teologis yang eksklusif. Pada 
tingkatan yang ekstrem, pola keberagamaan seperti ini memunculkan 
kelompok yang lebih dikenal dengan fundamentalisme yang melahirkan 
radikalisme. Masuknya benih radikalisme di dunia pendidikan di DIY 
tentu saja mengundang perhatian serius, mengingat Yogyakarta sebagai 
kota pendidikan yang seakligus berpredikat sebagai city of tolerance. 

Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah adanya berbagai faktor 
yang menjadi penyebab munculnya radikalisme di kalangan generasi 
muda, faktor pemahaman teologi agama yang disampaikan oleh guru 
agama merupakan faktor yang ikut berperan dalam hal menguatnya 
paham radikalisme dalam diri peserta didik. Karena, ketika nilai dan 
norma agama diajarkan kepada peserta didik agar mampu menjadi 
pandangan, sikap dan cara hidup (way of life) di tengah kemajemukan, 
maka ia bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi pendidikan agama 
berpotensi mengarah pada sikap toleran dan persatuan,  tetapi juga dapat 
melahirkan intoleransi yang mengancam terjadinya disintegrasi. Paham 
keagamaan seperti apa yang diterima anak didik dari guru agamanya, 
maka itulah yang akan diekspresikan di tengah masyarakatnya. 

Kemampuan guru dalam menentukan wacana keagamaan yang tepat 

Membangun Keberagamaan Inklusif-
Dialogis di SMA PIRI I Yogyakarta

(Pengalaman Guru Agama Mendampingi Peserta Didik di Tengah Tantangan Radikalisme)  

Anis Farikhatin
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agar maksud maksud harfiyah teks keagamaan sesuai dengan realitas 
hidup di tengah kemajemukan menjadi kebutuhan yang mendesak. 
Wacana keagamaan yang lebih menitikberatkan pada aspek teologis, 
eksklusif dan normatif hanya akan mengubah agama menjadi sumber 
bencana. Pemahaman agama yang hanya menekankan keselamatan 
pada agamanya sendiri membuat seseorang dalam melihat lawan aqidah 
sebagai musuh. Sedangkan pemahaman keagamaan yang teoritik, 
normatik dan tertutup akan membuat penganutnya mudah menuduh, 
menghakimi dan berprasangka buruk kepada orang lain yang berbeda. 
Hadirnya pola keberagamaan yang inklusif-dialogis dan berwawasan 
multikultural diharapkan dapat menemukan titik pertemuan yang akan 
menumbuhkan suasana saling menemani dalam beragama secara dewasa. 
Proses pendidikan dan pembelajaran yang humanis dan demokratik akan 
mampu menyentuh “perasaan beragama” (religious mind) peserta didik 
sehingga dapat bergaul dengan orang lain secara arif dan bermartabat. 
Kepekaan rasa inilah yang akan menuntun peserta didik menuju 
kesadaran betapa luhurnya nilai kemanusiaan. 

Tulisan ini merupakan pengalaman penulis sebagai guru agama 
mendampingi anak didik mengantisipasi tantangan radikalisme di 
SMA PIRI I Yogyakarta melalui upaya mewujudkan keberagamaan 
yang inklusif -dialogis dan berwawasan multikultural. Dalam tulisan ini 
diuraikan tentang peran pendidikan agama dan guru agama menghadapi 
tantangan  radikalisme di sekolah,   langkah langkah guru agama dalam 
membangun keberagamaan inklusif–dialogis di SMA PIRI I serta 
perubahan yang diperoleh dari proses pembelajaran tersebut. 

Keberagamaan yang inklusif-dialogis meniscayakan adanya perubahan 
dalam praktek pembelajaran agama, baik dari sisi reorientasi 
pembelajaran, isi maupun metodologi melalui proses yang tidak 
sederhana. Kemampuan guru dalam mengenal dan membangun 
paradigma keberagamaannya sendiri merupakan tahapan penting 
sebelum mengembangkan pembelajaran. Selain itu kemampuan guru 
dalam menjalin kerjasama, baik di tingkat internal maupun eksternal 
sekolah juga merupakan faktor yang menentukan.  

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Guru agama, SMA PIRI I 
Yogyakarta, Radikalisme, Eksklusif, Inklusif-Dialogis.
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I. Pendahuluan
Fenomena paling menonjol yang terjadi di masyarakat 10 tahun 
terakhir pasca runtuhnya Orde Baru adalah konflik dan kekerasan antar 
kelompok agama baik fisik maupun psikis dengan skala yang berbeda. 
Berbagai catatan tentang arus pasang kekerasan antar kelompok agama 
mengundang banyak keprihatinan.1 Berbagai fenomena tersebut 
menunjukkan bahwa radikalisme sudah menjadi bagian penting 
dalam kehidupan kita yang layak diwaspadai. Upaya pemerintah dalam 
memerangi radikalisme melalui pendekatan kekuasaan dan keamanan 
saja ternyata tidak cukup. Terbukti teror bom sampai hari ini masih terus 
terjadi dan menghantui masyarakat. Oleh karena itu partisipasi dunia 
pendidikan, termasuk pendidikan agama dalam memerangi radikalisme 
menjadi penting. 

Sampai hari ini masyarakat masih memandang bahwa pendidikan agama 
mampu menempatkan nilai nilai agama sebagai landasan yang kokoh 
bagi kehidupan bersama. Proses pendidikan dan pembelajaran yang 
ada  diharapkan mampu menyentuh “perasaan beragama” (religious 
mind) anak didik sehingga dapat bergaul dengan orang lain secara arif 
dan bermartabat. Kepekaan  rasa  inilah yang menuntunnya menuju 
kesadaran betapa luhurnya nilai kemanusiaan. 

Ketika ditemukan fakta adanya ruang sekolah yang telah menjadi 
persemaian benih benih radikalisme, tentu saja menyisakan PR (pekerjaan 
rumah) bagi pelaku pendidikan. Sekolah, termasuk pendidikan agama 
diharapkan mampu mengantisipasi. Dalam hal ini guru agama memiliki 
peran strategis, mengingat keyakinan dan pemahaman keagamaan yang 
ditanamkan oleh guru kepada anak didiknya yang akan diekskpresikannya 
di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam posisi ini guru boleh jadi 
menjadi solusi atas persoalan radikalisme, sekaligus menjadi bagian dari 
masalahnya. Pendidikan agama dipandang masih banyak mengajarkan 
paham keagamaan yang eksklusif-teoritik-normatif. Pandangan inilah yang 
disinyalir memproduk manusia yang tertutup, fanatis dan memandang 
golongan lain (tidak seakidah) sebagai  musuh. Maka di sinilah perlunya 
menampilkan pendidikan agama yang inklusif- dialogis berwawasan 
multikultural, dimana fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual 
dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan. 

1   Lihat Monthly Report on Religious Issues- The Wahid institute No. 4, 5, 6)



112 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Membangun Keberagamaan Inklusif-Dialogis di 
SMA PIRI I Yogyakarta

Kemampuan guru dalam menyiapkan model pendidikan agama yang 
inklusif- dialogis meniscayakan adanya perubahan, baik dari sisi orientasi, 
isi maupun metode. Untuk memenuhi fungsi tersebut, pendidikan 
agama harus mampu menghubungkan nilai nilai normatif yang abstrak 
yang diterima anak didik dengan kenyataan kenyataan sosial yang ada. 
Dengan demikian, anak didik akan terdorong untuk bersikap kritis dan 
kreatif dalam menghadapi realitas sosial yang mereka hadapi. Inilah 
pentingnya tulisan ini diangkat. Dalam tulisan ini akan difokuskan 
pada: Bagaimana peran pendidikan agama dan guru agama menghadapi 
tantangan  radikalisme di sekolah. Bagaimana pola keberagamaan  
inklusif-dialogis, dilaksanakan di SMA PIRI I. Bagaimana perubahan 
yang terjadi dari proses pembelajaran tersebut.

Tulisan ini merupakan pengalaman perjalanan penulis sebagai guru 
agama dalam membangun keberagamaan yang inklusif-dialogis di SMA 
PIRI I Yogyakarta. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembelajaran 
ini merupakan “langkah kecil” yang bersifat antisipatif di tengah 
ancaman radikalisme dikalangan pelajar di Indonesia, khususnya di 
lingkungan Yogyakarta. Penulis tidak berpretensi langkah ini menjadi 
jawaban atas rumitnya persoalan radikalisme agama di kalangan generasi 
muda kita. Namun setidaknya pengalaman ini sedikit banyak dapat ikut 
menumbuhkan kesadaran bersama khususnya bagi para guru untuk 
ikut mengambil peran dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi 
lingkungannya sehingga mampu menjadi solusi kecil bagi persoalan 
besar bangsa ini, sekaligus untuk mempertahankan Yogyakarta sebagai 
city of tolerance.

Tulisan ini bersifat etnografis reflektif dimana penulis menempatkan 
diri sebagai bagian dari orang yang terlibat yang sekaligus pengamat. 
Oleh karena itu sulit rasanya bagi penulis untuk sekedar memberikan 
penjelasan eksplanatif semata, tanpa memberikan analisis secara 
berpihak pada komunitas yang menjadi obyek pembahasan ini, sehingga 
terkesan sangat subyektif.  Selain itu tulisan ini tentu saja harus dibaca 
dalam konteks ruang dan waktu ketika karya ini ditulis, karena 
ia bukan merupakan gejala yang statis, tetapi akan terus berkembang 
seiring dengan dinamika masyarakat disekitarnya. 
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II. Pendidikan Agama dan Guru Agama di Tengah Tantangan  
Radikalisme di Sekolah 

A. Radikalisme 
Radikalisme adalah sikap keagamaan yang ditandai oleh 4 hal: (1) sikap 
tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat orang lain; (2) sikap 
fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah; (3) 
sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan Islam kebanyakan 
dan mengklaim bahwa cara beragama merekalah yang paling benar, 
yang kaffah, dan cara beragama yang berbeda dari mereka sebagai salah, 
kafir dan sesat; (4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan 
kekerasan untuk mencapai tujuan.2 Pada tingkatan yang ekstrem, pola 
keberagamaan yang seperti inilah yang memunculkan kelompok yang 
lebih dikenal dengan fundamentalisme yang melahirkan radikalisme.3 

Menurut Harun Nasution, mereka terjebak ke dalam cara pandang 
eksklusif seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan antara 
agama dan keberagamaan. Agama (dalam arti nilai nilai agama) bersifat 
mutlak, sedangkan keberagamaan (yakni, bagaimana seseorang berproses 
mencapai  nilai nilai agama) bersifat nisbi, artinya kebenaran dalam 
keberagamaan masih membuka peluang bagi hadirnya kebenaran yang 
lainnya.4 Kultur keberagamaan yang muncul pada cara pandang eksklusif 
adalah tertutup, curiga, prasangka, stereotype, dan melakukan stigmatisasi 
terhadap kelompok agama yang berbeda dengan paham keberagamaan 
mereka.

Dalam konteks pendidikan agama, menurut Muhaimin, aksi kekerasan 
yang mengatasnamakan agama ditentukan oleh: (1) pandangan teologi 
agama dan doktrin ajarannya; (2) sikap dan perilaku pemeluknya; (3) 
lingkungan sosio kultural yang mengelilinginya (4) pengaruh dan 
pemuka agama, termasuk guru agama dalam mengarahkan pengikutnya/ 
anak didiknya.5  Empat faktor ini akan terlihat ketika nilai dan norma 

2   Rahimi Sabirin, Islam & Radikalisme, (Jakarta, Ar Rasyid: 2004) hlm. 5

3   Ibid 

4   Harun Nasution, Theologi Islam, (jakarta, UII press, 1992) hlm.1-3

5 Muhaimin,” Urgensi Pendidikan Islam Multikultural untuk Menciptakan Toleransi dan Perdamaian di Indonesia 
(Kata Pengantar). (2011) dalam Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan 
agama Islam di Indonesia, (Yogyakarta, Aditya Media )
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agama diajarkan kepada peserta didik agar mampu menjadi pandangan, 
sikap dan cara hidup (way of life) di tengah kemajemukan. Hal ini bisa 
menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi pendidikan agama berpotensi 
mengarah pada sikap toleran dan persatuan,  tetapi juga dapat melahirkan 
intoleransi yang mengancam terjadinya disintegrasi. Hal ini tergantung  
pada pemahaman keagamaan guru, sikap dan metode yang digunakan 
guru dalam menanamkan nilai nilai keagamaan. 

B. Peran Strategis Guru Agama
Keyakinan dan pemahaman keagamaan yang ditanamkan oleh guru kepada 
anak didiknya akan diekskpresikan di tengah kehidupan bermasyarakat. 
Sebagaimana dikatakan oleh Jenny Teichman6 bahwa semua tindakan dan 
cara orang bertindak dipengaruhi oleh keyakinan keyakinan mengenai 
apa yang baik dan yang buruk. Demikian juga Gage, sebagaimana dikutip 
Muhaimin  menjelaskan bahwa perilaku guru merupakan “sumber 
pengaruh” sedangkan tingkah laku pembelajar dipandang sebagai efek 
dari berbagai proses, tingkah laku dan kegiatan interaktif  pembelajaran.7 
Ini berarti pola keberagamaan guru yang diekspresikannya dalam proses 
interaksi pembelajaran bersama peserta didiknya akan berimplikasi pada 
watak keberagamaan yang dimiliki pada anak didiknya: apakah ramah 
atau kasar, apakah eksklusif ataukah inklusif. Pada level selanjutnya 
akan terlihat, apakah proses pembelajarannya mampu mengtisipasi 
radikalisme, atau justru sebaliknya; guru agama sendiri secara tidak sadar 
telah ikut menjadi bagian yang justru mendorong tumbuhnya benih 
radikalisme. Data hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam 
dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah, 
Jakarta tahun 2008 silam mengkonfirmasikan fenomena tersebut.8 

Wajar kiranya jika ada penilaian bahwa menguatnya paham radikalisme 
di kalangan remaja di sekolah merupakan indikasi kegagalan pendidikan 
agama. Hal ini didukung hasil survey yang menyuguhkan informasi yang 
cukup mengundang kontroversi. Sebuah  survei tentang radikalisme 

6 Jenny Teichman, Etika Sosial, terj. A. Sudiarja, Sj (Yogyakarta: Kanisius,2003) cet ke 7, h.3.

7   Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT.  Remaja Rosda Karya, 2004) h. 94

8  Sebuah survei yang dirilis di Jakarta, hari Selasa 25/11/2008 yang menyimpulkan: kebanyakan 
guru agama Islam di sekolah umum dan swasta di pulau Jawa menentang pluralisme, dan 
memelihara keberadaan radikalisme dan konservatisme  (http://www.thejakartapost.com)
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yang dilakukan oleh LAKIP di 100 sekolah menengah di Jakarta dan 
sekitarnya menunjukkan hampir 50% pelajar mendukung cara-cara 
keras dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan.9 
Selain menyebarkan questioner kepada sekitar 1.000 pelajar, LaKIP juga 
melakukan jajak pendapat di kalangan para guru mata pelajaran agama 
Islam di sekolah-sekolah yang disurvei. Hasilnya menunjukkan adanya 
trend radikalisasi di kalangan guru agama, meski dalam proporsi lebih 
kecil.10 

“Hasil penelitian ini menunjukan adanya kegagalan PAI (Pendidikan 
Agama Islam) dalam menumbuhkan sikap kebhinekaan,” kata Direktur 
Pelaksana LaKIP Ahmad Baedowi11. “Seharusnya kurikulum PAI 
mampu mengajarkan kebersamaan dan mempersiapkan siswa hidup 
dalam kemajemukan. Ini problem mendasar pengajaran PAI kita. PAI 
mesti diperbarui, para guru harus pula dilatih pemahaman tentang 
kebinekaan,” lanjut Baedowi

C. Pola Keberagamaan Inklusif-Dialogis
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami agama dalam 
konteks kemajemukan adalah pendekatan teologis inklusif –dialogis.  Di 
tengah pergaulan global mau tidak mau penganut suatu agama harus 
mampu mendefinisikan dirinya dan menjelaskan keimananaya di tengah 
pergaulan umat agama lain. Penjelasan inilah yang akan menunjukkan 
posisinya, apakah sebagai seorang musuh atau sebagai seorang sahabat. 
Tentu saja masih adanya anggapan satu agama dengan yang lain sebagai 
musuh, harus dibuang jauh-jauh. Oleh karena itu butuh pendekatan 
teologi yang inklusif dialogis untuk memperoleh pemahaman yang sejuk 
dan bisa menganggap orang lain sebagai ‘partner’ dalam menuju Tuhan.

Dalam konteks ini, tentu saja pengajaran agama Islam yang diajarkan 

9 Survei ini dikerjakan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011 oleh Lembaga Kajian Islam dan 
Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo --yang juga guru besar 
sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Survei ini menyimpulkan bahwa 
lebih 63% siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas mau melibatkan diri dalam 
tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah umat agama-agama lain.

10 Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, 28,2 persen menyatakan setuju atau 
sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama

11 dalam perbincangan dengan detikcom di kantor LaKIP, Menara Era, Jalan Pasar Senen, 
Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2011) yang dimuat dalam Sumber : www.swatt-online .com, 29 
April 2011
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di sekolah-sekolah harus memuat kurikulum berbasis keanekaragaman 
(multikultural) agar tidak menciptakan suatu pemahaman yang 
monolitik dan tertutup. Pendidikan agama berwawasan multikultural 
menurut Dawam Raharjo dapat dipahami dengan satu kata kunci yaitu 
ta’arruf (saling memahami)12. Dengan memahami keanekaragaman ras, 
etnis budaya dan agama  diharapkan stigma yang mungkin melekat pada 
mereka dapat dieliminir. Fakta sosial menunjukkan, bahwa beberapa 
kasus konflik yang terjadi disebabkan karena stigma, salah paham dan 
sikap tertutup.

Pendidikan agama yang berwawasan multikultural berorientasi pada 
realitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan umat 
manusia secara keseluruhan. Yakni, pendidikan untuk merespon 
dinamika masyarakat Islam khususnya dalam interaksi sosial dan antar 
agama.13 Oleh karena itu kurikulum yang ada harus dapat menunjang 
proses siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan 
penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh. 
Materi yang memuat tema seperti:  toleransi,  bahaya diskriminasi,  
kemanusiaan, keadilan dan materi  lain yang relevan perlu diajarkan.

Pendekatan teologi agama melalui dialog masing masing agama 
dilakukan untuk mencoba memahami bagaimana Tuhan memiliki 
jalan penyelamatan. Dialog ini akan memperkaya pemahaman diantara 
pemeluk agama yang ada.14 Dialog dalam konteks ini lebih jauh lagi 
dapat diperluas menjadi percakapan antara dua pihak atau lebih yang 
mengandung unsur keterbukaan, sikap kritis dan upaya untuk saling 
mendengar, saling belajar dan memahami orang lain secara lebih 
mendalam15. Dialog  tidak terbatas pada percakapan atau komunikasi 
verbal, tetapi sampai kepada aksi konkrit yang mengarah pada perubahan,  
dari yang tidak baik, tidak benar menjadi baik dan benar; dari yang luluh-
lantak menjadi hidup kembali

12.  Dawam Raharjo dalam: Budhy MunawarRachman. Reorientasi Pembaharuan Islam, Sekularisme. 
Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan 
Filsafat (LSAF) 2010, h. liv

13 Ali Maksum . Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia, 
Yogyakarta: Aditya Media 2011 cet pertama, hal. 229

14 Ngainun Na’im & Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: 
Ar-Ruzz  Media, 2010 h.159

15  TH. Sumartana,  “Menuju Dialog Antar Iman” (pengantar)  dalam Dialog: Kritik & Identitas 
Agama . Yogyakarta: Dian Interfidei, 2004 hlm. xxiii



117MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Anis Farikhatin

Dialog yang dilakukan dapat berupa: (1)  dialog sebagai sesama manusia 
dan sesama mahluk Tuhan (dialogue of heart); (2) dialog untuk menegakkan 
nilai nilai kehidupan kemanusiaan (dialogue of life); (3) dialog untuk 
memperbincangkan Tuhan dan manusia dalam kedamaian (dialogue of 
peace); (4) dialog Tuhan yang berbicara manusia (dialogue of  silence).16

III. Membangun Keberagamaan Inklusif-dialogis di SMA PIRI  I 
Yogyakarta (Sebuah Pengalaman)

A. Keberagamaan di SMA PIRI I Yogyakarta.
SMA PIRI I Yogyakarta merupakan salah satu sekolah umum yang 
bercirikan Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam bernama PIRI 
(Perguruan Islam Republik Indonesia). Pendidikan agama Islam diajarkan 
sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dengan menempatkan nilai-
nilai Islam sebagai  basis pendidikan. Meskipun SMA PIRI I Yogyakarta 
adalah sekolah yang berbasis Islam, namun dalam prakteknya sekolah ini 
menerima guru dan murid yang non Muslim. Hampir setiap tahun ada 
siswa yang non Muslim meskipun hanya satu dua orang. Tercatat pernah 
ada guru yang beragama Hindu yang mengajar ektra- kurikuler teater 
dan guru Bahasa Mandarin yang etnis China dan pengikut Confusianis. 
Sedangkan siswanya ada yang beragama Hindu dan Budha. 

Keberagamaan di PIRI lebih mengembangkan nilai nilai universal, 
sehingga dapat menerima guru dan siswa non Muslim. Meskipun mereka 
yang non Muslim tersebut memiliki konsep akidah dan ritual yang 
berbeda, namun antara satu dengan yang lain bisa saling memahami, 
menjaga dan menghargai.  Mereka dipersatukan dalam dua alasan: 
pertama, sama sama mahluk/ciptaan Tuhan dan kedua, sama-sama mahluk  
yang percaya adanya Tuhan dan sedang berjuang di jalan menuju Tuhan. 
Hanya saja  rute dan kendaraan mereka  berbeda. 

Para guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam, memiliki latar belakang beragam. Ada yang berlatar belakang 
Muhammadiyah ada juga yang NU, ada juga yang tidak berlatar belakang 
organisasi keagamaan. Tradisi keberagamaan yang ada di PIRI sangat 
terbuka sehingga orang NU seperti saya masih tetap bisa sholawat-an, 

16 ibid
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yasin-an, muqoddam-an, sema’an & khatam-an bersama siswa. Di sekolah 
PIRI, berbagai tradisi ritual keagamaan semacam itu bisa diterima, karena 
tradisi tersebut dipandang sebagai proses konstruksi mentalitas untuk 
mempertajam orientasi hidup.17  Pandangan ini sekaligus untuk menjawab 
adanya mainstream tertentu yang sekarang ini banyak berkembang, dimana 
secara intrinsik cenderung melakukan pendangkalan universalitas 
makna agama ke dalam ranah tataran ritualistik semata. Hal inilah yang 
kemudian dikembangkan oleh sebagian kelompok dengan mengusung 
terma bid’ah yang pada akhirnya menimbulkan banyak konflik.

B. Pemberdayaan Guru  
Karena SMA PIRI I merupakan salah satu sekolah inklusif, maka para 
guru didorong untuk membuka diri. Oleh karena itu, hadirnya lembaga 
interfaith seperti Dian-Interfidei dan lembaga lain yang memfasilitasi guru 
guru agama untuk mengembangkan nilai-nilai multikultural di sekolah, 
relatif tidak mengalami kesulitan. Dari pelatihan inilah lahir FKGA 
(forum komunikasi guru guru agama lintas iman) pada tahun 2007. 
Dari sinilah para guru agama lintas iman mulai melakukan dialog dan 
silaturrahim  ke berbagai tempat ibadah seperti vihara, sekolah seminari, 
klentheng, Ashram Krishna, pondok pesantren, dan lain-lain. Mengenal 
berbagai ritual keagamaan dengan melihat dan terlibat langsung seperti 
menghadiri upacara Gauri Purnima di Ashram Krishna, menyaksikan 
para bante melakukan ritual makan di vihara Mendut, menyaksikan 
pentahbisan Romo, menyaksikan para santri Ponpes Pabelan shalawatan  
merupakan pengalaman berharga. Dari sinilah muncul pemahaman, 
bahwa dalam semua agama terdapat keyakinan dan pengalaman iman 
luar biasa yang sulit untuk dirumuskan dengan logika. 

Kegiatan diskusi yang rutin dilakukan para guru agama terkait dengan 
pengalaman iman dan berbagai tantangan mengajar menjadikan 
jalinan persaudaraan semakin terasa erat. Rasa saling percayapun 
mulai terbangun. Pada tahap ini para guru sudah memasuki tahapan 
dialog yang sangat jauh,  mulai dari dialog sebagai sesama manusia 
dan sesama mahluk Tuhan (dialogue of heart), kemudian dialog untuk 
menegakkan nilai nilai kehidupan kemanusiaan (dialogue of life), sampai 

17 Walaupun hal tersebut acap kali tidak muncul ke permukaan, karena tidak diartikulasikan 
dan dielaborasi secara konsisten sehingga kegiatan tersebut belum cukup mendidik umat 
beragama menjadi manusia yang spiritualitif
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dialog untuk memperbincangkan Tuhan dan manusia dalam kedamaian 
(dialogue of peace). Proses silaturrahim dan dialog yang dilakukan guru 
agama bersama FKGA mampu mengeliminir prasangka dan curiga 
terhadap umat agama lain yang selama ini tanpa sadar menyelimuti. 
Hingga akhirnya para guru mulai bisa menertawakan diri sendiri, ketika 
mengingat saat saat prasangka itu masih ada. Pengalaman ini sekaligus 
menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri para guru agama untuk 
mengintegrasikan nilai nilai multikultur ke dalam pendidikan agama 
yang diampunya.

C. Implementasi Pembelajaran
Pelaksanaan praktek pembelajaran agama inklusif -dialogis ditunjukkan 
dengan tiga kata kunci yaitu silaturrahim, dialog dan refleksi. Tiga 
prinsip dasar sebagai acuan  dasar dialog  dan landasan kemajemukan 
agama adalah:  Pertama, setiap umat beragama membuka dirinya untuk 
mengakui adanya suatu logika yang menyatakan bahwa  Yang Maha Esa  
bisa dipahami dan diyakini dengan berbagai bentuk dan tafsiran. Bahwa 
dalam semua agama terdapat keyakinan dan pengalaman iman luar biasa 
yang sulit untuk dirumuskan dengan logika. 

Kedua, banyaknya bentuk-bentuk dan tafsiran mengenai Yang Maha 
Esa itu harus dipandang sebagai ”alat” atau ”jalan” menuju ”Hakekat 
Yang Absolut”. Hal ini untuk memberikan dasar atas pandangan bahwa 
keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan. Prinsip ini sangat diperlukan 
untuk melindungi kebebasan beragama dan menghormati keterbatasan 
manusiawi. Hal ini diperlukan juga sebagai langkah preventif untuk 
mencegah pemutlakan pada masing masing bentuk agama yang bisa 
mengarah pada iklim yang tidak ”nyaman” yang mengakibatkan lahirnya 
destruksi sosial serta menjauhkan esensi agama dan kebersamaan.  

Ketiga, setiap umat beragama, meskipun memandang agama yang 
dianutnya hanya sebagai ”jalan” atau ”kendaraan” menuju ”Hakekat 
Yang Absolut”, ”jalan” atau ”kendaraan” tersebut harus diyakini, 
diterima dan diakui  sebagai yang memiliki nilai mutlak; bahwa hanya 
jalan keselamatan miliknyalah yang paling benar. Tanpa keyakinan itu 
seseorang akan ragu dalam menjalani  perintah agamanya dan bisa jadi 
dirinya merasa kurang kuat iman atau orang yang setengah-setengah 
agamanya. Tanpa keyakinan yang kuat bahwa jalan yang ditempuh adalah 
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”jalan yang lurus” maka seseorang sulit untuk memperoleh kekhusyukan 
dan pencerahan spiritual. 

Sehubungan dengan itu, langkah strategis yang saya lakukan adalah: 
Pertama, dari sisi orientasi. Menggeser titik tumpu dari belajar tentang 
agama (religion) yang cenderung material formal ke substansi nilai 
(religiousity), dari teks ke konteks, dari kognitif ke afektif, dari teoritik 
indoktrinatif ke praktis dialogis. Proses pembelajaran tidak sekadar 
berhenti pada pemahaman, tetapi dilanjutkan dengan menuliskan 
refleksi dengan menjawab pertanyaan: Mengapa saya harus beragama, 
mengapa harus Islam? Apa makna beragama bagi saya, bagi keluarga 
bangsa dan negara?

Kedua, dari sisi metodologis,  menggunakan pendekatan pembelajaran 
orang dewasa (andragogis) dengan cara: (1) pengembangan sikap pro 
aktif, partisipasi siswa baik secara fisik, sosial emosional serta spiritual-
religius melalui silaturahim (mengunjungi), dialog, dan memberi 
kontribusi/terlibat di tengah masyarakat agar mampu memahami dan 
menghargai kenyataan bahwa milik mereka yang paling berharga adalah 
rasa kemanusiaannya. (2) Menjadikan pengalaman hidup dan realitas 
kemajemukan Yogyakarta sebagai media pembelajaran yang diproses 
dengan kerangka ELC (Eksperience Learning Cyclus yang kritis-dialogis-
reflektif) sehingga mereka menemukan sendiri rasa aman, nyaman 
dan saling mengerti. Hal ini dilakukan dengan menampikan berbagai 
pengalaman hidup yang heroik, menakutkan, membanggakan, dan 
menyedihkan. Pengalaman tersebut bisa berasal dari siswa maupun dari 
berita di media. (3) Menempatkan guru sebagai fasilitator belajar. 

Ketiga, dari sisi materi. Selain materi yang sudah ditetapkan dalam  
kurikulum melalui SKL (Standar Kelulusan)-SK (Standar Kompetensi) 
-KD (Kompetensi Dasar) yang ada, ditambah dengan materi yang 
aktual terjadi dalam kehidupn peserta didik seperti krisis lingkungan, 
ketidakadilan, narkoba, HIV/AID, aborsi, free sex, terorisme, dan 
sebagainya. 

Keempat, bersinergi dengan lembaga lain (seperti BKKBN, PKBI, 
Pengadilan Agama, BNN, Interfidei, KUA, Lembaga Pemasyarakatan, 
lembaga Adat, Lembaga Agama dll. Juga berkolaborasi dengan guru lain 
(bidang studi non-agama) untuk bekerjasama sehingga nilai-nilai yang 
dikembangkan dapat dilaksanakan. 
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Beberapa kegiatan silaturrahim dan dialog yang pernah dilakukan dari 
tahun 2010-2013 sebagai berikut: Pertama, belajar empati dan toleransi 
di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Moyudan Yogyakarta. Kegiatan 
ini berbentuk kunjungan ke Ponpes Waria Alfatah Moyudan, diikuti 
30 siswa SMA PIRI I dan 19 santri dipimpin oleh Ibu Mayuni dan 
sekretarisnya Ibu Shinta. Pesertanya berasal dari berbagai penjuru kota 
di Indonesia. Pondok pesantren berkegiatan pada hari Senin dan Kamis 
dibimbing oleh ustad Isnaeni. Menurut Bu Yani: “berdirinya pondok 
pesantren ini berangkat dari kebutuhan dan rasa rindu akan bimbingan 
Tuhan menuju keselamatan dunia akhirat. Kami ini sudah banyak dosa, 
saya mohon ampun agar hidup saya diberkahi”

Pada saat kunjungan, Linda salah satu waria bercerita: “bersyukurlah yang 
terlahir “jelas” seperti kalian ini. Tidak seperti saya yang sejak lahir fisik dan 
perasaan kami beda. Ketika kami berani menunjukkan jati diri, kami ditolak 
oleh keluarga, dilecehkan oleh sekolah dan tidak diterima di masyarakat. Apa 
salah saya? Saya tidak bisa milih mas. Jika saja saya terlahir kembali, saya 
akan  pilih seperti mas dan mbak yang jelas begini” lanjutnya. “makanya kami 
ini kurang berpendidikan dan cuma bisa jadi banci kaleng (ngamen) atau banci 
salon, atau banci.....” mereka semua tertawa. 

Santi, salah satu anggota pesantren waria juga menuturkan: “Kami 
ini ya punya hati lho mas. Demi Tuhan perasaan kami wanita kayak mbak 
mbak-e, sehingga kami ya tertariknya sama laki laki. Padahal kami punya”P”. 
Lha rak repot to mas? Tapi kami kok disuruh mertobat, dan disuruh menikahi 
perempuan, ya gak bisa wong kami ini perempuan?” Percakapan semakin 
seru dan menarik sampai akhirnya ustad Isnaini bercerita tentang tata 
cara ibadah mereka: “kalo mau pake mukena ya silakan, tapi kalo ada yang 
pake hem-celana panjang ya monggo.” Acara diakhiri dengan salat maghrib 
berjamaah.

Kedua, belajar menghargai kesempatan dan kemerdekaan hidup bersama 
penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan Wirogunan 
Yogyakarta. Kegiatan dikemas dalam acara silaturrahim dan dialog 
berbagi pengalaman hidup antara NAPI perempuan Lapas Wirogunan 
dengan siswa SMA PIRI I (30 orang) yang berkunjung ke Lapas jam 16.00 
sampai berbuka puasa bersama. Dalam suasana penuh haru yang diselingi 
uraian air mata, satu persatu para napi mengungkapkan pengalamannya:  
Rina (nama samaran) “saya merasa di”uwong” ke dengan kunjungan 
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ini. Selama ini saya sudah 3 kali masuk penjara karena mencuri. Tapi 
baru kali ini saya dikunjungi. Biar saja saya disini. Karena di luar sana 
kehidupan keras. Saya sering dipukuli bapak saya. Saya juga sering terlibat 
perkelahian” 

Pada kesempatan yang sama, Rini (nama samaran) juga mengatakan: 
“Saya mahasiswa semester 3. Karena salah pergaulan, saya hamil dan 
membuang bayi saya yang cacat. Akhirnya saya dipenjara. Kemerdekaan 
saya terampas. Saya menyesal tidak tahu bagaimana nanti setelah keluar. 
Penjara ini merupakan “fakultas kehidupan” bagi saya.” 

Bu Ida (nama samaran), menyatakan: “Saya seorang ibu yang tanpa 
sengaja menyerempet anak SD yang tiba-tiba menyeberang. Celakanya 
dia meninggal akibat kecelakaan itu. Saya berada disini karena tidak 
mampu membayar “tebusan”. Disini saya sudah 8 bulan. Saya kangen 
sekali dengan anak-anak saya. Mudah mudahan mereka kuat ditinggal 
ibunya. Tapi saya tetap bertahan supaya tetap tegar demi anak anak”. 
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dari siswa 
SMA PIRI kepada anak panti.

Ketiga, belajar sambil beramal di Panti II: Rehabilitasi Anak Cacat 
Ganda,Yayasan Sayap Ibu, Kalasan Yogyakarta. Yayasan Sayap Ibu Panti II 
khusus menangani anak terlantar yang mengalami cacat ganda. Ada sekitar 
29 anak dengan cacat ganda. Ibu Sunaryo sebagai salah satu pengasuh 
panti menjelaskan: “anak anak ini sengaja dibuang orang tuanya, bahkan 
mereka sejak dalam kandungan sudah berusaha digugurkan, karena 
kehamilan yang tidak dikehendaki. Maka seperti inilah jadinya. Anak ini 
harus menanggung derita seumur hidup atas perilaku orang tuanya yang 
tidak bertanggung jawab”. Sambil berjalan-jalan, para peserta kunjungan 
mengamati satu-persatu keadaan anak anak yang luar biasa menguras 
emosi. Sebagian siswi SMA PIRI menangis ketika diceritakan bagaimana 
Si A, salah seorang bayi yang ada di situ waktu ditemukan di tempat 
sampah beberapa tahun yang lalu. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan 
dana spontanitas dari siswa.

Keempat, belajar memahami perbedaan dengan berkunjung ke Komunitas 
Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Dukuh Perengkembang 
Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta. Padepokan yang dipimpin 
oleh Pak Supriyanto ini merupakan salah satu dari 6 padepokan yang 
ada di DIY. Pengikutnya sekitar 50 orang. Hampir semua pengikut 
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Kerohanian Sapta Darma adalah satu keluarga (ada hubungan darah). 
Menurut penjelasan Pak Supri, masuk Kerokhanian Sapta Darma berarti 
mencari jalan untuk mencapai keutamaan/keluhuran. Bukan untuk 
mencari harta. Sesuai namanya, ajarannya bertumpu pada 7 (sapta) 
Darma (menolong tanpa pamrih). Dalam kesempatan tersebut Pak Supri 
berkenan memperagakan tata cara ibadahnya yang diberi nama “sujud”. 
Disamping bercerita tentang suka citanya mengelola padepokan, yang 
merupakan tempat para pengikutnya melakukan kegiatan asah-asih-
asuh (kalau di Islam namanya pengajian), ada pula dukanya. Duka itu 
antara lain: pernah didatangi sekelompok umat Islam aliran garis keras. 
Pada peristiwa itu, benda-benda simbol seperti patung Semar dan foto 
Panuntun Agung Sri Gautama dan Sri Pawenang (keduanya adalah 
tokoh panutan mereka) diobrak-abrik dan dibakar. 

Kelima, belajar sikap toleran, simpati dan empati bersama Ibu Ruth 
dan anak asuhnya di Yayasan Rehabilitasi Cacat Yakkum, Jl. Kaliurang 
KM. 13,5 Yogyakarta. Yakkum adalah yayasan milik Kristen yang khusus 
menangani anak cacat di bawah usia 20 tahun. Yang ada di sana 85% 
mereka bergama Islam, selebihnya agama campuran. Selama 3-6 bulan 
mereka dibekali 2 hal yaitu pengembangan karakter (agar percaya diri dan 
optimis) juga dibekali keterampilan hidup seperti membatik, memasak, 
komputer dan salon. Bekal tersebut diberikan agar mereka mandiri.

Ibu Ruth (beragama Kristen) selaku pengasuh mendampingi Puji 
(penghuni panti) menceritakan pengalamannya dan kesabarannya 
mendampingi anak asuhnya dengan segala keterbatasannya: “Saya harus 
minta maaf pada mereka (yang dimaksud adalah anak panti yang Muslim) 
karena kemaren ibu kesiangan bangunnya, sehingga semua penghuni 
panti tidak bangun sahur”. Cerita ini disambut gelak tawa anak-anak. Pada 
cerita yang lain, para siswa cukup terkesan dengan perjuangan Sarwan 
yang jatuh dari pohon sehingga lumpuh dari dada sampai ujung kaki 
sehingga hanya bisa tergolek di atas dragbar: “bersyukur kedua tangan 
saya masih berfungsi” katanya. “Dan lebih bersyukur lagi karena masih 
ada iman di hati saya yang membuat saya tegar dan optimis”.  Pesan ibu 
Ruth: “keimanan kita baru berarti/ bernilai jika dimanifestasikan dalam 
karya nyata yang memberi manfaat pada orang lain. Inilah  makna Iman 
yang sesungguhnya”.

Keenam, belajar Natura Esoterika bersama kang Sabar Subardi di Galeri 
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Yogya, kompleks Alun Alun Utara Kota Yogyakarta. Pada even pameran 
lukisan di Galeri Yogya, dipamerkan juga hasil karya para pelukis 
difabel. Ada pelukis kaki dan juga mulut. Sabar Subardi adalah salah 
satunya. Karya-karyanya bertema lingkungan. Yang menarik dalam setiap 
lukisannya Subardi menyertakan catatan puisi yang berbicara tentang 
“konteks” di balik lukisan yang dibuatnya. Dalam kesempatan tersebut 
siswa diberi kesempatan melihat semua lukisan. Setelah itu dialog tentang 
perjalanan Sabar Subardi menemukan dunianya, serta berdiskusi tentang 
pesan-pesan dibalik karya karya lukisannya. Pesan Kang Subardi kepada 
anak-anak: “bersyukur membuat kita berdamai dengan diri sendiri. Dan 
inilah yang mengantarkan saya berjalan menjadi diri sendiri dan menatap 
masa depan dengan optimis”.

Ketujuh, belajar nilai nilai hidup dari Bapak Surya, guru agama Hindu. 
Mas Surya dari Ashram Krishna datang ke SMA PIRI I. Berbagi ilmu 
tentang ajaran Hindu dan berbagi pengalaman spiritual yang pernah 
dialami. Umat Hindu mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang satu, 
yang disebutnya sebagai Brahman. Agama Hindu mengenal hukum 
sebab-akibat yang disebut Karmaphala (karma=perbuatan; phala=buah/
hasil) yang menjadi salah satu keyakinan dasar. Dalam ajaran Karmaphala, 
setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik atau buruk. 
Ajaran Karmaphala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang 
reinkarnasi, karena dalam ajaran Karmaphala, keadaan manusia (baik 
suka maupun duka) disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu 
sendiri, baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa 
yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. 

Dalam ajaran tersebut, bisa dikatakan manusia menentukan nasib 
yang akan ia jalani sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya 
diberikan (baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi). Dalam 
keyakinan umat Hindu, Moksa menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai 
oleh umat Hindu. Moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa 
sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya karena 
tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. 
Pada saat mencapai keadaan Moksa, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi 
sehingga jiwa tidak bisa lagi menikmati suka-duka di dunia. Selanjutnya 
Pak Surya banyak bercerita tentang usahanya mencapai Moksa.
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IV. Hasil Evaluasi & Refleksi Pengalaman

A. Refleksi Guru
Dialog merupakan cara yang dewasa bagi siapa pun untuk menyelesaikan 
persoalan tanpa kekerasan, bahkan karena konflik sekalipun. Karena 
dialog adalah logika dari menghidupkan dan memaknai perbedaan. 
Dialog memungkinkan  seseorang untuk melihat dan memahami orang 
lain yang berbeda dengan perspektif yang positif, dan sikap hormat. 
Dengan demikian seseorang tidak mudah menilai, menghakimi, dan 
melabeli orang lain yang berbeda dengan kita tanpa verifikasi dan 
memperlakukan orang lain yang berbeda dengan  adil.

Saya menduga, penghakiman terhadap umat lain dengan aksi kekerasan 
yang terjadi selama ini selain dikarenakan pandangan keagamaan yang 
eksklusif. Pandangan itu muncul karena tidak pernah ada ruang bagi 
para penganut agama yang berbeda tersebut untuk duduk bersama, untuk 
berdialog dan berefleksi secara imani dengan spiritualitas mendalam 
untuk membicarakan apa sebenarnya makna seluruh ajaran, teks-teks 
dan simbol-simbol agama yang diyakini bagi kehidupan secara pribadi, 
dalam berkeluarga/berumah tangga, bermasyarakat, dan lebih luas lagi 
berbangsa.

Kegiatan silaturrahim dan dialog yang saya rintis ini merupakan upaya saya 
untuk membuka ruang agar bisa duduk bersama untuk berdialog sebagai 
sesama “makhluk Tuhan” dan sesama “pencari jalan” menuju Tuhan. 
Bahwa kami menyadari dan mengakui adanya route dan kendaraan yang 
berbeda diluar sana; tapi kepada Tuhan yang samalah kami menuju dan 
akan kembali. Bahwa memahami bukan serta merta menyetujui. Saling 
memahami adalah sebuah kesadaran bahwa nilai nilai “mereka” dan kita 
bisa berbeda, dan mungkin saling melengkapi, bahkan mungkin bisa 
saling berkontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup.

Sillaturrahim dan dialog sebagai model pembelajaran inklusif-dialogis  
humanis memberikan pemahaman bahwa: pengalaman adalah guru yang 
terbaik jika dimaknai sehingga mampu menjadi spirit hidup. Pengalaman 
menuntun seseorang menemukan makna dan kesadarannya. Belajar 
dari pengalaman merupakan proses mengubah pengetahuan agama 
yang kognitif  menjadi makna dan  nilai. Belajar dari pengalaman lebih 
humanis, karena menempatkan partisipan belajar sebagai subyek belajar.   
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B. Refleksi Siswa
Belajar dengan mengenal realitas langsung melalui silaturrahim dan 
dialog memberi pengaruh positif terhadap minat belajar siswa, perubahan 
pola pikir dan pemahaman siswa maupun perubahan perilaku siswa. 
Hasil refleksi siswa dapat ditabulasikan sebagai berikut:

HASIL REFLEKSI SISWA NOMOR  KODE 
SISWA

A. Minat  belajar  siswa terhaadap mata 
pelajaran PAI.

1 Saya jadi termotivasi  untuk belajar 
agama karena dapat bertukar 
pengalaman  

1, 2, 5, 6, 8, 13, 
19, 35

2 Kita jadi  lebih senang belajar agama 20, 25, 26, 30, 34, 
38, 39, 44, 47.  

3 Saya jadi bersemangat karena dapat 
mendengarkan pengalaman orang lain.

4, 11, 13, 37., 42, 
49

4 Gairah belajar dan rasa ingin tahu saya 
menjadi lebih tinggi.

11, 15, 18, 21, 24, 
28,47

5 Pelajaran di kelas tidak membosankan 
dan tidak membuat ngantuk

16, 41, 36, 37

6 Menarik karena  bisa mengembangkan  
materi dari pikiran kita tanpa terlalu 
terpaku pada materi di buku.

5

7 Saya lebih terpacu untuk belajar bicara 
dan menyampaikan pendapat

7

8 Oke banget bisa mendewasakan dan 
memancing berfikir.

10

9 Senang karena saya dapat belajar dari 
kesalahan  saya.

17

10 Bagus, lebih mengena dan  saya jadi 
lebih tertarik dari pada sebelumnya

23

B Perubahan pola pikir  dan pemahaman 
siswa.

1 Pola pikir saya menjadi berkembang  
lebih baik dan positif

4, 10, 15, 27, 34, 
40, 42, 47.
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2 Belajar dari pengalaman membuat saya  
menjadi lebih bisa memahami

13, 23, 30

3 Saya jadi bisa melihat masalah dari sudut 
pandang yang berbeda

5, 6, 23

4 Bagus, lebih mengena 5, 6, 8
5 Wawasan keagamaan saya menjadi lebih 

luas dan tahu cara  meraih prestasi.
1, 2, 6,  11, 30

6 Saya lebih bisa berfikir kritis dan logis. 1, 2, 6, 30
7 Saya lebih bisa memperbaiki pola 

pikir saya yang selama ini kurang 
pengetahuan.

3

8 Saya jadi  merasa jauh dari agama dan 
berusaha mendekatinya

14

9 Saya menjadi lebih paham, ternyata 
belajar agama lebih mudah dari yang 
dibayangkan

46

10 Saya menjadi lebih mengenal Allah dan 
bisa memahami arti hidup.

22, 31

C Perubahan  perilaku siswa
1 Sikap dan perilaku saya menjadi bertambah 

dewasa, tidak mudah menghakimi orang 
lain yang berbeda dengan saya

1, 8, 9,  12, 14, 
15, 16,  20, 21, 
22,31, 36, 38, 39, 
40, 41, 44, 46.

2 Saya menjadi bisa introspeksi. 17
3 Saya menjadi lebih bisa menghargai 

orang lain yang berbedab pendapat 
dengan saya.

5,43

4 Saya lebih bisa mengontrol diri, berhati 
hati dalam bertindak dan tidak emosional.

7, 19

5 Saya menjadi lebih semangat hidup dan 
tidak mudah putus asa.

29

6 Saya menjadi lebih positif melihat orang 
lain yang berbeda dengan saya.

15, 16, 18, 19, 23, 
24, 25, 29, 31, 42, 
43, 46.

7 Saya merasa menjadi lebih bersyukur, 
dapat menerima keadaan apa adanya.

26, 27, 34, 39,  40

8 Saya merasa menjadi lebih rajin 
beribadah

28
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9 Saya menjadi lebih bisa menghargai 6
10 Perilaku saya sepertinya belum 

sepenuhnya berubah.Saya belum bisa 
mengontrol emosi, tapi akan terus 
berusaha.

7, 19

11 Sudah berubah meskipun sedikit, tapi 
saya berkeinginan kuat untuk menjadi 
lebih baik.

10, 113,18, 37, 
45, 47

12 Saya sedang berusaha menjadi orang 
yang percaya diri

5

13 Saya lebih bisa memilih  mana yang 
pantas dan mana yang tidak pantas.

2

14 Saya belum banyak berubah, masih suka 
berprasangka buruk pada kelompok garis 
keras. Karena pengalaman saya dengan 
kakak saya yang ikut golongan mereka

11

V. Penutup
Radikalisme merupakan paham keagamaan yang fanatik dan eksklusif,  
revolusioner, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai 
tujuan. Menguatnya radikalisme di kalangan generasi muda usia sekolah 
merupakan salah satu indikator gagalnya pendidikan agama yang dalam 
pembelajarannya dinilai lebih menekankan aspek teologis- normatif – 
teoritis.

Peran guru agama menjadi sangat strategis dalam menanamkan 
pemahaman agama yang lebih terbuka melalui pendekatan Teologis 
Inklusif- Dialogis. Hal ini meniscayakan adanya perubahan paradigma 
dan performa guru agama. Perubahan  tersebut  diperlukan baik dari segi 
orientasi, isi maupun metodologi. 

Kemampuan guru dalam mengenal dan membangun paradigma 
keberagamaannya sendiri merupakan tahapan penting sebelum 
mengembangkan pembelajaran. Selain itu kemampuan guru dalam 
menjalin kerjasama, baik di tingkat internal maupun eksternal sekolah 
juga merupakan faktor yang menentukan
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Belajar dengan mengenal realitas langsung melalui silaturrahim dan 
dialog memberi pengaruh positif terhadap guru dan juga siswa. Pengaruh 
positif tersebut meliputi: minat belajar siswa, perubahan pola pikir dan 
pemahaman siswa maupun perubahan perilaku siswa dalam menyikapi 
orang lain yang berbeda.

Kegiatan yang penulis lakukan ini masih sebatas pada level ko-eksistensi 
(co-existence), yaitu memahami perbedaan keagamaan, dan belum 
mencapai level pro-eksistensi (pro-existence) dimana antarumat beragama 
menyadari adanya persoalan bersama yang perlu dipecahkan bersama. 
Meskipun kegiatan ini baru pada tingkat ko-eksistensi, namun sudah 
cukup mampu mengeliminir prasangka, stigma maupun stereotipe yang 
selama ini mudah melekat pada benak umat beragama. Silaturrahim dan 
dialog dapat meluruskan kesalahpahaman dan meretas tali persahabatan. 
Oleh karena itu, perjuangan tidak cukup berhenti di sini, masih harus 
diupayakan agar umat berbagai agama, khususnya dari generasi mudanya 
saling bergandeng-tangan memerangi musuh agama yang sesungguhnya, 
seperti: ketidakadilan, HIV AID, korupsi, krisis ekologi,dan lain-lain. 
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Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer

Abstrak
Studi mengenai radikalisme di kalangan anak muda belum banyak 
dilakukan. Padahal, gejala tren yang terjadi saat ini, virus radikalisme 
kini mewabah anak muda yang baru saja lulus dari bangku SMU. Dalam 
artikel ini, kami tidak berambisi memetakan gerakan radikalisme kaum 
muda di Indonesia dan secara mendalam memahami artikulasi dan 
tindakan mereka. Melalui tinjauan buku dan artikel yang terkait dengan 
anak muda, Islam dan radikalisme, kami ingin mendiskusikan kembali 
definisi, posisi, dan sejarah singkat anak muda di Indonesia. Setelah itu, 
kami ingin melihat gejala Islamisasi di ruang publik, dengan melihat 
tiga aspek (gerakan, regulasi, dan budaya populer) yang sekiranya dapat 
memengaruhi sikap radikalisme anak muda. Terakhir, kami menjelaskan 
mengenai pengalaman MAARIF Institute yang memproduksi film Mata 
Tertutup dalam berinteraksi dan berdiskusi bersama di kalangan anak-
anak muda, khususnya siswa-siswi SMU di Jakarta dan beberapa daerah, 
dalam menonton film tersebut. Kami melihat film yang dikampanyekan 
tersebut bisa menjadi alat dan ruang dialog terkait dengan isu radikalisme 
serta upaya meluruhkannya.

Kata Kunci: Anak Muda, Radikalisme, Terorisme, Budaya Populer, 
Negoisasi

Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya 
Populer

Wahyudi Akmaliah Muhammad dan Khelmy K. Pribadi
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Pengantar
Dani Dwi Permana. Usianya 18 tahun. Ia memiliki postur tubuh yang 
tinggi, 175 cm. Pada Juni 2009, ia menamatkan sekolahnya di SMA 
Yadika Kemang, Bogor. Bagi teman-teman sekolahnya, ia pribadi yang 
menyenangkan, mudah bergaul, dan memiliki hobi bermain basket. Ia 
sempat menjadi marbot (petugas azan dan membersihkan masjid) di 
Masjid As-Surur di lingkugan Candraloka Perumahan Telaga Kahuripan 
serta aktif di Karang Taruna Candraloka, desa Tegal, Kecamatan 
Kemang, Kabupaten Bogor. Sejak awal Juni 2009, ia menghilang. Ia 
diketahui keberadaannya setelah melakukan bom bunuh diri bersama 
Nana Ikhwan Maulana di hotel JW Mariott dan Ritz-Carlton di kawasan 
Mega Kuningan, Jakarta pada pukul 07:47-07:57, hari Jumat, 17 Juli 
2009. Peristiwa itu menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 
50 orang, yang terdiri dari warga Indonesia dan asing (www.news.detik.
com, 8 Agustus 2009; www.tempo.co, 8 Agustus 2009).

Arga Wiratama. Usianya 17 tahun. Ia siswa SMK teknik mesin Negeri 
2 Klaten Jawa Tengah dan warga Desa Buntalan, Kecamatan Klaten 
Tengah. Ia dianggap bersalah oleh Pengadilan Negeri Klaten karena 
melakukan tindak pidana terorisme, meletakkan bom di delapan tempat 
berbeda di Surakarta dan Klaten pada 1 Desember 2010-21 Januari 2011 
bersama lima teman lainnya. Terakhir, bom diletakkan di lokasi acara 
Yaa Qowiyyu di Jatianom, Klaten, pada 21 Januari 2011. Ia dikenakan 
hukuman tahanan selama 4 tahun, sebelumnya dakwaan yang diajukan 
jaksa adalah 20 tahun. Namun, mengingat usianya yang masih muda, ia 
mendapatkan keringanan. Ia dijerat pasal berlapis, yaitu melanggar 15 jo 
pasal 9 UU 15/ 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan pasal 1 ayat 
1 UU darurat 12/ 1951 (www.tempo.co, 23 April 2011; ww.arsip.gatra.com, 
19 Mei 2011).

Dua informasi di atas setidaknya memperlihatkan bahwa arus radikalisme 
tidak hanya menjerat kalangan dewasa, melainkan tunas-tunas muda 
Muslim Indonesia. Jika ditelisik, ada banyak faktor mengapa mereka 
bisa terjerat dalam pemahaman radikalisme tersebut. Misalnya, di antara 
faktor-faktor tersebut secara umum, persoalan kemiskinan, rentannya 
pendidikan keluarga, masifnya jejaring terorisme kepada anak-anak muda 
di tengah krisis identitas yang mereka alami, lemahnya keadilan negara, 
dan adanya ambisi sikap Islamis pasca rezim Orde Baru yang masuk 
pada ruang publik. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan pergeseran 
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dan perluasan mengenai studi Islam dan radikalisme di Indonesia, di 
mana subyek-subyek penggerak dan gerakan radikalisme tidak lagi bisa 
digeneralisir sebagai organisasi, institusi, dan juga komunitas/ormas, 
tetapi memfokuskan kepada anak-anak muda, dalam hal ini adalah anak 
sekolah (SMU).   

Sependek penelusuran kami, belum banyak yang melakukan studi 
mengenai kaum muda Muslim (anak SMU) dan radikalisme. Beberapa 
di antara sarjana tersebut adalah Kailani (2009, 2010), Wajidi (2011), 
MAARIF Institute (2011), Azca (2012) dan Rosidin (2013). Ini 
memberikan kemungkinan untuk para sarjana dan intelektual Indonesia 
mengisi ruang kosong tersebut. Dengan demikian, persoalan bom bunuh 
diri (suicide bombing), percobaan pengeboman di sejumlah tempat ibadah, 
dan juga tindakan Islamis dan radikalisme di kalangan anak muda saat ini 
dapat dipahami dengan baik sehingga dapat dicarikan “jalan keluar” dan 
tindakan preventif. Artikel singkat ini tidak berambisi untuk memetakan 
gerakan radikalisme kaum muda di Indonesia dan juga secara mendalam 
memahami artikulasi dan tindakan mereka. Melalui tinjauan buku dan 
artikel yang terkait dengan anak muda, Islam dan radikalisme, Pertama, 
kami ingin mendiskusikan kembali definisi, posisi, dan sejarah singkat 
anak muda di Indonesia. Kedua, kami ingin melihat gejala Islamisasi di 
ruang publik. Ketiga, kami mengajukan salah satu kemungkinan untuk 
meluruhkan sikap dan benih-benih Islamis dan radikalisme di kalangan 
anak muda melalui film. Ini berdasarkan interaksi MAARIF institute 
melalui film “Mata Tertutup” untuk menonton dan berdiskusi bersama 
di kalangan anak-anak muda, khususnya siswa-siswi SMU di Jakarta dan 
beberapa daerah.

Anak Muda: Definisi, Posisi, dan Sejarah 
Definisi dan pemahaman mengenai siapa itu anak muda, menurut 
Maesy Angelina (2011: 2) merupakan kontruksi sosial yang mengandung 
relatif dan bias. Ini karena setiap orang atau institusi memiliki kategori 
sendiri dalam mendefinisikan. Menurut Undang-Undang Kepemudaan 
Republik Indonesia, misalnya, seseorang disebut anak muda apabila 
mereka berusia antara 18-35 tahun. Menurut PBB, seseorang disebut 
sebagai anak muda (Youth) apabila rentang berusia 15-24 tahun. Masih 
menurut Maesy Angelina (2011: 2), di sisi lain, Konvensi Hak Anak 
PBB mendefinisikan anak-anak kepada mereka yang berusia di bawah 
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18 tahun, “sehingga ada usia yang tumpang-tindih dengan anak muda”. 
Kerancuan identitas ini, menurut PBB, ‘terjadi saat melihat tumpang 
tindih dengan definisi-definisi lainnya: Adolescents antara 10-19 tahun, 
Teenagers antara 13-19 tahun, Young Adults antara 20-24 tahun, dan Young 
People antara 10-24 tahun’. 

Keragaman definisi ini menunjukkan bahwa usia, meskipun itu 
menjadi tolak ukur yang penting, tetapi bukan satu-satunya kategori 
yang dapat menjelaskan siapa itu anak muda. Setidaknya, ada kategori 
dan konteks sosial tertentu mengapa seseorang dikatakan sebagai anak 
muda.  Namun, definisi yang dikemukakan Nilan dan Feixa (2006) 
memberikan penjelasan yang lebih proporsional, yaitu mereka yang 
merujuk secara kolektif pada skala kronologis yang luas, baik laki-laki 
maupun perempuan, rentang antara 12 hingga 35 tahun. Secara spesifik, 
Yudhistira (2010: 11) dengan mengutip Siegel (1986) dan Railon (1989) 
membedakan anak muda Indonesia menjadi dua, remaja dan pemuda. 
Pengertian pertama bersifat apolitis, mereka yang memiliki kesamaan 
selera, aspirasi, dan gaya hidup, yang ingin selalu berubah dan umumnya 
mengacu pada perkembangan yang terjadi pada tingkat global, terutama 
Barat. Kedua, bersifat politis, mereka yang memiliki kesadaran lebih 
tinggi akan persoalan bangsanya, seperti persoalan korupsi dan sistem. 
Mereka juga memiliki idealisme yang seringkali bertentangan dengan 
kenyataan yang tengah terjadi di masyarakat. Definisi ini cenderung 
dikaitkan dengan posisi mahasiswa.

Secara garis besar, sebagaimana dijelaskan Yudhistira (2010: 14-18), 
setidaknya ada empat fase sejarah bagaimana anak muda dikonotasikan. 
Pertama, periode awal abad ke 20 di tengah pergolakan zaman revolusi. 
Anak muda, biasa disebut dengan pemuda, diidentikkan dengan 
kegiatan politik dan ideologi dan menjadi bagian dari identitas mereka. 
Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan tidak akan terjadi tanpa 
peranan pemuda yang menculik dan mendesak Soekarno-Hatta untuk 
memproklamirkan Indonesia merdeka. Meskipun, jauh sebelum itu, jika 
dirunut gagasan pemuda dan ide generasi pemuda itu sangat panjang, 
bukan semata-mata revolusi fisik. Ini terlihat dengan adanya organisasi 
Budi Utomo yang menunjukkan gelora anak muda, di mana kebanyakan 
mereka adalah berusia 21-22 tahun, terpelajar, berpendidikan modern, 
kelas menengah atas, dan memiliki kesadaran politik. Kedua, anak muda 
(baca: pemuda) pada masa pendudukan Jepang dan periode sesudahnya. 
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Di sini, pengertian pemuda memiliki makna lebih luas ketimbang 
sebelumnya. Mereka banyak berasal dari daerah dan kota-kota kecil, 
di mana pendidikan bukan menjadi bagian identitas mereka. Namun, 
di tengah situasi revolusi, mereka mendapatkan embel-embel sebutan 
“pejuang”, “pelopor”, atau kaum republiken. Banyak di antara mereka 
juga bergabung ke organisasi-organisasi bersenjata, seperti Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), laskar-laskar, organisasi perjuangan lainnya.

Ketiga, pada masa demokrasi terpimpin, generasi baru anak muda disebut 
dengan “Angkatan 57”. Generasi ini lahir dari situasi banyaknya partai 
politik dan kerentanan keberpihakan Presiden ke salah satu partai besar, 
dalam hal ini PKI. Berdirinya kesatuan-kesatuan aksi, seperti KAMI, 
KAPI, dan KAPPI adalah bentuk sikap politik kritis mereka. Keempat, 
pada masa Orde Baru, di mana anak muda dijauhkan dan dihindari 
dalam urusan politik dan gerakan. Definisi anak muda didepolitisasi dan 
dibonsai sebagai anak remaja. Kata remaja ini merujuk pada ABG (Anak 
Baru Gede), yang digambarkan sebagai ‘kumpulan orang yang belum 
matang, cenderung bergerombol, kadangkala mengenakan seragam 
sekolah, tidak disiplin, gampang naik darah, liar, dan terutama menjadi 
bagian yang tidak penting. 

Islamisasi Ruang Publik Pasca Rezim Orde Baru
Peristiwa 1965-1966, dengan terbunuhnya 1 juta manusia Indonesia 
atas nama PKI dan di-PKI-kan, yang dicampuradukan dengan Gerakan 
30 September, diiringi dengan “penyerahan wewenang” dari Soekarno 
melalui Supersemar (Surat Perintah Umum 11 Maret), membuat Soeharto 
naik menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pembersihan “sampai 
keakar-akarnya” atas mereka yang disebut, dianggap, dan berafiliasi 
dengan komunis (baca: PKI) dan pembuatan fiksi sejarah mengenai 
PKI dan Gerwani yang telah membunuh tujuh Jenderal, menjadi alat 
indoktrinasi rejim Soeharto melalui sistem pemerintahannya. Setelah 
orang-orang komunis dianggap sudah ‘tidak terlalu’ menjadi ancaman, di 
tengah penguatan struktur pemerintahannya, rezim Soeharto kemudian 
membuat terapi kejut kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam 
yang dianggap menjadi ancaman di tengah ideologisasi tunggal Pancasila 
yang diterapkan. Meskipun diakui, organisasi-organisasi Islam inilah 
yang membantu rezim Soeharto ‘membersihkan’ kepada mereka yang 
dianggap PKI dan di-PKI-kan. Dua peristiwa pembantaian komunitas 
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Muslim di Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) adalah contoh 
terapi kejut agar tidak mengganggu kebijakan dan sistem pemerintahan 
yang dibangun rezim Soeharto. 

Namun, sejak tahun 1990-an, sikap politik rezim Soeharto berubah. Ia 
mulai mengapresiasi Islam dan masyarakat Muslim Indonesia. Ini ditandai 
oleh dua hal:  dukungannya atas pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia) dan bank Mua’malah, bank Islam pertama di 
Indonesia. Selain itu, ia dan keluarga juga menunjukkan religiusitas 
keislamannya di ruang publik setelah pulang dari Mekah. Ini tampak 
dengan adanya dua tambahan di depan namanya, “Haji Muhammad” 
Soeharto. Tutut, anak perempuan pertamanya, juga mengenakan jilbab 
saat melakukan aktivitas sosial di ruang publik. Pada tahun 1991,  
rezim Soeharto menghapus aturan pelarangan jilbab di sekolah yang 
sebelumnya dilarang sejak tahun 1982 (Kailani, 2012: 34-35). Kondisi 
ini, sebagaimana dijelaskan Kailani (2012) dengan mengutip Amrullah 
(2008), Dijk (2002), dan Heryanto (1999), menjadi momentum bagi 
kebanyakan masyarakat Islam untuk mengekspresikan dan merayakan 
identitasnya ke ruang publik. Lesakan Islamisasi ruang publik juga ditilik 
oleh Didin Nur Rosidin, terutama dalam institusi pendidikan formal 
menjadi bagian dari dampak perkembangan kajian keislaman yang 
dilakukan secara ekstra kulikuler di sekolah melalui kerohanian Islam. 
Didin juga mengambil bentuk perkembangan penggunaan jilbab pada 
siswi perempuan SMA sebagai titik penting perkembangan Islamisasi 
ruang publik. Didin memerhatikan perkembangan ini dengan mengikuti 
sejarah dan perkembangan gerakan, ideologi dan aktivitas kerohanian 
Islam di sekolah menengah negeri di Kota Cirebon. Perempuan yang 
sebelumnya tidak mau mengenakan jilbab, mereka mulai berani 
mengenakannya di ruang publik. 

Sejalan dengan itu, butik-butik busana Muslim pun bermunculan. 
Kelompok-kelompok eksekutif Kajian Islam untuk menampung kelas 
menengah kota yang ingin belajar Islam berdiri, seperti Paramadina 
eksekutif, Tazkiya Sejati, dan IIMAN. Tidak ketinggalan, munculnya 
penerbit buku yang mengangkat tema-tema Islam, dari yang ringan 
dan praktis sebagai panduan hingga pemikiran dan wacana. Di antara 
penerbit tersebut adalah Mizan, LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), 
dan Gema Insani Press. Bahkan tak hanya itu, kini beberapa produk 
kosmetik, produk perbankan, produk makanan, produk jasa kecantikan 
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pun menggunakan label halal, tak hanya sebagai bagian dari jaminan 
halal namun lebih dari itu, menunjukkan kehadiran segmentasi pasar 
baru yang tentu membutuhkan treatment marketing baru. 

Pasca rezim Orde Baru, geliat ekspresi Islam di ruang publik semakin 
marak. Hal ini bisa dimungkinkan karena dua hal. Pertama, reformasi 
yang terjadi memberikan ruang kebebasan berekspresi yang jauh lebih 
luas; kedua, desentralisasi, yang mengurangi kekuasan pemerintah pusat 
dan mengakui otoritas daerah yang jauh lebih besar. Ruang ekspresi yang 
lebih luas ini membuka jalan bagi kelompok-kelompok baru dan mereka 
yang dulu direpresi di bawah rezim Soeharto untuk tampil lebih leluasa 
dalam mengekspresikan dan menguatkan identitas keagamaannya. 
Dalam konteks ini, Islamisasi ruang publik bisa dimaklumi sebagai 
konsekuensi logis demokrasi. Di lain sisi, penegakan hukum, di tengah 
arus sistem demokrasi dan fase transisi, masih terlihat lemah. Hal ini 
mengakibatkan menguatnya aspirasi kelompok-kelompok Islamis dan 
kecenderungan radikal yang seringkali melakukan aksi kekerasan untuk 
mendominasi tuntunannya. Sementara itu, otoritas daerah melalui 
desentralisasi di beberapa daerah memiliki sisi positif dan negatif. Sisi 
positifnya adalah otoritas daerah bisa membawa pada kesejahteraan 
dan keadilan sosial. Sisi negatifnya, menciptakan raja-raja kecil di tiap 
daerah memungkinkan korupsi dapat meluas dan menguatnya ekspresi 
keagamaan untuk menerapkan kehendaknya sehingga mengakibatkan 
tindakan diskriminatif pada kelompok yang berbeda (Salim, Kailani, & 
Azekiyah, 2011: 10). 

Bertolak dari sini, proses Islamisasi ruang publik bisa dilihat melalui tiga 
faktor yang saling terkait, yaitu gerakan, regulasi, dan budaya populer. 
Pada aras gerakan, bermunculan organisasi kemasyarakatan Islam yang 
menginginkan Islam sebagai dasar negara dan syariah sebagai hukum 
setiap kebijakan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI) adalah di antara ormas Islam tersebut. Sementara 
itu, FPI (Front Pembela Islam), posisinya lebih pada organisasi 
paramiliter keagamaan (religious vigilante). Dengan dalih membela atas 
nama Islam, mereka kerap melakukan transaksi politik yang berimbas 
pada kepentingan ekonomi yang akan didapatkan, khususnya dalam 
melakukan razia ke diskotik-diskotik yang dianggap tidak mencerminkan 
nilai-nilai keislaman. Fakta ini, seperti ditulis oleh Greg Fealy dan Sally 
White dalam pendahuluan buku Ustadz Seleb, Bisnis Moral, & Fatwa 
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Online; Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer (Komunitas Bambu: 
2012) yang menjelaskan pandangan Antropolog Amerika Robert Hefner 
(2000) sebagai adanya peningkatan kekuatan “Islam Uncivil” dan menjadi 
ancaman yang mengiringi budaya Islam Pluralis. Meskipun diakui, benih-
benih radikalisme ormas Islam semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. 
Akar historisnya bisa dilacak dari Masyumi dan Darul Islam. ‘Gerakan-
gerakan ini mulai mengalami pasang naik sejak awal 1980-an menyusul 
berbagai perubahan di aras global, antara lain Revolusi Iran pada tahun 
1979, serta perubahan di aras domestik, antara lain fragmentasi elit sejak 
akhir 1980-an (Azca, 2012: 5). 

Pada aras regulasi, hal ini bisa dilihat dengan bermunculannya Perda 
Syariah dipelbagai daerah sejak tahun 2000-2009. Menurut Kamil 
(2008:1), setidaknya ada “22 kota/kabupaten, Perda Syariah. Misalnya, 
di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur, 
dan Tasikmalaya, Jawa Barat; dan di Kota Tangerang, Banten”. Bahkan 
menurut perhitungan Robin Bush, terdapat 78 Perda di 52 dari 470 
kabupaten/kota di Indonesia. Kenyataannya, “syariatisasi” sistem 
pemerintahan lokal Indonesia hanya diberlakukan di 21 persen propinsi 
dan sekitar 10 persen kabupaten dalam dekade terakhir (Buehler, 2011: 
75). Uniknya, pengusung ide syariatisasi tersebut bukan dari partai-partai 
Islam, melainkan dari partai-partai sekuler, seperti Golkar dan PDI 
Perjuangan. Simpulan ini didapatkan dari hasil riset Buehler (2011:75) 
yang artikelnya dimuat di majalah Tempo, edisi khusus “10 tahun 
Peraturan Syariah”.

“...Kombinasi antara sempalan lama dan dinamika politik baru 
telah mendorong politikus sekuler menerbitkan perda syariah. 
Pada 1950-an, kelima partai yang memperjuangkan undang-
undang syariah menyaksikan pemberontakan Darul Islam atau 
PRRI/Permesta......banyak jaringan Islamis yang terbentuk selama 
pemberontakan tetap kukuh terjaga. Watak koersif rezim Soeharto 
pelan tapi pasti menekan jaringan ini menjadi gerakan bawah tanah 
yang tak tampak selama tiga dasawarsa. Keterbukaan politik yang 
dimulai pada 1998 membuat sempalan-sempalan di daerah muncul 
kembali ke permukaan dan mendapatkan arti politik yang baru......
diberlakukannya pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif di 
daerah telah menciptakan imperatif-imperatif baru untuk elite 



140 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer

”lama” Orde Baru......... Partai-partai juga miskin dan tak dapat 
membantu calon memenuhi tekanan finansial. Keterbelakangan 
partai-partai di tingkat subnasional telah membawa para politikus 
mencari basis alternatif ke arah kekuasaan, yaitu basis yang dapat 
memasok prasarana politik, seperti tim kampanye dan akses kepada 
elektorat. ”Personalisasi” politik lokal, di mana para politikus 
mengandalkan jaringan pengaruh yang bersifat pribadi merupakan 
fenomena yang bisa diamati dari Aceh sampai Papua. Bentuk 
personalisasi ini menjadi amat khas di provinsi-provinsi dengan 
jaringan Islam kuat. Para politikus diharapkan mengakomodasi 
kepentingan kelompok-kelompok islamis dengan memperjuangkan 
penerapan perda syariah sebagai balas jasa atas dukungan politik 
selama pemilihan.”

Pada aras budaya populer, hal ini bisa dilihat dengan munculnya 
fenomena budaya populer yang bertemakan Islam, baik itu buku 
(novel, puisi, cerpen, dan panduan hidup islami dan pemberi inspirasi-
semangat), film, musik, dan semarak pengajian di televisi yang diisi oleh 
para dai-entertainer. Khusus mengenai buku-buku Islam, sebagaimana 
dicatat oleh Hariyadi (2010: 7) dengan mengutip Garcia (2007) dan 
International Crisis Group/ICG (2007), jumlah terbitannya meningkat 
tajam bila dibandingkan dengan masa Orde Baru. Bahkan, setiap tahun 
lebih dari 10.00 buku. Indikator larisnya buku-buku islami bisa dilihat 
juga saat ada perhelatan akbar pameran buku-buku Islam (Islamic Book 
Fair) yang hampir setiap tahun diadakan di Jakarta. Menurut amatan 
Hariyadi (2010:8), pameran buku Islam yang diadakan di Jakarta pada 
tahun 2010, tidak hanya menjadi ajang sekedar berjualan buku, tetapi 
juga talkshow, ceramah, dan pelatihan-pelatihan menulis dan menjadi 
pribadi muslim yang baik. Tidak hanya itu, pameran buku islam tersebut 
biasanya memang diperuntukkan untuk kalangan muda-mudi muslim. 
Ini terlihat dengan design acara yang dibuat yang mengangkat tema 
seputar anak muda, seperti Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab, Bagaimana 
Menjadi Generasi Muda yang Modern dan Berakhlak, dan Seni Salat Khusyuk 
bagi Remaja. 

Selain itu, munculnya film-film yang bernafaskan islam, yang memadukan 
drama romantis dan latarbelakang lahibriditas antara budaya Indonesia, 
barat, dan timur tengah, dibungkus dengan “nilai-nilai” islami. 
Fenomena film islami ini secara cermat dikupas oleh Katinka Van Heeren 
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dalam manuskrip Contemporary Indonesia Film: Spirit of Reform and Ghost 
in the Past. Di dalamnya, Heeren memberikan satu chapter khusus 
tentang Post-Colonial Histories and Identities: Film Islami. Dalam chapter 
itu Heeren memulai dengan sejarah panjang lahirnya film Islam di 
Indonesia yang mulai ia telusuri sejak masa rezim Soeharto hingga kini. 
Heeren menyebut bahwa Film and Islam were not easily united. Hal ini bisa 
dipahami dengan meletakkan situasi sosial politik pasca Soekarno dan 
memasuki era Soeharto yang memberikan mandat pada Departemen 
Penerangan dalam hal pengawasan seluruh produk sinema. Mengenai 
nilai-nilai Islam yang ditawarkan dalam produk film Islami dan rentang 
sejarahnya itu, Heeran menyatakan:

“Representations of Islam in Indonesian audio-visual media and 
Muslim participation in the Indonesian mediascape both increased 
significantly after the resignation of President Soeharto. The rise 
of Islamic film production companies and the empowerment of 
Islamic film communities required that new practices of Islamicv 
self-representation be found. One group of young Islamic 
filmmakers in particular shaped new discourses on the position 
and representations of Islam in Indonesian and transnational 
audiovisual media. This new film movement explicitly referred to 
the post-colonial discourses deriving from Third Cinema theories. 
Moreover, their discourses indicated affiliations with communities 
worldwide.”

Sebegaimana dituliskan oleh Heeran, fenomena film Islami ini semakin 
memuncak pada era reformasi, seiring membuncahnya industri media di 
Indonesia. Film Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih I  dan II, misalnya,  
telah memecahkan rekor jumlah penonton bioskop di Indonesia 
yang mengalahkan popularitas film-film Holywood. Kebanyakan 
yang menonton film islami tersebut adalah anak-anak muda. Bagi 
kalangan anak muda, resepsi menonton film tersebut bisa beragam. 
Hal ini tergantung dari latarbelakang keluarga, tingkat pendidikan, 
dan pengetahuan yang dimiliki. Bisa jadi, hasil dari menonton film-
film tersebut dapat menambah daya pengetahuan untuk mempelajari 
islam lebih mendalam, sehingga mereka dapat mempraktikan antara 
Islam, keindonesian, dan kebudayaan yang lebih moderat, yang selama 
ini diidamkan oleh Syafi’i Maarif dalam setiap gagasan tulisannya. Bisa 
jadi pula, maraknya industri yang berlabelkan islam dapat menyebarkan 
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gagasan islamis dan jihadi di kalangan anak muda dengan terbentuknya 
pelbagai jaringan, sebagaimana dikhawatirkan oleh ICG (2007) dalam 
laporannya. Dua kemungkinkkan sikap tersebut sangat dimungkinkan. 
Meskipun perlu ada riset yang mendalam untuk mengetahui sejauhmana 
film-film islami dapat mempengaruhi sikap keberagamaan di kalangan 
anak-anak muda.

Meluruhkan Benih-Benih Radikalisme Melalui Film “Mata 
Tertutup”
Fakta keras tentang rentannya anak muda dan penetrasi radikalisme 
yang telah disebutkan diatas, semakin dikuatkan dengan hasil penelitian 
mutakhir MAARIF Institute. Dalam penelitian tahun 2011 itu, MAARIF 
Institute mencoba menelisik tentang pemetaan persoalan radikalisme 
dikalangan pelajar SMA di 50 SMA Negeri di empat kota; Cianjur, 
Pandeglang, Surakarta dan Jogjakarta. MAARIF Institute menemukan 
bahwa anak muda atau pelajar saat ini memiliki kecenderungan 
untuk menginternalisasi pandangan-pandangan radikalis yang 
dipenetrasikan oleh lingkungan terdekatnya. Internalisasi itu diawali 
dengan kecenderungan kesadaran keislaman yang lebih tinggi daripada 
kesadaran kebangsaan. Bahkan pada taraf tertentu, kesadaran keislaman 
telah menggantikan atau menafikan kesadaran kebangsaan. Temuan ini 
tentu, pada tingkat tertentu memerlukan penyikapan, terlebih kesadaran 
keagamaan khususnya kesadaran keislaman yang tidak diimbangi dengan 
kesadaran kewarganegaraan yang memadai akan menjadi titik yang rawan 
bagi masuknya kelompok garis keras yang akan mentransformasikannya 
menjadi kekuatan Islam yang destruktif, anti toleransi, dan membungkam 
keragaman. 

Temuan dalam penelitian pemetaan yang dilakukan MAARIF Institute 
dalam beberapa hal bersifat menguatkan beberapa penelitian terdahulu 
mengenai adanya benih-benih radikalisme yang menyasar anak muda, 
utamanya pelajar SMA. Sekedar menyebut pada tahun 2008, Farha 
Ciciek melakukan penelitian dalam konteks serupa. Pun demikian 
dengan SETARA Institute yang pada Juni 2008 melakukan survei 
mengenai Pandangan Generasi Muda Terhadap Persoalan Kebangsaan, 
Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional. Yang mana dalam survei 
tersebut, gejala fundamentalisasi agama pada generasi muda diukur 
melalui persetujuan pada hadirnya peraturan daerah berbasis agama, 
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setidaknya 56,1 % menyetujuinya. Sementara 36, 2 % menyatakan tidak. 
Hal ini tentu menjadi perhatian semua pihak, terutama yang meyakini 
bahwa fundamentalisasi keagamaan adalah simtom awal bagi pandangan 
keagamaan yang dalam taraf tertentu menjadi pembenar bagi tindakan 
intoleran dengan menggunakan argumen keagamaan. Lebih lanjut fakta 
ini cukup mencengangkan manakala ditilik dengan kacamata konstitusi 
republik ini. Peraturan berbasis agama adalah kontradiksi yang nyata. 
Seperti dikutip dalam laporan SETARA Institute berikut: 

“ Persetujuan kaum muda atas perda-perda syariah adalah bentuk 
kontradiksi demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila (dan 
UUD 1945). Jika Pancasila dan UUD 1945 diyakini menjadi dasar 
terbaik penyelenggaraan negara, kontradiksi-kontradiksi semacam 
ini, di mana terdapat kehendak melakukan totalisasi kebenaran 
di dalam wadah yang tunggal atas nama agama, seharusnya tidak 
muncul, karena Pancasila telah secara akomodatif mengakui 
keberagaman Indonesia. Pun fakta sosio-historis kebangsaan 
Indonesia adalah plural.”

Sekali lagi, temuan-temuan berbagai lembaga riset ini telah menyadarkan 
kita bahwa krisis kebhinekaan yang termanifestasi melalui menguatnya 
fundamentalisasi di kalangan anak muda semakin memprihatinkan. 

Film untuk Propaganda
Menyikapi hal itu, pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Oktober 
MAARIF Institute merilis sebuah film bergenre dokudrama yang 
berjudul Mata Tertutup. Kali ini, MAARIF Institute menggandeng 
Garin Nugroho sebagai sutradaranya. Melalui proses produksi yang 
bisa dibilang cepat, film ini akhirnya hadir ditengah-tengah gersangnya 
tontonan yang tak hanya menyediakan hiburan, namun memiliki nilai 
edukasi dan perenungan tanpa terjebak dalam suasana yang menggurui 
khalayak. Dalam konteks ini, MAARIF Institute memercayai potensi 
film sebagai alat untuk perubahan sosial. Azas kekuatan film sebagai 
perubahan sosial pernah santer dibicarakan dalam sesi diskusi  Center 
for Public Leadership, Harvard Kennedy School’s sebagaimana dikutip 
oleh Fajar Riza Ul Haq (2012) bahwa: 

“ film yang berkualitas dapat menjadi plaform perumusan strategi 
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perubahan sosial (Harvard Gazette, 20/4/10). Film sebagai 
kekuatan dalam aktifisme sosial diyakini tengah berkembang luas, 
bahkan juga dipakai sebagai bentuk kritik pada hegemoni arus 
besar Hollywod yang hanya menghamba pada hasrat pasar”

Film untuk kampanye perubahan sosial pernah disinggung dengan 
cukup tepat, dengan menggunakan perangkat teori sosial marketing 
oleh Rosidah Syaukat dan Ekky Imanjaya (2011) dalam sebuah paper 
berjudul  Film sebagai Media Social Marketing: Yasmin Ahmad Berjualan 
Ide Multikulturalisme. Keduanya menyinggung tentang film dalam kajian 
ilmu sosial yang mampu menghantarkan gagasan-gagasan perubahan 
sosial. Hal ini, seperti juga disinggung oleh Rosidah dan Imanjaya sudah 
terjadi jauh sejak masa revolusi Bolshevik dimana film digunakan sebagai 
alat propaganda. Bahkan memaikan peran yang cukup signifikan untuk 
memengaruhi sikap dan perilaku politik massa. Urgensi film sebagai alat 
propaganda ini dikuatkan oleh Rosidah dan Imanjaya melalui kutipan 
penting seorang Vladimir Lenin. Ketika itu Lenin berkata: “ Dari semua 
kesenian, bagi kami, sinema adalah yang paling penting.” 

Sejarah film di Indonesia pun mengalami situasi yang demikian. Dalam 
penelusuran Rosidah dan Imanjaya, penggunaan film sebagai media 
kampanye atau propaganda sudah ditemukan sejak tahun 1938. Rosidah 
dan Imajaya menyebut bahwa film Tanah Sabrang besutan Manus Franken 
adalah film dokumenter yang digunakan untuk penyuluhan pencegahan 
wabah pes yang di dalamnya menggunakan tokoh pewayangan yakni: 
Punakawan. Tak hanya itu, pada masa Orde Baru, publik Indonesia juga 
mengalami dimana propaganda agenda politik juga pernah dilakukan 
oleh rezim Soeharto melalui film Pemberontakan G 30S/PKI. Sementara 
pasca Orde Baru, kita juga disajikan karya-karya sinema dengan muatan 
pesan perubahan sosial, seperti karya-karya Garin Nugroho dengan 
satire politik kebangsaan, Nia Dinata yang kaya akan penerepongan isu 
gender dan feminisme, dan Deddy Mizwar dengan ajakan kritik sosial, 
pemerintahan yang bersih dan demokrasi. Penting juga disebutkan disini 
adalah titik tolak film Kuldesak, yang merupakan kolase film pendek 
dari sutradara muda yang menghentak atmosfir sinema Indonesia. Yang 
oleh banyak pengamat film disebut sebagai angin baru sinema Indonesia 
pada kurun waktu tahun akhir tahun 1990-an hingga tahun 2000 awal. 
Catatan lengkap mengenai pemetaan politik dan ekonomi industri film 
di Indonesia, termasuk didalamnya menyinggung sisi historis film di 
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Indonesia bisa dijumpai didalam publikasi riset Rumah Film Indonesia 
dan Yayasan Tifa berjudul: Menjegal Film Indoneia (Eric Sasono, et.al; 
2012)

Kata propaganda atau kampanye melalui film memiliki spektrum 
definisinya sendiri yang bsai jadi sangat politis, dan juga bergantung 
pada situasi eksternalnya. Melalui itu juga, hubungan karya sinema 
dengan struktur politik yang diluarnya bisa dibaca oleh sejarah. Namun 
setidaknya, propaganda melalui film telah menyodorkan keniscayaan 
bahwa film sebagai medium komunikasi bisa sangat berpihak. Pada titik 
ini, gagasan, nilai dan latar belakang sebuah film akan menunjukkan pada 
situasi apa sebuah film lahir dan untuk apa film diproduksi. Film yang 
memiliki kontribusi besar bagi masyarakatnya adalah film yang melampaui 
takdirnya sebagai karya seni. Film yang berangkat dari situasi mutakhir 
masyarakatnya akan selalu aktual untuk ditonton, dipropagandakan dan 
didiskusikan. Terlebih film yang memiliki keberpihakan pada nilai-nilai 
kemanusiaan yang universal. 

Dalam kerangka yang sama, propaganda tentang anti-kekerasan juga 
dihela dalam Film Mata Tertutup. Film ini merupakan visualisasi dari 
data dan temuan MAARIF Institute selama melakukan pemetaan 
radikalisme di kalangan pelajar. Tentu dengan dikombinasi dengan data-
data dari penelitian terdahulu dari berbagai institusi dan lembaga kajian. 
Film Mata Tertutup menghadirkan ragam tokoh yang tengah mengalami 
situasi radikalisasi. Seperti pernah disampaikan oleh produser film ini, 
Fajar Riza Ul Haq, bahwa Mata Tertutup adalah film dengan sebuah 
misi. Misi untuk mendorong kritisisme anak muda pada upaya-upaya 
untuk menegasikan hakikat kemanusiaan.  

Melalui niatan misi tersebut, selain pemutaran di bioskop dan beberapa 
festival film baik dalam dan luar negeri, film Mata Tertutup diputar untuk 
pelbagai komunitas; pusat kebudayaan, kampus, pondok pesantren dan 
sekolah. Sejak bulan September 2012 hingga Maret 2013, film Mata 
Tertutup setidaknya telah diputar di 10 kota/kabupaten di pulau Jawa. 
Jumlah ini tidak termasuk dengan pemutaran yang diinisiasi secara 
swadaya oleh publik dalam beberapa kesempatan. Program pemutaran 
di 10 kota ini merupakan bagian dari agenda MAARIF Institute untuk 
mendiseminasikan persoalan radikalisasi di kalangan anak muda, 
dengan menggunakan film sebagai alat. Bagi MAARIF Institute, film tak 
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ubahnya sebagai medium pendorong untuk mengetengahkan persoalan 
yang tengah dihadapi. Tak hanya menyodorkan fakta-fakta keras itu, 
MAARIF Institute juga menyediakan ruang dialog untuk bersama-
bersama berbagi. 

Ditiap lokasi pemutaran, sehabis menonton film, pelajar dan mahasiswa 
yang hadir dilibatkan dalam sebuah diskusi yang menghadirkan beragam 
narasumber, terutama korban radikalisasi seperti korban bom, eks-aktifis 
NII dan tokoh keagamaan. Model ini dipilih oleh MAARIF Institute 
sebagai manifestasi dari sikap MAARIF Institute sebagai produser 
film ini, bahwa Mata Tertutup bukan dibuat untuk mendiskreditkan 
kelompok tertentu, akan tetapi Mata Tertutup mencoba mengetengahkan 
fakta radikalisme mutakhir dan mendorong upaya bersama untuk 
mencegahnya. Seperti pernah disampaikan oleh Vedi R Hadiz dalam 
sebuah diskusi di MAARIF Institute bahwa fundamentalisme terjadi bisa 
dijelaskan bukan semata karena faktor teologi dan atau budaya, namun 
juga karena persoalan struktur ekonomi dan politik. Baginya sangat sah 
jika hadirnya kelompok fundamentalisme lahir sebagai manifestasi dan 
ekspresi politik atas disfungsi infrastruktur kenegaraan atas nasib rakyat 
yang dinaunginya. 

Sementara itu, dialog adalah bagian penting dari upaya diseminasi 
gagasan itu. Dialog yang menghadirkan korban dirasa lebih efektif, 
karena dengan demikian meluruhkan jarak antara korban dan publik 
yang lebih luas, tanpa melakukan penghakiman atas pelaku ataupun 
korban itu sendiri. Penilaian ini juga dirasakan oleh kritikus film Eric 
Sasono dalam sebuah ulasannya di Majalah Tempo yang juga diterbitkan 
dalam kumpulan tulisan berjudul “Membuka Mata Tertutup”: 

“Film ini tak berhenti pada pengkategorian orang lain atau 
penghakiman terhadap orang yang tak kita kenal, melainkan 
berlanjut pada pemahaman orang-orang yang berada di tempat 
yang tak terbayangkan sama sekali”

Melalui sudut pandang itu, harapannya, rasa empati dan simpati mampu 
menjadi energi tersendiri dalam upaya mencegah perkembangan ideologi 
kebencian yang seringkali dipromosikan oleh kelompok-kelompok 
gerakan radikal.
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Diskusi: Menegoisasikan Gagasan
Dalam proses diseminasi isu kampanye anti-radikalisme melalui film Mata 
Tertutup, beragam hal menarik terjadi di dalamnya. Proses dialektika 
hingga negoisasi pengetahuan terjadi. Pilihan untuk memutar film Mata 
Tertutup secara tersasar pada pelajar, mahasiswa dan tak jarang juga hadir 
pendidik serta masyarakat luas yang tentu memiliki ragam cadangan 
pengetahuan sebelumnya, telah memberikan corak tersendiri dari proses 
tersebut. Dalam artikel ini akan coba diketengahkan beberapa temuan 
menarik, terutama terhadap penonton dari kalangan pelajar. Pencapaian 
penting dalam proses nogoisasi pengetahuan itu dapat terlihat dalam sesi 
diskusi pasca pemutaran film Mata Tertutup.

Salah satu pencapaian penting itu adalah, ruang dialog yang dibangun 
oleh MAARIF Institute melalui pendekatan media populer telah 
mampu mendorong hadirnya ruang berbagi untuk para penyintas. Di 
setiap pemutaran, tanpa direncanakan terlebih dahulu, seringkali hadir 
di tengah penonton yakni para korban NII atau eks-kelompok radikal. 
Dan dengan tanpa beban, mereka menggunakan ruang dialog itu untuk 
berbagi pengalaman nyata atas apa yang telah mereka alami, bahkan 
dalam beberapa kali kejadian yang menimpanya, belumlah lama. Pola ini 
terjadi hampir di semua lokasi pemutaran. 

Temuan ini setidaknya menunjukkan dua hal penting yang perlu dicatat, 
Pertama bahwa testimoni yang dilakukan oleh eks-NII ini menunjukkan 
keberhasilan film Mata Tertutup untuk mendorong keterbukaan para 
korban. Sebagaimana kita ketahui, korban NII seringkali menutup diri 
dari cerita hidupnya, karena menilai hal itu sebagai aib individu/keluarga. 
Melalui testimoni korban telah menjadikan ruang diskusi kelompok 
seusia (peer group discussion) diantara para penonton. Ini mendukung 
tugas MAARIF Institute sebagai fasilitator dan penghantar intervensi 
gagasan anti-radikalisme. 

Kedua, dari temuan ini juga menunjukkan bahwa fakta radikalisme 
di Indonesia memiliki intensi yang merata, meskipun data ini tidak 
menunjukkan volume dan frekuensi kejadiannya. Akan tetapi fenomena 
hadirnya testimoni dari penonton yang sekaligus adalah penyintas adalah 
bukti telah menyebarnya penetrasi gerakan kelompok radikal, setidaknya 
di 10 kota dimana kampanye ini dilakukan. 
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Ruang pertukaran ini jika merunut pada teori konstruksi sosial ala Peter 
L. Berber misalnya bisa disebut sebagai bagian dari upaya obyektivasi. 
Dimana pelajar yang dalam kesehariannya mengalami fase eksternalisasi, 
sebuah fase dimana proses reproduksi pengetahuan berjalan melalui 
aktor-aktor keseharian antara lain; keterlibatan dalam sebuah organisasi, 
konsumsi informasi dari beragam sumber yang intens (guru, mentor, 
teman sebaya bahkan sesuatu yang berasal dari luar dirinya dalam bentuk 
benda sekalipun seperti buku, majalah, internet dll), hingga indoktrinasi 
nilai dan makna yang terus menerus, yang telah lama menjadi cadangan 
pengetahuan para pelajar. Sementara fase obyektivasi disini dijelaskan 
dengan menyajikan fakta-fakta yang memiliki dua kemungkinan; (1) 
bertentangan dengan fakta eksternalisasi yang pernah diterima dan (2) 
menguatkan fakta eksternalisasi dari yang pernah ada dan dialami. 

Proses obyektivasi yang terdiri dari pertukaran informasi dan pengetahuan 
baru, termasuk di dalamnya adalah sikap politik pada sebuah peristiwa 
pada beberapa hal memaksa untuk memilih. Informasi dan pengetahuan 
baru yang dimaksud adalah sikap film Mata Tertutup—juga sikap 
MAARIF Institute—pada kasus radikalisme yang terjadi, pada kasus 
kekerasan atas nama agama yang melibatkan anak muda. Dalam situasi 
yang demikian, negoisasi makna dan penerimaan realitas terjadi dalam 
ruang diskusi. Dan jika kritisisme pelajar yang menjadi tujuan, maka 
setidaknya modal untuk kritisisme terbangun melalui ketidaktunggalan 
realitas yang diterima oleh pelajar. Ketidaktunggalan itu meniscayakan 
setiap kita untuk memilih. Oleh karena itu, jika dalam suatu kesempatan, 
Ekky Imanjaya, pengamat film di Indonesia menyebut bahwa film adalah 
produk budaya visual dan perayaan sosial, maka dialog yang terjadi dalam 
pemutaran film di Mata Tertutup adalah perayaan sosial melibatkan 
unsur-unsur dalam film sebagai budaya: Gagasan/Nilai, Karya, Sineas 
dan Publik. 

Upaya mendiseminasikan wacana anti-radikalisme malalui film tentu 
bukanlah tanpa tentangan dan tantangan. Pro dan kontra tentu sudah 
sepaket didalamnya. Temuan menarik lain yang perlu dicatat adalah 
dalam konteks tentangan dan tantangan tersebut. Ragam pro dan kontra 
menjadi sebuah wahana untuk mendedah perbedaan sudut pandang 
dalam suatu dialog yang konstruktif. Tidak jarang dalam beberapa 
kesempatan pemutaran, tentu ada sekian pihak yang tidak bersepakat 
dengan pandangan MAARIF Institute baik sebelum dan atau sesudah 
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menonton film Mata Tertutup. Di beberapa kota misalnya, ada sebagian 
pihak yang berkeberatan dengan konten film, yang menganggap 
mendiskreditkan kelompok tertentu, bahkan juga dianggap telah 
memojokkan Islam dengan stereotip sebagai agama teror. 

Dalam menyikapi hal itu, MAARIF Institute selalu menempatkannya 
dalam platform diskusi yang setara. MAARIF Institute senantiasa 
mengajak penonton baik pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum 
menggunakan perspektif fakta dan nilai-nilai kemanusiaan yang melintas 
sekat kelompok dan keagamaan. Dengan berpijak pada fakta-fakta 
kekinian tentang ancaman fundamentalisme yang sudah mengarah pada 
praktik radikalisme yang destruktif seperti teror bom dan seterusnya, 
diharapkan dapat memberikan kerangka untuk melihat persoalan 
fundamentalisme dan radikalisme sebagai peristiwa yang aktual dan 
tidak sekedar gagasan yang hidup dalam dunia ide. Bahwa ancaman 
fundamentalisme yang mengancam anak muda adalah persoalan 
ancaman pada pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara 
pandang inilah yang selalu dikedepankan oleh MAARIF Institute. 

Jika ditilik dengan teliti, dalam konten film Mata Tertutup, MAARIF 
Institute juga ingin menyajikan fakta global yang seringkali tak dilihat 
dengan cermat oleh publik kita. Bahwa fundamentalisme dan radikalisme 
adalah fenomena global yang ada dalam setiap agama dan keyakinan. 
Fundamentalisme adalah ekspresi cara pandang pada sebuah keyakinan 
tertentu dalam meyakini dan memerjuangkan keyakinan tersebut. Pada 
level inilah pro kontra juga seringkali hadir. Pro dan kontra hadir biasanya 
dari penilaian tentang aspek politis pada definisi fundamentalisme yang 
dianggap sebagai bagian dari cara pandang Barat pada Timur atau lazim 
juga disebut sebagai proyek orientalisme. Penilaian ini, sebagaimana kita 
ketahui lahir dari penilaian sebagian penonton dengan background aktifis 
gerakan Islam. Namun menyikapi hal itu, lagi-lagi MAARIF Institute 
selalu menekankan aspek kemanusiaan dari tragedi yang disebut dengan 
praktik destruktif seperti teror bom bunuh diri yang mengoyak entitas 
paling esentif dari yang disebut sebagai peradaban. 

Seperti halnya dalam forum-forum diskusi, kesepakatan tidak selalu 
menjadi ujung dari aktifitas diskusi. Kompromi atau negoisasi gagasan 
terkadang tidak selalu berhasil. Namun pertukaran pengetahuan adalah 
keniscayaan. Melalui itu, satu sama lain, dari setiap peserta diskusi 
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mengalami proses bertukar dan saling memerkaya stok pengetahuan dan 
ragam perspektif. Jika melalui diskusi tidak menghadirkan kesepakatan 
tentang persoalan dan langkah apa untuk mencegah penetrasi 
fundamentalisme dan radikalisme di kalangan anak muda, setidaknya 
menghasilkan ruang pertemuan dan perjamuan ide yang mensyaratkan 
kesetaraan. Melalui itu, siapapun, telah menikmati demokrasi, merasai 
perbedaan dan belajar untuk menghargainya.  

Kesimpulan
Sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya, mendefinisikan 
mengenai siapa anak/kalangan muda adalah suatu hal yang problematis 
dan politis, tergantung dari kontekstualisasi masa dan politiknya serta 
siapa yang mendefinisikan. Di tengah tak mudahnya memantapkan 
pendefinisian mengenai anak muda, proses pencarian jati diri terkait 
dengan identitasnya yang sedang tumbuh dapat menjadi persoalan. 
Upaya teror dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh anak muda lulusan 
SMU menunjukkan bahwa ada persoalan mengenai identitas kediriannya 
sebagai bagian dari warga negara dan juga bagian dari masyarakat Muslim 
Indonesia. Merebaknya gejala Islamisasi ruang publik yang ditandai oleh 
tiga hal (gerakan, radikalisasi, dan budaya populer) setidaknya menjawab 
mengapa sikap benih-benih radikalisme dapat tumbuh di kalangan anak 
muda. Upaya meluruhkan sikap tersebut, salah satunya, sebagaimana 
kami tawarkan di sini, adalah dengan melakukan perlawanan melalui 
film sebagai bagian dari produk budaya populer. 

Di sini, pengalaman MAARIF Institute yang memproduksi film Mata 
Tertutup sebagai upaya kampanye melawan radikalisasi di kalangan anak 
muda menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan riset mengenai 
pemetaan radikalisme di kalangan anak muda, MAARIF mencoba 
melakukan perlawanan (counter) sebagai upaya meluruhkan dan 
mematahkan virus radikalisme tersebut. Memang, dampaknya belum 
bisa dirasakan. Namun, dari hasil interaksi mereka saat pemutaran film 
tersebut terlihat adanya negosiasi gagasan dan dialog terkait dengan 
orang yang menonton, mengalami peristiwa tersebut, dan ataupun yang 
membayangkan akan mengalami hal tersebut. Yang tak kalah menarik, 
juga adanya perlawanan kecil-kecilan terhadap film tersebut yang 
dianggap menguatkan stereotif terhadap Islam sebagai agama teror. Bagi 
kami, eksperimentasi gagasan melalui film sebagai alat dan ruang dialog 
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terkait dengan isu radikalisme di kalangan anak muda menjadi contoh 
yang bagus di tengah kampanye pemerintah yang kerap salah sasaran 
menangani isu ini. 
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Abstrak
Artikel ini mengulas praktek radikalisasi di institusi pendidikan 
umum negeri setingkat SMU. Lemahnya peran pendidikan kewargaan 
di sekolah-sekolah umum negeri, telah memberi ruang terbuka bagi 
berbagai gerakan radikal keislaman untuk menginfiltrasi ideologi radikal 
di kalangan pelajar. Radikalisasi ini terjadi melalui proses pembelajaran 
dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam kegiatan ekstra 
kulikuler, Rohis menjadi salah satu pintu utama masuknya ideologi 
radikal di lingkungan sekolah. Kurangnya diskursus keislaman di 
kalangan pelajar bahkan sebagian guru-guru, menjadikan mereka sangat 
terbuka untuk menerima berbagai ideologi radikal yang dihembuskan 
tanpa melakukan proses filterisasi yang kritis. Artikel ini juga mengulas 
tentang pengalaman melakukan advokasi yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga swadaya masyarakat seperti MAARIF Institute dalam rangka 
membendung arus radikalisasi yang terjadi di lingkungan sekolah umum 
negeri.

Kata Kunci: Radikalisme, Pendidikan Kewargaan, SMU Negeri, Rohani 
Islam (Rohis), Pelajar, Guru. 
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Pengantar
Radikalisme dan praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama 
merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan dewasa ini. Bukan hanya 
itu, radikalisme yang dibalut dengan pandangan-pandangan sempit 
keagamaan dan menjelma menjadi tindak teror dan kekerasan bahkan 
akan mengancam keberadaan agama itu sendiri. Tak jarang, orang 
menjadi skeptis bahkan kehilangan keyakinannya pada agama dan 
bahkan pada Tuhan, di saat mana agama hanya dijadikan alat pembenar 
bagi beragam tindak teror dan kekerasan. Menurut Karen Armstrong, 
manusia sudah kehilangan kearifan dalam kehidupan keagamaan, 
karena kurang mampu mengaktualkan sifat kasih sayang yang ada dalam 
dirinya1. Kebencian dan kekerasan seolah menjadi bahasa komunikasi 
keseharian yang lumrah dan biasa untuk dilakukan.

Radikalisme tidak hadir dalam ruang kosong. Setidaknya ada beberapa 
konteks dan keadaan yang turut melahirkan fenomena radikalisme 
di sekitar kita. Kondisi ekonomi yang tidak adil, kondisi sosial yang 
penuh dengan ketidakpastian, kondisi hukum yang penuh dengan 
penyimpangan, kekumuhan politik kita yang terus dihantui penyakit 
korupsi,2 serta lemahnya penanaman pendidikan kewargaan pada 
masyarakat kita menyebabkan rentannya masyarakat untuk terpengaruh 
pada ideologi-ideologi radikal yang cenderung merusak tatanan 
kebangsaan. Kondisi-kondisi semacam ini telah mengarahkan sebagian 
masyarakat kita untuk mencari solusi-solusi instan dengan pendekatan-
pendekatan yang simplistis guna segera keluar dari kemelut yang selama 
ini membayangi.3 Namun demikian, dalam radikalisme keagamaan, 
landasan doktrin-doktrin teologis kerap digunakan untuk melegitimasi 
sikap dan tindakan radikal yang diperbuat.

Radikalisme yang dihadirkan dalam bentuk doktrin keagamaan hitam 
putih, sepanjang 15 tahun terakhir ini telah tumbuh semakin subur. Pasca-
era Reformasi yang telah membuka keran kebebasan bagi munculnya 
berbagai ideologi dan pergerakan, beberapa kelompok radikal dengan 

1 Karen Armstrong, The Great Transformation: Awal Sejarah Tuhan, Bandung: Mizan, 2007, hal. xxviii

2 Radhar Panca Dahana, “Kekerasan di Batin Kita”, Jurnal MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 
5.2 (2010): 29-31.

3	 A.	Syafii	Maarif,	“Radikalisme,	Ketidakadilan,	dan	Ketahanan	Bangsa”,	Jurnal	MAARIF: Arus Pemikiran Islam 
dan Sosial,	5.2	(2010):	148
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mengatasnamakan demokrasi, telah memanfaatkan angin kebebasan 
ini untuk menunjukkan eksistensi dirinya di Indonesia. Diantaranya 
bahkan mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, sebuah 
sikap ‘munafik’ terhadap alam demokrasi. Di mana mereka menolak 
demokrasi secara mentah-mentah, namun di sisi lain mereka juga 
menikmati kehidupan di bawah naungan alam demokrasi.

Gerakan-gerakan radikal yang muncul dewasa ini tak lain bersumber 
dan ditularkan dari gerakan radikalisme yang jantungnya ada di Timur 
Tengah.4 Ide gerakan ini diimpor oleh kalangan radikal Islam Indonesia 
yang selama dekade 1980-an dan 1990-an telah berhubungan dengan 
para radikalis di Timur Tengah melalui jalur studi. Mereka terpengaruh 
pemikiran gerakan Ikhwan al-Muslimin, al-Qaeda, dan para jihadis 
Afganistan. 

Namun di pihak lain, munculnya gerakan ini dipicu oleh semangat 
menegakkan Syariat Islam yang dalam sejarah politik Indonesia berakar 
dari diskursus Islam dan Negara yang landasan ideologisnya tercantum 
dalam Piagam Jakarta. Kelompok-kelompok radikal Islam yang 
mengusung penegakkan Syariat Islam ini dalam kajian Haedar Nashir 
dikenal dengan gerakan Islam Syariat.5 

Radikalisme yang direproduksi oleh cara pandang dan ideologi di atas, 
saat ini telah dikembangkan dalam berbagai gerakan radikal di Indonesia, 
baik yang bersifat lokal seperti Gerakan Reformasi Islam di Kab. Cianjur, 
Forum Bersama Pemuda Islam (FBPI), Brigade Taliban, dan Gerakan 
Pemuda Islam (GPI) di Tasikmalaya; ataupun yang berskala nasional 
seperti Negara Islam Indonesia (NII), Front Pembela Islam (FPI), pun 
gerakan transnasional seperti HTI, Gerakan Tarbiyah, dan Wahabisme. 
Dalam perjalanannya, ide gerakan radikalisme ini didiseminasi dan 
diinternalisasikan melalui berbagai model dan cara yang disesuaikan 
dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang 
sedang berubah (transisi). Diantaranya mereka menginfiltrasi bahkan 
mengambil alih beberapa institusi  yang menjadi pusat/simbol organisasi 
kemasyarakatan Islam seperti masjid, sekolah, dan posisi-posisi strategis 

4	 Anthony	Bubalo	dan	Greg	Feally,	Joining the Caravan: The Middle East, Islamism, and Indonesia,	Australia:	The	
Lowy	Institute	for	International	Policy,	2005,	hal.	viii	

5	 Haedar	Nashir,	Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,	Bandung:	Mizan-MAARIF	Institute,	
2013
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kepemimpinan.6

Institusi Pendidikan dalam Bayang Radikalisme
Perkembangan selanjutnya, gerakan-gerakan radikal tersebut 
memengaruhi bahkan menguasai beberapa institusi pendidikan umum 
negeri baik pada level perguruan tinggi maupun setingkat SMU. Melalui 
gerakan radikal ini, muncul gejala sekolah umum negeri menjadi pusat 
penyemaian intoleransi, eksklusivitas, anti keragaman, bahkan kekerasan.7 
Dalam beberapa kasus, institusi sekolah, terutama SMU Negeri, malah 
terlihat mendorong bahkan memfasilitasi tumbuhnya radikalisme dan 
ekstremisme yang cenderung bersikap intoleran terhadap perbedaan, 
diskriminatif, menolak demokrasi, dan anti-HAM. 

Fenomena semacam ini memang agak mengejutkan bagi para pemerhati 
asing terkait radikalisme di Indonesia. Selama ini para peneliti asing 
tersebut menyatakan bahwa radikalisme tumbuh subur di lingkungan 
institusi pendidikan Islam secara khusus, yakni yang bersumber 
dari sekolah-sekolah Islam dengan sistem pesantren. Hal ini misalnya 
ditunjukkan oleh para peneliti seperti Greg Feally dan Anthony Bubalo.  
Di dalam karya mereka dinyatakan, “some outside observers have identified 
the radical teachings of a number of pesantren in Indonesia as part of the terrorism 
problem and have advocated the reform of Islamic education” .8 

Namun demikian, penelitian-penelitian terakhir yang dilakukan oleh 
lembaga penelitian di Indonesia pada akhir-akhir ini menunjukkan 
bahwa trend yang terjadi, justru pertumbuhan radikalisme sedang sangat 
gencarnya berhembus dan dihembuskan melalui institusi pendidikan 
umum negeri, terutama setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) 
Negeri.9

6	 Abdurrahman	Wahid	(ed.),	Ilusi Negara Islam,	Jakarta:	The	Wahid	Institute-MAARIF	Institute-Gerakan	Bhinneka	
Tunggal	Ika,	2008.

7	 Fakta-fakta	tersebut	bisa	dilacak	pada	beberapa	hasil	riset	yang	dilakukan	oleh	beberapa	lembaga,	seperti	
Rahima,	PPIM	UIN	Jakarta,	LaKIP	Jakarta,	dan	MAARIF	Institute.	Lihat	Farha	Ciciek,	Merawat Tradisi 
Moderat Kaum Muda,	makalah	tidak	diterbitkan,	2008;	Makalah	lain	yang	ditulis	oleh	Ciciek	Farha	terkait	hasil	
risetnya	tentang	Religiusitas	Kaum	Muda	tahun	2007	adalah	berjudul	Perempuan dilarang Menjadi Pemimpin: 
Penyebaran Ketidakadilan Gender di Sekolah Umum: Studi di Tujuh Kota,	2008;	Lihat	juga	Survei	PPIM	UIN	
Jakarta;	Survei	MAARIF	Institute	tahun	2011,	dan	Survei	LaKIP	Jakarta	tahun	2011.

8	 Anthony Bubalo dan Greg Feally, Joining the Caravan, hal. xi, 52, 58.

9	 Ahmad	Gaus	AF,dkk.,	“Laporan	Penelitian	Pemetaan	Problem	Radikalisme	di	SMU	Negeri	(Kab.	Pandeglang,	
Kab.	Cianjur,	Kota	Yogyakarta,	Kota	Surakarta)”,	dicetak	terbatas,	Jakarta:	MAARIF	Institute,	2011,	hal.	iii.
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Ada beberapa tesis yang diajukan mengapa sekolah umum negeri menjadi 
bagian penting proses radikalisasi di institusi pendidikan di Indonesia. 
Kelompok radikal menyadari bahwa sekolah umum negeri merupakan 
sebuah ruang terbuka bagi penyemaian ideologi radikal di dalamnya.10 
Sekolah umum negeri merupakan lahan kosong di tengah abainya 
pemerintah (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan) –sebagai satu-
satunya otoritas yang menaungi keberadaan sekolah-sekolah tersebut– 
terhadap gejala menguatnya radikalisme di institusi pendidikan.

Tesis lain menyebutkan bahwa diskursus keagamaan di SMU Negeri 
cenderung lebih lemah dibanding dengan sekolah-sekolah keagamaan 
seperti pesantren atau madrasah. Hal ini menyebabkan pemahaman 
tentang ajaran Islam yang utuh jauh dari pengetahuan pelajar di SMU 
Negeri. Pelajar yang menjadi lulusan pesantren memiliki pemahaman 
yang lebih baik tentang ajaran-ajaran Islam, seperti pemahaman tentang 
al-Quran, hukum dan sejarah Islam, dibandingkan dengan para pelajar 
dari sekolah umum negeri.11 Bahkan di beberapa pesantren ditemukan 
juga adanya pengajaran tentang perbandingan agama yang memberikan 
perspektif lebih terbuka di dalam menilai keragaman agama, dan cukup 
efektif di dalam membendung ekstrimisme dan intoleransi di kalangan 
santri.12 

Hal inilah yang menyebabkan begitu mudahnya para pelajar sekolah 
menengah umum negeri untuk dipengaruhi berbagai ideologi radikal 
yang selama ini menginfiltrasi secara massif dan sistemik. Di sisi lain, 
tesis ini juga yang membantah keterlibatan pesantren sebagai basis bagi 
pertumbuhan gerakan radikal di Indonesia, meskipun kita tidak dapat 
menutup mata ada sebagian di antaranya yang menjadi bagian dari proses 
radikalisasi tersebut.

Analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Mark Woodward, Inayah 

10	 Ahmad	Gaus	AF,	dkk,	“Laporan	Penelitian	Pemetaan	Problem	Radikalisme	di	SMU	Negeri	(Kab.	Pandeglang,	
Kab.	Cianjur,	Kota	Yogyakarta,	Kota	Surakarta)”,	hal.	iii

11	 Dina	Afrianty,	“Indonesia’s	Islamic	Educational	Institutions	and	Radicalism	among	Muslim	Youth”,	makalah	
disampaikan	pada	Seminar	Asian	Law	Centre/Centre	for	Islamic	Law	and	Society	di	the	University	of	Melbourne.	
Makalah	ini	diunduh	pada	20	Juni	2012	di	tautan	http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/Afrianty_web1.pdf

12	 Misalnya	hal	ini	terdapat	dalam	kurikulum	Pesantren	Pabelan	Magelang,	di	dalamnya	dikenalkan	tentang	
agama-agama	di	luar	agama	Islam,	terutama	tentang	agama	Kristen,	sebagai	bagian	dari	upaya	membendung	
ekstremisme	keagamaan	di	kalangan	santri.	Lihat	Mark	Woodward,	dkk.,	“Muslim	Education,	Celebrating	Islam	
and	Having	Fun	As	Counter-Radicalization	Strategies	in	Indonesia”,	Perspectives on Terrorism: A Journal of the 
Terrorism Research Initiative,	4.4.	(2010):	42.
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Rohmaniyah, Ali Amin, dan Diana Coleman baru sebatas memberi 
kesimpulan bantahan tentang keterlibatan dunia pendidikan Islam, 
khususnya pesantren sebagai bagian dari problem radikalisme yang ada di 
Indonesia. Di dalam tulisan yang berjudul Muslim Education, Celebrating 
Islam and Having Fun As Counter-Radicalization Strategies in Indonesia ini 
keempatnya belum sampai pada kesimpulan bahwa SMU Negeri yang 
dianggap sebagai “sekolah sekuler” tersebut justru menjadi lahan basah 
bagi menjamurnya ideologi radikal di Indonesia di kalangan generasi 
muda. Tulisan ini sampai pada simpulan pertanyaan: If not Islamic Schools: 
What is the problem?13, jika bukan sekolah-sekolah Islam seperti pesantren, 
lalu masalahnya ada dimana?

Jawaban tulisan tersebut mengarah pada institusi pendidikan umum yang 
ada di Indonesia, khususnya pada kampus-kampus umum (Indonesian 
secular universities) yang ditengarai menjadi tempat penyemaian ideologi 
“Neo-Wahabisme”.14 Namun demikian, peran SMU Negeri sebagai 
penyokong kaderisasi gerakan radikal di lingkungan kampus perlu 
mendapat perhatian yang lebih serius. Dalam hal ini, usia remaja dan 
anak sekolah setingkat SMU menjadi wahana pembentukan watak 
radikal pada kalangan generasi muda. 

Pola Radikalisasi dan Peta Aktor
Praktek radikalisasi di lingkungan SMU Negeri terjadi melalui berbagai 
aktivitas dan budaya sekolah, baik dalam proses belajar-mengajar, 
kebijakan sekolah maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketiganya 
secara tidak langsung telah menanamkan kultur sekolah yang mengarah 
pada sikap-sikap konservatif, intoleran, dan anti terhadap keberagaman.  
Oleh karena itu, peran institusi sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, 
guru, pembina kesiswaan, dan pengawas menjadi sangat signifikan 
dalam membendung atau justru menyuburkan praktek radikalisasi 
di lingkungan sekolah. Selain itu adanya kelompok-kelompok radikal 
yang sebenarnya berada di luar sistem sekolah, berpengaruh kuat dalam 
memasukkan ideologi dan pemahaman radikal di kalangan pelajar 

13	 Mark	Woodward,	dkk.,	“Muslim	Education,	Celebrating	Islam	and	Having	Fun	As	Counter-Radicalization	
Strategies	in	Indonesia”,	Perspectives on Terrorism: A Journal of the Terrorism Research Initiative,	4.4.	(2010):	
44-47.

14	 Mark	Woodward,	dkk.,	“Muslim	Education,	Celebrating	Islam	and	Having	Fun	As	Counter-Radicalization	
Strategies	in	Indonesia”,	Perspectives on Terrorism: A Journal of the Terrorism Research Initiative,	4.4.	(2010):	4.



160 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan

melalui bantuan para alumni dari sekolah bersangkutan.

Penelitian Ciciek Farha menunjukkan bahwa radikalisasi dilakukan 
melalui indoktrinasi yang dilakukan oleh pihak guru di saat terjadinya 
proses belajar mengajar seperti yang dilakukan oleh seorang guru mata 
pelajaran Sosiologi di sebuah sekolah di Surakarta (Ciciek Farha, 2008). 
Beberapa guru agama di sekolah negeri di Cianjur juga merasa cocok 
untuk mengajarkan pemahaman keagamaan yang radikal, dengan 
alasan untuk memperkuat keyakinan terhadap agama yang dipeluk. 
Dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh MAARIF Institute yang 
dihadiri oleh perwakilan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sekolah umum negeri pada Maret 
2012, beberapa orang guru mengakui bahwa pengajaran keislaman secara 
fundamental, salah satunya dengan mengajarkan bai’at “5 Prinsip Hidup 
Muslim” sebagai sesuatu yang wajar untuk memperkuat sikap keislaman 
di dalam diri setiap pelajar.

Radikalisasi ini juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti 
yang dilakukan di Cianjur dengan melakukan Pelatihan Semi-militer 
“Jundullah”, dengan menjurus pada pembentukan sikap intoleran 
terhadap kebhinnekaan, pemahaman keagamaan yang absolut (dengan 
melanggengkan klaim kebenaran sepihak, truth-claim), dan mewajarkan 
sikap diskriminasi terhadap perempuan di lingungan sekolah.15 Organisasi 
Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan jalur yang sangat penting dalam 
proses regenerasi kelompok-kelompok radikal di sekolah-sekolah umum 
negeri, utamanya melalui Bagian Kerohanian Islam (Rohis). 

Kecenderungan menguatnya pengaruh kelompok Islam radikal melalui 
peran para alumni sekolah bersangkutan, telah melemahkan posisi 
dan peran para guru dan pihak sekolah dalam menanamkan karakter 
kebangsaan di kalangan pelajar. Guru dan kepala sekolah menjadi 
kehilangan peran dalam mengarahkan pandangan keagamaan siswa yang 
moderat, inklusif, dan rasional. Di beberapa SMU Negeri di Cianjur, 
ditemukan bahwa proses pembinaan kesiswaan diserahkan pada jaringan 
kelompok-kelompok radikal. Hal itu dilakukan atas persetujuan dan 
perizinan dari pihak sekolah. Namun seringkali, pihak sekolah tidak 

15	 Ciciek	Farha,	Perempuan dilarang Menjadi Pemimpin: Penyebaran Ketidakadilan Gender di Sekolah Umum: 
Studi di Tujuh Kota,	tulisan	ini	dikembangkan	dari	hasil	penelitian	tentang	Religiusitas	Kaum	Muda:	Studi	di	
Tujuh	Kota	yang	dilakukan	pada	2007.	
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mengetahui konten apa yang disampaikan dalam proses pembinaan yang 
dilakukan oleh kelompok luar sekolah tersebut.

Melalui pertemuan Rohis mingguan, para aktivis kelompok radikal 
melakukan pembinaan terhadap para siswa Rohis yang diselenggarakan 
diluar sekolah dan diluar jam sekolah. Dengan kondisi seperti ini, peran 
guru pembina kesiswaan dan pihak sekolah menjadi terbatas dalam 
mengontrol dan mengawasi berbagai dinamika yang berkembang dalam 
aktivitas para pengurus/anggota Rohis. 

Keberadaan Rohis sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di SMU 
Negeri, saat ini telah dijadikan pintu masuk yang sangat efektif bagi 
proses infiltrasi pandangan-pandangan radikal, intoleran, eksklusif, anti- 
HAM, bahkan anti ideologi Pancasila yang dihembuskan oleh kelompok-
kelompok radikal. Dalam hal ini, para pelajar aktivis Rohis yang terlibat 
dalam pergumulan tersebut, mesti diposisikan sebagai korban dari 
proses radikalisasi yang membelenggu mereka. Oleh karena itu menjadi 
signifikan untuk melakukan transformasi nilai-nilai HAM, demokrasi, 
toleransi, dan anti-kekerasan di kalangan aktivis Rohis guna memutus 
proses infiltrasi pandangan radikal di kalangan pelajar secara umum.

Saya ingin mengambil beberapa contoh, misalnya dalam penelitian 
yang dilakukan MAARIF Institute (2011), ditemukan adanya infiltrasi 
yang dilakukan gerakan radikal tertentu melalui kegiatan Rohis di 
salah satu SMU Negeri di Yogyakarta, dengan mengajarkan doktrin 
anti-nasionalisme yang terdapat dalam dokumen modul mentoring 
yang mereka pelajari. Dalam dokumen tersebut nasionalisme dianggap 
sebagai faham yang merusak Islam dari dalam, dan oleh karenanya 
nasionalisme menjadi diharamkan.16 Doktrin ini dalam beberapa kasus, 
telah mendorong adanya penolakan yang dilakukan oleh para pelajar 
untuk mengikuti upacara penghormatan dan pengibaran bendera Merah 
Putih.

16	 Fakta	yang	cukup	mencengangkan	ini	ditemukan	di	sebuah	sekolah	negeri	yang	sepatutnya	memperkuat	
nilai-nilai	kebangsaan.	Muatan	ini	secara	spesifik	terdapat	pada	sebuah	bab	modul	mentoring	yang	mengulas	
tentang	tema	“Ghozwul Fikri” (GF)	atau	diartikan	sebagai	peran	pemikiran.	Di	dalamnya	disebutkan	bahwa	
Ghozwul Fikri	adalah	penyerangan	dengan	berbagai	cara	terhadap	pemikiran	umat	Islam	agar	menyimpangkan	
pemikiran	umat	Islam	dari	pemikiran	asal	yang	islami	menjadi	pemikiran	yang	rancu,	batil,	dan	meracuni.	Dalam	
metode	Ghozwul Fikri	pada	modul	mentoring	ini	tertulis	bahwa	penyebaran	faham	Nasionalisme	termasuk	
bagian	dari	upaya	menyerang	Islam	dari	dalam.	Nasionalisme	disebutkan	sebagai	paham	yang	membunuh	
ruh	ukhuwah Islamiyah	yang	merupakan	azas	kekuatan	umat	Islam.	Ahmad	Gaus	AF,	dkk,	“Laporan	Penelitian	
Pemetaan	Problem	Radikalisme	di	SMU	Negeri	(Kab.	Pandeglang,	Kab.	Cianjur,	Kota	Yogyakarta,	Kota	
Surakarta)”,	hal.		43-44
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Di Kabupaten Pandeglang, radikalisme pemikiran menguat didasarkan 
atas konservatisme keagamaan yang membudaya dalam kehidupan 
sosial-keagamaan masyarakat. Beberapa kebijakan diskriminatif di SMU 
Negeri di Pandeglang, didorong oleh kebijakan pemerintah setempat 
yang diskriminatif di satu pihak, namun di pihak lain mendapat 
dukungan dari masyarakat setempat. Sebagai contoh, di beberapa SMU 
Negeri di Pandeglang, kebijakan kewajiban menggunakan jilbab yang 
notabene adalah salah satu simbol seorang muslimah, ternyata mesti 
juga dipaksakan pada berbagai siswi perempuan non-Muslim.17 Hal ini 
jelas bertentangan dengan faham kebhinekaan yang dianut oleh bangsa 
ini. Selain itu model pemberlakuan kebijakan tersebut mendorong pola 
pikir siswa yang monolitik, eksklusif, dan anti- perbedaan.

Penguatan Pendidikan Kewargaan
Untuk merespon tantangan radikalisme di kalangan pelajar ini, sejak 
tahun 2007 MAARIF Institute telah berupaya menginisiasi berbagai 
program advokasi yang ditujukan untuk melakukan penguatan 
pendidikan kewargaan sekaligus membendung arus radikalisme baik di 
institusi pendidikan swasta, seperti di sekolah-sekolah Muhammadiyah 
(setingkat SMU), maupun di sekolah-sekolah SMU Negeri yang berada 
di bawah koordinasi pemerintah. 

Pada periode 2007-2010 misalnya, MAARIF Institute telah berupaya 
melakukan penguatan kapasitas wawasan HAM bagi para guru mata 
pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan pelajar di sekolah 
Muhammadiyah yang ada di 3 Provinsi, yakni Jawa Barat, Sulawesi Tengah, 
dan Nusa Tenggara Timur.  Salah satu output dari program ini adalah 
adanya buku pegangan matapelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
yang berwawasan HAM bagi para guru dan pelajar. Buku ini telah 
dilatihkan kepada kurang lebih 150 orang guru AIK dan telah digunakan 
di 70 SMA Muhammadiyah di 3 Provinsi; Jawa Barat, Sulawesi Tengah, 
dan Nusa Tenggara Timur.  

Pada periode 2011-2012, MAARIF Institute merespon tantangan 
radikalisme yang terjadi di SMU Negeri dengan melakukan program di 
50 SMU Negeri di 4 kota/kabupaten (Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, 

17	 	Ahmad	Gaus	AF,	dkk,	Laporan Penelitian Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri (Kab. Pandeglang, 
Kab. Cianjur, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta),	hal.	25-26.	
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Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Cianjur). Program ini ditujukan 
untuk meredam arus radikalisme di kalangan pelajar SMU Negeri 
dengan melakukan penguatan pendidikan karakter kebangsaan melalui 
peran para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn).

Dan terakhir, program yang dilakukan di kalangan generasi muda melalui 
pembuatan media film “Mata Tertutup”. Film ini telah disosialisasikan, 
ditonton, dan didiskusikan di 10 kota (Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, 
Garut, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya) dengan 
melibatkan para pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan sejak 
2011 dan berakhir hingga pertengahan tahun 2013 ini.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba memfokuskan ulasan terhadap 
pengalaman menginisiasi program advokasi penguatan pendidikan 
karakter kebangsaan yang telah dilakukan selama periode 2011-2012. 
Kegiatan ini secara umum ditujukan untuk mengisi kekosongan peran 
pendidikan agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
dalam memperkuat pendidikan kewargaan di kalangan pelajar. Yakni 
bagaimana membentuk sikap dan karakter siswa menjadi seorang warga 
Negara yang baik, di tengah realitas kebhinnekaan yang ada pada bangsa 
ini. Lebih jauh upaya tersebut ditujukan untuk mengisi kekosongan 
peran Negara dalam melindungi warganya dari bahaya radikalisme di 
dunia pendidikan.

Latar pemikiran utama diadakannya program ini adalah terkait pentingnya 
peran guru/pendidik dalam membentuk karakter peserta didik/pelajar. 
Di atas sudah dinyatakan, dalam kenyataannya, terkadang sebagian di 
antara para pendidik ini, bukan menjadi bagian dari solusi atas berbagai 
masalah pendidikan di Indonesia, akan tetapi justru sebaliknya malah 
menjadi bagian dari berbagai masalah yang terjadi. Salah satu masalah 
utama yang terjadi pada kondisi para guru di Indonesia dewasa ini adalah 
mengenai kualitas guru itu sendiri, dan khusus dalam isu merebaknya 
radikalisme ini, faktanya MAARIF Institute menemukan bahwa di 
kalangan guru masih terdapat jurang kapasitas dan pemahaman terkait 
isu-isu HAM, toleransi, pluralisme, dan kebhinnekaan. 

Dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk “Nasionalisme dan Masa 
Depan Pendidikan Kita” yang  diadakan MAARIF Institute, di Gedung 
PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa malam 23 Oktober 2012, Anies 
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Baswedan, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut menyatakan 
bahwa guru adalah ujung tombak bagi perbaikan kualitas pendidikan 
di Indonesia.18 Penanaman nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan yang 
sentralistik bisa terjadi apabila guru yang ada di Indonesia memiliki 
kualitas yang baik. Problem radikalisme yang saat ini menjadi trend di 
dunia pendidikan kita, akan lekas terbendung manakala peran-peran 
guru yang berkualitas dapat dioptimalkan.

Program advokasi ini tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas 
para guru agar dapat lebih awas dan peka terhadap problem radikalisme 
yang terjadi di lingkungan sekolahnya, serta membekali mereka 
dengan pemahaman yang utuh dan skill yang mumpuni agar mereka 
dapat membendung arus radikalisme dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan.

Minimnya bahan bacaan materi pelajaran PAI dan PKn dengan muatan-
muatan yang dapat memperkuat karakter dan nilai-nilai kebangsaan 
merupakan salah satu masalah utama kurang berhasilnya dua 
matapelajaran ini dalam membentuk karakter peserta didik dalam proses 
pembelajaran.19 Selain itu, metode pengajaran yang monoton dan tidak 
variatif membuat peserta didik menjadi jenuh dan kurang perhatian 
terhadap pengajaran PAI dan PKn di beberapa sekolah.

Para pelajar lebih tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran keislaman 
melalui pertemuan-pertemuan mentoring yang dilakukan Rohis dengan 
mentor yang berasal dari luar sekolah yang berafiliasi pada kelompok 
radikal tertentu. Hampir di semua sekolah yang menjadi bagian 
dari program ini, menjadikan Rohis sebagai wahana terpenting bagi 
penguatan pengetahuan keislaman bagi para pelajar. Rohis menjadi 
kawah candradimuka bagi pembentukan pandangan dunia pelajar, di 
mana materi-materi keislaman baru yang didapatkan dari liqa, pengajian, 
diskusi, khotbah, buletin-buletin, dll., diserap secara baik. Karena 
itu, bentuk-bentuk kegiatan dan materi-materi yang disampaikan di 
Rohis, secara relatif ikut menentukan apakah mereka akan menganut 
pemahaman Islam yang moderat atau radikal.

18	 Republika	Online,	Guru Ujung Tombak Pendidikan,	http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-
pendidikan/12/10/23/mccq9k-anies-baswedan-guru-ujung-tombak-pendidikan.	diunduh	pada	20	Juni	2013.

19	 Ahmad	Gaus	AF.dkk	Laporan Penelitian Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri (Kab. Pandeglang, 
Kab. Cianjur, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta),	hal.	32.
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Oleh karena itu, salah satu output utama dari program ini adalah adanya 
penyusunan buku pengayaan materi pengajaran Pendidikan Agama 
Islam20 dan Pendidikan Kewarganegaraan21 yang muatannya memberi 
penekanan pada penguatan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, seperti 
nilai toleransi, inklusif, dan anti kekerasan. Buku ini ditulis oleh 
perwakilan para guru yang berasal dari empat wilayah program yang 
menjadi bagian dari program ini. Untuk menyerap kebutuhan materi 
yang ada di lapangan, maka sebelum penyusunan buku ini, MAARIF 
Institute memfasilitasi serangkaian workshop dan diskusi yang melibatkan 
berbagai stakeholder di daerah seperti para Kepala Dinas Pendidikan 
di daerah program, perwakilan kepala sekolah, perwakilan para guru, 
pengawas, dan stakeholder pusat yang berasal dari Kemdikbud, khususnya 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan Kemdikbud.

Setelah rampungnya proses penulisan naskah awal buku ini, peran 
sentral yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan menjadi 
sangat signifikan, karena berupaya melakukan supervisi atas konten 
buku tersebut sehingga sesuai dengan standar kurikulum dan perbukuan 
Nasional.

Buku ini telah disosialisasikan dan dilatihkan kepada sekitar 150 
orang guru matapelajaran PAI dan PKn yang terdapat di empat daerah 
(Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten 
Pandeglang) selama periode Februari-Maret 2012. Dan di penghunjung 
2012 pelatihan ini dikembangkan di daerah DKI Jakarta dengan 
melibatkan sekitar 30 orang guru. 

Selama menginisiasi program ini, peran MAARIF Institute sebenarnya 
lebih tertuju pada upaya fasilitasi berbagai stakeholder yang terkait dengan 
penguatan pendidikan kewargaan ini sehingga dapat menyatukan 
berbagai kepentingan dan kebutuhan yang tergelar di antara simpul 
masing-masing stakeholder tersebut. Di antara stakeholder tersebut adalah 
pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang 

20 Dian Lestari dan Hamid Supriyatno, Materi Pengayaan Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan 
Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusif Mata Pelajaran PAI Tingkat SMA, Jakarta: MAARIF Institute, 
2012. Buku ini diterbitkan atas kerjasama MAARIF Institute dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta, Dina Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, 
Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan LKBN ANTARA.

21	 Benny	Ahmad	Benyamin	dan	Joko	Sustanto,	Materi Pengayaan Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan 
Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusif Mata Pelajaran PKn Tingkat SMA,	Jakarta:	MAARIF	Institute,	2012.
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telah diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan  di wilayah 
program, seluruh kepala sekolah SMU Negeri di wilayah program, guru 
PAI dan PKn, serta pelajar di sekolah-sekolah umum negeri yang terlibat 
dalam program ini.

Pertanyaannya, apa pasal selama ini Negara terkesan abai terhadap peran 
yang cukup sentral tersebut? Dalam pengamatan ketika berkomunikasi 
dan berinteraksi selama program bergulir, MAARIF Institute menemukan 
masih adanya gap pemahaman di kalangan para pemangku kebijakan 
baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal terkait isu-isu toleransi, 
pluralisme, kebhinnekaan, dan perlindungan terhadap kelompok 
minoritas yang sesungguhnya adalah kewajiban perlindungan terhadap 
setiap warga Negara bangsa ini. Gap pemahaman ini menjadikan para 
pemangku kebijakan terlihat gagap dan kikuk dalam menghadapi 
problem radikalisme yang tengah menguat di institusi pendidikan umum 
negeri.

Dalam perjalanan program ini, MAARIF Institute menemukan 
beberapa hambatan yang cukup signifikan, di antaranya, Pertama, adanya 
kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sipil terhadap 
beberapa isu seperti pluralisme agama, kebhinnekaan, pendirian rumah 
ibadah, Ahmadiyah, Syi’ah, dan beberapa isu lainnya, merupakan masalah 
signifikan yang dapat mengaburkan pandangan toleran dan terbuka di 
Indonesia.22 Selama ini pemerintah, terutama melalui Kementerian 
Agama selalu memberikan suara sumbang terkait isu-isu tersebut dan 
bersikap diskriminatif terhadap beberapa kelompok minoritas tersebut. 
Dengan demikian, bisa dikatakan, bahwa pemerintah tidak cukup 
toleran dalam menyikapi pluralitas dan perbedaan yang ada di Indonesia 
ini. 

Ketika MAARIF Institute menggulirkan program advokasi yang 
mengarusutamakan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, anti diskriminasi, 
dan inklusif ini; maka logika, pandangan dan sikap pemerintah seperti 
di atas sangat bertolak belakang dan kontraproduktif dengan upaya 

22	 Cara	pandang	eksklusif	terhadap	isu-isu	tertentu	seperti	pluralisme	agama,	dan	penghargaan	terhadap	
perbedaan	masih	saja	ditemukan	di	kalangan	para	pemangku	kebijakan.	Dalam	sebuah	diskusi	review	naskah	
buku	materi	pengayaan,	kami	mendapati	stakeholder	di	tingkat	pusat	yang	terlibat	dalam	program	ini	menolak	
pandangan-pandangan	inklusif	terhadap	perbedaan.	Dan	fenomena	tersebut	juga	kami	dapati	pada	banyak	
stakeholder	di	daerah.



167MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Muhd. Abdullah Darraz

lembaga masyarakat sipil seperti MAARIF Institute yang selama ini telah 
turut berperan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah 
radikalisme keagamaan di negeri ini.

Kedua, adanya kesenjangan koordinasi di kalangan pemerintah, 
baik itu antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI dalam menyikapi dan menanggulangi masalah 
radikalisme keagamaan di institusi pendidikan di Indonesia. Hal 
tersebut bagi MAARIF Institute justru akan sangat merugikan bagi 
proses penanggulangan masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia. 
Kesenjangan tersebut salah satunya terjadi pada proses pembinaan guru-
guru PAI yang selama ini justru seringkali menjadi aktor dan faktor 
terjadinya radikalisasi di kalangan pelajar. Pihak Kementerian Agama 
maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dinilai kurang 
efektif dalam melakukan pembinaan terhadap para guru PAI tersebut. 

Ketiga, Perbedaan perspektif antara pemerintah dengan masyarakat 
sipil dalam memandang masalah radikalisme sebagai sebuah masalah 
berbahaya bagi Indonesia merupakan sebuah hambatan yang 
signifikan bagi terciptanya kerjasama antara dua elemen tersebut 
dalam menanggulangi masalah radikalisme keagamaan yang semakin 
akut. Sebagaimana diketahui, selama ini Negara belum secara serius 
menganggap masalah radikalisme keagamaan sebagai masalah besar dan 
membahayakan bagi keutuhan Indonesia, sehingga penanggulangannya 
tidak dilakukan secara utuh dan sistematis. Ketiadaan kesamaan 
persepsi ini berdampak negatif pada minimnya upaya sistematis dalam 
menyelesaikan masalah radikalisme hingga ke akarnya. Kita sangat jarang 
menemukan adanya kerjasama dan sinergi yang utuh antara pemerintah 
dan organisasi masyarakat sipil dalam menyikapi dan menanggulangi 
masalah radikalisme keagamaan secara bersama-sama.

Keempat, dinamika politik internal di daerah program, merupakan salah 
satu hambatan terciptanya komunikasi dengan stakeholder di daerah. 
Sebagai contoh, ketidakstabilan politik di Kabupaten Cianjur, memaksa 
adanya pergantian kepemimpinan dan sekaligus pergantian Kepala 
Dinas Pendidikan setempat merupakan hambatan yang cukup signifikan 
dalam mengomunikasikan program ini. Pergantian Kepala Dinas secara 
otomatis merotasi seluruh jajaran di dinas pendidikan daerah tersebut, 
termasuk di antaranya adalah kepala bidang, para pengawas, dan 
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Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang menjadi tumpuan bagi 
berjalannya program ini. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan ini 
adalah dengan melakukan rekomunikasi dan rekoordinasi dengan 
berbagai pemangku kebijakan baru yang menjadi otoritas penting 
di jajaran dinas pendidikan setempat. Namun demikian, MAARIF 
Institute juga melakukan komunikasi intensif dengan Musyawarah Kerja 
Kepala Sekolah (MKKS) yang berfungsi sebagai penghubung terjalinnya 
komunikasi yang baik dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten 
Cianjur. Di Kabupaten Pandeglang, MAARIF Institute mendapati hal 
serupa, yakni adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan setempat 
yang membuat komunikasi awal terputus. Namun setelah melakukan 
komunikasi ulang dengan pimpinan yang baru, MAARIF Institute dapat 
melakukan program ini dengan baik.

Namun selain hambatan, adanya dukungan berbagai kalangan, terutama 
para pemangku kebijakan yang terlibat dalam advokasi penguatan 
pendidikan kewargaan ini menjadi kunci utama bagi berhasilnya program 
ini. Selain itu dukungan tersebut diupayakan dapat menjadikan program 
ini memiliki dampak positif bagi penguatan pendidikan kewargaan di 
lingkungan sekolah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan sejak awal bergulirnya program ini, telah memberikan 
dukungan signifikan melalui surat dukungan dan rekomendasi terhadap 
program ini yang ditujukan secara langsung kepada para Kepala Dinas 
Pendidikan di 4 daerah program (Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten 
Cianjur), agar dapat berperan aktif dalam menyukseskan program ini. 
Surat tersebut dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan melalui Wamendik kala itu, Prof. Fasli Djalal. Surat 
tersebut dirasakan sangat penting dan bermanfaat untuk menumbuhkan 
kepercayaan di tingkat stakeholder lokal terhadap pelaksanaan program 
ini. 

Dukungan Pemerintah Daerah juga dirasakan sangat efektif dan bernilai 
guna bagi kelancaran program ini. Sebelum merealisasikan program ini, 
beberapa pertemuan dan audiensi dilakukan bersama dengan para kepala 
daerah di area program, diantara kepala daerah yang ditemui saat itu 
adalah adalah Ir. Joko Widodo (Walikota Surakarta pada masa itu, yang 
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sekarang telah menjadi Gubernur DKI Jakarta), Drs. Hariyadi Suyuti 
(Wakil Walikota Yogyakarta pada saat itu, dan sekarang telah menjadi 
Walikota), dan Drs. Erwan Kurtubi (Bupati Pandeglang). Dukungan dan 
apresiasi mereka terhadap rencana awal program ini merupakan tahap 
penting bagi keberhasilan pelaksanaan progam ini selama beberapa 
tahun terakhir. Para kepala daerah ini secara langsung memberikan 
disposisi kepada para kepala dinas pendidikan di masing-masing daerah 
agar dapat menyambut dan berperan aktif dalam menyukseskan program 
ini.

Dukungan dan partisipasi penuh Kepala Dinas Pendidikan serta jajaran 
dinas di bawahnya merupakan faktor yang sangat penting dalam program 
ini. Dinas Pendidikan di tiap daerah merupakan mitra terpenting dalam 
menggulirkan program ini. Sejak awal dimulainya program ini, MAARIF 
Institute telah menyusun sebuah kesepakatan bersama dengan Dinas 
Pendidikan di 4 area program, yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Pandeglang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah nota 
kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh para Kepala Dinas 
dan Direktur Eksekutif MAARIF Institute. Di antara point penting yang 
terdapat pada nota kesepahaman tersebut adalah bahwa kedua lembaga 
ini bersepakat untuk bekerjasama melaksanakan penguatan pendidikan 
kewargaan dalam bentuk Program Pendidikan Karakter Kebangsaan 
di kota/kabupaten masing-masing dengan melibatkan Kepala Sekolah, 
Guru, dan Siswa di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota/
Kabupaten masing-masing. 

Peran Media dalam Penguatan Pendidikan Kewargaan
Peran media sebagai partner masyarakat sipil dalam penguatan pendidikan 
kewargaan dinilai sangat penting. Media diharapkan dapat membentuk 
opini positif di kalangan publik bagi upaya-upaya inisiatif masyarakat 
sipil dalam melakukan advokasi dan penguatan peran kewargaan warga 
Negara. Namun demikian, media juga bisa menjadi hambatan tersendiri 
bagi upaya penguatan pendidikan kewargaan ini. Dalam beberapa kasus, 
media terlihat bungkam terhadap berbagai praktek intoleransi dan 
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kekerasan berlatarbelakang keagamaan yang terjadi di hadapan publik.23 
Beberapa isu yang bersifat sensitif dan mengundang polemik di publik 
kurang mendapatkan pemberitaan yang meluas di media.

Namun demikian, selain memberikan informasi, fungsi dan peran lain 
dari media adalah melakukan interpretasi dan menggiring peran aktif 
publik dalam menyikapi dan mengambil sikap bersama terhadap berbagai 
isu yang diangkat dalam media.24 Media bisa memberikan interpretasi 
positif atau bahkan interpretasi negatif terhadap sebuah isu positif yang 
tengah digalakkan dalam kehidupan publik. 

Dalam konteks penyelenggaraan program pendidikan karakter yang 
diinisiasi oleh MAARIF Institute, banyak media memberikan tanggapan 
dan interpretasi positif terhadap program advokasi tersebut. Namun 
kita juga tidak bisa menutup mata, diantara media tersebut ada yang 
memberikan interpretasi negatif terhadap upaya penguatan pendidikan 
kewargaan di kalangan publik.

Interpretasi negatif yang tidak fair dari satu-dua media propaganda Islam 
Radikal tentang program ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, 
betapa media sebagai salah satu pilar demokrasi perlu mendapat 
penyadaran dan penguatan terkait pendidikan kewargaan, sehingga 
dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya suasana kebangsaan yang 
menghargai perbedaan dan kebhinnekaan. Media-media propagandis 
seperti ini telah memberitakan secara tidak fair dan cenderung 
menyudutkan upaya positif advokasi penguatan pendidikan kewargaan 
di kalangan masyarakat sipil. 

Beberapa media menyatakan bahwa program pendidikan karakter yang 
diinisiasi oleh MAARIF Institute sebagai proyek pendangkalan akidah/
keyakinan umat Islam dan bahkan dianggap sebagai modus pemurtadan.25 
Buku materi pengayaan pendidikan karakter kebangsaan yang menjadi 
output dari program ini juga mereka anggap sebagai produk sampah yang 

23	 Untuk	analisis	lebih	lanjut	terkait	peran	media	terkait	isu-isu	intoleransi,	kekerasan,	dan	radikalisme,	bisa	dilihat	
tulisan	Ade	Armando,	“Kebisuan	Media,	Kegarangan	Massa”,	Jurnal	MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial,	
5.2	(2010):	164-171..

24	 Ade	Armando,	“Kebisuan	Media,	Kegarangan	Massa”,	MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial,	5.2	(2010):	
167.

25	 Lihat	http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/05/02/18915/modus-pemurtadan-dalam-buku-
pendidikan-karakter-agama-islam.	Tautan	ini	diunduh	pada	22	Juni	2012.
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telah merusak karakter para pelajar.26 

Pemberitaan mereka terkait buku ini mendapat sorotan publik beberapa 
minggu setelah buku tersebut diluncurkan oleh Wamendikbud RI, 
Prof. Musliar Kasim. Fenomena ini bagi MAARIF Institute merupakan 
sebuah tantangan dalam mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, anti 
kekerasan, inklusif, penghargaan terhadap perbedaan, dan hak asasi 
manusia di hadapan publik. Sebaliknya mereka malah secara gencar 
mengampanyekan pandangan-pandangan intoleran dan radikal, termasuk 
selalu menyerang terhadap lembaga-lembaga yang selalu menyuarakan 
isu pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, kita patut merasa prihatin, karena 
faktanya beberapa media tersebut belum mampu berperan untuk turut 
memberikan pendidikan kewargaan bagi masyarakat secara baik. Selama 
ini beberapa media tersebut justru malah menciptakan kondisi yang 
kontraproduktif bagi penumbuhan wawasan kebangsaan dan mempererat 
solidaritas kebhinnekaan yang menjadi idaman kita bersama. 

Simpulan
Menguatnya gejala radikalisme di lingkungan institusi pendidikan, 
merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi Indonesia di masa 
depan. Penguatan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat mesti 
mendapat sokongan yang kuat untuk membendung arus radikalisme 
yang pertumbuhannya tidak pernah bisa kita prediksikan di masa depan. 
Peran pemerintah dalam hal ini harus terus didorong dan diupayakan 
sebagai bagian dari kewajiban konstitusional menghadirkan kehidupan 
kebangsaan yang senantiasa menghargai perbedaan, karena keniscayaan 
realitas bangsa ini berada di atas landasan kebhinnekaan. Peran 
pemerintah tentu perlu mendapat topangan dari berbagai lembaga-
lembaga dan organisasi masyarakat sipil dan media sebagai bagian dari 
upaya menanggung tanggungjawab ini secara bersama. Bergotong-royong 
menyelesaikan masalah ini akan lebih mempermudah dan mempercepat 
penyelesaian masalah tersebut.

26	 	Lihat	juga	http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/04/28/18858/maarif-institute-launcing-buku-
pendidikan-karakter-yang-rusak/.	Tautan	ini	diunduh	pada	22	Juni	2012.
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Masih ingat pro-kontra keberadaan Rohis (Kerohanian Islam) tahun lalu? 
Persisnya pada September 2012, banyak orang dikagetkan oleh sebuah 
tayangan di Metro-TV yang bertajuk “Awas, Generasi Baru Teroris”. 
Dalam tayangan tersebut, Prof. Dr. Bambang Pranowo yang diundang 
sebagai narasumber memaparkan hasil penelitian lembaga yang 
diasuhnya, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dikatakan, 
antara lain, bahwa kegiatan ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah, 
yang lazim disebut Rohis atau Kerohanian Islam, merupakan pintu 
masuk rekrutmen teroris. Kontan saja tayangan itu menuai kecaman dari 
berbagai pihak, terutama para aktivis dan alumni Rohis sendiri. Mereka 
menuntut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar memberikan sanksi 
pada Metro TV terkait tayangan yang, menurut mereka, meresahkan 
dan menimbulkan stigma negarif dan saling curiga terhadap anak-anak 
sekolah yang aktif dalam pengajian.

Lebih dari itu, Forum Komunikasi Alumni Rohis (FKAR) menuntut 
Metro TV untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. FKAR 
juga meminta televisi ini untuk mencabut pemberitaannya. Jika tidak, 
demikian bunyi tuntutan itu, maka FKAR menuntut supaya Metro-TV 
dicabut hak siarnya karena telah melakukan keresahan dan kebohongan 
publik. Suara dan tuntutan senada juga disampaikan oleh Keluarga 
Mahasiswa Islam (GAMAIS) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 
sejumlah elemen Islam yang lain.

Ada satu hal yang dilupakan oleh para pengecam dan penuntut itu, yakni 
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bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Bambang Pranowo adalah 
hasil penelitian. Anehnya, di antara raung teriakan itu tidak ada yang 
memedulikannya. Orang lebih senang marah-marah daripada mencoba 
melihat masalahnya secara jernih. Sikap emosional dengan mengecam 
dan menggalang aksi unjuk rasa—seperti yang dilakukan oleh ribuan 
aktivis Rohis di Bundaran Hotel Indonesia pada 23 September 2012—
lebih diutamakan daripada bersikap terbuka dan objektif. 

Di sini bukan pada tempatnya untuk memaparkan laporan riset 
Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Januari 2011 yang 
disampaikan dalam tayangan Metro TV itu. Namun, dapat kami katakan 
bahwa hasil riset tersebut terkonfirmasi oleh riset yang kami lakukan di 
MAARIF Institute pada Juli 2011 dengan topik yang sama yakni tentang 
radikalisme keagamaan di kalangan pelajar. Bedanya pada metodologi 
dan area penelitian. LaKIP menggunakan metode kuantitatif, Maarif 
Institute menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Area 
penelitian LaKIP ialah Jabodetabek, sementara kami terjun ke empat 
daerah: Cianjur, Pandeglang, Surakarta, dan Yogyakarta.

Keempat daerah itu dipilih setelah kami melakukan serangkaian studi 
pendahuluan untuk melihat dan memetakan daerah-daerah penelitian 
dengan topik dimaksud sehingga tepat sasaran. Bahwa akhirnya empat 
daerah itu yang terpilih sebagai area penelitian, juga didasarkan pada 
deteksi awal kami tentang adanya kelompok-kelompok yang memiliki 
paham keagamaan radikal dengan indikasi menolak ideologi Pancasila, 
tidak bersedia menghormati bendera kebangsaan, dan menginginkan 
adanya Negara Islam.

Dua daerah penelitian, Cianjur dan Pandeglang, merupakan daerah yang 
menerapkan Perda Syariah. Dalam berbagai studi yang pernah dilakukan 
oleh baik perorangan (seperti Ciciek Farha) maupun lembaga-lembaga 
riset seperti Setara Institute, The Wahid Institute, LaKIP, dan CSRC-
UIN Jakarta, terdapat petunjuk bahwa daerah-daerah yang menerapkan 
Perda Syariah cenderung melakukan diskriminasi kepada kelompok-
kelompok minoritas, tidak menghargai kemajemukan, dan melakukan 
politisasi agama untuk tujuan merebut kekuasaan.

Sementara itu daerah-daerah yang tidak menerapkan Perda Syariah 
seperti Surakarta dan Yogyakarta, berdasarkan riset-riset terdahulu, 
tetap tidak imun dari penetrasi kelompok radikal. Walaupun aktivitas 
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kelompok ini tidak mendapatkan restu dari pemerintah daerah melalui 
Perda Syariah, namun gerak langkahnya sangat agresif. Mereka aktif 
melakukan infiltrasi ke kantong-kantong masyarakat seperti masjid, 
perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah. Dari segi strategi gerakan, mereka 
terbagi ke dalam dua kelompok, yakni organisasi massa (ormas) Islam 
yang sangat vokal menyuarakan penegakan syariah dan khilafah seperti 
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan partai politik yang berasaskan Islam 
seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Kedua jenis organisasi itu secara serempak melakukan penetrasi ke 
kantong-kantong Islam yang sudah ada dan terlembaga secara mapan. 
Maka atas dasar itu, misalnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah 
mengeluarkan SK Nomor 149/2006 yang berisi antara lain peringatan 
agar seluruh anggotanya mewaspadai partai politik bersayap dakwah yang 
melancarkan misi dan infiltrasinya ke seluruh organisasi dan amal usaha 
Muhammadiyah (Keputusan: butir 2). 

Tidak hanya Muhammadiyah, ormas NU (Nahdlatul Ulama) pun 
merasa resah dengan infiltrasi kelompok-kelompok radikal yang ingin 
mengganti dasar dan bentuk Negara. Dalam sebuah kesempatan Bahtsul 
Masa’il di Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, 
pada awal November 2007, para ulama NU mengecam sistem “Khilafah 
Islamiyah” karena hal itu dianggap akan mengancam NKRI dan 
memunculkan disintegrasi dalam keragaman agama. Dalam forum itu 
juga dikeluarkan himbauan kepada kaum Nahdliyin untuk mewaspadai 
gerakan pengambilalihan masjid-masjid NU oleh kelompok radikal yang 
menganggap sesat masjid-masjid NU karena mempraktikkan amalan dan 
ritual yang tidak sesuai dengan manhaj salafi. 

SKPP Muhammadiyah merupakan respon dan keprihatinan terhadap 
laporan-laporan dari para anggotanya mengenai adanya infiltrasi politik 
ke dalam organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Dan SK itu 
dengan tegas menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (Keputusan: 
butir 3). Sementara itu walaupun para ulama NU tidak menyebut secara 
spesifik ormas yang ingin mengganti dasar dan bentuk negara, kita sudah 
mafhum bahwa yang dimaksud ialah Hizbut Tahrir Indonesia atau 
HTI yang memang sangat vokal menyuarakan pembentukan Khilafah 
Islamiyah. Sedangkan kelompok radikal yang ditengarai mengambil-alih 
masjid-masjid NU karena dianggap sesat ialah kelompok salafi-wahabi 
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yang identifikasinya lebih luas dari PKS dan HTI,1 namun semuanya 
bertendensi memiliki orientasi ideologis yang kuat, yang menawarkan 
Islam sebagai alternatif terhadap ideologi dan bentuk negara yang sah.

Gerakan Ideologi
Berkembang-biaknya kelompok-kelompok radikal yang berorientasi 
ideologis di Tanah Air dengan ciri-ciri seperti di atas didukung oleh 
situasi politik kebebasan yang menetas pasca runtuhnya rezim Orde 
Baru. Sebelumnya, di tengah kekuasaan rezim otoriter Orde Baru, 
kelompok-kelompok itu tidak pernah terekspos atau tumbuh sebagai 
gerakan bawah tanah (underground). Menurut Anthony Bubalo dan Greg 
Feally (2005: vii), gerakan-gerakan radikal di Tanah Air berhulu pada 
gerakan serupa di Timur Tengah. Ide gerakan radikalisme ini diimpor 
oleh kalangan radikal Islam Indonesia yang selama dekade 80-an dan 
90-an telah berhubungan dengan para radikalis di Timur Tengah melalui 
jalur studi. Mereka terpengaruh ideologi gerakan Ikhwan al-Muslimin, 
al-Qaeda, dan para jihadis Afganistan (Bubalo & Feally, 2005: viii).

Era reformasi yang meniupkan angin kebebasan benar-benar 
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk memenuhi ruang 
publik dengan berbagai agenda islamis mereka seperti penegakan 
khilafah, syariah sebagai solusi, islamisasi lembaga-lembaga politik 
sekular, dan sebagainya. Tentu saja publik dibuat terhenyak karena 
penegasan identitas Islam yang begitu vulgar itu tidak pernah terdengar 
sebelumnya. Dan lebih penting lagi, agenda-agenda yang disuarakan oleh 
gerakan itu dianggap bertentangan dengan arus utama Islam Indonesia 
yang telah menerima ideologi Pancasila dan bentuk negara NKRI sebagai 
final. Terbersit kecemasan bahwa jika gerakan ini menggelinding semakin 
besar, maka ia akan menjadi ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika 
yang mengayomi keragaman Indonesia. Bagaimanapun, kelompok-
kelompok ini terbukti tidak segan-segan memaksakan kehendak dengan 
ancaman, teror psikologis, bahkan bom bunuh diri seperti yang terjadi 
di Bali dan Jakarta. 

1 Salah satu kasus yang menarik ialah terjadinya perebutan masjid al-Munawwarah Pamulang 
Banten antara jamaah Abu Jibril dari kelompok salafi-wahabi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 
versus jamaah Habib Abdurrahman Assegaf, Ketua Gerakan Umat Islam Indonesia pada Agustus 
2009.
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Memang belum terlambat benar mengantisipasi meluasnya ideologi 
dan simpatisan gerakan ini. Namun sebagai gambaran awal patut 
dikemukakan bahwa agenda-agenda kelompok ini telah didiseminasi 
dan diinternalisasikan melalui berbagai model dan cara yang disesuaikan 
dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang dinamis. 
Mereka masuk melalui beberapa organisasi kemasyarakatan baik yang 
bersifat trans-nasional, maupun nasional. Sebuah riset yang dilakukan 
oleh Farha Ciciek (2008: 3) menunjukkan bahwa gerakan ini telah 
mewabah di sekolah-sekolah baik yang bercorak keagamaan, lebih-lebih 
yang bercorak umum.

Yang lebih mengagetkan, dalam penelitian itu juga disebutkan adanya 
bukti-bukti bahwa pihak sekolah, terutama sekolah umum, justru 
mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya gerakan ideologi ini. Praktek-
praktek penetrasi ideologi Islam di lingkungan sekolah dilakukan 
melalui berbagai aktivitas baik dalam proses belajar-mengajar (melalui 
indoktrinasi paham-paham radikal seperti yang terjadi di sebuah sekolah 
di Solo) maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti terjadi di 
Cianjur dengan melakukan pelatihan semi-militer “Jundullah”, dengan 
menjurus pada praktek kekerasan atas nama agama). Dengan kondisi 
seperti itu, munculnya kesimpulan bahwa kegiatan keagamaan di sekolah 
telah menjadi sarana regenerasi ideologi Islam garis keras, bahkan teroris, 
harusnya tidak mengagetkan.

Baik hasil penelitian Ciciek maupun LaKIP sama-sama menunjukkan 
kuatnya indikasi keterlibatan Rohis (Kerohanian Islam) sebagai lembaga 
di bawah OSIS yang membidangi kegiatan keislaman di sekolah. Dan 
sudah umum diketahui bahwa Rohis merupakan (atau dijadikan) ajang 
penggemblengan dan rekrutmen kader bagi Partai Keadikan Sejahtera 
(PKS). Sebagaimana LDK (Lembaga Dakwah Kampus) di perguruan-
perguruan tinggi yang juga merupakan “perpanjangan tangan” PKS 
untuk membina kader-kader dakwah yang sejalan dengan ideologi 
keislaman ala PKS. 

Dengan sedikit perbedaan pada angle riset, apa yang dilakukan oleh PPIM 
(2008: 2-3) juga  memperlihatkan kesimpulan yang senada, di mana 
sekitar 73% dari 500 guru agama dan 208 siswa yang disurvei di Jawa 
menunjukkan sikap intoleran dan anti-keragaman. Begitu juga riset kami 
sebelumnya (MAARIF Institute, 2009: 57), yang memberi bukti bahwa 
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ternyata institusi pendidikan umum telah banyak memberi  pengaruh 
bagi pertumbuhan ide gerakan ideologis di Indonesia. Kami menemukan 
fakta bahwa para pemimpin organisasi kemasyarakatan Islam yang 
berhaluan radikal di Indonesia, 63% di antaranya berlatarbelakang 
pendidikan umum SMU dan universitas umum, dan bukan dari 
lingkungan pendidikan keagamaan (pesantren atau universitas Islam). 

Jika ide dan paham radikal berkembang di sekolah-sekolah tentu sudah 
terbayang generasi bangsa seperti apa yang akan muncul 20 tahun yang 
akan datang. Islam yang dikembangkan oleh kelompok radikal sebagai 
ideologi tersendiri di dalam ideologi negara pasti akan menimbulkan 
masalah. Cita-cita mendirikan khilafah atau Negara Islam serta hasrat 
untuk menjadikan syariah Islam sebagai pengganti hukum nasional jelas 
merupakan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang majemuk. Pendidikan 
yang seyogianya ditujukkan untuk menumbuhkan sikap kebangsaan dan 
kewarganegaraan, malah menggerus nilai-nilai kebangsaan dan ideologi 
negara itu sendiri.

Fenomena itu tentu sangat mencemaskan, sebab ia tidak hanya 
mengingkari cita-cita dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri 
sebagaimana diatur UUSP No. 20, 2003, namun juga mengancam masa 
depan bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh generasi mendatang 
yang  sebagian  besarnya  dididik  oleh  lembaga  pendidikan  formal 
tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kami memandang perlu adanya usaha 
untuk meredam gerakan ideologisasi yang terjadi di sekolah-sekolah 
umum, untuk mengembalikan fungsi sekolah pada tujuannya semula, 
yakni mentransformasikan nilai-nilai luhur kebangsaan yang sarat dengan  
sikap inklusif,  terbuka  pada  perbedaan, dan mengembangkan toleransi 
di antara sesama. Kami memandang bahwa salah satu upaya membendung 
gerakan ideologi yang akan berujung pada upaya “radikalisasi” sekaligus 
memperkuat peran-peran pendidikan-kewargaan (civic education) lembaga 
pendidikan itu adalah melalui program “kontra-radikalisasi” lembaga 
pendidikan formal negeri setingkat SMA.

Untuk memetakan lebih lanjut problem radikalisme yang terjadi di 
sekolah-sekolah menengah umum negeri ini, MAARIF Institute telah 
melakukan survei untuk memetakan proses radikalisasi yang selama 
ini terjadi di SMU Negeri, termasuk menyingkap motif dan tujuannya,  
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cara dan modelnya, serta sumber-sumber (referensi dan preferensi  
perseorangan) terbentuknya proses radikalisasi sikap dan pandangan 
keagamaan tersebut. Dengan mengambil 4 (empat) area  penelitian,  yaitu: 
Kab. Pandeglang (Banten), Kab. Cianjur (Jawa Barat); Kota Yogyakarta 
(DI Yogyakarta), dan Kota Solo (Jawa Tengah).

Pertanyaan Penting
Riset ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting yang 
mengemuka dalam masyarakat kita beberapa tahun terakhir, yakni: 
Benarkah sekolah-sekolah menengah umum negeri (SMUN) telah 
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras untuk merekrut 
anggota? Apa strategi yang mereka tempuh dan bagaimana pula jaringan 
mereka terbentuk di lingkungan sekolah-sekolah yang disurvei? Tidak 
kurang pentingnya ialah sikap kalangan otoritas di sekolah (pimpinan 
dan para guru) terhadap kelompok-kelompok garis keras yang berusaha 
masuk ke dalam lingkungan mereka.

Penelitian ini dilakukan oleh 4 (empat) tim yang diturunkan ke empat 
lokasi penelitian yaitu Kab. Pandeglang, Kab. Cianjur, Kota Solo, dan 
Kota Yogyakarta. Keempat tim turun secara serentak ke lokasi penelitian 
dalam kurun waktu antara 11 sd 23 Juli 2011. Dalam penelitian ini kami 
menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tatap-muka dengan 
panduan kuesioner kepada 3 kelompok informan: 1. Kepala Sekolah, 2. 
Guru Mata  Pelajaran  Agama  dan  Mata Pelajaran  PKn;  3.  Siswa  yang  
aktif  di  Intra Sekolah  (OSIS/ Rohis/ Rohbud/ Rohkris/ Rohind)  dan  
Siswa Non-aktif di Intra Sekolah. 

Setiap wilayah penelitian berada di bawah tanggung jawab seorang 
peneliti dibantu oleh beberapa asisten. Seluruh peneliti dan asistennya 
berjumlah 11 orang. Adapun informan yang diwawancarai sebanyak 250 
orang dari 50 sekolah. Lihat Tabel di bawah.
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Meskipun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, namun kami 
berusaha melakukan kuantifikasi terhadap beberapa permasalahan yang 
mencuat dalam temuan penelitian, berdasarkan beberapa pertanyaan 
yang sengaja dirancang untuk menghasilkan jawaban yang bisa diukur 
dengan angka (prosentase). Hal ini untuk memudahkan pembacaan 
atas temuan di lapangan. Untuk itu kami juga membuat tabulasi supaya 
mudah dipahami. 

Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan studi literatur. Dalam 
hal ini kami membaca dan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang 
relevan, baik dari buku-buku maupun hasil penelitian serupa yang 
pernah dilakukan.

Sungguhpun hasil-hasil studi terdahulu telah memberikan petunjuk 
cukup jelas tentang adanya aktivitas dari kelompok-kelompok tersebut 
dalam melakukan infiltrasi ke kantong-kantong aktivitas masyarakat, 
namun studi ini tetap kami mulai dari pikiran tanpa prasangka. Para 
peneliti yang diterjunkan ke lapangan hanya dibekali keterampilan untuk 
membaca situasi secara komprehensif, bukan untuk mengkonfirmasi data-
data yang pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pemetaan
Kami menganggap infiltrasi gerakan radikal terhadap sekolah-sekolah 
ini merupakan persoalan yang sangat serius dan harus diantisipasi dan 
dibendung. Beberapa studi yang pernah dilakukan terkait masalah ini, 
yang telah kami paparkan di bagian awal,  memperlihatkan bahwa ancaman 
itu benar-benar ada, dan terus membesar. Penelitian yang kami lakukan 
berangkat dari keprihatinan yang sama. Dan hasilnya, sebagaimana yang 
akan segera kita lihat, membuktikan bahwa keprihatinan itu memang 
cukup beralasan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah di daerah penelitian 
merupakan tempat yang terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh 
yang dibawa organisasi dari luar tanpa saringan atau filter dari pihak 
otoritas sekolah. Bahkan, tak jarang sekolah justru melakukan kerjasama 
dengan mereka untuk mengajarkan pengetahuan agama kepada siswa/
siswi melalui Rohis. Dalam konteks ini, pihak sekolah tidak mengetahui 
peta dan pergerakan organisasi-organisasi yang berbasis Islam itu. Untuk 



183MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Ahmad Gaus AF

menyebut beberapa seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), dan Jamaah Tabligh, begitu mudah masuk ke 
sekolah-sekolah umum. 

Pihak sekolah juga bersikap permisif membiarkan kelompok seperti 
HTI menempelkan brosur mereka di dinding-dinding sekolah. Seruan 
HTI untuk menegakkan Khilafah Islamiyah dan menolak Pancasila, 
UUD dan NKRI dalam penelitian ini memang tidak (belum) terlihat 
pengaruhnya yang signifikan di daerah penelitian, termasuk di daerah 
yang menerapkan Perda Syariah seperti Cianjur dan Pandeglang. 
Sementara itu di sekolah-sekolah yang terbilang besar yang memiliki 
perpustakaan seperti di Yogyakarta dan Solo, buletin-buletin HTI 
lengkap dengan seruan Khilafah Islamiyah juga masuk ke taman bacaan 
siswa ini. Bahkan di perpustakaan SMAN 1 Yogyakarta terdapat banyak 
buku Ikhwanul Muslimin, Majalah Sabili, dan majalah sejenis yang 
merupakan sumbangan dari alumni yang disampaikan melalui aktivis 
Rohis.

Pada umumnya sebagian besar pembina Rohis ialah guru agama Islam 
yang secara struktural berada di bawah kepala sekolah. Karena itu semua 
kegiatan Rohis diketahui oleh kepala sekolah. Namun demikian untuk 
instruktur atau pemateri pengajian, dengan alasan sumber daya manusia 
yang belum mencukup, mereka mendatangkannya dari luar. Hampir 
semua Rohis di daerah penelitian memiliki hubungan aktif dengan 
organisasi-organisasi Islam di luar sekolah mereka, baik organisasi Islam 
transnasional maupun organisasi Islam lokal. 

Mereka, setidaknya dalam pengamatan langsung studi ini, telah melakukan 
kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), baik 
dengan sekolah sendiri maupun dengan para eksponen Rohisnya. Di 
satu sisi, pihak sekolah dan para aktivis Rohis sendiri terbantu dengan 
kehadiran mereka karena memberikan materi-materi keagamaan secara 
gratis; sementara di sisi lain, mereka sangat beruntung bisa diperbolehkan 
masuk ke sekolah karena dengan begitu bisa menyebarkan paham mereka 
sekaligus bisa memperluas keanggotaan. 

Sementara itu untuk beberapa sekolah yang tidak memiliki hubungan 
aktif dengan organisasi di luar karena alasan jarak yang jauh dan terpencil 
seperti di pedalaman Pandeglang dan Cianjur biasanya diupayakan cara 
lain. Salah satunya ialah dengan mengundang para aktivis Rohis di 
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sekolah-sekolah tersebut untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang 
digelar di daerah kota. Dengan cara seperti ini, organisasi-organisasi 
tersebut tetap bisa melakukan penetrasi kepada para aktivis Rohis dan 
memiliki ikatan dengan mereka walaupun sekolah mereka jauh di 
pedalaman. 

Organisasi-organisasi Islam yang membuat jaringan dengan sekolah-
sekolah biasanya memiliki standar, baik dalam metode pengajaran 
maupun materinya. Mereka “menggarap” para aktivis Rohis itu secara 
sistematis. Hal ini bisa dilihat dari modul mentoring, bahan ceramah/
khutbah, buku dan majalah di perpustakaan, mentoring Rohis, kajian-
kajian atau pengajian agama di dalam maupun luar lingkungan sekolah 
yang sangat terencana.

Muatan politik dari materi pengajaran itu pun sangat kental. Hal 
ini terlihat, misalnya, dalam modul mentoring SMAN 6 Yogyakarta 
tahun ajaran 2011-2012, yang dibuat oleh tim pengelola mentoring 
SMAN 6 Yogyakarta halaman 42-43 dengan tema Ghozwul Fikri (GF). 
Di situ disebutkan bahwa GF adalah penyerangan dengan berbagai 
cara terhadap pemikiran umat Islam guna mengubah apa yang ada di 
dalamnya sehingga tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang 
benar karena telah bercampur aduk dengan hal-hal tak islami. Dalam 
modul mentoring ini tertulis bahwa penyebaran paham Nasionalisme 
ialah penyerangan terhadap Islam dari dalam. Nasionalisme disebutkan 
sebagai paham yang membunuh ruh Ukhuwah Islamiyah yang merupakan 
azas kekuatan umat Islam. 

Tidak terlalu jelas modul itu dibuat oleh dan untuk kepentingan 
organisasi apa. Yang pasti bukan kepentingan sekolah. Selain itu, sulit 
juga mengorek informasi dari para responden yang mau berterus terang 
untuk siapa mereka bekerja dan ke mana nantinya para aktivis Rohis 
itu akan diarahkan. Hanya beberapa petunjuk saja yang mungkin dapat 
dijadikan pegangan. Misalnya, para siswa SMA 9 Yogyakarta yang 
mengikuti program liqa’ di sekolah pernah melihat beberapa alumninya 
yang menjadi pengajar mentoring pada Rohis memakai atribut PKS. 
Apakah ini berarti bahwa sekolah (dan khususnya para aktivis Rohis) 
telah dijadikan lahan oleh PKS untuk merekrut kader politik mereka? 
Masih perlu penelusuran lebih jauh lagi. 

Sikap skeptis ini perlu ditaruh di muka mengingat bahwa PKS bukan 
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satu-satunya organisasi dari luar yang menjadikan sekolah sebagai sasaran 
bidik untuk menanamkan ideologi dan pengaruhnya. Di Solo misalnya, 
terjadi kontestasi berbagai organisasi yang berusaha masuk ke sekolah-
sekolah dengan selubung kepentingan “dakwah”. Lagi-lagi harus dicatat 
bahwa Rohis menjadi titik masuk bagi proses transmisi dan reproduksi 
pengetahuan keagamaan yang cenderung ideologis.

Mekanisme yang berjalan di Rohis melibatkan alumni atau jejaring lain 
yang turut serta memberikan materi kajian keislaman dalam bentuk 
mentoring, liqo dan atau halaqoh. Temuan mencolok terdapat di SMA 
Negeri 1 Surakarta yang berada di Jl. Monginsidi Surakarta.2 Di SMA 
Negeri 1 Surakarta, transmisi ideologi dilakukan melalui metode kajian 
Halaqoh untuk siswa kelas satu (X) SMA. Pada mulanya proses rekrutmen 
ini bermula pada Masa Orientasi Siswa (MOS). Transmisi pengetahuan 
yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Surakarta ini dilakukan 
dengan dibantu oleh organisasi yang berada di luar sekolah.3 Organisasi 
yang dimaksud adalah Pondok Pesantren Daarussalaf Ibn Taimiyyah, di 
kawasan Ngruki, Grogol, Sukoharjo.4 

Menurut penuturan beberapa narasumber sekunder, pada mulanya 
di SMA Negeri 1 Surakarta, bukanlah didominasi ideologi salaf. Pada 
tahun-tahun sebelumnya, pernah SMA Negeri 1 Surakarta ini bercorak 
gerakan Jamaah Tabligh, pernah pula memiliki warna tarbiyah yang kental. 
Namun kini, dominasi pemahaman keagamaan lebih bercorak gerakan 
Salafi, meskipun masih ada juga siswa yang berafiliasi pada Tarbiyah, 
dalam jumlah yang lebih kecil. Adanya kecenderungan transmisi gerakan 
salaf ini mendapatkan pembenaran ketika transmisi pengetahuan itu 

2 Di sekolah ini peneliti memang tidak menemukan informasi utuh dari informan yang ada di SMA 
Negeri 1 Surakarta. Hampir seluruh informan memberikan data yang sangat normatif. Ini sangat 
dimaklumi, mengingat hal semacam ini sangat riskan, terutama berkaitan dengan citra sekolah. 
Akan tetapi, peneliti justru mendapatkan cukup banyak informasi dari informan sekunder yang 
secara kapasitas cukup memiliki kompetensi untuk memberikan informasi. Informan kedua yang 
dimaksud adalah seorang yang pernah mengabdi sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 1 
Surakarta. Bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Surakarta selama kurang lebih 20 tahun.

3 Salah satu temuan menarik di lokasi SMA Negeri 1 Surakarta, konon pernah ada kunjungan atau 
studi banding oleh Ponpes Al Mukmin Ngruki. Salah satu argumentasi ponpes Al Mukmin Ngruki 
melakukan studi banding adalah karena di SMA Negeri 1 Surakarta memiliki siswa dengan militansi 
Islam yang luar biasa, selain karena kualitas pendidikan di SMA ini yang juga diakui.

4 Wawancara dengan Unggul 22 Juli 2011. Menurut penuturan sumber yang dimaksud, peneliti 
mendapatkan konfirmasi bahwa selama ini pengajaran keagamaan yang berlangsung di SMA 
Negeri 1 Surakarta, terutama beberapa kajian yang dilakukan oleh Rohis (Kerohanian Islam) dalam 
pelaksanaannya dilakukan atas dukungan dari kelompok salaf yang memiliki pondok pesantren 
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bersumber dari ponpes Darussalaf Ibnu Taimiyyah; salah satu pondok 
pesantren Salaf di Kota Surakarta. Dari fakta ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Surakarta telah menjadi 
ruang kontestasi dari sekian ideologi keagamaan yang ada di Surakarta. 

Hal yang sama juga terjadi di daerah penelitian lain seperti Pandeglang. 
Sekolah-sekolah di sini dimanfaatkan secara baik oleh organisasi-
organisasi Islamis baik yang transnasional—seperti Hizbut Tahrir dan 
Jamaah Tabligh—maupun kelompok Islamis lokal seperti PKS, dan 
beberapa organisasi atau lembaga pelatihan yang dikomandani PKS, 
LP3M, Fokus, Karisma,5 dll. 

Namun, berbeda dengan sekolah-sekolah di Pandeglang maupun Cianjur 
di mana para aktivis Rohis maupun organisasinya cenderung terbuka 
satu sama lain, tidaklah demikian di Surakarta. Khususnya Rohis SMA 
Negeri 1 Surakarta yang cenderung tidak mau bergabung dalam kegiatan 
yang melibatkan forum Rohis se Surakarta.6 Ada kecenderungan tertutup 
dengan Rohis yang lain, bahkan dengan Rohis SMA Negeri 2 Surakarta 
yang notabene letak sekolahnya berada persis di sebelah barat SMA 
Negeri 1 Surakarta.7 

Pada sekolah lain selain SMA Negeri 1 Surakarta, ditemukan pola yang 
sama bahwa transmisi pengetahuan keagamaan itu dominan dilakukan 
oleh Rohis dengan bantuan para alumni yang kini tengah studi S-1 
di beberapa perguruan tinggi yang juga berada di Solo. Para alumni 
yang turut menjadi bagian dari pengelolaan Rohis ini masih memiliki 
kedekatan dengan pengurus Rohis yang eksis sekarang. Proses kaderisasi 
ini terus berlangsung, pun demikian dengan pengurus yang saat ini 
masih menjabat, pada waktunya nanti, ketika melanjutkan studi di 
perguruan tinggi yang dekat dengan sekolahnya maka ia akan kembali 
lagi ke sekolah untuk memberikan pendampingan bagi adik kelasnya. 
Demikian seterusnya. 

5 Ketiga organisasi terakhir ini, menurut sumber-sumber setempat, terutama para siswa/siswi, 
berafiliasi ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengatakan 
bahwa mereka adalah organisasi sayap dari PKS, misalnya, namun orang-orang yang aktif di situ, 
sebagian besar adalah orang-orang yang menjadi anggota atau simpatisan PKS.

6  Nama forum yang dimaksud adalah Farois (Forum Aktivitas Kerohanian Islam Surakarta)

7  Wawancara dengan Arif (Alumni Rohis SMA Negeri 3 Surakarta) 21 Juli 2011.
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Pola yang dilakukan di SMA N 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini memiliki kecenderungan 
paham keagamaan yang dekat dengan Tarbiyah. Sebagai organisasi 
memang tarbiyah susah untuk ditunjuk. Representasi nyata Tarbiyah 
ada dalam aspek politik melalui perwujudan PKS. Kehadiran Tarbiyah 
dalam aktivitas dakwah di sekolah-sekolah tersebut memang tidak 
pernah ditampakkan secara nyata dan implisit sebagai sebuah gerakan 
ideologis. Bahkan dalam wawancara dengan salah seorang ketua ROHIS 
di SMA Negeri 4 Surakarta; ketua Rohis mengaku tidak mengetahui 
apa yang disebut dengan gerakan Tarbiyah, namun ia mengaku tahu 
bahwa para alumni yang seringkali memberi pendampingan kegiatan 
Rohis adalah alumni yang juga aktif dalam gerakan KAMMI. Sementara 
sudah menjadi rahasia umum, bahwa KAMMI adalah underbow gerakan 
tarbiyah pada level mahasiswa. 

Proses pengajaran yang dilakukan gerakan Tarbiyah di semua sekolah ini 
menggunakan pola yang sama yakni pola kajian dengan menggunakan 
pola sistem sel kecil atau liqo’ yang bertingkat. Hal yang sama juga berlaku 
di daerah-daerah penelitian di Pandeglang, Cianjur, dan Yogyakarta. 
Dalam kondisi di mana kegiatan Rohis di sekolah-sekolah tidak aktif, 
atau letak sekolah cukup jauh dari jangkauan seperti pedalaman Cianjur 
dan Pandeglang, maka kegiatan dilakukan dengan mengundang mereka 
(aktivis Rohis maupun bukan) ke daerah kota dengan pola kajian, materi, 
dan sistem yang sama (liqo’).

Artinya, sasaran bidik kegiatan semacam itu juga tidak terbatas pada 
sekolah-sekolah di kota yang pada umumnya relatif sudah mapan, 
dalam arti semua unit kegiatannya aktif, termasuk Rohis, namun juga 
sekolah-sekolah yang kegiatannya belum mapan. Pada kasus pertama 
bisa diasumsikan bahwa proses infiltrasi ideologi berlangsung intensif. 
Sementara pada kasus kedua, infiltrasi ini tidak begitu dirasakan. Jika 
memang terjadi infiltrasi, itu pun hanya pada tataran siswa (aktivis Rohis 
maupun bukan) yang jumlahnya tidak signifikan. Aktifis yang dimaksud 
itu pun, mengalami proses pengenalan paham keagamaan melalui 
aktivitas di luar sekolah. 

Dengan mengabaikan persoalan mapan dan tidaknya sebuah sekolah, 
pengaruh dari penetrasi gerakan ideologis itu terhadap pemikiran siswa 
mungkin lebih penting untuk dicermati. Dalam hal ini kita tidak bisa 
lagi menghitung jumlah melainkan substansinya. Pengakuan Ires Restu 
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Indah, salah seorang aktivis Rohis dari sebuah sekolah di Pandeglang 
mengenai paham dari organisasi yang menggemblengnya berikut ini 
menunjukkan hal tersebut. Menurutnya: “Hizbut Tahrir itu tidak semata-
mata mengenalkan kita pada agama, tetapi benar-benar memberikan 
jawaban yang sempurna kepada saya sehingga saya bisa mengerti. Jadi itu 
menyerap pada pemikiran saya.”8

Proses pemahaman seperti itu muncul setelah para siswa aktif mengikuti 
aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi di luar sekolah. 
Jika di Pandeglang dan Cianjur HTI dan Gerakan Tarbiyah atau PKS 
mengambil peranan yang aktif, maka di Yogyakarta dan Solo organisasi 
yang terlibat lebih beragam. Para aktifis Rohis di SMA Negeri 1 Surakarta 
mengikuti pengajian Daurah yang diselenggarakan oleh beberapa 
komunitas salaf di Solo. Bahkan pengajian jenis ini juga dilembagakan 
melalui taklim yang memang menjadi bagian dari materi pelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI).9

Pengajian komunitas salaf sebenarnya mengajak anggotanya untuk 
mempraktikkan nilai-nilai salaf (klasik) yang luhur yakni pembentukan 
akhlak Islami. Sejauh menyangkut itu tentu tidak ada masalah. Bahkan 
pihak sekolah pun pantas berterima kasih karena sebagian tugasnya 
telah diringankan. Masalahnya, gerakan salafi memiliki spektrum yang 
sangat luas, di antara mereka ada yang dikenal anti-politik seperti Jamaah 
Tabligh, dan sebagian lainnya justru kental dengan muatan ideologi dan 
memiliki target politik. Organisasi-organisasi seperti Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI), adalah contoh gerakan salafi yang dimaksud, 
yang bahkan disebut salafi radikal.10 

Bagaimana jika para siswa belajar agama kepada dan di lingkungan 
gerakan-gerakan salafi seperti itu? Sejauh penelitian kami, memang  tingkat 
reproduksi pemahaman ideologis atas Islam belum pada aspek yang lebih 

8  Wawancara dengan Ires Restu Indah Fauzia, aktivis Rohis SMAN I Pandeglang, 14 Juli 2011.

9  Ini dikonfirmasi oleh Guru Agama di SMA Negeri 1 Surakarta. Melalui ini, dalam pandangan guru 
agama, sangat membantu proses pembelajaran Agama Islam.

10  Kajian lebih jauh mengenai ini lihat, Jamhari dan Jajang Jahroni, eds., Gerakan Salafi Radikal di 
Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
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jauh, atau mengarah pada radikalisme. Akan tetapi, argumentasi seperti 
ini tidak lantas mematahkan kemungkinan pandangan keagamaan 
ideologis- fundamentalis ini akan mendasari perilaku radikal di suatu 
hari. 

Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan oleh MAARIF Institute antara 11 sd 21 
Juli 2011 menunjukkan adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok 
radikal untuk masuk ke lingkungan sekolah guna menyebarkan paham 
mereka dan merekrut anggota dari kalangan pelajar. Gerakan mereka ini 
dimungkinkan karena pihak sekolah pada umumnya cenderung terbuka 
kepada pihak-pihak dari luar, termasuk kepada kelompok-kelompok 
radikal.

Sejauh ini memang belum ada indikasi penyimpangan ke arah 
pemahaman agama yang radikal dari komunitas sekolah. Beberapa 
kasus seperti ditemukannya modul mentoring yang berisi penghujatan 
terhadap paham kebangsaan, atau begitu bebasnya kelompok Islamis 
seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Gerakan Tarbiyah masuk ke 
sekolah, belum memperlihatkan ancaman yang serius terhadap ideologi 
negara. Tetapi kelompok-kelompok seperti ini tidak akan pernah berhenti 
sebelum mencapai tujuannya, dan selagi ada kesempatan untuk bergerak 
mereka akan terus bergerak.

Pengaruh terpenting sejauh ini yang bisa mereka tanamkan ialah 
membentuk kesadaran keislaman yang begitu kuat di kalangan komunitas 
sekolah. Kesadaran keislaman ini dinilai baik, dan memang diharapkan 
oleh pihak sekolah. Tetapi pihak sekolah pada umumnya melupakan 
aspek terpenting dari gejala ini yakni: seiring dengan meningkatnya 
kesadaran keislaman terjadi penurunan kesadaran kebangsaan. Pihak 
sekolah pada umumnya tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh 
kelompok-kelompok radikal yang menyusup ke dalam sekolah, yang 
menggerus kesadaran kebangsaan ini. Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa pihak sekolah tidak ambil peduli dengan materi keagamaan yang 
dibawa oleh organisasi dari luar sekolah dan di-training-kan melalui 
Rohis. 

Pihak sekolah hanya mempertimbangkan aspek luarnya semata, 
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misalnya ikut membantu memberikan motivasi dan mengajarkan materi 
keagamaan, tanpa mempertimbangkan agenda-agenda di belakangnya, 
seperti penyebaran pemahaman gerakan serta menjadikan para peserta 
didik sebagai basis dukungan atau anggota dari organisasi-organisasi 
tersebut. 

Dunia pendidikan merupakan wahana untuk melakukan transformasi 
nilai-nilai luhur kepada para peserta didik. Di dalam prakteknya upaya 
transformasi tersebut melibatkan berbagai unsur yang saling terkait, 
tidak hanya peserta didik, tapi juga para pendidik, materi pengajaran, 
metode pengajaran, dan para stake holders atau pemangku kepentingan 
yang lebih luas, termasuk masyarakat dan pemerintah (terutama dalam 
hal ini Kemendikbud).

Keterkaitan yang erat satu sama lain itu menjadikan dunia pendidikan 
sebagai ruang sosial yang dinamis dan terbuka, dalam arti bisa menerima 
pengaruh dari mana pun datangnya, yang positif maupun negatif.  Karena 
itu pula, realitas yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah realitas yang 
berdiri sendiri. Ia harus dipahami dalam hubungannya dengan realitas-
realitas lain yang sedang berlangsung di luar dirinya.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan (UUSP) No. 20/2003, 
Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa “penyelenggaraan pendidikan harus 
dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai yang demokratis, berkeadilan, 
tidak diskriminatif, menjunjung  tinggi hak asasi manusia (HAM), 
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Pesan 
yang terkandung dalam UU ini dengan jelas mencerminkan semangat 
reformasi pasca Orde Baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa semangat 
reformasi ialah mengubur semua praktek kehidupan berbangsa dan 
bernegara sebelumnya yang bersifat otoritarian, koruptif, diskriminatif, 
dan monokultur atau penyeragaman. 

Setelah ditetapkannya UUSP No 20/2003 tersebut orang berharap 
bahwa dunia pendidikan sudah sejalan dengan semangat yang dikandung 
dalam UU tersebut. Namun, penelitian yang kami lakukan memberi 
petunjuk negatif. Pada beberapa kasus di wilayah-wilayah penelitian di 
Cianjur, Pandeglang, Surakarta, dan Yogyakarta, terdapat temuan bahwa 
sekolah umum (SMAN), bersikap sangat permisif terhadap masuknya 
kelompok-kelompok radikal yang menolak Pancasila, NKRI, dan paham 
kebangsaan di lingkungan mereka. 
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Penelitian ini menemukan fakta bahwa lingkungan sekolah ternyata 
merupakan ruang terbuka yang bebas dirambah oleh siapa saja seolah-
olah tidak ada otoritas atau wewenang yang membatasinya. Dalam konteks 
diseminasi paham-paham radikalisme, data-data yang kami himpun di 
lapangan menunjukkan bahwa organisasi-organisasi keagamaan di luar 
sekolah yang bercorak keras mengisi ruang  tersebut dengan agenda mereka 
sendiri-sendiri. Organisasi-organisasi ini telah membawa Islam masuk ke 
dalam lingkungan sekolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh 
ideologi negara yang dulu begitu intensif dilakukan melalui indoktrinasi 
Pancasila (khususnya melalui penataran P4 [Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila]). 

Ideologi negara tidak hidup dalam kesadaran komunitas sekolah karena 
negara memang tidak serius masuk ke dalamnya. Jalan masuk negara 
terbatas hanya melalui pengajaran PKn yang materinya cenderung 
melebar atau bersifat pengulangan. Hal ini diperparah oleh kenyataan 
bahwa pengajaran PKn disampaikan melalui metode yang membosankan, 
yaitu melalui ceramah. Ruang kosong yang dulu diisi oleh pendidikan 
Pancasila itu kini dimasuki para penyusup yang membawa ideologi 
radikalisme atas nama Islam, yang anti ideologi negara dan anti NKRI. 

Tampak jelas bahwa kesadaran keislaman pada siswa-siswa sekolah 
menengah di wilayah penelitian lebih besar daripada kesadaran 
kebangsaan atau kewarganegaraan. Minimnya penanaman kesadaran 
kebangsaan melalui pendidikan Pancasila yang efektif sejauh ini memang 
belum menjadi masalah besar. Tetapi ada indikasi bahwa agresivitas 
kelompok-kelompok ideologis melakukan infiltrasi ke dalam lingkungan 
sekolah terus berusaha untuk merekrut generasi muda sebagai bagian dari 
kelompok mereka akan menjadi masalah di kemudian hari. Kesadaran 
keislaman yang tidak diimbangi dengan kesadaran kewarganegaraan yang 
memadai akan menjadi titik yang rawan bagi masuknya kelompok garis 
keras yang akan mentransformasikannya menjadi kekuatan Islam yang 
destruktif, anti toleransi, dan membungkam keragaman. 
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Abstrak 
Tulisan ini membahas tentang pola pemikiran dan perilaku keberagamaan 
di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Perguruan 
tinggi ini telah dikenal luas sebagai institusi pendidikan Islam yang 
berperan penting dalam mengembangkan gagasan keislaman yang 
modern dan liberal di tanah air. Hasil penelitian yang telah dilakukan 
memperlihatkan berkembangnya pemikiran dan perilaku keagamaan 
yang cenderung radikal dikalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Menurut penulis, faktor pendukung berkembangnya gerakan 
keagamaan radikal di perguruan tinggi  sangat terkait dengan terjadinya 
perubahan pada dimensi sosial politik pada level nasional pasca reformasi  
yang pada akhirnya membawa implikasi kepada kehidupan kampus yang 
lebih bebas dan terbuka. Terdapat struktur kesempatan politik yang 
dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-kelompok Islam radikal untuk 
memperluas pengaruhnya di perguruan tinggi.

Dari Semangat Islam Menuju Sikap 
Radikal:

Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan 
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 
JakartA*

M. Zaki Mubarak

•	 Sebagian	besar	data	dalam	tulisan	ini	diambil	dari	hasil	penelitian	FISIP	2010	tentang	
“Mahasiswa	dan	Arus	Keberagamaan	Radikal: Identifikasi	Perkembangan	Pemikiran	dan	
Perilaku	Keberagamaan	di	Kalangan	Mahasiswa	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta”.	Penelitian	
sendiri	di	koordinasi	oleh	Prof.Dr.	Bahtiar	Effendi	di	mana	penulis	menjadi	salah	satu	
anggotanya.	Penulis	mengucapkan	banyak	terimakasih	kepada	Tim	Peneliti	yang	telah	
mengijinkan	untuk	menggunakan		beberapa	data	temuan	penelitian	untuk	tulisan	ini.
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Kata kunci: Islam, radikalisme agama, perguruan tinggi

Pendahuluan
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dulunya 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dikenal luas sebagai sebuah lembaga 
pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang berperan penting dalam 
mengembangkan arus pemikiran Islam modern dan liberal. Dua tokoh 
penting dalam gerakan pembaruan Islam di tanah air, Harun Nasution 
dan Nurcholish Madjid, muncul dari universitas Islam ini.1 Menginjak 
reformasi 1998 hingga sekarang UIN Jakarta berkembang dengan pesat. 
Apabila sebelumnya hanya memiliki fakultas-fakultas keagamaan, maka 
dalam satu dasawarsa terakhir fakultas-fakultas umum mulai berdiri. 
Jumlah mahasiswa UIN Jakarta juga meningkat tajam, tercatat saat 
ini terdapat lebih 20.000 (dua puluh ribu) mahasiswa tersebar di 11 
fakultas. Seiring dengan perkembangan pada segi kelembagaan, pada segi 
demografi sosial ekonomi mahasiswa juga terjadi pergeseran. Semakin 
banyak mahasiswa UIN Jakarta yang berlatarbelakang daerah perkotaan, 
keluarga ekonomi kelas menengah, lulusan sekolah umum, dan  keluarga 
bukan santri. 

Dinamika keagamaan di kalangan mahasiswa UIN Jakarta dalam 
beberapa tahun terakhir semakin menarik untuk diteliti. Salah satu 
perkembangan penting adalah munculnya berbagai kelompok-kelompok 
dengan kecenderungan paham radikal di lingkungan UIN Jakarta 
beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terasakan betul karena selain mereka 
aktif melakukan kegiatan juga tampak semakin berhasil menanamkan 
pengaruh di kalangan mahasiswa pegiat keagamaan di kampus.2 
Meski belum jelas kaitannya dengan tren berkembangnya radikalisme 
keagamaan di kampus, kasus terorisme tahun 2009 dan 2011 yang 

1 Lihat, Fuad Jabali dan Jamhari (Peny.), IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, Ciputat: UIN Jakarta Press, 
2003, hal.  141-143. 

2 Radikalisme dalam gerakan Islam di Indonesia, menurut penulis, harus dipilah dalam dua aspek, yakni  
pemikiran yang radikal dan tindakan yang radikal. Pemikiran yang radikal ditandai misalnya dengan 
gagasan perlunya Negara Islam atau Kekhalifahan Islam, gagasan tentang sistem atau ideologi apapun 
selain berdasarkan Islam adalah kufur, ide menjadikan Qur’an sebagai konstitusi atau undang-undang, dan 
sebagainya. Meski pemikiran keagamaannya radikal bisa saja tindakan keagamaannya tidak radikal, dalam 
hal ini berdakwah secara persuasif. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk dalam kategori ini. Sedangkan radikal 
sebagai sebuah tindakan mengarah kepada perilaku atau tindakan dengan motif keagamaan yang cenderung 
bersifat kekerasan atau melanggar hukum, meski ideologi keagamaannya konservatif. Front Pembela Islam 
(FPI) ada dalam kategoti ini. Organisasi seperti Jamaah Islamiah (JI) atau Al-Qaeda masuk dalam kategori 
radikal dalam hal pemikiran dan tindakan. 
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melibatkan beberapa mahasiswa alumni, semakin mendorong perlunya 
perhatian yang serius terhadap berkembangnya pola-pola pemikiran dan  
perilaku keagamaan di kalangan mahasiswa UIN Jakarta. 

Sejak 2009 setidaknya terdapat  tujuh mahasiswa dan alumni UIN Jakarta 
telah tersangkut dalam tindak pidana terorisme. Tiga orang terlibat 
dalam kasus rangkaian terorisme Bom Mega Kuningan (bom bunuh 
diri di JW. Merriott dan Ritz Carlton), dan empat lainnya dalam kasus 
Bom Buku. Pada September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  
majelis hakim memvonis ketiga tersangka Bom Mega Kuningan, yang 
berinisial: AR, SJ dan FF, dengan  4 tahun enam bulan penjara. Awalnya, 
ketiganya dituntut 7 tahun penjara.3  Mereka didakwa menyembunyikan 
dua gembong teroris Bom Mega Kuningan: Syaifudin Zuhri dan Syahrir. 
AF dan SJ masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sedangkan FR telah lulus setahun 
sebelumnya.4

Kemudian bulan April 2011, terkait peristiwa teror “Bom Buku” yang 
sempat menghebohkan tanah air beberapa waktu lalu, sejumlah teroris 
telah ditangkap. Dari 17 terduga teroris yang ditangkap kemudian 
diketahui 4 (empat) di antaranya ternyata merupakan alumni atau pernah 
menempuh kuliah di UIN Jakarta. Mereka adalah Pepi Fernando, M. 
Fadil. Hendi Suhartono alias Jokaw, dan Muhammad Maulani Sani. 
Pepi menjadi aktor utama aksi teror tersebut. Selain bom buku yang 
dikirimkan kepada beberapa orang: Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dhani, 
Yapto Soerjoseomarno, dan Gorris Mere, Pepi dan jaringanya tengah 
mempersiapkan pengeboman sebuah gereja.5

Dua peristiwa di atas sesungguhnya merupakan bagian kecil dari 
serangkaian kasus terorisme di tanah air yang semakin massif sejak 
dimulainya reformasi, akhir 1990-an. Hingga saat ini, hampir 600 
orang telah ditahan dalam kasus tindak terorisme di tanah air. Dalam 
satu setengah tahun terakhir saja, awal 2010 hingga pertengahan 2011,   

3 “Tiga	Mahasiswa	UIN	Dituntut	Tujuh	Tahun	Penjara”	Media Indonesia,	6	Juli	2010.

4 Pada bulan November 2012 ketiganya sudah dalam status bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa 
hukuman.

5 Laporan rinci soal bom buku dan jaringan Pepi dapat dibaca dalam, “Generasi Baru Teroris” Majalah Tempo 
Edisi 2-8 Mei 2011. Untuk profil 17 tersangka jaringan Pepi, lihat: “Tuduhan kepada 17 tersangka Bom Buku dan 
Serpong”, Okezone, Rabu, 27 April 2011. 
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Densus 88 telah menembak mati 28 terduga teroris. Sebanyak 11 orang 
mati sebagai pelaku bom bunuh diri. Belum lagi jumlah korban yang 
ditimbulkan, ratusan orang meninggal dari berbagai aksi bom bunuh 
diri sejak tahun 2000 hingga 2009. Seringnya terjadi aksi-aksi terorisme 
di tanah air menjadikan Indonesia pasca Reformasi banyak dianggap 
sebagai pusat jaringan terorisme paling berbahaya di kawasan Asia 
Tenggara.

Gelombang terorisme yang terjadi di tanah air tentunya merupakan 
fenomena yang banyak dimensi, tidak saja didasari oleh faktor keagamaan 
tetapi juga banyak faktor lainnya. Namun sulit untuk dibantah bahwa 
meningkatnya serangkaian aksi terorisme atas nama agama ini merupakan 
salah satu simpton dari berkembangnya arus pemahaman keberagamaan 
radikal dalam masyarakat.6 Pada sisi institusi, dapat disaksikan 
maraknya berdiri organisasi-organisasi Islam radikal di tanah air selama 
sepuluh tahun terakhir. Pada tataran pemikiran, semakin berkembang 
tuntutan bagi formalisasi syariat Islam, bahkan hingga aspirasi ke arah 
pembentukan negara Islam.7 Tindakan-tindakan radikalisme keagamaan, 
beberapa mengarah kepada aksi terorisme juga semakin masif, terutama 
bersamaan dengan semakin memanasnya konflik bernuansa keagamaan 
di Maluku dan Poso beberapa tahun lalu.

Terdapat indikasi dalam beberapa tahun terakhir pemahaman keagamaan 
ekstrem di tanah air semakin mendapatkan pengaruh di kalangan 
kelompok muda. Kelompok usia ini, sebagaimana fenomena yang ada di 
negara-negara Muslim lain, seperti Mesir, rentan untuk terlibat dalam pola 
pemikiran dan gerakan keagamaan yang ekstrem. Saad Eddin Ibrahim, 
sosiolog dan pengamat gerakan keagamaan, mencatat bahwa anggota 

6 Radikalisme		dapat	dipahami	sebagai		cara	berpikir	dan	bertindak	secara	ekstrem.	Lihat,		Leon	
P.	Baradath,		Political Ideologies: Their Origins and Impact,	London:	Macmillan,	1994,	h.	16.	
Seseorang	yang	didefinisikan	sebagai	‘radikal’	bersikap	menolak	secara	total	apa	yang	telah	
ada,	dan	ingin	menggantikan	dengan	sesuatu	yang	baru.	Dalam	konteks	keberagamaan	radikal	
di	Indonesia,	menurut	penulis,	harus	dipilah	dalam	dua	aspek,	yakni		pemikiran	yang	radikal	
dan	tindakan	yang	radikal.	Pemikiran	yang	radikal	ditandai	misalnya	dengan	gagasan	perlunya	
Negara	Islam	atau	Kekhalifahan	Islam,	gagasan	tentang	sistem	atau	ideologi	apapun	selain	
berdasarkan	Islam	adalah	kufur,	ide	menjadikan	Qur’an	sebagai	konstitusi	atau	undang-undang,	
dan	sebagainya.	Meski	pemikiran	keagamaannya	radikal	bisa	saja	tindakan	keagamaannya	
tidak	radikal,	dalam	hal	ini	berdakwah	secara	persuasive.	Hizbut	Tahrir	Indonesia	(HTI)	masuk	
dalam	kategori	ini.	Sedangkan	radikal	sebagai	sebuah	tindakan	mengarah	kepada	perilaku	atau	
tindakan	dengan	motif	keagamaan	yang	cenderung	bersifat	kekerasan	atau	melanggar	hokum,	
meski	ideology	keagamaannya	konservatif.	Front	Pembela	Islam	(FPI)	ada	dalam	kategoti	ini.	
Organisasi	seperti	Jamaah	Islamiah	(JI)	atau	Al-Qaeda	masuk	dalam	kategori	radikal	dalam	hal	
pemikiran	dan	tindakan.	

7 Lihat, M. Zaki Mubarak, Genealogi Islam Radikal di Indonesia:  Ideologi, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, 
Jakarta: LP3ES, 2008, hal. 172-186.
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gerakan keagamaan ekstrem Takfir wal Hijra di Mesir umumnya mulai 
terlibat dalam gerakan ini pada rentang usia 17-26 tahun.8 Gambaran ini 
sepertinya tidak jauh berbeda dengan fenomena kelompok muda yang 
mendominasi aksi-aksi ekstrem atas nama agama. Tercatat 11 pelaku 
bom bunuh diri di Indonesia berada dalam jenjang usia 18 hingga 30-an 
tahun.9 

Banyak yang menduga, jenjang usia muda yang merupakan fase pencarian 
jati diri, yang ditandai rasa penasaran serta hasrat tinggi mencoba berbagai 
pengalaman religiusitas, menjadi ruang mudah bagi masuknya berbagai 
faham keagamaan, tidak terkecuali yang beraliran ekstrem. Di banyak 
perguruan tinggi terutama pasca Reformasi, nuansa yang demikian dapat 
dirasakan adanya. Arus keagamaan radikal memiliki pengaruh (baik dari 
simpatisan maupun anggota) yang semakin signifikan. Ini sekurangnya 
dapat dilihat dari kegiatan keberagamaan yang berkembang semakin 
variatif, termasuk bagi gerakan-gerakan keagamaan yang menyuarakan 
aspirasi fundamentalisme Islam, seperti pembentukan Negara Islam atau 
Khilafah islamiah, dan sebagainya. Tidak terkecuali di lingkungan UIN  
Jakarta yang sejak akhir 1970-an hingga 1990-an (ketika itu masih IAIN 
Jakarta) dikenal luas sebagai penyuara pembaruan dan modernisasi Islam, 
gejala radikalisme keberagamaan di kalagan mahasiswa mulai terlihat.

Selain beberapa kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan beberapa 
alumni dan mahasiswa UIN Jakarta sebagaimana diuraikan di atas, 
kontestasi kegiatan keagamaan mahasiswa di kampus ini juga ditandai 
dengan makin intensnya kegiatan yang dilakukan kelompok keagamaan  
radikal.

Organisasi Keagamaan Radikal di UIN Jakarta 
Terdapat beberapa perkumpulan keagamaan di UIN Jakarta yang 
mengembangkan ideologi radikal. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
dikenal paling aktif dan cukup berpengaruh dikalangan mahasiswa. 
Beberapa elemen keagamaan lain yang scop-nya lebih kecil juga eksis, 

8 Saad	Eddin	Ibrahim,	“Anatomy	of	Egypt’s	Militan	Islamic	Groups:	Methodological	Note	and	
Preliminary	Findings”,	dalam	Syafiq	Mughni	(editor),	An Anthology of Contemporary Middle 
Eastern  History,	Canada:	McGill	University	&	CIDA,	tt,		hal.		497.

9 Usia termuda, Dani Dwi Permana, pelaku Bom Bunuh diri Mega Kuningan usia 18 tahun, sedangkan M. Syarif 
(Cirebon) menjadi pelaku bom bunuh diri berusia paling tua, 32 tahun. 
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misalnya jamaah mahasiswa yang berafiliasi dengan Jamaah Ansharut 
Tauhid (JAT), dan Front Pembela Islam (FPI).10 Yang perlu dicatat pula, 
selain kelompok-kelompok yang kasat mata aktivitasnya, merujuk kepada 
penelitian FISIP UIN 2010, terdapat juga organisasi yang bergerak  under 
ground, seperti Negara Islam Indonesia (NII).

Hizbut Tahrir di UIN Jakarta
Tidak dapat diketahui dengan persis kapan Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) mulai masuk di lingkungan UIN Jakarta. Sejak awal 1990-an telah 
muncul perkumpulan-perkumpulan kecil mahasiswa yang menyatakan 
diri bagian dari Hizbut Tahrir di IAIN Jakarta (ketika itu). Tetapi, kegiatan 
yang sporadis dengan menggunakan nama Hizbut Tahrir baru terjadi 
sejak tahun-tahun awal pasca Reformasi. Dibandingkan perkumpulan 
Islam radikal lain yang eksis di lingkungan UIN Jakarta, perkembangan 
Hizbut Tahrir adalah yang paling pesat. Di perguruan tinggi, pengaruh 
paling kuat gerakan Hizbut Tahrir ada di Institut Pertanian Bogor (IPB), 
serta beberapa kampus negeri lainnya, seperti Universitas Indonesia 
(UI). Entah kebetulan atau tidak, perkembangan Hizbut Tahrir di UIN 
Jakarta terutama sejak akhir 1990-an, bersamaan waktunya dengan 
dibukanya beberapa fakultas umum seiring transformasi IAIN Jakarta 
menjadi UIN Jakarta. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) 
dan Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek), merupakan dua fakultas 
umum hasil transformasi menjadi UIN. Dibandingkan fakultas-fakultas 
lain yang ada di lingkungan UIN Jakarta, di FKIK dan Saintek kegiatan 
Hizbut Tahrir tercatat paling aktif. Beberapa dosen di kedua fakultas 
itu, di antaranya berasal dari UI dan IPB, tercatat menjadi simpatisan 
maupun pendukung aktif gerakan ini. 

Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiuddin an-Nabhani tahun 1952 
mengembangkan ideologi dan pola gerakan yang radikal. Menurut 
mereka tidak ada kekuasaan politik apapun yang sah dan legitimate, 
selain Kekhilafahan Islam. Segala konsep dan bentuk kenegaraan selain 
Kekhilafahan Islam, mereka kategorikan sebagai kekuasaan kufur. Di 

10 Semakin berpengaruhnya pemahaman keagamaan radikal di kalangan muda, termasuk di kalangan 
mahasiswa, bukannya tidak disadari oleh pimpinan UIN Jakarta. Lihat, Komaruddin Hidayat, “Radikalisme Islam 
Menyusup ke SMU” dalam www.uinjkt.ac.id, bagian Kolom Rektor 25 Oktober 2009. Pandangan pimpinan 
UIN Jakarta setelah merebaknya kasus Pepi (alumni UIN) dengan Bom Bukunya, dapat dibaca dalam tulisan 
dalam kolom yang berjudul, “Mengurai Radikalisme di UIN” 6 Mei 2011.
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Indonesia, Hizbut Tahrir menyebarkan pengaruhnya melalui dakwah 
persuasif dan penataan kelembagaan organisasi yang rapi serta sentralistik. 
Di UIN Jakarta sendiri model dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir 
sejauh ini masih menggunakan cara-cara persuasif, antara lain melalui 
forum diskusi ilmiah, penyebaran pamflet dan juga aksi-aksi protes 
damai. Pada November 2010 misalnya, sehari menjelang kedatangan 
Presiden Amerika Serikat Barrack Obama ke Indonesia, lebih seratus 
mahasiswa anggota Hizbut Tahrir dari UIN Jakarta dan perwakilan se-
Jawa menggelar aksi protes menolak kedatangan Obama melalui orasi di 
kampus UIN Jakarta serta menggelar spanduk anti-Amerika.11

Di UIN Jakarta, berbagai kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
lebih sering dikemas dalam bentuk diskusi akademis. Forum tersebut 
sering juga dimanfaatkan untuk merekrut anggota. Di kalangan dosen 
mereka mengorganisasi forum diskusi ilmiah yang bernama ‘Kimlink’. 
Sedangkan kegiatan ilmiah untuk para mahasiswi berjalan menggunakan 
LISMA (Lingkar Studi Muslimah).12 Penggunaan nama yang umum ini 
dimungkinkan sebagai cara Hizbut Tahrir menghindari kecurigaan, 
sekaligus untuk menarik  publik lebih luas, yang nantinya akan direkrut.

Negara Islam Indonesia (NII)
Bukan hal mudah untuk mengetahui lebih jauh tentang segi-segi 
gerakan yang terkait dengan Negara Islam Indonesia (NII) di lingkungan 
UIN Jakarta. Setahu penulis, belum ada dan belum pernah dilakukan 
penelitian yang serius perihal perkembangan gerakan NII di lingkungan 
UIN Jakarta, sehingga beberapa informasi yang berhasil didapatkan 
bersifat sepenggal-sepenggal. Sifat kerahasiaan atau underground gerakan 
dan jaringan organisasi ini tentunya juga merupakan faktor penting yang 
menyulitkan ekspos secara lebih luas. 

Tertangkapnya Pepi Fernando dan kelompoknya April 2011 lalu telah 
sedikit menyingkapkan tabir bahwa sejak 1990-an, jaringan NII sudah 
melakukan kegiatan di lingkungan UIN Jakarta. Pepi sudah terlibat 

11 Lihat,	“Intelektual	Muslim	HTI	Tolak	Kedatangan	Obama”,	news.okezone.com,	8	November	2010.

12 Tim	Peneliti	FISIP	2010.	Informasi	disampaikan	oleh	Milla	(nama	samaran)	dan	Nunung	(nama	
samaran),	dosen	fakultas	umum	dan	fakultas	agama,	yang	pernah	mengikuti	forum	kajian	
Kimlink,	pada	17	September	2010.	Informasi	juga	disampaikan	oleh	Luluk	(nama	samaran),	
mahasiswi	fakultas	agama,	yang	beberapa	kali	mengikuti	kajian	Lisma,	pada	4	Januari	2011.	
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dalam NII pada 1998 saat masih aktif sebagai mahasiswa. Sejak awal 
tahun 2000-an, informasi keterlibatan mahasiswa dalam jaringan NII 
umumnya muncul melalui laporan beberapa orang tua mahasiswa 
setelah menyelidiki perilaku janggal anak-anaknya yang kuliah, umumnya 
pangkal soalnya terkait dengan permintaan sejumlah uang yang terus 
menerus dengan dalih kegiatan akademik. Setelah diusut ternyata uang 
tersebut digunakan memenuhi kewajiban infaq ke organisasi.

Dalam beberapa kasus gerakan NII dapat mengarahkan mahasiswa yang 
terlibat didalamnya kepada tindakan kriminal. Salah satu pangkal soalnya, 
adalah keharusan menyarahkan biaya “hijrah” ketika menyatakan masuk 
organisasi ini, dan kemudian berlanjut kepada kewajiban menyerahkan 
dana setiap bulan dengan dalih infak. Uang setoran hijrah calon anggota 
tidak ditentukan berapa jumlah pastinya, tetapi perekrut umumnya telah 
dilatih untuk melakukan banyak trik supaya si korban menyerahkan 
uang dalam jumlah paling maksimal. Alasan yang seringkali digunakan 
salah satunya adalah untuk membersihan dosa-dosa besar selama hidup 
dalam kondisi kekufuran.13 Setelah berhijrah ke NII, mereka masih juga 
dibebani dengan target infak bulanan dan merekrut anggota-anggota 
baru dalam jumlah yang telah ditentukan. Tidaklah mengherankan, 
dengan beban yang demikian berat, beberapa anggota NII mencoba 
mengambil jalan pintas yang berujung pada perilaku kriminal, seperti 
mencuri, berbohong untuk sejumlah uang, dan sebagainya.14

Cukup sulit untuk mengidentifikasi mereka yang aktif NII dari 
penampilan luarnya. Dari segi penampilan, tidak ada yang berbeda dengan 
gaya atau model mahasiswa umumnya. Berbeda dengan para anggota 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya, dimana para Muslimahnya 
mengenakan jilbab lebar, atau Muslimah anggota/ simpatisan Jamaah 
Anshorut Tauhid (JAT) yang bercadar, para Muslimah NII tidak 
mengenakan identitas yang mencolok. Bagi para anggota diyakinkan 
karena karena NII saat ini berada dalam kondisi “fil kahfi” atau “dalam 
gua”, dan belum saatnya tampil ke permukaan, maka para anggota tidak 
disyaratkan menggunakan identitas yang menjadikannya dikenali orang 
lain bahwa dirinya NII. Bagi wanita yang tidak berbusana muslim setelah 

13 Wawancara dengan Yunus (nama samaran), mahasiswa UIN Jakarta yang menjabat lurah NII, 7 Oktober 2010.

14 Wawancara dengan salah seorang wakil dekan urusan kemahasiswaan  fakultas umum di UIN Jakarta pada 
Oktober 2010.



200 MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal

menjadi anggota NII tidak perlu ganti dengan busana yang Islami, 
misalnya berjilbab, karena justru akan menyempitkan ruang mencari 
anggota.15 Seorang mahasiswi UIN Jakarta, yang meminati broadcast dan 
dunia perfilman, menceritakan kepada tim peneliti FISIP 2010 bahwa 
dirinya pernah coba direkrut masuk NII, yang salah satu perekrutnya 
adalah perempuan muda berbusana tank top yang mengaku sebagai artis 
sinetron.16

Di lingkungan UIN Jakarta modus NII dalam mencari korban dilakukan 
dengan berbagai cara. Beberapa mahasiswa merasa dijebak. Perekrut ada 
yang berpura-pura mencari tempat kost kemudian mengajak kenalan, ada 
yang pura-pura mengenalkan dengan teman baiknya, ada yang berpura-
pura mengajak main ke rumah saudaranya tetapi ternyata yang dituju 
markas NII. Bahkan ada yang berpura-pura mengajak pacaran.17 

Selain HTI dan NII, beberapa kelompok keagamaan mahasiswa, 
dengan simpatisan dan pengikut yang lebih kecil jumlahnya, juga 
mulai bermunculan di lingkungan UIN Jakarta. Perkumpulan Jamaah 
Ansharut Tauhid (JAT) misalnya, mulai mendapatkan pengikut di 
kalangan mahasiswi yang kecewa dengan Hizbut Tahrir. Terdapat belasan 
mahasiswi yang keluar dari HTI dan beralih kepada aktivitas yang memiliki 
kedekatan organisasi dengan JAT pimpinan Abu Bakar Baasyir. Beberapa 
alasan mengapa mereka hengkang dari HTI umumnya bersumber pada 
beberapa hal, diantaranya : tidak puas dengan konsep jihad yang hanya 
pada tataran wacana dan tidak adanya materi ketauhidan dalam proses 
ta’lim di HTI. Sebaliknya dalam pengajian salafy yang berafiliasi dengan 
JAT, mereka mendapatkan materi yang lebih komprehensif. Meski 
jumlahnya kecil tetapi relatif mudah mengenali pengikut kelompok 
ini di lingkungan UIN Jakarta. Sebab, mereka yang tergabung dengan 
perkumpulan ini mengenakan pakaian muslimah yang khas, yakni 
memakai cadar.18

Di UIN Jakarta terdapat juga beberapa organisasi yang berafiliasi 

15  Wawancara dengan Yunus .

16 Wawancara dengan Aminah (nama samaran) mahasiswi Fakultas umum UIN Jakarta, Oktober 2010.

17 Wawancara dengan Hakim (nama samaran), mahasiswa UIN Jakarta –kini sudah lulus- yang juga menjabat 
lurah NII, bulan Nopember 2010.

18 Wawancara dengan Faizah (nama samaran) 23 September 2011.
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kepada Front Pembela Islam (FPI), yakni yang menamakan diri sebagai 
Front Mahasiswa Islam (FMI). Para aktifis FMI kebanyakan mahasiswa 
keturunan Arab, beberapa yang lain dari etnis Betawi. Meskipun eksis 
di UIN Jakarta tetapi kebanyakan aktivitas para anggotanya justru di 
luar. Dua mahasiswa aktifis FMI menyatakan jauh sebelum kuliah 
di UIN Jakarta mereka telah berinteraksi dengan FPI dan sering 
mengikuti pengajian Habib Rizieq. Termasuk terlibat dalam beberapa 
aksi anti kemaksiatan yang dilakukan FPI.19 Perkumpulan ini di UIN 
Jakarta, selama beberapa tahun terakhir, kurang berkembang. Informasi 
yang diperoleh penulis, selain keberadaan FMI, beberapa mahasiswa 
simpatisan FPI mengembangkan sendiri kegiatannya. Terdapat sebuah 
pesantren di dekat UIN Jakarta yang berafiliasi dengan FPI, dipimpin 
oleh seorang tokoh FPI, dan terdapat belasan mahasiswa UIN Jakarta 
yang mondok di pesantren tersebut.20

Selama meneliti gerakan Islam di UIN Jakarta, penulis juga mendapatkan 
beberapa mahasiswa yang secara individual terlibat dalam kelompok-
kelompok pengajian yang dikelola oleh tokoh-tokoh Islam garis keras. 
Misalnya, ada yang mengikuti pengajian mingguan ustadz Abu Jibril, 
tokoh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di Pamulang, dan juga 
mahasiswa yang pernah bergabung dengan kelompok kecil Islam garis 
keras yang mengajarkan strategi  perang, kontra intelijen, dan sebagainya.

Pola-Pola Keberagamaan Radikal.
Pada 2010 dan 2011 telah dilangsungkan penelitian tentang perilaku 
keberagamaan mahasiswa UIN Jakarta. Penelitian pertama tahun 
2010 menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian 
2011 menggunakan pendekatan kualitatif melalui sejumlah wawancara 
mendalam dengan beberapa anggota perkumpulan keagamaan islam 
radikal. Penelitian FISIP 2010 dengan fokus obyek survei mahasiswa 
di sebelas (11) fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
dan dengan jumlah sampel 419 responden telah mendapatkan hasil  
menarik terkait data-data menyangkut sikap keberagamaan mahasiswa 

19 Wawancara dengan Syafi’ dan Ali, 24 September 2011.

20 Diskusi dengan ustadz Misbahul Anam, Maret 2011.
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yang radikal.21 

Pemikiran Radikal: Dukungan Bagi Negara Islam 
Meski hubungan antara agama dan negara oleh sebagian besar umat Islam 
di tanah air dinyatakan telah tuntas atau tidak perlu lagi dipersoalkan, 
termasuk kaitannya dengan ideologi negara, tetapi hal ini bagi sebagian 
kelompok Muslim pada kenyataannya masih dirasakan mengganjal, 
persoalan yang belum terdamaikan penuh, di dalam aspek bernegara. 
Sikap yang lebih akomodatif negara terhadap segi-segi penerapan syariat 
Islam dan pemberian ruang yang lebih luas dalam ekspresi keberagamaan 
umat Islam ternyata masih juga belum memadai, dalam pandangan 
beberapa kalangan, untuk dianggap sebagai sebuah negara yang ideal dari 
perspektif Islam. Dari data survei yang diperoleh menunjukkan bahwa 
mereka yang menganggap negara Islam sebagai model negara terbaik 
untuk Indonesia, cukup tinggi. Hal ini terlihat melalui respon para 
responden atas pernyataan bahwa; negara Islam (negara yang didasarkan 
pada al-Qur’an dan Sunnah) merupakan bentuk negara terbaik untuk 
Indonesia: mayoritas/(58,2%) dari total responden menyatakan setuju, 
(38,6%) tidak setuju, dan (3,1%) tidak tahu/tidak menjawab, sebagaimana 
terlihat dalam diagram dibawah ini (1).

Tabel 1.

Negara Islam (negara yang didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah) 
merupakan bentuk negara terbaik untuk Indonesia

21 Lihat, Tim Peneliti FISIP 2010, Laporan Penelitian Perilaku Keberagamaan Radikal di Kalangan Mahasiswa UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Bahtiar Effendi  sebagai Ketua Peneliti.
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Meski tidak setinggi dukungan terhadap Negara Islam, jumlah yang 
signifikan juga terlihat dalam dukungan  terhadap  upaya-upaya organisasi 
Islam untuk mengganti UUD 1945 dengan al-Qur’an dan Hadits 
sebagai dasar negara Indonesia. Dari 419 responden; 167 orang (39,9%) 
menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 228 orang (54,5%) 
tidak setuju, dan 23 responden (5,6%) tidak tahu/tidak menjawab, 
sebagaimana terlihat dalam tabel (2) dibawah ini: 

Tabel 2.

Upaya organisasi Islam untuk mengganti UUD 1945

dengan al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar negara Indonesia itu harus 
didukung

Data di atas meskipun hanya merupakan gambaran umum, tetapi 
bagaimanapun telah cukup  menjadi peringatan (warning) bagi pengambil 
kebijakan (pemerintah), universitas, dan tokoh-tokoh Islam sendiri 
untuk lebih giat dan mampu meyakinkan kepada umat Islam, sebagai 
mayoritas warga negara, tentang keabsahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dan konstitusinya dari tinjauan syariat Islam. Sehingga, 
berkembangnya pandangan bahwa NKRI dan konstitusinya kurang 
Islami atau bahkan anti- Islam, dapat dihindari.  

Kepada responden diajukan pertanyaan juga terkait soal keharusan 
negara menerapkan syariat bagi umat Islam. Dari 419 responden; 302 
orang (72,0%) menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, 110 orang 
(26,2%) tidak setuju, dan 7 orang (1,7%) tidak tahu/tidak menjawab. 
Lihat dalam diagram (3) di bawah:
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Tabel 3.

Pemerintah Indonesia harus mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi warga 
negara Muslim

Namun begitu, tingginya dukungan bagi penerapan syariat Islam oleh 
pemerintah, tidak berarti mereka menyetujui detail penerapan syariat 
Islam oleh negara, seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum 
rajam bagi pelaku zina. Persentase yang lebih rendah didapatkan dalam 
soal penerapan potong tangan dan hukum rajam. Ini terlihat bahwa dari 
419 responden diminta persetujuannya soal penerapan hukum rajam bagi 
pelaku zina yang beragama Islam, didapatkan angka  233 orang (55,7%) 
menyatakan setuju, 170 orang (40,6%) tidak setuju, dan 15 orang (3,7%) 
tidak tahu/tidak menjawab. 

Tabel 4.

Pemerintah Indonesia harus menerapkan hukum rajam terhadap pelaku zina 
yang beragama Islam
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Selanjutnya, dukungan bagi penerapan hukum Islam bagi pencuri, yakni 
potong tangan bagi pencuri yang beragama Islam, dukungan semakin 
merosot tetapi masih dalam jumlah yang signifikan. Tercatat 153 orang 
(36,6%) setuju atas pernyataan ini, 253 orang (60,5%) tidak setuju, dan 
12 orang (2,9%) tidak tahu/tidak menjawab. 

Tabel 5.

Pemerintah Indonesia harus menerapkan hukum potong tangan terhadap 
pencuriyang beragama Islam

Paparan data di atas, persentase yang tinggi persetujuan bagi pemerintah 
menerapkan syariat Islam, dan semakin menurunnya persentase 
persetujuan bagi penerapannya, dalam kasus pencurian dan tindakan 
berzina, menunjukkan adanya keragaman pemahaman tentang syariat 
Islam dan implementasinya dalam masyarakat. Kurang atau tidak 
berjalannya hukum yang memberi sanksi tegas bagi pelaku pencurian, 
atau dalam skala yang lebih besar: korupsi, serta ketidakpuasan 
atas kebijakan pemerintah merespons perilaku seks bebas ditengah 
masyarakat yang makin menggelisahkan, bisa jadi mendorong munculnya 
pilihan penerapan hukum Islam bagi pelaku kejahatan tersebut. Pendek 
kata, komitmen dan konsistensi penerapan hukum secara tegas masih 
menjadi problem di negeri ini, yang kemudian disikapi sebagian 
masyarakat dengan jalan mencari sumber hukum alternatif. 

Sikap dan Tindakan Radikal
Untuk mengetahui tingkat radikalisme responden dalam bersikap, Tim 
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Peneliti FISIP 2010, menanyakan kepada responden mengenai sikap 
terhadap Barat serta respon terhadap budaya kekerasan yang terjadi di 
masyarakat. Persepsi umum yang berkembang, kelompok-kelompok Islam 
garis keras salah satunya dicirikan dengan tingginya sikap anti Barat, 
terutama Amerika dan Israel. Dua negara ini banyak dipersepsi sebagai 
negara yang tidak bersahabat, atau bahkan memusuhi, dengan dunia 
Islam. Peristiwa politik tertentu banyak ditafsirkan dengan kacamata 
keagamaan. Mengenai sikap responden terhadap Barat, ditanyakan 
kepada mereka beberapa pernyataan, seperti; serangan Israel ke Palestina 
dan serangan Amerika ke Afganistan merupakan serangan terhadap umat 
Islam secara keseluruhan. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6. Dari  
419 responden; 310 orang (74,0%) menyatakan setuju atas pernyataan 
tersebut, 100 orang (23,8%) tidak setuju, dan 9 orang (2,2%) tidak tahu/
tidak menjawab. 

Tabel 6.

Serangan Israel ke Palestina dan serangan Amerika ke Afganistan merupakan 
serangan terhadap umat Islam secara keseluruhan

Tingginya sikap negatif responden terhadap Barat (Israel dan Amerika)  
sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak berbanding lurus dengan 
persetujuan bahwa serangan membabi buta atas obyek-obyek berbau Barat 
sebagai bentuk jihad. Ini terlihat dari angka yang rendah dari responden 
yang menyetujui pernyataan bahwa Bom Bali I yang melibatkan Imam 
Samudra, Amrozi, Muchlas dkk. sebagai tindakan jihad umat Islam 
terhadap Barat. Dari 419 responden yang ditanya; hanya 59 orang (14,0%) 
setuju dengan pernyataan tersebut, 345 orang (82,5%) menyatakan tidak 
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setuju, dan 15 orang (3,5%) tidak tahu/tidak menjawab. 

Tabel 7.

Bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi dkk, merupakan bentuk jihad umat 
Islam terhadap Barat

Namun ada hal yang lebih menarik lagi sebagaimana ditunjukkan oleh 
data di bawah ini. Pasalnya, kebencian/sikap negatif responden terhadap 
Barat, ternyata tidak serta mendukung tindakan Bom Bunuh diri yang 
dilakukan oleh Amrozi dkk, meskipun dengan mengatasnamakan Islam 
(jihad) untuk melawan Barat. Mayoritas responden dengan tegas menolak 
bahwa tindakan Bom Bali I tersebut sesuai ajaran Islam. Hanya kurang 
dari 10 % yang menyatakan tindakan itu sejalan dengan ajaran Islam. 
Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7 di bawah, dari 419 responden; 
16 orang (3,9%) menyatakan setuju bahwa yang dilakukan Amrozi dkk, 
itu sesuai dengan ajaran Islam, 384 orang (91,5%) atau hampir semua 
responden menyatakan tidak setuju, dan 19 orang (4,5%) tidak tahu/
tidak menjawab. Data di atas dengan gamblang menegaskan, alih-alih 
Bom Bali I merupakan perjuangan Islam, tetapi justru sebaliknya bahwa 
yang dilakukan oleh Amrozi dkk, ternyata dianggap tidak sesuai dengan 
ajaran Islam.  
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Tabel 8.

Bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi dkk. di Bali itu sesuai dengan ajaran 
Islam

Adapun mengenai sikap responden terhadap budaya kekerasan yang 
terjadi di masyarakat diukur melalui tingkat persetujuan responden 
terhadap upaya merobohkan gereja yang dibangun tidak secara legal 
(tanpa persetujuan pemerintah).  Dari 419 responden; 161 orang (38,3%) 
menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, 247 orang (59,0%) tidak 
setuju, dan 11 responden (2,7%) tidak tahu/tidak menjawab. 

Tabel 9.

Merobohkan gereja yang dibangun tanpa ijin dari pemerintah itu dapat 
dibenarkan

Juga kepada responden diajukan pertanyaan perihal tindak kekerasan 
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kepada jamaah Ahmadiyah. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 8 
persentase persetujuan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok 
Ahmadiyah berada dalam angka yang signifikan. Dari 419 responden; 
115 orang (27,4%) menyatakan setuju atas aksi kekerasan yang dilakukan 
terhadap jamaah Ahmadiyah, 288 orang (68,8%) tidak setuju, dan 16 
orang (3,8%) tidak tahu/tidak menjawab.

Tabel 10.

Aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jamaah Ahmadiyah itu dapat 
dibenarkan

Persetujuan atas tindakan kekerasan sebagaimana terlihat dalam tabel 8 
dan tabel 9, meskipun tidak mencapai 50 % dari keseluruhan responden 
yang memberikan persetujuan, tetapi jumlah 38,3 % yang setuju gereja 
dirubuhkan dan 27,4 % yang setuju penyerangan terhadap jamaah 
Ahmadiyah, jumlah dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok 
radikal keagaman yang jumlahnya hampir selalu minoritas kecil, data 
itu sangatlah signifikan untuk menggambarkan berkembangnya budaya 
intoleransi atas nama agama di perguruan tinggi. 

Bagi sebagian anggota organisasi keagamaan radikal melakukan tindak 
kekerasan atas nama agama bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan, mereka 
percaya bahwa tindakan tersebut merupakan suatu keharusan apabila 
dalam rangka memberantas kemaksiatan. Di antara tindak kekerasan 
yang sering terjadi di Indonesia pasca-Reformasi adalah merusak tempat 
hiburan, gereja, atau menyerang masjid Ahmadiyah. Tindakan itu, 
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meskipun acap kali menimbulkan korban dan tidak seizin pihak yang 
berwenang (misalnya, kepolisian), sering dianggap sebagai tindakan jihad. 
Ini terlihat dari embel-embel, antara lain “amar ma’ruf nahi mungkar” yang 
mereka gunakan untuk menjustifikasi tindakan-tindakannya. Dengan 
penalaran seperti itu tidaklah mengherankan bahwa beberapa pengikut 
organisasi keagamaan radikal bersedia berpartisipasi dalam tindakan 
kekerasan. Bagaimana dengan kesediaan mahasiswa untuk berpartisipasi 
melakukan tindak kekerasan mengatasnamakan agama? Persentase yang 
di dapat bervariasi, namun untuk skala kelompok radikal, persentase 
memperlihatkan angka yang cukup signifikan bagi dukungan tindak 
kekerasan.

Tabel 10 memperlihatkan dari 419 responden, ada 34 orang (8,2%) 
menyatakan bersedia ikut menyerang masjid Ahmadiyah; 47 orang 
(11,3%) menyatakan bersedia ikut merusak gereja yang berdiri tanpa ijin; 
89 orang (21,2%) menyatakan bersedia merazia orang Barat yang dianggap 
anti Islam, dan yang paling tinggi adalah menyerang tempat-tempat yang 
dianggap maksiat (diskotik, karaoke, prostitusi, dan perjudian) ada 106 
orang (25,3%) yang menyatakan bersedia. Dengan angka yang cukup 
tinggi ini, bukan hanya gerakan radikal yang mendapat dukungan cukup 
luas, tetapi toleransi sosial di kalangan mahasiswa juga ikut terancam. 
Lagi-lagi, dilihat dari angka absolut tidak menunjukkan mayoritas 
mahasiswa, tetapi untuk tindakan kekerasan, dukungan sebesar itu sudah 
cukup menjadi perhatian bagi para pimpinan lembaga pendidikan Islam.

Tabel 11.

Apakah Saudara/i bersedia atau tidak bersedia ikut dalam tindakan-tindakan 
di bawah ini?
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Mengapa Bergabung dalam Gerakan Islam Radikal?
Dari Penelitian FISIP dan penelusuran penulis dapat diketahui adanya 
beberapa jalur bagaimana akhirnya mahasiswa masuk organisasi radikal. 
Beberapa anggota Hizbut Tahrir menyatakan mereka bersentuhan 
dengan gerakan ini semenjak SMU melalui jalur Kerohanian Islam 
(Rohis) melalui pemateri yang anggota HTI. Aktivitas ini terus berlanjut 
hingga yang bersangkutan kuliah di UIN Jakarta. Ada juga yang masuk 
lewat dosen yang merupakan anggota atau simpatisan HTI. Beberapa 
lewat kegiatan “diskusi ilmiah” yang ternyata didesain sebagai ajang 
mencari anggota baru.22 

Pola di atas berbeda dengan umumnya mahasiswa yang terlibat dalam 
kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Dari serangkaian wawancara 
penulis, sebagian kecil saja responden yang terlibat NII karena faktor 
“genealogi ideologis” (mengikuti orang tua, kakek, atau saudara dekatnya 
yang sudah aktif dalam organisasi tersebut), tetapi sebagian besar mereka 
terlibat NII tidak secara sengaja. Umumnya mereka terlibat NII setelah 
melalui proses berliku menyerupai “penjebakan”. Sebab, perekrut yang 
lebih aktif mendekati calon korban dengan teknik kepura-puraan. Dalam 
istilah Lofland, para perekrut menerapkan strategi penjemputan (picking 
up) yang dikemas dalam kedok mengajak bertemu dengan teman di mall, 
mengenalkan saudaranya, mengajak ke diskusi ilmiah, mencari kost, 
hingga mengajak pacaran.23 

Beda dengan HTI yang membuka ruang bagi anggotanya untuk terlibat 
dalam pergaulan sosial dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain, NII 
memproteksi para anggota dan bahkan calon anggota dengan membatasi 
secara ketat interaksi sosial dengan orang luar. Perekrut (umumnya 
merupakan teman dekat tetapi belum membuka identitasnya sebagai 
anggota NII) akan menyibukkan calon korban dengan berbagai aktivitas 
yang hanya melibatkan mereka berdua atau kelompok kecil (yang ternyata  
diketahui kemudian juga sebagai anggota NII), sehingga calon korban 
tidak mendapat cukup ruang untuk sharing dengan orang luar, termasuk 

22 Wawancara dengan Luluk (nama samaran), 4 Januari 2010, dan wawancara dengan Maria (nama samaran), 15 
September 2011.

23 Dalam studinya perkembangan beberapa sekte keagamaan di Amerika Serikat tahun 1980-an, Lofland  
menemukan sekurangnya ada	lima	tahapan	dalam	merekrut	anggota,	yaitu;	penjemputan 
(picking up),	menggait (hooking),	penjelasan	awal (encapsulating),	menyayangi (loving),	serta	
mengamalkan	ajaran	(committing).		John	Lofland.	Protes; Studi tentang Perilaku Kolektif dan 
Gerakan Sosial, Yogyakarta: INSIST	Pres,	2003,		hal.	138-139
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dengan keluarga sendiri, ketika bimbang dan bingung saat penanaman 
ideologi berlangsung. Begitu resmi masuk NII melalui hijrah, para anggota 
dikucilkan dari dunia luar.24 Mereka juga disibukkan dengan penanaman 
ideologis yang intens melalui pengajian yang harus dihadiri sekurangnya 
tiga kali pada malam hari dalam seminggu yang dikoordinasi seorang 
“lurah”. Siangnya mereka disibukkan dengan kawajiban merekrut 
anggota baru dan mengumpulkan sejumlah dana untuk alasan infak 
setiap bulannya. Pengikatan lainnya juga melalui desakan supaya tinggal 
bersama (kontrak) dengan para anggota NII yang lain, sehingga aktivitas 
kesehariannya bisa selalu diawasi.25 

Keterlibatan beberapa mahasiswi dalam jamaah salafy JAT di UIN 
Jakarta lebih kasuistik. Terdapat seorang aktor yang memainkan 
peranan penting berpindahnya para aktivis ini dari HTI ke JAT. Aktor 
tersebut sebelum masuk HTI pernah bersentuhan dengan gerakan salafy 
jenis lain melalui Rohis waktu di SMU, sehingga memahami dasar-
dasar keislaman, terutama soal ketauhidan yang menjadi tema penting 
dalam dakwah pengajaran salafy. Para ustadz pembimbing Rohis adalah 
pengikut salafy. Aktor ini, setelah aktif di HTI dan merasa tidak puas 
dengan materi ta’lim yang selalu berkutat pada kewajiban mendirikan 
kekhilafahan islamiah, lalu bermigrasi ke ta’lim (pengajaran) salafy sambil 
mengajak rekan-rekannya untuk bergabung dalam jamaah salafy, setelah 
sebelumnya meyakinkan materi keislaman dalam ta’lim salafy lebih 
komprehensif dibandingkan Hizbut Tahrir. Termasuk dalam soal ajaran 
jihad yang lebih nyata, dengan kewajiban I’dad (latihan fisik sebagai 
persiapan jihad), dibandingkan HTI yang hanya berwacana.26

Faktor hubungan keluarga dan pertemanan sering pula disebut sebagai 
jembatan penting bagi keterlibatan seseorang dalam jaringan gerakan 
keagamaan radikal. Keterlibatan tiga orang mahasiswa dan alumni UIN 

24 Oleh	M.	Haffez,	penelitian	gerakan	Islam	di	Aljazair,	pola	ini	dikenal	sebagai	“spiral	pengucilan	
diri”	(spiral of encapsulation), sebagai	perisai	pertahanan	diri	dari	pihak	luar	serta	perpecahan	
kelompok	internal,	yang	secara	bertahap	kemudian	menarik	semakin	jauh	para	anggotanya	
dari	kelompok	masyarakat	luas,	mengisolasi	anggota	hingga	mereka	kehilangan	kontak	
dengan	kenyataan,	dan	membuat	mereka	mulai	memandang	tujuan	dan	strategi	gerakan	
dalam	kerangka	yang	lebih	emosional.	Lihat	dalam,	Quintan	Wiktorowicz	(ed.),	Aktivisme 
Islam; Pendekatan Teori Gerakan Sosial, Balai	Penelitian	dan	Pengembangan	Agama	Jakarta	
bekerjasama	dengan	Yayasan	Wakaf	Paramadina,	2007,	hal.	65-87.

25 Wawancara dengan mahasiswi bernama Hindun (nama samaran) 4 Oktober 2010.

26 Wawancara dengan Faizah (nama samaran) dan Salamah (nama samaran) dua mahasiswi UIN Jakarta aktifis 
pengajian JAT,  23 September 2011.



213MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013

M. Zaki Mubarak

Jakarta, AR, SJ dan FF, dalam “jaringan” terorisme Saifuddin Zuhri 
dan Syahrir, membenarkan hipotesis ini. Kedua teroris yang akhirnya 
tertembak mati itu, masih merupakan saudara ipar dari AR dan FF.27 
Melalui pengajian dalam remaja masjid yang dipimpinnya, Saifuddin 
Zuhri, selain menanamkan kepada tiga orang tersebut nilai-nilai 
jihadisme juga berupaya melibatkan keduanya dalam aksi teror. AR dan 
SJ bahkan sempat ditawari sebagai “pengantin” untuk melakukan bom 
bunuh diri.28

Diduga kuat berkembangnya pemahaman keberagamaan radikal di UIN 
Jakarta juga tidak dapat dipisahkan dengan fakta terjadinya perubahan 
iklim kehidupan kampus yang lebih terbuka pasca Reformasi politik 
1998. Longgarnya kegiatan kemahasiswaan di kampus telah menjadikan 
perguruan tinggi, termasuk UIN Jakarta, sebagai ajang kontestasi 
berbagai kelompok dan aliran keagamaan yang semakin beragam. 
Tidak terkecuali, mereka yang berpaham mainstream radikal, dengan 
“kebebasan akademik” pada akhirnya juga memperoleh panggung untuk 
berkembang dan merekrut anggota. Adanya ruang gerak yang lebih bebas 
karena perubahan di level makro (demokratisasi) dan mikro (kampus 
dengan kehidupan akademik yang lebih terbuka), yang oleh Hanspeter 
Kriesi disebut sebagai struktur kesempatan politik (political opurtunity 
structure),  menjadi faktor penting yang menstimulasi munculnya gerakan-
gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa, termasuk gerakan Islam yang 
berideologi radikal.29

Selain itu, transformasi IAIN Jakarta ke UIN Jakarta yang ditandai dengan 
munculnya fakultas-fakultas non-keagamaan, seperti telah disebutkan di 
awal, diikuti dengan perubahan latar belakang demografi sosial-ekonomi 
dan keagamaan para mahasiswa. Di beberapa fakultas umum, persentase 
mahasiswa dengan latar belakang pesantren dan sekolah Islam atau 
madrasah merosot tajam. Hal ini dapat ditafsirkan sebagian besar dari 

27 Diskusi dengan orang tua Afham, 24 Desember 2010. Menurutnya, faktor lain yang menyebabkan anaknya mau 
memberikan tumpangan atau persembunyian bagi kedua buron teroris tersebut, selain karena  masih saudara 
dan guru mengaji, adalah faktor kemanusiaan. Syahrir pada saat itu dalam kondisi sakit yang parah pada 
ginjalnya

28  Lihat, “Syaifuddin Zuhri Rayu Sonni-Afham Jadi Pengantin” 20 Oktober 2009.

29 Tentang struktur kesempatan dan kemunculan gerakan sosial, lihat Hanspeter Kriesi. “The Political Opportunity 
Structure of New Social Movements: Its Impact onTheir Mobilization”, dalam  J. Craig Jenkins and Bert 
Klandermans, The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995, hal. 168.
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mereka tidak atau kurang memiliki back ground pendidikan keagamaan 
yang kuat sebelumnya. Pergeseran ini mungkin juga merupakan salah 
satu faktor yang turut memengaruhi perkembangan perilaku dan paham 
keagamaan baru para mahasiswa yang menjurus pada radikalisme di 
lingkungan UIN Jakarta pada saat ini.   

Kesimpulan
Perkembangan arus pemikiran dan sikap keberagamaan radikal di 
kalangan mahasiswa UIN Jakarta pasca Reformasi memberikan gambaran 
yang kompleks, baik itu terkait bagaimana gerakan semacam itu mampu 
mendapatkan pengaruh dan berkembang di kalangan mahasiswa Muslim. 
Namun begitu, fenomena radikalisme keagamaan yang meningkat 
di UIN Jakarta bukan gejala yang unik. Berpatokan kepada beberapa 
survei lainnya tentang hal yang sama, temuan yang hampir sama juga 
kita dapati, arus keberagamaan radikal secara umum tumbuh di berbagai 
institusi pendidikan, baik itu perguruan tinggi sampai dengan jenjang 
pendidikan yang lebih rendah. Pada level masyarakat umum pun juga 
demikian adanya, seperti dicatat Wahid Institute (2010, 2011) dan  Setara 
Institute (2011), paham dan perilaku keberagamaan radikal di kalangan 
masyarakat menunjukkan grafik yang terus naik. Ekspresinya bisa 
bermacam, mulai dari tuntutan formalisasi Islam, Perda Syariah misalnya, 
hingga intoleransi kekerasan seperti terjadi dalam kasus Ahmadiyah di 
Cikeusik dan penganut Syi’ah di Sampang, Madura  beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, fenomena keberagamaan radikal yang makin meningkat 
di kalangan mahasiswa, dapat dilihat sebagai efek dari tren yang lebih 
besar atau nasional (makro). Meski lama dikenal sebagai kampus Islam 
dengan nuansa pemikiran keagamaan yang modern dan liberal, UIN 
Jakarta sebagaimana institusi pendidikan lainnya tidaklah immune dari 
perubahan-perubahan  tersebut. Perubahan pada level kelembagaan dan 
pergeseran demografi sosial ekonomi mahasiswa UIN Jakarta diduga 
juga memberi pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan pada pola-
pola tersebut. Sedangkan kasus NII agaknya harus dilihat secara berbeda. 
Beberapa segi dari gerakan tersebut memang menunjukkan kesamaan 
dengan ideologi keagamaan radikal, seperti keinginan mendirikan Negara 
Islam, tetapi pola dan modus gerakan ini lebih tepat bila diposisikan 
sebagai organisasi kejahatan (organization crime) dari pada gerakan Islam 
fundamentalis. Akhirnya, berkembangnya pola keberagamaan radikal 
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dengan semua variannya menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintah,  
tetapi juga bagi institusi pendidikan dan masyarakat sebagai bagian dari 
civil society untuk memberikan respon yang memadai. Tidak cukup 
hanya mengampanyekan kebaikan dari keberagamaan yang moderat 
dan toleran, tetapi juga tidak kalah pentingnya, mengidentifikasi serta 
menuntaskan berbagai persoalan sosial, ekonomi dan keagamaan, yang 
menyebabkan banyak anak muda berpaling kepada bentuk keberagamaan 
yang ekstrem.
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Pembebasan dari Desa

“Ora Tuku, Ora Utang, Nggawe Dhewe”1

(Serikat Petani Qaryah Thayyibah)

Pemikiran dan proses demokratisasi politik mesti ditopang oleh 
penguatan nilai-nilai kewargaan di tingkat masyarakat. Kehadiran aktor-
aktor lokal dengan kapasitas kerja dan keberpihakan yang nyata dan 
autentik, memerlukan sebuah dukungan dan afirmasi aksi pada karya-
karya sosialnya. MAARIF Award hadir dalam semangat tersebut. Sebuah 
apresiasi publik untuk perjuangan melintas batas keterbatasan untuk 
pemimpin lokal. Tahun 2012, dua persona terpilih untuk menerima 
penghargaan ini; Romo Carolus, OMI dari Cilacap dan Ahmad 
Bahruddin dari Salatiga. Tulisan ini menyajikan sekelumit profil Ahmad 
Bahruddin yang telah, tengah dan terus akan bekerja untuk masyarakat 
desa.  

Gayanya santai. Dengan rambut gondrong dikuncir ke belakang, 
kacamata yang digantungkan di leher—salah satu lengan kacamatanya 
sudah putus—dan kaos oblong, Ahmad Bahruddin (47 tahun) bicara 
dengan lepas. Bahruddin, atau akrab disapa Pak Din, dikenal sebagai 
perintis komunitas belajar atau “sekolah alternatif” Qaryah Thayyibah 
(QT) di Kalibening, Salatiga. Namun jauh sebelum sekolah  itu dibangun 
dan dikenal masyarakat, Pak Din lebih dahulu merintis paguyuban petani 

1	 Sebuah	ungkapan	atau	dogma	yang	diajarkan	dalam	Serikat	Petani	Qaryah	Thayyibah	yang	diambil	dari	filosofi	
berdikari	masyarakat	Jawa	yang	berarti:	“Tidak	Beli,	Tidak	Hutang,	Membuat	Sendiri”		

Pembebasan dari Desa

Arif Koes Hernawan dan Khelmy K. Pribadi
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yang nantinya berkembang di 12 kabupaten/kota.

Bahruddin adalah pria asli Kalibening, Sidorejo, Tingkir, Salatiga, Jawa 
Tengah, kelahiran 9 Februari 1965. Ia anak keempat dari lima bersaudara 
dari pemimpin Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin KH Abdul 
Halim. Ayahnya meninggal sewaktu ia bocah, dan kepemimpinan pondok 
kemudian diserahkan pada kakak tertuanya. Kalibening merupakan 
desa santri bercorak NU, oleh karenanya warga tumbuh secara Islami 
dan berbaur dengan kehidupan pesantren. Sebagian besar penduduknya 
bermatapencaharian sebagai petani. Tak terkecuali keluarga Bahruddin. 
Maka wajar jika tani adalah ruang garap terbesar dari aktivitas Bahruddin. 
Karena di sana, Bahruddin menyadari keberadaan dirinya dan berjuang 
untuk itu.

Setelah menghabiskan pendidikan dasar dan menengah di madrasah 
lalu Pendidikan Guru Agama (PGA), ia masuk ke jurusan Tarbiyah atau 
Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, Semarang, kampus Salatiga, 
(kini STAIN Salatiga), tahun 1986. Saat mahasiswa, ia aktif di GP Anshor 
dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Salatiga. Di dunia 
gerakan pemuda dan mahasiswa inilah awal mula ia bersentuhan dengan 
banyak pemikiran yang kemudian banyak menjadi dasar pijak gerakan 
yang ia bangun di Salatiga dan beberapa daerah disekitarnya.

Petani Berdikari
Kesadaran, Desa sebagai tempat berpijak, nalar berpikir anak muda 
dan sekaligus aktivis pun terpantik. Pada mulanya, Ahmad Bahruddin 
mendirikan Biro Pengembangan Penelitian Pesantren dan Masyarakat. 
Biro ini kerap memfasilitasi kegiatan pesantren yang bersentuhan dengan 
warga desa. Namun kemudian Bahruddin menilai langkah ini elitis. 
Tak puas dengan kondisi ini, ia memilih langsung terjun dan terlibat 
dengan petani. “Kalau dengan biro, ingin menguatkan petani tapi justru 
pesantren yang tambah kuat,” kata suami dari Miskiyah dengan tiga anak 
ini. Ia lantas mendirikan beberapa kelompok tani, salah satu yang ia ingat 
bernama Berkah Alam atau juga kerap dikenal dengan nama Al Barokah. 
Kelompok tani ini adalah kelompok tani pertama yang ia kelola, yang 
berada di daerah Kalibening, di dusun di mana Bahruddin kini tinggal.

Melalui aktivitas pembangunan kelompok petani ini, Ahmad Bahruddin 
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berkesempatan mengikuti Pelatihan Metodologi Penelitian Transformatif 
(PMPT) yang diinisiasi oleh LIPI di Jakarta. Pelatihan ini berlangsung 
pada tahun 1989 selama sebulan penuh. Dalam pelatihan ini, Bahruddin 
banyak bertemu, belajar, berlatih dan berkomunikasi intens dengan 
Begawan Gerakan Sosial Transformatif berpengaruh di Indonesia. Tak 
kurang, deretan nama besar ilmuwan sosial Indonesia menjadi fasilitator 
pelatihan ini; Masri Singarimbun, Muchtar Buchori, Sajogjo dan 
(almarhum) Moeslim Abdurrahman. Nama yang disebut terakhir, diakui 
oleh Bahruddin begitu memengaruhi pola pikir dan gerakan Bahruddin 
di kemudian hari.  

Raymond Toruan—Mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post—meyakini 
bahwa pelatihan inilah yang kemudian memerkaya kerja-kerja sosial 
Bahruddin. ”PMPT adalah ruang inkubasi Bahruddin. Ide transformasi 
Moeslim Abdurrahman2 begitu memengaruhi cara kerja dia. Masa-masa 
inilah, masa-masa yang begitu berpengaruh di kemudian hari,” tuturnya. 
Pun begitu sebaliknya, menurut Akbar (aktivis Percik Salatiga) Moeslim 
juga tertarik dengan gagasan dan pribadi Bahruddin yang ‘hanya dari 
Salatiga’. Moeslim semakin tertarik dengan Bahruddin begitu tahu uang 
saku dari workshop yang diterima Bahruddin justru digunakan untuk 
kepentingan paguyuban. Sejak saat itu, Moeslim kerap berdiskusi dengan 
Bahruddin.

Sepulang dari Jakarta, kepedulian Bahruddin pada petani semakin 
kuat. Bahruddin dan kawan-kawannya membentuk Jaringan Studi 
Transformasi Sosial. Seperti aktivis lainnya di Salatiga, aktivitas Bahruddin 
juga bersentuhan dengan Yayasan Desaku Maju dan kemudian Forum 
Gedhangan3, rinstisan kiai Mahfudz Ridlwan. Tapi, “Bahruddin memang 
yang paling konsisten,” ujar Akbar.

Dari kelompok tani, ia menggalang antar kelompok menjadi paguyuban. 

2 Moeslim Abdurrahman (1948-2012) adalah Direktur Eksekutif pertama MAARIF Institute dan 
dikenal sebagai pencetus ide Islam Transformatif, sebuah gagasan tentang Islam yang bervisi pada 
pembebasan umat, pada praksis sosial yang mengedepankan keberpihakan pada kaum miskin 
(mustadhafin). Gagasan Islam Transformatif ini bisa dirujuk pada beberapa buku yang ditulis 
oleh almarhum, seperti Islam Transformatif (1995), Islam sebagai Kritik Sosial (2003), Islam yang 
Memihak (2005), Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan (2009) dan lain-lain. 

3	 Yayasan	Desaku	Maju	mengembangkan	potensi	desa	seperti	pembentukan	Paguyuban	Candhak	Kulak	untuk	
pedagang	yang	beroperasi	seperti	microfinance	dalam	pemberian	modal	usaha.		Adapun	Forum	Gedhangan—
yang	dibentuk	di	desa	Gedhangan	asal	Kiai	Mahfudz—adalah	forum	untuk	aktivitas	perdamaian	dan	persatuan	
lintas	etnis	dan	iman	di	Salatiga.	
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Pada 1990-an, ada program Telecenter yang memfasilitasi sejumlah desa 
dengan internet atau istilahnya ‘warnet desa’. Program dari Bank Dunia 
itu bertujuan menjembatani kesenjangan informasi di sejumlah desa. 

Toh, Bahruddin menolak tujuan program itu lantaran keberadaan 
warnet dikuatirkan hanya untuk aktivitas konsumtif warga sehingga 
kontraproduktif. Ia menawarkan program Multipurpose di mana akses 
informasi ditujukan untuk menggalakkan peningkatan produksi dan 
untuk mengukur program itu mesti ada indikator produk. Lahirlah 
‘Multipurpose Community Telecenter’ yang lalu diistilahkan dengan 
‘Lumbung Sumber Daya Produksi’. “Dari sekadar akses, ada indikator 
berupa produk yakni berupa ide dan karya tulis yang kemudian 
berkembang pada peningkatan produksi petani”, jelasnya.

Setelah berjalan sekian waktu, beberapa paguyuban yang diinisiasi 
Bahruddin dan rekan-rekannya di sejumlah daerah membentuk 
komunitas yang lebih besar, dengan nama Serikat Paguyuban Petani 
Qaryah Thayyibah (SPPQT). Berdiri 10 Agustus 1999, gabungan dari 
14 organisasi tani di Salatiga, Magelang, dan Kabupaten Semarang. Kini 
anggotanya mencapai 16.348 petani yang terdiri atas 660 kelompok tani, 
120 paguyuban di 17 kawasan di 11 kabupaten dan kota, yakni selain tiga 
tersebut juga ada Boyolali, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang, 
Purwodadi, Demak, dan Sragen.

Sepak terjang Bahruddin telah cukup dikenal di kalangan aktivis 
Salatiga. Aktivis LSM Percik bidang wacana lintas iman, Muhammad 
Akbar, menceritakan Qaryah Thayyibah lahir sebagai komunitas petani 
yang telah memuat gagasan pluralisme sejak awal berdirinya. Alumni 
Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (kampus Salatiga, kini STAIN) 
1986—alias adik kelas Bahruddin—ini diminta Bahruddin untuk ikut 
merancang rencana strategis dalam rapat pembentukan Paguyuban Tani, 
di Hotel Beringin, Salatiga, 1999. Saat itu, ia bercerita, dalam acara itu 
hadir Raymond Toruan, “Raymond inilah yang memberi nama Qaryah 
Thayyibah karena ia tahu artinya desa yang baik, makmur, sejahtera. 
Padahal dia seorang Katolik,” ujarnya saat ditemui di Kampoeng Percik, 
Turusan, Salatiga. Itu baginya sudah bisa jadi contoh kecil tentang 
gagasan pluralisme QT di samping ia mengetahui ada siswa Katolik di 
QT.

Mengenai itu, Raymond menjelaskan, ia sangat ingat betul acara itu, 
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terutama saat pemberian nama serikat. Saat itu dari 13 paguyuban tani 
yang hadir, muncul 17 usulan nama. Bahruddin mendaulat Raymond 
memilih salah satunya. “Kalian itu NU semua, (tapi nama-nama) ini ndak 
Islami,” kata dia yang beragama Katolik itu dalam bahasa Jawa sambil 
menunjuk nama-nama usulan. Padahal mayoritas peserta beragama 
Muslim. Lantas ia teringat, bahwa ia sempat mau membentuk sebuah 
yayasan bersama aktivis (almarhum) Moeslim Abdurrahman. Rencananya, 
yayasan itu akan diberi nama Qaryah Thayyibah“ Artinya, desa yang 
ideal. Karena batal didirikan, maka nama itu ia pilihkan sebagai nama 
sarekat tani yang hendak dibentuk Bahruddin tersebut. 

Tak hanya itu, pluralisme juga dinampakkan pada susunan kepengurusan 
SPPQT periode pasca-Bahruddin. Estafet kepemimpinan diserahkan 
Bahruddin kepada Ruth, aktivis perempuan di Qaryah Thoyyibah 
yang justru beragama Kristen. Bagi Bahruddin, nilai utama yang 
diperjuangkan oleh QT adalah keadilan. Keadilan yang universal. 
Keadilan yang melintasi sekat agama, ras dan atau apapun. “Meskipun 
organisasi ini sebagian besar anggotanya adalah warga muslim dan NU, 
bahkan namanya sangat ‘Islami’ tak ada masalah dipimpin oleh seorang 
perempuan dan Kristen”, katanya santai. 

Menurut Muhammad Akbar, jaringan tani QT yang terus meluas 
dipandang Akbar sebagai bentuk untuk langkah mandiri yakni memenuhi 
kebutuhan desa sendiri atau minimal anggota jaringan tersebut. “Mereka 
menghindari atau meminimalkan Agro Corporate,” ujar Akbar yang kerap 
kehabisan stok beras saat memesan ke paguyuban. 

Pertanian yang melibatkan perusahaan besar membuat posisi tawar 
petani dan desa jadi rendah. Dengan serikat tani QT itu, Akbar melihat 
sendiri antar anggota mereka bisa bertransaksi produk pertanian secara 
lebih transparan dan setara. Misalnya dalam menawar harga lebih enak, 
atau pasokan pupuk yang bisa dinegosiasikan. “Jadi tidak ada hubungan 
patron-klien,” kata dia.

Akbar menyatakan, Bahruddin yakin langkah itu untuk membuat desa 
jadi lebih baik. “Desa jadi baik itu karena dibangun orang desa sendiri. 
Untuk bisa membangun, jadi juga harus belajar dari situ,” kata Akbar 
menirukan Bahruddin. Untuk itu, akhirnya muncul ide sekolah QT. 
“Pendidikan sebagai Support Systemnya,” katanya.  “Sampai pernah ada 
joke, petani yang ikut seminar itu pahalanya lebih banyak daripada yang 
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ikut Jum’atan4,” kata Akbar sambil tertawa.

Bahruddin begitu memerhatikan regenerasi SPPQT. Dikejar-kejar untuk 
tetap menjabat ketua di periode kedua, Bahruddin mengelak. “Ya harus 
ganti,” katanya sambil tersenyum. Tidak tanggung-tanggung, pengganti 
Bahruddin adalah seorang perempuan—dan beragama Kristen. 

Tak hanya itu, kini dalam mengelola Qaryah Thayyibah, Bahruddin 
lebih banyak berperan di belakang layar. Dia tak lagi tampil di depan. 
Dia memberikan kebebasan kepada junior-juniornya untuk maju 
berkembang dan mengembangkan Qaryah Thayyibah. Namun menjadi 
rahasia umum bahwa dibalik kebesaran QT saat ini, dia adalah orangnya.  
Dia menjadi panutan bagi petani anggota sarekat dan tauladan bagi 
siswa KBQT. “Kang Din itu mbah-nya petani di Qaryah Thayyibah”, 
tutur salah seorang petani Qaryah Thayyibah. Terlebih, beberapa petani 
kadang memanggilnya dengan sebutan “Bah” yang seringkali terdengar 
memanggil “Mbah”. 

Manajemen SPPQT juga terus ditata. Perubahan situasi eksternal seperti 
perubahan kebijakan hingga di level wilayah terkecil terus direspon. 
Untuk internal, besarnya jumlah anggota dianggap sebagai berkah. 
“Kalau satu kepala nggak maju-maju, kalau banyak berarti malah kaya. 
Ada konflik biasa tapi tidak sampai pertengkaran,” kata Bahruddin. 

Bahruddin selalu menekankan pada keadilan dan kemajuan bersama. 
“Ukurannya bukan kelompok, bukan agama,” kata dia. Untuk soal yang 
terakhir disebut ini, pernah dialami  SPPQT di Getasan, Kabupaten 
Semarang. Beberapa petani setempat memasalahkan keberadaan belasan 
peternak babi di sana. Situasi sempat memanas saat LSM dan kampus 
berlatar agama non-Islam melakukan advokasi. Bahruddin dan SPPQT 
turut membela peternak babi. Dengan nama Qaryah Thayyibah yang  
bernuansa Islam, warga setempat bisa menerima. “Ternak babi ini 
mestinya dikelola agar sejahtera semua, tercapai keadilan,” kata dia. 
Keadilan yang dimaksudnya menyangkut kedua belah pihak. Antara 
peternak babi yang ingin menjalankan usahanya, dan petani atau warga 
setempat yang ingin terhindar dari limbah babi. 

Bahruddin pun memberi pengertian pada peternak babi agar berpikir 

4  Jum’atan maksudnya sholat Jum’at. 
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jernih. Bahwa ada warga yang punya keyakinan tidak bisa menerima babi. 
Untuk itu, ia meminta peternak babi mengelola ternak dan limbahnya 
dengan baik. Melalui jaringan aktivis, ia minta bantuan pengadaan 
biodigester untuk pengelolaan limbah babi itu.  Ia juga mengirim surat 
ke Bupati untuk menjembatani masalah tersebut. Peternak babi pun 
kemudian bergabung ke SPPQT. Sukamto, pengurus SPPQT Wonosobo, 
mengatakan baru bergabung dua tahun dengan SPPQT. Petani setempat 
tertarik dengan keberadaan Lumbung Sumber Daya (LSD)  yang ada 
tiga unit di Wonosobo. Dari akses informasi di LSD, Sukamto mengaku 
kemampuan manajemen hasil pertanian paguyuban menjadi lebih baik. 
“Kesadaran berorganisasinya juga mulai kelihatan,” ujarnya.

Lumbung Sumber Daya (LSD) adalah bentuk interpretasi Bahruddin 
pada teori-teori besar Marxian yang sangat transformatif. Pada mulanya, 
Bahruddin menjelaskan bahwa LSD ini dibangun dengan tujuan agar 
alat produksi tidak dimonopoli oleh sebagian pihak, yang kemudian 
menafikan hak sebagian yang lain. Sebelum LSD, Bahruddin pernah 
menginisiasi adanya lumbung tempat penyimpanan alat-alat pertanian. 
Sebagai contoh, bahwa alat produksi semacam arit, traktor, palu dan 
lain sebagainya dimiliki oleh komunitas dan diletakkan di lumbung yang 
sudah disiapkan. Ketika ada yang ingin menggunakan maka dipersilakan 
menggunakan sebagaimana mestinya dan kemudian dikembalikan ke 
tempat semula untuk digunakan oleh petani yang lain. Namun kemudian, 
Bahruddin berpikir bahwa tak hanya itu, petani butuh pengetahuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Maka terpikirlah untuk 
memberikan akses media online (internet) untuk petani. Internet bagi 
Bahruddin sangat penting, agar petani mengetahui perkembangan 
teknologi pertanian terbaru. Dan akses itu mesti diletakkan di tempat 
yang bisa diakses semua petani dan tidak dimiliki oleh perseorangan, 
namun paguyuban. 

Sementara itu, untuk menanggulangi jarak pengetahuan petani yang 
sudah tua, yang cukup susah untuk memelajari media internet, maka 
Bahruddin mengutamakan akses internet untuk pemuda (anak-anak dari 
anggota petani). Harapannya, para pemuda dan pemudi tani ini, dengan 
pengetahuan yang lebih luas mampu membantu menaikkan posisi tawar 
hasil produksi. Hasilnya, kini beras hasil petani bisa dikemas dengan 
lebih baik dan menarik, dan melalui internet bisa dipasarkan dengan 
lebih luas dan dengan harga yang lebih baik. Kini Lumbung Sumber 
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Daya ini ada di 20 paguyuban yang tersebar di kabupaten-kabupaten 
anggota sarekat. 

Dalam acara kongres, paguyuban tani dari Tawangmangu, Karanganyar, 
juga tertarik bergabung SPPQT setelah melihat kemampuan awak SPPQT 
mengolah limbah biogas. “Sampai ada yang tanya bayar berapa,” kata 
Bahruddin, sambil menyatakan tak perlu biaya bergabung. Kini, SPPQT 
telah semakin besar. Sebelumnya aktivitas SPPQT berada di rumah 
Bahruddin, seiring dengan berjalannya waktu, SPPQT telah mampu 
membangun sekretariat tani yang tak jauh dari rumah Bahruddin. 
Kompleks bangunan ini berdiri diatas tanah sebesar 6000 m. Menurut 
Faishol, gedung ini dibangun atas swadaya petani QT. “Kedepan kami 
ingin membangun sekolah tani disini. Untuk jangka pendek kami ingin 
memanfaatkan bangunan ini untuk pelatihan-pelatihan petani dan 
pengorganisasian kelompok tani anggota Qaryah Thayyibah”.

Selain bangunan aula dan rumah-rumah sebagai kantor, di lahan itu 
SPPQT telah memiliki pengolahan limbah, ternak belut dan cacing, 
dan sebuah antena pemancar radio dan internet. Dalam kongres, juga 
diinformasikan beberapa lembaga yang dinaungi SPPQT. Antara lain 
lumbung sumber daya di 20 desa yang terkoneksi internet, koperasi 
simpan pinjam yang kini memiliki aset Rp 12 milyar, CV yang mengelola 
energi terbarukan, hingga pengobatan alternatif saraf Yumeiho Zen yang 
kini sudah memiliki 200 lebih terapis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Desa Daulat Energi
Selama setahun terakhir, 300 petani dalam serikat ini telah menggunakan 
biogas digester rumah tangga. Setiap rumah yang memiliki 2-3 ekor sapi 
pengolah kotoran menjadi bahan bakar untuk masak sehari-hari. Bahkan 
serikat tani di Batang mengolah limbah cair biogas digaster ini menjadi 
pupuk organik. Biogas ini disponsori Hivos yang memberi subsidi setiap 
keluarga sekitar Rp 2 juta.

Dalam bidang energi alternatif, serikat ini juga telah mengoperasikan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Bahruddin yang 
mengenal pelopor teknologi ini, Tri Mumpuni, menghubungi Tri dan 
menggarap langkah ini juga dengan dukungan Hivos. Lokasinya di 
Tegaron, Banyubiru, Salatiga, dengan kapasitas 170 KVA. Serikat juga telah 
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meneken kontrak kerjasama dengan PLN Jateng-DIY. Kesepakatannya, 
PLN membeli listrik dari mikro hidro sehingga dalam hitungan Bahruddin 
serikat menerima Rp 50 juta perbulan. Seperempatnya untuk serikat tani 
setempat yakni dusun Kebumen, sisanya untuk serikat tani QT. “Desa 
jadi daulat energi dan punya posisi tawar dengan pusat,” katanya. 

Pada Selasa 15 Mei 2012 lalu, PLTMH ini menjadi salah satu program 
Qaryah Thayyibah yang turut diresmikan oleh Dahlan Iskan, selain 
proyek biogas digaster di Kalibening, Salatiga. Peresmian ini berbarengan 
dengan agenda besar SPPQT yakni kongres dan rapat umum anggota 
serikat ke IV di Kalibening. Selain Menteri BUMN, agenda besar itu juga 
dihadiri oleh pelopor mikrohidro Tri Mumpuni, pakar pertanian UGM 
Maksum, dan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arief. 

Dalam acara itu, Dahlan Iskan juga ditunjukkan oleh petani tentang 
praktik penggunaan biogas sebagai sumber energi alternatif petani QT. 
Sontak Dahlan menengadahkan kepala sambil terheran-heran. Menteri 
BUMN itu kagum pada sebuah lampu yang berbentuk mirip bohlam 
listrik namun cara kerjanya persis lampu petromaks. “Luar biasa. Ini 
baru pertama kali ini saya lihat,” ujarnya masih dengan nada heran. 
Bohlam petromaks itu terhubung dengan sebuah kompor biodigester 
dengan bahan kotoran ternak. Setelah api kompor yang berwarna biru 
menyala, kenop di pipa yang terhubung ke lampu diputar, lalu pemantik 
api didekatkan ke petromaks, lampu ini pun menyala. 

Dahlan kagum karena biasanya lampu dari energi alternatif dikonversi 
ke listrik. Sehingga memerlukan genset dan ujungnya biaya mahal. 
Limbah biogas tersebut juga bermanfaat. terdiri dua jenis yakni padat 
dan cair. Limbah padat diolah jadi medium ternak cacing untuk pakan 
belut, sedangkan limbah cair difermentasi menjadi pupuk. Dari 16 ribu 
anggota SPPQT di 11 kabupaten, 300 di antaranya telah menggunakan 
bio digester itu. Saban rumah tangga mendapat subsidi Rp 2 juta untuk 
mengelola 2-3 ternak dalam upaya memproduksi energi alternatif itu. 
Dahlan berjanji membantu program ini. Pasalnya, ini sesuai dengan 
programnya agar tiap BUMN beternak sapi 300 ribu untuk menekan 
impor sapi. Dahlan memuji SPPQT. Mengingat usianya yang telah 12 
tahun, ia menilai SPPQT punya manajemen yang teruji, dan manfaatnya 
telah dirasakan. “Bukan perkumpulan dadakan hanya membuat proposal 
tetapi soda membuktikan 12 tahun eksis dengan bagus,” katanya. “Ini 
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gerakan madani apalagi tidak dicampuri politik.”

Bahruddin juga menginisiasi warga mengembangkan briket, pada 1996-
1997 di Kalibening. Kendati jumlahnya tak tahu persis, Akbar (aktivis 
Percik) menilai hasilnya signifikan setidaknya dari sisi lingkungan 
setempat. Kayu-kayu yang sebelumnya digunakan sebagai bahan bakar 
kini tampak utuh. Dari penuturan Bahruddin, program briket tersebut 
bahkan menjadi salah satu indikator diraihnya piala Adipura oleh 
Salatiga, awal 90-an. Sejak saat itu, Salatiga belum meraih piala Adipura 
kembali. Jelang pilkada walikota Salatiga, Bahruddin sempat menyusun 
kontrak politik dengan raihan piala Adipura sebagai target walikota 
terpilih dalam satu tahun. 

Pendidikan untuk Pembebasan
Dari konsep di bidang pertanian itulah, gagasan melebar ke bidang 
pendidikan ketika pada 2003 saat beberapa warga mengeluhkan biaya 
sekolah yang mahal. Mulanya KBQT menginduk pada SMP 10 Salatiga. 
Saat itu, Bahruddin menyatakan prestasi akademik siswanya bagus tapi 
tanpa produk karya. Tahun ketiga, KBQT memutuskan lepas dari sekolah 
induk ketika beberapa bocah KBQT menghasilkan karya termasuk karya 
tulis yang mengkritik sistem pendidikan nasional. 

Konsep KBQT terus Bahruddin sebarkan setiap kesempatan. Sambil 
mencontohkan, ia menunjukkan satu paket pos berisi puluhan buku cerita 
berjudul “Jin Pohon Sawit”. Cerita itu karya siswa-siswa SD Pesona Astra, 
sekolah CSR Astra di Kalimantan. Dalam suatu pelatihan, Bahruddin 
yang diundang sebagai pembicara guru-guru SD mendorong para guru 
menerbitkan karya siswa. “Anak-anak bicara tentang lingkungannya 
sendiri. Dengan berkarya anak menjadi subjek bukan objek,” katanya. 
Dari situ, konsep pendidikan dan belajar bisa ‘dibalik’, yakni bukan 
sekadar mengkonsumsi pengetahuan. “Si Learner justru menghasilkan 
pengetahuan. Pengetahuan itu abstraksi dari kehidupan. Jadinya belajar 
dan bekerja itu jadi sama saja. Berproduksi dan berkontribusi terhadap 
peningkatan kualitas kehidupan,” tuturnya.  “Ultimate goal-nya ya Qaryah 
Thayyibah itu, Great Civilization.” 

Bangunan KBQT hanya berupa sebuah rumah di samping rumah pribadi 
Bahruddin dengan pelataran lapang. Rumah di penuhi berbagai macam 
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buku termasuk karya para siswanya, seperti novel dan komik. Suatu 
siang, beberapa anak tampak  menghadap laptop, ada pula yang sedang 
bermain band. Di halaman, ada 2 bocah asyik bermain badminton, 
sementara yang lain berdiskusi tentang acara ‘gelar karya’; event rutin 
bulanan saat tiap anak menampilkan karyanya. Apa saja. Komunitas 
belajar ini tidak layaknya sekolah formal. Tak ada model tutorial kelas, 
tak ada pula guru—istilahnya hanya pendamping. Kini ada 45 siswa –
yang jika mengikuti jenjang sekolah umum--terbagi 5 kelas, yakni kelas 2 
SMP hingga kelas 3 SMA. Total seluruh anak yang pernah mengenyam 
pendidikan di KBQT sekitar 130 anak. 

Sistemnya KBK: Kurikulum Berbasis Kebutuhan. Mereka yang belajar 
menentukan sendiri apa yang mau dipelajari. Dari musik, komputer, 
menulis, bikin video klip, sampai diskusi dan problem solving; mulai 
wirausaha telur asin hingga kritik pada praktik dokter spesialis. “Karena 
penyakit tidak bisa dilihat secara khusus tetapi integral,” tutur Bahruddin 
mengemukakan salah satu materi diskusi siswa KBQT. 

Soal penyelenggaraan belajar juga dirumuskan para anggota komunitas 
itu. Mereka sepakat untuk iuran bulanan Rp 25 ribu yang dikelola 
mereka sendiri. Uang ini bukan biaya pembayaran sekolah karena—
seperti penjelasan Bahruddin—KBQT menganggap pendidikan bukan 
seperti layanan jasa lainnya yang bisa ditransaksikan dengan uang. Uang 
itu untuk biaya internet dan kebutuhan KBQT. Sebagian siswa dari luar 
kota dan kos di rumah warga sekitar KBQT. Model ‘penitipan’ ini diakui 
Bahruddin kurang sesuai dengan konsep KBQT karena semestinya KBQT 
diisi oleh anak-anak sekitar KBQT. Sehingga, ia mengistilahkan mereka 
sebagai magang dengan harapan mereka juga membuka komunitas 
belajar di lingkungannya kelak.

Salah satu anak didik KBQT adalah Fina Afidatussofa, 19 tahun, 
yang berprestasi di bidang penulisan. Fina adalah angkatan pertama 
komunitas belajar Qaryah Thayyibah (QT) tahun 2003. Kini ia jadi 
pendamping KBQT. Ia masih terhitung keponakan Bahruddin karena 
ayahnya, Ridwan, bersaudara dengan istri Bahruddin. Karena itu, saat 
ide awal KBQT digulirkan, selulus SD Fina bergabung dengan KBQT 
yang didukung orang tuanya. Ia sempat mendaftar dan diterima di MTs. 
Namun sebelum sekolah dimulai, Fina dan 11 anak lain telah beraktivitas 
di KBQT. 
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Di masa-masa awal ia merasa KBQT berbeda dibanding sekolahnya 
selama ini. “Kok gak kayak sekolah formal,” katanya. Namun karena 
lebih bebas dan diberi keleluasaan mengembangkan minatnya yakni 
menulis, ia memutuskan untuk terus di KBQT dan tak pernah berangkat 
ke sekolah madrasah itu. Begitu pula dengan rekan-rekannya kala itu. 
Fina mengaku awal tertarik dengan KBQT karena adanya komputer 
dan internet. Maklum saja, saat itu internet jarang di Salatiga. Warnet 
paling dekat ada di dekat Kampus Universitas Kristen Satya Wacana yang 
berjarak sekitar tujuh kilometer dari Kalibening.

Dara berjilbab ini mengenang Pak Din sebagai pribadi yang ‘nyantai’ dan 
menyenangkan. Yang lebih penting, baginya Pak Din punya kepedulian 
sosial yang tinggi. Ini karena Pak Din telah membentuk berbagai 
lembaga untuk kepentingan masyarakat. “Cara berpikirnya orientasinya 
ke masyarakat. Kayaknya seluruh hidupnya dicurahkan ke masyarakat,” 
tuturnya sambil tersenyum manis. Di KBQT, Pak Din selalu menekankan 
kemerdekaan berpikir dan berkarya pada anak-anak QT. “Mau berpikir 
dan mengeluarkan apa yang dipikirkan,” kata Fina. Ia menilai pak Din 
berpegang pada prinsip untuk meniadakan intervensi orang dewasa 
dalam pendidikan anak-anak.

Fina mencontohkan tiga tahun pertama KBQT yang menginduk pada 
SMP 10. Ia dan kawan-kawan KBQT sempat menolak dan berontak 
karena KBQT menginduk bukan pada sekolah favorit di Salatiga. Fina 
bahkan sempat nangis.  Namun Pak Din tidak menjawab kekecewaan 
siswa. “Tapi kami diminta menulis, mencurahkan semua,” ujarnya.  
Beberapa tahun kemudian, Pak Din baru menjelaskan latar belakang 
kondisi saat itu. Selain memerlukan waktu agar anak-anak paham, 
menjawab emosi anak saat itu juga dirasa tidak tepat. “Kami dibiarkan 
agar tahu sendiri,” katanya. 

Fina melihat Pak Din layaknya ‘orang biasa’. Di luar mendampingi 
anak KBQT, Fina tahu Pak Din kerap mengerjakan sendiri penerbitan 
‘Pustaka Q-Tha’. Pak Din juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga 
seperti mencuci dan  menyapu halaman rumah. “Kalau mau ada tamu, 
KBQT ga da yang bersihin, Pak Din yang bersihin sendiri,” ujarnya.  
Biasanya Pak Din memberi pengarahan pada siswa KBQT pada Tawasi 
(tawasau bil haqqi), semacam kegiatan berbagi dan diskusi ba’da shalat 
Dzuhur. Pak Din juga sempat melatih anak KBQT taekwondo namun 
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kini Pak Din kerap berlatih sendiri saat waktu luang.

Fina yang tertarik pada dunia penulisan pernah membuka penerbitan 
novel bersama tiga kawan. Penerbitan itu telah merilis empat buku 
karya mereka. “Diterbitkan sendiri, distribusi sendiri,” katanya. Kini 
ia merintis butik online.  Ia sebetulnya bisa mendesain busana sendiri 
namun karena dirasa makan waktu lama, Fina memilih kulakan. Anak 
KBQT memang tertarik untuk menjadi wirausaha. Misalnya kini ada 
budidaya jamur yang dikelola beberapa temannya seangkatan di KBQT. 
Motivasi menjadi wirausaha muncul dari interaksi mereka sendiri 
termasuk dengan  Pak Din melalui konsep “Jamaah produksi”. Menurut 
Fina, semua siswa KBQT punya arah untuk jadi pengusaha termasuk 
mereka yang kini masih bekerja pada orang lain. “Orientasinya harus 
untuk wirausaha. Jadi ngumpulin modal dulu,” katanya. 

Namun yang terpenting bagi Fina, perbedaan paling mencolok dari 
diri dan kawan-kawannya setelah bergiat di KBQT adalah dalam hal 
kepercayaan diri dan pola pikir. Mereka jadi lebih percaya diri dan punya 
pola pikir yang lebih terbuka. “Semua jadi yang terbaik bagi dirinya 
sendiri,” katanya. Kami jadi bisa menentukan jalan kami sendiri. 

Beberapa narasumber menyatakan model pendidikan KBQT rintisan 
Bahruddin patut diapresiasi. Aktivis sekaligus Dosen Jurusan Tarbiyah 
STAIN Salatiga Beni Ridwan mengatakan KBQT tengah mendapat 
momentum. Ini  karena kejenuhan masyarakat dengan problem sekolah 
formal dan karut marut pendidikan mencapai puncaknya. “Bahruddin 
merintis KBQT secara orisinal, istiqomah, mengandalkan teamwork, dan 
tidak mengeluh,” ujarnya.

Bahruddin tak membantah bahwa model di komunitas belajar QT 
merupakan salah satu implementasi dari Islam transformatif yang 
menjadi perhatiannya. Tidak mengajarkan tentang pendidikan agama 
formal atau fikih melainkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan. 
Titik tolak komunitas belajar itu tetap dalam upayanya memberdayakan 
desa. Meski disiapkan sebagai komunitas belajar setempat, Bahruddin 
tak bisa menolak jika ada siswa dari luar kota datang. Istilahnya, mereka 
magang di QT. Ada pula sistem belajar pada hari Sabtu, Minggu, 
dan Senin, lalu anak pulang ke daerah asalnya. “Setelah itu, mereka 
diharapkan menggalang komunitas belajarnya sendiri,” ujarnya.
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Beni menyebut kendati memakai nama, terma atau baju Islam, nilai-nilai 
yang diajarkan KBQT universal. Namun ia melihat kini tantangan KBQT 
adalah adakah trust untuk membuka pintu bagi siswa dari “golongan 
lain”. Selain itu, problem relasi KBQT dengan institusi pemerintah. 
Ini terjadi saat KBQT harus mengakomodasi keinginan sejumlah orang 
tua siswa yang masih ingin prosedur sekolah formal seperti ujian dan 
ijazah. Sepengetahuan Beni, Bahruddin  juga sempat meminta bantuan 
Dinas Pendidikan. Langkah yang kemudian disebut Beni dicibir oleh 
sejumlah kalangan Pemda. Dari pernyataan tersebut, tampak Beni bisa 
memaklumi sikap Pemda lantaran ia menjelaskan KBQT memang tidak 
mengikuti ketentuan Pemda tentang lembaga pendidikan.

Dinamika hubungan KBQT dan Pemda beberapa kali terjadi. Misalnya, 
Beni mencontohkan, saat ada kunjungan dari beberapa wakil universitas 
dari Jepang ke KBQT, sekitar 4-5 tahun silam. Dinas Pendidikan Pusat 
baru memberi tahu dinas pendidikan Salatiga belakangan. Alhasil Pemda 
Salatiga merasa kelabakan menyambut mereka karena tanpa persiapan. 
Sementara, Bahruddin tidak berkoordinasi dengan Pemda Salatiga dan 
cuek saja dengan kondisi KBQT yang apa adanya tanpa sambutan luar 
biasa.

Beni—alumnus STAIN Solo—mengenal Bahruddin sejak Beni jadi dosen 
di Salatiga pertengahan 90-an. Tahun 1999-2002 mereka terlibat dalam 
advokasi warga terkait perubahan status Salatiga menjadi kota. Dampak 
perubahan ini pada sisi administrasi, wilayah, dan perangkat desa. 
Apalagi saat itu secara terbalik Pemda menyusun APBD lebih dahulu 
ketimbang rencana strategis (renstra). Mereka juga terlibat bersama saat 
ada program G to G atau Goverment to Goverment dari Jerman di Salatiga 
tentang pendidikan dan demokratisasi lokal.

Bagi Beni, kini Bahruddin memang semakin fokus dan intens di bidang 
pendidikan. Kendati kompeten bicara demokratisasi lokal, dan korupsi, 
atau kekerasan atas nama misalnya, ia meminimalkan berkomentar soal 
itu. Menurut dia, setengah bercanda, sejatinya KBQT lebih sesuai dengan 
nilai-nilai tarbiyah dalam Islam, ketimbang STAIN yang berorientasi 
mencetak guru sebagai profesi sebanyak-banyaknya yang mengikuti 
tuntutan pasar. “Lembaga pendidikan kok jadi pabrik guru,” seloroh 
Beni menirukan Bahruddin.

Dosen yang dekat dengan Bahruddin sewaktu kuliah, Zulfa Mahasin, 
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mengenang muridnya itu sebagai pribadi yang bebas, kreatif, tak punya 
beban, dan berani. “Dia juga tidak kenal menyerah dan ulet,” katanya, 
dihubungi secara terpisah. Menurut pengajar meotodologi penelitian 
STAIN Salatiga ini, saat itu Bahruddin justru tertarik  dengan masalah 
pedesaan sampai membuat briket tungku batu bara dan pengolahan 
sampah. “Tidak ada link and match dengan pendidikan Tarbiyahnya,” 
kata Zulfa. Aktivitas luar kampusnya juga lebih banyak daripada kuliah. 
‘Kesantriannya juga kurang,” kata dia, sembari tertawa.

Zulfa mengetahui pembentukan sekolah KBQT lantaran keterbatasan 
faktor ekonomi warga Kalibening. Dari situ Bahruddin menciptakan 
pendidikan kreatif yang tidak terjebak hal–hal formal. “Sejak awal dia 
memang tertarik dengan pendidikan rakyat. Itu dipengaruhi Paulo 
Freire,” ujarnya. Namun, Zulfa mempertanyakan kelangsungan KBQT 
ke depan terkait biaya. “Sekolah murah masih mungkin tapi sekolah 
gratis itu repot juga,” katanya. 

Sekretaris Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM) Muhammadiyah 
Salatiga, Adang Kuswaya juga mengapresiasi positif KBQT. Ia mencatat 
kelebihan sekolah ini karena mengedepankan minat dan potensi anak 
serta pendidikannya dekat dengan alam. Ia mengetahui sejumlah siswa 
dari KBQT yang tidak menonjol secara intelegensia, namun khas secara 
kepribadian, piawai menulis dan jago koreografi. 

Dalam pendidikan agama, KBQT juga mengajarkan prinsip-prinsip 
yang umum dalam agama seperti keadilan, persamaan, kejujuran, dan 
mengedepankan perbedaan dan pluralisme. “Jadi tidak Fiqih oriented,” 
katanya. Setahu Adang, Bahruddin juga tidak membangun relasi dengan 
pemerintah. “Dia tidak mau disuruh ke sana ke sini (mengarahkan),” 
katanya. Namun tantangannya, menurut Adang, KBQT berada di 
Salatiga yang semua agama tumbuh secara dinamis. “Berani tidak  KBQT 
menerima siswa yang berbeda golongan dan selain Islam,” kata dia yang 
sepengetahuannya hanya diisi siswa Muslim.

Ngali, 45 tahun, petugas Babinsa di Koramil Tingkir yang bertugas 
sejak 2003 di Kalibening menyatakan, ia mengenal Bahruddin sebagai 
aktivis petani dan pemimpin KBQT—dan sempat menawarkan bantuan 
mengantar ke KBQT. Toh ia bilang Bahruddin kini jarang di rumah 
karena sibuk mengisi beberapa pelatihan. Pendidikan KBQT kata dia 
juga diterima warga setempat. “Tidak ada masalah,” katanya.
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Manusia Siuman
Jika menilik pada genealogi pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh 
Ahmad Bahruddin, tidak berlebihan jika, segala teori pembebasan, di 
tangan Ahmad Bahruddin telah berubah menjadi aksi. Ahmad Bahruddin 
menjadikan Freire sebagai jangkar ideologis tentang praktik pembebasan, 
namun juga sekaligus meniupkan ruh teologi Islam Transformatif a la 
(almarhum) Moeslim Abdurrahman dalam segenap kerja-kerja sosialnya. 
Keyakinan bahwa pembebasan dimulai dari Desa. Pemerdekaan diawali 
dengan memerdekakan desa. Desa sebagai penopang keadilan yang 
genuine.

Ketika kehidupan manusia urban abai pada esensi kehidupan yang 
mengedepankan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan pluralisme, 
maka Bahruddin menjawabnya dengan mendorong lahirnya masyarakat 
desa yang berdikari. Tak hanya dalam hal ekonomi, namun juga berdikari 
dalam mendidik generasi muda. Pendidikan yang berbasis komunitas 
adalah jawaban dari keberlangsungan gagasan besar Bahruddin tentang 
kemandirian dan kemerdekaan masyarakat desa. Pendidikan yang 
digagas Bahruddin tak lain adalah kritik tajam bagi pendidikan di negeri 
ini, yang seringkali bongkar pasang kurikulum, tapi tak berbuah banyak 
bagi pemanusiaan anak bangsa.  

Seperti halnya, anak bangsa penerima MAARIF Award yang lain, 
Bahruddin juga bekerja dalam ruang hampa media. Tak penting apa kata 
orang, ia terus bekerja untuk komunitasnya, untuk warga desa. Untuk 
itu, jika menilik pada percik pemikiran Buya Syafii Maarif, barangkali 
Bahruddin adalah personifikasi dari apa yang disebut dengan manusia 
siuman. Jika manusia siuman seperti Bahruddin—dan pasti masih 
banyak yang lain—masih ada, maka, tak ada alasan kita semua untuk 
pesimis bagi perbaikan bangsa ini. Melalui profil-profil persona macam 
Ahmad Bahruddin—dengan masih meminjam istilah Buya Syafii Maarif—
sepertinya Indonesia masih tetap akan ada, setidaknya satu hari sebelum 
kiamat. 
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kolusi dan nepotisme yang membelenggu pemerintahannya. Seketika 
itu, pintu reformasi pun terbuka. Sejak saat itulah, Indonesia memulai 
demokrasinya.

Pada masa ini, keran kebebasan berekspresi yang tersumbat selama rezim 
Orde Baru mulai menjalar di berbagai lini. Pada awal era Reformasi 
tersebut, gerakan agama yang selama masa Orde Baru bergerak di bawah 
tanah, mulai berani keluar dan menyuarakan aspirasinya. Berbeda 
dengan arus besar Islam di Indonesia yang terwakili oleh Muhammadiyah 
dan NU yang menampilkan corak Islam dan Islamisasi yang moderat, 
lentur dan berwajah kultural, gerakan agama tersebut memerjuangkan 
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penerapan syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara, yang 
berorientasi pada perjuangan ideologi politik. Penulis buku ini, Haedar 
Nashir, mengistilahkan gerakan tersebut dengan “gerakan Islam syariat” 
(hal 52). 

Haedar membahas gerakan Islam syariat yang dimaksud dalam sebuah 
buku berjudul “Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia”. 
Buku yang bermula dari disertasi untuk meraih gelar doktor bidang 
studi Sosiologi di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini 
sebelumnya pernah diterbitkan pada tahun 2007 oleh Pusat Studi 
Agama dan Peradaban (PSAP) dengan judul “Gerakan Islam Syariat: 
Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia”. Buku karya Haedar ini memiliki 
banyak irisan dengan buku “Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam 
Transnasional di Indonesia” (2009).

Kolumnis di beberapa media cetak ini menyatakan bahwa secara 
konseptual, gerakan Islam syariat yang dikaji dalam buku ini 
digambarkan sebagai tipologi aksi kolektif sekelompok umat Islam yang 
memerjuangkan penerapan syariat Islam secara formal dalam institusi 
negara/pemerintahan di Indonesia (hal 32). Gerakan tersebut melirik 
kembali nilai-nilai ajaran salaf yang dianggap sebagai solusi dalam 
mengatasi situasi zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, gerakan 
ini merupakan reproduksi dari kelompok salafi ideologis yang telah lama 
mengakar di Indonesia, meskipun pada beberapa aspek berbeda dari 
salafiyah yang sebenarnya (salaf al-shalih). Perbedaan yang utama ialah 
corak serba syariat yang sangat melekat dalam diri gerakan Islam syariat 
serta obsesi pendirian negara Islam.

Mengapa kajian mengenai gerakan Islam syariat menjadi begitu penting? 
Menurut Haedar, setidaknya terdapat tiga jawaban atas pertanyaan 
tersebut. Pertama, untuk memeroleh penjelasan mengenai fenomena 
keagamaan, khususnya yang menyangkut sistem keyakinan (belief system) 
berupa pandangan dunia (world view) yang menumbuhkan militansi 
kelompok Islam yang memerjuangkan penerapan syariat Islam secara 
formal dalam bernegara. Kedua, untuk memeroleh penjelasan seputar 
kelahiran dan pertumbuhan gerakan Islam syariat yang diasumsikan 
tidak berada dalam suasana kosong, tetapi terkait dengan berbagai 
kondisi-kondisi sosial yang kompleks dalam kehidupan umat Islam dan 
masyarakat Indonesia. Ketiga, untuk memeroleh penjelasan tentang 
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kehadiran gerakan Islam syariat dalam dinamika perkembangan umat 
Islam dan masyarakat di Indonesia, baik dalam sejarah masa lalu 
maupun perkembangan saat ini. Selain itu, sebagai salah seorang Ketua 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar sepertinya ingin mengingatkan 
Muhammadiyah dan NU serta kelompok moderat lain di Indonesia 
supaya waspada dan segera mengkaji ulang orientasi dakwahnya terkait 
dengan maraknya gerakan Islam syariat.

Buku setebal 700 halaman ini kaya dengan referensi serta menggunakan 
metodologi yang amat ketat. Dalam mengkaji gerakan syariat Islam di 
Indonesia yang tersaji dalam buku ini, Haedar menggunakan tiga perspektif 
sekaligus, yakni Integralisme (pendekatan emik), Dekonstruksionisme 
(pendekatan etik), dan gerakan sosial (social movement) dengan fokus 
gerakan-gerakan Islam (Islamic Movements) yang berkembang dalam 
wacana pemikiran Islam mutakhir. Dengan pendekatan emik (mencoba 
memahami), digunakan perspektif Integralisme sebagaimana tumbuh 
dalam alam pikiran kaum Islamis seperti Hasan al-Bana, Sayyid Qutb, 
Abul A’la al-Maududi, dan para aktivis Islam syariat, yang meyakini dan 
memahami Islam sebagai ajaran yang menyeluruh yang harus dipraktikan 
dalam segenap dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia politik 
atau negara. Dengan pendekatan etik (kritik), digunakan perspektif 
Dekonstruksionisme sebagaimana dikembangkan al-Na’im, al-Jabiri, dan 
kalangan neo-modernisme, yang memandang pentingnya reformulasi 
ajaran Islam khususnya syariat dalam kehidupan kontemporer. Melalui 
perspektif gerakan sosial (social movements), sebagaimana dikembangkan 
dalam tradisi pemikiran sosiologi gerakan keagamaan (religious movements) 
yang memposisikan umat Islam dalam relasi-relasi sosial yang kompleks 
yang melibatkan aspek-aspek keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan 
praktik keagamaan yang bertemali dengan situasi ketegangan struktural 
dan konfilk, peluang-peluang politik, kondisi kultural, dan respon-respon 
aktual yang dinamis.

Tiga perspektif tersebut bertujuan untuk memahami pandangan dunia 
(world view) para aktivis gerakan Islam syariat dari beranda dalam secara 
kritis dengan menyelami dinamika antara perspektif Integralisme dan 
Dekonstruksionisme. Selain itu, tiga perspektif yang digunakan juga 
berupaya untuk memahami dinamika gerakan Islam syariat secara 
interpretatif tanpa terjebak pada sikap positivis (pendekatan nomotetik). 
Sebagaimana diungkapkan Haedar, hal ini dilakukannya untuk mencari 
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jalan lain atau melakukan sintesis seperlunya agar diperoleh gambaran 
dan analisis yang lebih lengkap atau tidak hanya dari satu sudut belaka 
(hal 29). Dengan memakai tiga perspektif tersebut, pemaparan yang 
dikemukakan Haedar dalam buku ini menjadi sangat komprehensif dan 
sulit untuk disanggah karena memotret dengan sangat logis dan akurat. 
Hal tersebut setidaknya terlihat dari predikat cum laude yang diberikan 
oleh Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, Prof. Dr. H. Atho Mudzhar, Prof. Dr. 
H. Riswandha Imawan, Prof. Dr. H. M. Mahdud MD dan Dr. H. M. Ali 
Haidar sebagai tim penguji disertasi yang akhirnya dibukukan ini. 

Membaca buku Islam Syariat ini, pembaca tidak hanya akan mendapatkan 
proses reproduksi kaum salafi di Indonesia dalam usahanya menegakkan 
syariat Islam. Buku yang terbagi ke dalam 7 bagian yang berisi 
Pendahuluan, Pembahasan (terbagi ke dalam 5 bab), dan Kesimpulan 
ini juga menyuguhkan pandangan dunia gerakan Islam syariat, sejarah 
mengenai cikal-bakal gerakan syariat Islam, penerapan syariat Islam di 
beberapa daerah, serta organisasi yang kokoh mendorong pelaksanaan 
syariat Islam di Indonesia.

Pada bab pertama, secara garis besar Haedar membahas pandangan dunia 
(world view) dan orientasi gerakan Islam (Islamic movements). Sebagaimana 
diketahui, pada mulanya hanya ada satu Islam yang diwahyukan Tuhan. 
Tetapi Islam yang satu tersebut dalam realitanya menjadi majemuk. 
Kemajemukan tersebut disebabkan oleh banyaknya penafsiran tentang 
Islam yang terejawantahkan dalam ekspresi dan aktualisasi para 
pemeluknya. Bermula dari banyaknya penafsiran tersebut, lahirlah 
konstruksi pandangan dunia (world view) dan orientasi gerakan Islam 
(Islamic movements) yang beraneka ragam. 

Salah satu keanekaragaman pandangan dunia (world view) dan orientasi 
gerakan Islam (Islamic movements)  tersebut ialah  gerakan Islam syariat 
yang menjadi fokus bahasan dalam buku ini. Haedar menyatakan bahwa 
gerakan Islam syariat merupakan fenomena baru dan sangat khusus 
karena mengusung tema utama “penegakan syariat Islam”, membangun 
“rumah politik Islam”, bahkan ingin mewujudkan negara Islam dalam 
bentuk negara khilafah. Dikatakan baru karena tema “syariat Islam” 
benar-benar menjadi isu utama dengan orientasi perjuangan legislasi 
secara formal, sehingga menampilkan dua wajah rigid sekaligus, yakni 
“syariatisasi” dan “formalisasi” Islam. Islam ditampilkan dalam wujud 
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syariat dan berorientasi pada perjuangan ideologi politik. Dengan klaim 
Islam kaffah, gerakan Islam syariat telah menampilkan Islam berwajah 
serba syariat, sehingga terbentuk pandangan dunia (world view) Islam 
yang serba syariat pula (hal. 33). 

Dalam perjalanannya, gerakan Islam syariat mengkonstruksi, bahkan 
mereduksi ajaran Islam yang pada mulanya beragam, multidimensi, 
menjadi sistem kehidupan yang bersifat total dan integral dengan seluruh 
dimensi kehidupan, khususnya politik. Hal tersebut terlihat ketika Islam 
direduksi ke dalam syariat Islam. Konstruksi, bahkan reduksi selanjutnya 
ialah menyamakan syariat Islam dengan fiqh Islam. Hal ini terjadi setelah 
fiqh Islam menjadi bagian penting dari konstruksi pemikiran keislaman. 
Reduksi yang dilakukan sedemikian rupa mengantarkan pada keyakinan 
bahwa syariat Islam merupakan hukum Tuhan yang diturunkan untuk 
mengatur kehidupan manusia secara total (hal 130), yang menyeret atau 
mengikutsertakan politik di dalamnya. Implikasi dari hal tersebut, Islam 
menjadi serba legal-formal sebagaimana prinsip al-ahkam al-khamsah (lima 
asas hukum Islam), yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah 
dalam paradigma fiqh Islam.

Aspek legal-formal yang difahami oleh gerakan Islam syariat melahirkan 
pandangan dunia (world view) berupa upaya penegakan syariat Islam 
dalam negara/pemerintahan. Hal tersebut sejatinya berpangkal pada 
keyakinan terhadap kredo “Islam adalah solusi” dan faham integralisme 
Islam (Islamisme/kaffah). Sebagaimana dituliskan Buya Syafii Maarif 
dalam pengantarnya untuk buku ini, keyakinan akan autentisitas dan 
kesempurnaan ajaran Islam dengan tetap mengacu pada preseden 
historis generasi Islam awal (salaf) merupakan basis ideologis pandangan 
kalangan yang kukuh mempertahankan syariat sebagai penawar atas 
problem sosial-politik masyarakat Islam.

Kemudian kerancuan dan paradoks peradaban atas nama modernitas 
Barat dinilai gagal menyejahterakan tatanan sosial politik penduduk 
dunia, khususnya masyarakat Islam. Realitas sosial, politik, ekonomi, 
hukum, bahkan kondisi keamanan yang kacau, morat-marit, amburadul 
begitu menohok perasaan masyarakat Muslim yang mayoritas hidup 
di negara-negara pascakolonial. Ditambah krisis ekonomi, instabilitas 
politik, ancaman pemanasan global, degradasi moral turut menyeret 
hukum-hukum produksi Barat pada meja dakwaan. Situasi ini memberi 
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peluang bagi kemunculan syariat Islam sebagai jawaban atas semua 
patologi sosial global tersebut. Semakin kuat hegemoni dan daya represif 
dunia Barat terhadap kaum muslim akan pararel dengan semakin 
kencangnya tuntutan untuk mengimplementasikan syariat Islam. Hal 
inilah yang dialami dan terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia. 

Apa yang dialami dan terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia 
tersebut oleh Haedar dikomparasikan dengan gerakan Ikhwanul 
Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, dan Taliban di Afghanistan 
dalam pembahasan akhir di bab 1. Perbandingan ini menunjukan bahwa 
gerakan Islam syariat sebagai bentuk reproduksi dari gerakan salafiyah 
yang bercorak ideologis memiliki irisan yang kuat dengan gerakan 
Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, dan Taliban 
di Afghanistan, yang memiliki kecenderungan pada tradisionalisme dan 
konservatisme yang sangat menonjol.

Seperti diketahui bersama, gerakan Islam syariat muncul ke permukaan 
pada awal era reformasi. Tujuan utama gerakan ini ialah menegakan 
syariat Islam dengan cara memperjuangkan, bahkan ingin memasukan 
Piagam Jakarta dengan tujuh kata keramatnya, yakni “dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kedalam 
Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1. 
Inti perjuangan dan representasi utama gerakannya ialah merealisasikan 
hukum pidana Islam menjadi hukum positif di Indonesia dengan 
menggantikan hukum positif “warisan Belanda” yang telah ada dan 
diberlakukan sebelumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh gerakan Islam syariat untuk 
merealisasikan tegaknya syariat Islam di Indonesia meskipun selalu 
berujung pada kegagalan. Haedar mencatat bahwa kelompok Islam 
yang paling vokal, gigih, konsisten, dan terbuka dalam memerjuangkan 
penegakan syariat Islam pasca kegagalan di parlemen tahun 2000 ialah 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), dan 
Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. 
Ketiga kelompok tersebut mempunyai variasi yang sedikit berbeda dalam 
aktualisasi gerakannya. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih kuat pada 
orientasi politik dengan cita-cita membentuk kekhalifahan Islam atau 
negara Khilafah, yang tidak lain sebagai bentuk negara Islam klasik. 
Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) lebih menekankan pada penegakan 
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syariat, tetapi mendukung terbentuknya kekhalifahan Islam. Komite 
Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan lebih 
menekankan pada penerapan syariat Islam melalui legislasi dan tuntutan 
pembentukan Otonomi Khusus untuk pemberlakuan syariat Islam 
dalam bingkai Negara Indonesia. Namun semua gerakan Islam syariat 
tersebut bertemu dalam satu titik, yakni formalisasi syariat Islam dalam 
institusi negara dengan strategi gerakan yang berada dalam rentangan 
antara membangun negeri syariat hingga negara syariat (hal 34-35). 
Hal ini secara spesifik dibahas dalam bab 4, yang diistilahkan dengan 
“Islamisasi Jalur Atas” oleh sang penulis.

Meskipun hingga detik ini gerakan Islam syariat menuai kegagalan di level 
atas (negara), gerakan ini tak patah arang memerjuangkan penegakan 
syariat Islam. Bak cendawan di musim hujan, gerakan ini tumbuh subur 
di level bawah (kabupaten/kota dan provinsi). Hal ini terlihat dari 
munculnya kelompok-kelompok Islam syariat di Jawa Barat, di sejumlah 
daerah lain, dan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). 

Di beberapa daerah, seperti Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, 
Pamekasan, dan serentak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 
yang telah berhasil meraih Otonomi Khusus dan memberlakukan 
syariat Islam sebagai hukum positif bagi para warganya, langkah ini 
menuai keberhasilan dengan diberlakukannya syariat Islam bagi para 
pemeluknya. Jalan masuk ke arah sana ialah melalui Peraturan Daerah 
(Perda) atau peraturan yang memiliki legitimasi hukum di daerahnya (hal 
54). Kelompok-kelompok Islam syariat di daerah-daerah ini aktualisasi 
gerakannya menyerupai Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam 
(KPPSI) Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangannya, formalisasi syariat Islam di Indonesia diwarnai 
beberapa kontroversi. Hingga detik ini, di Nanggroe Aceh Darussalam 
(NAD) penerapan syariat Islam sebagai hukum positif terlihat begitu 
formal dan ketat dalam arti kata yang sebenarnya. Kasus terakhir bisa 
ditelusuri dari merebaknya kontroversi larangan “mengangkang” bagi 
perempuan yang naik motor. Sedangkan penerapan syariat Islam di 
daerah lain terlihat seolah hanya menjadi formalitas semata, yang hanya 
hangat di awal kemunculannya saja. Secara seksama, hal ini dibahas 
pada bab 3. Penulis yang juga menjabat sebagai salah seorang Ketua PP 
Muhammadiyah ini mengistilahkan hal tersebut dengan “Islamisasi Jalur 
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Bawah”. Sedangkan dalam buku “Ilusi Negara Islam” (2009), hal tersebut 
diistilahkan dengan strategi “desa mengepung kota”.

Dengan sudut pandang sosiologi, terlihat bahwa gerakan Islam syariat 
merupakan gerakan keagamaan yang sistematis, terorganisasi, serta 
menempuh jalur atas (top-down) dan jalur bawah (bottom-up) secara 
sinergis (hal. 35). Kendati merupakan arus kecil, namun daya militansi 
yang tinggi menyebabkan gerakan ini mendapat tempat tersendiri dalam 
kehidupan umat Islam di Indonesia. Daya militansi tersebut terbentuk 
dari pandangan dunia (world view) yang bersenyawa dengan aspek-aspek 
situasional. Hal tersebut mengingatkan kita kepada persoalan dinamika 
Islamisasi dan ideologisasi Islam di Indonesia sejak awal kebangkitan 
nasional hingga era reformasi yang diwarnai pergumulan kelompok Islam 
dalam kancah politik nasional. Pembahasan seputar Islamisasi dan Pan-
Islamisme, Awal Kebangkitan Islam, Piagam Jakarta, Konstituante, DI/
TII, Islam Ideologis pada Era Orde Baru, dan Islamisme di Era Reformasi 
yang tak lain merupakan persoalan dinamika islamisasi dan ideologisasi 
Islam secara garis besar dibahas Haedar dalam bab 2.

Pembahasan yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dan bertali-
temali dengan gerakan Islam syariat sebagai sumbangsih Haedar dalam 
buku ini merupakan karya penting untuk memahami perkembangan 
Islam di Indonesia, khususnya bagaimana gerakan Islam syariat pasca 
reformasi memerjuangkan syariat Islam dalam negara dengan orientasi 
yang serba formalistik dan ideologis. Dengan pembahasan yang 
komprehensif, penulis buku yang juga dikenal sebagai salah seorang 
ideolog Muhammadiyah kontemporer ini menarik kesimpulan bahwa 
gerakan Islam syariat menunjukan militansi yang tinggi karena adanya 
sistem keyakinan (belief system) atau pandangan dunia (world view) yang 
serba syariat. Pandangan dunia (world view) yang serba syariat tersebut 
menempatkan syariat sebagai ajaran yang utama, yang penerapannya 
melalui pelembagaan secara formal ke dalam institusi negara/
pemerintahan hingga ke pembentukan negara Islam (negara Khilafah), 
selain melalui ranah individu, keluarga, dan masyarakat. Karena 
pandangan dunia (world view) yang serba syariat itulah, jika gerakan Islam 
syariat menjadi arus kuat, maka masa depan Islam di Indonesia akan 
berwajah serba doktiner (sarat doktrin) dan rigid (serba kaku), alias serba 
hitam-putih. 
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Sudah berlangsung sekitar 30 tahun, khususnya sejak Tragedi 9/11/2001, 
umat manusia dihebohkan oleh masalah terorisme dengan korban yang 
bergelimpangan dalam jumlah ratusan jika bukan ribuan. Karena yang 
terlibat dalam tragedi itu ditengarai adalah kelompok kecil umat Islam 
yang berasal dari dunia Arab, maka dalam pers Barat secara semena-
mena Islam telah diindentikkan dengan terorisme, sebuah tuduhan 
keji dan berakibat luas. Bahwa ada sekelompok kecil umat Islam yang 
terlibat dalam perbuatan teror adalah sebuah fakta sejarah yang tidak 
dapat dibantah, baik pada tingkat global mau pun apa yang kita alami di 
Nusantara, terutama sejak bom Bali tahun 2002 dan rentetan bom-bom 
selanjutnya yang sangat meresahkan.

Pertanyaan penting kita selanjutnya adalah: apakah dengan  terbentuknya 
BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan perpanjangan 
tangannya di tingkat propinsi berupa FKPT (Forum Koordinasi 
Pencegahan Terorisme) gerakan teror akan dapat diatasi? Untuk menjawab 
pertanyaan inilah kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif: agama, 
pendidikan, dan sosial budaya. Tulisan ini akan menyorotinya dari sisi 
agama/Islam, sekalipun dimensi ekonomi sangat penting untuk dibahas.

Terorisme Global dan Dampaknya di Indonesia
Tindakan teror di Indonesia terkait rapat dengan terorisme global dengan 
sebab-sebab yang sangat kompleks yang mengkristal dalam masalah 
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Palestina yang diduduki Israel, Perang Dingin antara blok Barat dan 
Uni Soviet, kemudian serangan brutal Barat atas Afghanistan dan Iraq. 
Ajaibnya, dimensi global ini telah digunakan secara irasional oleh pelaku 
teror untuk merusak tatanan sosio-psikologis masyarakat Indonesia yang 
sebenarnya tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah domestik kita dan 
tidak patut dijadikan sasaran tembak perbuatan terkutuk itu. Bom Bali 
misalnya, dari segi agama adalah perbuatan yang seluruhnya berlawanan 
dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat di negeri ini. 
Oleh sebab itu jika ada dalil-dalil agama yang digunakan pelaku teror 
ini dalam pandangan agama berada dalam kategori ini: “merasa benar di 
jalan yang sesat.” Ini sungguh berbahaya, karena ajaran agama yang suci 
telah dikotori oleh segelintir pemeluknya, tetapi diyakini sebagai jihad 
yang diajarkan dan diperintahkan agama.  

Tetapi situasi yang sebenarnya jauh dari sederhana. Saya yang pernah 
diminta oleh Detasemen Khusus 88 untuk mengunjungi tahanan 
pelaku teror di Polda Metro Jaya pada waktu yang lalu serta dikenalkan 
dengan beberapa tahanan, termasuk Ali Imron, semakin tahulah saya 
bahwa alasan keterlibatan mereka dalam perbuatan yang tak terpuji itu 
bersumber dari kompleksitas teologis dan perasaan ketidakadilan yang 
mendera umat Islam sejagat. Tetapi hampir diantara mereka yang sadar 
bahwa mereka sebenarnya adalah korban Perang Dingin. Oleh sebab itu 
mereka harus melakukan perlawanan untuk membalik situasi. Perkara 
maut, mereka pandang ringan. Di samping membenci Barat, mereka 
ini juga memandang sementara penguasa di dunia Islam tidak dapat 
dipercaya. Oleh sebab itu layak untuk dimusuhi dan bahkan digulingkan. 
Seorang Usamah Bin Ladin yang semula “berkawan” dengan Amerika, 
akhirnya pecah kongsi, salah satu penyebabnya adalah hadirnya pasukan 
negara adidaya itu di Saudi. Maka gabungan antara pemahaman teologis 
yang keliru dan perasaan tertindas ini merupakan di antara ideologi 
pemicu tindakan teror mereka.

Apakah mereka punya agenda masa depan untuk membangun sebuah 
peradaban global yang adil? Mungkin saja dalam retorika politik 
mereka berbicara tentang itu, tetapi sebelum sampai ke sana, dunia 
yang ada sekarang ini harus dihancurkan lebih dulu. Yang tidak mereka 
sadari adalah bahwa tindakan teror yang digunakan pasti juga akan 
menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam perspektif ini, kelompok 
ini sebenarnya adalah nihilis sejati dengan jubah agama. Alangkah 
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ruwetnya kepribadian kelompok ini. Maka Negara melalui FKPT harus 
memahami keruwetan ini dalam upaya melembutkan batin mereka 
agar tidak lagi “merasa benar di jalan yang sesat.” Oleh sebab itu untuk 
mendekati kelompok ini diperlukan bantuan para agamawan, sejarawan, 
dan psikolog yang sabar, setelah kita punya sikap yang benar bahwa 
cara kekerasan tidak akan mengurangi kadar terorisme mereka. Malah, 
dendam mereka kepada aparat, khususnya kepolisian, akan semakin 
dalam dan sulit dikendalikan. Saya tidak tahu apakah pembunuhan yang 
berlaku atas anggota kepolisian dilakukan oleh teroris atau oleh mereka 
yang sedang memendam dendam kepada aparat.

Sebenarnya dengan tertangkapnya Dr. Azahari dan Noordin M. Top, 
keduanya pengagum Usamah Bin Ladin, kekuatan teror di Indonesia 
telah semakin bersifat sporadis, sekalipun mereka masih saja menyusun 
kekuatan untuk mencari sasaran-sasaran baru. Mereka telah kehilangan 
komandan yang punya kharisma, persis seperti teror global kehilangan 
Usamah Bin Ladin. Dr. Ayman Zawahiri (warga Mesir) yang menggantikan 
posisi Bin Ladin tidak cukup punya wibawa sebagai pemimpin teror.    

Tetapi kita harus jujur, mereka sebenarnya adalah korban Perang Dingin, 
seperti disinggung di atas, saat dunia terbelah antara dua kutup: kutup 
kapitalis dan kutup komunis. Sebagian besar dari cikal bakal pelaku teror 
ini adalah alumni perang Afghanistan yang semula digunakan Amerika 
Serikat untuk melawan rezim Marxis di sana. Setelah pasukan Uni Soviet 
angkat kaki dari negara miskin itu, para alumni ini dibiarkan begitu saja, 
tidak lagi disantuni. Dengan bekal latihan perang yang keras dan energi 
yang berlebih mereka kemudian menjadi diaspora dengan menyimpan 
dendam yang dalam kepada Amerika karena tidak berterima kasih kepada 
peran mereka dalam melumpuhkan rezim Marxis di Afghanistan. Tetapi 
sebuah paradoks berlaku di sini: para teroris ini membeci Amerika, tetapi 
mendewakan Usama Bin Ladin, yang pernah menjadi pion Amerika di 
kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1985, Presiden Ronald Reagan bahkan pernah mengundang 
tokoh mujahidin Afghanistan ke Gedung Putih dan dielukan sebagai 
pejuang militan untuk melawan pasukan atheis Uni Soviet yang 
menduduki tanah Afghanistan. Saat mengenalkan sekelompok pria 
bersorban ini kepada media, Reagan berkata: “Tuan-tuan ini secara 
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moral dapat kita sejajarkan dengan para pendiri negeri ini…”1 Demi 
melawan komunisme, Reagan tidak segan-segan menggunakan versi 
Islam kelompok bersorban ini untuk kepentingan politik global Amerika. 
Ironisnya, sebagian besar kaum teroris tidak sadar bahwa mereka telah 
menjadi instrumen politik neo-imperialisme yang mereka tentang itu. 
Inilah risikonya, manakala iman tidak dikawal oleh akal sehat dan 
minimnya pengetahuan yang memadai tentang konstelasi politik global. 
Densus 88 setahu saya tidak pernah membuka peran Amerika dalam 
pembibitan teror ini karena alasan-alasan yang pragmatis, tentunya.

Di era Perang Dingin itu, agen-agen CIA (Central Intelligence Agency) 
mulai bertebaran di muka bumi mengumpulkan pemuda-pemuda 
Muslim untuk diajak bertempur. Perves Hoodboy merekam peristiwa ini 
sebagai berikut:

“Dengan Zia-ul-Haq sebagai sekutu Amerika nomor satu, CIA 
mengiklankan, dan merekrut secara terbuka, para tentara perang 
suci dari Mesir, Saudi, Sudan, dan Aljazair. Islam radikal seolah 
akan mengambil kuasa ketika sekutu dan mentor adi kuasa 
mencurahkan bantuan kepada mujahidin, dan Ronald Reagan 
memperkenalkan mereka di Gedung Putih, memuji mereka 
sebagai “para pejuang pemberani melawan Kekaisaran Jahat” [Uni 
Soviet].2”

Dalam konteks yang semacam inilah kita harus membaca apa sebenarnya 
yang berlaku atas pemuda Muslim yang bertempur di Afghanistan. Karena 
CIA gagal menemukan seorang Pangeran Saudi untuk memimpin proyek 
Perang Dinginnya di kawasan panas itu, maka keluarga kaya Bin Ladin 
yang dipilih untuk memikul tugas itu. Keluarga ini adalah penyandang 
dana beasiswa untuk beberapa kajian di Universitas Harvard dan Yale. 
Keluarga Bin Ladin direkrut dengan persetujuan Amerika dan Pengeran 
al-Faisal dari Saudi. Peran Usama Bin Ladin menjadi penting dalam kaitan 
ini, karena pada tahun 1986 turut membantu membangun kompleks 
terowongan Khost di bawah pegunungan dekat perbatasan Pakistan. 
Kompleks ini menjadi pangkalan utama CIA bagi fasilitas pelatihan dan 

1 Lih. Mahmood Hamdani, “Islam, Terorisme, dan Proyek Politik Internasional” dalam  Ahmad Norma 
Permata (penerj. dan ed.), Agama dan Terorisme. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, 
hlm. 240.

2  Ibid., hlm. 246.
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perawatan medis bagi pejuang mujahidin.3 Dengan fakta ini, munculnya 
terorisme modern adalah bagian dari politik neo-imperialisme Amerika 
yang kemudian negara ini kewalahan menghadapinya.     

Di era Perang Dingin, Amerika akan “bersahabat” dengan siapa saja 
selama mereka anti Uni Soviet, musuh utamanya. Dengan menempelkan 
atheisme kepada rezim Marxis di Afghanistan, pemuda-pemuda Muslim 
dari berbagai bangsa berdatangan ke sana untuk bertempur. Dengan 
bekal iman yang menyala, para pemuda ini menjemput maut dengan 
perasaan bangga dan ringan. Amerika telah memanfaatkan dengan baik 
sekali suasana batin para pejuang ini dengan elan vital yang luar biasa ini. 
Sekalipun keruntuhan federasi Uni Soviet tidak secara langsung karena 
gempuran dari luar, faktor perang Afghanistan jelas telah memberikan 
sumbangan besar untuk itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Mikhail 
Gorbachev dengan prestroika dan glasnost-nya tidak dapat dipisahkan 
dengan kekalahan pasukan Uni Soviet di Afghanistan. Kelebihan rakyat 
Afghanistan terletak pada semangat mereka yang tidak bisa dijajah, 
sekalipun karena didera kemiskinan dan keterbelakangan usia rata-rata 
mereka berada di bawah 50 tahun. 

Di Indonesia sekarang, dari informasi yang saya terima, tidak kurang 
dari 400 alumni Afghanistan ini yang sudah kembali. Mereka ini semua 
perlu disantuni secara ekonomi, sebab hanyalah sebagian (kecil) yang 
terlibat dalam perbuatan teror. Nama-nama semisal Nasir Abbas (sudah 
bebas) dan Ali Imron (masih dalam tahanan) telah dipakai oleh pihak 
kepolisian untuk menghadapi gerakan teror di Indonesia. Sekali lagi 
perlu ditegaskan bahwa pendekatan kekerasan untuk mengatasi masalah 
terorisme, sebagaimana pengalaman empirik selama ini mengajarkan 
kepada kita, tidak akan pernah mempan. Oleh sebab itu harus dicari 
pendekatan lain yang lebih persuasif, arif, tetapi tegas.

Sikap Islam terhadap Terorisme dan Peran Negara
Dalam perspektif al-Qur’an, Islam adalah sebuah agama yang 
mengharamkan setiap perbuatan yang merusak, membinasakan, melukai, 
dan membunuh tanpa alasan yang benar. Bahkan dalam peperangan 
sekalipun, prinsip-prinsip moral, akhlaq, dan etika harus dijadikan 

3 Ibid., hlm. 247.
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pedoman dan acuan. Cerita-cerita tentang kekejaman Fir’aun, kaum ‘Ad, 
dan kaum Nuh yang durhaka adalah di antara gambaran kelasik mengenai 
sikap dasar al-Qur’an yang menentang setiap bentuk perbuatan zalim, 
onar, dan melampaui batas. Fir’aun misalnya, dikatakan “sesungguhnya 
ia thaghâ” (perbuatan melampaui batas).4 Seperti kita ketahui, di antara 
kekejaman Fir’aun adalah memerintahkan aparatnya untuk membantai 
semua anak laki-laki karena khawatir akan mengganggu kekuasaannya, 
tetapi anak-anak perempuan dibiarkan hidup karena dinilai tidak 
berbahaya.5 Dari ayat-ayat ini saja, dan masih banyak lain, kita dapat 
menyimpulkan bahwa Islam menyatakan perang terhadap segala bentuk 
kekerasan, kebiadaban, dan kezaliman, karena semuanya itu termasuk 
dalam karegori “perbuatan durhaka yang melampaui batas.” Maka tidak 
disangsikan lagi bahwa terorisme adalah perbuatan biadab yang wajib 
dicegah dan dibasmi, siapa pun yang melakukan: perorangan, kelompok, 
ataupun negara.

Jangankan membunuh banyak orang melalui aksi teror, membunuh 
seorang anak manusia saja pun diharamkan, karena tindakan itu sama 
dengan membunuh seluruh umat manusia. Kita kutip terjemahan ayat 
berikut: “ …Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 
membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 
menjaga kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
menjaga kehidupan seluruh manusia….”6 Terorisme hampir selalu 
berkaitan dengan persoalan politik dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman untuk mencapai tujuannya. Terorisme selalu menimbulkan 
ketakutan dan kengerian yang luar biasa dalam masyarakat. Terorisme 
tidak lain dari perbuatan pengecut yang teramat keji. Oleh sebab itu, 
Islam yang difahami secara benar, pasti menentangnya dari pangkal 
sampai ke ujung.

Di atas sudah sedikit kita singgung Tragedi 11/9 yang berdampak sangat 
luas dalam konstelasi politik global. Isu mengenai terorisme internasional 
terutama dipicu oleh tragedi ini. Menurut sumber yang kita terima, 
tragedi ini dilakukan oleh 19 orang berkebangsaan Arab (13 warga Saudi 

4 Lih. Q (Al-Qur’an) s. al-Nâzi’ât: 17)

5 Q s. al-Baqarah: 49; al-A’râf: 141; Ibrâhim: 6.

6 Q s. al-Mâidah: 32 
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dan enam dari Mesir dan Aljazair). Ajaibnya, mereka adalah orang-
orang profesional, kelas menengah, dan terdidik. Fenomena ini jelas 
mengundang tanda tanya besar. Mungkin jika yang melakukan itu adalah 
orang desa yang berjenggot, tak terdidik, dari Afghanistan, barangkali 
dunia tidak akan terlalu kaget.7 Karena pelaku tragedi itu adalah mereka 
yang berkebangsaan Arab Muslim, maka sementara pihak menyimpulkan 
bahwa Islam itu identik dengan terorisme, sebuah tuduhan yang tidak 
kurang kejinya. Keterlibatan warga Arab terdidik ini telah menyisakan 
sebuah pertanyaan di benak Tariq Ali: “…Why does an educated layer of 
Saudis, Egyptians and Algerians gravitate towards individual terrorism and 
why are they, as individuals, prepared their own lives in the process?”8 Sebuah 
pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan sampai detik ini. 

Jika tragedi New York telah membinasakan sekitar 2,800 manusia, maka 
invasi Amerika dan sekutunya atas Afghanistan dan Iraq, korban dan 
ongkosnya ternyata sangat dahsyat. Jumlah rakyat Iraq yang terbunuh 
adalah 1,455,590; pasukan Amerika yang dikorbankan di Iraq berjumlah 
4,883; pasukan internasional yang terbunuh di Afghanistan 3,257. 
Ongkos perang di Afghanistan dan Iraq sejak 2001 terlihat dalam angka 
ini: $1,416,840,695,528.9 Jangan ditanya lagi kerusakan dan malapetaka 
yang mengerikan telah berlaku di Afghanistan dan Iraq, dua bangsa 
Muslim yang bernasib malang, justru terjadi di permulaan abad ke-21, 
yang ditengarai sebagai abad kebangkitan agama-agama.   

Pada skala global, Amerika Serikat telah gagal dalam misinya di 
Afghanistan untuk melumpuhkan kekuatan Taliban, maka untuk 
Indonesia pendekatan kekerasan oleh Densus 88 untuk mencegah 
terorisme domestik sebegitu jauh belum berhasil, sekalipun beberapa 
pemimpin puncaknya telah berhasil dilumpuhkan. Di sinilah peran  
negara melalui FKPT menjadi sangat sentral, tidak hanya melihat 
masalah terorisme dari sisi agama, pendidikan, dan sosial budaya, 
tetapi segi ekonomi perlu mendapat perhatian khusus. Dulu saya dan 
pengusaha Deddy Julianto di masa Bareskrim di bawah pimpinan Komjen 
Susno Duadji pernah turut menggagas pendekatan ekonomi ini untuk 

7 Lih. Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity.  London-New York: 
Verso,  2002, hlm. 293-294.

8 Ibid.

9  Lih. Google, “Cost of War in Afghanistan and Iraq”.
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mencegah semakin maraknya fenomena terorisme dan gerakan radikal. 
Tetapi gagasan ini dalam perjalanan waktu tidak jelas kelanjutannya. 
Mantan komandan Densus 88, Brigadir Jenderal Polisi Surya Dharma 
adalah diantara pencetus gagasan tentang pendekatan ekonomi ini. Saya 
berharap Negara melalui FKPT DKI dan FKPT di propinsi lainnya di 
seluruh Indonesia perlu banyak belajar dari pengalaman mereka yang 
benar-benar mengerti masalah penanggulangan terorisme ini. Pendekatan 
agama hanyalah merupakan salah pintu masuk dalam upaya pencegahan 
terorisme ini. Kritik publik terhadap kerja Densus 88 yang dinilai tidak 
selalu profesional perlu mendapat perhatian. Tindakan salah tangkap 
jangan berlaku lagi, karena akan sangat menyengsarakan keluarga yang 
bersangkutan.

Akhirnya
Karena masalah terorisme telah menjadi sesuatu yang sangat kompleks 
yang tidak terlepas politik global Amerika di era Perang Dingin, maka 
upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan sosial 
ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini dapat dijadikan jerami kering 
bagi berlanjutnya kegiatan teror yang sangat menyakitkan kita semua. 
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Wahyudi Akmaliah Muhammad adalah Peneliti di Pusat Penelitian 
Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan Associate 
Researcher MAARIF Institute. Ia mendapatkan Gelar Magister 
Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (2008), 
dan Magister International Peace Studies di University for Peace, 
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Costa Rica (2010). Di antara artikel-artikelnya yang diterbitkan 
adalah Remembering the Legacies of Marcos Dictatorship: The Formation 
of Historical Memory and the Struggle of Justice in the Philippines, akan 
terbit 2013, Nippon Foundation (bagian buku); Stereotif Orang 
Betawi dalam Sinetron, Jurnal Masyarakat dan Budaya PMB-LIPI, 
2012; Mengintip Kebangkitan China Melalui Olah Raga, Jurnal 
MAARIF, volume 6, No.2 November 2011; Mematah Banatalitas 
Kekerasan, Jurnal MAARIF, Volume 5, No.2  Desember, 2010. Buku 
yang diterbitkan, Menggadaikan Ingatan: Politisasi Islah di Kalangan 
Korban dalam Tragedi Tanjung Priok, 1984,  Syarikat Indonesia 
(2009). Ia dapat dihubungi via wahyudiakmaliah@gmail.com

Zora A. Sukabdi, M.Psi adalah Psikolog Terorisme yang selama enam 
tahun terakhir melakukan berbagai program pendampingan 
terhadap aktivis-aktivis agama dan pemuda. Fokusnya pada sumber 
daya manusia, pembangunan karakter, kesejahteraan individu (well-
being), dan ideologi, mendasari program-program pembinaannya 
yang bersifat unik yang dapat memberikan kontribusi pada bidang 
pendidikan karakter manusia Indonesia khususnya para aktivis 
agama. 

Zuly Qodir adalah Sosiolog dan pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan 
FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga dosen di 
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjadi 
anggota Majlis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-
2010, pernah juga sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan 
Majalah Suara Muhammadiyah, dan peneliti di Pusat Studi 
Keamanan dan Perdamaian UGM. Menamatkan program Doktor 
dalam bidang Sosiologi Agama tahun 2006. Menulis dan artikel di 
berbagai jurnal dan menulis beberapa buku seperti Gerakan Sosial 
Islam (Pustaka Pelajar, 2009), Islam Syariah versus Negara (Pustaka 
Pelajar, 2008), Nabi-nabi Baru di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2007), 
Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2006), Islam 
Liberal di Indonesia (2005), dan Syariah Demokratik (2004). Ia lahir 
di Banjarnegara 22 Juli 1971, bersama istri mengasuh dua orang 
putra-putri. Bisa dihubungi melalui email:  zuly_qodir@yahoo.com
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Statuta pendirian MAARIF Institute for Culture and Humanity (2002) 
menyatakan komitmen dasar lembaga ini sebagai gerakan kebudayaan 
dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga area ini 
merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme 
dan aktivisme Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah dan mantan Presiden World Conference on Religion 
for Peace (WCRP).

Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia 
dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan 
sekaligus tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern 
berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak 
asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban 
serta sederet isu lainnya menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari 
ajaran Islam.

Disadari pula bahwa program serta aktivitas MAARIF Institute tidak dapat 
dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, 
meskipun tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi ini dan 
tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan 
lembaga. Muhammadiyah, menurut banyak kalangan, sering dianggap 
sebagai representasi gerakan modernis-moderat di Indonesia yang 
aktif mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam, berdakwah, dan 
melakukan aksi-aksi sosial. Oleh karena itu, memperjuangkan arus 
pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah 
merupakan concern utama MAARIF Institute sebagai bagian dari upaya 
pencerahan sekaligus memperkuat elemen moderat (empowering moderates) 
di Indonesia.

MAARIF INSTITUTE FOR CULTURE AND 
HUMANITY
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V I S I
Menjadi lembaga pembaruan pemikiran dan advokasi untuk mewujudkan 
praksisme Islam sehingga keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi 
fondasi keindonesiaan sesuai cita-cita sosial dan intelektualisme Ahmad 
Syafii Maarif.

M I S I
1. Mendorong aktualisasi nilai-nilai demokrasi, HAM dan pluralisme 

dalam rangka memulihkan keadaban publik, saling menghargai, 
perdamaian dan kerjasama yang konstruktif bagi keindonesiaan 
dan kemanusiaan.

2. Memperkuat dan memperluas partisipasi masyarakat sipil untuk 
mewujudkan keadilan sosial.

Nilai Dasar
Egaliter

Non-diskriminasi

Toleran

Inklusif

Pengorganisasian

Pendiri:

Yayasan Ahmad Syafii Maarif

•	 Jeffrie Geovanie (Ketua)

•	 Rizal Sukma (Sekretaris)

•	 Suyoto (Bendahara)
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Dewan Pembina:

•	 Abdul Munir Mulkan

•	 Abd. Rohim Ghazali

•	 Amin Abdullah

•	 Clara Juwono

•	 Garin Nugroho

•	 Luthfi Assyaukanie

•	 M. Deddy Julianto

•	 Muhadjir Effendy

•	 Raja Juli Antoni

Eksekutif:

Direktur Eksekutif      : Fajar Riza Ul Haq

Direktur Program Islam for Justice  : M. Abdullah Darraz

Direktur Riset     : Ahmad Fuad Fanani

Manajer Program Islam dan Media  : Khelmy K. Pribadi

Manajer Oprasional     : Endang Tirtana

Asisten Program   : Pipit Aidul Fitriyana

Sekretaris     : M. Supriadi

Keuangan     : Henny Ridhowati

Administrasi     : Pripih Utomo

Administrasi       : Muslima Ertansiani

Media & IT Support    : Deni Murdiani

Driver       : Tetuko Adi Susilo

Office Boy     : Awang Basri

Security       : Dikin Sodikin
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MAARIF Institute’s Associate Researcher

•	 Ahmad Najib Burhani, Ph.D.
•	 Ahmad Norma Permata, Ph.D.
•	 Ai Fatimah Nur Fuad, M.A.
•	 Alpha Amirrachman, Ph.D.
•	 Andar Nubowo, D.E.A.
•	 David Krisna Alka, S.Th.I.
•	 Defi Nopita, S.I.P.
•	 Dewi Candraningrum, Ph.D.
•	 Emran Quresy, Ph.D.
•	 Hilman Latief, Ph.D.
•	 Muhammad Hilaly Basya, M.A.
•	 Nader Hashemi, Ph.D.
•	 Putut Widjanarko, Ph.D.
•	 Rebea Volkmann, Ph.D.
•	 Rudi Sukandar, Ph.D.
•	 Siti Sarah Muwahidah, MA.
•	 Sukidi Mulyadi, Ph.D.Cd.
•	 Syamsu Rizal Panggabean, M.Sc.
•	 Tuti Alawiyah Burhani, Ph.D.Cd.
•	 Wahyudi Akmaliah Muhammad, M.A.
•	 Yayah Khisbiyah, Ph.D.Cd.
•	 Dr. Zakiyuddin Baidhawy 
•	 Dr. Zuly Qodir
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PROFIL JURNAL MAARIF

MAARIF: ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL  adalah jurnal 
refleksi-kritis Pemikiran Islam dan Sosial. Jurnal ini diterbitkan oleh 
MAARIF Institute for Culture and Humanity, dengan frekuensi terbit 3 
kali setahun (April, Agustus, Desember).

Jurnal MAARIF merupakan ruang bagi diskursus pemikiran kritis para 
cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis mengenai isu-isu keislaman, 
keindonesiaan, dan kemanusiaan. Di antara beberapa cendekiawan yang 
pernah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini adalah Abdul Munir 
Mulkhan, Ahmad Jainuri, Ahmad Syafii Maarif, Andreas A. Yewangoe, 
Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam, Donny Gahral Adian, F. Budi 
Hardiman, Franz Magnis-Suseno, M. Amin Abdullah, M.C. Ricklefs, 
Mohamad Sobary, Ratna Megawangi, Reed Taylor, Saparinah Sadli, 
Syafiq A. Mughni, Yudi Latif, dan beberapa tokoh lainnya.

Hingga saat ini keberadaan Jurnal MAARIF telah menginjak volume 
ke-8. Hal ini menandaskan eksistensi jurnal MAARIF yang telah 
berusia delapan tahun. Dalam rentang waktu yang demikian tersebut, 
jurnal MAARIF telah mengalami serangkaian perubahan ke arah 
penyempurnaan dirinya. Dan sampai saat ini proses tersebut masih terus 
digalakkan.

Jurnal MAARIF diarahkan untuk menjadi corong bagi pelembagaan 
pemikiran-pemikiran kritis Buya Ahmad Syafii Maarif dalam konteks 
keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Beberapa isu yang menjadi 
konsen jurnal ini adalah tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, hak 
asasi manusia, dan pluralisme. Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian 
jurnal ini adalah soal kemiskinan, kekerasan atas nama agama, terorisme 
dan berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan yang mengemuka 
dalam kehidupan Indonesia kontemporer.

Jurnal MAARIF berupaya untuk mendorong terciptanya pembaruan 
pemikiran yang berkorelasi positif bagi terwujudnya praksis sosial-
Islam yang berkeadilan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, jurnal 
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MAARIF diharapkan mampu menjadi ruang bagi aktualitas diskursus 
gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang mengarah pada 
perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Dalam kerangka pemikiran di atas, jurnal MAARIF diharapkan mampu 
berkontribusi bagi penyegaran pemikiran keagamaan dan kemanusiaan 
dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

PROFIL MEDIA
Nama Media, Penerbit, dan Motto

Nama Media : Jurnal MAARIF

Penerbit : MAARIF Institute for Culture and Humanity

Motto  : Arus Pemikiran Islam dan Sosial

Bentuk  : Jurnal Refleksi-Kritis

Format dan Jumlah Halaman

Cover  : Hard Cover

Format  : Jurnal

Kertas  : HVS 70 gram

Isi   : 150-200 halaman 

Waktu Terbit dan Jumlah Eksemplar 

Waktu terbit  : 3 kali setahun (April, Agustus, Desember)

Jumlah eksemplar : 2.000 eks. (distribusi melalui jaringan toko Buku 
Gramedia)
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Tujuan dan Target Media

1. Menumbuhkan diskursus pemikiran keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan 
yang merupakan konsen intelektualitas dan aktivitas Ahmad Syafii Maarif di 
kalangan masyarakat.

2. Menjadi corong dan ruang bagi dialektika pemikiran-pemikiran kritis tentang 
Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. 

3. Menyuarakan isu-isu perubahan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan 
keadilan sosial di Indonesia. 

KARAKTER MEDIA
Reflektif-Kritis

Jurnal ini mencoba melakukan refleksi kritis terkait isu-isu keislaman dan sosial-
kemanusiaan yang berkembang di Indonesia.

Analitis

Jurnal ini mencoba melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai permasalahan 
yang berkembang, terutama terakait isu-isu Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, 
pluralisme, dan berbagai masalah kebangsaan yang berkembang dewasa ini. 

Informatif

Jurnal ini berupaya memberikan keterangan, penjelasan, dan deskripsi dalam bentuk 
informasi mengenai tema-tema tertentu dalam lingkup kajian keislaman, keindonesiaan, 
dan kemanusiaan.

Transformatif

Jurnal ini berupaya melakukan transformasi ilmu menuju sebuah perubahan sosial 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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RUBRIKASI
Refleksi Utama

Menyajikan lima sampai sepuluh tulisan utama refleksi kritis beberapa cendekiawan, 
agamawan, akademisi, dan peneliti yang membahas tema utama hasil riset redaksi. 
Refleksi Utama akan menjadi mainstream kajian dalam jurnal MAARIF ini. 

Riset

Rubrik ini berisi tulisan-tulisan mengenai tema utama yang diangkat berdasarkan riset 
dan kajian empiris.

Perspektif

Rubrik ini menghadirkan artikel-artikel dengan tema tertentu yang bukan menjadi tema 
utama, dengan memberikan perspektif yang berbeda. 

Epilog

Sebuah kolom yang khusus menampung pemikiran reflektif Buya Syafii Maarif.

Resensi

Rubrik ini membahas buku-buku terbaru mengenai tema-tema yang sesuai dengan isi 
dari Refleksi Utama pada Jurnal MAARIF ini.

PEMASARAN
Target Pembaca

•	 Kalangan Muhammadiyah (anggota dan pengurus)

•	 Cendekiawan dan intelektual di Indonesia

•	 Tokoh Lintas Agama

•	 Akademisi (guru, pelajar, dosen, dan mahasiswa)

•	 Aktivis-aktivis yang tergabung dalam jaringan organisasi civil society MAARIF Institute

Klasifikasi Pembaca

Segmen inti  : Muhammadiyah dan Jaringan organisasi civil 
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society MAARIF Institute seluruh Indonesia.

Segmen pelapis : Akademisi, Pelajar, Guru, Tokoh Intelektual, 
Mahasiswa, dan Forum kajian di internal & 
eksternal kampus.

Karakteristik Pembaca

•	 Kalangan Muhammadiyah yang memiliki antusiasme terhadap 
tumbuh dan berkembangnya pembaruan pemikiran Islam di 
Indonesia.

•	 Jaringan organisasi civil society yang concern terhadap perubahan 
sosial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan adil.

•	 Kalangan akademisi yang respek terhadap perkembangan isu-isu 
kontemporer soal keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

•	 Kalangan lintas-agama yang concern atas isu-isu keragaman, 
pluralitas, multikultural.
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Petunjuk dan Format Penulisan 
Artikel 

1. MAARIF hanya memuat artikel atau esai hasil refleksi, riset, atau 
kajian kritis yang belum pernah dipublikasikan mengenai tema-
tema yang ditetapkan oleh redaksi berdasarkan Term of Refference 
yang dibuat. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dengan batas minimal 
panjang tulisan 2.000 kata (5 halaman) dengan batas maksimal 
5000 kata (13 halaman), 1 spasi, A4; dilengkapi dengan abstrak 
maksimal 100 kata, dan kata-kata kunci maksimal 7 kata. 

3. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis (beserta deskripsi biodata 
singkat dan alamat e- mail pribadi), Abstrak (dalam bahasa 
Indonesia), Kata-kata Kunci (dalam bahasa Indonesia), Pendahuluan 
(tanpa anakjudul), Subjudul-subjudul (sesuai kebutuhan), Penutup, 
dan Daftar Pustaka (bahan rujukan). 

4. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap dalam 
Catatan Kaki dengan urutan: Nama Lengkap Pengarang, Judul 
Lengkap Sumber, Tempat Terbit, Penerbit, Tahun Terbit, dan 
nomor halaman. Rujukan dari internet harap mencantumkan 
halaman http secara lengkap serta tanggal pengaksesannya. 

5. Kutipan lebih dari empat baris diketik dengan spasi tunggal dan 
diberi baris baru. Kutipan empat baris atau kurang dituliskan 
sebagai sambungan kalimat dan dimasukkan dalam teks memakai 
tanda petik. 

6. Daftar Pustaka diurutkan secara alfabetis, dan hanya 
memuat literatur yang dirujuk dalam artikel. Contoh: 

Lijphart, Arend. Democracy in Plural Societies. New Haven: Yale 
University Press, 1977.

Skolimowski, Henryk, David Skrbina, and Juanita Skolimowski. World 
As Sanctuary: The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski. 
Detroit: Creative Fire Press, 2010. 
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Glazer, Sidney, and A L. Tibawi. “Review of American Interests in Syria, 
1800-1901: a Study of Educational, Literary and Religious Work.” 
The American Historical Review. 73.1 (1967): 187-188. 






