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MUQADDIMAH

Pada hakikatnya dakwah adalah sebuah upaya untuk 
mengubah situasi-kondisi individu dan sosial-budaya masyarakat. 
Sebuah perubahan yang dilakukan oleh dai sebagai agent of change 
untuk semua manusia (Qs. Saba’, 28), bahkan untuk seluruh 
alam semesta (Qs. Al-Anbiya, 107). Sebagai suatu upaya, maka 
dakwah sebenarnya terbatas memberikan informasi dan berusaha 
semaksimal mungkin menurut kemampuan manusia (muslim). 
Di dalamnya tidak terkandung pemaksaan agar seseorang masuk 
Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat (يِن َراَه ِفي الّدِ

ْ
 ِإك

َ
 tidak ada‘ (ل

paksaan dalam ber-Islam’.

Sebagai suatu upaya manusia dalam kehidupan sosial yang 
banyak menghadapi kekuatan-kekuatan sosial yang lain, maka 
dalam berdakwah menghendaki adanya berbagai perangkat untuk 
memperlancar upaya tersebut. Perangkat-perangkat tersebut 
misalnya keadministrasian yang baik, manajemen, penelitian, 
dan sumber daya insani yang andal. Selain itu perlu adanya sarana/
media yang memadai dan relevan dengan setiap aspek kegiatan 
dakwah (apakah dakwah di bidang lisan dan spiritual atau di 
bidang sosial kemasyarakatan dan lainnya) dan relevan dengan 
perkembangan sosial budaya masyarakat (misalnya penggunaan 
media massa seperti televisi, koran, memiliki bank data yang 
memadai). Sebagai suatu upaya, dakwah juga memerlukan 
metode dan teknik yang tepat dalam penerapannya juga perlu 
sumber dana yang cukup.

Penafsiran “upaya” seperti tersebut karena realitas dakwah 
sepanjang sejarahnya tidak berada di waktu dan tempat yang kosong 
dari nilai, filsafat, agama,dan kekuatan-kekuatan sosial-budaya. 
Sepanjang sejarah dakwah sejak Rasulullah, dakwah senantiasa 
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bergumul (interplay) dengan konteks-konteks dan kekuatan sosial 
dan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan singkat dapat dikatakan 
dakwah itu mewaktu dan mendunia, ia tidak vakum waktu 
dan vakum nilai sehingga diperlukan persiapan-persiapan dan 
perangkat serta profesionalisme dalam pengelolaannya.

Upaya itu dilakukan orang-orang beriman, orang Islam, baik 
dilakukan secara individual maupun kolektif. Upaya juga untuk 
mengubah, dalam unsur ini terkandung makna bahwa orang 
mukmin harus menjadi agent of change masyarakat, individu dan 
keadaan. Hal ini karena setiap masyarakat itu bersifat dinamis, 
tidak ada kehidupan masyarakat yang mandek. Adanya keadaan 
untuk mengubah akan menjadikan dakwah bersifat progresif, 
sehingga Islam menjadi ‘rahmatan lil alamin’ atau pemecah 
persoalan dan penyejahtera umat manusia. Adapun yang akan 
diubah oleh dakwah adalah keadaan, individu dan masyarakat 
yang kurang atau belum islami. ‘Keadaan’ dapat berarti gejala, 
nilai, filsafat aliran (isme) tertentu yang tidak atau kurang sesuai 
dengan ajaran dan nilai Islam 

Aspek yang perlu diubah pada masyarakat dapat difokuskan 
kepada kelompok atau komunitasnya (seperti keluarga, kelompok 
miskin, selebritis, komunitas khusus seperti gelandangan, 
masyarakat miskin, anak jalanan) maupun dari segi sistem 
sosialnya (seperti strata dan struktur sosialnya). Sistem 
stratifikasi sosial dalam Islam berbeda dengan Hindu dan Barat. 
Dalam Islam dasar pengkelasan didasarkan atas tingkat ketakwaan 
seseorang kepada Allah, jadi lebih bersifat sosio-transendentalis. 
Sementara dalam agama Hindu pengkelasan didasarkan atas kasta 
dan bersifat turun-temurun, sistem pengkelasan seperti ini lebih 
bersifat sosio-biogenik. Adapun dalam budaya Barat pengkelasan 
lebih  bersifat sosio-materialistik, sebab tingkat kualitas seseorang 
lebih bayak didasarkan atas kepemilikian harta atau kekuasaan 
yang bernilai duniawi.

Perubahan keadaan, individu dan masyarakat tersebut 
ditujukan agar (lebih) islami, yaitu agar sesuai dengan nilai-
nilai dan ajaran Islam. Berpikir dan melakukan perubahan dan 
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perbaikan sangat urgen bagi manusia, karena perubahan itu 
identik dengan dinamika dan dengan dinamika itulah manusia 
dianggap ada. Sebaliknya kemandegan identik dengan kematian. 
Manusia secara fisik, kejiwaan, pikiran mengalami perubahan, 
begitu juga lingkungan sosial-budaya di sekitar manusia. Oleh 
karena itu. dapat disimpulkan bahwa perubahan itu merupakan 
sunnatullah, alamiah bagi makhluk hidup. Di dunia ini tiada yang 
abadi kecuali perubahan itu sendiri, pante rhei. Karena itu pula, 
setiap umat atau bangsa dan individu mesti berpikir melakukan 
perubahan, sekaligus berupaya untuk merealisasikannya. 

Islam sangat menekankan pentingnya perbaikan (ishlah) 
Dalam Qs. Al-A’raf: 56 disebutkan ِحَہا

َ
َبۡعَد ِاۡصل ۡرِض 

َ ۡ
ۡفِسُدۡوا ِفی ال

ُ
 ت

َ
 .َو ل

Dalam QS Hud: 88 memberikan gambaran mengenai inti dakwah 
dari Nabi Syuaib yaitu dakwah dalam rangka perbaikan (ishlah). 
Sementara mengenai pentingnya perubahan tercantum dalam 
QS. Al-Anfal:53; Qs. Al-Ra’d:11. Dalam kedua ayat ini pada 
intinya menegaskan bahwa perubahan nasib dalam berbagai 
bidang seperti untuk menggapai peradaban yang tinggi dan status 
sosial-ekonomi-politik suatu komunitas, termasuk umat Islam, 
sangat tergantung kepada apa yang diusahakannya. 

Ayat-ayat al-Qur’an tersebut menegaskan betapa pentingnya 
perubahan. Apalagi umat Islam telah ditunjuk oleh Allah sebagai 
‘khoiru ummah’ bagi manusia (Qs. Ali Imran, 3: 110). Umat Islam 
harus berada di gerbong terdepan dalam melakukan perubahan, 
sebagai agent of change. Dalam konteks dakwah Islam, ayat-ayat 
Al-Qur’an maupun Al-Hadis yang berkaitan dengan amar ma’ruf 
nahi mungkar, pada hakikatnya menunjukkan adanya motivasi 
bagi umat Islam agar melakukan perubahan secara kontinu dan 
progresif (maju terus dan menatap ke depan). Jika peran dakwah 
dalam bentuk upaya mengubah tidak dilakukan, maka posisi 
sebagai ‘khoiru ummah’ tidak layak lagi disandang. Dengan kata lain 
untuk menjadi khoiru ummah ada prasyarat yang harus dilakukan 
umat Islam yaitu selalu berupaya melakukan perubahan, tanpa 
itu kita tidak punya makna apa-apa karena kita menjadi tidak 
fungsional bagi sejarah kehidupan manusia.

SA
MUDRA BIRU



viii

Perubahan itu bentuknya beragam, mulai dari yang belum 
Islam menjadi Islam, dari aqidahnya kurang baik menjadi lebih 
baik, dari akhlak dan ibadah yang kurang baik dan benar menjadi 
lebih baik dan benar, dari pelaksanaan muamalahnya yang tidak 
islami menjadi islami. Tentu upaya melakukan perubahan itu 
harus didorong dan ditujukan kepada nilai-nilai transendental.

Pergumulan dakwah Islam dengan konteks-konteks sosial 
budaya melahirkan saling mempengaruhi antarkeduanya. Seberapa 
besar dakwah Islam mampu mempengaruhi konteks-konteks 
sosial-budaya tergantung kepada motivasi untuk melakukan 
perubahan, satu di antaranya dengan menggerakkan semua potensi 
dan kekuatan yang ada, dan kemampuan menganalisis terhadap 
semua tantangan dan masalah dakwah di lapangan. 

Analisis potensi, tantangan, dan masalah dakwah secara 
teoretis dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pen-
dekatan unsur-unsur (sempit) dan pendekatan sistem (luas). 
Dalam pendekatan unsur-unsur, tantangan dan masalah dakwah 
hanya dilihat dari unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam 
dakwah makna sempit atau tabligh. Unsur-unsur tersebut meliputi 
subjek, objek, materi, metode, dan media, seperti halnya unsur-
unsur tabligh. Adapun pendekatan sistem melihat tantangan dan 
masalah dakwah dari perspektif yang lebih luas. Sistem adalah 
keseluruhan yang terdiri dari berbagai unsur, antarunsur saling 
berelasi dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis 
dakwah dengan menggunakan pendekatan sistem harus melihat 
tantangan dan masalah dakwah melalui tiga komponen besarnya 
yaitu komponen masukan (in-put), proses (coversion), dan keluaran 
(out-put).

Komponen masukan meliputi (1) masukan bahan raw-in-put) 
seperti subjek, objek dan materi atau pesan-pesan dakwah; (2) 
masukan alat atau instrumen (intrumental in-put) meliputi metode 
dan media dakwah; (3) masukan lingkungan (enviromental in-put) 
sosial budaya dalam makna yang luas, baik dari nilai-nilai-budaya 
Barat, budaya lokal, lingkungan politik, dan lainnya. 
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Komponen proses meliputi antara lain manajemen, khususnya 
perencanaan dan penelitian dakwah, kaderisasi, kepemimpinan, 
serta upaya penyediaan bank dakwah. Perencanaan dakwah 
hanya dapat dilakukan secara tepat dan memiliki kualitas jika 
dilandaskan kepada data yang sesuai dengan kondisi lokasi 
dakwah sekaligus kondisi internal dari lembaga atau subjek 
dakwah. Untuk itu upaya mendeskripsi data sekaligus menyusun 
peta dakwah senantiasa menjadi penting dilakukan secara berkala 
dan berkesinambungan.

Adapun komponen keluaran dakwah berkaitan dengan tujuan 
kegiatan dakwah, baik tujuan jangka panjang, menengah maupun 
pendek.

Pada komponen masukan utama tantangan dan masalah 
dakwah masa kini dan ke depan yang harus diperhatikan antara 
lain berkaitan dengan: (1) Dalam unsur subjek dakwah di 
antaranya: persoalan kompetensi dan profesionalisme dai dan 
lembaga dakwah, persoalan gender dalam kegiatan dakwah, 
perbandingan jumlah sumber daya insani atau subjek dakwah 
dengan umat, termasuk juga persoalan interaksi subjek dakwah 
dengan jamaahnya. (2) Unsur objek dakwah antara lain meliputi: 
persoalan masih banyaknya kelompok abangan. Hal ini berkaitan 
dengan upaya mencari metodologi dakwah yang tepat untuk 
merangkul mereka, walaupun belum ada data resmi mengenai 
jumlah mereka, namun diperkirakan jumlahnya jauh melampaui 
Islam-santri, keadaan ini berdampak kepada upaya melakukan 
repolitisasi umat Islam; Tidak kalah pentingnya adalah persoalan 
dakwah di kalangan keluarga. Di era globalisasi sekarang ini 
dakwah Islam harus terus bergumul untuk memberdayakan 
keluarga sebagai institusi-mediasi nilai-nilai Islam guna mem-
bendung nilai-nilai budaya yang tidak Islamis. Persoalan gender 
dalam keluarga muslim, dan kian banyaknya keluarga beda 
agama juga menjadi persoalan dan tantangan dakwah ke depan; 
Tantangan dan masalah dakwah yang berasal dari objek dakwah 
yang lain adalah dakwah Islam kepada komunitas-komunitas 
khusus seperti munculnya kelompok sempalan di kalangan 
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muslim, komunitas miskin, pejabat-pejabat negara (eksekutif, 
legislatif, yudikatif) yang masih belum terlepas dari persoalan 
moral seperti korupsi-manipulasi, anak-anak terlantar-jalanan 
yang semakin meluas; kelompok penyandang masalah sosial 
lainnya seperti pelacuran dan gelandangan. (3) Tantangan dan 
masalah dalam unsur materi dakwah berkaitan dengan masih 
menggejalanya sekularisasi pesan-pesan dakwah yang dilakukan 
oleh subjek dakwah. Subjek dakwah hanya banyak memberikan 
pesan yang berkaitan dengan aspek aqidah dan ibadah khusus, 
sementara aspek muammalah duniawi seperti politik, ekonomi 
dan lainnya tidak banyak diberikan kepada objek dakwah. Hal 
ini telah berakibat lemahnya kesadaran politik-Islami dari umat 
Islam.

Pada komponen masukan alat yaitu metode dan media 
dakwah, tantangan dan masalahnya yang masih terus aktual 
adalah berkaitan dengan upaya mengoperasionalkan hakikat 
metode dakwah (al-hikmah) ke dalam berbagai bentuk metode 
dakwah, juga terkait dengan pemanfaatan budaya lokal sebagai 
media dakwah. Begitu banyak bentuk dan jenis budaya lokal, 
baik seni-budaya, upacara, maupun kearifan lokal, namun 
belum banyak dmanfaatkan sebagai media dakwah. Padahal 
kalau budaya lokal tersebut mampu diislamisasi secara kreatif-
modifikatif akan menjadi potensi yeng besar dalam melakukan 
pendekatan kepada umat pada level akar-rumput. Dalam 
persoalan ini kita dapat mengaca pada dakwah yang pernah 
dilakukan Walisanga atau Walisana. Selain itu tantangan dan 
masalah dakwah dari masukan metode ini berkaitan dengan 
pemanfaatan media massa untuk dakwah. Dalam hal ini ada 
gejala yang menggembirakan dan memprihatinkan. Munculnya 
banyak buletin jumatan dan majalah bernuansa Islam merupakan 
gejala yang menggembirakan. Bulletin jumatan yang mempunyai 
segmen jamaah yang jelas terus menjamur, terutama di kota-
kota besar. Masalahnya bagaimana persebarannya di pedesaan. 
Adapun hal yang menggembirakan adalah kenyataan sampai 
sekarang umat Islam sudah banyak memiliki stasiun telivisi 
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sendiri, meskipun belum menjadi telivisi nasional, dan masih 
sangat sedikit radio islami. Di sisi lain kita masih terus dihadapkan 
kepada persoalan tayangan dan program telivisi dan media 
elektronik umumnya, termasuk media sosial (media baru) yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan moral Islam, sehingga media 
tersebut ikut menyumbang dalam mengembangkan hipermotalitas 
dalam masyarakat. Padahal tayangan media elektronika dan 
media sosial tersebut langsung masuk ke dalam relung kehidupan 
keluarga.

Pada komponen masukan lingkungan tantangan dan masalah 
dakwah terkait dengan semakin dan terus masuknya nilai-nilai 
budaya Barat nelalui proses modenirsasi dan globalisasi serta 
pembangunanisme (developtmentalism). Nilai-nilai dan gaya 
hidup sekularisme, materialisme, dan rasionalisme dengan 
segala dampaknya terus menerpa umat Islam; Di sisi lain dakwah 
Islam terus dihadapkan kepada persoalan nativisme yang secara 
institusional berbentuk aliran kepercayaan atau kebatinan, dan 
budaya lokal. Padahal mayoritas mereka awalnya kebanyakan 
adalah ‘saudara-saudara sesama muslim’ yang sedang mencari 
‘jalan lain’. Pertanyaannya bagaimana upaya merangkul 
mereka kembali ke pangkuan Islam. Dakwah juga masih terus 
dihadapkan kepada persoalan missi agama lain yang sering 
menimbulkan konflik antarumat beragama, kasus di berbagai 
daerah seperti Situbondo, Bandung, Pekalongan, Pasuruan, 
Yogyakarta, dan Mataram sebagai bukti adanya interaksi yang 
tidak baik antarumat Islam dengan agama lain yang, di antaranya, 
bersumber dari penyiaran agama dan berkembangnya sikap 
religiosentrisme. Persoalan konflik internal umat Islam, khususnya 
antara kelompok Islam mapan (KIM) dengan kelompok Islam 
sempalan (KIS) banyak terjadi. Di bidang politik, respolitisasi 
Islam yang dilakukan dakwah Islam belum mencapai hasil optimal 
dan maksimal, baik suara yang diperoleh parpol-parpol Islam/
berbasis muslim maupun di jalur eksekutif.

Pada komponen proses, dakwah Islam masih dihadapkan 
kepada banyak persoalan misalnya masih lemahnya budaya 
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penelitian sebagai basis untuk melakukan perencanaan. Banyak 
lembaga dakwah pada level bawah yang melakukan perencanaan 
hanya berdasarkan daftar keinginan pengurus, tapi sedikit yang 
didasarkan atas bank-data yang diperoleh melalui penelitian. 
Lembaga dakwah belum terbiasa menyusun peta dakwah dengan 
segala instrumennya.

Persoalan-persoalan tersebut tersebut nampaknya masih 
akan terus menjadi masalah dan tantangan dakwah islam ke 
depan. 

Buku ini berusaha menganalisis sebagian dari berbagai 
tantangan tersebut. Sebagian tulisan bersumber dari tulisan 
penulis yang pernah dipublikasikan melalui banyak media 
seperti jurnal, surat kabar, seminar dan diskusi, serta laporan 
hasil penelitian yang dibiayai oleh lembaga funding seperti: 
Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional 
(sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Ristek). 

Pada akhirnya semoga buku ini ada manfaatnya bagi pembaca 
yang berminat dalam persoalan dakwah Islam dengan segala 
dimensinya. 
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2 Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer■

A. Tantangan Kebangkitan Islam 

Bebicara tentang ‘Kebangkitan Islam’ berarti berbicara 
tentang kebangkitan Islam dalam segala dimensi ajarannya 
agar dapat dipeluk oleh umat manusia dan supaya Islam 
mampu menjadi kompas dan pengarah perkembangan sejarah 
kemanusiaan. Dengan demikian kebangkitan Islam sebenarnya 
melibatkan banyak dimensi sesuai dengan ajaran Islam yang 
bersifat komprehensif. Karena itu kebangkitan Islam harus dilihat 
seberapa jauh kebangkitan Islam di bidang politik, ekonomi, 
sosial, budaya pendidikan, hukum, filsafat dan ilmu pengetahuan, 
dan perikehidupan keagamaan (aqidah, ibadah, dan moral).

Dari dimensi-dimensi tersebut dapat menilai apakah sebuah 
kebangkitan sudah ada atau sedang tumbuh dalam dunia Islam.

Pola atau tipe suatu kebangkitan dapat dibedakan dalam dua 
macam. Pertama, yang berupa kesadaran dan dipeluknya Islam 
oleh manusia. Dalam hal ini lebih bersifat kebangkitan kedalam 
(intern umat/pasif). Kedua, Kebangkitan dimana suatu kekuatan 
mampu menggerakkan dan mengarahkan serta menjadi kompas 
perkembangan sejaran kemanusiaan. Kebangkitan tipe ini 
bersifat aktif.

Kalau kita melacak sejarah perkembangan Islam di dunia 
dalam pergulatannya dengan kekuatan-kekuatan lain, maka 
kebangkitan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 periode. 
Pertama, Kebangkitan Islam periode pertama, yaitu pada 
zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidindan dilanjutkan pada 
zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kedua, kebangkitan Islam 
periode kedua ketika umat Islam berupaya melepaskan diri dari 
penyakit bid’ah dan khurafat dan taklid yang terjadi di kalangan 
umat Islam) dan ketika umat Islam di berbagai belahan dunia 
mampu melepaskan diri dari penjajahan Barat (gerakan bersifat 
eksternal). Periode dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab 
(1703-1791 M), Jamaluddin Al-Afdgani dst. Ketiga, Kebangkitan 
Islam periode ketiga sekarang ini yang didengungkan sejak awal 
abad ke 15 H (tahun 80an).
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Kebangkitan Islam pertama ditandai dengan tumbuh dan 
berkembangnya Islam dalam semua aspek kehidupan manusia, 
sehingga Islam ketika itu bukan sekadar dipeluk oleh umat Islam 
(tipe kebangkitan pasif), namun Islam juga menjadi kekuatan 
yang mampu menggerakkan dan mengarahkan jalannya sejarah 
(tipe kebangkitan aktif). Pada zaman Rasulullah prinsip-prinsip 
ajaran sudah diletakkan dengan kuat dan telah dicontohkan 
oleh Rasulullah, baik dalam kehidupan aqidah, moral maupun 
di bidang ideologi, politik, sosial, budaya. Ekonomi, militer, 
pendidikan dan hukum. Sedangkan Khulafaur Rasyidin tinggal 
melanjutkan dan mengembangkannya. Pada era Bani Umaiyah 
dan Abbasiyah perkembangan itu terutama dalam aspek filsafat 
dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian kebangkitan era pertama ini bersifat 
komprehensif dan aktif, sehingga Islam benar-benar memancarkan 
sinarnya di tengah-tengah kegelapan dunia Barat ketika itu.

Kebangkitan periode kedua ditandai dengan usaha untuk 
mengembalikan ajaran Islam (aqidah) agar sesuai dengan Al-
Qur’an dan Sunnah Rasul serta upaya dunia Islam melepaskan 
diri dari belenggu penjajahan Barat. Upaya melepaskan dari 
penjajahan ketika itu memang lebih banyak berkonotasi politik 
dan pisik, belum pada bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, 
pendidikan, hukum, sosial, budaya. Dengan demikian sebenarnya 
pada periode kedua ini kebangkitan Islam lebih bersifat parsial 
yaitu di bidang aqidah dan politik (dalam pengertian melepaskan 
diri dari penjajahan).

Dalam era kebangkitan Islam periode kedua ini di Indonesia 
ditandai dengan beberapa gejala sebagai berikut :

1. Mulai tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga 
Islam dengan polarisasi di bidang paham keagamaan 
dan penekanan bidang garap seperti di bidang politik, 
ekonomi, pendidikan dan agama.

2. Upaya melepaskan diri dari penjajahan yang dimotori 
oleh lembaga-lembaga Islam tersebut, khususnya Serikat 
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Islam, Masyumi (bukan Partai Masyumi). Keberhasilan 
Gerakan Lembaga keagamaan tersebut dapat dilihat 
dari penyedaran kepada masyarakat Indonesia tentang 
makna penting kemerdekaan dan pembabasn dari 
penjajahan. 

3. Setelah umat Islam mampu memotori bangsa Indonesia 
dalam melepaskan diri dari penjajahan, mulai ada 
kecenderungan peranan dan posisi umat Islam semakin 
melemah, khususnya di bidang politik, apalagi di bidang 
ekonomi, pendidikan, militer dan hukum. Banyak 
pengamat tentang Indonesia yang berkesimpulan 
bahwa, umat Islam setelah mempunyai posisi dan peran 
yang sangat besar dalam peristiwa-peristiwa strategis, 
namun setelah peristiwa itu selesai posisi dan perannya 
menjadi lemah. Artinya umat Islam tidak memperoleh 
‘kompensasi’ yang layak dibandingkan dengan peran 
besar yang telah dimainkan sebelumnya. Lebih ironis 
lagi umat berada di ‘pinggiran’ tidak di pusat kekuasaan, 
yang pada gilirannya banyak gerakan-gerakan sempalan 
yang berhadapan langsung dengan pemerintah.

Selain itu di dunia Islam termasuk di Indonesia perkembangan 
sekularisme kian merasuk. Pemisahan antara kehidupan agama 
dengan persoalan politik, ekonomi, sosial dan hukum (lihat kasus 
tarik-menarik penerapan ideologi negara tahun 1945, 1955 dan 
tahun 1960-an). Hal ini nampaknya masih berlangsung sampai 
sekarang yang dianggap sebagai era kebangkitan Islam ketiga.

Tahun 80-an yang dijadikan awal abad kebangkitan umat 
Islam dalam skala Indonesia memang diwarnai dengan beberapa 
kecenderungan dan gejala yang menggembirakan. Bahkan 
ada yang meramalkan kebangkitan Islam akan bersinar dari 
Indonesia. Indonesia kian aktif berpartisipasi dalam forum 
dan pertemuan yang membicarakan tentang nasib umat dan 
upaya pengembangan Islam dalam berbagai aspek, menjadi tuan 
rumah konprensi Pers Islam Internasional. Di bidang keagamaan 
berkembang kajian keislaman atau kajian ‘Islam komprehensif’, 

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 5■

gejala pemakaian jilbab, pendirian Yayasan Amal Muslim 
Pancasila yang menghimpun dana umat Islam untuk pendirian 
tempat ibadah, kegairahan mengkaji dan memeluk Islam dari 
kalangan tokoh masyarakat seperti artis dan ilmuan, dan semakin 
berkembangnya kesadaran untuk meningkatkan ukhuwah 
Islamiyah di kalangan kelompok umat.

Kemudian pada akhir 80-an dan awal 90-an orang bisa 
mengidentikkan kebangkitan dengan berbagai kejadian, baik pada 
dataran kultural maupun pada dataran pusat kekuasaan. Di bidang 
ekonomi ada Bank Muammalat di Indonesia, Di bidang filsafat 
dan ilmu pengetahuan dapat diidentikkan dengan berdirinya 
ICMI, di bidang politik ditandai dengan mulai bergesernya posisi 
umat Islam dari daerah ‘pinggirian’ ke pusat kekuasaan, di bidang 
pendidikan sudah ada UU Sistem Pendidikan Nasional, kemudian 
di bidang hukum telah diundangkannya UU Peradilan Agama, 
juga semakin matangnya umat Islam dalam menghadapi berbagai 
issu yang akan merugikan umat Islam. Memasuki era reformasi 
dengan penggantian beberapa kali Pimpinan Pemeirntahan 
(Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo 
Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo), banyak capaian yang 
ada di era Baru tetap terus berlanjut seperti Bank Muammalah 
yang terus berkembang adanya Bank-bank Syariah, label produk 
halal oleh MUI ( yang tahun 2022 ini diambil alih Pemerintah/
Kementerian Agama), berdirinya perguruan tingi negeri dan 
swasta Islam. Begitu juga dengan perkembangan penyiaran Islam 
melalui berbagai media massa dan media baru terus berkembang 
di tengah berbagai peraturan pemerintah yang dianggap 
kontroversial seperti pengaturan pengeras suara di tempat 
ibadah, dan persyaratan mubaligh. Hanya saja di bidang politik 
seiring dengan dengan kian banyaknya partai-partai Islam atau 
Partai berbasis massa Islam, tetap tidak berubah pada perolehan 
suaranya dibandingkan dengan partai-partai nasionalis-sekuler, 
dan kian ditandai dengan orientasi partai yang bersifat pragmatis. 

Peristiwa-peristiwa tahun 1980-1990an kalau mau dikatakan 
sebagai suatu pertanda kebangkitan dapat dirumuskan bahwa, 
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pada tahun 80-an gerakan kebangkitan umat Islam banyak 
timbul dari gerakan kultural (masyarakat), sedangkan pada awal 
90-an banyak timbul dari pusat kekuasaan. Sementara pada era 
reformasi sampai sekarang ditandai dengan gerakan kultural 
(misalnya kegiatan penyiaran Islam di masyarakat dan melalui 
media massa, bidang Lembaga Pendidikan). Juga dapat dikatakan 
sedikit dari gerakan politik karena berperannya sebagian tokoh-
tokoh agama dalam pusat kekuasaan. 

Dari segi sifat dan tipe kebangkitan dalam beberapa aspek 
masih bersifat pertumbuhan awal dan masih berada pada tipe 
kebangkitan pasif.Bahkan mengalami kemunduran dalam 
a=hubungan internal umat Islam,. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan masih banyaknya konflik-konflik internal umat Islam di 
bebrbagai daerah, termasuk juga konflik kelompok Islam mapan 
dengan kelompok Islam Sempalan. 

Untuk masa sekarang dan yang akan datang supaya titik 
awal kebangkitan ini dapat berlangsung terus, maka umat Islam 
harus mengantisipasi beberapa hal yang mungkin akan menjadi 
kendala. Beberapa hal yang menjadi kendala itu sebagian datang 
dari luar, dan sebgian dari dalam umat Islam sendiri.

Pertama, perlu antisipasi dan gerakan untuk membendung 
gerakan sekularisasi dan nativisasi. Nativisasi merupakan 
sebuah gerakan yang berupaya untuk menghidupkan kembali 
nilai-nilai lokal dan aliran kepercayaan yang sangat mungkin 
bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhidullah. Gerakan ini 
secara kelembagaan dapat dilihat dari berkembangnya aliran 
kepercayaan, atau kebatinan. 

Kedua, kita tidak cepat puas dengan perkembangan yang ada 
sekarang. Justru sebaliknya perlu menjaga dan meningkatkan 
gerakan struktural agar posisi berpengaruh di pusat kekuasaan 
dapat (terus) berlangsung. Ketiga, koordinasi dan konsolidari 
internal dan antarkelompok umat perlu terus dikembangkan 
dalam kerangka lebih terjaminnya ukhuwah Islamiyah. Hanya 
dalam kondisi solid suatu kelompok akan dapat melakukan 
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proses tawar-menawar, sehingga kita tidak selalu menjadi objek 
penderita dan selalu mau dipertentangkan antarkelompok umat 
sebagaimana terjadi dalam sejarah Islam dalam era penjajahan, 
Orde Lama dan Orde Baru. 

Kalau kita mampu mengantisipasi minimal di ketiga hal 
tersebut), maka tidak menutup kemungkinan untuk beroptimis 
semakin berkualitasnya kebangkitan Islam pada masa-masa yang 
akan dating -an dan ketika menapaki medio millennium ketiga 
ini. Suatu kebangkitan yang bukan hanya timbul dari gerakan 
kultural tetapi juga dari pusat kekuasaan (structural). Bukan 
hanya kebangkitan yang bertipe pasif tetapi juga kebangkitan 
yang bertipe aktif. Untuk itu merupakan tugas semua umat Islam 
untuk menumbuhkembangkannya sesuai dengan kemampuan 
dan disiplin ilmu dan bidang masing-masing. Umat Islam harus 
meningkatkan kembali semangat 4 T (taaruf, tafahhum, taawwun, 
dan takafful atau saling mengenal, memahami, menolong, dan 
menjamin), sehingga ukhuwah Islamiyah, solidaritas dan soliditas 
di antara umat terus berkembang. 

B. Tantangan Kerukunan Antar-Lembaga Dakwah (Islam)

Prof. DR. Syafii Maarif dalam banyak kesempatan sering 
mengemukakan wajah Islam dalam sepanjang sejarahnya. 
Menurut beliau Islam sebagai doktrin bersifat monolit, namun 
sebagai realitas memperlihatkan wajahnya yang beragam. Sejalan 
dengan pandangan tersebut Bassam Tibi, dengan mengutip 
pendapat Geertz membagi Islam ke dalam dua bentuk yaitu Islam 
sebagai models for reality dan Islam sebagai models of reality. Islam 
sebagai model pertama adalah Islam dalam doktrin yang berfungsi 
sebagai acuan dalam memandang dan menilai realitas. Adapun 
Islam sebagai model kedua adalah Islam yang dipeluk yang sesuai 
dengan interpretasi ummat dengan segala karakteriastik budaya 
lokalnya. Islam dalam model kedua inilah yang menampakkan 
wajahnya yang beragam. Dalam perspektif budaya,  keragaman 
budaya Islam di dunia Islam tergambar dalam ranah budaya 
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seperti Islam Arab, Islam-Melayu, Islam Afrika, Islam-Barat, 
Islam Persi.

Dengan demikian keragaman berislam, termasuk keragaman 
pemahaman di kalangan ummat Islam merupakan sebuah 
kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Hanya maish 
banyak ditemui adanya ketidakrukunan internal umat Islam atau 
toleransi antarkelompok Islam.

1. Perbedaan dalam Menyikapi Perbedaan

Dalam sepanjang sejarah ummat Islam dan ummat manusia 
telah muncul keragaman dalam banyak dimensi seperti 
keragaman budaya, struktur politik dan keagamaan. Perbedaan 
pandangan keagamaan yang muncul di kalangan umat Islam 
karena perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap 
doktrin agama dan karena konteks sosial-budaya yang mengitari 
masyarakat setempat. Dengan demikian keragaman pemahaman 
dengan segala dampaknya merupakan sebuah realitas yang tak 
dapat dipungkiri, perbedaan adalah menyejarah dan bahkan 
menjadi sunnatullah.

Adanya keragaman agama dan paham agama masih sering 
direspon secara negatif. Akibatnya, menimbulkan konflik-
konflik interen kelompok agama dan antarummat beragama 
karena adanya religiosentrisme internal. Sebuah sikap yang 
memandang paham agama atau agama orang lain (paham 
agama Islam yang lain) berdasarkan standar paham dan 
agamanya sendiri, sehingga memunculkan stereotif negatif 
terhadap kelompok seagama dan agama lain. Religiosentrisme 
mengandung sikap eksklusif dan pada tataran yang lebih tinggi 
akan melahirkan sifat ekstrem. Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi 
mengemukakan tanda-tanda ekstrem dalam konteks hubungan 
interen ummat Islam, antara lain (a) fanatik terhadap suatu 
pendapat dan tidak mengakui pendapat pihak lain, (b) melakukan 
vonis teologis, (c) berburuk sangka (stereotif negatif) terhadap 
pihak lain dengan memandang mereka dengan kacamata hitam. 
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Nomor (c) ini dapat berlaku juga dalam konteks hubungan 
antarumat beragama.

Kalau religiosentrisme dengan muatan-muatan yang bersifat 
ekstrem tumbuh-kembang, maka akan berpengaruh kepada 
pola hubungan antarkelompok. Dalam konteks hubungan 
interen ummat Islam terjadi konflik antara orang-orang NU-
Muhammadiyah, Islam Jamaah dengan Islam-lainnya, kelompok 
sunni-syiah, antara kelompok Islam-sempalan dengan kelompok 
Islam mapan. Adapun dalam konteks hubungan antarummat 
beragama di Indonesia kita dapat melihat konflik-knflik 
bernuansa agama (dan suku) seperti di Maluku. Poso, Situbondo, 
Pasuruan, Tasikmalaya dan lainnya.

2. Memahami Teologi Kerukunan: Menuju Harmoni Sosial

Perbedaan harus dipahami dengan baik agar ummat beragama 
tidak terjerumus ke dalam sikap religiosentrisme yang tidak 
produktif, dan supaya kehidupan harmoni atau rukun dapat 
dicapai. Untuk itu setiap kelompok ummat, khususnya ummat 
Islam harus memahami makna kerukunan dalam perspektif 
Islam.

Kerukunan Antar-Ummat Islam. Dalam konteks hubungan 
interen ummat Islam, secara doktrinal Islam memandang setiap 
manusia di sisi Tuhan adalah sama,  yang membedakan antara 
ummat Islam dan antarmanusia adalah kualitas ketakwaannya 
(Al-Hujurat: 13). Dengan takwa sebagai standar kualitas manusia, 
maka berarati Islam telah menrubah orientasi sikap dan perilaku 
manusia secara fundamental yaitu dari kualitas keduniawian/
jasmani menjadi kualitas spiritualitas. Sebuah kualitas yang 
berorientasi kepada sejauhmana tingkatan hubungan vertikal 
antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hubungan 
antarmanusia harus bersifat menumbuhkembangkan solidaritas 
sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Hal ini ditegaskan 
dalam dalam Qs. Al-Hujurat, 10 dan Sabda Nabi ‘al-muslimu akhul 
muslim’. Prinsip takwa dan kesamaan semua manusia di hadapan 
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Tuhan juga menunjukkan adanya persamaan derajat di antara 
ummat Islam dan ummat manusia.

Persamaan derajat atau kesejajaran antarmanusia (muslim 
dan manusia umumnya) tersebut harus tercermin dalam semua 
aspek kehidupan muslim, baik di bidang ritual, politik, ekonomi 
dan sosial. Dalam bidang ritual Islam, perinsip kesejajaran (dan 
persaudaraan) ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah seperti 
sholat, puasa dan haji. Dalam bidang ritual tersebut tidak ada 
perbedaan sekse, ras, dan strata. Yang ada adalah persamaan di 
hadapan Tuhan, niat, prosesi dan tujuannya.

Prinsip persamaan di antara ummat Islam dalam berbagai 
bidang tersebut mengandung konsekuensi bahwa perbedaan 
pandangan tidak diartikan atau dilihat dari sudut negatifnya, 
namun harus dilihat dari sisi positifnya. Dari sudut pandangn 
ini maka perbedaan akan mendorong terjadinya persaingan 
yang sehat, dalam bahasa agama disebut fastabiqul khoirot (Qs.Al-
Baqarah:148), juga akan melahirkan kreatifitas dan kritisisme, 
sehingga kebaikan, harmoni, dan kesejahteraan dapat dicapai. 
Dengan demikian perbedaan dan persaingan tidak bersifat 
disfungsional. Inilah makna hakiki dari Sabda Nabi ‘perbedaan di 
antara ummatku adalah rakhmat’.

3. Dakwah Islam dalam Konteks Kerukunan

Dakwah Islam adalah upaya mukmin untuk menyampaikan 
Islam dan mengubah keadaan, individu dan masyarakat dalam 
semua aspek kehidupan aagar (lebih) islami. Substansi dakwah 
adalah amar ma’ruf nahi munkar. Dakwah adalah kewajiban 
(bukan hak) bagi setiap muslim, baik dilakukan secara individual 
maupun kolektif (QS. Aali Imran, 104), baik laki-laki maupun 
perempuan (QS.At-Taubah: 71).

Dakwah amar ma’ruf nahi munkar dapat dilakukan dalam 
setiap kondisi dan kepada siapapun, baik dari ummat dakwah 
(nonIslam) maupun ummat ijabah (Islam). Dakwah kepada ummat 
dakwah bertujuan agar mereka mengetahui, memahami, dan jika 
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mungkin masuk Islam. Adapun kepada ummat ijabah bertujuan 
agar mereka bertahan dan meningkat kualitas agamanya 
(pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agamanya).

Etika dakwah kepada ummat ijabah (sesame umat Islam yang 
berbeda paham) harus dilandaskan kepada etika yaitu:

(1) tidak dengan paksaan

(2) tidak mencerca atau menghina sesembahan ummat 
agama lain (QS. Al-An’am: 108)

(3) tidak melakukan toleransi di bidang teologi (aqidah), 

(4) ummat Islam diizinkan membalas dengan balasan yang 
setimpal yang dilakukan ummat beragama lain (An-
Nahl: 126). Dalam konteks dakwah, jika ada ummat 
agama lain menyebarkan agama dengan cara yang yang 
menyakiti ummat Islam, misalnya terjadi pemurtadan 
dengan paksa dan iming-iming tertentu, maka kita dapat 
membalasnya dengan balasan yang setimpal. 

(5) tidak bersifat kasar dan keras, namun dengan lemah 
lembut (QS. Ali Imran: 159; An-Nahl: 125). Islam tidak 
menentukan sikap tegas dan keras, kecuali dalam dua 
(2) hal yaitu (a) dalam peperangan (9:123) dan dalam 
pelaksanaan sanksi hukuman (24: 2). Ada kasus menarik 
ketika Nabi menghkum pencuri perempuan dari 
kalangan suku Quraisy yang terpandang, Fatimah binti 
Aswas. Ketika itu Usamah bin Zaid,  orang kesayangan 
beliau yang diutus kelompoknya, mohon agar perempuan 
itu tidak dihukum. Nabi menjawab, ‘wahai manusia ! 
hancurnya orang-orang dahlu hanyalah karena jika ada orang 
besar/penting yang mencuri, mereka tak mau menghukumnya. 
Demi Allah jika Fatima binti Muhammad mencuri, pastilah 
akan kupotong tangannya.’

Dakwah kepada ummat ijabah, dengan tujuan seperti 
dikemukakan sebelumnya (agar umat bertahan dan meningkat 
kualitas agamanya (pengetahuan, pemahaman dan pengamalan 
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agamanya), sebenarnya lebih mengarah kepada proses 
pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas kesejahteraan ummat Islam, baik di bidang keagamaan, 
ekonomi, pendidikan dan sosial, sehingga Islam dirasakan sebagai 
rakhmat bagi ummat Islam lebih terdahulu, baru kemudian 
ummat manusia, Islam sebagai rakhmat artinya Islam betul-betul 
ampu menjadi penyejahtera, pembahagia dan pemecah persoalan 
ummat dan manusia.

Kompetensi dan Etika Dai. Berdasarkan tujuan, etika dan 
sasaran dakwah (mad’u) tersebut, maka dibutuhkan subjek 
dakwah yang tangguh dan mumpuni. Hal ini terkait dengan 
aspek kompetensi yang harus dimiliki dai yaitu seperangkat 
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki 
dai agar dapat melaksanakan fungsinya dengan memadai. 
Kompetensi ini dapat dibagi ke dalam 2 aspek yaitu: kompetensi 
substantif, berkaitan dengan syarat-ideal yang harus dimiliki dai, 
dan kompetensi metodologis yang berkaitan dengan kemampuan 
perencanaan dan dan melaksanakan metodologi dakwah 

Karena itu bagi subjek dakwah yang menjadikan lembaga 
dakwah tertentu sebagai wadah, maka penting memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:

a. Perlu ada pemahaman bahwa perbedaan (paham agama 
dan agama) merupakan sunnatullah dan menyejarah, 
sehingga perbedaan itu harus direspon dengan positif. 
Untuk itu memang dibutuhkan pemahaman yang 
benar tentang teologi kerukunan. Sebagai konsekuensi 
logis dari terologi kerukunan tersebut adalah penting 
memperbanyak dialog antarumat Islam atau antarumat 
beragama, baik dalam bentuk dialog ide maupun dialog 
amal.

b. Pelaksanaan dakwah tidak harus dipertentangkan 
dengan konsep kerukunan. Antara keduanya dapat 
berjalan bersama. Untuk itu yang paling penting adalah 
subjek dakwah harus memahami adanya etika dakwah, 
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baik dakwah kepada ummat dakwah maupun kepada 
ummat ijabah.

c. Seiring dengan semakin kompleknya masalah dakwah, 
dan berdasarkan tujuan dakwah, maka subjek dakwah 
perlu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, baik 
kompetensi substantif maupun kompetensi metodologis.

C. Tantangan dari Subjek Dakwah

Subjek dakwah adalah orang yang berperan dalam mengajak 
orang lain/mad’u (umat ijabah maupun umat dakwah). Jenisnya 
cukup banyak, misalnya kyai, ustad/ah, penyiar Islam, dai, tokoh 
agama, termasuk secara lebih luas lagi adalah para pengelola atau 
pengurus lembaga-lembaga dakwah dan pegiatan Islam dalam 
berbagai bidang. Dalam kajian ini akan difokuskan ke dalam dua 
aspek yaitu kompetensi dan profesionalitas subjek dakwah/dai di 
Indonesia

1. Kompetensi dan Profesional Subjek Dakwah 

a. Kaitan Komponen Subjek dengan Komponen Dakwah Lain

Keberhasilan kegiatan dakwah dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, baik pada unsur yang ada dalam komponen masukan 
seperti subjek, materi, objek, media dan sarana; juga pada unsur 
dalam komponen konversi seperti perencanaan. Di antara faktor 
tersebut, subjek dakwah merupakan faktor utama. Sebab unsur-
unsur dakwah yang lain seperti penyampaian materi, penggunaan 
metode dan media yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya objek 
dakwah sangat tergantung kepada subjek yang melaksanakannya. 
Optimalisasi pemanfaatan semua unsur yang ada tergantung 
kepada kualitas subjek dakwah. Untuk itu pertanyaan yang 
muncul kemudian adalah bagaimana sebenarnya kondisi subjek 
dakwah dari organisasi-organisasi dakwah dalam berkreasi dan 
mengelola komponen-komponen dakwah yang lain.
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Pada hakikatnya, setiap organisasi yang berupaya me-
negakkan dan menyiarkan Islam dapat dimasukkan ke dalam 
organisasi dakwah. Pada saat sekarang organisasi dakwah di 
Indonesia sudah sangat banyak dan memiliki karekteriatik yang 
relatif berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari banyak aspek, 
misalnya; dari aspek cakupan geografisnya (internasional, 
nasional, regional, dan lokal), aspek cakupan bidang kegiatannya 
(keagamaan, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, 
bahkan politik), dari aspek paham keagamaannya (tradisional, 
modernis, revivalis), aspek tingkat kemapanan dalam masyarakat 
(mapan dan sempalan/splinter group). Perbedaan pada satu 
atau beberapa karakter dari organisasi dakwah tersebut akan 
mempengaruhi pola dakwah organisasi tersebut. 

b. Subjek Dakwah dalam Perspektif Sosiologis 

Subjek dakwah adalah orang yang mempunyai status dan 
peran sebagai penyampai pesan-pesan Islam, baik di bidang 
spiritual-keagamaan dan atau bidang-bidang lain. Pembahasan 
mengenai profil subjek dakwah dapat difokuskan kepada latar 
belakangnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
pekerjaan dan bentuk dan kegiatan dakwahnya. Juga dapat 
ditambahkan dengan variabel-variabel lain seperti paham 
keagamaannya dan organisasi yang dimasuki, komponen dakwah 
(sasaran dakwah yang dihadapi, dan materi). 

Dalam perspektif sosiologis, kajian tentang subjek dakwah 
dapat dilihat dari pola interaksi sosialnya. Interaksi sosial adalah 
hubungan timbal-balik antarindividu atau antarkelompok 
atau antara individu dengan kelompok sosial. Kajian mengenai 
interaksi sosial antara lain mencakup dua hal pokok. Pertama, 
syarat terjadinya dan bentuk-bentuknya. Kedua, faktor yang 
mempengaruhinya, saluran dan motivasi, tempat, waktu dan 
frekuensinya. 

Interaksi sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 
faktor status dan strata sosial, suku, dan agama, bahkan secara 
umum dipengaruhi oleh kebudayaan (kelompok) masyarakat. 
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Pola interaksi sosial seorang tokoh agama (termasuk subjek 
dakwah) akan berbeda dengan pola interaksi sosial umatnya. 
Dalam hal ini Talcott Parsons (dalam Hamilton, editor, 1990: 
74) mengemukakan bahwa, tindakan sosial (termasuk interaksi 
antarsubjek dakwah atau antara subjek dakwah dengan umatnya) 
dipengaruhi oleh (1) sistem budaya (norma, nilai-nilai), (2) 
motivasi, (3) keadaan atau situasi sosial, dan (4) tujuan dari tiap 
pelaku sosial. 

Motivasi tindakan atau interaksi sosial adalah sesuatu 
yang menjadi kebutuhan seseorang. Setiap tindakan manusia 
tergantung kepada kuat lemahnya motivasi pelaku. Dalam 
melakukan interaksi sosialnya pelaku sudah mempunyai nilai-
nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman dalam waktu dan 
keadaan tertentu, baik nilai yang menjadi anutan organisasinya 
(misalnya paham agama sehingga mempengaruhi pola dakwah 
subjek dakwah). Pelaku melakukan interaksi juga sesuai dengan 
keadaan atau situasi yang mengitarinya serta tujuan yang 
direncanakan sebelumnya. 

Dalam kaitannya dengan interaksi sosial antarsubjek dakwah 
dan antara subjek dakwah dengan jamaahnya, maka keempat 
komponen tindakan sosial tersebut harus dilihat. Dalam aspek 
motivasi dan normanya misalnya, mencakup apakah dalam 
memanfaatkan atau tidak memanfaatkan budaya lokal dalam 
berdakwah sesuai dengan pandangan organisasi dakwah yang 
menaunginya. Dari informasi mengenai motivasi dan tujuan 
interaksi sosial antara subjek dakwah dengan jamaahnya 
akan diketahui tingkatan dan keluasan pengaruh subjek 
dakwah (sebagai tokoh agama) dalam jamaahnya. Pengaruh 
kepemimpinan dari seorang subjek dakwah sebagai tokoh agama 
dapat berbentuk polimorpi (polymorphic) dan monomorpi 
(monomorphic). Seorang subjek dakwah yang bersifat polimorpi 
berarti subjek dakwah tersebut memiliki pengaruh di banyak 
bidang, ia berpengaruh bukan saja dalam bidang keagamaan, 
namun juga di bidang yang lain seperti di bidang politik, sosial, 
ekonomi dan lainnya. Sebaliknya, subjek dakwah yang bersifat 
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monomorpi, ia hanya memiliki pengaruh di jamaahnya dalam 
satu bidang saja. Kedua bentuk pengaruh tersebut dipengaruhi 
oleh tingkat perkembangan masyarakat. Subjek dakwah yang 
berada di masyarakat perkotaan akan memiliki pengaruh yang 
bersifat monomorpi, sebaliknya di perdesaan subjek dakwah 
(tokoh) akan bersifat polimorpi.

Interaksi Sosial Antar-Subjek: Hasil Penelitian dalam Kasus di 
Kalasan menunjukkan bahwa kebanyakan subjek dakwah (40%) 
sering (11 kali atau lebih/tahun) melakukan interaksi sosial 
dengan subjek dakwah yang lain, 20% cukup sering (6-10 kali/
tahun) namun tidak sedikit yang jarang (28%) melakukan 
interaksi sosial dengan subjek dakwah yang lain (1-5 kali/tahun), 
bahkan ada yang tidak pernah berinteraksi (4%), yang tidak 
menjawab ada 8%.

Bagi subjek dakwah yang pernah (sering, cukup, ataupun 
jarang) melakukan interaksi dengan subjek dakwah yang lain, 
sekitar separuh melakukannya tidak sekadar melalui satu saluran 
atau bentuk, tempat, dan alasan, sedangkan separuh yang lain 
melalukannya hanya di satu bentuk/saluran, tempat, dan alasan. 
Bentuk/saluran interaksi yang digunakan oleh subjek dakwah 
adalah ketika sholat jamaah (26%), disusul ketika pertemuan 
formal organisasi (21%), dan ketika ada acara peringatan 
hari-hari besar Islam (PHBI) serta ketika hari raya idul fitri/
adha masing-masing 16%. Adapun tempat interaksi umumnya 
menyesuaikan dengan saluran interaksinya, kebanyakan subjek 
dakwah melakukannya di tempat ibadah (masjid atau musholla) 
dan rumah masing-masing 40%, selebihnya bertempat di 
secretariat organisasi.

Tujuan berinteraksi kebanyakan karena adanya undangan 
atau untuk bertukarpikiran persoalan sosial keagamaan di 
lingkungannya, masing-masing 26%, sebagian yang lain 
didorong untuk menyambung silaturrahim (20%), dan untuk 
bertukarpikiran tentang persoalan ekonomi masyarakat (6%). 
Dari berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa subjek 
dakwah cukup memiliki perhatian terhadap persoalan yang 
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berkembang dalam masyarakat, baik dalam persoalan sosial 
keagamaan maupun perekonomian mereka. Selain itu, ada motif 
keagamaan yaitu untuk menyambung silaturrahim dan karena 
diundang. Sebab, dalam Islam sangat dianjurkan agar setiap 
muslim melakukan silaturrahim, sebaliknya Allah mencela bagi 
muslim yang memutuskan tali silaturrahim. Dalam Islam juga 
sangat menekankan agar muslim memenuhi undangan, selama 
tidak ada keadaan yang menghalangi.

 Interaksi Subjek-Mad’u: Kebanyakan subjek dakwah (44%) 
sering melakukan interaksi sosial dengan objek dakwah, 
sementara yang lain ada yang cukup sering (16%) dan jarang 
(12%) melakukan interaksi sosial dengan objek dakwah, tidak ada 
yang tidak pernah berinteraksi, yang tdaik menjawab ada 28%.

Bagi subjek dakwah yang pernah (sering, cukup, ataupun 
jarang) melakukan interaksi dengan subjek dakwah yang lain, 
sekitar separuh melakukannya tidak sekadar melalui satu saluran 
atau bentuk, tempat, dan alasan, sedangkan separuh yang lain 
melalukannya hanya di satu bentuk/saluran, tempat, dan alasan. 
Bentuk/saluran interaksi yang digunakan oleh subjek dakwah 
adalah ketika pertemuan formal organisasi (20%), disusul ketika 
sholat jamaah (16%), dan ketika ada pertemuan di kampung 
(14%). Adapun tempat interaksi umumnya menyesuaikan dengan 
saluran interaksinya, kebanyakan subjek dakwah melakukannya 
di rumah (30%), dan tempat ibadah (masjid atau musholla) 
(28%), selebihnya bertempat di sekretariat organisasi.

Tujuan mereka berinteraksi kebanyakan karena dimintai 
nasihat tentang sosial keagamaan (21,15%), sebagian yang 
lain didorong untuk menyambung silaturahim (15,38%). 
Ada juga yang berinteraksi karena adanya hubungan kerja 
(13,46%), dimintai nasihat tentang masalah keluarga (11,54%), 
karena diundang/mengundang (11,54%), adanya hubungan 
kekeluargaan (9,62%), selebihnya tidak menjawab. Dari 
tujuan interaksi tersebut di antaranya karena subjek dakwah 
dimintai nasihat di bidang keagamaan dan masalah keluarga 
oleh mad’u. Hal ini menunjukkan juga bahwa subjek dakwah, 
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sebagai pemimpin jamaahnya, ada yang memiliki pengaruh 
polimorpi, selain banyak yang memiliki pengaruh monomorpi. 
Sifat keterpangaruhan subjek dakwah tersebut (polimorpi atau 
monomorpi) biasanya berkaitan dengan model tabligh yang 
dilakukan subjek dakwah. Subjek dakwah yang mengasuh jamaah 
secara rutin akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi 
jamaahnya, karena itu mereka akan menjadi pemimpin yang 
memiliki pengaruh, baik dalam satu bidang (monomorpi) maupun 
banyak bidang (polimorpi). Sebagian besar bapak-bapak yang 
mengasuh pengajian secara rutin memiliki pengaruh di banyak 
bidang, sementara ibu-ibu hanya di satu bidang. 

c. Kompetensi Subjek Dakwah dalan Idealita dan Realita

Secara garis besar ada dua (2) kompetensi yang harus dimiliki 
oleh seorang subjek dakwah yaitu (1) kompetensi substantif, dan 
(2) kompetensi metodologis. 

Kompetensi Substantif: Kompetensi ini merupakan kompetensi 
yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan kepribadian 
yang harus dimiliki seorang subjek dakwah. Hal ini wajib 
dimiliki oleh seorang subjek dakwah, karena pada hakikatnya 
mereka adalah seorang yang menjadi ‘uswatun hasanah’ dalam 
masyarakatnya. Bahkan setiap sikap, perilaku dan tutur katanya 
merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. 

Kompetensi susbtantif yang harus ada pada mereka yaitu:

1) Harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
Islam

2) Memiliki pengetahuan umum yang memadai seperti 
tentang psikologi, sosiologi, dan perkembangan informasi 
dalam semua aspek kehidupan 

3) Memiliki akhlak mulia, seperti adil, prasangka baik, dan 
tutur kata yang baik (Lihat dalam uraian tentang hakikat 
dan metode dakwah). 

4) Mengenal kondisi lingkungan sosial-budaya 
masyarakatnya. 
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Untuk itu seorang subjek dakwah harus meningkatkan 
kompetensi substantifnya, baik kualitas pengetahuan agama dan 
umum, maupun akhlaknya. Upaya peningkatan pengetahuan 
keislaman dan umum misalnya melalui buku-buku, diskusi, dan 
media massa. 

Dalam realitas, penelitian yang dilakukan di Kalasan 
menunjukkan bahwa hampir semua subjek dakwah rajin 
dalam meningkatkan pengetahuan keislaman melalui berbagai 
media. Rinciannya, melalui buku sebanyak 26,58%, diskusi 
(15,19%), radio/telivisi (21,52%), majalah/koran (16,46%), 
lainnya (18,99%). Adapun yang tidak pernah meningkatkan 
pengetahuannya hanya 1,26%. 

Kompetensi Metodologis: Kompetensi ini merupakan 
kemampuan yang harus dimiliki seorang subjek dakwah yang 
berkaitan dengan kegiatan dakwahnya. Indikatornya meliputi: 

1) Kemampuan mengidentifikasi permasalahan mad’u

2) Kemampuan merencanakan dakwah

3) Kemampuan melaksanakan apa yang yang sudah 
direncanakannya

Untuk itu subjek dakwah harus memiliki pengetahuan tentang 
persoalan dakwah dalam masyarakat, satu di antaranya dapat 
diperoleh melalui pelatihan tentang kedakwahan/ketablighan, 
juga harus memiliki pemahaman tentang kondisi lingkungan 
mad’u. 

Dalam realitas seperti di Kalasan menunjukkan bahwa 
kurang dari separuh dari subjek dakwah yang ada di daerah 
tersebut, pernah ikut pelatihan kedakwahan yang diadakan 
organisasi (NU atau Muhammadiyah) dan di luar organisasi NU 
dan Muhammadiyah. Rinciannya sebagai berikut: Subjek dakwah 
yang pernah ikut pelatihan kedakwahan ada 42%, dan tidak 
pernah ikut pelatihan sebanyak 58%.

Sementara pemahaman subjek dakwah (NU dan 
Muhammadiyah) di Kecamatan Kalasan terthadap kebutuhan 
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mad’u sudah cukup banyak. Hal ini tergambar dari jawaban 
mereka yang sebagian besar menyatakan memahami terhadap 
kebutuhan mad’u-nya, namun mereka berbeda dalam meng-
identifikasi kebutuhan mad’u-nya. Kelompok pertama adalah 
subjek dakwah yang menyatakan kebutuhan mad’unya ada dalam 
bidang keagamaan, kelompok ini mencapai 30,30%, menurut 
mereka kebutuhan mad’u yang paling mendesak ditangani adalah 
di bidang aqidah, pengetahuan dan pengamalan Islam, juga 
persoalan akhlak serta bacaan selawat dan zikir. Selawat dan zikir 
dianggap sebagai masalah dan kebutuhan oleh subjek dakwah NU.

Kelompok kedua adalah subjek dakwah yang menyatakan 
kebutuhan mad’u yang perlu dipriotritaskan adalah di bidang 
pendidikan (15,15%), misalnya pendidikan keluarga, dan 
pendidikan al-Qur’an untuk anak-anak. Kelompok ketiga yaitu 
subjek dakwah yang menyatakan prioritas kebutuhan mad’u di 
bidang ekonomi dan sosial (masing-masing 12,12%.), di bidang 
ekonomi misalnya persoalan pekerjaan, dan upaya peningkatan 
pendapatan masyarakat, di bidang sosial misalnya kerukunan 
antartetangga dan kegotongroyongan yang semakin kendor di 
kalangan masyarakat. Selebihnya tidak menjawab atau masuk 
kategori tidak memahami terhadap kebutuhan mad’u-nya.

Sementara dalam persoalan tantangan dakwah menurut 
subjek dakwah berkaitan dengan budaya lokal yang tidak 
islami (33%), misi agama lain (22%), dan masih banyaknya 
kaum abangan di kalangan umat Islam (17%). Selebihnya tidak 
memahami persoalan tantangan dakwah di lingkungannya. 
Budaya lokal dianggap sebagai tantangan dakwah karena 
masyarakat masih kental dalam memegangi adat-istiadat yang 
bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kendurin, kejawen, 
dan tradisi lain yang mengarah ke bid’ah. Jawaban ini terutama 
berasal dari subjek dakwah Muhammadiyah. 

Persoalan banyaknya kaum abangan dianggap sebagai 
tantangan dakwah karena menurut mereka masih banyak 
umat Islam yang belum melaksanakan ajaran Islam, misalnya 
tidak melaksanakan shalat, puasa, jagongan yang diisi dengan 
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perjudian, sulit diajak ke pengajian, bahkan ada yang menghalangi 
orang atau temannya ikut pengajian.

d.	 Profil	Subjek	Dakwah dalam Realitas

Semua subjek dakwah di Kalasan sudah menikah dan jenis 
kelaminnya mayoritas laki-laki, perempuannya berasal dari 
Muhammadiyah. Usia mereka sebagian besar di atas 51 tahun, 
sementara yang dari kalangan muda sangat sedikit. Mereka 
umumnya berasal dari suku Jawa dan penduduk setempat. 
Tingkat pendidikan mereka mayoritas SMU ke atas. Dari segi 
mata pencaharian sebagian besar sebagai pegawai negeri sipil, 
selebihnya sebagai petani dan wiraswasta. Kebanyakan subjek 
dakwah menjadi mubaligh berkisar antara 0-10 tahun, dan cukup 
banyak pula yang bertabligh sudah berlangsung selama 11-20 
tahun. 

Kegiatan tabligh merupakan peranan utama dari seorang 
subjek dakwah. Bentuk kegiatan tabligh mereka meliputi: Pertama, 
pemberian pengajian dengan tatap muka langsung dengan mad’u. 
Latar belakangnya berbeda, baik dari segi usia, jenis kelamin, dan 
tingkat ketaatan beragamanya. Kedua, ceramah atau mengisi 
mimbar agama Islam di media massa; Ketiga, memberi khutbah 
Jum’at. Sementara dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, 
subjek dakwah kebanyakan menggunakan metode ceramah 
monolog, juga metode ceramah-dialog. 

Kelompok yang diasuh terdiri dari tiga model yaitu pengasuhan 
satu jamaah pengajian secara rutin (62%), pengasuhan satu 
pengajian secara insidental (21%), dan pengasuhan banyak 
pengajian secara insidental (17%). 

Sebagian besar subjek dakwah (65%) menghadapi muslim 
santri, dan sebanyak 32% menghadapi muslim abangan, yang 
3% tidak menjawab. Walaupun subjek dakwah berafiliasi kepada 
paham agama tertentu (NU dan Muhammadiyah), namun 
mereka tidak sekadar menghadapi jamaah yang berasal dari 
organisasi dakwah yang sama dengan paham agama dengannya. 
Hal ini terbukti 44% menyatakan mad’u-nya adalah nonanggota 
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organisasi atau nonsimpatisan organisasi tertentu. Selain itu 26% 
jawaban menyatakan mad’u-nya terdiri dari anggota organisasi, 
dan 26% yang lain menghadapi mad’u yang terdiri dari simpatisan 
organisasi.

e. Profesionalitas Dai

Profesionalitas adalah upaya menekuni kegiatan dakwah 
secara bertanggung jawab dan totalitas dan menggunakan 
keahlian yang dimiliki oleh Subjek Dakwah. Upaya menjadikan 
dakwah sebagai sebuah pekerjaan, keahlian sesuai bidang, dan 
dengan bayaran tertentu. Misalnya memberikan pengajian atau 
bahkan menjadi khotib dalam khutbah Jum’at dan Shalat ‘Id 
dengan diberi bayaran oleh penyelenggara. Atau juga membina 
kelompok tertentu dengan mempwroleh imbalan atas upaya 
pembinannya.

Masalahnya hal tersebut masih menghadapi kendala yaitu 
berasal dari persepsi di kalangan umat Islam. Ada yang setuju 
dan ada yang tidak setuju. Bagi yang setuju beralasan hal tersebut 
sudah menjadi konsekuensi dari sebuah penghargaan yang 
diberikan penyelenggara atas usaha yang telah dilakukan seorang 
dai. Sementara bagi yang tidak setuju beralasan bahwa hal seperti 
itu sama saja menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan materi 
pribadi. 

Terlepas dari kontroversi tentang upaya menjadikan dakwah 
sebagai kegiatan professional, namun pada akhir-akhir ini telah 
lumrah di kalangan masyarakat Islam, imbalan yang diberikan 
penyelenggara terhadap kegiatan dakwah seorang dai atau 
mubaligh, baik di media massa ataupun di kegiatan tatap muka 
di masyarakat. Bahkan sebutan ustadz selebiritis sangat terkenal. 
Mereka memperoleh imbalan dari media massa yang sangat tinggi. 

Profesionalitas Subjek Dakwah dalam Dakwah Berbagai Bentuk 
Dakwah: Dalam dakwah bil lisan sudah banyak dilakukan secara 
profesional (pekerjaan, ahli di bidang dakwah sebagai penekun 
dan memperoleh bayaran), baik melalui media konvensional 
maupun media massa secara massif. Sebagaimana dikemukakan 
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sebelumnya di televisi terdapat ustaz selebiritis, bahkan di media 
sosial, ada ustadz/ah yang sangat terkenal karena followernya 
ratusan ribu bahkan jutaan, dan mereka memperoleh materi dari 
keviralannya. 

Hanya saja sampai sekarang belum berkembang profe-
sionaltas subjek dakwah kepada kelompok-kelompok atau 
komunitas penyandang masalah sosial (pelacur, gelandangan, 
anjal, pengemis), anak jalanan, dan kelompok kelompok miskin, 
nelayan, atau buruh, tukang becak, dan lainnya. 

Karena itu dibutuhkan suatu staregi khusus untuk 
menumbuhkembangkan profesionalitas subjek dakwah di bidang 
dakwah bil-hal kepada kelompok-kelompok teraebut. Di antaranya 
yaitu:

1) Pengembangan model pengasuhan majelis taklim: harus 
ada interaksi secara emosional antara Subjek Dakwah - 
Mad’u. Artinya Subjek dakwah mampu mengontrol dan 
mengidentifikasi masalah dan kondisi lingkungan Mad’u. 
Berdasarkan kondisi profil mad’u tersebut subjek dakwah 
dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah dan 
kebutuhan yang dihadapi mad’u.

2) Memperkuat profesionalisme Subjek Dakwah yang 
melakukan dakwah kepada kelompok penyandang 
masalah sosial dan komunitas tertentu, 

3) Meningkatkan profesionalisme Subjek Dakwah dalam 
kegiatan dakwah bi-hal kepada berbagai kelompok 
tersebut. Misalnya seminari, Pendidikan dan latihan 
dai secara rutin. Materi bersifat praktis dan kemudian 
mereka disalurkan untuk melakukan dakwah kghusus 
kepada komunitas-komunitas sesuai dengan minatnya. 
Hal ini tentu dibutuhkan kerja sama antarorgansiasi /
Lembaga dakwah dan dengan Perguruan Tinggi. Bahkan 
juga dengan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial dna 
Kementerian Agama.
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2. Subjek Dakwah Perempuan 

Dari perspektif sistem dakwah, terdapat banyak persoalan 
yang menjadi tantangan dakwah kontemporer di Indonesia, 
Satu di antara tantangan dakwah yang berasal dari komponen 
masukan, khususnya subjek dan objek dakwah perempuan 
Dalam hal ini berkaitan dengan persoalan peran yang dimainkan 
laki-laki dan perempuan muslim dalam komunikasi dakwah 
atau dakwah bi lisan. Pada saat sekarang yang menjadi masalah 
adalah masih tidak sebandingnya antara subjek dakwah laki-laki 
dan perempuan, apalagi jika dibandingkan antara jumlah umat 
Islam yang laki dan perempuan. 

Doktrin Islam tentang status Laki dan Perempuan dalam Bidang 
Dakwah: Dakwah Islam mengandung dua orientasi yaitu dakwah 
sebagai suatu proses komunikasi dan dakwah sebagai perubahan 
sosial-budaya. Sebagai suatu proses komunikasi, dakwah 
mengandung makna pengalihan pesan-pesan dakwah (ajaran 
Islam) dari dai (komunikator) kepada ummat (komunikan) baik 
ummat dakwah maupun ummat ijabah melalui media tertentu.

Secara doktrinal antara laki-laki dan perempuan muslim 
mempunyai peranan (ideal-role) dalam melakukan dakwah (QS. 
At-Taubah, 71). Peranan ideal tersebut semestinya diiringi 
dengan peranan nyata (actual role) dari kedua jenis kelamin yang 
berbeda tersebut.. Isi ayat tersebut juga mengandung konsekuensi 
agar potensi laki-laki dan perempuan digali dan diaktifkan untuk 
saling membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. 
Dengan kata lain keduanya harus memperlihatkan semangat 
kemitrasejajaran dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah.

Tulisan ini difokuskan kepada dua hal. Pertama, media terpaan 
yang digunakan laki-laki dan perempuan dalam menerima pesan-
pesan dakwah. Kedua, karakteristik komunikasi dakwah dari dai 
yang berbeda sekse. 
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a. Pilihan Media Terpaan : Analisis Audien

Proses komuinikasi dapat dipilah pada proses komunikasi 
primer dan sekunder. Proses komunikasi primer biasanya 
menghasilkan pola komunikasi tradisional, dan komunikasi 
sekunder menghasilkan komunikasi modern. Komunikasi tatap 
muka langsung termasuk dalam proses komuniksi primer atau 
pola komunikasi tradisional.

Pola komunikasi tradisional antara lain mempunyai ciri-
ciri (Liliweri, 1991:65). Pertama, hubungan sosial dilakukan 
secara bertatap muka langsung dan sifatnya mendalam. Kedua, 
komunikator dinilai oleh komunikan dari segi latar belakang 
sosial budayanya, bukan pada sisi pesan. Artinya titik tekan 
perhatiannya pada siapa yang berbicara, apa latar belakang 
lapisan sosialnya dan etnisnya. Liliweri mengindentikkan 
pola komunikasi tradisional ini dengan pola komunikasi 
masyarakat perdesaan. Ciri-ciri ini tidak jauh berbeda dengan 
yang dikemukakan Effendi (1992:49) bahwa pola komunikasi di 
perdesaan bersifat tradisional, pribadi dan statis.

Meskipun pola komunikasi tradisional selalu diidentikkan 
dengan pola komunikasi masyarakat pedesaan, namun bisa 
saja bahkan sangat mungkin pola ini terdapat pula dalam 
masyarakat perkotaan, bahkan pada masyarakat marginal 
sekalipun. Contohnya pada saat pengajian akbar atau kuliah 
subuh atau ceramah tarawih di perkotaan, jumlah ummat Islam 
(komunikan) yang hadir salah satunya ditentukan oleh siapa 
dainya (komunikator). Ada kecenderungan jika dainya sudah 
dikenal atau terkenal maka komunikan yang hadir akan jauh 
lebih banyak dari pada komunikatornya kurang terkenal/dikenal.

Dalam kasus yang lain kita dapat melihat pada halaqah-halaqah 
(kelompok-kelompok kajian keislaman) yang berkembang 
di perkotaan. Dalam kelompok-kelompok kajian tersebut, 
komunikasi antaranggota dan antara anggota dengan pengasuh 
dilakukan secara bertatap muka langsung. Hubungan sosial 
bersifat impersonal dan mendalam.
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Dari contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa 
pola komunikasi tradisional atau proses komunikasi primer 
sebenarnya bukan sepenuhnya ciri khas masyarakat perdesaan, 
tapi juga ada pada masyarakat perkotaan.

 Dalam kaitannya dengan upaya memperoleh informasi 
keagamaan, ada kecenderungan perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan, khusunya dalam memilih media terpaan. Di Desa 
Banguntapan (Ismail dkk, 1993:30) misalnya, menunjukkan 
bahwa perempuan lebih banyak menggunakan komunikasi tatap 
muka atau media tradisional khususnya pengajian, baik pengajian 
yang diadakan lembaga-lembaga keagamaan maupun lembaga-
lembaga lain seperti dasa-wisma, trah dan pengurus kampung. 
Sebaliknya pria lebih banyak menggunakan media komunikasi 
modern seperti melalui buku-buku, koran-majalah ataupun 
televisi dan radio.

Fenomena lebih banyaknya perempuan yang menggunakan 
komunikasi primer dalam memperoleh informasi keagamaan ini 
terjadi di banyak tempat. Setidak-tidaknya di daerah Yogyakarta, 
terutama di masyarakat perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya peserta pengajian perempuan yang juga lebih semarak 
dari pada pengajian pria. Temuan penelitian lain di masyarakat 
yang lebih bersifat rural, Desa Jogotirto Kecamatan Berbah 
Kabupaten Sleman (Ismail, 2014), menunjukkan kecenderungan 
yang sama yaitu perempuan jauh lebih aktif (95,27% responden) 
dalam mengikuti pengajian (dakwah oral) daripada pria (60,95% 
dari responden).

Dalam masyarakat yang didominasi ideologi gender 
patriarki, perempuan dikonstruksikan pada posisi subordinat 
pria. Perempuan diberikan stereotif tradisional dengan segala 
sifat feminitasnya seperti sifat emosional, lamban (statis), lemah-
lembut. Kebalikan dari sifat-sifat maskulinitas yang dianggap 
sifat pria seperti rasional, dinamis, jantan dan kuat. Sifat-sifat 
feminitas yang dikenakan pada perempuan hampir sama dengan 
ciri-ciri pola komunikasi tradisional yang lebih dikenakan pada 
masyarakat perdesaan. Sebaliknya sifat-sifat maskulinitas yang 
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dikenakan pada pria sama dengan ciri-ciri pola komunikasi 
modern yang lebih dikenakan pada masyarakat perkotaan.

Ciri-ciri pada kedua jenis pola komunikasi terlihat ada 
hubunganya dengan sifat-sifat perempuan-pria menurut ideologi 
gender patriarki. Dalam kaitannya dengan upaya pencarian 
informasi keagamaan antarlaki-laki dan perempuan, barangkali 
dapat ditafsirkan bahwa, sangat dimungkinkan adanya hubungan 
antara ideologi gender yang berkembang dalam satu kelompok 
masyarakat dengan proses dan pola komunikasi yang digunakan 
pria-perempuan. Atau dengan rumusan yang lebih netral, 
adanya kecenderungan perempuan lebih banyak menggunakan 
komunikasi primer, mungkin disebabkan karena kelompok 
masyarakatnya didominasi ideologi gender patriarki. Akibatnya 
perempuan lebih bersifat tradisionalis (emosional, statis) dan 
pria bersifat modernis (rasional dan dinamis). Oleh karena itu 
barangkali untuk lebih memperjelas tafsiran tersebut akan lebih 
baik dilakukan penelitian dalam wilayah yang lebih luas pada 
lokasi kunci, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Bagi perempuan yang menghadiri pengajian bukan sekadar 
untuk memperoleh informasi keagamaan, namun juga untuk 
silaturrahmi antartetangga, teman ataupun keluarga. Fenomena 
ini jika dikaji dari perspektif tindakan sosial (sosial action) Tallcot 
Parsons memberikan gambaran bahwa, norma tindakan 
perempuan menghadiri pengajian (alat/energi) bersifat sosio-
relegius. Hal ini sejalan dengan tujuan (goal) mereka menghadiri 
pengajian yaitu selain untuk memperoleh informasi keagamaan 
juga untuk silaturrahmi.

Silaturrahmi berarti menyambung tali persaudaraan atau kasih 
sayang antarsaudara yang sepertalian darah, tetangga bahkan 
ummat manusia karena didorong oleh nilai-nilai agama. Dalam 
konteks komunikasi, silaturrahmi bermakna komunikasi timbal 
balik atau interaksi sosial yang didasarkan atas kasih sayang 
sesama manusia sebagai bagian dari perintah agama (Tasmara, 
1987). Melalui silaturrahmi akan terjadi komunikasi timbal balik 
yang serasi sehingga rintangan-rintangan komunikasi akan 
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mudah teratasi/dihindari. Sebab komunikasi yang didasarkan 
atas silaturrahmi (atau disebut saja dengan ‘komunikasi 
silaturrahmi’) mempunyai keistimewaan yaitu :

1. Antara komunikator dan komunikan sama-sama 
memandang diri mereka sebagai manusia, hamba Allah, 
yang punya kedudukan sama di hadapan-Nya.

2. Dengan dasar pandangan seperti itu, maka pelaku 
komunikasi tidak lagi mempermasalahkan latar belakang 
masing-masing pihak. Sebaliknya mereka berkomunikasi 
dengan orang lain karena dorongan untuk memperoleh 
reward ukhrowi (pahala dari Allah).

3. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka akan 
memudahkan terjadinya saling pengertian, pemahaman 
dan penerimaan terhadap maksud masing-masing pihak. 
Perbedaan frame of reference dan field of experience bukan 
menjadi faktor kendala dalam berkomunikasi..

Dengan ketiga ciri yang istimewa tersebut, maka komunikasi 
silaturrahmi akan memberikan kemudahan terciptanya integrasi 
sosial dalam masyarakat. Karena perannya yang cukup unik 
tersebut, maka pengajian telah menjadi institusi agama yang 
sangat ampuh dalam mempertahankan pola integrasi dalam 
masyarakat. Dengan kata lain pengajian menjadi pranata 
agama yang efektif dalam mencapai tujuan komunikasi. Seperti 
dikemukakan Susanto (1980), untuk tercapainya tujuan 
komunikasi sosial yaitu integrasi sosial diperlukan tiga syarat 
dalam proses komunikasi. Pertama, adanya saling pengertian dan 
pemahaman tujuan lambang-lambang yang dipergunakan dalam 
komunikasi. Kedua, penerimaan pengertian tersebut oleh masing-
masing pihak. Ketiga, bersedia ikut serta mewujudkan tujuan yang 
telah menjadi tujuan bersama. Ketiga syarat ini sejalan dengan 
ciri-ciri komunikasi silaturrahmi.
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b. Karateristik Komunikasi Dakwah Dai : Analisis Sumber

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa laki-laki dan 
perempuan muslim mempunyai peranan ideal yang sama dalam 
bidang dakwah. Dalam perspektif gender dapat disimpulkan 
bahwa, Al-Qur’an secara tegas mengumandangkan ideologi 
kemitrasejajaran dalam bidang dakwah. Masalahnya terletak 
pada dataran kenyataan dalam masyarakat kita yang masih 
terperangkap dalam ideologi patriarki, khususnya dalam kegiatan 
komunikasi dakwah.

Dalam masyarakat Islam Indonesia proporsi dai perempuan 
sangat kecil dibandingkan dengan dai pria. Kegiatan dakwah 
oral (diluar rumah) dalam berbagai bentuknya di banyak 
tempat dan peristiwa lebih didominasi pria. Komunikator/
dai terkenal di tingkat nasional misalnya kita lebih mengenal 
nama dai pria seperti Aa Gim, Arifin Ilham, Anwar Sanusi, dan 
lainnya. Meskipun saat ini sudah ada ustadzah seperti Mamah 
Dedeh. Barangkali yang lebih memprihatinkan dalam kegiatan 
dakwah lisan khusus perempuan justru komunikatornya dari 
kalangan pria. Dalam sebuah penelitian di Kalasan menunjukkan 
bahwa 60% subjek dakwah perempuan memberikan tabligh 
kepada komunitas perempuan saja, sedangkan 40% yang lain 
memberikan tabligh kepada komunitas laki-laki, perempuan dan 
campuran. Sementara responden laki-laki menunjukkan sebagai 
berikut. Lebih separuh (55%) dari mereka menghadapi komunitas 
campuran (laki-laki dan perempuan); 15% menghadapi mad’u 
laki-laki saja; 10% menghadapi laki-laki saja dan campuran; 
10% yang lain menghadapi laki-laki saja, perempuan saja, dan 
campuran, sedangkan yang menghadapi perempuan saja hanya 
ada 5%. Ini menunjukkan bahwa responden lakil-laki tidak 
banyak yang mengasuh jamaah khusus perempuan saja, bahkan 
responden perempuan tidak ada yang mengasuh jamaah khusus 
laki-laki saja. 

 Kaum perempuan muslim nampaknya masih terbelenggu oleh 
stereotif gender tradisional dalam masyarakat. Meskipun agama 
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sudah memberikan keleluasaan, bahkan Islam memberikan 
kewajiban bukan hak agar mereka melakukan penyiaran Islam 
sebagaimana bagi pria, namun mereka belum berani menerobos 
tembok stereotif perempuan sebagai manusia yang bisa 
berkecimpung di sektor publik atau dakwah di masyarakat. 

Perempuan muslim pada saat ini berada di dua sisi yang 
belum terjembatani. Di satu sisis agama menuntut agar mereka 
berperan di sektor publik (dakwah), namun di sisi lain mereka 
masih terbelenggu dengan nilai-nilai tradisi setempat yang 
mengharuskan mereka cukup berkecimpung di sektor domestik.

Kalau dalam kegiatan komunikasi dakwah yang memang 
secara tegas ada perintah agama perempuan masih sangat 
sedikit yang berperan, apalagi dalam bidang-bidang lain yang 
masih menjadi perselisihan penafsiran di kalangan ummat 
Islam, misalnya kebolehan perempuan menjadi imam sholat, 
menjadi khatib, dan menjadi muadzin. Di bidang-bidang tersebut 
penafsiran lama menandaskan, perempuan dilarang berperan, 
namun simposium yang diselenggarakan Pusat Studi Islam 
Lembaga Penelitian UII menghasilkan penafsiran baru bahwa, 
perempuan boleh berperan dalam bidang-bidang tersebut, 
walaupun kemudian hasil simpusium tersebut diralat..

Dai Sebagai komunikator tentunya tidak hanya terbatas 
pada usaha menyampaikan pesan dakwah, namun harus 
memperhatikan pula kelanjutan efek komunikasinya terhadap 
ummat (komunikan). Oleh karena itu komunikasi yang 
disampaikan membutuhkan tindak lanjut, maka setiap dai juga 
dapat berperan sebagai tokoh dari jamaahnya (Tasmara, 1987:84).

Sebagai seorang pemimpin, dai memiliki posisi strategis di 
tengah-tengah jamahnya. Sebab seperti dikatakan Toynbee, 
tokoh sebagai kelompok minoritas akan mampu mendorong 
masyarakat (komunikan) untuk memilih dan melakukan apa 
yang direncakan dan dilakukan oleh mereka (Lauer, 1989). 
Dengan kata lain mereka berperan dalam mensosialisasi gagasan 
atau ide baru yang cukup efektif kepada jamaahnya. Efektifitas 
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ini karena mereka menjadi suri tauladan, pembimbing, pengarah 
dan pemegang kendali legitimasi.

Seperangkat ciri tokoh yang juga melekat pada dai sebagai 
komunikator akan berpengaruh terhadap keefektifan komunikasi. 
Semakin besar dan kuat pengaruh dai terhadap ummatnya, maka 
komunikasi semakin efektif. Komunikan akan mudah dibawa ke 
situasi sosial yang dikehendaki dai secara persuasif.

Dari segi orientasi kewilayahan, Merton memilah ke dalam 
dua jenis tokoh yaitu tokoh lokal (local influentials) dan tokoh 
kosmopolitan/lintas-lokal (interlocal influentials). Kedua jenis 
tokoh ini mempunyai ciri-ciri (Merton dalam Wright, 1985) :

1. Tokoh lokal lebih memikirkan hubungan dengan 
masyarakatnya sendiri. Sementara tokoh kosmopolitan 
selain memikirkan masyarakatnya juga banyak 
melakukan hubungan dengan masyarakat di luar 
lingkungannya.

2. Tokoh lokal lebih dekat dengan lingkungan 
masyarakatnya dan karenanya lebih mengenal anggota 
masyarakat karena frekuensi komunikasi yang 
dilakukan. Tokoh kosmopolitan umumnya pendatang 
dan karenanya pengenalan terhadap  masyarakatnya 
lebih terbatas dan lebih berhubungan dengan orang-
orang pada tingkat  status sosial yang sama. 

3. Tokoh lokal lebih berpartisipasi dalam organisasi 
kemasyarakatan untuk menciptakan persabahatan. 
Adapun tokoh kosmopolitan lebih cenderung memasuki 
organisasi pengembangan minat dan kelompok 
profesional.

4. Perilaku komunikasi tokoh lokal lebih banyak membaca 
surat kabar lokal dan lebih sedikit membaca majalah 
berita. Dalam penggunaan media radio mereka lebih 
menyukai berita langsung. Tokoh kosmopolitan lebih 
banyak membaca majalah berita dan surat kabar 
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nasional. Dalam penggunaan media radio lebih menyukai 
komentar dan analisa berita yang dapat  membantu 
mereka menafsirkan berita. 

5. Sifat keterpengaruhan tokoh lokal bersifat polimorpi. 
Artinya mempunyai pengaruh dalam berbagai bidang 
kehidupan masyarakat. Sementara tokoh kosmopolitan 
bersifat monomorpi yaitu mempunyai pengaruh di satu 
bidang.

Khusus untuk ciri kelima baru merupakan hipotesis Merton, 
namun tidak langsung terjawab dari hasil penelitian Decatur 
yang sudah dibukukan dalam The People’s Choice. Dalam penelitian 
tersebut ditemukan bahwa pengaruh tokoh kosmopolitan 
perempuan lebih bersifat monomorpi, khususnya dalam tiga 
bidang yang diteliti yaitu mode, pemasaran, dan kemasyarakatan 
(Wright, 1985) .

Hasil penelitian dalam masyarakat yang lebih bersifat 
perdesaan di Pakem (Ismail, 2016) menunjukkan bahwa, baik 
tokoh (dai) lokal pria maupun perempuan menunjukkan pengaruh 
mereka bersifat mornomorpi yaitu di bidang keagamaan.

Dengan demikian hipotesis Merton tersebut bisa benar dan 
bisa tidak. Karena itu lebih baik jika dilihat variabel-variabel lain 
yang mungkin berpengaruh seperti variabel pranata sosial dan 
budaya (misalnya di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan 
politik). Variabel lain yang juga patut dipertimbangkan adalah 
perbedaan jenis kelamin pada setiap jenis tokoh, dan tahapan 
perkembangan masyarakat (perkotaan-perdesaan), termasuk 
juga perilaku komunikasi mereka (misalnya kecenderungan 
pilihan media terpaan dan pesan komunikasi).

Dalam penelitian di Pakem Kabupaten Sleman ditemukan 
juga bahwa, dalam dakwah oral dai perempuan menggunakan 
monomodel berupa pengajian. Sementara dai pria selain ada 
yang menggunakan monomodel, sebagian besar menggunakan 
polimodel seperti pengajian, mimbar agama di radio, khotbah dan 
pelatihan peningkatan wawasan keagamaan (Ismail, 2016).
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Komunikan atau objek tabligh dari dai perempuan bersifat 
monoaudien yaitu dari kalangan anak-anak, sementara dai pria 
tertuju kepada dua atau lebih komunikan (poliaudience) yaitu 
pemuda/i, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak

Komunikasi dakwah merupakan bentuk komunikasi khusus, 
kekhususannya bukan saja karena penggunaan konsep-konsep 
pada komponennya, seperti istilah dai atau mubaligh untuk 
komunikator, ummat atau jamaah untuk komunikan, tetapi 
juga terletak pada substansi pesan yang disampaikan. Selain itu 
status komunikasi dakwah juga unik karena komunikasi dakwah 
merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap 
muslim, bukan suatu hak yang boleh ditinggalkan atau dilakukan 
menurut sekehendak pelaku komunikasi.

Kewajiban melakukan komunikasi dakwah bukan hanya 
untuk pria tapi juga untuk perempuan. Pria-perempuan sama-
sama memiliki peranan (ideal) di bidang dakwah. Masalahnya 
dalam banyak kasus di Indonesia memperlihatkan adanya 
perbedaab perilaku komunikasi dakwah dari kedua jenis kelamin 
tersebut. Perbedaan itu terdapat di kalngan komunikan dan di 
kalangan komunikator.

Dalam kaitannya dengan issu gender, perbedaan perilaku 
komunikasi dakwah pria-perempuan tersebut akibat dari ideologi 
gender patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 
Suatu ideologi yang meletakkan posisi perempuan di bawah pria. 
Perempuan dianggap layak sebagai orang yang berperan di sektor 
domistik, sehingga peranan sebagai komunikator belum sebanding 
dengan proporsi jumlah mereka. Kalaupun ada yang berperan 
sebagai komunikator, kegiatannya masih terbatas, misalnya jika 
dilihat dari unsur model dakwah masih dalam bentuk monomodel, 
dan komunikan yang dibina bersifat monoaudien.

Selain itu dalam penggunaan media komunikasi, sebagai 
perempuan, sebagai komunikan, lebih banyak memilih media 
dan pola komunikasi tradisional, sementara pria lebih banyak 
memilih media dan pola komunikasi moderen.
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D. Tantangan Dakwah dari Objek Dakwah

1. Keluarga: Kanopi Suci Dakwah Melalui Media 

a. Dampak Media Informsi dan Komunikasi 

Boleh jadi ketika Toffler menyusun tesis besarnya, yang 
bersifat futuristik itu, mengenai arus gelombang ketiga atau 
revoluasi informasi tidak membayangkan perkembangan dan 
implikasinya menjadi sedahsyat seperti sekarang, khususnya 
yang dirasakan oleh masyarakat dan keluarga muslim. Revoluasi 
informasi-komunikasi yang dipelopori Barat ternyata bukan 
sekadar gejala perubahan pada aspek perangkat keras dan lunak, 
namun terkait juga dengan sistem nilai dari proses globalisasi. 
Sebuah proses lanjutan modernitas yang ditandai setidaknya 
dengan empat aspek. Pertama, proses menjadikan masyarakat 
kebangsaan modern dalam satu dunia-global. Kedua, proses 
menjadikan individu sebagai pribadi-pribadi modern. Ketiga, 
perluasan dan pengembangan sistem nilai Barat ke dalam 
seluruh kehidupan masyarakat dunia-modern, termasuk dunia 
Islam. Keempat, merupakan proses pemanusiaan manusia 
menurut sudut pandang Barat yang berpusat kepada manusia 
(antroposentrisme).

Teknologi informasi melalui media massa dalam proses 
globalisasi tersebut berperan dalam tiga hal yaitu penguatan, 
percepatan, dan perluasan jangkauan nilai-nilai Barat dalam 
kehidupan keluarga muslim di berbagai belahan dunia. 
Kemajuan teknologi informasi-komunikasi (TIK) tersebut 
telah mengandaikan dunia seperti sebuah desa-global, sehingga 
berkembng pola hubungan serba antar; antarbangsa, antarkeluarga, 
dan antarkebudayaan,. Setiap individu dan keluarga saling-
berhubungan secara langsung dan berinterdependensi 
melampauhi sekat-sekat geografis dan etnis. Kini, terjadinya 
perubahan dalam keluarga muslim dirasakan sebagai sesuatu 
yang tidak perlu dipersoalkan lagi oleh banyak orang, menjadi 
keluarga ‘yang terbaratkan’ dianggap sebagai keharusan sejarah. 
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Lebih ironis lagi kita, terutama dari kebanyakan generasi muda 
Islam, tidak memiliki kesadaran lagi bahwa dalam keluarga telah 
dan sedang terjadi ‘pembaratan’. Sebuah sikap ‘pasrah’ karena 
kelelahan dalam menghadapi terpaan nilai-nilai Barat yang 
masuk ke dalam relung kehidupan keluarga muslim melalui media 
informasi-komunikasi (MIK). 

Dampak proses globalisasi melalui MIK yang menerpa 
keluarga muslim terlihat pada struktur, fungsi, dan budaya. Ketiga 
aspek tersebut saling berhubungan dan sebagian bukan sekadar 
pengaruh dari penyebaran nilai-nilai Barat malalui MIK, tapi 
juga melalui kontak langsung anggota keluarga dengan anggota 
keluarga yang telah dipengaruhi nilai Barat. 

Pertama, dampak dalam aspek struktur misalnya terjadinya 
penciutan (kontraksi) keluarga dari keluarga batih ke keluarga 
inti, semakin modern semakin banyak tipe keluarga batih. Hal 
ini mengakibatkan munculnya otonomi tinggi keluarga batih 
dari kerabat yang lebih luas. Akibatnya mereka punya kebebasan 
dalam menentukan banyak aspek seperti pengambilan keputusan 
masa depan anak. Juga dalam penentuan jodoh seiring dengan 
perubahan aspek budaya, anak memiliki keleluasaan untuk 
menentukannya, di masyarakat Jawa misalnya perubahan 
budaya ini dapat dilihat dari ungkapan, ‘kebo nyusu gudel’ sebagai 
kebalikan dari filosofi yang terkandung dalam ungkapan ‘gudel 
nyusu kebo’. 

Kedua, yang lebih krusial adalah perubahan pada fungsi 
keluarga, setelah fungsi sosial keluarga dikurangi seiring dengan 
proses pengkhususan peran (deferensiasi sosial) pada masyarakat 
moderen, keluarga modern dalam era informasi juga mulai 
kehilangan fungsi-fungsi intrinsiknya. Fungsi tradisional ini mulai 
banyak digeser oleh MIK yang telah berfungsi sebagai wakil orang 
tua dalam proses sosialisasi nilai terhadap anak. Kian banyaknya 
wanita/istri yang bekerja di sektor publik semakin memperlebar 
fungsi ‘perwakilan’ MIK tersebut, orang tua memperkenalkan 
dan memberi peluang kepada anaknya dengan berbagai MIK 
di rumah maupun diluar rumah, seperti TV, surat kabar, radio, 
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VCD, komputer, dan ‘ngenet’ melalui gatget. Akhirnya hal ini 
mempengaruhi juga pada banyak aspek misalnya: frequensi 
hubungan orang tua-anak yang semakin sedikit karena anak 
disibukkan dengan pekerjaan ‘mempelototi’ MIK. Dalam waktu 
yang sama orang tua bukan lagi sebagai satu-satunya pihak dan 
kecil sekali sebagai pihak dalam proses sosialisasi nilai, baik dalam 
pengasuhan dan pengarahan anak serta ketauladanan. 

Akibat lain dari kuatnya MIK sebagai wakil orang tua ialah 
terjadinya proses sekularisasi kehidupan keluarga. Sebuah proses 
dimana terjadi pemisahan antara aspek keagamaan dengan 
aspek hiburan, antara ‘tuntunan’ dengan ‘tontonan’, keduanya 
berjalan secara paralel tanpa ada hubungan satu dengan yang 
lain. Agama tidak lagi menjadi penuntun ketika anggota keluarga 
menonton hiburan atau acara MIK, khususnya telivisi dan media 
sosial. Mungkin sekali anak dan orang tua menerima informasi 
keagamaan melalui pengajian diluar rumah, nasihat-nasihat 
orang tua, nilai-nilai amar makruf nahi mungkar, melaksanakan 
sholat, puasa, dan mengaji Al-Qur’an pada waktu tertentu, tapi 
dari sisi lain mereka tetap menonton film kartun, sinetron, seni 
budaya, dan mempelotiri media sosialnya yang intinya berisi 
amar mungkar nahi makruf. Ini ditandai dengan tayangan yang 
bernuansa kekerasan, pornografi-aksi, konsumerisme, baik elalui 
telivisi, filem, dan media sosial. 

Kecenderungan ini ditambah lagi dengan semakin kecilnya 
peluang orang tua untuk memberi informasi yang berkaitan 
dengan persoalan muamalah duniawi dan etika sosial seperti 
persoalan politik, ekonomi, kewarisan, dan hukum. Sebab fungsi 
dibidang ini telah diambil oleh institusi lain seperti partai politik, 
negara, tokoh ekonomi, yang banyak diterima anak melalui media 
massa dan media sosial

Dengan demikian terpaan MIK telah menjadikan keluarga 
modern berada pada situasi dimana nilai-nilai baik dan jelek 
bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah situasi di mana 
kriteria moral menjadi jumboh, ya keluarga modern telah berada 
dalam hipermoralitas (hipermorality). 
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Lebih jauh lagi media massa dan media baru juga berperan 
dalam terjadinya proses abangisasi dalam keluarga muslim. 
Program TV, media baru (sosial), dan media informasi lainnya 
telah mengubah pola kegiatan keagamaan anak baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Membaca Al-qur’an, zikir, sholat, 
kian dipercepat, bahkan bisa jadi tidak sempat dilakukan karena 
ada acara yang menarik di TV atau di media sosial. Demikian 
juga informasi keagamaan yang semakin jarang diperoleh karena 
terdesak oleh acara telivisi dan media sosial di luar program yang 
mendidik di MIK tersebut.

Uraian tersebut terkait dengan sisi negatif dari MIK, 
tentu terdapat banyak aspek positifnya seperti program yang 
bernuansa pendidikan, kompetisi dan informasi keagamaan dan 
ilmu pengetahuan. 

b. Strategi

Secara doktrinal keluarga memiliki posisi sangat penting 
dalam Islam. Al-Qur’an menegaskan agar umat menjaga diri dan 
keluarganya dari api neraka, bahkan lingkungan utama yang 
mempengaruhi fitrah (kesucian, keislaman) seorang anak dalam 
keluarga (orang tua). Dakwah Islam memiliki tugas suci (profetik) 
dengan berorientasi kepada inti dakwah yaitu amar makruf nahi 
mungkar. 

Pertama, gerakan dakwah harus memberdayakan keluarga 
sebagai struktur mediasi dalam proses alih nilai-nilai dan ide dari 
luar. Keluarga harus ditingkatkan kemampuannya untuk menyaring 
dan menyeleksi semua informasi yang menerpa keluarga. Memberi 
pemahaman pada orang tua agar anak-anak terbiasa memilih 
acara TV, menonton VCD yang baik, dan menggunakan gatgetnya 
untuk kepentingan yang Islami, yang mampu meningkatkan 
keimanan, ibadah dan akhlak mulia, memberi penjelasan ketika 
ada kesempatan, dan memang seharusnya, mendampingi anak 
dalam menonton acara media elektronik, dan mengarahkan anak 
dalam penggunaan gatgetnya, sehingga anak terbebas dari situasi 
ketidakpastian moral (indeterminancy of moral). 
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Dengan demikian dakwah dalam keluarga dalam menghadapi 
laju MIK tidak harus bersifat konfrontatif total dengan cara 
menolak, bahkan mengharamkannya. Sebaliknya bukan sekadar 
menerima tanpa kritik yang menyebabkan keluarga menjadi 
makanan empuk media massa dan media sosial. Mislanya 
keluarga punya hak bahkan kewajiban untuk menolak atau 
menerima secara kritis dan selektif terhadap acara-acara TV. 
Jika ini dapat dilakukan tentu keluarga memiliki daya tawar yang 
tinggi terhadap terpaan media, misalnya keluarga akan dapat 
menentukan tinggi–rendahnya rating sebuah acara di telivisi. 
Tayangan telivisi yang lebih bersifat ‘amar mungkar nahi makruf’ 
akan memperoleh rating rendah jika orang tua memboikotnya.

Kedua, dakwah dalam keluarga di era informasi juga perlu 
melakukan desekularisasi dalam kehidupan keluarga. Sebuah 
usaha untuk mengintegrasikan antara pengetahuan dan kegiatan 
keagamaan dengan tontonan yang diperoleh dari MIK. Peran ini 
penting karena dakwah merupakan institusi agama yang harus 
menjadi, meminjam istilah Peter L. Berger, ‘kanopi suci’, Ia bertugas 
memberi makna hidup bagi seluruh aktivitas keluarga dengan 
menghadirkan kembali agama sebagai acuan hidup anggota 
keluarga. Jika ini dapat dilakukan maka proses desekularisasi dan 
abangisasi seperti diuraikan didepan akan dapat dihentikan atau 
paling tidak dapat dikurangi, dan keluarga dapat menjadi pusat 
ketauladanan pertama.

2. Keluarga Beda Agama 

a. Kecenderungan Jumlah 

Masyarakat Indonesia bersifat pluralis, baik dari segi agama 
maupun suku. Karena itu  adanya toleransi dan pengakuan 
terhadap pluralisme akan menghindarkan kelompok-kelompok 
masyarakat bersikap eksklusif, sehingga memudahkan terjadinya 
integrasi. Apalagi memasuki millenium ketiga, ketika perubahan 
sosial-budaya akan terus berlanjut dengan akselarasi yang 
lebih cepat, seiring dengan proses globalisasi yang menjadikan 
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masyarakat berada dalam satu jaringan desa-dunia. Dunia yang 
seperti desa menjadi tempat bertemunya berbagai aspek sosial-
budaya (Becford & Kuhn, 1991: 11), sehingga memudarkan 
sekat-sekat geografis antarnegara dan berimplikasi juga kepada 
meretasnya sekat-sekat sosial, keagamaan, etnisitas dan keluarga.

Keluarga sebagai institusi sosial terkecil dari masyarakat 
mempunyai peran yang sangat penting dalam proses alih 
kebudayaan antargenerasi, termasuk dalam pengalihan nilai-nilai 
moral, toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan. Keluarga 
juga dapat berposisi sebagai struktur mediasi penting dalam proses 
sosialisasi nilai-nilai dan ide-ide dari institusi negara (pemerintah) 
atau masyarakat kepada individu (anggota keluarga).

Dalam arus perubahan sosial-budaya tersebut keluarga 
moderen juga ditandai dengan pluralisme latar-belakang sosial-
budaya anggota keluarga, misalnya perbedaan agama. Keluarga 
beda agama dimulai dari adanya perkawinan beda agama. Di 
Indonesia perkawinan beda agama masih kontroversi dan 
dan tidak dianjurkan baik dari segi agama maupun peraturan 
pemerintah (Judiasih, Sonny Dewi; & Sudini, 2019; Ichsan,2016, 
Sastra, Abd Razak A,. 2011. Pengkajian Hukim Tentang Perkawinan 
Beda Agama. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hal Asasi 
Manusia). 

Tidak ada dokumen resmi dari negara tentang jumlah 
perkawinanan keluarga beda agama, hanya perkawinan 
beda agama diperkirakan terus mengalami peningkatan. 
Perkembangan perkawinan/keluarga beda agama hanya dapat 
diketahui dari data di beberapa daerah.
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Perkembangan Pernikahan Beda Agama

Agama
1980 1990 2000

L P L P L P
Islam 0,7 0,6 0,9 0,9 0,5 0,6

Kristen 6,0 8,6 10,6 13,8 5,1 3,6
Katolik 13,3 15,4 11,4 8,7 6,9 13,0
Hindu 19,0 9,6 16,3 2,7 60,0 0
Budha 0 0 37,5 21,9 0 0

Lainnya 0 0 35,5 0 0 0
Jumlah 24677 24677 28668 28668 2673 2673

Sumber: Sensus 1980, 1990, 2000 (Sastra, 2011, dan http://Islamlib.com/id/artkel/fakta-
empiris-nikah-beda-agama).

Sastra (2011) berdasarkan analisis terhadap data Sensus tahun 
1980, 1990, dan 2000 menemukan bahwa semakin besar jumlah 
muslim, semakin besar pula terjadinya pernikahan se-agama 
dan semakin sedikit pernikahan beeda agama. Sebaliknya bagi 
kalangan minoritas, semakin sedikit jumlahnya semakin sedikit 
terjadinya pernikahan se-agama dan semakin besar terjadinya 
pernikahan lintas agama. Menurut Nurcholis (2010) pernikahan 
lintas agama itu banyak terjadi antara muslim dengan Kristen dan 
Katolik. Berikutnya antara muslim dan Hindu dan Budha.

Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan dan 
keluarga beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu 
meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka 
untuk berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda 
dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antarpemeluk 
agama yang berbeda. Menikah beda agama bukan hal yang mudah 
bagi setiap suam istri, sebab mereka sebenanya menginginkan 
menikah satu agama ((Larasati & Desiningrum, 2016) 

Walaupun jumlah perkawinan dan keluarga beda agama 
di Indonesia tidak sebanyak perkawinan/keluarga beda suku 
yang mencapai sekitar 11% dari sekitar 47 jutaan pasangan atau 
keluarga (Utomo dan McDonald 2016), namun berdasarkan 
analisis terhadap data Sensus Penduduk tahun 2010, Aini (2019) 
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menemukan sekitar 0,5% (228.778 pasangan). Hal ini wajar 
karena masih banyaknya hambatan untuk melangsungkan 
perkawinan beda agama, misalnya perlawanan kuat dari 
keluarga, tokoh agama, masyarakat, dan pejabat negara (Baso 
dan Nurcholish 2010; Aini et al. 2017). Juga karena Indonesia 
melarang perkawinan antaragama yang dianggap melanggar 
ketentuan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan (Judiasih, 2019). Selain itu, orang 
juga harus mempertimbangkan dampak perkawinan beda 
agama terhadap hak-hak sipil dan hukum yang harus dihadapi, 
seperti tidak memperoleh sertifikat, tidak dapat mendaftarkan 
kelahiran anaknya atau tanpa akta kelahiran (Aini, 2019). 
Cukup banyaknya kasus perkawinan beda agama dipengaruhi 
oleh banyak faktor misalnya kian tingginya tingkat pendidikan 
masyarakat, intensitas mobilitas geografis dan penduduk, 
tejadinya kontraksi keluarga serta berkembangua otonomi 
keluarga batih (Aini, 2019). 

Di Jakarta, ibu kota, ada 3.447 pasangan menikah 
lintas agama (atau 138 kasus setiap tahun rata - rata) yang 
mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil antara 1975 
dan 1999 (Maningkam 2000). Studi Aini (2008) menggunakan 
sampel dari Data Sensus Indonesia tahun 1980, 1990 dan 2000 
menemukan beberapa poin penting. Penelitian lain menemukan 
tingkat persatuan antaragama yang sangat tinggi di kalangan 
umat Katolik. Wiludjeng (1991), dengan menggunakan data dari 
Keuskupan Agung Katolik Jakarta, 1981–1989, ditemukan bahwa 
sepertiga dari pernikahan Katolik adalah antaragama. Angka itu 
meningkat sedikit menjadi 34,6% pada tahun 2007 (Rukiyanto 
dan Ramadhani, 2009: 149). 

Dari data Sensus Penduduk 2010 yang dideskripsikan oleh 
Aini, Utomo, Mc Donald (2019) saya merangkum beberapa hal 
terkait dengan keluarga beda agama di Indonesia yaitu: (1) tipe 
pasangan dari segi agama Islam dan non Islam menunjukkan 
bahwa jumlah istri muslim menikah dengan istri non-Islam 
(Kristen, Katolik, Budha dan Hindu) sebesar 72.253 kasus. 
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Sebaliknya suami muslim yang menikah dengan perempuan non 
Islam (Kristen dan Katolik) sebesar 52.848 kasus. (2) Dari segi 
tingkat pendidikan pasangan nikah beda agama didominasi oleh 
mereka yang lulus SMA (170.480 kasus), dan Perguruan tinggi 
(87.980 kasus). (3) Dari segi lokasi, pasangan beda agama ada 
sebagian besar ada di perkotaan (164.979 pasangan), sedangkan 
yang ada di pedesaan hanya 63.816 pasangan (Aini, Utomo, Mc 
Donald, 2019)

Masalah yang muncul adalah terkait dengan pembinaan 
anggota /anak-anak. Hal ini karena dalam keluarga beda agama 
dimungkinkan terjadinya tarik-menarik kekuatan antar-
kebudayaan yang dilakukan orang tua yang berbeda agama 
terhadap anak-anaknya. 

b. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dan Harmonisasi 
dalam Keluarga

1) Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Walaupun banyak agama tidak membolehkan 
umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, 
namun dalam realitas, masih banyak terjadi perkawinan 
beda agama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu: 
(1) terjadinya proses kontraksi dari keluarga luas ke 
keluarga inti, (2) dominasi subbudaya abangan dalam 
masyarakat, (3) perubahan prinsip-prinsip dalam pranata 
perkawinan (Ismail, 2019)

Pertama, perubahan struktur keluarga yang terjadi 
dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda 
agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi 
keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas 
menjadi keluarga inti (batih). Proses kontraksi keluarga 
ini memunculkan otonomi dan liberalisasi keluarga inti 
yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat 
kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini 
diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari (anggota) 
keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai 
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kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan 
dengan persoalan internal keluarga

Semakin kuatnya otonomi dan munculnya liberalisasi 
keluarga inti akibat proses kontraksi keluarga dapat 
menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama. 
Sebab dari faktor-faktor tersebut mengindikasikan juga 
adanya kontrol sosial yang melemah dari kerabat luas 
terhadap (anggota) keluarga inti. Hal ini pada akhirnya 
memberikan keleluasaan bagi (anggota) keluarga inti 
menentukan pasangan perkawinan tanpa terpaku dengan 
nilai-nilai yang menjadi anutan kerabat luas, terutama 
nilai-nilai keberagamaan. 

Kedua, fenomena perkawinan beda agama ini 
terutama dapat dilihat dari pandangan keagamaan 
suami istri yang berbeda agama. Pada intinya mereka 
memandang semua agama itu baik dan sekadar sebagai 
alternatif pilihan. Mereka selalu memadukan nilai-
nilai keagamaan dan lokal dengan mengalahkan nilai 
keagamaan (sinkritisisme). Pandangan ini pada akhirnya 
melahirkan sikap toleran dan pada gilirannya tidak 
memberi ruang gerak bagi simbol-simbol keagamaan 
untuk berperan. Sebaliknya simbol-simbol keagamaan 
dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, sehingga 
perbedaan agama bukan menjadi penghalang bagi 
bersatunya individu yang berbeda agama dalam ikatan 
perkawinan. Kecenderungan ini sekaligus mengandaikan 
bahwa kebudayaan (agama) tidak selalu menjadi 
penghalang sebagai pengintegrsi sosial, justru, karena 
adanya subkebudayaan abangan yang bersifat sinkritik.

Ketiga, perubahan budaya Jawa, khususnya dalam 
pranata perkawinan, misalnya prinsip gudel nyusu kebo 
yang telah berubah menjadi kebo nyusu gudel (orang tua 
mengikuti kemauan anak). Prinsip ini menunjukkan 
kemandirian dan kebebasan anak dalam menentukan 
jodohnya. 
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2) Faktor Terjadinya Harmoni Keluarga

Faktor-faktor penyebabnya terus berlangsungnya 
keluarga beda agama meliputi (1) dominasi subbudaya 
abangan, (2) gejala sekularisme, (3) formalisme agama, 
(4) pola hubungan tenggang rasa, dan (5) faktor anak. 
(Ismail 2019).

Pertama, sebagaimana diulas sebelumnya bahwa 
pandangan keagamaan subgolongan abangan yang bersifat 
sinkritik telah melahirkan sikap dan perilaku toleransi 
terhadap orang yang berbeda agama. Agama juga hanya 
menjadi salah satu alternatif pilihan dari sekian pilihan. 
Simbol-simbol agama yang berbeda bukan menjadi 
penghalang bagi bersatunya individu yang berbeda 
agama. Akibatnya bukan saja dapat menumbuhsuburkan 
perkawinan beda agama, namun lebih jauh menjadikan 
keluarga beda agama terus mampu memelihara keutuhan 
rumah- tangganya. Simbol-simbol keagamaan yang 
berbeda, yang telah termanipulasi, justru menjadi faktor 
pengintegrasi keberlangsungan keluarga beda agama dan 
sebaliknya menyebabkan hampir tidak pernah terjadi 
perceraian di kalangan mereka.

Kedua, tesis Elliot dan Merrill yang menyatakan 
konflik akan lebih tajam jika suami-istri yang berbeda 
agama memiliki ketaatan beragama perlu dikritisi. Sebab 
dalam beberapa kasus ternyata ketaatan agama yamg 
tinggi belum tentu berpengaruh kepada munculnya 
konflik diantara suami-istri tersebut, masih ada faktor lain 
yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai pandangan 
keagamaan masyarakat pandangan dan perilaku yang 
sekularistik dari suami atau istri, khususnya dalam 
persoalan hubungan ritual agama (keberagamaan) dengan 
aspek sosial. Mereka memisahkan antara aspek ritual 
keagamaan dengan aspek sosial. Akibatnya walaupun 
tingkat keberagamaan mereka tinggi dan sedang namun 
tidak mempengaruhi terhadap aspek sosial mereka. 
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Ketiga, kalau perilaku sekularisme berusaha 
mensubordinasi agama dalam menghadapi persoalan 
sosial, khususnya hubungan sosial antara suami-istri, 
maka dalam formalisme agama sebaliknya. Agama 
dijadikan sumber acuan dalam melakukan tindakan 
sosial, khususnya dalam memelihara hubungan yang baik 
dan mencegah konflik rumah tangga, terutama untuk 
tidak terjadinya perceraian

Keempat dan kelima, pola hubungan yang didasarkan 
atas tenggang-rasa di antara suami-istri. Suatu hubungan 
yang penuh kasih-sayang dan selalu mencegah dan 
memperkecil terjadinya perselisihan, sehingga perbedaan 
sistem sosial budaya-agama tidak menjadi permasalahan. 
Hal mini terkait dengan kehidupan rumah tangga yang 
berorientasi kepada kepentingan anak-anak.

c. Keberagamaan Suami-Istri 

Sesudah perkawinan tingkat keberagamaan suami-istri 
dari keluarga beda agama banyak yang tergolong cukup/
sedang dan rendah (masing-masing 38%), walaupun begitu 
ada seperempat dari mereka yang tergolong tinggi. Sementara 
sebelum mereka kawin dengan pasangannya masing-masing yang 
berbeda agama, lebih dari separuh (56%) dari mereka tergolong 
tinggi keberagamaannya, dan hanya sedikit yang memiliki 
keberagamaan rendah. (Ismail, 2019)

Kalau dibandingkan tingkat keberagamaan sebelum dan 
sesudah perkawinan menunjukkan sebagai berikut: setelah 
perkawinan berlangsung ada kecenderungan keberagamaan 
suami atau istri mengalami penurunan tingkat keberagamaannya, 
dan sebaliknya semakin banyak di antara mereka yang memiliki 
keberagamaan rendah. 

d. Pembinaan Agama Anak

Bagi orang tua di kalangan masyarakat Jawa, khususnya 
dari keluarga beda agama, agama bagi anak-anak yang belum 
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dewasa masih dianggap bersifat tentatif atau sementara, karena 
penganutan agama yang sesungguhnya adalah ketika mereka 
sudah menginjak dewasa. Batasan kedewasaan ini setidak-
tidaknya pada usia SMA. Walaupun begitu kebanyakan anak akan 
tetap memilih agama yang sudah dianutnya ketika masa tentatif. 
Ada dua pola pembinaan yang diambil oleh orang tua:

Pertama, Kebanyakan orang tua dalam keluarga beda agama 
kurang bahkan hampir tidak memberikan pembinaan keagamaan 
secara langsung kepada anak-anaknya misalnya pengajaran do’a 
harian seperti doa makan, do’a sholat, pembiasaan membaca al-
Qur’an dan al-Kitab di rumah ataupun melalui pengadaan suasana 
rumah yang religius seperti melalui pemberian simbol-simbol 
keagamaan berupa tulisan, salib atau kaligrafi ayat al-Qur’an. 
Anak diberikan kebebasan memilih agamanya sendiri. 

Kedua, Orang tua mengarahkan dan membina agama 
anaknya. Dalam hal ini ada 2 bentuk: (1), orang tua memberi 
pengertian tentang agama yang dianut masing-masing suami-
istri, namun anak tidak dipaksa untuk mengikuti agama tertentu, 
pilihan (akhir) diserahkan kepada anak-anak. Dalam kasus ini 
kebanyakan orang tua tidak memberikan pembinaan keagamaan 
secara langsung di rumah, ada juga yang hanya memberikan 
motivasi untuk memperoleh pengetahuan keagamaan melalui 
lembaga keagamaan seperti remaja masjid. (2) Orang tua memberi 
pengertian tentang agama yang dianutnya masing-masing, 
namun sejak awal anak sudah ditentukan afiliasi agamanya oleh 
orang tuanya. 

e. Strategi 

Tingkat keberagamaaan suami istri dari keluarga beda agama 
menurunsetelah ada dalam keluarga beda agama. Agama berperan 
sedikit dalam sosialisasi nilai-nilai dan kewarisan daripada 
kebudayaan suku kepada anak-anak dalam keluarga beda agama. 
Penyebab terjadinya harmoni dalam keluarga beda agama karena 
adanya toleransi yang disebabkan adanya pemahaman agama 
yang sinkretik. 
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Pada dataran praksis pembangunan di bidang keagamaan, 
pemerintah dan atau lembaga sosial kemasyarakatan perlu 
memberi perhatian dalam meningkatkan kualitas keberagamaan 
suami-istri dari keluarga beda agama, termasuk terhadap anak-
anak mereka. Di sisi lain kepada keluarga beda agama tersebut 
perlu lebih ditingkatkan nilai-nilai toleransi yang sudah ada, 
dan sekaligus mengurangi sikap sekularistik dan sinkritik dalam 
memahami agama. Untuk lingkup keluarga dan masyarakat 
yang lebih luas, dengan mengambil hikmah dari kondisi keluarga 
beda agama ini, maka nilai-nilai toleransi dan keberagamaan, 
yang tinggi yang tidak bersikap sekularistik-sinkritik, harus 
ditumbuhkembangkan secara simultan, sehingga proses integrasi 
dalam masyarakat dapat berlangsung terus, tanpa harus 
membonsai keberagamaan penganut agama. 

3. Perempuan sebagai Objek Dakwah

a. Perempuan dan Pembangunan Peradaban Islami

Perempuan memiliki peran yang snagat penting dalam Islam. 
Sama pentingnya dengan laki-laki. Sebagai objek dakwah mereka 
juga sama seperti laki-laki yang harus diberikan pembinaan 
selaku mad’u. 

Persoalan krusial yang dihadapi keluarga modern khususnya 
keluarga muslim saat sekarang dan pada masa yang akan 
datang lebih tergantung pada bagaimana meletakkan posisi dan 
peranan perempuan dalam masyarakat. Jika persoalan ini dapat 
diatasi, maka solusi atas banyak persoalan yang berhubungan 
dengan keluarga muslim akan mudah diperoleh. Hal ini karena 
bagaimanapun perempuan tetap mempunyai pengaruh yang 
besar dalam kehidupan keluarga.

Persoalan posisi dan peranan perempuan menjadi 
pembahasan penting seiring dengan adanya opini ketidakadilan 
dan ketertindasan terhadap mereka. Ironisnya opini ini banyak 
ditujukan kepada peranan tradisional perempuan dalam 
masyarakat Islam.
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Terlepas dari perbedaan pandangan dalam melihat bagai-
mana ‘sebaiknya’ posisi dan peranan perempuan, namun 
harus diakui bahwa pada saat sekarang cara pandang gender 
perspektif feminisme modern-sekularistik sangat berpengaruh 
dalam masyarakat Islam. Akibatnya muncul tuntutan-tuntutan 
pentingnya kesamaan antara posisi dan peranan perempuan 
dengan pria dalam semua aspek kehidupan. Dalam perspektif 
modernitas, ada dua pendekatan dalam gerakan perempuan, 
pertama, pendekatan women in development (WiD) dan women and 
developmten (WaD); kedua, gender and development (GaD). Baik 
WiD maupun WaD merupakan gerakan feminis yang memusatkan 
perhatian kepada upaya meningkatkan kualitas keterlibatan 
perempuan dalam proses modernisasi atau pembangunan agar 
mereka mampu bersaing dengan kaum pria. Adapun GaD berupaya 
melakukan pemberdayaan kaum perempuan dan melakukan 
perubahan posisi dan peran perempuan dari hegemoni kaum pria, 
hal ini berdasarkan asumsi bahwa masalah perempuan bukan 
terletak pada kaum perempuan, namun terletak kepada ideologi 
dan sistem yang bersumber dari ketidakadilan gender. 

Secara garis besar tuntutan-tuntutan gerakan perempuan itu 
seperti dilansir oleh Niazi (1981) meliputi kebebasan melakukan 
aktivitas ekonomi, sekaligus menolak sekadar mengurus keluarga 
(sektor domestik) yang dianggap tidak produktif (ekonomis), 
perluasan peranan di bidang politik, partisipasi di bidang 
pendidikan, dan kesamaan dalam persoalan perkawinan dan 
perceraian.

b. Perempuan sebagai Makhluk Tuhan

Sebagai manusia perempuan mempunyai hubungan secara 
vertikal dan horizontal, yaitu hubungannya dengan Sang 
Pencipta, dan hubungan sesama manusia. Dalam perspektif 
ini kajian tentang perempuan dapat dilihat dari tiga aspek. 
Pertama, kedudukannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kedua, 
kedudukannya dalam keluarga. Ketiga, kedudukannya sebagai 
anggota masyarakat.
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Perempuan, sebagaimana halnya pria, adalah manusia yang 
diciptakan oleh Tuhan melalui bahan tertentu yaitu saripati tanah 
dan selanjutnya melalui proses tertentu yaitu dari sperma dan 
ovum sampai berbentuk (QS. Al-Hajj, 22: 5; Al-Mukminun 23: 12-
14). Sebagai makhluk Tuhan ia berfungsi sebagai khalifatullah (QS 
Al-Baqarah 2: 30) dan menjadi ‘abdullah. Sebagai khalifatullah 
ia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memakmurkan 
dunia. Sebagai ‘abdullah ia mempunyai kewajiban yang sama 
seperti pria, yaitu beribadah kepada Allah (QS. Al-Mukminun 
40: 14; Az-Zariyaat, 51: 56) beriman dan melakukan karya 
kemanusiaan (QS. Ali Imran, 3: 195; An-Nisa’, 4: 124). Dia 
akan memperoleh ganjaran yang sama seperti kaum pria jika 
melakukan kebajikan (QS Al-Ahzab, 33: 35), dan memperoleh 
siksa yang sama dengan pria jika melakukan perbuatan jelek atau 
jika menjadi munafik dan kafir (QS At-Taubah, 9: 68). 

Perempuan juga mempunyai kewajiban yang sama dengan pria 
dalam melakukan dakwah dan ibadah mahdlah (QS At-Taubah, 
9: 71), di bidang hukum jinayat seperti dalam hukum qishas (QS. 
Al-Baqarah 2: 178), hukum pencurian (QS. Al-Maidah, 5: 38-39), 
hukum perzinahan (QS. An-Nur, 24: 2)

Dengan demikian Al-Qur’an secara umum sebenarnya telah 
menandaskan tesis kesamaan harkat (equality) antara perempuan 
dan pria. Di hadapan Allah satu-satunya yang membedakannya 
adalah terletak pada kualitas ketakwaannya (QS. Al-Hujurat, 49: 13). 

Berdasarkan landasan normatif Al-Qur’an tentang 
kesamaan kedudukan perempuan-pria tersebut, maka Mahmud 
Syaltut (1959: 193) menyatakan bahwa watak kemanusiaan 
antara perempuan-pria hampir dapat dikatakan sama. Allah 
memberi potensi dan kemampuan kepada kedua jenis kelamin 
untuk memikul tanggung jawab dan menjadikannya mampu 
melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan khusus. 
Selanjutnya beliau menegaskan bahwa hukum Islam meletakkan 
kedua jenis kelamin ini dalam satu kerangka yang sama, tidak 
dibedakan satu sama lain. 
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Dalam kaitan ini sumber perbedaan di antara umat Islam 
sendiri dalam memahami posisi perempuan-pria antara lain 
sering dikaitkan dengan asal kejadian perempuan yang tercantum 
dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa’, 4: 1 :

واحدة  نفس  من  خلقكم  الذى  ربكم  اتقوا  ياايهاالناس 

وخلق منها زرجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء .....

Terjemahan : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 
Tuhanmu yang telahmenciptakan kamu dari seorang 
diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan 
daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak (Depag RI. 
1975/1976)

Penafsiran terhadap ayat ini akan memberikan implikasi 
terhadap pandangan

mengenai perempuan dalam relasinya dengan pria. Di satu 
sisi menimbulkan persepsi subordinasi perempuan dari pria, di 
sisi lain menimbulkan persepsi perempuan sama dengan pria 
dalam segala aspek.

Dalam memahami ayat ini ada dua pendapat yang bersumber 
dari perbedaan memahami kata  Pertama, pendapat yang .منها 
menyatakan bahwa perempuan pendamping Adam diciptakan dari 
bagian tubuh (tulang rusuk) Adam. Kelompok ini mendasarkan 
diri pada penjelasan hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari-
Muslim :

إستوصوا بالنساء خيرا فإنهـن خلـقن من صلح. وإن اعوج 

شيئ من الصلح اعله فإن ذهبت تقيمه كسوته وإن تركته 

لم يزل اعوج 
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Artinya:
Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada 
perempuan karena mereka diciptakan dari tulang 
rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok 
adalah yang paling atasnya. Kalau kamu luruskan 
tulang yang bengkok itu, kamu akan mematahkannya, 
(namun) jika kamu biarkan dia akan tetap bengkok.

Kedua, pendapat yang menyatakan, bahwa kata  dalamمنها 
ayat tersebut harus diartikan dengan unsur yang serupa/sejenis 
yaitu tanah, unsur yang dari padanya Adam diciptakan (Depag, 
1975/1976: 114 bagian fn. 263). Muhammad Rasyid Ridla (1367, 
IV: 330) menegaskan bahwa pemahaman tentang perempuan 
diciptakan dari tulang rusuk Adam sebenarnya keliru dan 
pemahaman tersebut dipengaruhi kisah kejadian Adam-Hawa 
dalam kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21). Karena itu kalimat 
‘perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok’ harus 
dipahami sebagai peringatan bagi pria agar memperlakukan 
perempuan dengan bijaksana. Sebab pada perempuan ada 
kecenderungan dan watak dasar yang tidak sama dengan pria, 
jika hal ini tidak disadari akan menyebabkan pria bersikap tidak 
wajar. Pria tidak akan mampu mengubah watak dasar perempuan 
dan bahkan jika mereka berusaha mengubahnya akibatnya 
akan fatal, sama seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang 
bengkok (Ridla, 1367: 331)

Ahmad Musthafa Al-Maraghy (1986: 319-20) yang mengutip 
pendapat Abu Muslim Al-Ashfahani menyatakan bahwa 
terjemahan kata منها berarti ‘dari yang sejenis dengannya.’ 
Pemaknaan ini sejalan dengan pemaknaan kalimat من انفسكـــم 
لكم من: dalam QS. Ar-Rum 30: 21أزواجا  خلق  ان  أيتـــه   من 
 ,dalam QS At-Taubah من انفسكــم Juga kalimatانفسكــم ازواج .... 
 لقد جاءكم رسول من انقسكم ...... 128 : 9

Kalimat من انفسكــم ازواجا dan من انفسكــم masing-masing 
diartikan (‘Dia menciptakan untukmu) istri-istri dari jenismu 
sendiri”, dan (‘sesungguhnya telah datang kepadamu seorang 
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Rasul) “dari kaummu sendiri”. Pemaknaan ketiga ayat tersebut 
sama dalam hal uslubnya. 

Penafsiran kata منها pada ayat dan hadits tersebut memberikan 
implikasi terhadap konstruksi mengenai kedudukan perempuan 
di tengah-tengah kehidupan pria, suatu implikasi gender. Bagi 
pihak yang menganut prinsip kesamaan absolut berpendapat 
bahwa kesatuan penciptaan ‘nafs’ (living entity) mengakibatkan 
jenis yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap jenis yang 
lain. Hal ini barangkali dapat diwakili dari pendapat Mansour 
Fakih yang menegaskan : 

Atas dasar itu prinsip Al-Qur’an terhadap kaum laki-laki dan 
perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui equal dengan hak 
suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban 
terhadap kaum perempuan dan sebaliknya.

Pernyataan Fakih ini perlu diberi catatan. Sebab sebagai 
akan dikemukakan nanti, ternyata konsepsi Al-Qur’an di sektor 
domestik (urusan keluarga) ada juga hak-hak perempuan yang 
berbeda dengan pria.

Ayat Al-Qur’an yang mengemukakan kisah tentang godaan 
iblis di surga (QS. Al-Baqarah, 2: 36; Thoha, 20: 116-117) 
nampaknya juga menunjukkan adanya kesamaan posisi pria dan 
perempuan. Dalam hal ini A. Hassan (t.t.: 11 fn. 41) menafsirkan 
QS. Al-Baqarah, 2: 36 sebagai berikut :

Maka syetan telah mengganggu Adam dan istrinya hingga mereka 
berdua tergelincir dari pada taat kepada Allah dan mereka telah makan 
buah dari pohon yang Allah larang, lalu Allah berkata kepada Adam, 
istrinya dan syetan, Pergilah kamu dari tempat ini dalam keadaan 
sebagian daripada kamu (Adam dan anak-cucunya) jadi musuh bagi 
syetan dan anak cucunya. (cetak miring dari penulis).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “keluarnya” Adam 
dan Hawa dari surga bukan karena lemahnya Hawa dari godaan 
syetan, tetapi karena lemahnya kedua manusia yang berbeda jenis 
kelamin tersebut.
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c. Perempuan dalam Keluarga

Keluarga merupakan institusi terkecil masyarakat, karena 
dalam keluarga terdapat pranata-pranata yang juga terdapat 
dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi keluarga mesti 
mempunyai pimpinan dan anggota. Al-Qur’an dengan tegas 
menyatakan bahwa pria (suami) adalah pimpinan (QS. An-Nisa’, 
4: 34). Menurut Hamka (1984: 45-47) pria sebagai pimpinan 
dalam keluarga itu merupakan ‘kenyataan’ universal yang bukan 
saja ada pada manusia, tetapi juga ada pada binatang. Pria sebagai 
pimpinan dalam keluarga menurut beliau juga bersifat instingtif 
yang bisa muncul di mana pun termasuk pada suku primitif.

Zamakhsyari yang dikutip Yunahar Ilyas (1997: 75-76) 
menyatakan bahwa kalimatالنســــاء على  قوامون  الرجال    
tersebut berarti kaum pria (suami) berfungsi sebagai pihak yang 
memerintah dan melarang perempuan (istri) seperti halnya 
peran pemimpin negara terhadap rakyatnya. Zamakhsyari 
mengemukakan dua alasan pokok yang menyebabkan pria 
menjadi pemimpin dalam keluarga yaitu karena kelebihannya 
dibandingkan perempuan (seperti yang ditunjukkan oleh kata 
ganti ‘hum’ pada kalimat  dan karena pria membayar ,بعضهـــم 
mahar dan mengeluarkan nafkah untuk keluarganya. 

Penafsiran tradisional ini telah ditentang oleh feminisme 
muslim seperti diwakili oleh Asghar Ali Engineer (1994: 61-
65). Menurut beliau kalimat  الرجال قوامون على النســــاءbukan 
pernyataan normatif namun pernyataan kontekstual. Dengan 
demikian kalimat tersebut tidak dapat diartikan pria harus 
menjadi pemimpin (normatif), Al-Qur’an hanya menyatakan 
‘pria adalah pemimpin’ (kontekstual) (Engineer, 1994: 62-63). 
Karena itu menurut beliau keunggulan pria dari perempuan bukan 
keunggulan jenis kelamin, tetapi lebih pada keunggulan fungsi-
fungsi soaial ketika itu yang dipikul oleh kedua jenis kelamin. Pria 
mencari nafkah perempuan melakukan pekerjaan (bukan sebagai 
kewajiban tetapi lebih sebagai pembagian tugas) domestik dan 
keduanya saling melengkapi. 
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Perempuan sebagai istri mempunyai posisi penting yaitu ia 
bersama suami menciptakan hubungan rasa kasih sayang (QS. 
Ar-Rum, 30: 21) untuk mencapai keluarga sakinah. Keluarga 
yang mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga, 
sehingga berkembang rasa aman, tenteram, damai dan sejahtera 
dunia akhirat.

Sebagai seorang istri dan anggota keluarga, perempuan 
mempunyai kewajiban terhadap suami dan sebaliknya ia 
mempunyai hak-hak dari suaminya. Kewajiban istri terhadap 
suami antara lain ia harus patuh dan hormat terhadap suami, 
baik dihadapannya maupun di belakangnya (QS. An-Nisa’, 4: 
34). Sedangkan hak yang diperoleh istri dari suami antara lain 
memperoleh perlindungan dan pimpinan dari suami (QS. An-Nisa’ 
4: 34), memperoleh sandang, pangan dan papan yang layak (QS. 
Al-Baqarah, 2: 233 ; At-Thala`, 65: 6-7), ia juga berhak dipergauli 
dengan baik (QS. An-Nisa’, 4: 19). Sebagai ibu dari anak-anaknya 
perempuan tak dapat melepaskan diri dari kodratnya, yaitu hamil 
dan melahirkan (QS. Az-Zumar, 39: 233; Lukman, 31: 14)

d. Konsepsi tentang Kesamaan: Antara Kesamaan Absolut 
dan Ketidaksamaan Absolut

Al-Qur’an telah banyak memberikan penegasan mengenai 
kedudukan (hak dan kewajiban) yang sama pria-perempuan. 
Bahkan Al-Qur’an memberikan konsepsi bahwa perempuan 
diciptakan dari bahan yang sama dengan pria. Kesamaan 
kewajiban perempuan-pria itu antara lain beriman, melaksanakan 
karya kemanusiaan, beribadah khusus (shalat, puasa dan zakat, 
berhaji) berdakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam berbagai 
aspek kehidupan manusia. Kesamaan hak pria dan perempuan 
juga terlihat dalam kegiatan sosial- ekonomi dan sosial-politik.

Walaupun demikian nampaknya Al-Qur’an juga memberikan 
catatan besar bagi perempuan dalam kaitannya dengan relasi dan 
struktur dalam keluarga. Beberapa catatan Al-Qur’an itu antara 
lain yaituL (1) Pria menjadi pemimpin dalam keluarga, (2) Karena 
perempuan merupakan orang yang dipimpin dalam keluarga, maka 
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sudah barang tentu ia harus mematuhi dan menghormati pimpinan 
dalam batas-batas yang wajar. (3) Sebaliknya sebagai seorang yang 
dipimpin ia berhak memperoleh sandang, pangan dan papan. (4) 
Selain itu Al-Qur’an juga memberikan ‘kemungkinan’ bagi pria 
untuk mengawini perempuan lebih dari satu orang (QS. An-Nisa’ 
4: 3), suatu hak yang tidak diberikan kepada perempuan.

Deskripsi perbedaan hak dalam keluarga tersebut ingin 
menggambarkan bahwa Islam sejak awal mempunyai keunikan 
konsepsi mengenai egalitarianisme (kesamaan). Artinya selain 
mengakui adanya kewajiban yang sama dan hak-hak yang sama 
antara pria-perempuan, Islam juga tetap mengakui adanya 
perbedaan hak antara kedua jenis kelamin tersebut. Dengan 
demikian konsepsi Islam tentang egalitarian berbeda dengan 
konsepsi gerakan feminisme-moderen-sekuler, baik feminisme-
liberal, sosialis, marxis, maupun feminisme radikal. Gerakan ini 
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kodrat antara pria dan 
perempuan dan karenanya tidak ada perbedaan hak dan peranan 
antara pria dan perempuan dalam semua aspek.

Selain itu kita tidak perlu terjebak dalam konsepsi 
fundamentalisme Martin Riesebrodt yang menegaskan bahwa 
perempuan sebagai ibu rumah-tangga itu kodrat yang tidak bisa 
diganggu-gugat. Sepanjang yang dapat dikonstruksi dari ayat-
ayat Al-Qur’an mengenai kedudukan perempuan, sebagaimana 
disebutkan sebelumnya, di sektor publik hak-hak mereka sama 
dengan pria, sedangkan di sektor domestik tidak sama. Mengapa 
konsepsi Islam bersifat unik seperti ini dapat dilihat dari alasan 
normatif, realitas dan trasionalitas.

1) Al-Qur’an secara tegas menyatakan suami sebagai 
pemimpin. Walaupun begitu doktrin ini harus dilihat 
secara kontekstual, artinya bukan sebagai suatu 
keharusan yang kaku atau normatif. Keunggulan 
pria sebagai pemimpin dalam keluarga bukan karena 
keunggulan sekse pria atas perempuan, namun lebih 
merupakan keunggulan fungsional atau fungsi-fungsi 
sosial yang dipikul oleh masing-masing pihak.
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2) Kodrat fisiologis (hamil, melahirkan dan menyusui) 
dan struktur biologis akan mempengaruhi terhadap 
psikologis. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi  
pula terhadap peran-peran domestik yang harus diambil 
oleh perempuan, bahkan juga peran-peran yang 
sebaiknya diambil oleh perempuan di sektor publik.

3) Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasangan 
(prinsip paritas) (QS. Yaasin, 36: 36; An-Naba’, 78: 
8; Az-Zukhruf, 43: 12). Prinsip paritas ini juga berlaku 
dalam hak dan peran-peran yang sebaiknya diambil 
oleh pria perempuan. Meskipun hak dan peran yang 
dimainkan saling berbeda, tetapi saling melengkapi dan 
saling mengisi untuk mencapai keharmonisan. Konsepsi  
egalitarinisme absolut tidak sesuai dengan prinsip paritas 
ini. Sebab dalam prinsip ini terkandung makna adanya 
pengakuan terhadap kelebihan pihak lain.

4. Komunitas Khusus, Kasus Anak Punk

a. Pengertian

Punk dapat diartikan melalui beberapa sudut pandang yang 
masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pengertian punk 
yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
(kelompok) pemuda yang tidak berpengalaman (biasanya 
dijadikan pasangan kaum homoseks). Pengertian tersebut 
menggambarkan punk sebagai pemuda yang masih “hijau”, 
tidak berpengalaman, atau tidak berarti. Bahkan dapat diartikan 
juga sebagai orang yang ceroboh, sembrono, dan ugal-ugalan. 
Pengertian tersebut sebenarnya kurang menggambarkan makna 
punk secara keseluruhan. Pengertian punk saat ini dapat dikaji 
dari berbagai sudut pandang, antara lain punk sebagai sebuah 
subculture bagi kaum muda, punk sebagai counter culture bagi 
budaya mainstream, dan punk sebagai life style.

Pertama, punk sebagai subkultur (subculture). Kata ‘kultur’ 
dalam subkultur menunjuk pada keseluruhan cara hidup yang 
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bisa dimengerti oleh para anggotanya. Kata ‘sub’ mempunyai 
arti konotasi yang khusus dan perbedaan dari kebudayaan 
dominan atau mainstream. Subkultur bisa juga diartikan sebagai 
kebudayaan yang menyimpang dari nilai-nilai kebudayaan 
dominan. Kajian mengenai subkultur telah dipelopori oleh 
Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCG) di Universitas 
Birmingham pada tahun 1970-an, yang memandang subkultur 
sebagai budaya perlawanan yang harus diberi tempat. Subkultur 
adalah gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang 
umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis 
diekspresikan dalam bentuk penciptaan gaya dan bukan hanya 
merupakan penentangan terhadap hegemoni atau jalan keluar 
dari suatu ketegangan sosial. Subkultur lebih jauh menjadi bagian 
dari ruang bagi penganutnya untuk membentuk identitas yang 
memberikan otonomi dalam suatu tatanan sosial masyarakat 
industri yang semakin kaku dan kabur.

Dick Hebdige, dalam bukunya Asal Usul dan Ideologi Subkultur 
Punk (dalam http://opac.isi.ac.id//index.php?p=show_detail&id=702) meng-
gambarkan punk merupakan subkultur pemuda yang berasal 
dari kalangan kelas pekerja sebagai tanggapan atas kehadiran 
komunitas kulit hitam yang cukup besar di Inggris. Hal ini tidak 
terlepas dari sejarah hidup sosial ekonomi Inggris, identitas 
rasial di Inggris, politik dan budaya di Inggris. Sebagai subkultur, 
Dick Hebdige memandang punk masa kini tengah menghadapi 
dua bentuk perubahan yaitu: (1) Bentuk komoditas. Dalam segi 
ini, atribut dan seluruh aksesoris yang dipakai oleh subkultur 
punk telah dimanfaatkan oleh industri sebagai barang dagangan 
yang didistribusikan kepada konsumen untuk mendapatkan 
keuntungan. Atribut dan aksesoris punk yang dulu hanya dipakai 
oleh anak punk sebagai simbol identitas, kini dapat diperoleh 
dengan mudah di toko-toko jalanan yang menjual aksesoris punk 
dan dikonsumsi oleh umum. Seperti yang diungkapkan oleh Fox-
Genovese dalam Malcolm Barnard (1996). Adopsi gaya punk oleh 
toko-toko fashion high street adalah ironi yang menyakitkan”. 
Barang yang awalnya berfungsi sebagai identitas bagi anak punk, 
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kini telah berubah menjadi barang komoditas yang dimanfaatkan 
oleh pasar untuk mencari keuntungan.

(2) Bentuk ideologis 

Dari segi ideologis punk merupakan ideologi yang 
mencakup aspek sosial dan politik. Ideologi mereka dahulu 
sering dikaitkan dengan perilaku-perilaku menyimpang 
yang dilakukan oleh anak punk. Berbagai perilaku punk 
yang dianggap menyimpang, telah didokumentasikan 
dalam media massa sehingga membuat identitas punk 
dibalik aksesoris yang melekat di tubuhnya dipandang 
sebagai seorang yang berbahaya dan berandalan.

Punk sebagai subkultur telah membentuk bangunan 
budaya baru yang berbeda dengan budaya mainstream 
yang dianut oleh kaum muda sejak awal kemunculan di 
Inggris hingga perkembangannya sampai sekarang. Nilai-
nilai yang menjadi substansi punk sebagai subkultur tetap 
diyakini oleh anggotanya. Walaupun punk telah berganti 
generasi, tetapi sebagai sebuah subkultur nilai-nilai dan 
eksistensi punk masih dipertahankan hingga sekarang

Kedua, punk sebagai counter culture. Pengertian punk sebagai 
counter culture terhadap budaya mainstream dikemukakan oleh 
Craig O Hara (2001) dan juga Rizky, Wibawa, Apsari, (2015) 
menyebutkan tiga definisi punk yaitu: (1) punk sebagai trend 
remaja dalam fashion dan musik, (2) punk sebagai keberanian 
memberontak dan melakukan perubahan, (3) punk sebagai 
bentuk perlawanan yang “hebat” kerena menciptakan musik, 
gaya hidup komunitas dan kebudayaan sendiri. 

Pertama, Punk sebagai trend remaja dalam fashion dan musik.

Punk memang lebih terkenal dari segi fashion dan musik 
(kecuali bagi negara asal punk muncul) seperti yang diungkapkan 
oleh Rouse dalam Malcolm Barnard “Punk muncul untuk 
dikembangkan sebagai suatu reaksi atas komersialisasi besar-
besaran musik dan fashion bagi kaum  muda”. Dalam fashion 
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segala atribut dan aksesoris punk telah diadopsi oleh kaum muda 
sebagai trend. Contohnya seperti fashion punk yang identik 
dengan jaket kulit dan celana jeans ketat yang lusuh, sepatu boot, 
memakai rantai dan spike, serta gaya rambut mohawk ala suku 
Indian yang dicat dengan warna-warna terang.

Punk juga dikenal sebagai musik pemberontakan. Jenis musik 
komunitas underground ini adalah turunan dari jenis musik 
rock. Melalui musik turunan rock yang bertempo tinggi mereka 
mengemukakan kemarahan pada kapitalisme, militerisme, 
fasisme, dan rasisme yang dianggap sebagai tindak penindasan. 
Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, 
melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun 
terkadang kasar, beat yang cepat dan menghentak.

Kedua, punk sebagai keberanian memberontak dan 
melakukan perubahan. Kemunculan punk adalah suatu bentuk 
resistensi terhadap budaya yang sudah mapan di Inggris. Punk 
berusaha menentang semua budaya mainstream yang dikuasai 
oleh borjuis dan melawan segala bentuk kapitalisme. 

Apa yang dianggap kotor atau jelek oleh masyarakat dominan, 
maka oleh punk akan dianggap sesuatu yang baik dan layak. 
Seperti yang dikatakan oleh Dick Hebdige (1999) “Objek-objek 
yang paling kotor mendapat tempat dalam ansambel punk. Seperti 
peniti yang dikeluarkan dari konteks ‘utilitas’ domestiknya dan 
dikenakan sebagai ornament yang mengerikan di sekitar pipi, 
kuping atau bibir”. Sebagian punk memakai rantai, anting, 
gembok, sepatu boot atau sepatu militer yang merupakan bentuk 
perlawanan mereka terhadap kemapanan yang sudah ada.

Ketiga, punk sebagai bentuk perlawanan. Mereka memiliki ciri 
yang “hebat” karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, 
dan kebudayaan sendiri. Punk telah mampu menciptakan budaya 
sendiri dengan membentuk sebuah bangunan budaya baru atau 
subkultur bagi para pemuda. Budaya yang diciptakan oleh punk 
merupakan budaya yang melawan budaya mainstream. Sebagai 
budaya resistensi, punk cenderung disebut sebagai counter culture 
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terhadap budaya mainstream. Budaya mainstream disini adalah 
budaya yang menguasai arus dominan yang sudah disepakati 
oleh umum baik dalam hal musik, fashion, gaya hidup maupun 
perilaku. 

Pada intinya bila kita merujuk pendapat menurut Craig O 
Hara(2001) mencakup 3 hal seperti yang telah dipaparkan diatas. 
Pengertian dari Craig O Hara lebih menyeluruh dan jelas.

b. Karakeristik dan Ideologi

Bila berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri anak punk 
dilihat dari fashin, lagu-lagu, sikap seperti:

1) Fashin dan asesoris : seperti potongan rambut Mohawk 
ala suku Indian, atau dipotong ala feathercut dan diwarnai 
dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai 
dan spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang 
lusuh. Ini sikap anti kemapanan, anti sosial. Sepatu boot 
yang dipakai melambangkan anti penindasan. Gembok 
terkatup yang digantung di pinggang menunjukkan 
seorang ”punkers” ingin kebebasan.  

2) Lagu-lagu : Seperti lagu-lagu dengan musik dan lirik yang 
sederhana namun terkadang kasar, beat yang cepat dan 
menghentak. Muatan dari lagu-lagu itu adalah curhatan 
hati atau sindiran untul para penguasa.

Punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian. 
Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan para 
pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyleneh, 
mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, 
memprovokasi audiens secara terang-terangan, menggunakan 
para penampil (performer) berkualitas rendah dan mereorganisasi 
(atau mendisorganisasi) secara drastis kemapanan gaya hidup. 
Para penganut awal kedua aliran tersebut juga meyakini satu 
hal, bahwa hebohnya penampilan (appearances) harus disertai 
dengan hebohnya pemikiran (ideas). 
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Punk selanjutnya berkembang sebagai buah kekecewaan 
musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu 
didominasi musisi rock mapan, seperti The Beatles, Rolling Stone, 
dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock 
teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, 
lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap 
kejamnya dunia. Lirik lagu-lagu punk menceritakan rasa frustrasi, 
kemarahan, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum jalanan, 
pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran serta represi 
aparat, pemerintah dan figur penguasa terhadap rakyat.

Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda 
yang berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves. Penilaian 
punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui lirik-
lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan 
hidup, ekonomi, ideologi, sosial dan bahkan masalah agama

Sebenarnya anak punk mengaburkan batas idealisme dan 
kenyataan hidup, dimana punk merupakan sebuah bentuk 
kekecewaan akan kemerosotan moral pada kaum - kaum petinggi 
politik. para punkers itu mengekspresikannya dengan hidup anti 
kemapanan. motto hidup punkers itu equality atau persamaan 
hak. punk lahir karena adanya gejala perasaan yang gak puas 
dalam diri masing - masing individu sehingga mereka mengubah 
gaya hidup mereka menjadi gaya hidup punk.

c. Penyebab Kemunculan

Sebab kemunculan punk dapat kita lihat dari beberapa aspek 
tapi pada dasarnya kemunculan anak punk ini karena adanya 
suatu rasa ketidaknyamanan atau ketidak sesuaian antara daslen 
dengan dasolen.

Seperti yang telah dikemukakan Craig O Hara, bahwasannya 
adanya pemberotakan pada suatu keadaan yang dianggap kurang 
pantas dan tidak memihak. Walaupun pada saat ini nilai-nilai 
filosofi dari punk sendiri sudah mulai berpudar dan pergerakan 
punk pun mulai melebar. 
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d. Strategi Dakwah

Agar dakwah efektif dan efesian maka subjek dakwah harus 
dapat masuk dan berbaur dengan mereka tanpa menghilangkan 
nilai keagamaan subjek dakwah. Ada tiga ranah penting yang 
harus diperhatikan, lingkungan, ideologi, dan problem. 

Ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan dalam hal ini 
yaitu: 

1. Menahan pergerakan ataupun mencegah pertumbuhan 
mereka dengan menyadarkan para pemuda terhadap 
akan keadaan diri mereka. Kemudian menguatkan 
mental mereka agar tidak terjadi kegoncangan dalam 
jiwa mereka ketika merasa adanya ketidaksingkronan 
antara harapan dengan kenyataan. Salah satu cara ini 
digunakan untuk para pemuda yng belum ikut masuk 
dalam komunitas punk.

2. Pembangunan rumah karakter. Maksudnya menampung 
para punker dalam satu base camp. Dalam bas camp tersebut 
sering berdialog atau berdiskusi bersama mereka untuk 
dapat melihat karakter mereka dan mulai memberikan 
nilai-nilai yang akan ditanamkan secara persuasif.

3. Pendekatan secara emosional per individu, melihat 
mereka lebih dalam. Setelah itu baru mereka diarahkan 
atau mengenalkan nilai-nilai keagamaan karena 
sesungguhnya walau pun mereka anti aturan tapi mereka 
tidak menolak kebenaran agama, walaupun smereka 
jauh dari agama.

5. Kelompok Miskin, Kasus Gelandangan

a. Arti dan Karakteristik 

Memberikan pengertian gelandangan ada kesulitan tersendiri, 
meskipun dalam percakapan sehari-hari mudah diucapkan. Hal 
ini karena gelandangan sebagai suatu fenomena, berkaitan dengan 
berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, dan psikologis. Juga karena 
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gelandangan mengalami pergeseran makna dalam lintasan sejarah 
di Indoensia. Untuk kepentingan penjelas dapat dikemukakan 
bahwa kelompok gelandangan temasuk dalam lapisan sosial-
ekonomi-budaya terbawah dalam lapisan masyarakat perkotaan.  
(Wirosardjono, dalam Mahasin, 1994).

Gelandangan memiliki ciri-ciri dasar antara lain: punya 
lingkungan pergaulan, norma, dan aturan tersendiri yang 
berbeda dengan lapisan masyarakat umumnya, tidak punya 
tempat tinggal tetap, penghasilan dan pekerjaan yang tidak 
layak serta memiliki subkultur yang unik (Wirosardjono, dalam 
Mahasin, 1994: 60). Dari beberapa pandangan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa gelandangan memiliki ciri-ciri: (1) Golongan 
terbawah secara sosial-ekonomi, (2) yang merupakan fenomena 
mamsyarakat perkotaan, (3) tidap punya tempat tinggal tetap dan 
pekerjaan yang layak, (4) Tidak tinggal di kawasan pemukiman 
pada umumnya,  karena itu mereka termasuk pemukim liar, (5) 
memiliki punya aturan dan subkultur tersendiri.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
gelandangan memiliki karaktersitik yang berbeda dengan 
kelompok masyarakat yang lain. Ada tiga (3) karakteristik 
gelandangan: (1) Karaktersitik keperibadian, (2) Pola hidup 
keseharian, (3)Mata pencaharian dan pemukiman

Dari segi kepribadian misalnya ada perasaan ketidakpastian 
dalam hidup walau tidak sampai apatisme, sikap menerima nasib 
atau fatalistik, keinginan bekerja tanpa ada yang mengatur, cepat 
tersinggung, putus asa, namun haus kasih sayang (Wirosardjono 
dan Saparinah dalam Mahasin, 1994: 65; 131). Pola hidup 
keseharian mereka ditandai dengan adanya lingkungan pergaulan, 
norma dan aturan yang unik. Mereka memiliki subkultur 
yang khas yang mengikat anggotanya, punya solidaritas yang 
tinggi antarteman se-profesi, sering perilakunya tidak sesuai 
dengan ajaran agama seperti samen-leven antara laki-laki dan 
perempuan, sebagian melacur, dan terlibat kriminalitas (Artidjo 
dalam Mahasin, 1994: 113).
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Mata pencahariannya berupa pekerjaan yang menghasilkan 
sekadar penyambung hidup kesehariannya. Hampir keseluruhan 
pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan pokok. 
Mobilitas pekerjaan mereka sangat dinamis, artinya mudah 
bergeser ke satu pekerjaan ke pekerjaan lain, karena itu mereka 
ini dapat dimasukkan ke dalam istilah ‘massa apung’ . Jenis-
jenis pekerjaan mereka misalnya sebagai pengumpul barang-
barang bekas, pengemis atau pelacur. Sebagian yang lain  sebagai 
penarik becak sewaan, calo kendaraan, bahkan ada juga yang 
bergerak dalam dunia kriminalitas. (Suparlan, 1994). 

Bagi mereka yang sudah memiliki ‘gubuk’, biasanya 
dikelompokkan ke dalam penghuni liar atau pemukim liar. 
Pemukiman liar ini dapat menempati di tanah kosong, kuburan, 
di sisi rel kereta api, sepanjang alur sungai dan sebagainya. 
Tempat tinggal tersebut memiliki mobilitas yang relatif tinggi 
yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap 
lebih aman.

Sebenarnya dari segi pola hidup sosialnya, gelandangan 
dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu gelandangan berkelompok, 
dan gelandangan yang menyendiri. Gelandangan berkelompok, 
jika dilihat dari sifat keanggautaannya dapat dipilah ke dalam 
dua subkelompok yaitu kelompok gelandangan terbuka, dan 
tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok gelandangan yang 
anggotanya dapat bertambah tanpa adanya seleksi yang ketat dan 
tanpa memandang jenis pekerjaannya. Adapun kelompok yang 
tertutup memiliki ciri khas sebaliknya yaitu anggotanya tidak 
dapat bertambah, kecuali jika calon anggota tersebut memiliki 
jenis pekerjaan yang relatif  sama dengan anggauta yang lain. 

Dalam sebuah kelompok terdapat hirarki kepemimpinan, ada 
bos dan anak  buah. Kriteria kepemimpinannya bervariasi, ada 
yang didasarkan atas tingkat ekonomi yang lebih ‘kaya’, jenis 
pekerjaan’, gubuk yang dimiliki, kelebihan komunikasi dengan 
dunia luar, tingkat keberanian, serta kebijakan dalam pembagian 
rezeki.(Artidjo dalam Mahasin, 1994: 91-93).
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Gelandangan yang menyendiri biasanya sangat kurang 
memperhatikan kebersihan, makan-tidur menyendiri di 
tempat tertentu seperti makan sisa makanan orang lain, tidur 
di emperan toko atau di bawah jembatan laying seta sulit diajak 
berkomunikasi, ‘tempat tinggalnya’ lebih mobil dibandingkan 
dengan gelandangan berkelompok.

b. Faktor-Faktor Penyebab

Jas Breman (dalam Chris Manning dkk, 1984) membedakan 
kelompok pekerja atau kelas sosial yang bekerja di sektor informal 
ke dalam tiga macam yaitu: (1) kelompok yang berusaha sendiri 
dengan modal dan keterampilan sendiri pula (petit bougeouse). (2) 
kelompok buruh pada usaha kecil (subproletariat), (3) kelompok 
miskin yang kegiatannya di luar hukum (pauper) seperti gelandangan 
dan pengemis. Di perkotaan negara-negera berkembang seperti 
Indonesia, sektor informal ini terus membengkak dengan 
penghasilan yang rendah.. Secara khusus, gelandangan walaupun 
belum ada angka berdasarkan hasil penelitian yang pasti di tiap kota, 
namun diperkirakan terus meningkat.

Faktor penyebab gelandangan dapat dibagi ke dalam 2 
aspek pokok yaitu aspek indogen dan eksogen. Aspek indogen 
ialah aspek yang berkaitan dengan kepribadian  individu. Yang 
termasuk dalam aspek ini ialah faktor psikoginik dan bioginik. 
Faktor psikoginik misalnya berupa sikap mental rapuh, perasaan 
kurang harga diri, kecerdasarn kurang dan cacat yang bersifat 
psikis lainnya. Adapun faktor bioginik misalnya karena cacat 
tubuh.

Aspek eksogen ialah aspek yang berkaitan dengan lingkungan 
di luar individu, khususnya lingkungan sosial masyarakat 
(sosioginik), misalnya faktor ekonomi seperti kurangnya 
lapangan pekerjaan, geografis ( daerah asal minus atau tandus), 
sosial (urbanisasi), pendidikan relatif rendah, lingkungan 
keluarga yang jelek sepeerti anak-anak yang dilahirkan dan 
dibesarkan di lingkungan gelandangan, juga faktor keagamaan 
seperti kesadaran agama yang kurang. 
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Faktor penyebab tersebut (psikoginik, bioginik, sosioginik) 
saling berpengaruh, sehingga sulit memperkirakan faktor mana 
yang lebih dominan, hal ini karena pada hakikatnya kehidupan 
manusia tidak dapat dilepaskan dari kesatuan ketiga faktor 
tersebut. Karena itu untuk menentukan faktor yang mana yang 
lebih dominant perlu dilakukan sebuah penelitian awal. Bagi Oscar 
Lewis (dalam Suparlan, 1984: 29-66) berdasarkan hasil penelitian 
menemukan penyebab utamanya karena adanya ‘budaya 
kemiskinan ‘ yang membelennggu masyarakat akibat melajunya 
pertumbuhan penduduk, sementara lapangan pekerjaan kian 
sempit khususnya di pedesaan, sehingga urbanisasi dari desa 
ke kota tak dapat dielakkan. Hal ini sebagai akibat kebijakan 
pembangunan yang menekankan kepada industrialisasi di daerah 
perkotaan dengan  mengabaikan pembangunan di daerah 
pedesaan. Pada gilirannya timbil saling ketergantungan antara 
desa-kota, kota menyediakan pusat-pust industri dan daya tarik 
lainnya, sedangkan desa siap dengan angkatan kerja, yang sering 
tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai 
untuk lapangan pekerjaan di pekotaan. Angkatan kerja dari desa 
yang tidak memliki keterampilan tersebut akhirnya menjalani 
kehidupan ‘marginal’ di kota. Banyak dari mereka yang tidur di 
jalanan, bermukin secara liar dan memunculkan daerah ‘slum’. 
Pandangan Lewis ini tidak jauh berbeda dari pandangan Umar 
Khayyam (dalam Mahasin, 1994: 153-157).yang menyatakan 
bahwa gelandangan muncul karena krisis kebudayaan khususnya 
pada masyarakat desa.

c. Upaya Dakwah Islam: Pendekatan Metodologi Dakwah

Secara umum upaya penanganan masalah gelandangan 
oleh dakwah Islam harus menerapkan konsep Islam dalam 
penanganan masalah kemiskinan. Misalnya di bidang ekonomi 
mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq, 
sadaqah untuk kepentingan kelompok miskin, termasuk 
gelandangan. Di bidang keagamaan  meningkatkan pemahaman 
dan pengamalan agama.
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Secara operasional, dakwah Islam perlu melakukan 
kebijakan khusus. Untuk itu dakwah Islam dapat melakukan 
kegiatan melalui berbagai tahapan yaitu: (1) Penelitian awal, (2) 
Perencanaan dakwah, (3) Aksi. 

1) Penelitian Awal

Penelitian atau observasi dilakukan untuk memperoleh 
informasi atau data mengenai profil gelandangan yang 
akan diberi dakwah. Profil tersebut dapat dipilah ke 
dalam profil statis dan profil dinamis. Profil statis seperti 
usia, pendidikan, jenis kelamin, daerah asal. Profil 
dinamis misalnya berkaitan dengan faktor-faktor yang 
menyebabkan mereka menggelandang (apakah karena 
faktor psikoginik, bioginik atau sosioginik), status 
nikah, keberagamaannya, jenis pekerjaan, kegiatan 
kesehariannya, dan keadaan anggauta keluarga, harapan-
harapan ke depan. 

2) Menyusun Perencanaan dan Aksi

Perencanaan dakwah dimulai dari identifikasi 
maasalah,  pemecahan, dan paket  program yang akan 
dilakukan . Uraian lebih lanjut tentang perencanaan 
dakwah. Dalam tahapan ini termasuk menentukan 
atau mengidenditifikasi kelompok sasaran yang akan 
dilibatkan yaitu (1) kelompok gelandangan sendiri, dan 
(2) kelompok kaya (al-mala). 

Kelompok pertama yaitu gelandangan merupakan sasaran 
utama, hal ini sebenarnya bukan hanya berlaku pada kelompok 
gelandangan, namun berlaku juga pada kelompok-kelompok 
marginal lainnya seperti pengemis. Setelah dilakukan penelitian 
awal, lembaga dakwah akan mengetahui masalah yang ada pada 
kelompok ini, namun dilihat dari karakteristik mereka secara 
umum dapat disimpulkan bahwa  masalah yang dihadapinya 
meliputi 3 aspek yaitu aspek ekonomi, kebudayaan, kemiskinan, 
dan kualitas keagamaan. Dengan demikian ketiga masalah 
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tersebut sekaligus menjadi perhatian dalam proses penanganan 
masalah gelandangan.

Ketiga masalah tersebut membutuhkan kerangka metodologis 
dalam  penanangannya. Untuk itu dapat digunakan dua metode 
secara terpadu yaitu metode bil-yaad dan metode bil-lisan. Metode 
bil-yad adalah cara kerja dakwah melalui perbuatan dan kegiatan 
nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam metode ini 
melibatkan potensi: hati, pikiran, lisan, dan fisik (jiwa-raga, harta 
dan pemikiran). Tekniknya digunakan penyantunan: Teknik 
penyantunan merupakan tindakan praktis-ekonomis yang 
bertujuan mengentaskan kemiskinan ekonomi objek dakwah 
akibat struktural maupun kultural. Penyantunan bukan berarti 
memanjakan sasara, adanya kesan tersebut karena penyantunan 
yang banyak dilakukan anggauta masyarakat lebih  
bersifat karikatif.

Penerapan metode bil-yad dengan teknik penyantunan ini 
dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: (1) Membina 
keterampilan dan (2) Memberi modal usaha, (3) Penyaluran.

Urgenitas penyantunan cukup jelas, karena secara kasatmata 
masalah utama gelandangan berkaitan dengan persoalan ekonomi, 
selain itu banyak umat Islam yang terkonversi agamanya karena 
gencarnya santunan yang dilakukan oleh kelompok luardakwah. 
Inilah barangkali makna pesan Sabda Rasulullah, ‘kemiskinan 
cenderung membawa kepada kekufuran’. 

Metode bil-lisan adalah cara kerja dakwah dengan 
mendayagunakan potensi lisan untuk menyebar informasi. Untuk 
ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan melalui 
modus home-visit (kunjungan ke gubuk-gubuk atau tinggal 
mereka). Selain itu dapat digunakan modus-modus lain. Metode 
ini digunakan dengan bertujuan memberi informasi keagamaan, 
khususnya meningkatkan pemahamaan dan pengamalan 
keagamaan serta memberi pemahaman tentang etos kerja dalam 
Islam. Dengan agama yang mantap diharapkan kemiskinan yang 
menimpanya tidak menjadikan sikap keagamaannya menjadi 
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menipis. Metode ini juga bertujuan untuk menghilangkan 
kebudayaan kemiskinan yaitu dengan menanamkan keyakinan 
bahwa  nasib seseorang harus diperjuangkan melalui usaha keras 
atau meningkatkan etos kerja, menghilangkan sikap apatis 
dan meningkatkan kepercayaan diri. Begitu juga memberikan 
harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik (tabsyir). 

Penghilangan kebudayaan kemiskinan penting karena 
penggunaan metode bil-yad melalui pendekatan ekonomi tanpa 
memperhatikan aspek ini, hasilnya tidak akan optimal. Hal ini 
berdasarkan pada asumsi, seperti dikemukakan Oscar Lewis, 
bahwa  kemiskinan yang dialami gelandangan bukanlah semata 
kekurangan secara ekonomis, namun karena kekurangan dalam 
ukuran kebudayaan yang pada umumnya diwariskan melalui 
proses sosialisasi dari generasi ke generasi. 

Kelompok kedua yaitu orang kaya. Kepada kelompok ini dapat 
diterapkan metode bil-lisan dan bil-yad. Tujuan utamanya adalah 
menggugah dan meningkatkan kesadaran moral-keagamaan 
kelompok kaya,  utamanya tentang ha-hak masakin dan fuqara’ 
dalam harta kekayaan mereka. Dalam metode bil-yad dapat 
digunakan teknik pembebasan. Artinya dakwah islam berupaya 
agar kelompok kaya terbebas dari sistem keyakinan, nilai dan 
sistem sosial ekonomi yang jauh dari nillai-nilai ketakwaan. 
Selanjutnya memberi penyedaran bahwa tolok-ukur kualitas 
manusia bukan terletak kepada kekayaannya, namun pada 
tingkat ketakwaannya kepada Allah. 

Pada saat sekarang, lembaga dakwah yang menangani 
masalah kemiskinan, khususnya gelandangan, juga dapat 
bekerja sama dengan lembaga amil zakat, infaq, dan sadaqah 
yang sudah banyak berkembang di kalangan muslim. Jika hal ini 
dapat dilakukan secara sinergis maka persoalan gelandangan, 
juga persoalan kemiskinan pada umumnya akan mudah diatasi, 
sehingga Islam betul-betul menjadi rahmatan lil ‘alamin bagi 
manusia, terutama bagi si-miskin.
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Penyadaran moral-ekonomi kelompok kaya ini sekaligus 
bertujuan untuk menghilangkan ketegangan dan kecemburuan 
sosial dalam masyarakat, sebaliknya menumbuhkembangkan 
solidaritas sosial antara kaya-miskin.

E. Tantangan Dakwah dari Materi Dakwah

1. Desekularisasi Materi Dakwah 

Beberapa kali Pemilihan umum pada era reformasi selalu 
memunculkan kekecewaan di kalangan tokoh, mubaligh, dai 
akibat terjadinya kesenjangan antara idealita dan harapan dengan 
realitas suara yang diperoleh oleh partai Islam atau berbasis massa 
Islam. Seorang pemimpin partai Islam di Yogyakarta sempat 
sangat kecewa karena perolehan suara dari partai Islam yang 
dipimpinnya dan partai Islam/berbasis Islam pada umumnya 
kalah jauh dengan partai nasionalis-sekuler, justru di lokasi 
beliau mengasuh pengajian dalam waktu yang relatif lama. Kasus 
ini bukan tidak mungkin terjadi di berbagai tempat di Indonesia. 
Dari kasus tersebut, orang dapat saja melakukan analisis dan 
komentar yang beragam, satu di antaranya dapat dilihat dari sisi 
profil dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh/dai. Dilihat 
dari perspektif dakwah,  kasus tersebut terjadi disebabkan dua 
(2) problem pokok yaitu problem tema dan pesan dakwah, dan 
problem orientasi dan metodologi. 

Kegiatan dakwah merupakan proses penyampaian ajaran 
Islam kepada seluruh umat manusia agar berada dan kembali 
ke Jalan Tuhan atau Islam (Qs. An-Nahl, 125) Ajaran Islam 
mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik persoalan 
keagamaan, sosial, politik dan ekonomi, mencakup hablim-
minallah dan hablumminanas. Dengan demikian cakupan pesan-
pesan dakwah adalah seluas cakupan ajaran Islam itu sendiri. 
Artinya pesan dakwah itu seharusnya bukan hanya mencakup 
persoalan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan dan 
keimanan serta akhlak pribadi, namun juga harus mencakup 
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persoalan politik dalam artian mampu meningkatkan kesadaran 
umat tentangmpolitik Islam, ekonomi, budaya, sosial dan lainnya.

Hanya dalam praktek tema dan pesan, serta orientasi dakwah 
mengalami proses sekularisasi. Sebuah proses yang memisahkan 
persoalan yang berkaitan dengan duniawi dan ukhrawi, 
kepentingan atau persoalan hubungan manusia dengan Tuhan  
(spiritualitas) dengan kepentingan dan persoalan politik dan 
ekonomi. Dalam konteks tema dan pesan dakwah,  hal ini tertuang 
dalam jargon yang dimunculkan oleh kaum sekulearistik masih 
terus berlangsung sampai sekarang, seperti ‘jangan campurkan  
antara dakwah dan politik’, atau jargon ‘dakwah itu tugas suci, 
sedangkan politik itu kotor, karena itu jangan campur-baurkan 
antara keduanya’.

Jargon-jargon tersebut bagaikan dua mata pedang tajam 
yang memangkas dan mengerdilkan dakwah. Pertama, ia berarti 
mereduksi makna dakwah, dakwah hanya diartikan sebagai 
aktivitas penyampaian ajaran Islam secara lisan atau proses 
komunikasi lisan. Karena itu aktivitas di luar tersebut seperti 
di bidang politik, ekonomi tidak masuk dalam kategori dakwah. 
Hal ini berarti pula mengkotakkan (spasialisasi) fungsi dakwah. 
Kedua, mereduksi lingkup pesan dakwah, karena pesan-pesan atau 
materi dakwah hanya difokuskan kepada persoalan peningkatan 
ritual keagamaan, hubungan manusia dengan Tuhannya dan 
ketakwaan dalam makna yang sempit.

Gejala tersebut dapat dilihat dalam berbagai aktivitas dakwah 
umat Islam, seperti dalam pengajian, ceramah keagamaan, 
khutbah di masjid dan kegiatan PHBI. Dalam berbagai kegiatan 
tersebut, dai atau mubaligh sangat jarang menyinggung persoalan 
muammalah duniawi, seperti tentang kewarisan, ekonomi, dan 
politik ummat. Kalaupun ada, persoalan muammalah duniawi 
tersebut hanya menjadi suplemen, sehingga pembahasan tidak 
tuntas dan menyeluruh. Membicarakannya dianggap ‘tabu’, neko-
neko, bahkan dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan 
keadaan. 
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Pernyataan tersebut bukan sekadar sebuah wacana, namun 
juga terbukti di lapangan seperti ditemukan dalam penelitian di 
Kabupaten Bantul (2018) seperti tercantum dalam tabel.

Tabel : Bidang dan Tema Materi Tabligh

Meteri Tabligh F % Tema Materi 
Muammalah F %

Bidang Aqidah 17 28.81 Persoalan Politik 5 11.63
Bidang Ibadah 17 28.81 Persoalan Kewarisan 6 13.95
Bidang 
Muamalah 9 15.25 Persoalan 

Perkawianan 8 18.61

Bidang Akhlak 14 23.73 Persoalan Ekonomi 12 27.91
Tidak 
Menjawab 2 3.39 Persoalan Pidana 3 6.98

Jumlah 59 100 Lainnya 4 9,31
Tidak Menjawab 5 11.63
Jumlah 43 100

Sumber: Laporan Penelitian ‘Profil Subjek Dakwah di Kabupaten Bantul, KPI, 2018

Dari tabel terlihat bahwa materi tabligh yang diberikan oleh 
subjek dakwah hampir merata pada setiap bidang, namun bidang 
aqidah dan ibadah merupakan materi yang lebih banyak diberikan 
oleh subjek dakwah yaitu sama-sama mencapai 29%. Setelah itu 
disusul oleh materi tentang akhlak (hampir 24%), sementara 
materi tentang muammalah hanya mencapai 15%. 

Dari 15% materi muammalah yang diberikan subjek dakwah, 
kebanyakan tema yang dipilih oleh subjek dakwah berkaitan 
dengan persoalan ekonomi (28%), disusul oleh tema perkawinan 
( 19%) dan kewarisan (14%). Tema tentang politik dan pidana 
termasuk persoalan yang jarang diberikan oleh subjek dakwah. 
Kedua tema ini hanya mencapai 12% dan 7%. Kecilnya persentase 
pemberian materi muammalah dan lebih khusus lagi tema politik 
karena menurut subjek dakwah disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan jamaahnya, misalnya tentang perlunya penguatan 
aqidah dan peningkatan ibadah dan akhlak umat Islam. Begitu pula 
tentang tema perkawinan, kewarisan, dan ekonomi. Sementara 
tema politik dan pidana dianggap kurang begitu relevan.
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Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa sebagian 
besar (sekitar 82%) subjek dakwah memberikan materi tentang 
aqidah, ibadah, dan akhlak, sedangkan bidang muammalah, 
khususnya tentang politik, ekonomi dan kewarisan jarang sekali 
disinggung. Hal ini dilakukan mungkin karena dakwah dianggap 
sebagai perbuatan mulia yang tidak perlu dicampurbaurkan 
terutama dengan persoalan politik. 

Materi dakwah yang disampaikan subjek dakwah hanya 
berkisar pada persoalan peningkatan ketakwaan dan keimanan 
objek dakwah, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan 
muammalah duniawi seperti politik tidak atau jarang sekali 
diberikan. Kecenderungan seperti ini tentu akan mempengaruhi 
terhadap kesadaran politik di kalangan umat Islam.

Gejala sekularisasi dakwah tersebut nampaknya sejalan 
dengan proses spasialisasi (penyempitan) fungsi masjid dan proses 
sekularisasi fungsi agama. Masjid hanya difungsikan sebagai 
tempat untuk melakukan ritual keagamaan seperti solat dan 
zikir. Di banyak tempat terutama di pedesaan gejala ini sangat 
nampak, bahkan sering ditemui masjid hanya dibuka pada waktu 
pelaksanaan solat lima waktu dan setelah itu ditutup. Masjid 
tidak lagi difungsikan sebagai tempat pembinaan umat di luar 
ritual keagamaan. Ceramah atau pengajian di masjid lebih banyak 
ditujukan untuk meningkatkan kesalehan individual (ketakwaan, 
keimanan, ibadah sempit, dan akhlak pribadi), dan karenanya 
menjadi steril dari informasi yang berkaitan dengan persoalan 
muammalah duniawi seperti persoalan politik, ekonomi, dan 
lainnya. Pada level yang lebih luas, agama diposisikan pada aspek 
yang hanya mengajarkan tentang persoalan hablumminallah atau 
persoalan spiritualitas yang dianggap tidak perlu mengurusi 
persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. 

Akibat dari sekularisasi dakwah tersebut, maka umat Islam 
atau jamaah pengajian, majelis taklim, ataupun jamaah masjid 
kurang memiliki wawasan dan kesadaran akan politik Islam 
Sebuah proses penyadaran akan makna pentingnya Islam sebagai 
acuan pokok dalam seluruh kegiatan politik. Sebagian umat Islam 
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mungkin saja punya kesadaran berpolitik, namun masih sedikit 
yang memahami tentang politik Islam/Islami. Akibat lanjutannya 
adalah sedikitnya perolehan suara partai Islam/berbasis Islam. 

Karena itu perlu dilakukan desekularisasi dakwah yaitu upaya 
untuk menghilangkan proses sekularisasi dalam pemberian materi 
dakwah. Para dai atau mubaligh harus memberikan pesan-pesan 
dakwah yang bersifat terpadu yaitu selain pesan yang berkaitan 
dengan peningkatan keimanan dan moral pribadi umat, juga 
harus memberikan pesan yang berkaitan dengan muammalah-
duniawi, khususnya di bidang politik, ekononi, sosial, budaya. 
Persoalan politik jangan dianggap tabu lagi diberikan dalam 
pengajian, khutbah atau ceramah keagamaan. 

2. Pseudo Dakwah 

Dalam tradisi ilmu pengetahuan kita biasa mengenal istilah 
pseudo ilmu, untuk menunjuk kepada sebuah ‘ilmu’ yang 
diperoleh dari metode yang tidak ilmiah menurut perspektif 
tertentu, sebuah metode yang tidak memenuhi syarat-syarat 
keilmuan. Misalnya ‘ilmu’ yang diperoleh dari otoritas tertentu, 
trial and error atau bahkan dari intuisi-subjektif. 

Dalam kegiatan dakwah, umat beragama sering dihadapkan 
kepada pseudo-dakwah, dakwah semu. Istilah ini menunjuk 
kepada sebuah kegiatan yang secara substansial dan tujuan dakwah 
tidak memiliki makna apa-apa, namun secara psikologik dapat 
memuaskan umat untuk kepentigan sesaat, dan secara sosial-
politik memuaskan- kepentingan elit dakwah. Pseudo dakwah 
jenis pertama ditandai dengan beberapa hal seperti keberhasilan 
dakwah hanya dilihat dari banyaknya jumlah pendengar atau 
pemirsanya, juga semaraknya acara, gelak tawa, dan tepuk 
tangan karena kelucuan sang dai, bukan kepada tercapainya 
tujuan dakwah yaitu terjadinya perubahan sikap, perilaku, sosial-
budaya dalam kehidupan masyarakat. 

Setiap manusia termasuk objek dakwah berharap untuk 
memperoleh kesenangan dan terpenuhi kepentingan duniawi dan 
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atau ukhrowinya. Prioritas kepentingan tersebut berbeda setiap 
orang, ada yang lebih mendahulukan kepentingan duniawi, juga 
ada yang lebih mendahulukan kepentingan ukhrowi, bahkan 
kedua-duanya sekaligus. Bagi manusia yang lebih mementingkan 
duniawi, maka motivasi awal mereka mendatangi kegiatan 
dakwah, khususnya dakwah bil lisan, adalah untuk mengisi 
kesepian. Mereka akan mendatangi pengajian kalau mubalighnya 
terkenal dan atau lucu sekaligus dapat melampiaskan 
kesepiannya dengan tertawa dan bersenda gurau. Setelah pulang 
bahan pembicaraan masih tentang kelucuan sang pembicara, 
sementara pesan-pesan dakwahnya sedikit, bahkan tidak pernah 
disinggung. Yang bersangkutan tersenangkan karena adanya dua 
indikator yaitu tidak tersinggung atau terlukai perasaannya; dan 
munculnya perasaan puas dalam diri individu. Jika ia merasa puas 
atau setidaknya tidak tersinggung, maka ia akan terus mendatangi 
dakwah, dan sebaliknya.

Sebenarnya humor dalam dakwah bukanlah sebuah cara 
yang terlarang, sebab cara ini sesuai dengan fakta psikologik 
manusia yaitu manusia diberikan keinginan rasa senang, di 
antaranya melihat dan mendengar sesuatu yang lucu yang dapat 
menghilangkan rasa sedih . Jika hal itu dilakukan dalam batas-
batas yang wajar tidak masalah, namun jika dalam dakwah terlalu 
mengedepankan aspek homorisnya, maka substansi dan tujuan 
dakwah menjadi hilang sehingga fungsi dakwah sebagai pengingat 
dan nasihat tidak akan pernah tercapai. Pada akhirnya pseudo 
dakwah seperti ini tidak akan mengubah keadaan yang muncul 
dalam masyarakat. 

Sementara dalam pseudo dakwah kedua keberhasilannya 
hanya dilihat dari sejauhmana kepentingan sosial-politik elit 
dakwah tercapai yaitu tergantung besarnya dukungan kepadanya, 
sehingga posisi politiknya tercapai. Kita harus membedakan antara 
dakwah sejati dengan dakwah-politik. Dalam lintasan sejarah 
dakwah kita dapat melihat begitu banyaknya kasus kepentingan 
politik yang diatasnamakan dan atau dicampurbaurkan dengan 
dakwah. Akibatnya berkembang sebuah stigma bahwa dakwah 
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Islam dikembangkan dengan kekuatan politik-militer. Seperti 
dikatakan oleh Thomas W. Arnold dalam bukunya The Preaching 
of Islam, kebanyakan orang dan para orientalis yang mengkaji 
sejarah Islam tidak dapat membedakan antara dakwah sejati 
dengan dakwah-politik, mereka tidak dapat mengurai benang 
kusut antara kedua jenis dakwah yang terjadi sepanjang sejarah 
dinasti-dinasti Islam. Atau memang disengaja untuk tidak diurai 
secara jernih guna kelanggengan ambisi politik Barat. Karena itu 
kita harus mencermati dan mampu membedakan antara dakwah-
politik yang penuh dengan ambisi dan kepentingan politik politisi, 
dengan politisi yang menjadikan kegiatan politiknya sebagai 
bagian integral dari dakwah Islam. 

Pseudo dakwah yang berkembang dalam sebuah umat 
beragama menjadikan dakwah tidak fungsional, baik sebagai 
perubah sosial (agent of sosial change) maupun sebagai pemberi 
kritik-profetik terhadap kondisi personal maupun sosial-budaya 
dalam makna yang luas. Sebaliknya dakwah akan masuk dalam 
pusaran kepentingan dari orang-orang yang dianggap sebagai 
‘elit dakwah’. Atas nama dakwah mereka memberi pesan-pesan 
suci, namun sejatinya di balik itu terkandung kepentingan politik 
personal atau kelompoknya.

Contoh kasusnya dapat dilihat pada setiap ‘pesta demokrasi’ 
masa Orde Baru, dan bahkan pada era reformasi ini. Ketika itu 
bermunculan para ‘penafsir kagetan’ atas Kitab Suci. Ayat-ayat 
dari Kitab Suci dipotong-potong kemudian dirangkai lagi menjadi 
sebuah kidung dakwah yang meninabobokan massa kampanye 
masing-masing partai politik. Semuanya untuk menjustifikasi 
keberadaan diri parpol sekaligus untuk menghantam parpol lain. 
Ini merupakan sebuah proses pembohongan massa politik atas 
nama agama. 

Dalam konteks ini dakwah tidak akan lagi berfungsi sebagai 
pengintegrasi umat, sebaliknya menjadi sumber konflik. Hal ini 
karena dakwah telah melakukan keberpihakan dan masuk dalam 
setting sosial-politik tertentu, sehingga kehilangan élan vitalnya 
sebagai penilai, yang seharusnya menjadi fasilitator, mediator 
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dan moderator di tengah-tengah hiruk pikuknya berbagai 
kepentingan politik kelompok umat dan bangsa ini.

Dalam setiap kampanye dan Pemilu, dan kegiatan-kegiatan 
yang berkaitan dengan politik-praktis lainnya, umat beragama 
selayaknya mencermati munculnya pseudo dakwah, khususnya 
dalam kategori kedua ini, bahkan jika perlu menjadikan politisi 
yang melakukan pseudo dakwah sebagai politisi yang bermasalah. 
Hal ini sangat wajar karena efek negatif yang ditimbulkannya 
berupa konflik yang bersifat massif, baik antarumat Islam, 
antarumat beragama maupun bangsa. Padahal kita mengetahui 
bahwa tingkat kedalaman dan efek konflik yang berakar dari 
sebuah keyakinan (agama) lebih bersifat destruktif, justru karena 
agama merupakan sebuah keyakinan yang didasarkan atas 
keimanan kepada yang bersifat transendental di luar manusia. 
Selain itu politisi yang ‘sanggup’ melakukan dakwah-politik 
sudah barang tentu ia akan sanggup pula membohongi konstituen 
dan umat. 

 Hal ini tidak berarti umat terlarang menyampaikan pesan 
agama yang berkaitan dengan politik. Sebab dakwah dan politik 
tidak dapat dipisahkan, keduanya saling tergantung. Artinya 
dakwah membutuhkan politik sebagai salah satu pendekatannya, 
sedangkan kegiatan politik harus diniatkan sebagai bagian 
integral dakwah Islam, dan karenanya harus didasarkan kepada 
etika keagamaan atau politik yang beretika. Kita mengingingkan 
dakwah dilakukan secara elegan yang jauh dari kepentingan 
politik semata, sehingga dakwah menjadi faktor penentu sebagai 
pengintegrasi umat (ukhuwah imaniyah), dan bangsa (ukhuwah 
wathaniyah), selain terus menjadi agent of change dan pembawa 
obor profetik di tengah-tengah dekadensi moral pada kebanyakan 
politisi bangsa ini. 
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A. Metode Dakwah dan Hakikatnya 

Ada dua unsur pokok terkait dengan pembahasan 
metode dakwah yaitu hakikat metode dakwah, dan jenis 
metode dakwah. Kedua unsur tersebut saling terkait dan tak 
terpisahkan.  Hakikat metode dakwah adalah al-hikmah. Dalam 
Bahasa Indonesia menjadi ‘hikmah’. Hikmah sebagai hakikat 
atau prinsip metode dakwah menjadi syarat mutlak suksesnya 
dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah dibutuhkan keluasan 
pengetahuan dakwah para dai, baik yang bersumber dari Al-
Qur’an, Al- Hadits maupun sejarah dakwah, mulai dari periode 
Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Apa makna dan 
bagaimana hikmah tersebut hanya dapat diperoleh dari sumber-
sumber tersebut.

1. Makna Hikmah dalam Al-Qur’an 

Al-Qur’an menyebut kata al-hikmah sekitar 33 kali dalam 
bentuk yang berbeda. Walaupun hikmah bersumber dari Tuhan, 
namun manusia harus mengusahakannya, hanya orang yang 
berupaya melalui potensi yang dimilikinya seperti akal-budi 
dan inderanya yang akan memperoleh hikmah. Dalam lintasan 
sejarah, Allah memberi hikmah kepada para Nabi dan RasulNya 
(Qs. Al-Baqarah, 129, 151, 231, 251; Ali Imran, 48, 79, 81, 164). 
Allah juga memberikan hikmah kepada manusia yang shaleh 
seperti Luqman (Qs. Luqman, 12). Dengan demikian sifat hikmah 
hanya diperoleh oleh manusia yang berhati bersih, shaleh, dan 
memanfaatkan akal-budi serta inderanya, dan manusia seperti 
itu terdapat pada orang yang memiliki sifat-sifat yang baik seperti 
adil dan berprasangka baik. 

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah, 2: 269, al-hikmah 
dinyatakan sebagai kemampuan rukhani yang diberikan Allah 
kepada manusia yang dikehendakiNya. Orang yang diberi hikmah 
akan memperoleh banyak kebaikan dan berbuat kebajikan untuk 
kepentingan dirinya maupun masyarakat. Allah adalah pemilik 
dan pemberi hikmah bagi manusia, karena Allah mempunyai 
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nama/sifat al-Hakim. Istilah hakim mengingatkan orang kepada 
lembaga pengadilan yang berfungsi sebagai pemberi keadilan. 
Allah sebagai Hakim memang mempunyai sifat Maha Adil. 

Adil adalah memberikan (termasuk melakukan dan 
memutuskan) sesuatu kepada orang lain yang nilanya sesuai 
dengan yang diharapkan jika pemberi diberi orang lain. Dalam hal 
ini terkandung sifat empati dari pemberi, sehingga ia merasakan 
apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam sifat adil terkandung 
sifat tepa selira karena seseorang tidak memberi sesuatu kepada 
orang lain apa yang yang bagi dirinya sendiri tidak senang kalau 
orang lain melakukan kepada dirinya.

Dalam kaitannya dengan dakwah, dai yang mempunyai 
hikmah seharusnya memiliki sifat adil dalam perbuatannya, baik 
untuk dirinya maupun kepada orang lain, ia juga harus adil ketika 
berdakwah maupun dalam kehidupan di luar dakwah. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa adil merupakan manifestasi 
dari adanya hikmah. Sifat hikmah pada seorang dai terpancar 
dari perbuatan adilnya. Karena itu dakwah tidak akan sukses jika 
dai tidak memiliki sifat adil atau hikmah

2. Pancaran Adil dan Hikmah dalam Dakwah

Dari perspektif etika, adil termasuk sikap batin yang di 
dalamnya terkandung getaran batin yang disebut prasangka baik 
(husnuz zan). Orang yang adil tidak akan berprasangka jelek 
(syuuz zan) terhadap orang lain, sama halnya kita tidak berharap 
orang lain berprasangka jelek kepada kita. Prasangka baik sebagai 
pancaran sifat adil harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan 
sehari-hari dan dalam kegiatan dakwah. Karena adil merupakan 
manifestasi hikmah maka dalam hikmah mengandung adanya 
prasangka baik. Itu sebabnya mengapa dalam makna yang umum 
hikmah diartikan sebagai sikap batin untuk mengambil pelajaran 
atau manfaat dari suatu peristiwa atau musibah yang menimpa 
manusia. Orang yang menyikapi dengan prasangka baik terhadap 
musibah yang menimpanya, maka dia akan punya sifat optimis 
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dalam kehidupannya dan dia akan menganggap ada pelajaran 
atau manfaat yang dapat diambil dari musibah tersebut. Hal 
ini dapat dipahami dari Qs. Al-Baqarah, 216. yang menyatakan 
bahwa, boleh jadi manusia membenci sesuatu padahal sebenarnya 
baginya ada yang sesuatu yang baik, dan sebaliknya. Semuanya 
karena manusia mempunyai keterbatasan pengetahuan dan 
pemahamnnya.

Menurut Ki Moesa Machfoed, hikmah itu adalah cahaya 
(karunia Allah) yang berselubung kaca, kaca yang menyatu 
dengan cahaya itu membuat cahayanya semakin jelas dan terang 
menembus ke luar kaca menyinari objek dakwah. Kaca selubung 
itu berupa sifat adil dan prasangka baik. Pada diri dai, hakikat 
hikmah diketahui dari sikap, tutur kata dan perilakunya, dan 
jika hal ini sudah nampak pada diri dai maka objek dakwah akan 
menerima diri subjek dan dakwahnya dengan simpati. Dengan 
demikian dai akan sukses dalam berdakwah jika ia mempunyai 
sikap, tutur kata dan perilaku yang adil serta berprasangka baik 
terhadap objek dakwahnya. 

Hikmah dengan jari-jari sinarnya menembus kaca selubung 
(adil, prasangka baik) menerangi objek dakwah, sehingga mereka 
mudah kembali ke Jalan Allah yaitu agama Islam. Dengan demikian 
tutur kata yang baik kepada objek dakwah harus didasarkan atas 
etika dai (adil dan berprasangka baik) sebagai pancaran dari 
hikmah. Demikian juga diskusi yang lebih baik harus dilakukan 
dengan adil dan prasangka baik, termasuk dalam menyusun dan 
memilih materi, metode, dan menyusun sistematika dakwah, 
termasuk . juga dengan penggunaan sarana dan media dakwah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, pertama, 
hikmah menjadi hakikat atau prinsip dasar dari metode dan semua 
perangkat dakwah. Kedua, semua perangkat dakwah harus dijiwai 
dan diacukan kepada prinsip dasar (hikmah) agar dakwah sukses; 
hikmah harus menjadi dasar dalam pemilihan metode, teknik dan 
model dakwah, begitu juga hikmah dalam pengenalan kondisi 
dan profil objek, pemilihan materi, waktu, media dan sarana, 
serta tutur kata. Ketiga, dengan demikian hikmah dalam dakwah 
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dapat diartikan sebagai ‘seperangkat kemampuan yang dimiliki 
dai yang diperoleh dari pemahaman terhadap al-Qur’an, Hadits, 
dan sejarah dakwah, guna memahami, memilih dan menerapkan 
perangkat dakwah secara tepat dan benar.

3. Manifestasi Hikmah dalam Metode 

Setiap manusia telah diberikan potensi akal, hati, dan indera 
yang harus dimanfaatkan secara hikmah dalam kehidupannya. 
Berikut ini akan diberikan diagram tentang hubungan hakikat 
hikmah dengan metode, teknik dan model dakwah. Pendiagraman 
ini didasarkan atas ayat-ayat Al-Qur’an, hadits, dan sejarah dakwah 
Rasul. Dari Hadits Nabi misalnya:’ Barang siapa dari kamu sekalian 
melihat kemungkaran, maka cegahlanh dengan tangannya, jika 
tidak mampu dengan lisannya, dan jika tak mampu pula lakukan 
dengan hati, dan yang demikian selamahnya iman’
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Hakikat 
Metode Metode Teknik Model

Al-Hikmah

Bil-Qalbi
1. Diam
2. Hijrah

Bil-Lisan

1. Nasihat yang 
Baik

a. Tazkir dan 
Tanbih

b. Tanzdir
c. Tabsyir
d. Taklim

2. Mujadalah a. Dialog 
b. Diskusi
c. Simposium 

dan Seminar
d. Lokakarya
e. Focus group 

discussion

Bil-Yaad

1. Penyantunan
2. Pembebasan
3. Perbuatan 

(A’maal)
4. Jihad (Perang 

Fisik)

Bil-Qalam

1. Nasihat Yang 
Baik

2. Pembebasan
 3. Jihad 

Informasi/
Pemikiran

Penjelasan:

Metode (Cara Kerja):

1. Bil qalbi: Cara kerja dalam dakwah dengan lebih banyak 
bersifat meyakini dalam hati dan membedakan antara 
yang hak dan batil. Potensi yang harus diberdayakan 
adalah hati dan pikiran Manifestasi secara fisik berupa 
upaya menyeleksi, membatasi, dan menghindari 
interaksi dengan lingkungan yang batil.
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2. Bil lisan: Cara kerja dengan menggunakan lisan atau 
oral dalam menyampaikan pesan dakwah. Potensi: hati 
(ikhlas), (menata) pikiran, dan (kelancaran) lisan 

3. Bil yaad: Cara kerja dakwah melalui perbuatan dan 
kegiatan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat

Potensi: hati, pikiran, lisan, dan fisik (jiwa-raga, harta dan 
pemikiran)

4. Bil qalam: Cara kerja dakwah melalui informasi tulisan

Potensi: hati, pikiran, tulisan (ekspresi ide ke dalam tulisan). 
Teknik: mau’idah hasanah, mujadalah, pembebasan 
(jihad al-fikr, ilmu, informasi). Bentuk: Buku, berita-
artikel, korespondensi. Media: media massa 

Teknik dalam Metode Bil Qalbi

a. Diam (Qs. Maryam, 48): Lisan tidak bicara, namun 
bersikap menghindari dari perbuatan mungkar sambil 
berdo’a agar kemungkaran tersebut hilang.

b. Hijrah (Qs. Al-Muzzammil,10): Meninggalkan 
lingkungan sosial lama yang mungkar (kufur, syirik, 
zalim) ke lingkungan baru yang ma’ruf. Teknik ini lebih 
bersifat psikologis, sosiologis, dan bisa juga geografis.

Teknik dan Model dalam Metode Bil Lisan

a. Mau’idah hasanah: Pemberian nasihat secara personal, 
kolektif dan massif. Nasihat personal dapat berupa 
bimbingan; Kolektif dapat berbentuk khutbah, ceramah-
pengajian.

Media yang digunakan berupa : tatap muka langsung 
dan media massa

Model:

 1) Tandzir: Pemberian berita ancaman dan siksa 
krn kemungkaran objek dakwah (dehumanisasi, 
kerusakan, korupsi, pembangkangan)
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2) Tabsyir: Pemberian harapan masa depan yang 
baik dan pahala serta akherat yang baik (Al-
Baqarah:25). Objek dakwah: mustad’afin. 
Tujuan: meningkatkan semangat hidup, dan 
etos kerja.

3) Taklim: mengajar untuk meningkatkan atau 
menambah pengetahuan objek dakwah. 
Objeknya: orang yang masih kurang 
pengetahuannya. 

4) Tazkir dan Tanbih. Tazkir adalah mengingatkan 
dengan tujuan memperbaiki dan mengingatkan 
kepada orang yang lupa terhadap tugasnya 
sebagai seorang muslim. (Qs. Az Zariyat,55; Al-
Anbiya, 1-3; Al-Hasyr, 19). Kegiatan: Reparatif 
= memperbaiki sikap, dan perilaku yang rusak 
akibat pengaruh lingkungan keluarga dan 
sosilal-budaya kurang baik. Juga menyegarkan 
kembali ingatan dan pengetahuan yang dimilik 
supaya dilaksanakan. (tanbih)

b. Mujadalah (Qs. Al-Ankabut,46): Bertukarpikiran antara 
dua orang/lebih tentang persoalan tertentu dengan 
tujuan saling meyakinkan kebenaran kepada pihak lain, 
sehingga pihak lain berubah keyakinannya.

Etik: Qaulan sadidan (al-Ahzaab, 70) = kata yg tepat 
–lurus tidak berbelit, tepat kena sasaran, kata yang benar 
dari hari yg bersih. Qaulan Layyinan yaitu kata yang 
lembut-manis (Thaha, 43-44)

Contoh kasus: Nabi Ibrahim dengan bapaknya 
tentang aqidah, Musa dan Harun dengan Fir’aun tentang 
Ketuhanan, Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, Dai 
dengan al-mala.
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Model: Dialog, diskusi, seminar. Focus Group Discussion 
(FGD)

Teknik dalam Metode Bil Yaad

a. Penyantunan: Tindakan praktis-ekonomis yang 
bertujuan mengentaskan kemiskinan ekonomi objek 
dakwah akibat struktur maupun kultur.

Tahapan: (1) Penyadaran keagamaan (kepada al-
mala: kesadaran teologis dan ibadah; kpd mustad’afin: 
etos kerja; (2) Bina keterampilan dan modal usaha, (3) 
Pembentukan oganisasi dan penyaluran.

b. Pembebasan: Teknik ini bertujuan membebaskan manusia 
dari belenggu struktur dan sistem keyakinan, filsafat, dan 
sosial-budaya-politik-ekonomi yang mungkar menjadi 
islami, sehingga Islam menjadi rahmatan lil’alamin. 

Proses: (1) Membongkar kelemahan dan memberikan 
kritik terhadap sistem keyakinan dan filsafat, (2) 
Memberikan kritik terhadap sistem sosial-budaya-politik-
ekonomi yang ada, (3) Memberikan solusi alternatif

Prasyaratnya: Butuh keteguhan iman, luas wawasan 
Islam, terampil menerjamahkan Islam ke dalam berbagai 
teori, konsep dan praksis.

c. Jihad: Pembebasan melalui peperangan dengan prasyarat 
tertentu yaitu jika pihak di luar Islam mengganggu, 
memerangi, atau menzalimi secara fisik terhadap Islam 
dan muslim.

SA
MUDRA BIRU



88 Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer■

B. Dakwah Islam dan Budaya Lokal

1. Revitalisasi Seni Budaya Lokal-Islami sebagai Media 
Dakwah

a. Budaya dan Seni Budaya Lokal

Pada hakikatnya setiap budaya yang ada di dunia berasal 
dari budaya etnik dan agama, terjadinya migrasi dan kontak 
antaretnik, antarumat agama, dan antara etnik dengan agama 
telah menimbulkan peristiwa lintasbudaya. Peristiwa ini 
telah terjadi jauh sebelum proses modernisasi dan globalisasi 
menggelinding. Dalam sejarah umat para Nabi dan Rasul telah 
memperlihatkan peristiwa lintasbudaya. Misalnya ketika Nabi 
Musa, orang-orang Israel telah berinteraksi dengan orang-orang 
Mesir dan diwarnai konflik-integrasi antarmereka.

Peristiwa lintasbudaya menimbulkan berbagai kemungkinan 
yaitu: Pertama, memberi peluang terjadinya proses saling 
mempengaruhi antarbudaya. Arahnya dapat bersifat timbal-balik 
dan seimbang, namun sering juga salah satu pihak lebih dominan, 
misalnya budaya mayoritas unggul Dalam situasi seperti ini ada 
beberapa kemungkinan yaitu akulturasi, asimilasi, simbiotik, 
dan adoptasi. Bentuk akulturasi terjadi jika unsur-unsur 
kebudayaan pendatang secara bertahap diterima dan masuk ke 
dalam kebudayaan lokal, namun tidak menghilangkan ciri khas 
kebudayaan lokal. Asimilasi terjadi jika kebudayaan kedua belah 
pihak saling beradaptasi dan berubah menjadi kebudayaan baru, 
orang tidak lagi mengenal unsur-unsur kebudayaan pendatang 
dan lokal. Sementara simbiotik terjadi jika masing-masing 
kebudayaan tidak berubah dan tidak terjadi percampuran di suatu 
tempat, keduanya meneruskan kebudayaannya masing-masing. 
Contoh kasusnya dapat dilihat pada suku Toraja, bangsawannya 
merupakan memiliki keturunan dan kebudayaan yang berbeda 
dengan rakyat kebanyakan. Adoptasi terjadi jika kebudayaan 
pendatang terus berkembang, sedangkan kebudayaan lokal 
menjadi hilang. Contoh kasusnya dapat dilihat dari budaya 
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Jahiliyah praIslam yang musnah diganti dengan kebudayaan yang 
diberi nur Islam. Kedua, Semua kemungkinan tersebut dapat 
terjadi tergantung kepada beberapa faktor yaitu (a) tingkatan 
keterbukaan budaya lokal terhadap budaya pendatang, (b) 
tingkatan adaptasi dari budaya pendatang, (c) tingkat agresifitas 
pada kedua belah pihak yang ditopang oleh berbagai faktor seperti 
kekuatan ideologis, politik, dan ekonomi. Misalnya pengaruh 
budaya metropolis yang terbuka dan mendunia, seperti Islam, 
sangat tergantung kepada tingkatan keterbukaan budaya lokal 
seperti masyarakat di Sumatera, jawa dan lainnya di Indonesia.

Semua kemungkinan dalam peristiwa lintasbudaya akibat 
terjadinya kontak antarbudaya tersebut dapat juga terjadi di 
bidang seni, sebab seni atau kesenian merupakan manifestasi 
budaya manusia dalam pemenuhan akan nilai-nilai keindahan. 
Secara garis besar seni dapat dibagi ke dalam; (a) seni sastra, (b) 
seni musik atau seni dengan alat gerakan, (c) seni rupa atau seni 
dengan alat garis, bentuk dan warna, (d) seni drama-teater-tari 
yaitu seni paduan antara sastra, musik, dan seni rupa. Dilihat dari 
sumber dan lingkup sebarannyadapat dibagi ke dalam seni lokal-
etnik dan seni popular. Seni jenis pertama dianalogikan sebagai 
seni-tradisional, sedangkan yang kedua seni modern. Walaupun 
dalam perkembangannya terjadi kalaborasi antarkeduanya 
sebagai hasil kreasi manusia. Dalam konteks di Jawa misalnya, 
seni lokal-etnik berupa tembang, karawitan, dan wayang, dan 
campursari.

b. Seni Budaya Islami

Seni Islami merupakan ekspresi tentang keindahan sesuatu 
dari hasil pemahaman terhadap ajaran Islam tentang alam, 
hidup, dan manusia. Dengan demikian dalam seni Islami terjadi 
pertemuan antara keindahan dan kebenaran. Sayyed Hossein 
Nasr, dalam Spiritualitas dan Seni Islam menyatakan, sumber 
seni Islami terdapat dalam dua sumber yaitu (a) apiritualitas Al-
Qur’an, yang juga merupakan realitas kosmos, (b) spiritualitas 
substansi kenabian. Hal ini mengandaikan bahwa seni Islami 
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merupakan upaya mengejawantahkan nilai-nilai Ketuhanan 
dalam dunia seni, dan sebaliknya seni menuntun manusia supaya 
mengenal dan memahami nilai-nilai Ketuhanan.

Esensi seni adalah keindahan, keindahan di dunia merupakan 
bayangan Keindahan Tuhan karena Tuhan Maha Indah. Manusia 
seharusnya mempunyai sifat mencintai keindahan karena Tuhan 
mencintai keindahan. Kualitas seni (termasuk juga budaya) tentu 
tergantung dan harus didasarkan atas nilai-nilai keindahan. 
Kriteria nilai sebuah keindahan dari seni dapat dilihat dari dua (2) 
aspek yaitu (a) spek ekstrinsik dan (b) aspek intrinsik. 

Aspek ekstrinsik merupakan aspek yang berkaitan dengan 
tampilan (bentuk, lahir, fisik, alat) dari seni. Adapun aspek 
instrinsik berkaitan dengan substansi ( isi, tujuan, misi, pesan-
pesan) dari seni. Dalam sebuah puisi aspek ekstrinsiknya meliputi 
bait, kata dan sanjaknya, sedangkan aspek intrinsiknya adalah 
pesan-pesan atau isi dari puisi tersebut. Dalam seni budaya-
lokal Jawa seperti tembang, karawitan, campursari harus dipilah 
ke dalam dua aspek tersebut. Aspek ekstrinsiknya antara lain 
meliputi musik, kostum atau pakaian, tata pentas, dan bahasa; 
sedangkan aspek intrinsiknyan meliputi lakon dan pesan yang 
ingin disampaikan.

Seni Islami sudah barang tentu harus memenuhi kedua 
aspek tersebut, sekaligus menjadi kriteria yang membedakannya 
dengan seni yang lain. Pertama, pada aspek ekstrinsik seni 
Islami adalah seni yang tampilannya sesuai dengan akhlak Islam, 
tidak menampilkan sesuatu yang mengarah kepada munculnya 
pengumbaran nafsu, baik yang bersifat pornografi maupun 
pornoaksi. Sementara pada aspek intrinsik seni Islami adalah seni 
yang dapat menuntun manusia untuk (lebih) bertakwa kepada 
Allah, menambah ilmu, menumbuhkembangkan kebajikan dan 
sifat-sifat luhur lainnya. Dalam rumusan yang dikemukakan Al-
Ghazali, dalam Ihya ‘Ulumuddin, kriteria seni Islami tersebut 
adalah indah (jamal) secara lahiriyah dan luhur (jalal) secara 
batiniyah atau substansinya. Jika dirumuskan dalam sebuah 
definisi maka yang dimaksud dengan seni Islami adalah seni yang 
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merupakan manifestasi rasa pengabdian kepada Allah ke dalam 
bentuk tampilan yang indah dan berisi pesan-pesan luhur untuk 
mencapai kemuliaan dunia dan akherat. 

c. Proses Menjadikan Seni Budaya Lokal sebagai Media 
Dakwah

Karakteristik seni Islami seperti diulas di atas harus menjadi 
pedoman dalam melakukan seleksi-modifikasi terhadap seni-
budaya lokal (termasuk juga seni-budaya moderen-populer). 
Adapun upaya menjadikan seni budaya lokal sebagai media 
dakwah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Proses Islamisasi. Dalam tahapan ini kegiatannya 
meliputi; (1) menentukan kriteria seni-budaya Islami, 
(2) mendeskripsi dan mengkaji aspek ekstrinsik dan 
intrinsik dari seni lokal-tradisional maupun popular-
modern, (3) Memberikan kritik dan seleksi terhadap 
aspek ekstinsik, dan atau aspek intrinsik berdasarkan 
kriteria yang sudah ditentukan, (4) Memodifikasi secara 
kreatif pada salah satu atau pada kedua aspek, termasuk 
kemungkinan memberikan pemaknaan dan penafsiran 
baru atas hal-hal yang bersifat simbolik. Hal ini dapat 
diberikan contoh kasus pemakanaan terhadap lagu ‘Ilir-
ilir’. Di setiap tempat dan bahkan setiap orang dapat 
berbeda dalam memaknai lagu tersebut.

b. Pemanfaatan seni budaya lokal (Islami) sebagai media 
dakwah.

Upaya menghidupkan kembali seni budaya lokal sebagai 
media dakwah sebagaimana pernah dilakukan Wali Sanga 
di Jawa dapat dilakukan melalui kedua proses tersebut. Hal 
tersebut jelas berkaitan dengan ijtihad muslim. Jika ini dapat 
dilakukan maka Islam akan menjadi sebuah realitas budaya 
khususnya seni. Berkaca dari apa yang dilakukan Wali Sanga, 
dan para dai-budayawan Islam dalam memperoduk seni-budaya 
lokal-Islami sebenarnya memperlihatkan adanya tiga (3) proses 
yaitu: Pertama, proses internalisasi yaitu proses pemahaman 
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dan penghayatan tentang prinsip-prinsip dasar ajaran Islam 
yang terkait dengan perintah berdakwah, dan dorongan untuk 
berilmu (Qs. Ali Imran, 3: 104 dan 110; Al-Mujadilah, 58: 11) 
dan pemahaman tentang seni-budaya yang berkembang dalam 
masyarakat, dalam tahapan ini mereka mulai berkreasi dengan 
menyeleksi dan memodifikasi seni budaya lokal yang ada Kedua, 
objektivikasi yaitu tahap pelaksanaan hasil kreasi seni budaya 
dalam kegiatan dakwah. Ketiga, eksternalisasi yaitu tahapan di 
mana seni budaya lokal-Islami mampu memberikan perubahan 
anutan masyarakat yaitu dari Hindu-Budha menjadi Islam.

Dengan demikian fenomena seni-budaya lokal-Islami 
merupakan simbol terjadinya akulturasi budaya lokal dengan 
ajaran Islam yang dilakukan para dai terdahulu. Pada saat 
sekarang dan ke depan umat Islam harus terus memanfaatkan 
seni-budaya lokal tersebut untuk dijadikan sebagai media dakwah, 
tentu dengan cara merevitalisasi dan islamisasi terhadap seni 
budaya lokal tersebut.

2. Pemanfaatan Budaya Lokal oleh Subjek Dakwah 

a. Lembaga Dakwah dan Pemanfaatan Budaya Lokal 

Pemanfaatan budaya lokal dan kecenderungan materi 
dakwah, selain dipengaruhi oleh tingkatan kompetensi subjek 
dakwah, kemungkinan juga dipengaruhi oleh paham keagamaan 
organisasi dakwah yang manaungi subjek dakwah. Karakteristik 
organisasi dakwah jika dilihat dari pandangan mereka terhadap 
modernitas dapat dipilah ke dalam modernis, tradisionalis, dan 
fundamentalis-revivalis. 

Subjek dakwah yang berada di bawah organisasi dakwah-
kelompok modernis akan berbeda dengan subjek dakwah yang 
berada di bawah organisasi dakwah-kelompok tradisionalis, atau 
organisasi dakwah-kelompok fundamentalis-revivalis. Perbedaan 
paham keagamaan akan mempengaruhi pola dakwah mereka. 
Subjek dakwah di kalangan Nahdlatul Ulama’ cenderung banyak 
memanfaatkan budaya lokal, dengan berbagai modifikasi atau 
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tanpa modifikasi, sebagai media dakwah atau upaya pendekatan 
mereka terhadap sasaran dakwah. Sebuah pendekatan yang 
(mungkin) justru dihindari oleh subjek dakwah di kalangan 
Muhammadiyah. Dalam hal ini terjadi perkembangan arah 
dakwah yang menarik di kalangan Muhammadiyah, terutama 
setelah adanya konsep ‘dakwah kultural’ yang dihasilkan sidang 
Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali pada Januari 2002 
yang lalu. Konsep ini sebenarnya secara embrional telah ada di 
Muhammadiyah sejak medio tahun 80-an sampai awal tahun 
90-an. Hal ini terlihat dari buku-buku tentang dakwah yang 
diterbitkan oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah ketika itu. 
Dari buku-buku tersebut nampak adanya proses konseptualisasi 
pola dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat Indonesia ke 
depan.1 Terlepas dari masih adanya nuansa perbedaan dalam 
melihat konsep dakwah kultural tersebut, namun tetap menarik 
jika dilihat pola dakwah Muhammadiyah, khususnya jika dikaitkan 
dengan proses transformasi sosial-budaya yang berlangsung 
dalam masyarakat, termasuk juga dalam memanfaatkan budaya 
yang ada dalam masyarakat sebagai media dakwah.

b. Pemanfaatan Budaya Lokal sebagai Media Dakwah

1) Jenis-jenis Budaya Lokal

Budaya lokal yang dimaksud di sini adalah tradisi, 
upacara, atau kesenian yang berkembang dalam 
masyarakat setempat. Dalam hal ini dibagi ke dalam empat 
kategori yaitu tradisi/amalan animistik-Hinduistik, 
upacara lingkaran hidup, tradisi perayaan lokal-Arabik, 
seni budaya (baik lokal,  Arabik, moderen).

Sebelum mengulas tentang persoalan ini perlu 
dikemukakan terlebih dahulu, bahwa setiap subjek 
dakwah ternyata tidak sama dalam melihat ada-tidaknya 

1 Mengenai gagasan tentang konsep dakwah kultural ini dapat dilihat dalam Jurnal 
Inovasi No. 1 Tahun XII/2002. Adapun mengenai buku-buku yang disusun dan diterbitkan 
oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah periode 1985-1990 tersebut antara lain, Dialog 
Dakwah Nasional (1986?), Islam dan Dakwah Pergumulan antara Nilai dan Realitas 
(1988)
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budaya lokal di tempatnya masing-masing, dan juga tidak 
sama dalam melihat macam-macam dan unsur-unsur 
budaya lokal yang ada. Hal ini terlihat dari ragam dan 
frequensi jawaban subjek dakwah dalam setiap macam 
dan unsur budaya lokal. Bahkan di antara subjek dakwah 
tersebut banyak yang tidak menjawab dan menyatakan 
tidak ada. Berkenaan dengan hal ini dalam pembahasan 
tidak akan mempersalahkan banyak-sedikitnya frequensi 
ataupun jumlah yang menyatakan ada-tidaknya macam 
dan unsur budaya lokal yang ada. Yang terpenting kalau 
ada subjek dakwah yang menyatakan adanya sebuah 
budaya lokal, walaupun didukung oleh 1 atau 2 subjek 
dakwah, dapat disimpulkan bahwa macam dan unsur 
budaya lokal tersebut memang ada dalam masyarakat.

Dalam bidang tradisi aninisme-Hinduistik 
sebagaimana tercantum dalam tabel 1 menunjukkan 
bahwa unsur yang disebut secara jelas oleh respenden 
tentang hal ini ada 3 unsur yaitu penghormatan tempat 
angker, bakar dupa, dan mengkeramatkan kuburan 
tertentu. Sementara subjek dakwah yang lain tidak 
memberikan jawaban yang jelas, misalnya menjawab 
‘lainnya’ tanpa memberikan isian atau menyebutkan, 
menjawab ‘tidak ada’, dan tidak menjawab.

Tabel 1: Tradisi-Amalan Anismis-Hinduistik dan Upacara Lingkaran 

Hidup

Tradisi/
Amalan 

Anismis-
Hinduistik

F % Upac.Lingk.
Hidup F %

Penghormatan 
tempat angker 1 3.45 Tingkeban 17 25

Bakar dupa 3 10.34 Puputan-
selapanan 13 19.12

Kuburan yang 
dikeramatkan 4 13.79 Tedak siti 1 1.47

Lainya 10 34.48 Tetaan/
Tetesan 12 17.65
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Tidak ada 5 17.24 Surtanah/
telungdino 17 25

Tidak 
Menjawab 6 20.69 Lainya 4 5.88

Jumlah 29 100 Tidak 
Menjawab 4 5.88

Sumber: Data 
Primer, 2015 Jumlah 68 100

Semua unsur yang termasuk di dalam upacara 
lingkaran hidup ada, khususnya yang berkaitan dengan 
‘selametan’nya seperti tingkeban, puputan-selapanan, 
tedak siti, tetaan, surtanah (selametan berkenaan dengan 
kematian seseorang). Sementara yang berkaitan dengan 
tradisi perayaan, subjek dakwah menyatakan adanya 
sekatenan, ruwatan, syuronan, syawalan, padusan, 
dan nyadran. Khusus sekatenan sebenarnya di lokasi 
penelitian tidak ada, sebab sekatenan hanya ada di 
Yogyakarta.

Tabel 2: Tradisi Perayaan Lokal-Arabik

Tradisi Perayaan F %
Sekatenan 3 5.26
Ruwahan 14 24.57
Syuronan 7 12.28
Syawalan 17 29.82
Padusan 4 7.02
Nyadran 8 14.04
Tidak ada 1 1.75
Tidak Menjawab 3 5.26
Jumlah 57 100

Di bidang kesenian menunjukkan bahwa cukup 
banyak unsur dan macam kesenian yang ada. Kesenian 
lokal yang ada meliputi; jatilan, campursari, wayang, 
ketoprak, dan gamelan. Subjek dakwah yang lain 
menjawab ‘tidak ada’ kesenian lokal, ‘lainnya’, dan tidak 
menjawab. Kesenian Arabik yang ada meliputi; selawatan, 
barzanjian, rebana, dan syarakalan, hadrah, gambus dan 
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nasyid. Untuk kesenian modern hanya ada dua macam 
yaitu sendratari, dan band.

Tabel 3: Seni Budaya Lokal, Arabik, dan Modern

Seni 
Lokal F % Seni 

Arabik F % Seni 
Modern F %

Moco-
patan 0 0 Samrah 4 9.76 Band 4 15.38

Campur-
sari 7 21.21 Rebana 3 7.32

Kelom-
pok 

Sendra-
tari

1 3.846

Wa-
yang 3 9.09 Gambus 1 2.44 Lainya 3 11.54

Keto-
prak 1 3.03 Nasyid 1 2.44 Tidak 

ada 9 34.61

Jatilan 9 27.27 Hadrah 2 4.88 Tidak 
Jawab 9 34.61

Game-
lan 1 3.03 Barzan-

zian 9 21.95 Jumlah 26 100

Lainya 1 3.03 Syaraka-
lan 3 7.32

Tidak 
ada 7 21.21 Shalawa-

tan 12 29.27

Tak 
Jawab 4 12.12 Lainya 2 4.88

Jumlah 33 100 Tidak 
ada 4 9.76

Jumlah 41 100
Sumber: Data Primer, 2015

2) Pemanfaatan Seni Budaya Lokal sebagai Media Dakwah

Dalam bidang pemanfaatan kesenian budaya yang ada 
di masyarakat setempat dapat disimpulkan kebanyakan 
subjek dakwah tidak memanfaatkannya (lihat tabel 4). 
Misalnya dalam kesenian lokal, 48% subjek dakwah tidak 
pernah memanfaatkannya sebagai media dakwah, dan 
hanya ada 20% yang pernah memanfaatkannya. 
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Keadaan ini hampir sama dengan pemanfaatan seni-
budaya Arabik seperti hadrah, barzanjian, dan lainnya. 
Dalam seni budaya Arabik ini ada 40% yang tidak 
memanfaatkannya sebagai media dakwah, namun cukup 
banyak pula (36%) yang memanfaatkannya. Untuk seni–
budaya modern hanya ada 20% yang memanfaatkannya. 

Jika dibandingkan antarjenis kelamin menunjukkan 
bahwa, sebagian besar subjek dakwah perempuan (60%) 
tidak pernah memanfaatkannya, sedangkan selebihnya 
tidak menjawab. Dengan demikian subjek dakwah 
perempuan dapat dikatakan tidak ada yang pernah 
memanfaatkannya, baik di bidang seni budaya lokal, seni 
budaya Arabik, maupun seni budaya modern. 

Subjek dakwah laki-laki menunjukkan bahwa 9 % 
tidak pernah memanfatkan seni budaya lokal, dan hanya 
ada 5% yang memanfaatkannya, selebihnya (6%) tidak 
menjawab. Di bidang seni budaya Arabik menunjukkan 
bahwa, 9% memanfaatkannya, 5% tidak memanfaatkan, 
sedangkan 6% yang lain tidak menjawab. 

Tabel 4: Pemanfaatan Seni Budaya Lokal, Arabik, dan Modern

Seni Lokal N % Seni 
Arabik N % Seni 

Moderen N %

Pernah 5 20 Pernah 9 36 Pernah 5 20
Tidak 

Pernah 12 48 Tidak 
Pernah 10 40 Tidak 

Pernah 11 44

Tidak 
Menjawab 8 32 Tidak 

Jawab 6 24 Tidak 
Jawab 9 36

Jumlah 25 100 Jumlah 25 100 Jumlah 25 100
Sumber: Data Primer, 2015.

Di bidang seni modern, subjek dakwah laki-laki 
ada 9% yang menjawab tidak pernah memanfaatkan, 
sedangkan yang memanfaatkannya ada 4%, selebihnya 
7% tidak menjawab.
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3) Pemanfaatan Tradisi Perayaan Lokal dan Upacara 
Lingkaran Hidup

Sementara dalam pemanfaatan tradisi perayaan lokal 
dan upcara lingkaran hidup, sebagaimana tercantum 
dalam tabel 6 bahwa, sebagian besar subjek dakwah 
(68%) pernah memanfaatkan tradisi perayaan lokal-
Arabik seperti syuronan, sywalan, nyadran. Hanya 
ada 8% yang tidak pernah memanfaatkannya. Dalam 
upacara lingkaran hidup juga sangat banyak (67%) yang 
memanfaatkannya, dan hanya ada 13% yang tidak pernah 
memanfaatkannya.

Tabel 5: Pemanfaatan Tradisi Perayaan Lokal dan Upacara Lingkaran 
Hidup (ULH)

Tradisi Perayaan 
Lokal-Arabik N % ULH N %

Pernah 17 68 Pernah 15 60

Tidak Pernah 3 12 Tidak 
Pernah 4 16

Tidak Menjawab 5 20 Tidak 
Jawab. 6 24

Jumlah 25 100 Jumlah 25 100
Sumber: Data Primer, 2015.

Dari segi jenis kelamin, 20% dari subjek dakwah 
perempuan menjawab tidak pernah mamanfaatkan tradisi 
perayaan lokal, 40% menjawab pernah memanfaatkannya, 
dan selebihnya sebesar 40% tidak menjawab. Di kalangan 
subjek dakwah laki-laki hanya ada 10% yang tidak 
memanfatkannya, 20% tidak menjawab, dan yang terbesar 
adalah mereka yang menjawab pernah memanfaatkannya 
(70%).

Dalam upcara lingkaran hidup, 40% subjek dakwah 
perempuan pernah memanfaatkannya, sedangkan yang 
tidak pernah memanfaatkannya ada 20%, dan yang tidak 
menjawab ada 40%. Sementara subjek dakwah laki-laki 
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ada 65% yang pernah memanfaatkannya, sedangkan 
yang tidak memanfaatkannya ada sekitar 15%, selebihnya 
tidak menjawab (20%).

c. Perbandingan Antarsubjek Dakwah	Yang	Berbeda	Afiliasi	
Paham Agama Dalam Pemanfaatan Budaya Lokal

1. Pemanfaatan Seni Budaya 

Dalam seni budaya lokal sebagaimana terlihat dalam 
tabel 28, subjek dakwah di kalangan NU ada 40% yang 
memanfaatkannya, dan 60% tidak memanfaatkan. 
Umumnya mereka memanfaatkan seni jatilan. Bagi 
mereka yang memanfaatkan beralasan karena jatilan 
penarik massa dan silaturrahim. Adapun yang tidak 
memanfaatkan beralasan karena tidak bisa, dan 
dianggap menimbulkan ma’siyat. Subjek dakwah di 
kalangan Muhammadiyah kebanyakan (45%) tidak 
memanfaatkan, dan 15% memanfaatkan, juga banyak 
(40%) yang tidak menjawab. Di kalangan subjek dakwah 
Muhammadiyah ini seni budaya lokal yang digunakan 
meliputi; campursari, wayang, dan gamelan. Alasannya, 
campursari tak masalah dari segi agama, wayang dan 
gamelan menggambarkan hidup manusia di dunia dan 
akherat; selebihnya 8% tidak menjawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan; Pertama, subjek 
dakwah NU (40%) lebih banyak memanfaatkan seni budaya 
lokal dibandingkan dengan subjek dakwah Muhammadiyah 
(15%). Kedua, Seni budaya lokal yang dimanfaatkan 
berbeda antara subjek dakwah NU dan Muhammadiyah. 
Subjek dakwah NU memanfaatkan jatilan, sedangkan subjek 
dakwah Muhammadiyah memanfaatkan campursari, 
wayang dan gamelan. Ketiga, alasan pemanfaatannya juga 
berbeda, di kalangan subjek dakwah NU beralasan sosial-
keagamaan (penarik massa dan silaturrahim), sedangkan 
subjek dakwah Muhammadiyah melihatnya dari sisi 
aqidah yaitu seni budaya lokal (campursari) dianggap tidak 
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bertentangan dengan ajaran agama, bahkan seni budaya 
lokal tersebut (wayang dan gamelan) dianggap memiliki 
pesan-pesan moral bagi manusia.

Dalam seni budaya Arabik, seluruh subjek dakwah 
di kalangan NU memanfaatkannya. Umumnya mereka 
memanfaatkan selawatan,barzanjian, dan rebana. Mereka 
memanfaatkan karena selawatan dianggap sebagai 
penyejuk hati, dapat menjalin silaturrahim, barzanjian 
dan rebana menjalin siltaurrahim dan menyenangkan. 
Subjek dakwah di kalangan Muhammadiyah kebanyakan 
(40%) tidak memanfaatkan, dan 20% memanfaatkan, 
juga banyak (40%) yang tidak menjawab. Di kalangan 
subjek dakwah Muhammadiyah ini seni budaya Arabik 
yang digunakan meliputi; kasidah/rebana/samroh, 
shalawatan, dan barzanjian. Alasannya, kasidah berisi 
hiburan dan pesan moral, berzanjian dan selawatan 
untuk mengenang kelahiran anak dan tarikh Nabi dan 
mengharapkan syafaat, samroh dan rebana banyak 
peminatnya. Sementara bagi mereka yang tidak 
memanfaatkan karena beberapa faktor yaitu tidak 
berminat /tidak bisa, dan seni budaya Arabik tersebut 
dianggap tidak sesuai dengan upaya mewujudkan Islam 
yang tajidid dan modern.

Dengan demikian dapat disimpulkan; Pertama, subjek 
dakwah NU (100%) jauh lebih banyak memanfaatkan 
seni budaya Arabik dibandingkan dengan subjek dakwah 
Muhammadiyah (20%). Kedua, Seni budaya Arabik yang 
dimanfaatkan relatif ada kesamaan antara subjek dakwah 
NU dan Muhammadiyah yaitu shalwatan, barzanjian, 
dan rebana. Ketiga, alasan pemanfaatannya tidak jauh 
berbeda, di kalangan subjek dakwah NU beralasan psiko-
sosial-agamis (penyejuk hati, dan menyenangkan dan 
silaturrahim), sedangkan subjek dakwah Muhammadiyah 
melihatnya dari sisi kesejarahan yaitu seni budaya Arabik 
dianggap mengenang sejarah Nabi, bahkan seni budaya 
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Arabik tersebut dianggap memiliki pesan-pesan moral 
bagi manusia.

Dalam seni budaya modern, seluruh subjek dakwah 
di kalangan NU tidak memanfaatkannya. Mereka tidak 
memanfaatkan karena tidak bisa, tidak ada fasilitas dan 
memang tidak diperlukan.

Subjek dakwah di kalangan Muhammadiyah 
kebanyakan (35%) tidak memanfaatkan, dan 20% 
memanfaatkan, juga banyak (45%) yang tidak 
menjawab. Di kalangan subjek dakwah Muhammadiyah 
ini seni budaya modern yang digunakan meliputi; band 
dan sndratari. Alasannya, band mudah menyewanya, 
sendratari berisi hiburan dan pesan moral. Sementara 
bagi mereka yang tidak memanfaatkan karena beberapa 
faktor yaitu masyarakat tidak mungkin dapat mengambil 
manfaat dari hiburan semecam itu, dan tidak bisa/minat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan; Pertama, 
subjek dakwah Muhammadiyah (35%) lebih banyak 
memanfaatkan seni budaya modern dibandingkan 
dengan subjek dakwah NU (0%). Kedua, Seni budaya 
modern yang dimanfaatkan jelas berbeda karena antara 
subjek dakwah NU tidak memenfaatkan, sedangkan 
subjek dakwah Muhammadiyah memanfaatkan band, 
dan sendratari. Ketiga, alasan tidak memanfaatkan ada 
sedikit kesamaan yaitu sama–sama karena tidak bisa 
atau tidak berminat. Perbedaannya di kalangan subjek 
dakwah Muhammadiyah ada yang menganggapnya 
sebagai hiburan yang sia-sia atau tidak ada nilanya dalam 
kaitannya dengan peningkatan agama masyarakat.

2. Pemanfaatan Tradisi

Dalam tradisi perayaan lokal, seluruh subjek 
dakwah di kalangan NU memanfaatkannya. Mereka 
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memanfaatkan nyadran, dan suronan. Bagi mereka 
yang memanfaatkan beralasan karena nyadran penting 
untuk mengenang leluhur sekaligus menambah iman dan 
mengingat kematian sehingga terdorong mendekatkan 
diri kepada Tuhan. Nyadran dianggap sebagai tradisi 
untuk menghormati ibu bapak yang sudah meninggal, juga 
sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain. Sementara 
suronan untuk mengenang atau memperingatai kelahiran 
Nabi. 

Subjek dakwah di kalangan Muhammadiyah cukup 
banyak juga (55%) yang memanfaatkan, dan hanya 
ada 15% yang tidak memanfaatkan. Mayoritas subjek 
dakwah Muhammadiyah memanfaatkan tradisi perayaan 
lokal berupa syawalan, sangat kecil yang memanfaatkan 
nyadran. Alasannya, syawalan tidak termasuk bid’ah, 
syawalan juga diorientasikan untuk mengembangkan 
PHBI, mempererat persaudaraan, syawalan dianggap 
sebagai rutinitas dan budaya yang berisi pesan moral 
dan aqidah yang perlu dilestarikan, syawalan sebagai 
tradisi yang mengandung pekerti yang baik. Adapun 
nyadran pada hakikatnya ziarah kubur untuk mengingat 
kematian. Sementara bagi yang tidak memanfaatkan 
karena tidak berminat.

Dengan demikian dapat disimpulkan; Pertama, subjek 
dakwah NU (100%) jauh lebih banyak memanfaatkan 
tradisi perayaan lokal dibandingkan dengan subjek 
dakwah Muhammadiyah (55%). Kedua, tradisi perayaan 
lokal yang dimanfaatkan berbeda antara subjek dakwah 
NU dan Muhammadiyah. Subjek dakwah NU umumnya 
memanfaatkan nyadran dan sebagian kecil suronan, 
sedangkan subjek dakwah Muhammadiyah umumnya 
memanfaatkan syawalan dan sebagian kecil nyadran. 
Ketiga, alasan pemanfaatannya di kalangan subjek 
dakwah NU bersifat reliogio-sosio-historis (untuk 
mendekatkan diti kepada Tuhan, sarana berinteraksi, 
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dan memperingati kelahiran Nabi), hal ini tidak jauh 
berbeda dengan alasan subjek dakwah Muhammadiyah 
yang bersifat religio-sosio (bukan bid’ah dan berisi pesan 
aqidah-moral, dan mempererat persaudaraan).

Tradisi upacara lingkaran hidup adalah upacara yang 
berhubungan dengan tumbuh-kembangnya manusia 
di dunia mulai dari masih di kandungan, kelahiran, 
perkawinan sampai kematian. Dalam tradisi ini seluruh 
subjek dakwah di kalangan NU memanfaatkannya. Mereka 
memanfaatkan tingkeban, selapanan, upacara untuk 
memperingati kematian seperti telungdino, mitungdino 
dan seterusnya. Bagi mereka yang memanfaatkan 
beralasan karena tingkeban, selapanan, telungdino masih 
berlaku dalam masyarakat, juga (selapanan, telungdino) 
untuk mendoakan arwah orang yang sudah mati agar 
diterima di sisi Tuhan, ia juga berfungsi sebagai media 
silaturrahnim dan media mengembangkan ukhuwah 
islamiyah.

Subjek dakwah di kalangan Muhammadiyah cukup 
banyak juga (50%) yang memanfaatkan, dan ada 20% 
yang tidak memanfaatkan upacara lingkran hidup. 
Mereka memanfaatkan teta’an, tingkeban, selapanan, 
dan juga upacara untuk kematian seperti telungdino. 
Alasannya beragam yaitu: tingkeban diisi dengan 
pengajian tidak masalah, tetaan adalah kesadaran jamaah, 
tingkeban dan selapanan sebagai rasa syukur kepada 
Allah yang telah menciptakan manusia dan kelahiran 
manusia, tingkeban dan selapanan mengandung pesan 
moral, selamatan masih diyakini masyarakat, selapanan 
dijadikan sebagai ulang tahun, telungdino dijadikan 
sebagai tempat berkumpul/silaturrahim. 

Dengan demikian dapat disimpulkan; Pertama, subjek 
dakwah NU (100%) jauh lebih banyak memanfaatkan 
tradisi upacara lingkaran hidup dibandingkan dengan 
subjek dakwah Muhammadiyah (55%). Kedua, tradisi 
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upacara lingkaran hidup yang dimanfaatkan relatif 
berbeda dan lebih banyak subjek dakwah Muhammadiyah 
daripada subjek dakwah NU. Subjek dakwah NU umumnya 
memanfaatkan tingkeban, selapanan, dan upacara untuk 
kematian. Adapun subjek dakwah Muhammadiyah 
umumnya memanfaatkan teta’an, tingkeban, selapanan, 
dan juga upacara untuk kematian. Ketiga, di kalangan 
subjek dakwah Muhammadiyah ada upaya mengubah 
substansi dan tujuan upacara, misalnya tingkeban diubah 
substansinya dengan pengajian, tujuannya untuk rasa 
syukur ke hadirat Tuhan atas kelahiran dengan selamat. 
Sementara di kalangan subjek dakwah NU untuk 
mendoakan arwah misalnya dalam telungdino. Kedua 
kelompok subjek dakwah sama-sama melihat bidang 
sosial dari upacara lingkaran hidup yaitu sebagai media 
silaturrahim dan peningkatan ukhuwah Islamiyah. 

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 
beberapa hal: Pertama, dari berbagai macam dan unsur 
budaya lokal yang ada, di kalangan subjek dakwah terjadi 
perbedaan dalam memanfaatkannya, kebanyakan dari 
mereka tidak memanfaatkan seni-budaya yang ada di 
masyarakat, baik dalam kesenian lokal maupun dan seni-
budaya Arabik ( seperti hadrah, barzanjian), bahkan 
untuk seni budaya modern mayoritas subjek dakwah tidak 
memanfaatkannya. Sementara dalam pemanfaatan 
tradisi perayaan lokal-Arabik, sebagian besar subjek 
dakwah pernah memanfaatkannya seperti syuronan, 
syawalan, nyadran, hal yang sama dalam upacara 
lingkaran hidup. Kedua, jika dilakukan perbandingan 
antarkelompok subjek dakwah NU dan Muhammadiyah 
menunjukkan bahwa subjek dakwah NU lebih banyak 
memanfaatkan tradisi-perayaan dan upacara lingkaran hidup 
dibandingkan dengan subjek dakwah Muhammadiyah, 
demikian juga dalam seni-budaya (lokal, Arabik, modern). 
Macam dan unsur serta alasan pemanfaatannya juga 
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(relatif) berbeda, Perbedaan dalam pemanfaatan budaya 
lokal oleh kedua kelompok subjek dakwah tersebut 
berkaitan dengan citra diri kelompok masing-masing 
yaitu NU sebagai organisasi keagamaan tradisionalis dan 
Muhammadiyah adalah modern yang cenderung melihat 
nilai-nilai lokal dari aspek bid’ah, tahayul dan khurofat. 

C. Perubahan Fungsi dan Makna Budaya Lokal

1. Sejarah Upacara Sekatenan 

Acara Sekaten merupakan berkas budaya yang bermuara pada 
nilai-nilai religius (Islam) yang sampai saat ini tetap dilestarikan, 
bahkan dijadikan acara seremonial bagi masyarakat Yogyakarta 
khususnya. Bermula dari sosok individu yang waktu mudanya 
dikenal sebagai seorang yang berperilaku kurang baik, namun 
setelah mengalami proses konversi agama menjadi seorang 
mativator dan inovator dakwah. Dialah Sunan Kalijaga.

Kemampuan memadukan antara idea (ajaran Islam) dengan 
realita (kondisi sosial budaya masyarakat Jawa) Sunan Kalijaga 
telah memberikan kontribusi yang besnar dalam bidang dakwah 
Islam pada waktu itu.

Keunikan dakwah Sunan Kalijaga adalah terletak pada 
kemampuannya dalam menyampaikan pesan dakwah melalui 
media yang sesuai dengan animo masyarakat, sehingga 
mereka dapat terekrut sebagai muallaf. Salah satu bentuknya 
melalui kesenian gamelan, dimana masyarakat yang berminat 
mengunjungi diharuskan mengucapkan kalimat syahadat terlebih 
dahulu. Acara tersebut telah mengalami perkembangan, baik 
dalam segi bentuk maupun isi, sehingga terlihat seperti yang ada 
sekarang.

2. Antara Nilai Idealisme dengan Nilai Pragmatisme

Suatu fenomena yang telah mengkristal di kalangan 
masyarakat yaitu sifat konsumtif di ketika mengunjugi area 
pasar malam sekaten. Memasuki area ini pegunjung akan 
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disuguhi berbagai barang dagangan dan hiburan. Namun sebelum 
pengunjung memasuki arena secara tidak disengaja akan didengar 
melalui pengeras suara suatu wejangan agama Islam yang inti 
materinya berkisar pemberian nasihat agar pengunjung secara 
konstant berada dalam kondisi bertakwa kepada Allah SWT. 
Selintas wejangan itu terdengar untuk kemudian pupus dalam 
kehirukpikukan suasana dalam arena dan pesan dakwahpun –
yang belum tentu diperhatikan- tak berbekas !

Di tengah-tengah arena ini beberapa stand hiburan penuh 
dengan pengunjung, dengan diiringi musik membahana, sebagian 
pengunjung ada yang bergoyang pinggul, seagian lain asyik dengan 
permainan ketangkasan dan beberapa hiburan lainnya. Beberapa 
panggung dangdut dan ketangkasan yang tertutup berpacu dalam 
merekrut pengunjung. 

Yogyakarta sebagai kota pelajar, dimana komposisi 
penduduknya kebanyakan remaja, maka penyuguhan tontonan 
yang bersifat hiburan, musik, dan permainman jelas mempunyai 
‘makna’ tersendiri dan bahkan barangkali fenomena inipun 
termasuk perhitungan kelompok-kelompok hiburan tadi.

Memberikan keleluasaan kepada pedagang dan kelompok-
kelompok kesenian dalam arena ini merupakan suatu langkah 
terpuji dalam rangka memeriahkan suasana menjelang sekaten, 
disamping yang terutama dari segi ekonomi mempunyai makna 
dalam upaya mengembangkan usaha dagang dari kalangan 
ekonomi lemah serta mengembangkan kreatifitas dalam bidang 
kesenian, sekaligus sebagai pendapatan bagi daerah.

Namun bagaimanapun setiap muslim dan masyarakat 
umumnya harus memiliki komitmen terhadap tujuan 
pembangunan yang menghendaki terwujudnya masyarakat 
adil makmur material dan spiritual, lahir dan batin. Karenanya 
upaya-upaya yang berorientasi kepada pemupusan nilai-nilai 
religius atau spiritualitas dan demoralisasi anggota masyarakat 
harus dibendung. Apalagi akhir-akhir ini masyarakat sedang 
melancarkan aksi antipornografi dan konsumerisme, baik yang 
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berkenaan dalam tontonan dalam bentuk gambar, maupun yang 
berbentuk tontonan langsung yang kesan sangat efektif dalam 
proses demoralisasi kepribadian seseorang. Sejenak menghitung 
secara kuantitatif porsi missi sekaten sendiri denga usaha 
demoralisasi yang disuguhkan melalui tontonan yang bersifat 
pornografi dan konsumtif nampak ketidakimbangannya. Dari 
lamanya waktu antara nilai idealisme yang disuguhkan ketika 
pasar malam dan ketika inti acara sekatenan sendiri jelas tidak 
imbang. 

Pengunjung seolah-olah disuguhi tontonan dan hiburan 
menjelang arena sekaten, untuk kemudian kesan dari nilai-nilai 
yang sudah tertanam tersebut hendak dipupus dengan nilai 
idealisme yang relatif tidak menopang ketika acara inti sekaten.

Bias negatif dari fenomena di atas tidak bisa disangsikan 
lagi. Karena itu apa sebenarnya yang dapat diharapkan dari 
acara seremonial budaya lokal seperti sekatenan jika nilai-
nilai idealisme budaya lokal sendiri tertindas oleh nilai-nilai 
pragmatisme. Paling banter kita hanya menunggu “kematian” 
nilai-nilai idealisme itu sendiri. Ke depan kita berharap agar 
upacara sekatenan dapat diformat ulang agar nilai-nilai dakwah 
yang menjadi semangat awal sekatenan dapat ditingkatkan dan 
dihidupkan kembali. Hal ini berarti seketanan perlu direvitalisasi 
agar berfungsi sebagai media dakwah yang relatif proporsional. 
Pemaduan antara kepentingan ekonomi-pariwisata dan nilai-nilai 
idealiasme dakwah harus dilakukan agar tidak mengorbankan 
makna awal dari upacara tersebut. 
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Memaasuki millenium ketiga umat manusia terus dihadapkan 
berbagai persoalan yang kian rumit. Persoalan-persoalan baru 
terus bermunculan dan tumpang-tindih dengan persoalan lama. 
Perkembangan peradaban manusia telah dan akan memasuki era 
pasca industri dan globalisasi dengan gejala karakteristiknya. 
Dalam bagian ini akan disoroti berbagai persoalan lingkungan 
eksternal dalam bidang sosial-budaya secara luas,, baik di 
bidang sosial, budaya-politik, dan ekenomi. Kamudian akan 
dikemukakan tentang bagaimana dakwah Islam meresponnya. 

Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ketiga, 
melalui mega proyek developmentalisme, telah banyak 
mengancam kebudayaan tradisional dan akar-akar kehidupanm 
sosial yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Hal 
ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi-
informasi yang mengandaikan dunia sebagai sebuah desa (desa-
global). Setiap individu dan kelompok dapat berinteraksi dengan 
akselerasi yang sangat cepat, simultan dan mengglobal. Dalam 
proses globalisasi terkandung juga akumulasi berbagai nilai 
dan norma dari masyarakat dunia, sehingga memungkinkan 
munculnya konflik dan integrasi sosial budaya dari berbagai 
komunitas, baik etnis, agama dan bangsa.

 Sistem politik, ekonomi dan budaya Barat yang digelindingkan 
juga oleh proses globalisasi telah melahirkan berbagai dampak 
kepada masyarakat Islam di Indonesia. Karena itu menjadi 
sangat urgen untuk membahas respon Islam, atau lebih khusus 
dakwah Islam dalam menanggapi berbagai issu yang berasal dari 
lingkungan eksternal tersebut. 

A. Karakteristik dan Dampak Globalisasi-
Developmentalisme.

1. Makna dan Karakteristik 

Modernitas dapat dilihat sebagai proses rasionalisasi 
dan sekularisasi dalam konteks kebudayaan masyarakat 
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industri (Turner. 1991: xviii). Ia kemudian menyejagat melalui 
proses globalisasi. Antara modernitas dan globalisasi sangat 
terkait karena keduanya sama-sama didorong oleh nilai-nilai 
humanistik-sekularistik. Karena itu globalisasi, sama dengan 
modernitas, tidak bebas nilai. Globalisasi merupakan suatu proses 
pembentukan dunia menjadi suatu wadah secara sosial-budaya 
(Robertson dalam Beckford dan Thomas, 1991:11). Pengertian ini 
mengandaikan bahwa globalisasi merupakan suatu proses lanjutan 
dari transnasionalisasi, sehingga mengakibatkan hilangnya 
sekat-sekat geografis antarnegara-bangsa, dan mertasnya sejkat-
sekat sosial, budaya, etnik dan agama.

Robertson (dalam Beckford dan Thomas 1991 : 11) secara 
lebih rinci mengemukakan 4 hal yang menjadi ciri dari 
proses globalisasi tersebut yaitu yaitu proses sosiatalisasi 
(sociatalization), individuasi (individuation), intenasionalisasi 
(internationalization), dan humanisasi (humanization). 
Sosialitasi merupakan proses menjadikan masyarakat-
kebangsaan moderen dalam dataran dunia global, sedangkan 
individuasi merupakan proses menjadikan individu sebagai pribadi 
moderen. Internasionalisasi bermakna bahwa globalisasi itu pada 
intinya merupakan perluasan dan pengembangan sistem nilai 
Eropa (atau Barat pada umumnya) ke dalam seluruh kehidupan 
masyarakat dunia moderen. Adapun humanisasi sebagai proses 
memanusiakan manusia.

Dalam dimensi internasionalisasi yang dimaksud dengan 
sistem nilai Barat adalah seperti ditegaskan oleh Weber yaitu 
nilai-nilai rasionalitas. Rasionalitas merupakan komponen 
utama yang menyebabkan peradaban Barat memiliki makna 
dan pengaruh yang menyejagad. Ia mempunyai nilai penting 
bagi tumbuh-kembangnya paeradaban Barat moderen. Semua 
tindakan dan interaksi manusia didasarkan atas pertimbangan 
rasional dan memupuskan pertimbanga yang bersifat magis 
dan agama. Bidang ekonomi dikelola secara rasional yang pada 
akhirnya melahirkan sistem kapitalis, sementara di bidang 
organisasi melahirkan sistem birokrasi. Walaupn kemudian 
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oleh gerakan posmodernisme mulai digugat dan dipertanyakan 
hegemoninya. Hal ini disamping karena peradaban moderen 
telah melahirkan arogansi juga karena dianggap tidak mampu 
melakukan ’pencerahan’ atau pemberdayaan bagi manusia 
sebagaimana tujuan awal nya. Rasionalitas dalam masyarakat 
moderen telah tereduksi hanya dalam pengertian rasionalitas 
instrumen atau teknologis, terlepas dari rasionalitas yang 
membebaskan, sehingga menjadikan rasio sebagai musuh dari 
kebebasan itu sendiri (Heru Nugroho dalam Suyoto dkk, 1994 : 
92-93)\

Naisbitt & Patricia Aburdene (1990) telah menunjukkan 
adanya kesamaan pola hidup di seluruh jagad pada abad ke 21, 
meskipun sebenarnya sudah nampak setengah abad yang lalu. 
Naisbitt & Aburdene (1990: 110) meramalkan globalisasi dalam 3 
aspek yaitu makanan, pakaian dan hiburan (3 F = food, fashion, and 
fun). Jenis makanan dan minuman yang sama, tersaji di seluruh 
dunia. Si George yang ada di New York dan Paimin yang ada di 
Wonosari sama-sama merasakan nikmatnya minuman ’Coca-
Cola’. Kedua sosok manusia tersebut sama-sama memakai jeans 
’Lea’ dengan menggunakan asesoris anting-anting di telinganya 
sambil menonton film layar lebar, Titanic. Kita sebenarnya dapat 
menambahkan kecenderungan globalisasi bukan sekadar pada 
3 F tersebut, tapi juga pada aspek-aspek yang lain, mulai dari 
persoalan budaya, sosial dan bahkan agama.

Proses globalisasi juga ditandai dengan munculnya sosiatalisasi. 
Masyarakat negara-negara-kebangsaan (nation state) sudah 
berinteraksi dan berinterdependensi, baik secara ekonomik, 
budaya maupun politik dan lingkunga. Kasus-kasus aktual telah 
menunjukkan hal itu. Kasus kebakaran hutan di Indonesia 
juga dirasakan oleh negara-negara Asean, bahkan menjadi 
persoalan dan kecemasan dunia internasional. Krisis moneter 
di negara Asia dan melemahnya Yen Jepang atas dolar Amerika 
ikut mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi negera 
berkembang dan maju lainnya. Uji coba nuklir India dan Pakistan 
telah menimbulkan kecemasan masyarakat internasional akan 
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munculnya hantu perang nuklir, termasuk juga kasus penyakit 
AIDS yang menyebar secara lintas negara-bangsa. Kasus Salman 
Rusdi telah mengglobal seiring dengan respon masyarakat Islam 
di seluruh dunia.

Kesemua fenomena tersebut membutuhkan pemikiran, 
bukan saja dari masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat di 
negara-negara lain. Dalam kaitan ini, ada idiom bijak dari manusia 
moderen yaitu ‘berfikir global tapi bertindak secara lokal’ (think 
globally and act locally). Idiom ini mengandaikan bahwa dalam 
menghadapi proses dan fenomena globalisasi, masyarakat jangan 
sampai bersikap eksklusif secara intelektual, sebaliknya harus 
membuka diri terhadap ide-ide yang dianggap asing dalam rangka 
memperluas khasanah intelektualnya. Di sisi lain khasanah 
intelektual itu akan memberi manusia ‘wisdom’ dalam bertindak. 
Suatu tindakan, sikap dan pemikiran harus tetap beranjak dari 
nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat.

Globalisasi muncul seiring dengan terjadinya perubahan sosial 
terencana pada negara-bangsa moderen, khususnya di negara 
berkembang melalui megaproyek Barat yaitu developmentalisme 
atau pembangunanisme. Di negara berkembang, pembangunan 
yang telah menjadi ideologi baru menghendaki perubahan sosial 
secara evolutif dari masyarakat tradisional menuju masyarakat 
moderen. Suatu masyarakat industri yang menjadikan iptek 
sebagai pilarnya sebagaimana yang telah dicapai masyarakat 
Barat. Sebagai suatu proses, developmentalisasi dan juga 
globalisasi, jelas tidak bebas nilai. Ia merupakan agama baru 
yang didorong oleh kekuatan peradaban Barat yang sekularistik-
materialistik-humanistik.

Pembangunan di negara berkembang setelah merdeka 
dari penjajahan fisik hanya dihadapkan kepada dua alternatif 
model yaitu kapitalisme atau sosialisme. Sampai sekarang 
ideologi developmentalisme menjadi paradigma dominan di 
sebagian besar negara. Hegemoni paradigma developmentalisme 
telah menjadikan tatanan dunia nampak seperti menjadi 
homogen. Pernyataan ini barangkali benar jika dilihat substansi 
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developmentalisme yaitu adanya perubahan sosial-budaya dalam 
setiap komunitas secara terencana dan bertahap. Tidak ada 
satu kelompokpun yang tidak menghendaki adanya perubahan 
walaupun intensitas seberapapun. Di sisi lain, sebenarnya dalam 
proses developmentalisasi dan globalisasi tersebut terkandung 
respon dari berbagai komunitas masyarakat di negara berkembang 
maupun negara maju sendiri, termasuk dari umat beragama.

Developmentalisasi dan globalisasi sebagai suatu proses 
perubahan sosial yang bersifat sekularis-materialistik-
humanistik, telah menimbulkan dampak sosial-budaya 
masyarakat, baik komunitas bangsa maupun komunitas umat 
beragama. Dalam internal kebanyakan negara berkembang 
muncul keragaman tingkatan yang dicapai oleh masyarakatnya. 
Di sebagian komunitas telah berada di tingkatan masyarakat 
industri dan bahkan pascaindustri, namun di sebagian lain masih 
berada dalam tingkatan agrikultural-tradisional. Kondisi ini jika 
mengadopsi pendapat Weber dapat dikatakan bahwa, dalam 
suatu masyarakat ada tumpang-tindih antara tingkatan magi dan 
ilmu pengetahuan (Schroeder, 1992 : 11)

2. Dampak Globalisasi - Developmentalisme 

Kemajuan iptek seiring dengan proses globalisasi dan 
pembangunan menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial 
budaya masyarakat. Dampak-dampak tersebut meliputi 
(Kuntowijoyo, 1987 : 10 – 11, ; Pratiknya, 1407 : 20-21; Widyarsono 
: 4-5; Faqih dalam Interfidei, 1994: 220-222; Rakhmat, 1992 : 
72-73) : (1) Munculnya reifikasi, objektivikasi dan urbanisas, 
(2) Anomi dan kontradiksi budaya, (3) Pengaburan identitas dan 
peranan nilai lokal dan agama

Developmentalisasi dan Globalisasi yang ditandai oleh 
hegemoni nilai-nilai Barat telah menimbulkan proses reifikasi dan 
objektivikasi. Suatu kecenderungan untuk membendakan segala 
sesuatu, artinya semua sikap, tindakan dan pemikiran termasuk 
keberhasilan sesuatu diukur dari aspek lahiriyah dan secara 
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kuantitatif. Reifikasi dan objektivikasi juga dapat disebut sebagai 
terperangkapnya manusia dalam sistem budaya dan teknologi 
dan sangat tergantung (tersubstitusi) dalam sistem tersebut. 
Manusia menjadi objek dari sistem budaya dan teknologi yang 
dibuatnya sendiri. Ia tidak lagi berposisi sebagai pencipta dan 
pengendali sistem, namun sebaliknya masuk arus sistem tersebut. 
Kecenderungan ini akhirnya akan memicu berkembangnya sikap 
dan perilaku yang materialistik dan budaya massif. 

Sekularisme berupaya memisahkan antara yang suci dengan 
yang profan, antara agama dengan kehidupan duniawi (ekonomi, 
politik dan lainnya). Pada gilirannya terjadi spesialisasi peran 
agama dalam kehidupan manusia. Agama hanya ditempatkan 
pada bidang kerohanian atau spiritual. Jargon penguasa sekuler 
yang cukup terkenal misalnya, jangan campurkan urusan agama 
dengan politik. Spesialisasi agama ini tergambar juga dalam fungsi 
masjid di Indonesia yang hanya digunakan untuk kegiatan ritual. 
Dengan demikian, dalam era globalisasi ini peran agama telah 
tergradasi. Agama yang dalam masyarakat tradisional begitu 
besar dalam kehidupan manusia (termasuk peran penyesuaian 
diri dari ketegangan psikologis manusia) tergantikan oleh iptek 
yang rasional (Nottingham, 1993 : 60-62). Peranan agama 
menjadi terbatas, sementara peranan iptek merambah ke dalam 
berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain seperti ditegaskan 
Weber, munculnya ilmu pengetahuan moderen-rasional secara 
sistematik telah menafikan peranan ideologi (world-view) magic 
dan tentunya agama (Schoeder, 1992 : 42)

Objektivikasi-reifikasi yang telah menimbulkan 
ketergantungan dan subordinasi manusia terhadap kekuatan 
sistem, pada gilirannya menimbulkan kecenderungan alianasi 
pada masyarakat industri. Suatu perasaan tidak berdaya, tidak 
bermakna dan terpencil di tengah hingar-bingar teknologi dan 
manusia lain.

Kecenderungan ini dipercepat lagi dengan munculnya 
urbanisasi. Hal ini karena urbanisasi telah meruntuhkan nilai-
nilai komunalitas dalam masyarakat tradisional (Kuntowijoyo, 
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1987 : 10-11), sehingga kehidupan guyub yang sarat dengan 
hubungan sosial yang emosional, secara bertahap akan sirna. Pada 
masyarakat urban, hubungan sosial berdasarkan pertimbangan 
rasional seiring dengan kecenderungan sikap individualistik.
Akhirnya, manusia jatuh dalam suasana keterasingan.

Anomi dan Kontradiksi Budaya: Anomi merupakan 
suatu kondisi tidak sejalannya antara perubahan struktur 
(industrialisasi, teknologisasi dan urbanisasi) dengan 
perkembangan budaya tradisional. Sementara, kontradiksi budya 
terjadi karena Ketidaksesuaian dalam sistem nilai (Kuntowijoyo, 
1987 : 11). Misalnya dalam pembangunan ekonomi seharusnya 
diiringai dengan nilai etos kerja yang tinggi dengan menunda 
pemuasan, namun dalam akenyataan justru pembangunan 
ekonomi telah menimbulkan nilai-nilai ’berleha-leha’ dan 
menghamburkan pemuasan sesaat. Durkheim (984 : 357-360) 
menyatakan bahwa anomi terjadi ketika pembagian kerja tidak 
menghasilkan solidaritas. Artinya, bila hubungan antara satuan 
sosial tidak sesuai atau tidak berfungsi dengan baik.

Pengaburan Identitas Budaya Komunitas: Developmentalisme 
dapat dikatakan telah berhasil melakukan proses globalisasi 
nilai-nilai Barat di berbagai belahan dunia. Nilai-nilai atau 
’dimensi-dimensi’ menurut Robertson) globalisasi adalah 
sosiatalisasi, individuasi, internasionalisasi dan humanisasi. Karena 
itu globalisasi juga mengandung adanya relativisasi identitas 
sosial dan individu (Robertson dalam Beckford dan Thomas 1991 
: 19). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi telah 
memberikan posisi dominan bagi nilai-nilai Barat melalui proyek 
developmentalisme terhadap negara berkembang. 

B. Respons Umat Beragama: Revitalisasi Bermuka Ganda
1. Kelompok Islam Mapan dan Kelompok Islam Sempalan 

Proses globalisasi telah menimbulkan degradasi peran 
agama, alienasi, hilangnya nilai komunalitas secara pengaburan 
identitas dan nilai lokal dan agama. Umat beragama dihadapkan 
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kepada perubahan sosial-budaya yang drastis yang menjungkir-
balikkan paeranan agama. Walaupun begitu adanya hegemoni 
nilai sekuler dalam proses globalisasi justru telah menimbulkan 
apa yang disebut Kuntowijoyo (1987 : 95) sebagai kesadaran-
balik atau terjadi penguatan identitas dalam bentuk revitalisasi 
agama. Naisbitt dan Aburdene (1990: 254-255) menyebutkan 
bahwa, proses globalisasi diiringi pula dengan bangkitnya kembali 
kehidupan agama termasuk Islam.

Bassam Tibi (1990 : 125) menjelaskan, gerakan revitalisasi 
dalam konteks Islam sebagai suatu gerakan masyarakat setempat 
(muslim) yang intinya menolak kekuatan baru Eropa. Gerakan 
ini ditandai dengan semangat menjadikan Islam sebagai acuan 
gerakan anti kolonial dan sebagai ideologi jihad umat. Dengan kata 
lain, revitalisasi agama pada hakikatnya merupakan upaya umat 
beragama (Islam) ’merangkul agama’ (religious mindedness). 
Caranya dengan mereformasi, redifinisi atau reinterpretasi 
terhadap doktrin agama untuk mencapai ’konsolidasi spiritual’ 
(Geertz, 1982 : 24, Tibbi, 1990 : 125). Suatu upaya pengukuhan 
kembali nilai-nilai keagamaan yang dikhawatirkan akan hilang.

Revitalisasi agama (Islam) telah memunculkan berbagai aliran 
dan gerakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan paradigma 
dari tiap kelompok muslim dalam melihat proses globalisasi. 
Bahkan terjadi variasi dalam pengelompokan aliran tersebut.

Dengan melihat kepada kemungkinan faktor yang paling 
dominan mempengaruhi timbulnya kelompok-kelompok revitalis 
Islam, dan dengan melihat kepada kuantitas pendukungnya, maka 
respon umat beragama telah bermuka ganda yaitu melahirkan 
kelompok arus besar dan kelompok arus kecil. 

Kelompok Arus Besar ialah kelompok atau gerakan pemikiran 
yang relatif mapan di suatu komunitas masyarakat. Umumnya 
pemikiran tentang keagamaan dan atau metode aksinya dianut 
oleh kebanyakan umat beragama. Adapun kelompok arus kecil 
ialah kelompok yang berada di luar gerakan Islam status quo, 
pemikiran keagamaannya menyempal dari pemikiran kebiasaan 
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umat beragama umumnya, dan dianut oleh sebagian kecil umat 
beragama.

Kelompok arus besar ini secara garis besar dapat dibagi ke 
dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok yang mengakomodasikan 
nilai-nilai modernitas atau iptek kedalam pangkuan Islam. 
Kelompok ini biasa disebut dengan kaun modernis-reformis. 
Kedua, Kelompok yang menghendaki agar umat Islam kembali 
kepada nilai-nilai Islam awal. Kelompok ini bisa disebut dengan 
revivalis atau fundamentalis. Kelompok kedua dapat dibagi ke 
dalam (1) kelompok yang berusaha kembali ke tradisi Islam secara 
ketat dan menganggap perubahan dari luar Islam sebagai ancama 
terhadap nilai tradisional. Karena itu, mereka berusaha menarik 
diri dari proses pembaratan (internasionalisasi). Sub kelompok 
ini biasa disebut dengan revivalis tradisional. Sub kelompok yang 
lain (2) adalah kelompok revivalis yang disamping berusaha 
melindungi warisan masa lalu, sekaligus bersikap kreatif-positif. 
Mereka memahami bahwa tantangan dari Barat bukan hanya di 
bidang intelektual, namun juga di bidang politik-sosial-ekonomi. 
Karena itu umat Islam harus memberi jawaban secara total, 
mengakar dan konfrontatif. Islam harus menjadi gerakan sosial-
politik.

Kelompok Arus Kecil dapat dilihat pada gerakan sempalan Islam 
(KSI). Mulai dari yang memiliki toleransi dan moderet sampai 
yang intoleransi dan ekstrim dan ultra fanatik. Sering mencela 
dan bahkan mengkafirkan kelompok agama di luar dirinya. Cara 
dalam merealisasikan pemikiran/ide-idenya sangat unik misalnya 
dengan kekerasan. Kelompok ini bersifat eksklusif, dan solidaritas 
internalnya sangat tinggi. Ajaran, sikap dan perilaku sosial-
keagamaannya berbeda dengan arus besar yang ada. Misalnya, 
kasus Islam Jama’ah (sekarang menjadi Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia /LDII), AL-Qiyadah Al-Islamiyah, Lia Eden. Sementara 
GSI di bidang politik kekerasan seperti kasus Imron dan kawan-
kawan, atau Imam Samudera dan Amrozi. Dalam agama lain, 
dengan ciri yang relatif sama dapat dilihat pada kasus ’Children 
of God (Kristen) yang berkembang di Indonesia tahun 80-an. 
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Demikian juga kasus David Koresh di Amerika yang melalakukan 
bunuh diri massal atau juga kasus ’Gereja Setan’ di Sulawesi Utara 
atau Sekte Kiamat di Bandung beberapa waktu yang lalu.

Jika dilihat faktor-faktor yang memicu munculnya kelompok 
arus besar atau Islam mapan (selanjutnya disingkat dengan KIM) 
dan Kelompok Islam Sempalan (KSI), di satu sisi dapat diambil 
garis pemisah, namun di sisi lain KSI tetap segaris dengan KIM. 
Hal ini karena keduanya sebagai bagian dari (1) kesadaran balik 
atau revitalisasi agama akibat globalisasi nilai Barat yang sekuler-
materialistik-rasionalistik, dan dalam konteks nasional akibat 
dari adanya pembangunanisme yang terpengaruh oleh nilai-nilai 
Barat, dan (2) respon penguatan identitas diri. Kedua kelompok 
itu sama-sama merasakan adanya proses degradasi peran agama 
akibat hegemoni nilai-nilai Barat.

Hanya saja pra kondisi kemunculan KSI agak lebih kompleks. 
Faktor eksternal yang mempengaruhinya, selain akibat proses 
rasionalisasi dan sekularisasi seperti terdapat pada KIM, juga 
adanya alienasi dan hilangnya nilai-nilai komunalitas akibat 
urbanisasi. Perasaan tidak bermakna ditambah dengan sifat 
individualistik pada masyarakat industri perkotaan telah 
meruntuhkan nilai-nilai kebersamaan, dan kohesi sosial. Semua 
tindakan manusia menjadi ter-rasionalisasi dan menyirnakan 
hubungan emosional. Kondisi ini menimbulkan kesadaran 
kultural berupa kesadaran akan makna penting nilai guyub, 
kebersamaan dan solidaritas antarindividu.

Selain itu KS juga seperti pada KIM sama-sama sebagai 
upaya penguatan dan penonjolan identitas diri di tengah upaya 
dominasi pihak luar. Perbedaannya, pada KIM kungkungan 
eksternal itu lebih pada penguatan identitas dari hegemoni nilai 
Barat. Adapun pada KSI ditambah dengan penguatan identitas 
diri dari KIM itu sendiri. Mereka tidak puas terhadap KIM dan 
bahkan tidak percaya lagi terhadap respon yang diberikan oleh 
KIM dalam menghadapi berbagai persoalan dampak globalisasi 
(Rakhmat, 1992 : 300-301). Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa penonjolan identitas dalam kasus KSI ini bukan sekadar 
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karena mereka mendapat serangan kultural dari komunitas lain, 
namun juga karena tidak kepuasan dan ketidakpercayaan mereka 
terhadap KIM. Mereka melihat dalam KIM sudah terjadi krisis 
internal seperti krisis keikhlasan, krisis pendirian dan krisis 
solidaritas kepada umat Islam (Rakhmat,  1992 : 301). Dalam 
proses krisis kepercayaan terhadap KIM, akhirnya mereka 
menemukan sosok pemimpin dan orang ideal yang memberikan 
tempat berlindung yang aman. Di dalamnya mereka dapat saling 
mengungkapkan perasaan secara kekeluargaan.

2. Hubungan Antar-Kelompok

Ada tiga sub Kelompok Islam Sempalan (KIS) meliputi : 
Pertama, kelompok yang lebih berorientasi kepada dimensi 
spiritualitas agama seperti wiridan, pendalaman teologik dan 
ritual keagamaan. Hal ini barangkali dapat dilihat pada beberapa 
usrah dan halaqah tertentu yang ada diiringi dengan eksklusifitas-
fanatisme-ekstrim. Kedua, sub-kelompok yang berorientasi 
kepada dimensi sosio-politik dengan mengklaim Islam sebagai 
acuan gerakannya. Kasus Imron di Lampung atau Imam Samudera 
dan kelompok yang melakukan pengeboman di beberapa tempat 
(Bali, dan Jakarta) barangkali dapat dimasukkan dalam kategori 
ini. Memang untuk kelompok kedua ini faktor pemicunya agak 
berbeda dengan kelompok pertama dan ketiga. Selain disebabkan 
oleh faktor pemicu pada umumnya KSI, juga ada faktor lain yang 
lebih khusus misalnya ketidakpuasan terhadap tatanan politik 
yang ada, yang dianggap tidak Islami dan saluran komunikasi 
politik dan ide-ide yang tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, sub-
kelompok yang berorientasi relatif lengkap yaitu spiritualitas-
sosial. Kelompok jenis ini dapat dilihat pada kasus Islam Jama’ah 
(sekarang LDII)

Apapun bentuk orientasi dari KSI tersebut yang pasti ia 
memiliki potensi besar untuk memunculkan konflik sekaligus 
integrasi di antara umat Islam. Di satu sisi, ia bisa menjadikan diri 
sebagai wadah pelindung (santuari) yang mampu mengintegrasikan 
individu-individu ke dalam satu wadah tunggal dalam proses 
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globalisasi. Gejala ini menjadi wadah penguat identitas diri umat 
beragama dalam proses globalisasi. Dengan kata lain, agama telah 
mengaktualisasikan dirinya dalam pengintegrasian masyarakat. 
Di sisi lain, KSI juga disadari atau tidak telah menimbulkan konflik 
diantara umat Islam. Konflik itu dapat terjadi dalam bentuk (1) 
konflik antara KSI dengan KIM, baik pada dataran kelompok 
maupun anggotanya, (2) konflik antar-KSI, baik pada tingkatan 
kelompok maupun anggotanya, misalnya antarhalaqah tertentu, 
dan (3) konflik antaranggota KSI dengan anggota keluarganya dan 
bahkan dengan anggota masyarakat lain.

Sebenarnya, ada kekuatan yang menonjol pada KSI ini yaitu 
kemampuannya menyulam benang kusut tatanan masyarakat 
akibat dampak globalisasi yaitu kemampuan menjadikan agama 
sebagai santuari bagi individu yang mengalami alienasi dan 
ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri dengan perubahan 
sosial budaya yang ada (maldaptasi). KSI memiliki kemampuan 
untuk merangkul umat beragama untuk menggairahkan 
kehidupan beragama, meskipun dianggap ”salah jalan”, dan 
karenanya mereka harus ”dirangkul” kembali oleh KIM.

Perangkulan KSI bukan berarti harus membubarkan kelompok 
tersebut, yang justru menjadi daya tariknya. Sebaliknya, secara 
kelembagaan, kelompok kecil ini dapat dijadikan sebagai model 
yang sangat relevan dan antisipatif dalam mengatasi dampak 
globalisasi. Perangkulan ini harus lebih bersifat menghilangkan 
atau memperkecil semangat fanatis-ekstrimitas-eksklusivitas yang 
cenderung mencela dan mengkafirkan kelompok lain. Sementara 
sisi-sisi positifnya seperti solidaritas internal yang tinggi perlu 
dikembangkan, dan doktrin yang dianggap ”menyempal” perlu 
dilakukan dialog. Dengan begitu, membuka kemungkinan bagi 
mereka untuk tidak lebih jauh meninggalkan umat pada umumnya.

Selain itu barangkali perlu juga bagi KIM melakukan 
introspeksi ke dalam yaitu menilai kembali sifat-sifat yang 
dianggap mengecewakan KSK seperti krisis solidaritas dan 
keikhlasan. Hal ini akan mengembalikan kepercayaan anggota 
KSK/I terhadap KIM.
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Upaya perangkulan tersebut akan berjalan baik, jika dilandasi 
penghargaan terhadap pluralitas pemikiran. Sebab dengan adanya 
penghargaan ini akan ada penghargaan terhadap perbedaan 
pendapat. Bukankah Islam menegaskan bahwa perbedaan itu 
rahmat.

Pada akhirnya, ada satu yang dapat ditarik dari kasus KSK yaitu 
institusinya yang relatif kecil. Kelompok kecil memungkinkan 
berlangsungnya hubungan yang berlandaskan pada nilai guyub, 
emosional dan solidaritas yang tinggi. Hal ini akan menjadi 
alat ampuh untuk menghilangkan dampak globalisasi (alienasi, 
inkomunalitas dan rasionalitas), khususnya pada masyarakat 
perkotaan. Sembari menghilangkan sifat-sifat negatifnya, 
asosiasi kecil ini akan menjadi model dakwah Islam pada masa 
yang akan datang. Suatu asosiasi yang mengkombinasikan antara 
komunitas Islam dan kondisi masyarakat moderen-perkotaan. 
Dalam hal ini kita dapat mengambil hikmah dari kasus The Union 
of Young Muslims (UJM) di Lion (Perancis) (Gillen, 1997 : 227-
233), organisasi ini berusaha mengangkat identitas dan citra 
(pemuda) Islam di tengah masyarakat perkotaan melalui kegiatan 
yang komprehensif. Walaupun organisasi ini berdasarkan ikatan 
primordialisme keagamaan, namun kegiatannya cukup luas 
(spiritualitas, sosial, politik) dan tidak menampakkan sebagai 
organisasi yang ’menyeramkan’ di hadapan masyarakat Barat.

C. Format Gerakan Dakwah dalam Era Globalisasi

Dakwah Islam adalah upaya yang dilakukan mukmin untuk 
mengubah keadaan, individu dan masyarakat yang tidak atau 
kurang Islami dalam berbagai aspek agar menjadi (lebih) Islami. 
Setiap muslim mempunyai kewajiban berdakwah baik secara 
individu maupun kolektif, laki-laki maupun wanita (Qs. 3: 110: 
9: 71). Substansi (inti) kegiatan dakwah adalah amar makruf nahi 
mungkar. 

Sebagai suatu upaya, dakwah yang berintikan amar makruf 
nahi mungkar senantiasa berada dalam waktu dan ruang tertentu. 
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Dakwah yang meruang dan mewaktu itu selalu bergumul dengan 
nilai-nilai filsafat, agama dan kekuatan-kekuatan sosial-budaya 
di luar Islam. Adanya pluralisme kekuatan dan nilai-nilai tersebut 
menuntut ummat Islam untuk senantiasa melakukan ‘reformasi’ 
terhadap format kegiatan dakwahnya.

Sebuah format mengenai dakwah dapat dilihat dari beberapa 
aspek, minimal dari segi (1) paradigma, (2) respon ideal-pragmatis 
terhadap issu sentral yang berkembang dalam masyarakat, baik 
pada skala internasional maupun nasional dan lokal, khususnya 
ketika masyarakat memasuki millennium ketiga yang akan 
datang. Format gerakan dakwah itu juga dapat dilihat dari (3) 
model gerakan untuk menangani dakwah amar makruf nahi 
mungkar.

1. Dakwah Lintas Kaum: Paradigma Atas Bawah.

Islam sebagai ajaran universal menekankan dimensi 
vertikal dan horizontal. Karena itu Islam harus menjadi 
kompas perikehidupan spiritual individu dan tata aturan dalam 
masyarakat, sehingga nilai-nilai universal seperti keadilan, 
kebenaran, keindahan dan keseimbangan (selanjutnya disingkat 4K) 
berkembang dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Upaya mencapai 4K harus dilakukan secara kontinyu melalui 
kegiatan dakwah dengan bertumpu kepada amar makruf nahi 
mungkar. Dengan demikian antara nilai-nilai 4K dengan amar 
makruf nahi mungkar (AMNM) memiliki kaitan fungsional. Artinya 
adanya ajaran melakukan sosialisasi nilai-nilai universal (4K) 
melahirkan dakwah yang intinya AMNM, sebaliknya sebagai 
inti dakwah, AMNM berfungsi menegakkan nilai-nilai 4K dalam 
proses sejarah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dakwah hanya berpihak 
atau dilandaskan kepada nilai-nilai 4K. Kalau dikaitkan 
dengan kondisi sasaran dakwah (ummat ijabah maupun ummat 
dakwah), maka dakwah Islam memiliki wawasan teologis yang 
memandang bahwa semua individu dan kelompok masyarakat 
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adalah sama, tanpa memandang tingkatan sosial, ekonomi, dan 
politik tertentu. Hal ini berdasarkan pada ajaran Islam yang 
menandaskan bahwa kualitas derajat manusia hanya terletak 
pada intensitas ketakwaannya ( Qs. 49: 13 ). Akibatnya, setiap 
pandangan, sikap dan perilaku yang salah menurut ajaran Islam 
maka harus diluruskan. Sebaliknya kalau sesuai dengan ajaran 
Islam terutama nilai-nilai 4K, maka kewajiban (harap dibedakan 
dengan hak) dakwah Islam untuk membelanya. Dengan uraian 
tersebut maka dakwah Islam hanya berpihak kepada nilai-nilai 
4K, bukan kepada kaum tertentu. Dengan kata lain dakwah Islam 
harus didasarkan atas paradigma dakwah lintas kaum. 

Dalam paradigma dakwah lintas kaum, dakwah harus 
dilakukan dan berpihak kepada semua tingkatan masyarakat (elite 
maupun awam; kaya atau miskin). Dakwah juga tidak memihak 
kepada mayoritas maupun minoritas, baik dari kalangan ummat 
ijabah maupun ummat dakwah. Keberpihakkan dakwah hanya 
kepada nilai-nilai. Hal ini berbeda dengan format paradigma 
dakwah transformatif. Paradigma dakwah transformatif melihat 
masyarakat dengan pendekatan konflik dan stereotif atas salah 
satu pihak. Pihak yang lemah atau ‘bawah’ dan miskin dihadapkan 
dengan pihak ‘yang kuat atau elite’ atau kaya. Stereotif bahwa 
yang lemah senantiasa benar dan yang kuat salah, karena itu 
yang harus dibela adalah pihak ‘yang lemah’. Sebuah paradigma 
yang tidak bersikap adil.

2. Dakwah Islam: Upaya Merajut Spiritualitas Islam 

Sebenarnya dalam era globalisasi ini cukup banyak issu yang 
harus direspon oleh dakwah Islam, baik dalam bidang politik, 
ekonomi, maupun sosial-budaya. Dalam bidang politik misalnya 
terkait dengan persoalan penciptaan masyarakat madani, 
sementara di bidang sosial-budaya dan agama terkait dengan 
persoalan modernitas serta kristenisasi dan nativisme, dan 
persoalana spiritualitas.
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Sebelum melangkah lebih jauh penting dikemukakan 
terlebih dahulu makna spiritualitas. Dalam tulisan ini yang 
dimaksud dengan spiritualitas Islam adalah dimensi terdalam 
atau keimanan manusia pada Sang Pencipta Yang Maha Esa atau 
tauhid dan tuntutan implimentasinya dalam kegiatan muslim 
dalam kerangka merespon terhadap persoalan sosial-budaya 
kontemporer.

Dalam perspektif Islam, upaya menghidupkan kembali 
spiritualitas sebenarnya telah menjadi kesadaran bukan saja 
dikalangan Islam. Hal ini nampak dari perkembangan denominasi 
dan gerakan spiritualismedi kalangan Kristiani, Yahudi dan Shinto 
di berbagai belahan dunia. Naisbitt dan Aburdene (1990 : 256-
260) misalnya mencatat bahwa sejak tahun 1960-an agama jalan 
utama atau kelompok arus besar agama mengalami kemunduran, 
namun kelompok-kelompok yang lebih menekankan pada 
dimensi spiritualitas terus meningkat. Penegasan yang sama 
diberikan Nasr atas pengamatannya di masyarakat Barat. 
Bahkan Naisbitt meramalkan milinium ketiga yang sebagai abad 
spiritualitas. Kesadaran ini juga muncul di kalangan kepercayaan 
lokal, sehingga memunculkan banyak kelompok spiritualisme-
nativistik.

Berdasarkan kecenderungan di atas, maka ada beberapa hal 
yang penting dicatat dalam rangka melakukan amar makruf nahi 
mungkar (AMNM), khususnya dalam upaya merajut spiritualitas 
baru Islam ke depan.

Pertama, kemampan mengekspresikan kesadaran balik 
dalam bidang sosial-budaya sangat terkait dengan kemampuan 
memformat gerakan dakwah di bidang spiritualitas Islam yang 
proportional. Oleh karena itu persoalannya bukan sekadar harus 
kembali pada warisan ‘lama’ seperti tarikat, walau bukan berarti 
harus menafikanya sama sekali terutama pada aspek nilai-nilai 
komunalitasnya. Di sisi lain kita tidak mungkin mengabaikan 
faktor-faktor yang datang dari luar akibat interaksi Islam dengan 
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bangsa Barat. Karena itu wajar saja kalau ummat Islam melakukan 
akomodasi budaya modern. Justru dengan adanya kemampuan 
melakukan akomodasi modernisasi tersebut yang menyebabkan 
berbagai elemen kebudayaan Islams eperti hukum, pendidikan 
dan bahasa memiliki kelenturan dan terus hidup sepanjang 
sejarahnya (Tibi, 1991: 57-102)

Selain itu kita harus mengambil hikmah dari apa yang 
dilakukan denominasi dan spiritualisme Kristiani ketika 
dihadapkan dengan ‘boom’ modernitas. Banyak diantara 
mereka yang akhirnya tidak punya nilai keagamaan karena 
terlalu mengakomodasi atau menjadi bias karena menjadi 
sangat eksklusif. Slob (dalam interfidei, 1994: 76-78) misalnya 
membagi tiga model spiritualitas baru di kalangan Kristiani 
Barat, khususnya Eropa. (1) Spiritualitas yang berorientasi 
pada kemanusiaan ( rasional-humanis) yang justru cenderung 
lepas dari semangat keagamaannya. (2) Spiritualitas-ortodok-
eksklusif yang cenderung mengasingkan diri dari dunia. (3) 
Spiritualitas reformis yang mencoba melakukan penilaian kritis 
terhadap simbol-simbol keagamaan lama, sekaligus memberikan 
pemaknaan baru doktrin terutama dalam merespon persoalan 
kontemporer seperti etika sosial, etika politik. Model ketiga ini 
merupakan model gerakan yang cukup moderat.

Kedua, penumbuhkembangan spiritualitas baru Islam 
menunjukkan juga upaya menghidupkan kembali elan profetik 
kenabian. Para pembawa agama muncul dalam situasi masyarakat 
yang mengalami degradasi spiritual, kemudian mereka 
memberikan pesan secara radikal agar manusia menjadi makhluk 
yang ‘baik ‘, ‘merdeka’ dan ‘membebaskan’ manusia dari berhala 
(materi). Hal ini telah ditunjukkan juga oleh Nabi Muhammad. 
Ahmad Talib yang dikutip Earle H. Waugh ( dalam Martin, edit, 
1985: 55-560) misalnya menggambarkan Nabi sebagai pemimpin 
yang sangat revolusioner dan radikal pada jamannya. Hal ini 
terbukti dari kemampuannya melakukan perang pemerdekaan 
manusia secara radikal dari kungkungan struktur dan budaya 
yang sangat humanis-materialis ke struktur dan budaya tauhidiah, 
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dari paradigma kemanusiaan ke paradigma tauhidiah. Begitu 
pula perannya dalam memberdayakan kaum lemah dari elite 
Quraisy. Semua dilakukan dalam konteks dakwa amar ma’ruf 
nahi mungkar yaitu melakukan kritik (nahi mungkar) kemudian 
memberi solusi (amar ma’ruf) yang dilakukan secara dinamis dan 
menyeluruh dalam waktu relatif singkat.

Ketiga, spiritualitas baru Islam itu juga selayaknya 
memperhatikan dua aspek yaitu memberi perhatian kepada 
kualitas spiritual diri (personal concern) dan sekaligus punya 
komitmen dalam persoalan masyarakatnya (communal 
commitment). Dengan demikian spiritualitas Islam yang 
dibutuhkan ke depan adalah sikap yang menggabungkan antara 
kesalehan simbolik-individual dan kesalehan aktual-sosial. Kesalehan 
simbolik hanya berorientasi kepada peningkatan spiritual diri, 
mencari kepuasan batin tanpa adanya komitmen moral dan 
tanggung jawab sosial serta solidaritas kemanusiaan. Sebaliknya, 
kesalehan sosial memberi dorongan bagi individu atau 
kelompok untuk memberi respon atas persoalan kontemporer 
masyarakatnya secara radikal dan progresif. Spiritualitas Islam 
yang menggabungkan sikap kesalehan simbolik dan actual 
tersebut harus berfungsi dalam tiga hal yaitu fungsi emansipasi, 
liberasi, dan transendensi (Kuntowijaya, 1984: 23. Fungsi emansipasi 
berkaitan dengan upaya mengangkat kembali martabat manusia 
sesuai dengan fitrahnya yang terdiri dari dimensi jasmani dan 
rohani. Fungsi liberasi membebaskan manusia dari belenggu 
struktur. Spiritualitas Islam yang berwatak emansipasi dan 
liberasi tersebut harus diacukan kepada fungsi ketiga yaitu nilai-
nilai tauhidiah. Di sinilah inti pembeda Islam dengan spiritualitas 
yang lain. Baik spiritualitas nativistik maupun spiritualitas 
humanistik.

Model Institusi Gerakan Dakwah: Gerakan dakwah amar 
ma’ruf nahi mungkar (AMNM) tidak akan berhasil dengan baik 
jika tanpa ada sistem pelaksanaan yang andal sesuai dengan 
perkembangan sosial-budaya masyarakat. Dalam hal ini, dakwah, 
khususnya di masyarakat perkotaan, dapat difokuskan ke dalam 
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dua bentuk yaitu: (1) Komunitas-komunitas dalam masyarakat 
perkotaan, dan (2) Keluarga. Bentuk AMNM tersebutModel itu 
harus memiliki ciri sebagai berikut: (a) Kelompok yang guyub. 
(b) Bersifat inklusif. (c. Progresifitas dan militansinya dalam 
kegitannya. (d) Berorientasi kesalehan simbolik dan aktual.

Kelompok guyub. Sifat ini sebagai respon terhadap dampak 
urbanisasi yang telah, sedang dan akan berlangsung. Dalam 
komunitas kecil ini dikembangkan sifat-sifat keguyuban seperti 
solidaritas antaranggota dan pimpinan da hubungan emosional 
harus dikembangkan, sehingga Gerakan spiritualisme mampu 
berfungsi sebagai wadah santuari (tempat berlindung yang 
nyaman) bagi individu-individu yang teralienasi dan mengalami 
maladaptasi akibat perubahan sosial budaya yang cepat, terutama 
pada masyarakat yang sedang berada dalam tahapan transisi. 

Sifat komunitas seperti ini sudah terbukti cukup efektif dalam 
menarik anggota masyarakat yang berada di tengah-tengah 
kehidupan yang individualistik-rasionalistik. Dalam sejarah 
masyarakat Barat sendiri kita dapat menemukan perkembangan 
kelompok-kelompok guyub yang khususnya pada level bawah 
(masyarakat awam) sangat berkembang ketika awal-awal revolusi 
industri. Thompson (dalam Alexander & Seidman, 1994 :173-182) 
menemukan fakta kelompok-kelompok persaudaraan (friendly 
societies) setiap tahunnya terus bertambah didaerah Newcastle. 
Mereka memiliki kebudayaan kolektif yang menekankan cita 
kebersamaan, tolong-menolong dan disiplin diri. Ketika terjadi 
tranformasi kebudayaan kolektif dikalangan kelas pekerja, tidak 
urung kemudian melahirkan gerakan radikal dan militan dari 
kelas pekerja, setelah sebelumnya diberi nuansa nilai-nilai agama 
dan ide-ide sosialisme.

Di belahan Amerika kita bisa mengambil contoh kasus ‘gang’ 
dari daerah ghettos komunitas kulit hitam. Komunitas ‘gang’ 
dengan kebudayaan marginalnya (kekerasan, kekumuhan, 
kriminalitas) setelah diberi ruh Islam menjadi kelompok-
kelompok guyub yang memiliki solidaritas tinggi. Farrakhan 
memberi identitas mereka sebagai prajurit Tuhan (the army of 

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 129■

Allah) yang beralih peran sebagai pengaman lingkungannya 
(Selanjutnya lihat Kepel, 1997 :49-54). 

Selain itu hubungan antara pemimpin dan anggota jangan 
sampai bersifat hubungan dominasi-mutlak dari pemimpin, 
sehingga menafikan sama sekali daya kritisisme anggota dan 
pada gilirannya mempersubur sikap taklid dikalangan ummat. 
Pemimpin hanya berfungsi sebagai pembimbing, katalisator dan 
dinamisator kelompok.

Inklusifitas. Sifat guyub, terutama dengan berkembangnya 
solidaritas yang tinggi harus dijaga jangan sampai kelompok itu 
menjadi eksklusif, ekstrim dan fanatik yang cenderung mencela 
kelompok lain diluar dirinya. Sebaliknya komunitas itu harus 
bersikap terbuka. Secara keanggotaan harus terbuka bagi setiap 
orang tanpa pandang golongan, mazhab, strata dan aliran. 
Hubungan dengan dunia luar tetap harus dilakukan sebagaimana 
biasa. Progresifitas. Adanya sifat inklusifitas tersebut tidak berarti 
harus menafikan sifat progresifitas dan militan dalam kerangka 
melakukan amar ma’ruf nahi mungkar di tengah kehidupan 
masyarakat.

Kesalehan simbolik-aktual /Individu-Sosial: Lebih dari ketiga 
ciri tersebut, maka sudah barang tentu spiritualisme itu harus 
berorientasi kepada peningkatan kualitas spiritual diri yang 
kemudian terefleksi kepada berkembangnya komitmen sosial 
yaitu ikut berperan aktif dalam mengatasi persoalan-persoalan 
kontemporer dalam masyarakatnya, misalnya dalam persoalan 
lingkungan hidup hak-hak azasi manusia, pendidikan, kemiskinan, 
penanggulangan narkoba, pencegahan dan penanggulangan 
korupsi, dan masalah-masalah sosial atau penyakit sosial yang lain.

Pemberdayaan Keluarga: Di sisi lain dalam hubungannya 
dengan berkembangnya teknologi komunikasi-informasi dalam 
era globalisasi, maka gerakan dakwah juga harus memperhatikan 
daya tahan keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil dari 
masyarakat mempunyai peran penting dalam proses tranformasi 
kebudayaan antargenerasi. Keluarga dapat juga berposisi sebagai 
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struktur mediasi penting dalam proses sosialisasi nilai-nilai 
dan ide-ide dari dunia luar kepada individu (anggota keluarga). 
Apalagi pada era globalisasi, ketika informasi merambah langsung 
ke dalam relung-relung kehidupan rumah tangga, baik melalui 
telivisi, vcd, internet. 

Semua orientasi gerakan dakwah tersebut dalam rangka 
penegasan identitas institusi muslim (dakwah dan keluarga), dan 
masyarakat di tengah-tengah arus globalisasi yang cenderung 
menisbikan nilai-nilai lokal dan agama.

Di tengah-tengah pergumulan nilai-nilai dalam proses 
globalisasi ini dan dalam rangka penegasan identitas, 
maka dakwah Islam ke depan harus mengintensifkan dan 
mempertimbangkan persoalan model spiritualisme, dan dakwah-
santuari. Jika tidak, maka spiritualisme-nativistik dan kelompok-
kelompok radikal (untuk tidak mengatakan kelompok sempalan) 
yang akan menancapkan kakinya di Indonesia. Untuk ini sudah 
banyak contoh kasus, seperti kasus kelompok Anand Krishna, 
munculnya Islam Jamaah, Lasyakar Jihad, Mujahidin. 

Sebenarnya di Muhammadiyah sudah ada konsep dakwah 
jamaah, dan kemudian diperharui dengan konsep dakwah komunitas 
yang berusaha melakukan dakwah dalam pembinaan komunitas 
kecil dari ummat, namun nampaknya belum berjalan efektif. 
Selain itu mungkin sekali adanya revisi konsep ini terutama pada 
orientasi perannya. Sementara di bidang pemberdayaan keluarga 
(sakinah) Muhammadiyah telah cukup memadai, baik pada aspek 
konsep maupun praktis.

D. Dakwah Islam dan Perkembangan Politik Kontemporer

1. Sistem Politik Islam dalam Konteks Historis

Negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad saw. terus 
mengalami perkembangan yang tidak pernah berhenti pada masa-
masa berikutnya. Islam kemudian, seperti juga dikemukakan 
Philip K. Hitti (1971: 1), bukan hanya sebuah agama, namun juga 
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sebuah realitas politik dan ilmu pengetahuan (kebudayaan). Islam 
adalah sebuah fenomena peradaban. Seabad setelah meninggalnya 
Rasulullah, umat Islam telah mencapai kemajuan yang pesat, 
baik dari segi geodakwah-politik maupun perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

Melalui futuhat yang dipersiapkan Rasulullah yang kemudian 
direalisir dan ditundaklanjuti oleh para Khalifah sesudahnya, 
sehingga geodakwah-politik Islam membentang dari Spanyol di 
Barat hingga India di Timur. Futuhat merupakan upaya umat 
Islam melakukan dakwah ke pelbagai wilayah dengan motif 
memperkenalkan Islam kepada umat manusia melalui berbagai 
metode, termasuk militer dengan syarat-syarat tertentu misalnya 
karena adanya ancaman terhadap negera /umat Islam.

Secara historis, ada dua (2) gelombang futuhat selama seabad 
sepeninggal Rasul yang dilihat dari keberhasilannya sangat 
siginifikan yaitu: (1) Gelombang pertama dimulai pada masa 
Khalifah Abubakar, Umar bin Khattab sampai pertengahan dari 
pemerintahan Utsman bin Affan. (2) Gelombang kedua dimulai 
lagi pada masa pemerintahan Daulat Bani Umayah terutama pada 
masa pemerintahan tiga khalifah yaitu Muawiyah, Abdul Malik, 
dan Al-Walid I. Di luar masa-masa tersebut pemimpin Islam 
banyak dihadapkan kepada perang saudara dan ada khalifah 
yang tidak berorientasi kepada persoalan futuhat melalui politik-
militer seperti Umar bin Abdul Azis. Uraian lebih lanjut lihat 

Keberhasilan futuhat Islam tersebut telah membawa dampak 
yang besar, bahkan barangkali tidak pernah terbayangkan 
sebelumnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan 
ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat bahwa ketika futuhat 
berlangsung secara sukses, pada saat bersamaan berlangsung suatu 
proses kebangkitan peradaban Islam terutama perkembangan 
politik dan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena terjadi 
pergumulan (interplay) antara Islam dengan kebudayaan dan 
(ilmu serta bentuk politik) lain terutama dari Yunani dan Persia. 
Inilah, antara lain, yang kemudian memunculkan bentuk politik 
yang beragam di dunia Islam sampai sekarang, selain persoalan 

SA
MUDRA BIRU



132 Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer■

yang muncul di kalangan internal umat Islam sendiri. Sebab 
secara historis, konflik di antara umat Islam pada awalnya terjadi 
dalam bidang politik, khususnya kepemimpinan (imamah) yaitu 
siapa yang berhak menduduki pimpinan negara. Potensi konflik 
ini telah terjadi ketika umat Islam berkumpul di Sakifa untuk 
memilih pemimpin pengganti Muhammad saw. setelah beliau 
meninggal dunia. Pada masa selanjutnya terjadi konflik yang 
seolah tidak dapat disatukan lagi setelah peperangan antara pihak 
Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dari sinilah yang 
kemudian memunculkan aliran Syi’ah, Khawarij. Selanjutnya 
lahir aliran Syiah dan Sunni yang memiliki doktrin politiknya 
masing-masing. Dari konflik di bidang politik kemudian meluas 
ke persoalan aqidah dan hukum.

Secara historis bentuk pemerintahan dalam Islam mengalami 
perubahan. Sejak dari masa Muhammad saw sampai masa klasik, 
pertengahan, moderen dan kontemporer sekarang ini setidaknya 
ada lima (5) bentuk pemerintahan yaitu ; (1) Teokrasi, (2) 
Teodemokrasi atau monokrasi, (3) Monarki absolut, (4) Monarki 
konstitusional, (5) Republik.

Pemerintahan teokrasi terjadi pada masa Nabi Muhammad 
saw mulai tahun 622-632 M . Bentuk pemerintahan pada masa 
ini kedaulatan ada di tangan Tuhan, Muhammad saw. dalam 
menjalankan pemerintahannya berdasarkan tuntutan dan 
bimbingan wahyu Allah. Dalam pemerintahan teodemokrasi 
selain kedaulatan berupa syariat yang diwahyukan Tuhan, 
namun tetap ada musyawarah di kalangan umat Islam. Bentuk 
pemerintahan seperti ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin 
(632-661). Bentuk ini dianggap yang ideal setelah Nabi 
Muhammad meninggal dunia. Gelar yang disandang oleh imam 
adalah khalifah.

Konsep ‘khalifah’ pada masa Abubakar lebih ditujukan dalam 
makna ‘pengganti Rasulullah’ (khalifah ar Rasulullah), dalam 
pengertian Abubakar hanyalah pengganti Muhammad sebagai 
pemimpin agama dan kepala pemerintahan, bukan sebagai 
Nabi atau Rasul. Kemudian setelah Umar bin Khattab menjadi 
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pemimpin beliau menyebut dirinya sebagai khalifah khalifati 
Rasulullah (pengganti dari penggantinya Rasulullah). Pada masa 
Bani Umayah terjadi pergeseran makna karena para khalifahnya 
menyebut dirinya sebagai khalifah Allah yang bermakna penguasa 
yang diangkat oleh Allah, kemudian pada masa Bani Abbasiyah, 
terutama sejak masa Abu Ja’far al Manshur (754-775 M) menyebut 
dirinya ‘innamaa anaa Shuthaan Allah fi ardhihi’ (sesungguhnya saya 
adalah kekuasaan Tuhan di bumi-Nya).Ini berarti ada pergeseran 
makna khalifah,  pada masa ini dan sesudahnya khalifah berarti 
mandat dari Allah, bukan dari manusia sebagaimana pada masa 
bani Umayah, bukan pula sekadar pelanjut Nabi sebagaimana 
pada masa Khulafaur Rasyidin. Ulasan ini untuk menunjukkan 
bahwa penggunaan konsep khalifah merupakan penamaan yang 
bersifat substansial bukan sekadar simbol yang harus diterapkan 
secara kaku. 

 Bentuk monarki absolut merupakan negara yang dipimpin 
oleh seseorang secara turun temurun, mereka mempunyai 
kekuasaan yang tak terhingga. Bentuk ini dipraktekkan oleh 
Daulat Bani Umayah dan Abbasiyah serta Turki Utsmani. Gelar 
yang diberikan kepada imam adalah khalifah. Adapun bentuk 
monarki konstitusional terjadi pada masa Turki (mulai 1876) 
dengan gelar Sultan, juga di Tunisia (1861). Dalam bentuk ini 
walaupun pemerintahan dipimpin oleh seorang secara turun-
temurun, namun kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang 
yang dibuat oleh umat. Setelah abad 20 negara Islam mengambil 
bentuk Republik dan pimpinannya biasanya disebut Presiden. 
Turki berubah menjadi Republik pada tahun 1922, disusul oleh 
Pakistan, Bangladesh dan lainnya. Pada masa kontemporer 
sekarang ini bentuk pemerintahan di negara Islam atau negara 
muslim berkisar pada monarki dan republik.

2. Dakwah Islam di Bidang Politik: Repolitisasi Islam

Konsep Repolitisasi Islam: Repolitisasi Islam pada intinya adalah 
revitalisasi politik Islam yaitu upaya membangun kembali Islam 
sebagai ideologi-politik pada era kontemporer. Menurut Tibi1 
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upaya ini muncul sebagai respon umat Islam terhadap perubahan 
sosial-politik, khususnya setelah umat Islam terlepas dari 
penjajahan Barat moderen. Dengan kata lain proses ini muncul 
sebagai respon umat Islam atas hegemoni politik negara Barat atas 
negara-negara Islam atau muslim. Proses ini muncul sekaligus 
sebagai simbol munculnya kesadaran di kalangan muslim dari 
tidur panjangnya terutama setelah runtuhnya Kesultanan Turki 
Usmani. Secara agak lebih terinci ada tiga faktor munculnya 
repolitisasi Islam pada level dunia yaitu: (1) karena adanya 
kemerosotan posisi negara-negara Islam akibat konfliknya secara 
luas dengan negara Barat, (2) perunahan sosial-politik yang 
cepat dalam masyarakat Islam dengan segala dampaknya yang 
memecah-belah dan menghancurkan, (3) adanya krisis legitimasi 
dalam sistem politik-sekuler yang menghalangi setiap partisipasi 
umat Islam dalam proses pengambilan keputusan seperti yang 
terdapat di Turki.

Di kalangan muslim sendiri repolitisasi ini ditandai dengan 
sikap berbeda, di satu pihak bersikap positif dan optimis, sedangkan 
di pihak lain bersikap minor dan pesimis. Bagi mereka yang optimis 
menganggap bahwa respolitisasi Islam merupakan solusi jitu 
terhadap semua persoalan yang ditimbulkan oleh sistem politik 
yang sekuler yang dianggap tidak mendatangkan kesejahteraan 
dan kemaslahatan bagi umat Islam dan manusia pada umumnya. 
Sementara bagi mereka yang bersikap pesimis menganggap bahwa 
respolitisasi Islam tidak dapat mengembangkan sikap inovatif ke 
masa depan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari pandangan Tibi, 
menurutnya repolitisasi Islam pada era kontemporer cenderung 
mementingkan simbol-simbol Islam, yang dilakukan oleh 
kelompok neofundamentalis, dan memegang teguh simbol simbol 
tersebut secara kaku dengan berupaya agar realitas disesuaikan 
dengan simbol-simbol tersebut. Dengan pandangan seperti ini, 
menurut beliau, respolisasi Islam tidak akan memiliki prospek 
inovatif untuik masa depan, ia hanya sekadar berupa sebuah visi 
tentang masa depan yang disandarkan ke masa lalu.
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Sebenarnya penyebab terjadinya perbedaan sikap dan 
pandangan tersebut dapat dilacak dari perbedaan umat Islam dalam 
melihat hubungan antara agama dan politik (negara).2 Pandangan 
pertama, menyatatakan bahwa Islam bukan sekadar agama 
yang mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, 
namun Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur semua 
aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Oleh 
karena itu dalam bidang ketatangeraan umat Islam harus kembali 
kepada sistem yang pernah diterapkan oleh Muhammad saw. 
Dan Khulafaur Rasyidin . Tokoh era kontemporer dari aliran 
atau pandangan ini adalah Hasan al Banna, Sayyid Qutb, Al-
Maududi, jugba termasuk Rasyid Ridha. Di Indonesia pandangan 
ini banyak disuarakan oleh beberapa komunitas muslim seperti 
Hizbut Tahrir. Kedua, mereka yang berpandangan bahwa 
Islam adalah agama yang hanya mengurusi hablum minallah 
dan mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia 
dengan menjunjung tinggi akhlak mulia. Islam tidak mengatur 
persoalan politik atau ketatanegaraan. Muhammad saw hanyalah 
seorang Nabi dan Rasul, bukan kepala negara. Pandangan ini 
dianut oleh antara lain, Ali Abd al-Raziq, Thaha Hussein. Ketiga, 
berpandangan bahwa Islam memang bukan agama yang mengatur 
semua hal secara rinci, termasuk dalam bidang politik, namun 
tidak berarti Islam hanya mengatur hablum minallah. Dalam Islam 
terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. 
Tokohnya misalnya Muhammad Husein Haikal.

Dalam khazanah kategori pemikiran politik Islam, 
ketiga pandangan tersebut direpresentasikan pada kelompok 
neofundamentalis, sekularisme, dan moderat. Dalam kasus di 
Indonesia pandangan-pandangan atau aliran tersebut muncul 
dalam bentuk gerakan massif ataupun gerakan wacana setelah 
Orde Baru tumbang, misalnya dalam bentuk upaya pemberlakuan 
syariat Islam, perubahan pasal 29 ketika proses amandemen 
UUD 1945, dan forum-forum diskusi-seminar yang diprakarsai 
komunitas muslim di Indonesia.
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Di kalangan umat Islam yang berpandangan nomor pertama 
dan ketigapun secara konsepsional berbeda pandangan, baik 
yang menyangkut prinsip-prinsip dasar negara Islam maupun 
istilah-istilah kunci seperti konsep ulil amri, ummah, belum lagi 
pada persoalan bentuk negara. Sebagai contoh dapat diberikan 
gambaran mengenai pandangan tokoh muslim kontemporer 
mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam 
penyelenggaraan negara Islam (Islami)3

Tokoh\ 
Prinsip 
Dasar

Kekuasa-
an 

Tertinggi

Per-
saudara-

an 
Antar 

manusia

Keadilan 
Antar 

Manusia

Persama-
an antar
manusia

Musya-
warah

Pemim-
pin ber-
takwa, 

beriman, 
adil

Ke-
patuhan 
thd pe-
mimpin 
yg patuh 
pd Allah

Per-
satu-

an

Ke-
beba-
san

Al-
Maududi

Tuhan 
dan 

prinsip 
ke-

khilafa-
han

√ √ √ √ √

Qutb Keadilan
penguasa √

Keta-
atan 

rakyat

Haikal √ √ √

Sa’di Abu 
Habib

Kekuasa-
an per-

undang-
an 

tertinggi 
di Tuhan

Keadilan ü ü √ √

Sekadar memberikan contoh kongkrit dapat diambil dari 
pandangan Husain Haikal. Menurut beliau prinsip yang pertama 
yang harus ada dalam dalam negara Islam adalah persaudaraan 
sesama manusia. Prinsip ini muncul sebagai akibat dari ajaran 
tauhid. Secara normatif, ajaran tentang persaudaraan sangat 
ditekankan dalam Islam yang pada intinya menegaskan agar 
manusia memandang manusia lain sebagai saudara. Secara 
historis prinsip persaudaran ini telah dilaksanakan Muhammad 
saw ketika memimpin negara Madinah. Beliau mengajak supaya 
setiap dua orang mengikrarkan diri sebagai saudara, persaudaraan 
yang dibina atas nama Allah, kemudian beliau mempersaudarakan 
kaum anshar dengan muhajirin, dan terakhir mempersaudarakan 

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 137■

antara orang islam dengan kaum Yahudi. Peraudaraan akan 
melahirkan persatuan yang merupakan syarat mutlak tegaknya 
sebuah negara.

Prinsip, kedua menurut versi Haikal adalah persamaan 
antarmanusia. Prinsip ini juga muncul sebagai implikasi dari 
ajaran tauhid. Artinya keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta 
manusia, maka berarti setiap manusia tanpa memandang latar 
belakangnya memiliki posisi yang sama yaitu sebagai makhluk 
Allak. Egalitarianisme Islam ini berlaku dalam berbagai bidang 
seperti hukum, pendidikan dan politik. Dalam bidang politik, 
di antaranya, seorang pemimpin tidak perlu merasa lebih 
tinggi daripada bawahannya, pemimpin dilarang melakukan 
deskriminasi atas warga negaranya . Karena itu Nabi Muhammad 
mengangkat warganya dalam jabatan tertentu bukan didasarkan 
atas kekeluargaan, kesukuan, kebangsawanannya, melainkan 
didasarkan atas prestasi dan keahliannya. Implikasi dari prinsip 
persamaan ini adalah perlunya musyawarah, dan keadilan 
pemimpin.

Prinsip kebebasan manusia adalah manifestasi dari tauhid 
muslim, sebab kalimah tahlil hakikatnya kunci pembebasan jiwa 
manusia dari belenggu atau struktur hegemonik di luar Tuhan. 
Karena itulah Islam tidak membeda-bedakan manusia seperti 
hirarki gereja dalam Kristen yang membelenggu manusia lewat 
gereja. Kebebasan merupakan faktor esensial dalam kehidupan 
manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Menurut 
Haikal dengan kebebasan akan dicapai (a) kebenaran, (b) 
kemajuan, (c) kesatuan. Kebebasan bukan bersifat mutlak, 
namun kebebasan terbatas yaitu dibatasi oleh aturan-aturan 
agama. Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk berpikir 
dan berbuat sepanjang tidak bertentangan/dilarang agama.

Dalam Islam kebebasan mencakup empat (4) hal yaitu; (a) 
kebebasan beragama, (b) kebebasan berpikir dan menyatakan 
pendapat, (3) kebebasan dari rasa lapar, (d) kebebasan dari rasa 
takut. 
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Secara normatif kebebasan bergaama terdapat dalam Qs. 
Al-Kafirun, juga dalam Qs. Yunus, 99 atau al-Kahf, 29. Adapun 
secara historis diterapkan Muhammad, pemimpin Madinah 
sebagaimana juga dapat dilihat dari Piagam Madinah. Kebebasan 
berpikir dan menyatakan pendapat sudah berkembang di dunia 
Islam era klasik dan pertengahan dengan munculnya mujtahid 
dalam berbagai bidang (fiqh, filsafat, teologi, dan ilmu yanglain). 
Secara normatif Al-Qur’an mendorong agar kita berpikir dan 
menggunakan akal (Qs. 2: 164), sebaliknya kita dilarang bertaklid.

Islam juga mengajarkan agar manusia membebaskan diri 
dari kelaparan dan kekurangan pangan menurut cara yang 
digariskan oleh Allah. Karena itu Islam mengajarkan zakat, 
infaq, sedekah, dan sistem institusi keuangan lainnya. Pada harta 
orang kaya terdapat hak si miskin. Untuk itu pemerintah harus 
mengelola dabn mendistribusikan sumber dana tersebut secara 
optimal dan adil. Kebebasan dari rasa takut ditujukan untuk 
terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Nabi 
Muhammad di Madinah telah melakukan berbagai kebijakan 
untuk menghindarkan masyarakat dari rasa takut, di antaranya 
membangun masjid, merukunkan intenal muslim, muslim 
dengan kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah pasal 16 dan 36 
misalnya disebutkan bahwa barangsiapa yang keluar dari kota 
Madinah atau tetap tinggal di dalamnya dijamin keamanannya, 
kecuali bagi mereka yang berbuat aniaya dan dosa.

Realitas Repolitisasi Islam: Terlepas dari persoalan perbedaan 
pandangan dalam banyak hal termasuk dalam aspek prinsip-
prinsip dasar sebuah negara, namun dalam realitas politik kita 
patut prihatin dengan kondisi negara-negara Islam/muslim. 
Keprihatinan itu setidaknya karena dua hal. (1) Kondisi internal 
negaranegara Islam/muslim masih berada di bawah hegemoni 
dua kekuatan yaitu Amerika Serikat cs. dan dalam batas-batas 
tertentu Rusia, dari segi politik dan ekonomi, (2) Organisasi-
organisasi yang berusaha mengkoordinasi kerja sama negara-
negara Islam/muslim juga tidak memiliki sebuah kekuatan 
ampuh, dan bahkan cenderung tidak efektif dalam setiap 
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mengimplimentasikan keputusan-keputusannya, apalagi ketika 
persoalan itu berkaitan dengan kepentingan Barat. Hal ini terjadi 
pada organisasi pada tingkat dunia seperti Organisasi Konferensi 
Islam (OKI), maupun pada level kawasan seperti Liga Arab.

Solusi Dakwah Islam: Berdasarkan kedua faktor keprihatinan 
tersebut maka umat Islam perlu melakukakan beberapa hal: Pertama, 
mengkritisi terhadap doktrin politik Barat yang beberapa 
abad ini terus menghegemoni, seperti demokrasi, dan HAM. 
Demokrasi sendiri dapat saja dianggap tidak menjadi masalah, 
namun substansi dari demokrasi itu yang perlu dikritisi. Umat 
Islam berhak (dan bahkan wajib) memilih alternatifnya sendiri 
tanpa harus sama dengan konsep demokrasi Barat-sekuler. 
Demokrasi dapat saja dimaknakan sebagaimana dikemukaka al-
Maududi yaitu teodemokrasi. Dalam teodemokrasi, kedaulatan 
berada pada Tuhan yang diwakilkan kepada rakyat (khalifah), 
rakyat tunduk pada syariat dan kekuasaan adalah amanah dari 
Tuhan (sekaligus amanah dari rakyat). Bahkan dapat saja umat 
Islam perlu mengonstruksi substansi demokrasi sesuai etika dan 
kepentingan Islam. 

Kedua, Umat Islam perlu mulai mengembangkan potensi 
yang dimiliki, baik di bidang ekonomi maupun politik dan sumber 
daya manusia dan alam di setia negara Islam/muslim. Untuk itu 
perlu dilakukan (1) revitalisasi institusi yang ada seperti OKI, 
Liga Arab, (2) bahkan kalau perlu membentuk institusi baru, atau 
(3) negara-Islam/muslim melakukan kalaborasi dengan negara-
negara Barat /negara lain yang memiliki kepentingan yang 
sama dalam memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang 
terhadap Amerika Serikat cs.

Repolitisasi Islam di Indonesia: Kajian Sosiokultural-Dakwah: 
Strategi untuk keberhasilan repolitisasi Islam di Indonesia, dengan 
melihat keragaman pandangan politik dari komunitas muslim, 
dan dengan mempertimbangkan sejarah strategi dakwah Islam 
di Indonesia, ada beberapa catatan yang penting dikemukakan 
sebagai bahan evaluasi masa kini dan prospek ke depan.

SA
MUDRA BIRU



140 Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer■

1. Islam dan Akomodasi Budaya di Bidang Politik

Dalam pembahasan ini setidaknya ada dua hal yang 
penting dicatat yaitu, yaitu sejarah tumbuh-kembangnya 
Islam di Indonesia, dan kondisi objektif keberagamaan 
umat Islam pada saat sekarang. 

Dalam konteks keindonesiaan, sejarah dakwah 
dan munculnya kesultanan di Sumatera maupun Jawa 
menunjukkan adanya akomodasi Islam terhadap budaya 
lokal, dan sebaliknya. Hal ini sekaligus menunjukan 
bahwa Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 
berproses secara evolutif-kultural, termasuk di bidang 
politik. Tegaknya kesultanan dimulai dari proses panjang, 
dimulai dari adanya komunitas-komunitas kecil muslim 
yang kemudiian secara bertahap komunitas muslim 
tersebut menjadi fenomena politik.

Di sisi lain kelompok umat Islam masih banyak yang 
masuk kelompok abangan. Di antara karaktertistik Islam 
abangan adalah mereka tidak memiliki kesadaran Islam 
sebagai fenomena politik . Mereka hanya mengenal 
Islam pada aspek upacara, dan memandang agama hanya 
sebagai urusan pribadi manusia dengan Tuhannya. 
Pandangan ini memiliki kemiripan dengan pandangan 
kaum sekuler. Bagi mereka setiap gerakan menjadikan 
Islam sebagai sebuah kekuatan politik dengan pendekatan 
literal-radikal akan dicurigai. 

Oleh karena itu repolitisasi Islam juga harus diarahkan 
kepada kelompok abangan ini, maka kita harus mengambil 
hati mereka melalui pendekatan kultutal. Dakwah Islam 
harus memanfaatkan seoptimal mungkin budaya lokal (seni, 
tradisi dan institusi) untuk merangkul mereka secara bertahap, 
sehingga mereka mempunyai kesadaran politik islami yaitu 
pemahaman yang utuh tentang etika dan prinsip Islam 
mengenai politik serta makna pentingnya Islam sebagai 
acuan dalam berpolitik.
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2. Pengembangan gerakan kultural sebagai proses 
penyadaran akan makna pentingnya Islam sebagai acuan 
pokok dalam seluruh kegiatan politik. 

Dalam konteks ini diperlukan desekularisasi dakwah. 
Upaya ini perlu dilakukan karena dakwah di kalangan 
umat Islam terjadi sekularisasi pesan-pesan dakwah. 
Artinya, para mubaligh hanya memberikan pesan-
pesan yang berkaitan dengan peningkatan keimanan 
dan moral pribadi umat, sementara persoalan yang 
berkaitan dengan muammalah-duniawi, khususnya di 
bidang politik, jarang sekali diberikan. Persoalan politik 
dianggap tabu diberikan dalam pengajian, khutbah atau 
ceramah keagamaan. Hal ini sebagai akibat dari proses 
sekularisasi di bidang dakwah yang dilakukan oleh 
pemerintah masa orde baru, bahkan juga pada masa orde 
lama. Hal ini dapat dilihat dari jargon yang mengemuka 
ketika itu, dan masih terus berlangsung sampai sekarang, 
misalnya ‘jangan campurkan dakwah dengan politik’, 
‘dakwah itu perbuatan mulya, karena itu jangan dinodai 
dengan hal-hal yang berbau politik’. Akibat dari proses 
sekularisasi tersebut adalah umat menjadi buta dengan 
konsepsi politik Islam. 

Di sinilah letak pentingnya kerja sama partai-politik 
yang berazas Islam atau berbasis muslim dengan lembaga 
dakwah dalam memformat pesan-pesan dakwah. Di 
sisi lain partai politik harus memiliki sebuah program 
penyiapan mubaligh untuk itu. 

3. Pengembangan kesadaran akan adanya perbedaan dan 
secara bertahap meminimalisirnya, sehingga perbedaan 
menjadi sebuah rahmat bagi umat dan manusia. 

Kita menyadari tidak mungkin melakukan penyatuan 
pandangan politik dari umat Islam. Perbedaan-perbedaan 
tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip dasar 
yang harus ada dalam negara, konsep-konsep penting 
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seperti bentuk pemerintahan, ulil amri. Belum lagi kepada 
persoalan yang rinci seperti mengenai pola aplikasi 
musyawarah dalam menentukan pimpinan, masa jabatan 
dan cara mengakhiri jabatan pimpinan, dan lainnya.

Lembaga dakwah, sebagai kekuatan sosial keagamaan, 
mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kekuatan 
sosial-keagamaan lain dalam melakukan gerakan politik. 
Tujuannya adalah memberikan penyadaran politik islami dan 
atau pemberdayaan kekuatan repolitisasi Islam di Indonesia, 
di antaranya dalam menghilangkan sekularisasi dakwah, 
penumbuhkembangan opini untuk kepentingan repolitisisasi 
Islam, baik pada level Indonesia maupun internasional. 

E. Konflik	Antarumat	Beragama	

1. Kerukunan Antarumat Beragama 

Doktrin Agama-agama: Secara doktrinal setiap agama 
mempunyai ajaran yang mengatur tata kehidupan umatnya, 
baik di bidang keyakinan (credo) maupun ritual. Kedua bidang 
ini merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Setiap agama 
mengajarkan umatnya supaya menyiarkannya kepada manusia 
(misalnya dalam QS. Ali-Imran,3:110; Perjanjian Baru Matius, 
28:18-19), namun di sisi lain, setiap agama juga menyuruh 
umatnya menghormati agama lain (misalnya Qs. Al-Kafirun, 2-6; 
Al Baqarah, 2: 256 dan Surat Korintus, 4: 6; 7:17). Berdasarkan 
adanya perbedaan prinsip (keyakinan dan ritual) tiap agama 
dan dorongan untuk saling menghormati antarumat beragama, 
maka dikembangkan prinsip agree in disagreement dalam kontek 
pembinaan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini 
Azra (1999) menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat 
eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran 
agama oleh masing-masing umat beragama, namun pada saat yang 
sama umat beragama harus bersikap terbuka dan menghargai 
umat beragama lain. Jadi secara doktrinal,  Islam memberi 
landasan etika dalam hal hubungan antarumat beragama yaitu; (a) 
larangan memaksa orang lain untuk memeluk Islam (Al-Baqarah: 
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256; dan 10: 99), sebab sejak awal Islam memberikan penekanan 
‘ bagimu agamamu dan bagiku agamaku’, (b) Islam memberikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap agama lain, nabi-
nabi dan rasul dan kitab-kitab agama lain sebelum Islam. Bahkan 
keyakinan terhadap kitab dan nabi selain Nabi Muhammad dan 
al-Qur’an dijadikan sebagai bagian dari Rukun Iman. Untuk ini 
Azyumardi Azra mengemukakan bahwa, Islam betul-betul unik, 
sebab agama-agama selain Islam (Yahudi dan Nasrani) memiliki 
posisi distingtif dalam doktrin Islam. Padahal tidak ada agama 
dan kepercayaan di dunia ini yang menjadikan agama lain sebagai 
syarat penting bagi keimanan sendiri.

Secara historis doktrin Islam tentang prinsip-prinsip 
kerukunan tersebut telah dipraktekkan Nabi Muhammad, baik 
dalam kaitannya dengan hubungan interen ummat Islam maupun 
hubungan antarummat beragama. Ketika awal-awal membangun 
masyarakat madani (a) Rasulullah merukunkan antara Muhajirin 
dan Anshor, (b) kemudian beliau megembangkan prinsip-
prinsip pluralisme dan toleransi antarummat beragama. Hal ini 
diekspresikan secara legal-formal melalui Piagam Madinah.

Kerukunan atau toleransi antarumat beragama tetap 
harus ada batas-batasnya. Toleransi bukan berarti harus 
‘mempersamakan’ atau ‘menyatukan’ perbedaan terutama yang 
sifatnya fundamental yaitu aspek teologi (aqidah) dan ritual. 
Toleransi itu selayaknya lebih diarahkan kepada upaya-upaya 
mendialogkan aspek etika yaitu dengan mencari titik-titik 
temu dalam persoalan moral, misalnya kajian tentang persoalan 
prostitusi, narkoba, kemiskinan, persoalan perkawinan beda 
agama (dialog ide), dan penanggulangan bersama persoalan-
persoalan aktual (dialog amal).

Dengan penegasan batasan-batasan toleransi tersebut, maka 
diharapkan tidak ada pembalikan wacana tentang toleransi, terutama 
dalam hubungan antarummat beragama, oleh satu kelompok. 
Artinya, toleransi diartikan secara tidak proportional, misalnya 
atas nama toleransi seorang ummat beragama dibolehkan 
mengikuti ritual agama lain.
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Dakwah Kepada Ummat Dakwah: Dalam upaya mencapai 
tujuan, dakwah Islam harus dilakukan di atas landasan etika, 
sehingga tidak bersifat machiavelis. Dalam konteks hubungan 
antarumat beragama lain (ummat dakwah) ada beberapa etika 
dakwah, dalam bingkai kerukunan, yang harus diperhatikan yaitu: 

(1) tidak dengan paksaan

(2) tidak mencerca atau menghina sesembahan ummat 
agama lain (QS. Al-An’am: 108)

(3) tidak melakukan toleransi di bidang teologi (aqidah), 

(4) ummat Islam diizinkan membalas dengan balasan yang 
setimpal yang dilakukan ummat beragama lain (An-
Nahl: 126). Dalam konteks dakwah, jika ada ummat 
agama lain menyebarkan agama dengan cara yang yang 
menyakiti ummat Islam, misalnya terjadi pemurtadan 
dengan paksa dan iming-iming tertentu, maka kita dapat 
membalasnya dengan balasan yang setimpal. 

(5) tidak bersifat kasar dan keras, namun dengan lemah 
lembut (QS. Ali Imran: 159; An-Nahl: 125). Islam tidak 
menentukan sikap tegas dan keras, kecuali dalam dua 
(2) hal yaitu (a) dalam peperangan (9:123) dan dalam 
pelaksanaan sanksi hukuman (24: 2). Ada kasus menarik 
ketika Nabi menghkum pencuri wanita dari kalangan 
suku Quraisy yang terpandang, Fatimah binti Aswas. 
Ketika itu Usamah bin Zaid,  orang kesayangan beliau 
yang diutus kelompoknya, mohon agar wanita itu tidak 
dihukum. Nabi menjawab, ‘wahai manusia ! hancurnya 
orang-orang dahlu hanyalah karena jika ada orang besar/
penting yang mencuri, mereka tak mau menghukumnya. Demi 
Allah jika Fatima binti Muhammad mencuri, pastilah akan 
kupotong tangannya.’

Kebijakan Pemerintah: Pada dataran kebijakan pemerintah, 
guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, 
pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan 
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yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan internumat 
beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan 
pemerintah. Konsep ini harus diakui banyak didasarkan 
atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan 
pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas 
politik nasional. Sebenarnya sebelum terumuskanya trilogi 
kerukunan, pemerintah Orde Baru sejak awal telah menyusun 
strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama 
sejak diselenggarakannya Musyawarah AntarUmat Beragama 
di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan dalam setiap 
tahapan yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan 
pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua 
digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan 
penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan 
umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip agree in 
disagreement; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-
praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat 
agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai 
dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan 
pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama 
didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, 
memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan 
yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down 
tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah 
Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian 
dan silaturrahmi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian 
konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman 
penyiaran agama (1978), pelaksanan dakwah dan kuliah subuh 
(1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan 
tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar 
keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur 
pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan 
beda agama dan penguburan janazah (1983).
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Memasuki era reformasi, perangkat kebijakan untuk pengen-
dalian konflik antarumat beragama tersebut dituangkan dalam 
bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat 
Beragama. RUU ini masih berupa draf yang pada tahun 2003 
baru diajukan Departemen Agama kepada Presiden. Isinya 
banyak merangkum aspek-aspek dari kebijakan yang dilakukan 
Orde Baru yang sampai sekarang masih berlaku yaitu pengaturan 
penyiaran agama, bantuan asing keagamaan, peringatan hari 
besar keagamaan, pendirian tempat ibadah umum, penguburan 
janazah, perkawinan beda agama, penodaaan/penghinanan 
dan penyalahgunaan agama. Kemudian ditambah aspek yang 
dianggap menjadi sumber konflik antarumat beragama yaitu 
pelaksanaan pendidikan agama (sesuai dengan Undang-Undang 
tentang Sistem Pendidikan Nasional), dan pengangkatan anak 
beda agama.

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek 
kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan 
memberikan kritik. Azra (1999) misalnya menganggap proyek 
kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena 
lebih sering dilakukan secara top-down, elitis, parsial dan adhoc 
serta belum ada dialog yang genuine, jujur dan ikhlas. Akibatnya 
masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa agama seiring 
dengan berjalannya proyek kerukunanan tersebut misalnya 
kasus Situbondo dan Pasuruan di Pripinsi Jawa Timur; Ambon, 
dan Maluku Utara; Poso di Sulawesi; Pekalongan dan Solo di Jawa 
Tengah; Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasikmalaya dan 
Bandung di Jawa Barat; dan di Propinsi Bali; Jakarta; dan Kupang. 
Konflik yang terjadi itu telah merusak pertemanan, hubungan 
antarmanusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu 
yang panjang untuk memulihkan trauma di antara mereka yang 
terlibat. 

2.	 Menelisik	Isu	Konflik	

Makna Konflik: Setiap komunitas memiliki struktur sosial 
yaitu jalinan hubungan antarindividu atau kelompok sosial dalam 
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masyarakat sesuai status dan peranan yang dimilikinya. Bentuk 
struktur sosial tersebut dapat berupa proses konflik dan integrasi 
dalam masyarakat. Konflik dan integrasi merupakan sebuah 
pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Jadi 
walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, 
namun tidak selamanya kedua hal tersebut harus dipertentangkan. 
Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan 
dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan 
sebenarnya dapat ditata kembali. Karena itu mengkaji konflik 
pasti berhubungan dengan integrasi. 

Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi 
sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa 
akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial 
negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik . Integrasi 
sosial adalah penyatuan antarsatuan atau kelompok yang tadinya 
terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan 
sosial dan kebudayaan yang ada. 

Proses Konflik: Secara umum menurut teori ‘conflict episode’ 
proses konflik mulai dari awal hingga akhir dapat terdiri dari lima 
episode (Pondy dalam Miall et.al, 2002) yaitu: (1) laten conflict, 
tahap munculnya faktor-faktor dalam situasi yang dapat menjadi 
kekuatan potensial munculnya kasus konflik; (2) perceived conflict, 
tahap ketika salah satu pihak memandang pihak lain menghambat 
atau mengancam kepentingannya; (3) felt conflict, tahap ketika 
salah satu atau kedua belah pihak merasakan dan mengenali 
keberadaan konflik, bukan sekadar pandangan atau anggapan; 
(4) manifest conflict, tahap ketika kedua belah pihak melakukan 
konflik terbuka yang mengundang reaksi pihak lain; (5) aftermath 
conflict, tahap sesudah konflik diatasi, namun masih terdapat sisa-
sisa konflik sehingga menjadi potensi konflik lanjutan.

Konflik Sebagai Tindakan Sosial: Dalam perspektif Weberian, 
seperti dikemukakan Talcott Parsons (dalam Hamilton, editor, 
1990) setiap tindakan sosial dipengaruhi oleh sistem budaya 
(norma, nilai-nilai), motivasi, tujuan dari tiap pelaku sosial, 
dan situasi sosial. Sebagai tindakan sosial, konflik antarumat 
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beragama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai aspek 
tersebut. Artinya dalam memahami karakteristik konflik 
antarumat beragama harus dilihat juga dari norma-norma, 
motivasi,  dan tujuan para pihak yang berkonflik.

Motivasi tindakan (baca berkonflik di antara umat beragama) 
adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang. Setiap 
tindakan manusia tergantung kepada kuat lemahnya motivasi 
pelaku. Dalam melakukan tindakan berkonfliknya pelaku sudah 
mempunyai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman 
dalam waktu dan keadaan tertentu, misalnya norma-norma 
yang menjadi anutan kelompoknya (kalau konflik kolektivistik). 
Norma-norma yang menjadi anutan anggota kelompok dalam 
berkonflik tersebut dapat berasal dari budaya yang dimilikinya 
seperti tradisi suku, agama, dan varian keagamaan (abangan-
santri). Pelaku juga bertindak sesuai dengan tujuan yang 
direncanakan sebelumnya, dan sesuai dengan situasi yang 
mengitarinya. 

Bentuk Konflik: Konflik sosial adalah pertentangan antar-
satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensi-potensi yang 
menyebabkan pertentangan. Dengan demikian konflik dilihat 
dari bentuk penampakannya dapat dipilah ke dalam potensi 
konflik dan kasus konflik. Potensi konflik merupakan semua aspek 
atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya kasus konflik 
(selanjutnya disebut dengan ‘potensi konflik’), sedangkan kasus 
konflik merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul ke 
permukaan dalam bentuk pernyataan atau tindakan pihak-pihak 
yang berkonflik (selanjutnya disebut ‘konflik’)

Potensi konflik antarumat beragama, terutama yang berasal 
dari nilai-nilai keagamaan masih terus menjadi persoalan. 
Pada hakikatnya semua sumber dan faktor munculnya konflik 
merupakan bentuk dari potensi konflik. Sumber dan faktor 
tersebut meningkat menjadi konflik karena ketidakmampuan satu 
dan atau kedua belah pihak dalam mengendalikannya. Dengan 
kata lain, sumber dan potensi tersebut tetap akan menjadi potensi 
konflik jika tidak ada suatu individu atau kelompok yang bergerak 

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 149■

secara aktif serta tidak adanya pengendalian yang dilakukan oleh 
berbagai pihak yang ada dalam masyarakat tersebut. 

Pendekatan, Teori dan Sumber Awal Konflik: Dilihat dari 
dampaknya, konflik dapat dibagi ke dalam konflik yang 
konstruktif dam destruktif. Dalam hal ini tergantung kepada 
pendekatan, dalam melihat konflik ada dua pendekatan yaitu 
pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. 

Pendekatan pertama (struktural-fungsionalisme) meng-
anggap masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai 
bagian, tiap bagian saling terkait dan befungsi, sehingga 
berkembang keseimbangan (Nasikun, 1995; Ritzer, 1985). 
Karena itu pendekatan ini mengabaikan kemungkinan suatu 
sistem menentang fungsi-fungsi lainnya. Selain itu pendekatan 
ini beranggapan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi 
berdasarkan konsensus pada anggotanya mengenai nilai-nilai 
kemasyakaratan dalam segala pranata, jika terjadi konflik 
harus segera diselesaikan melalui cara-cara tertentu sehingga 
masyarakat tetap dalam keseimbangan. Jadi keseimbangan 
akan terus dicapai jika dalam masyarakat berkembang interaksi 
sosial yang didasarkan atas standard penilaian umum dalam 
bentuk norma-norma sosial. Pendekatan kedua (konflik) 
sebaliknya menyatakan bahwa hakikat dari masyarakat adalah 
terus berubah, dan di dalamnya terdapat konflik-konflik yang 
disumbangkan tiap unsur, masyarakat terintegrasi hanya karena 
adanya dominasi kelompok tertentu yang bersifat memaksa. 

Dilihat dari tujuan kepentingannya, konflik dapat dibagi ke 
dalam konflik individualistik dan kolektivistik (Ting Toomey 
dalam Gudykunst et. al., 1988). Perbedaan di antaranya dapat 
dilihat dari sebab konflik, hubungan isu dan pelaku, kondisi 
yang mengitari konflik, dan sikap pelaku. Konflik individualistik 
melihat penyebab konflik sebagai instrumen bukan ekspresif, 
sering memisahkan isu dengan pelaku konflik, konflik muncul 
ketika pengharapan individu terhadap prilaku yang pantas 
dilanggar, pelaku bersikap konftrontatif secara langsung. 
Sebaliknya konflik kolektivisttik melihat penyebab konflik lebih 
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sebagai ekspresif, tidak memisahkan antara isu dengan pelaku 
yang berkonflik, konflik muncul ketika norma kelompok dari 
pelaku dilanggar, cenderung tidak konfrontatif dan sikapnya 
tidak langsung terhadap konflik, artinya anggota kelompok 
berkeinginan kuat membentuk kelompok yang harmonis dan 
cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung.

Dilihat dari pandangan mengenai pihak yang berkonflik dan 
sumber awal konflik ada 3 pendekatan yaitu pendekatan makro, 
mikro, dan konvergensi (Abdel Salam, 2004). Pendekatan 
makro melihat sumber awal atau akar konflik berasal dari adanya 
persaingan antarkelompok agama dalam mengejar kekuasaan 
dan sumber daya yang ada. Pendekatan ini menganalisis konflik 
antarkelompok pada tataran sadar. Dalam pendekatan ini ada 
beberapa teori seperti teori pencegahan, pengambilan keputusan 
dan permainan. Pendekatan mikro atau behaviour memandang 
sumber awal konflik karena adanya persaingan antarindividu 
dalam pemenuhan kebutuhan, dan sesuai dengan watak dasar 
manusia yang agresif. Dalam pendekatan ada beberapa teori 
juga yaitu, teori perilaku khewani, agresi bawaan, frustasi, 
pembelajaran sosial, dan teori identitas sosial. Sementara 
pendekatan kovergensi menjelaskan bahwa sumber konflik 
merupakan paduan antara unsur-unsur yang berasal dari individu 
dan kelompok. Sering sekali konflik sebenarnya berasal dari 
antarindividu, namun karena setiap individu memiliki identitas 
kelompok tertentu, dan karena adanya pemicu tertentu menjadi 
konflik antarkelompok. Dalam pendekatan ini ada teori sistem 
musuh, kebutuhan manusia, dan teori resolusi konflik.

Sementara itu Soemardjan dan Soelaiman S (1964) 
mengemukakan beberapa teori mengenai sumber konflik, yaitu: 
(1) teori hubungan masyarakat menyatakan konflik disebabkan 
polarisasi yang terus terjadi, dan adanya ketidakpercayaan 
serta permusuhan antarkelompok yang terpola tersebut; (2) 
teori negoisasi prinsip meyatakan, konflik disebabkan adanya 
perbedaan posisi dan pandangan dalam melihat konflik; (3) 
teori kebutuhan manusia menegaskan konflik terjadi karena 
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terhalanginya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik 
fisik, mental, dan sosial. Atau menurut Jary & Julia (1991) karena 
adanya perjuangan antarindividu atau kelompok dalam mencari 
keuntungan, dan dalam penguasaan akses sumber daya maupun 
kesempatan; (4) teori identitas menyatakan bahwa konflik 
disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada 
hilangnya sesuatu pada masa lalu yang tidak terselesaikan; (5) 
teori kesalahpahaman antarbudaya menyatakan bahwa konflik 
disebabkan ketidaksesuaian dalam komunikasi antarbudaya 
yang berbeda; (6) teori transformasi konflik berasumsi konflik 
disebabkan persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang 
muncul, baik dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

3.	 Penyebab	Munculnya	Potensi	Konflik	dan	Konflik

Sebagai fakta sosial, konflik dan termasuk potensi konflik 
antarumat beragama, dapat berasal dari level budaya dan sosial.1 

Level budaya: Pada level ini faktor penyebab adanya potensi 
konflik dan terjadinya konflik antarumat beragama dapat 
berupa nilai-nilai dan stereotif atau pesepsi sosial. Setiap umat 
beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil 
pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Karena 
itu kemudian muncul klaim kebenaran. Dalam sejarah keagamaan 
telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas 
agama: ‘agama sayalah yang paling benar, agama lain sesat 
dan menyesatkan’ (Rahman, 2000). Semua ini berakar dari 
berkembangnya religiosentrisme antarumat beragama.

Religiosentrisme merupakan penganalogian terhadap konsep 
etnosentrisme. Bedanya kalau dalam etnosentrisme nilai-nilai 
kesukuan yang menjadi acuan, sedangkan dalam religiosentrisme 
yang menjadi acuan adalah nilai-nilai keagamaan, termasuk varian 
atau subbudaya-agama, yang menjadi acuannya dalam menilai 
kebudayaan-agama atau subbudaya-agama lain. Dengan demikian 
resligiosentrisme adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan 
agama lain berdasarkan standar kebudayaan agamanya sendiri, 
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sehingga muncul persepsi/stereotif negatif terhadap penganut 
agama lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah sikap yang 
memadang kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan 
sukunya sendiri, sehingga muncul stereotif negatif terhadap 
suku lain (Hariyono, 1994). Porter dan Samovar yang dikutip 
Bennett (dalam Mulyana dan Rakhmat, 1990) menyatakan 
etnosentrisme merupakan kecenderungan memandang atau 
menilai (kebudayaan) orang lain dengan menggunakan nilai dan 
kebiasaan sukunya sendiri sebagai kriteria. 

Seperti halnya pada etnosentrisme, untuk mengetahui 
kecenderungan religiosentrisme dapat dilihat dari (a) persepsi 
sosial, dan (b) jarak sosial. Kedua hal ini dapat dijadikan tolok-ukur 
adanya potensi konflik antarumat beragama. Jika persepsi dan jarak 
sosial antarumat beragama masih bersifat negatif dan renggang, 
maka dapat disimpulkan bahwa potensi konfliknya masih besar di 
antara keduanya. 

 Furchid (1982) memberi pengertian persepsi sosial sebagai 
persepsi terhadap objek-objek, hubungan dan peristiwa sosial. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka persepsi sosial antara 
orang yang berbeda agama-suku dapat dipilah ke dalam dua jenis 
yaitu (a) persepsi sosial terhadap situasi hubungan antarpelaku, 
dan (b) persepsi antarpelaku. Dalam persepsi terhadap situasi 
hubungan sosial, antarpelaku sama-sama memberikan tanggapan 
atau penilaian terhadap kualitas hubungan (seperti akrab-tidak 
akrab), dan frequensinya (kuantitas) menurut penilaian masing-
masing (jarang, cukup, sering). Selain itu tiap pelaku memberikan 
penafsiran (batasan atau alasan) terhadap kualitas dan kuantitas 
hubungan antarmereka. Dalam persepsi antarpelaku, tiap 
pihak memberi tanggapan atau penilaian terhadap ciri-ciri yang 
dianggap khas pada pihak yang lain, sifatnya bisa positif, negatif, 
ganda, dan netral. Positif jika adanya penilaian ’kebaikan’ atau 
keuntungan yang diperoleh pihak lain. Negatip jika ada ungkapan 
’kejelekan’ dan kerugian. Ganda jika ada ungkapan kebaikan dan 
sekaligus ungkapan kejelekan. Netral jika ada ungkapan yang 
tidak memberikan cap positip-negatip. 
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Untuk lebih melengkapi data tentang persepsi sosial dapat 
dilihat pula dari konsep jarak sosial antarorang yang berbeda 
agama. Untuk ini dapat digunakan skala Bogardus. Melalui 
konsep ini akan diketahui seberapa jauh jarak sosial antara dirinya 
dengan orang lain. Hal ini dapat diketahui dari tingkat kesesuaian 
dan kesetujuan seseorang terhadap orang lain dalam beberapa hal 
yaitu (a) cocok tidaknya pihak lain sebagai anggota keluarga, (b) 
makan bersama, (c) sebagai teman, (d) sebagai tetangga. Kian 
banyak kesesuaian antarpihak maka kian sedikit jarak sosialnya. 

Sementara Mulkhan (2001) lebih melihat pola penyeragaman 
warisan orde lama sebagai pemicu adanya konflik, khususnya 
antarumat beragama di Indonesia. Menurutnya penyeragaman 
kebudayaan dan keberagaman tidak hanya bertentangan dengan 
ide dasar demokrasi dan masyarakat madani tetapi juga dari 
hakikat dasar kemanusiaan yang unik. Keunikan inilah yang 
merupakan nilai universal dan abadi dari kemanusiaan dan 
juga firman Tuhan dalam semua agama. Sayangnya keunikan 
kebudayaan dan keberagaman tersebut justru dimatikan oleh 
upaya penyeragaman nasionalisme kebangsaan dan sistem ritual 
keagamaan dari berbagai agama.

Level sosial: Konflik, termasuk potensi konflik, antarumat 
beragama bersumber dari hasil interaksi antarumat beragama 
dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, 
ekonomi, dan upacara lingkaran hidup. Dari pranata keagamaan 
misalnya karena pembangunan tempat ibadah di tengah-tengah 
lingkungan yang tidak seagama dan penggunaan rumah sebagai 
tempat ibadah, juga bersumber dari penyiaran agama melalui cara 
pemberian materi. Pranata pendidikan agama juga dapat menjadi 
penyebab konflik antarumat beragama karena masing-masing 
pihak saling curiga, sekolah yang dikelola oleh kelompok agama 
tertentu menjadi media ‘pemurtadan’.

4.	 Pengendalian	Potensi	Konflik	

Supaya potensi konflik tidak menjadi kasus konflik antarumat 
beragama dibutuhkan upaya-upaya mengendalikannya. 
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Sebenarnya pengendalian potensi konflik dapat dilakukan baik 
sebelum terjadinya kasus konflik maupun setelah penyelesaian 
konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses konflik-
integrasi dalam masyarakat atau umat beragama senantiasa silih 
berganti. Selain itu, karena sering terjadi penyelesaian konflik 
antarumat beragama justru menyisakan potensi konflik lanjutan 
karena dalam prosesnya dianggap kurang memuaskan salah satu 
atau kedua belah pihak (Fetherston dalam Miall et.al, 2002). 

Pengertian: Pengendalian sosial adalah proses mengajak atau 
memaksa anggota masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah 
dan nilai-nilai sosial yang berlaku dengan tujuan untuk mencapai 
keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat (Soekanto, 1982). Kemudian kalau dikaitkan dengan 
istilah ‘potensi konflik’ menjadi ‘pengendalian potensi konflik 
sosial’ atau disingkat menjadi ‘pengendalian potensi konflik’ 
berarti proses mengajak atau memaksa anggota masyarakat 
atau umat beragama supaya mematuhi kaidah-kaidah, nilai-
nilai sosial, dan menjaga supaya potensi konflik yang ada tidak 
menjadi kasus konflik, sehingga proses stabilitas dan integrasi 
dalam masyarakat terus dapat dipertahankan. 

Tujuan: Dengan demikian pengendalian potensi konflik 
memiliki dua tujuan yaitu (1) supaya potensi konflik tidak menjadi 
kasus konflik, dan (2) untuk menumbuhkan dan keberlangsungan 
integrasi dalam kehidupan masyarakat.

Cara pengendalian potensi konflik antarumat beragama 
khusus untuk tujuan pertama yaitu supaya potensi konflik 
tidak menjadi kasus konflik bentuknya beragam tergantung 
kepada kesepakatan dan tradisi yang ada dalam masyarakat, 
misalnya melalui program pembauran minoritas kepada (budaya) 
mayoritas. Cara pengendalian potensi konflik antarumat 
beragama untuk tujuan kedua yaitu menumbuhkan integrasi 
antarumat beragama, umat beragama dapat mengembangkan 
nilai-nilai yang disepakati sebagai instrumen agar potensi konflik 
tidak tumbuh dan integrasi berkembang. Satu di antara nilai-nilai 
yang perlu dikembngkan tersebut berupa tradisi yang berkembang 
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seperti gotong-royong, tradisi tolong-menolong, merealisasikan 
filosofi-lokal, dan pemaknaan simbol-simbol lokal yang menjadi 
simbol pemersatu umat beragama. Contohnya dalam masyarakat 
Sunda ada ‘ugeran’ (pepatah) ‘akur jeng batur sakasur, batur sadapur, 
batur sasumur, terus batur salembur’, Artinya, hidup rukun dengan 
suami-istri, dalam keluarga, tetangga, dam teman satu kampung 
atau masyarakat. Sementara dalam masyarakat Jawa mengenal 
tradisi rewang, tetulung, juga ‘trah’ yang berfungsi sebagai 
kelompok sosial pemersatu karena tanpa membedakan agama 
anggotanya (Ismail, 2002). Selain itu perlu dikembangkan juga 
pemanfaatan aktor lokal sesuai dengan tradisi yang ada untuk 
mengembangkan integrasi, misalnya dalam masyarakat Madura 
mengenal pepatah, ‘buppa’ babu’ guruh ratoh’,  maksudnya orang 
harus menghormati dan patuh secara berurutan kepada ‘bapak-
ibu, guru-kyai, dan pemerintah’. 

5.	 Penyelesaian	Konflik	Antarumat	Beragama

Pengertian dan Pendekatan: Penyelesaian konflik merupakan 
upaya menangani penyebab konflik dan membangun hubungan 
baru yang dapat bertahan lama di antara kelompok yang 
berkonflik. 

Secara garis besar ada dua pendekatan dalam penyelesaian 
konflik yaitu (1) pendekatan Marxis yang menghendaki 
penyelesaian dengan cara kekerasan atau revolusi, juga dapat 
berupa gerakan penentangan, dan (2) pendekatan fungsionalisme 
yang bersifat persuasif dan lebih mementingkan peran mediator 
yang berfungsi sebagi penengah di antara kedua belah pihak yang 
berkonflik.Adam Curle (dalam Miall et.al, 2002) mengidentifikasi 
empat unsur dalam proses mediasi yaitu: (1) mediator membangun 
dan meningkatkan komunikasi, (2) menyediakan informasi 
untuk dan antara pihak-pihak yang berkonflik, (3) menjadi 
teman pihak-pihak yang berkonflik, dan (4) mendorong pihak-
pihak yang berkonflik agar aktif dalam negoisasi kerja sama.

 Model: Model penyelesaian konflik, termasuk konflik 
antarumat beragama, beragam yaitu (a) integrasi atau kolaborasi, 
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(b) kompromi, (c) dominasi atau kompetisi, (d) akomodasi 
(obliging), (e) menghindar (avoiding) (Rahim dalam Gudykunst, 
Yun Kim, 1997: 282).

Integrasi atau kolaborasi merupakan bentuk penyelesaian 
konflik yang dilakukan secara bersama-sama di antara pihak 
yang berkonflik dengan pendekatan menang-menang (win-
win approach). Kepentingan kedua belah pihak diperhatikan, 
ketidaksesuaian dibahas secara dirinci. Model ini sangat berguna 
ketika kepentingan kedua belah pihak sama-sama penting yang 
sulit dikompromikan. Adapun dalam kompromi pihak-pihak yang 
berkonflik bersepakat untuk berbagi sumber yang terbatas, kedua 
belah pihak setuju damai, namun persetujuan itu bukan pilihan 
pertama tiap pihak. Dalam bentuk kompetisi pendekatannya 
bersifat menang-kalah, pihak yang kuat akan menang dan 
mendominasi situasi konflik. Model ini berguna terutamadalam 
situasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, juga ketika masa 
kritis yang menghendaki keputusan cepat harus diambil. Dalam 
bentuk akomodasi satu pihak berlapamng dada menampung 
kebutuhan pihak lain dan mengorbankan kepentingannya 
sendiri, sedangkan bentuk menghindari (avoiding) berarti salah 
satu dan atau kedua belah pihak menghindar dari topik atau 
situasi konflik.

6. Pemanfaatan Budaya Lokal dalam Pengendalian dan 
Penyelesaian	Konflik

Upaya merukunkan kembali hubungan antarumat beragama 
yang pernah terlibat konflik dapat memanfaatkan struktur-
struktur mediasi dalam masyarakat seperti dikemukakan Peter 
Berger dan Richard Neuhause (dalam Nugroho, 2000). Institusi 
mediasi seperti keluarga atau trah, ketetanggaan, suku dan agama, 
serta kelompok-kelompok sosial lainnya, diberdayakan untuk 
menghadapi realitas dalam keragaman. Umat beraagama dapat 
menjadikan institusi mediasi tersebut sebagai tempat penyaluran 
keinginan, harapan dan tanggung jawab sebagai bagian dari 
masyarakat, sehingga jarak sosial dapat dikurangi. 
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Begitu juga cara-cara atau bentuk yang ada seperti diungkap 
dalam bentuk/cara pengendalian potensi konflik dapat 
dimanfaatkan dalam penyelesaian konflik, terutama yang 
berkaitan dengan pemberdayaan budaya dan aktor lokal. Juga 
mengembangkan budaya silaturrahmi, dan dialog. Kegiatan 
ini harus melembaga di level basis dalam hidup keseharian dan 
ditumnbuhkembagkan dari internl umat beragama sendiri (botton 
up), bukan dilakukan secara artifisial oleh lembaga pemerintah. 
Harus dikembangkan kesetaraan hubungan antarumat beragama, 
sebaliknya menjauhkan sifat hegemoni kebenaran yang akan 
memicu konflik dan tidak menuntaskan akar permasalahan.

a.	 Pengendalian	Konflik	Berbasis	Budaya	Lokal

Kelayakan komponen budaya lokal untuk difungsikan sebagai 
instrumen pengendalian dan penyelesaian konflik didasarkan 
pada evaluasi dan seleksi terhadapnya. Langkah pertama adalah 
mengidentifikasi status tiap komponen, dan kedua menetapkan 
fungsinya, dan terakhir memilih mekanisme pelaksanaannya. 
Dari aspek statusnya, ada 3 kemungkinan yaitu: potensial, aktual, 
dan impotensial. Komponen budaya lokal dianggap potensial 
jika ia sangat mungkin diperankan dan diberdayakan sebagai 
instrumen atau media dalam pengendalian konflik antarumat 
beragama. Dapat-tidaknya pemberdayaan ini didasarkan atas 
alasan rasional sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat saat 
ini dan ke depan. Alasan-alasan tersebut misalnya didasarkan 
atas tujuan dan orientasi, kuantitas dan frequensi kegiatna, serta 
pelaksanaannya dalam masyarakat. Komponen budaya lokal 
dianggap impotensial atau tidak potensial jika ia secara rasional 
kurang, bahkan tidak mungkin dapat diperankan sebagai 
instrumen pengendali konflik. Di sisi lain ia dianggap aktual 
kalau sudah diperankan oleh masyarakat sebagai pengendali dan 
penyelesai konflik antarumat beragama. 

Dilihat dari fungsi komponen budaya tersebut dalam 
pengendalian konflik dipilah ke dalam tiga hal yaitu: sebagai 
pedoman bersama, instrumen sosialisasi hidup rukun dan 
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damai, dan wadah interaksi antarorang yang berbeda agama. 
Dari keempat komponen budaya terdapat perbedaan status dan 
fungsi masing-masing pada tiap daerah. Di tiap daerah meskipun 
komponen budaya lokal dapat difungsikan sebagai instrumen 
pengendalian dan penyelesaian konflik, namun tingkatan 
jenis statusnya berbeda, ada yang potensial, impotensial, dan 
aktual. Sebagian besar komponen budaya yang terlacak dapat 
difungsikan sebagai instrumen, namun hanya ada satu atau 
lebih dalam sebuah komponen budaya yang sudah aktual atau 
impotensial karena beberapa alasan.. Misalnya budaya yang 
dianggap tidak potensial meliputi: alon-alon waton klakon (terdapat 
di Kulonprogo dan Solo), kasunanan (Solo), sesajen (Pasuruan), 
pondok pesantren, pangusung-keliang-banjar dan semua upacara 
adat seperti pujowali, ngentunin, bau-nyele, dan sadran (Mataram). 
Sementara budaya yang sudah aktual berlaku di masyarakat dalam 
pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama 
meliputi gotong royong yang menjadi wadah interaksi, kyai dan 
pamong serta baritan (di Kulonprogo), ajengan (Tasikmalaya), 
gotong royong juga sudah dijalankan di Solo.

Jika dilihat dari sumber kebudayaan diketahui kebudayaan 
yang lebih dominan berfungsi pada setiap komponen, apakah 
berdasarkan kepada suku, agama atau perpaduan di antara 
keduanya. Peninjauan terhadap sumber kebudayaan ini 
menunjukkan ada kesamaan dan sekaligus perbedaan pada 
setiap daerah. Di tiap daerah menunjukkan bahwa sumber dari 
komponen budaya lokal yang ada didasarkan atas kebudayaan 
mayoritas, baik agama mayoritas (Islam) maupun suku mayoritas 
atau paduan antara keduanya (agama dan suku mayoritas), 
meskipun ada juga yang bersumber dari suku mayoritas-agama-
agama global Islam atau Kristiani, baik mayoritas maupun 
minoritas seperti dalam upacara lingkaran hidup.

Perbedaan dan persamaan di tiap daerah ini nampak 
juga dalam mekanisme yang harus dilaksanakan dalam 
pemeranan komponen budaya tersebut dalam pengendalian 
konflik, ada daerah yang memilih menerapkan mekanisme 
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integrasi (Kulonprogo dan Solo), juga ada yang memilih untuk 
menerapkan mekanisme integrasi dan mandiri (Pasuruan, 
Tasikmalaya, Mataram). Mekanisme mandiri yaitu komponen-
komponen budaya lokal saja yang dijadikan instrumen dalam 
pengendalian konflik. Adapun mekanisme integrasi yaitu satu 
atau lebih komponen budaya lokal diintegrasikan ke dalam proses 
pengendalian konflik

b.	 Model	Penyelesaian	Konflik	Berbasi	Budaya	Lokal	

Dalam penyusunan model penyelesaian konflik di setiap 
daerah memperhatikan 3 aspek yaitu: (a) memperhatikan 
karakter konflik, (b) pengalaman penyelesaian konflik masa lalu 
sebagai dasar, (c) pemanfaatan budaya lokal. Ketiga aspek tersebut 
sama-sama dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian 
konflik, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. 

Pertama, aspek yang harus dipertimbangkan dalam 
pemanfaatan budaya lokal dalam proses penyelesaian konflik yang 
terkait dengan karakteristik konflik meliputi: paham agama dari 
subjek berkonflik dan posisi mayoritas dan minoritas dari kelompok 
yang berkonflik. Paham agama subjek berkonflik (sangat) dijadikan 
dipertimbangkan karena terkait dengan pandangan mereka 
terhadap nilai-nilai dan upacara adat yang ada di suatu daerah. 
Misalnya di Mataram, hampir semua upacara adat dianggap tidak 
sesuai dengan pandangan keagamaan dari subjek dan aktor-aktor 
yang terlibat konflik terutama dari kalangan muslim. Begitu juga 
posisi mayoritas sangat menentukan komponen budaya lokal 
mana saja yang dapat dijadikan sebagai insterumen, baik dalam 
penyelesaian maupunpengendalian konflik. Misalnya ajengan, 
tuan guru, dan kyai dipilih sebagai aktor lokal yang berasal dari 
kelompok agama mayoritas (Islam) yang dianggap representatif. 
Juga dipertimbangkan kebudayaan dari suku mayoritas dari 
kelompok/subjek yang berkonflik atau lokasi di mana kelompok-
kelompok agama yang berkonflik berada.

Unsur-unsur dari karakterisitk konflik yang lain tidak begitu 
menjadi pertimbangan misalnya, jenis konflik, penyebab dan 
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sumber konflik. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tiap unsur 
yang ada dalam komponen-komponen budaya lokal yang diseleksi 
dapat diterapkan untuk semua jenis, penyebab dan sumber konflik 
antarumat beragama di suatu daerah.

Kedua, aspek lain yang dijadikan pertimbangan dalam upaya 
penyusunan model penyelesaian konflik ialah upaya penyelesaian 
yang pernah dilakukan di suatu daerah. Kalau di sebuah daerah 
sebuah komponen budaya lokal tertentu pernah dilakukan, maka 
hal itu menjadi penting untuk dilanjutkan dan dikembangkan. 
Misalnya gotong royong (di Solo dan Kulonprogo) selama ini 
pernah dijadikan sebagai instrumen untuk mengembangkan 
budaya damai, meskipun di kedua daerah ini gotong royong 
diterapkan bukan dalam konteks penyelesaian konflik antarumat 
beragama yang jadi focus penelitian ini. Demikian juga kyai dan 
pamong (di Kulonprogo), ajengan (Tasikmalaya), dan tuan guru 
(Mataram) yang sudah dilibatkan dalam penyelesaian konflik 
antarumat beragama, tapi masih terbatas karena mereka masih 
menjadi unsur sekunder sedangkan unsur primernya masih ada 
di tangan pemerintah. Mereka juga masih dijadikan sebagai pihak 
penyelesaian konflik dengan pendekatan secara tidak langsung.

Ketiga, sementara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
dalam penyusunan model penyelesaian konflik antarumat 
beragama lainnya tentu yang terkait dengan karaktersitik budaya 
lokal di tiap daerah. Faktor ini justru menjadi intinya, gambaran 
perbandingan tiap daerah secara lebih sederhana dapat dilihat 
dalam tabel tentang model penyelesaian konflik. 

Di semua daerah ada keinginan untuk menerapkan pendekatan 
langsung (proses dialog, negosiasi, atau rekonsialisasi kalau 
perlu) dalam penyelesaian konflik antarumat beragama (KAUB). 
Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini, kecuali di 
Kulonprogo, pendekatan ini belum pernah dilakukan, dan selama 
ini hanya dilakukan pendekatan tidak langsung (mediasi dan 
fasilitasi), dan pemerintah secara top-down yang banyak berperan. 
Hal ini akibat dari kontrol yang terlalu kuat dari pemerintah era 
sebelumnya dalam setiap penyelesaian konflik SARA, sedangkan 
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aktor-aktor lokal hanya dijadikan objek. Keinginan ini harus 
dijadikan modal utama dalam setiap penyelesaian KAUB di setiap 
daerah, sebab ini menunjukkan tekad yang kuat dari masyarakat 
untuk menyelesaikan konfliknya sesuai dengan modal sosial-
budaya yang dimilikinya. 

Seiring dengan adanya keinginan untuk menerapkan 
pendekatan langsung, selain tidak langsung, di semua daerah 
juga berupaya untuk (lebih) menguatkan peran aktor lokal sesuai 
dengan sumber kebudayaan masing-masing daerah. Hal yang sama 
terdapat dalam unsur nilai-nilai lokal, dan kelompok sosial. Upaya 
penguatan peran aktor lokal tersebut misalnya di Kulonprogo 
berupaya menjadikan sesepuh trah dan priyayi, sedangkan di 
Pasuruan ada kyai dan tokoh komunitas Madura, di Tasikmalaya 
ada ajengan dalam berbagai level, sementara di Mataram ada tuan 
guru dan lalu, serta (kemungkinan) tokoh dari lembaga tradisional 
/pemangku (Mataram); Di Solo ada tokoh parpol Islam/berbasis 
massa Islam, tokoh Islam konsisten, dan tokoh trah heterogen. 
Memang ada nuansa perbedaan kemungkinan pemeranan masing-
masing aktor lokal di setiap daerah, ada yang mungkin dilakukan 
tanpa persyaratan, namun ada juga yang perlu prasyarat tertentu. 
Misalnya, di Kyai di Pasuruan dalam kasus konflik yang melibatkan 
kyai sendiri, maka kyai dapat menjadi aktor penyelesai konflik 
(secara langsung maupun tidak langsung) tapi dengan syarat harus 
memperhatikan tingkat kepemimpinan sang kyai, kedekatan secara 
emosional dengan kyai yang terlibat konflik. Hal yang sama terdapat 
dalam pemeranan ajengan, dan tuan guru, tokoh Islam konsisten. 

Selain itu ada alternatif lain dalam pemeranan aktor lokal 
tersebut. Misalnya dalam kasus tokoh (sesepuh dan atau 
pimpinan) trah heterogen (Solo dan Kulonprogo). Jika mereka 
mau diperankan maka ada 2 kemungkinan modelnya yaitu: jika 
ada anggota trah yang berbeda agama terlibat KAUB, maka tokoh 
trah dapat menjadi fasilitator yang dapat dimulai dari internal 
trah, untuk kemudian diperluas di luar trah; atau kemungkinan 
kedua yaitu tokoh trah mendorong anggota trah yang berbeda 
agama yang berposisi cross cutting affiliation di kelompok sosial, 

SA
MUDRA BIRU



162 Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer■

parpol, dan lainnya, untuk aktif menjadi peredam, fasilitator 
atau, mediator dalam KAUB. 

Sementara dalam penguatan kelompok sosial juga terdapat di 
semua daerah, hanya saja berbeda wadahnya, hal ini tentu sesuai 
dengan dominasi sumber kebudayaan yang berkembang di setiap 
daerah. Misalnya di Kulonprogo dan Solo ada trah heterogen, trah 
homogen, dan komunitas Madura (Pasuruan). Sementara di Solo 
dan Mataram ada upaya mengoptimalkan lembaga-lembaga yang 
keanggotaannya lintas agama, baik yang dibentuk pemerintah 
maupun yang berkembang di masyarakat sendiri. Khusus di 
Mataram dimungkinkan pemeranan atau revitalisasi lembaga 
tradisional yang pernah ada seperti pemangku (mangku), hal ini 
sejalan dengan tekad untuk memerankan awig-awig dalam proses 
konflik SARA khususnya KAUB. Adapun peran kelompok sosial 
tersebut dalam penyelesaian KAUB di setiap daerah terutama 
berfungsi pada pascakonflik yaitu sebagai wadah sosialisasi hasil-
hasil (kesepakatan) atau solusi KAUB yang dilakukan aktor-aktor 
dari kelompok yang berkonflik. 

Nilai-nilai lokal, sesuai dengan khas kebudayaan masing-
masing daerah, dapat diperankan dalam penyelesaian KAUB. 
Ia dijadikan sebagai pedoman bersama ketika dalam proses 
penyelesaian, dan menjadi pengukuh hasil kesepakatan pasca 
konflik. Hanya kelihatannya di tiap daerah berbeda keluasan 
pemeranan nilai-nilai lokal ini. Di Mataram dapat diperankan 
ketika tahap proses konflik maupun pascakonflik, sedangkan di 
daerah yang lain hanya diperankan pada pascakonflik.

Dari segi mekanisme pelaksanaan atau pemeranan budaya 
lokal dalam model penyelesaian konflik agak berbeda. Ada daerah 
yang memilih model mandiri/otonom dan integratif sekaligus 
seperti Kulonptogo dan Solo, sedangkan di daerah lainnya 
(Tasikmalaya, Mataram dan Pasuruan) memilih model integratif. 
Sebenarnya mekanisme penerapan budaya lokal ini tidak menjadi 
masalah pokok, apakah menggunakan kedua model atau hanya 
satu model saja, sebab yang terpenting adalah disesuaikan dengan 
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kesepakatan yang diambil oleh aktor-aktor ketika dalam proses 
penyelesaian konflik. 

Saran-saran untuk pengembangan kerukunan umat 
beragama: (1) Pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran 
masyarakat dan aparat pemerintah sendiri tentang makna 
penting revitalisasi budaya lokal dalam pengendalian dan 
penyelesaian KAUB. Ini dapat dimulai dari level atas dan bawah 
secara simultan. Pemerintah pusat/daerah memberi kebijakan 
yang memungkinkan budaya lokal di setiap daerah berkembang 
dalam proses pengendalian dan penyelesaian konflik. Pada level 
masyarakat harus ada upaya peningkatan kesadaran dari tokoh-
tokoh atau kelompok-kelompok sosial lokal. (2) pemerintah dapat 
memulai dari memberdayakan peran aktor lokal sebagai subjek 
langsung untuk merevitalisasi dan memberdayakan komponen 
budaya lokal. Pemberdayaan itu berprinsip pada ’untuk semua 
aktor lokal dan kemandirian’. (3) Dalam upaya pengendalian 
dan penyelesaian KAUB, peran aktor lokal diusahakan bersifat 
primer, dan pemerintah (pusat dan daerah) bersifat sekunder, 
baik sebagai penyelesai langsung maupun tidak langsung. 
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A. Penyusunan Peta Dakwah 

1. Arti dan Kaitan Peta Dakwah dengan Perencanaan 
Dakwah

Peta dakwah adalah suatu gambaran sistematik dan terinci 
tentang subjek,  objek dan lingkungan dakwah pada satuan 
unit daerah . Satuan unitnya dapat meliputi tingkat RT, RW, 
kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi. Luas 
dan besarnya satuan unit yang akan diambil sangat tergantung 
kepada kebutuhan akan data serta dana dan tenaga yang tersedia. 
Sebaiknya dikoordinasi dan dilakukan secara kelembagaan. 
Adapun gambaran petanya meliputi:

a. Deskripsi keadaan 
Deskripsi ini dapat dituangkan dalam bentuk uraian, dan 
dalam bentuk tabel, grafik dan lainnya yang berkaitan 
dengan setiap komponen 

b. Identifikasi masalah dakwah

Sebuah perencanaan dakwah tidak akan mengenai sasaran 
jika tanpa dilandaskan kepada data (bank data) yang sahih. 
Data yang sahih hanya dapat diperoleh dari sebuah penelitian . 
Penelitian dakwah akan menghasilkan bank data yang kemudian 
dituangkan dalam peta dakwah. Data yang ada dalam peta dakwah 
dijadikan landasan untuk menyusun perencanaan dakwah.

Riset --- Bank Data --- Peta Dakwah --- Rencana Dakwah (Perkiraan 
masa depan, peumusan target dan tujuan, alternative program dan 
prioritas, penentuan metode, waktu, dan tempat, sasaran/mad’u, 
dan beaya)

2. Tahapan Penyusunan Peta Dakwah

Kegiatan penyusunan peta dakwah dilakukan melalui 
berbagai langkah yaitu:
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a. Persiapan

1) Menyusun disain penelitian, minimal tentang tujuan, 
variable, cara penelitian (pendekatan, lokasi dan subjek, 
teknik pengumpulan data, analisis data) 

2) Pengorganisasian penelitian dan kerja sama.

3) Penyusunan instrumen (angket, pedoman wawancara, 
daftar pengecekan/check list, skala penilaian bertingkat 
(rating scala)

b. Pengumpulan data 

Hal ini disesuaikan dengan tujuan atau komponen dakwah 
yang akan  dipetakan, apakah komponen subjek dakwah, objek 
dakwah atau lingkungan dakwah, atau keseluruhannya. Juga 
batasan wilayah yang akan dicakup. Dalam pengumpulan data 
menggunakan instrument sebagaimana ditetapkan dalam desain 
penelitian seperti angket, observasi, wawancara, dan atau 
dokumentasi.

c. Proses Data

Dilakukan dengan dua cara yaitu cara manual dan atau cara 
komputasi. Cara manual misalnya pembuatan tabel dan grafik. 
Komputasi dengan menggunakan program khusus.

d. Penyajian dan Analisis Data

1) Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, grafik. Data 
kualitatif dianalisis secara deskripsi (menggambarkan 
apa adanya)

2)  Analisis kondisi, kecenderungan, dan perkembangan 
yang menjadi fokus pemetaaan misalnya perkembangan 
jumlah penganut agama-agama, proses islamisasi,  
lembaga-lembaga keagamaan.
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3. Variabel dan Indikator Penelitian untuk Penyusunan Peta 
Dakwah

a.	 Profil	Sasaran	Dakwah /Mad’u

1) Personal, meliputi data tentang: (1) paham keberagamaan, 
(2) pendidikan dan usia, (3) pegangan terhadap adat-
istiadat, (4) keadaan sosial-ekonomi, (5) pekerjaan tetap 
dan sambilan, (6) kondisi keluarga (banyaknyak anak, 
kepala keluarga, (7) kebutuhan utama, (8) permasalahan 
yang dihadapi dalam sehari-hari

2) Kelompok, meliputi data tentang: (1) tingkat 
keberagamaan masyarakat, (2) lembaga sosial yang ada 
(LMD, gotong royong dsb), (3) lapisan sosial –lapisan 
dalam masyarakat ( pemimpin -awam, kriteria pelapisan 
berdasarkan tingkat ekonomi, sosial politik, sosial 
agama), (4) norma-norma sosial yang berlaku (larangan 
dan kewajiban, tingkatan berlakunya /renggang atau 
ketat), (5) pola kepemimpinan sosial (demokrasi, 
otoriter, liberal), pemimpin yang paling punya otoritas 
(tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat di tingkat 
desa/dusun/RW/RT)

b. Subjek Dakwah dan Kegiatannya 

1) Keadaan organisasi agama (Muhammadiah, non 
Muhammadiyah)
a) Nama dan sifatnya (nasional, atau lokal), jumlahnya 
b) Bidang garapnya (pengajian, kesenian, sosial, 

ekonomi, budaya)
c) Frequensi kegiatan (aktif,  kurang akif, pasif)
d) Sasaran /objek kegiatan
e) Pendanaan
f) Koordinasi dan kerja sama antarorganisasi dakwah 
g) Jangkauan daerah garapan 

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 169■

2) Keadaam Subjek /Dai-Mubaligh
a) Jumlah (keseluruhan, paham agamanya, daftar nama, 

usia, sekse, tingkat pendidikan, pekerjaan dan topik 
ceramahnya)

b) Bidang garap /kegiatan penyiaran lisan dan non lisan
c) Pengaruhnya dalam masyarakat (tingkat dusun, 

desa, dst)
d) Wilayah garapannya 
e) Pemahaman tentang kebutuhan dan permasalahan 

yang dihadapi umatnya (kebutuhan dan permasalahan 
mendesak, sehari-hari), tantangan dakwah (yang 
mendesak kini dan yang akan datang)

f) Hubungan antarsubjek atau penyiar agama ( 
pertemuan, frequensi, waktu, tempat dan tujuannya)

g) Hubungan subjek atau penyiar agama dengan 
umatnya ( pertemuan, frequensi, waktu, tempat dan 
tujuannya)

3) Lingkungan Dakwah
a) Geografis (batas, luas, keadaan tanah, air, ketinggian 

dsb)
b) Demografis (jumlah penduduk, penganut agama, 

tingkat kepadatan, dan distribusi tiap wilayah, 
persebaran penganut agama berdasarkan lokasi)

c) Tempat Ibadah (agama Islam dan agama lain, proporsi 
jumlah tempat ibadah dengan jumlah penganut 
agama, jumlah solat jamaah dan jum’at di tempat 
ibadah Islam dan gereja.

d) Budaya lokal yang berkembang (kebiasaan, nilai-
nilai, upacara, kesenian) 

e) Budaya yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan 
prinsip Islam

f) Budaya local yang dapat dimanfaatkan sebagai media 
dakwah
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g) Budaya luar yang berkembang (cara berpakaian, pola 
konsumtif dsb)

h) Kondisi Pendidikan Sekolah
i) Agama lain dan kegiatannya (nama lembaga dan 

tokohnya, bidang kegiatan, cara, frequensi, sasaran)

CONTOH VARIABEL DAN INDIKATOR PENELITIAN UNTUK 
PENYUSUNAN PETA DAKWAH

VARIABEL INDIKATOR

TIPE 
DAN 

JENIS 
ANG-
KET

A. Profil Mubaligh
1. Identitas a. Sekse

b. Usia
c. Status Perkawinan
d. Pendidikan Sekolah dan luar sekolah
e. Pekerjaan (pokok dan sambilan)
f. Pendapatan
g. Jumlah anggota keluarga yang 

ditanggung
h. Suku

2. Keanggotaan 
dalam 
Organisasi 

a. Kepemilikan nomor buku 
Muhammadiyah

b. Aktivitas di Muhammadiyah 
(jabatan, lamanya)

c. Aktivitas dalam organisasi non-
Muhammadiyah (Orpol, orprof, 
organisasi sosial keagamaan)

03. Upaya 
Pening-
katan 
wawasan 
Ke-
mubaligh-
an dan 
Kualitas 
Diri

a. Pelatihan tentang kemubalighan/
kedakwahan yang pernah diikuti 
di Muhammadiyah dan di luar 
Muhammadiyah (pernah-tidaknya, 
frequensinya, nama/tema)

b. Upaya peningkatan kemampuan 
masalah keislaman (buku, diskusi, 
media elektronik dan cetak)

c. Berlangganan -tidaknya koran dan 
majalah
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04. Aktivitas 
Tabligh a. Lamanya aktif bertabligh

b. Frequensi bertabligh/bulan
c. Buku referensi dalam bertabligh
d. Sarana transportasi dalam bertabligh
e. Aktivitas dakwah di luar tabligh
f. Bentuk tabligh (alternatif: pengajian, 

mimbar agama di radio/tv/surat 
kabar,  khutbah)

g. Metode tabligh (alternatif: ceramah, 
diskusi, pelatihan)

h. Model dalam bertabligh (alternatif: 
pembinaan/pengasuhan secara tetap 
kepada mad’u yang sama, ceramah 
insidental pada sasaran tertentu, dll)

i. Tema/Materi tabligh (alternatif: 
aqidah, ibadah, muammalah, akhlak)

j. Subbahasan tiap tema/materi 
(mis: kalau materi muammalah, 
sub-bahasannya: politik, pidana, 
ekonomi, budaya,dll)

k. Penggunaan bahasa dalam bertabligh
l. Penggunaan seni budaya Arabik 

sebagai media tabligh
m. Penggunaan seni-budaya lokal murni 

sebagai media tabligh
n. Penggunaan seni-moderen dalam 

bertabligh
o. Pemanfaatan tradisi-perayaan lokal-

Arabik untuk tabligh
p. Objek / Mad’u yang dihadapi 

dari berbagai aspek (sekse; 
perkembangan masyarakat mis. 
kota-desa-pinggiran; strata sosial-
ekonomi; usia mis. anak-remaja-
orang tua-campuran; keagamaan; 
penyandang masalah sosial; 
kelompok khusus)

q. Sama tidaknya paham agama mad’u 
dengan mubaligh 

r. Sama tidaknya suku mad’u dengan 
mubaligh

s. Sama-tidaknya lokasi tempat tinggal 
mad’u dengan mubaligh
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05. Interaksi 
Sosial a. Interakasi antarmubaligh (bentuk, 

tempat, tujuan)
b. Interaksi antara mubaligh dengan 

mad’u (bentuk, tempat, tujuan)
06. Wawasan 

Mubaligh 
tentang 
Kondisi 
Mad’u dan 
Dakwah 

a. Pemahaman tentang kebutuhan 
masyarakat yang paline mendesak 
dalam berbagai bidang (sosial, 
ekonomi, pendidikan, keagamaan, 
dll)

b. Pemahaman tentang permasalahan 
sehari-hari mad’u

c. Pemahaman tentang tantangan 
dakwah mad’u (misalnya 
kristenisasi, budaya lokal, TBK, 
kaum abangan, dll)

VARIABEL INDIKATOR

TIPE 
DAN 

JENIS 
ANGKET

B. Aktivitas Dakwah dan  
Misi Agama Lain 

1. Organisasi 
dan Aktivitas 
Dakwah Non 
Muhammadiyah

a. Nama, sifat (lokal-nasional), 
jumlah

b. Bidang garap (tabligh, sosial, 
ekonomi, budaya)

c. Intensitas kegiatan (aktif, 
kurang, pasif)

d. Sasaran/
e. Koordinasi dan kerja sama 

antarorganisasi yang segama/
oragnisasi dakwah yang lain

f. Jangkauan daerah garapan
2. Organisai dan 

Aktivitas Misi 
Agama lain

a. Nama, sifat (lokal-nasional), 
jumlah

b. Bidang garap (tabligh, sosial, 
ekonomi, budaya)

c. Intensitas kegiatan (aktif, 
kurang, pasif)

d. Sasaran/
e. Jangkauan daerah garapan
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VARIABEL INDIKATOR
TIPE DAN 

JENIS 
ANGKET

C. Sosial-Budaya
1. Budaya 

lokal yang 
berkembang 
(Macam dan 
isinya)

a. Tradisi-animistik yang 
berkembang dalam masyarakat

b. Perayaan/upacara lingkaran 
hidup yang berkembang 
(tingkeban, selapanan, tetaan, 
mitongdino)

c. Tradisi perayaan lokal Arabik 
(sekatenan, syutonan, syawalan, 
tabot, nyadran)

d. Seni budaya lokal Arabik/
religius (hadrah, samrah, nasyid, 
barzanjian, selawatan)

e. Senibudaya lokal murni yang 
berkembang (mocopatan, 
campursari, wayang, jatilan)

f. Seni-budaya moderen yang 
berkembang dalam masyarakat 
(band, teater, sendratari)

g. Seni tari yang berkembang dalam 
masyarakat (tari piring, serimpi)

2. Norma dan 
Lembaga Sosial

a. Nilai dan Perilaku yang dilarang 
atau tabu dalam masyarakat 
(macam/jenis, intensitas 
keberlakuannya)

b. Nilai dan perilaku yang harus 
dilakukan dalam rangka 
harmonisasi sosial (macam/jenis, 
intensitas keberlakuannya ), 
misalnya gotong royong, guyub, 
dan norma lain di setiap daerah/
suku tertentu

3. Tingkat 
keberagamaan 
Masyarakat 
(dalam bentuk 
kecenderungan 
umum)

a. Tingkat keberagamaan umat 
Islam (taat, kurang taat, tidak 
taat; atau berdasar kategori 
abangan-santri)

b. Tingkat keberagamaan penganut 
agama non Islam (taat-kurang 
taat-tidak taat; atau berdasar 
kategori abangan-santri)
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Keterangan: Pada kolom tipe angket dan jenis angket dapat 
diberi kode sebagai berikut:

Tipe Angket :  Terbuka (Kode: B)
 Tertutup (Kode: T)
 Campuran /Tertutup-Terbuka (Kode: C)

Jenis Angket: Tertutup Pilihan Pendek (Kode: Tpp)
 Tertutup Pilihan Ganda (Kode: Tpg)

CONTOH ANGKET UNTUK PENYUSUNAN PETA 
DAKWAH TENTANG Subjek DAKWAH

Petunjuk Teknis Pengisian

1. Isilan angket ini dengan mempergunakan ballpoint 

2. Gunakan huruf cetak

3. Isilah titik-titik yang ada dengan singkat dan jelas

4. Untuk pertanyaan pilihan supaya ditandai dengan tanda 
silang (X)

5. Jika terjadi kesalahan dalam menjawab, dapat dilakukan 
perbaikan dengan menghapus jawaban yang salah secara 
sempurna (menggunakan penghapus atau Tipe-Ex)

6. Jika terjadi lebih dari satu pilihan yang sesuai menurut 
bapak/ibu/sdr/i, maka jawaban (pilihan) boleh lebih dari 
satu

7. Jika ada istilah yang belum dipahami/jelas, dapat dilihat 
dalam Petunjuk Istilah

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 175■

A. Profil Mubaligh

Identitas

01. N a m a  : ……………………

02. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki

    b. Perempuan

04. Tempat/Tanggal Lahir: ……………………..

05. Status Perkawinan: 

a. Belum menikah

b. Menikah

c. Duda/Janda

06. Lokasi tempat tinggal berdasarkan tingkat perkembangan 
masyarakat:

a. perkotaan

b. perdesaan

c. pinggiran (antara perkotaan dan perdesaan) 

06. Pendidikan sekolah terakhir yang diselesaikan:

a. SD/sederajat

b. SLTP/sederajat

c. SLTA/sederajat

d. Akademi/D-III

e. Sarjana

f. Pascasarjana
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07. Pendidikan Luar sekolah:

a. Pondok pesantren

b. Kursus, sebutkan: …………………………………………………...

c. Lainnya, sebutkan: …………………………………………………..

08. Jenis Pekerjaan Pokok:

a. Petani

b. PNS

c. ABRI/Polri

d. Pedagang

e. Peternak

f. Nelayan

g. Lainnya, ………………………………………………………………..

09. Pekerjaan Sambilan:

a. …………………………………………………………………………..

10. Pendapatan per-bulan:

a. kurang atau sama dengan Rp500.000

b. Rp500.000-Rp1000.000

c. Rp1.100.000- Rp1.500.000

d. Rp1.510.000 ke atas 

11. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung:

Istri/suami  :……. Orang

Anak kandung : ……..orang

Anak Asuh/Angkat : ……..orang

Famili lain  :………orang
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12. Suku : 

a. Jawa   f. Batak

b. Sunda   g. Betawi

c. Madura  h. Minang

d. Dayak  i. China

e. Melayu  j. Sasak

    k. Lainnya, sebutkan:…………

Keanggotaan dalam Organisasi

13. Mempunyai NBM sejak tahun: …….

14. Status di lingkungan persyarikatan (Muhammadiyah, Ortom, 
Majelis/Lembaga ) selama sepuluh tahun terakhir:

a. Jabatan………………….., di ………………….. periode ……………

b. Jabatan………………….., di …………………..,periode ……………

c. Jabatan………………….., di …………………..,periode…………….

d. Anggota biasa

15. Status di organisasi sosial-keagamaan selain persyarikatan 
sepuluh tahun terakhir:

a. Jabatan………………….., di ………………….. periode ……………

b. Jabatan………………….., di …………………..,periode ……………

c. Tidak ada

16. Status di organisasi politik sepuluh tahun terakhir:

a. Jabatan……………, di partai………………….. periode ……………

b. Jabatan……………, di partai…………………..,periode ……………

c. Tidak ada
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17. Status di organisasi profesi

a. Jabatan………………….., di ………………….. periode ……………

b. Jabatan………………….., di …………………..,periode ……………

c. Tidak pernah

B. Aktivitas Tabligh (Penyampaian Pesan Islam melalui Lisan 
atau Tulisan)

18. Lamanya aktif bertaligh: ……….tahun

19. Frequensi bertabligh/bulan: ……….kali

20. Kegiatan dakwah di luar tabligh:

a. Mengelola yayasan pendidikan

b. Mengelola kelompok-kelompok pengajian/pengkajian

c. Mengelola desa binaan

d. Mengelola balai latihan/kursus/keterampilan

e. Lainnya, sebutkan: …………………………………………………….

21. Bentuk Tabligh yang dilakukan:

a. Memberi pengajian (dengan tatap muka langsung)

b. Mengisi dan mengasuh mimbar agama di radio/telivisi/
surat kabar

c. Memberi khutbah

d. Lainnya, sebutkan : ………………………..

22. Metode yang paling banyak digunakan ketika memberi 
pengajian 

a. Ceramah-monolog

b. Ceramah-dialog

c. Diskusi
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d. Pelatihan

e. Bimbingan dan Penyuluhan

f. Lainnya, sebutkan: …………………………………………….

23. Model yang dilaksanakan ketika memberi pengajian:

a. Mengasuh /membina jamaah/kelompok tertentu secara 
tetap dan berkala

b. Mengasuh/membina jamaah/kelompok tertentu secara 
insidental

c. Mengasuh/membina di banyak jamaah secara insidental

24. Tema tabligh yang paling banyak diberikan:

a. Aspek aqidah

b. Aspek ibadah

c. Aspek muammalah

d. Aspek akhlak

25. Jika aspek muammalah, materi yang sering dibahas:

a. Persoalan politik 

b. Persoalan kewarisan

c. Persoalan perkawinan

d. Persoalan ekonomi dan lembaga keuangan Islam (zakat, 
sadaqah,dll)

e. Persoalan pidana 

f. Lainnya, sebutkan, ……………………………

26. Penggunaan bahasa ketika pengajian di masyarakat:

a. Bahasa Indonesia

b. Bahasa daerah

c. Campuran (Bahasa Indonesia dan daerah)
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27. Penggunaan seni-budaya lokal-Arabik (gambus, 
nasyid,barzanjian,samrah, rebana, syarakalan, selawatan 
dll) sebagai media tabglih:

a. Pernah, sebutkan: ………………………,  
alasannya: ………………………………

b. Tidak pernah,  
alasannya: ……………………………………………………….

28. Penggunaan seni-budaya lokal murni ( wayang, campursari, 
pantun,mocopatan, jatilan, gamelan, dll) sebagai media 
tabglih:

a. Pernah, sebutkan: ………………………,  
alasannya: ………………………………

b. Tidak pernah,  
alasannya: ……………………………………………………….

29. Penggunaan seni-budaya moderen (band, dangdut, teater, 
sandiwara, pantomin,dll) sebagai media tabglih:

a. Pernah, sebutkan: ………………………,  
alasannya: ………………………………

b. Tidak pernah,  
alasannya: ……………………………………………………….

30. Pemanfaatan tradisi perayaan lokal-Arabik (sekatenan, 
tabot, ruwatan, syuronan, syawalan, padusan, nyadran, dll) 
sebagai media tabglih:

a. Pernah, sebutkan: ………………………,  
alasannya: ………………………………

b. Tidak pernah,  
alasannya: ……………………………………………………….
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31. Pemanfaatan upacara lingkaran hidup ( tingkeban, mitoni, 
selapanan, tetaan, telungdino, dll ) yang berkembang dalam 
masyarakat sebagai media tabligh

a. Pernah, sebutkan: ………………………,  
alasannya: ………………………………

b. Tidak pernah,  
alasannya: ……………………………………………………….

32. Jenis kelamin sasaran pengajian:

a. Laki-laki

b. Perempuan

c. Campuran (laki-laki dan perempuan)

33. Tingkatan usia sasaran pengajian:

a. Anak-anak

b. Remaja

c. Bapak-bapak

d. Ibu-ibu

e. Campuran, sebutkan (mis: bapak dan ibu): 
……………………………

34. Keanggotaan dalam organisasi/paham agama sasaran 
pengajian:

a. Sebagian besar warga Muhammadiyah

b. Sebagian besar simpatisan Muhammadiyah

c. Sebagian besar warga non Muhammadiyah/non-
simpatisan Muhammadiyah (seperti: warga NU, Persis, 
dll)
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35. Sasaran pengajian yang dihadapi/diasuh, dilihat dari segi 
keagamaan:

a. Muslim yang sudah taat beragama

b. Muslim yang sudah cukup taat beragama

c. Muslim yang belum taat beragama (abangan)

d. Nonmuslim

36. Sasaran pengajian yang dihadapi/diasuh, dilihat dari segi 
suku:

a. Satu suku dengan bapak/ibu

b. Beda suku dengan bapak/ibu

37. Sasaran pengajian dilihat dari tempat tinggal:

a. Masyarakat satu dusun/desa dengan bapak/ibu 

b. Masyarakat di luar desa, tapi satu kecamatan dengan 
bapak/ibu

c. Masyarakat di luar kecamatan dengan bapak/ibu

d. Masyarakat di luar kabupaten dengan bapak/ibu

38. Sasaran pengajian dilihat dari tingkat perkembangan 
masyarakat:

a. Masyarakat perkotaan

b. Masyarakat perdesaan

c. Masyarakat pinggiran (antara perkotaan dan perdesaan)

39. Status sosial-ekonomi sasaran pengajian:

a. Sebagian besar orang kaya

b. Sebagian besar orang miskin

c. Sebagian besar orang kelas menengah

d. Campuran, sebutkan:…………………..
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40. Tabligh kepada penyandang masalah sosial:

a. Penjudi

b. Narapidana

c. Gelandangan

d. Pengemis

e. Pelacur

f. Korban narkotika

g. Lainnya, sebutkan: …………………………………

h. Tidak pernah

41. Tabligh kepada kelompok khusus:

a. Buruh

b. Nelayan

c. Selebiritis (artis/aktor)

d. Pejabat eksekutif/legislatif

e. Pengusana

f. Lainnya, sebutkan: …………………………………..

g. Tidak pernah

D. Interaksi Sosial

42. Selama setahun ini, interaksi bapak/ibu dengan mubaligh/
mubalighah yang lain:

a. Sering (11 kali atau lebih) (Langsung ke nomor  )

b. Cukup sering ( 6 - 10 kali) (langsung ke nomor  )

c. Jarang (1 - 5 kali)  (Langsung ke nomor  )

d. Tidak pernah (0) (Langsung ke nomor  )
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46. Jika pernah berinteraksi, biasanya:

46. Bentuk 47. Tempat 48. Alasan/Tujuan
a. Ketika solat jamaah 

di masjid/musolla
b. Ketika pertemuan 

formal organisasi
c. Ketika ada acara di 

PHBI 
d. Ketika hari raya idul 

fitri/adha
e. Ketika pertemuan 

di kampung 
(RT,RW,dusun,desa)

f. Lainnya, sebutkan: 
……………………………..

g. Tidak pernah, 
alasannya: ……………

a. Masjid/
musolla

b. Rumah
c. Sekretariat 

organisasi
d. Lainnya, 

sebutkan: 
…………..

a. Karena diundang/
mengundang

b. Menyambung tali 
persaudaraan

c. Bertukarpikiran 
tentang masalah 
sosial-keagamaan

d. Bertukarpikiran 
tentang 
perekonomian 
umat

e. Karena adanya 
hubungan 
pekerjaan

f. Lainnya, 
sebutkan: 
………………………

 49. Selama setahun ini, interaksi bapak/ibu dengan sasaran 
tabligh :

a. Sering (11 kali atau lebih) (Langsung ke nomor )

b. Cukup sering ( 6 - 10 kali) (langsung ke nomor )

c. Jarang (1 - 5 kali)  (Langsung ke nomor )

d. Tidak pernah (0) 
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50. Jika pernah interaksi, biasanya:

50. Bentuk 51. Tempat 52. Alasan/Tujuan
a. Kunjungan rumah 

(home-visit)
b. Ketika solat jamaah 

di masjid/musolla
c. Ketika pertemuan 

formal organisasi
d. Ketika ada acara di 

PHBI 
e. Ketika hari raya idul 

fitri/adha
f. Ketika pertemuan 

di kampung 
(RT,RW,dusun,desa)

g. Lainnya, sebutkan: 
……………………….

h. Tidak pernah, 
alasannya: ……………

a. Masjid/musolla
b. Rumah
c. Sekretariat 

organisasi
d. Lainnya, 

sebutkan: 
…………..

a. Karena diundang/
mengundang

b. Menyambung tali 
persaudaraan

c. Sasaran/umat 
berkonsultasi 
tentang berbagai 
masalah 
keagamaan 

d. Sasaran/umat 
berkonsultas 
tentang masalah 
keluarga.

e. Karena adanya 
hubungan 
pekerjaan

f. Lainnya, 
sebutkan: 
……………………

E. Wawasan Mubaligh

53. Pemahaman bapak/ibu tentang kebutuhan sasaran tabligh 
yang paling mendesak:

a. Bidang Sosial, 
sebutkan: …………………………………………………………

b. Bidang Ekonomi, 
sebutkan: …………………………………………………………

c. Bidang Pendidikan, 
sebutkan: …………………………………………………………

d. Bidang Keagamaan, 
sebutkan:…………………………………………………………

e. Lainnya, ………………………………………………………….
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54. Pandangan bapak/ibu tentang tantangan dakwah yang berasal 
dari luar dakwah di tempat bertabligh:

a. Kristenisasi, sebutkan: 
…………………………………………………………………

b. Budaya lokal, sebutkan: 
…………………………………………………………………

c. Kaum abangan, sebutkan: 
…………………………………………………………………

d. Aliran kepercayaan, sebutkan: 
…………………………………………………………………

e. Lainnya, sebutkan: 
…………………………………………………………………

F. Aktivitas Dakwah dan Missi

55. Organisasi Dakwah dan aktivitasnya:
55. Nama 56. Sifat 57. Bidang 

Kegia-
tan

58. Inten-
sitas 
Kegia-
tan

59. Sasaran 

……………
a. Lokal
b. Nasional

a. Tabligh
b. Sosial
c. Ekono-

mi
d. Seni-

Budaya
e. Lainnya, 

sebut: 
………

a. Aktif
b. Kurang 

aktif
c. Tidak 

aktif

a. Muslim 
anggota 
organisasi 
tersebut

b. Muslim taat 
yang bukan 
anggota 
organisasi 
tersebut

c. Muslim 
tak taat 
(abangan) 
yang bukan 
anggota 
organisasi

d. Non-
muslim
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55. Nama 56. Sifat 57. Bidang 
Kegia-
tan

58. Inten-
sitas 
Kegia-
tan

59. Sasaran 

……………
a. Lokal
b. Nasional

a. Tabligh
b. Sosial
c. Ekono-

mi
d. Seni-

Budaya
e. Lainnya, 

sebut: 
………

a. Aktif
b. Kurang 

aktif
c. Tidak 

aktif

a. Muslim 
anggota 
organisasi 
tersebut

b. Muslim taat 
yang bukan 
anggota 
organisasi 
tersebut

c. Muslim 
tak taat 
(abangan) 
yang bukan 
anggota 
organisasi

d. Non-
muslim

60. Organisasi Misi Agama Lain dan aktivitasnya:
60. Nama 61. Sifat 62. Bidang 

Kegia-tan
63. Inten-

sitas 
Kegia-
tan

64. Sasaran 

………………
a. Lokal
b. Nasional

a. Keruhani-
an

f. Sosial
g. Ekonomi
h. Seni-

Budaya
i. Lainnya, 

sebut: 
………

a. Aktif
b. Kurang 

aktif
c. Tidak 

aktif

a. Anggota 
organisasi 
agama 
tersebut

b. Orang 
seagama 
yang bukan 
anggota 
organisai 
tersebut

c. Muslim 
tak taat 
(abangan)

d. Lainnya, 
………….
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60. Nama 61. Sifat 62. Bidang 
Kegia-tan

63. Inten-
sitas 
Kegia-
tan

64. Sasaran 

………………
a. Lokal
b. Nasional

a. Keruhani-
an

f. Sosial
g. Ekonomi
h. Seni-

Budaya
i. Lainnya, 

sebut: 
………

a. Aktif
b. Kurang 

aktif
c. Tidak 

aktif

a. Anggota 
organisasi 
agama 
tersebut

b. Orang 
seagama 
yang 
bukan 
anggota 
organisai 
tersebut

c. Muslim 
tak taat 
(abangan)

d. Lainnya, 
………….

G. Lingkungan Sosial Budaya

Budaya Lokal yang berkembang

64. Tradisi/amalan animistik yang berkembang dalam 
masyarakat:

a. Penghormatan terhadap tempat-tempat yang dianggap 
angker

b. Bakar dupa/ pemberian sesajen di tempat-tempat 
tertentu

c. Kuburan yang dikeramatkan

d. Lainnya, sebutkan: ……………………………………………..

e. Tidak ada

SA
MUDRA BIRU



Tantangan-tantangan Dakwah di Era Kontemporer 189■

65. Perayaan/upacara lingkaran hidup yang berkembang dalam 
masyarakat:

a. Tingkeban/Mitoni

b. Puputan-Selapanan

c. Tedak siti

d. Tetaan/Tetesan

e. Surtanah/Telungdino/Mitongdino/patangpuluh/satus/
tahun/nyewu

f. Lainnya, sebutkan: ………………………………………………..

g. Tidak ada

66. Tradisi-perayaan lokal-Arabik (islami):

a. Sekatenan

b. Tabot

c. Ruwahan

d. Syurowan

e. Syawalan

f. Padusan

g. Nyadran

h. Lainnya, sebutkan: ………………………………………………

i. Tidak ada

67. Seni-budaya lokal murni yang bekembang:

a. Mocopotan

b. Campursari

c. Wayang

d. Ketoprak

e. Jatilan
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f. Gamelan
g. Lainnya, sebutkan: …………………………………………..
h. Tidak ada

68. Seni budaya Arabik/religius yang berkembang:

a. Samrah

b. Rebana

c. Gambus

d. Nasyid

e. Hadrah

f. Barzanjian

g. Syarakalan

h. Selawatan

i. Lainnya, sebutkan: ………………………………………………

j. Tidak ada

69. Seni-budaya moderen yang berkembang dalam masyarakat:

a. Band

b. Pantonim

c. Kelompok sendratari

d. Teater

e. Lainnya, sebutkan: …………………………………………….

f. Tidak ada

70. Seni-tari yang berkembang dalam masyarakat:

a. Tari piring

b. Tari serimpi

c. Lainnya, sebutkan: ……………………………………………

d. Tidak ada
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Norma dan Lembaga Sosial

71. Norma dan perilaku yang masih sering ditabukan/pantangan 
menurut tradisi masyarakat setempat:

a. ……………………………………..

b. ……………………………………..

c. ………………………………………

72. Norma dan perilaku yang masih sering harus dilakukan 
untuk terciptanya kelangsungan/keharmonisan masyarakat 
setempat:

a. Gotong royong 

b. Lainnya, sebutkan: ……………………………………………

B. Perencanaan Dakwah

1. Perencanaan dalam Realitas 

Dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan muslim untuk 
mengubah keadaan ke keadaan yang (lebih) Islami. Untuk itu 
dakwah dilakukan dalam berbagai dialog atau bentuk kegiatan. 
Supaya kegiatan dakwah berjalan secara efektif dan efisien maka 
penting adanya perencanaan dakwah. 

Adanya perencanaan akan membuat pelaksanaan dakwah 
dapat berjalan secara lebih terarah dan memungkinkan dipilih 
berbagai tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi 
objek yang dihadapi. Hal ini karena dengan perencanaan akan 
dapat diperkirakan dan diperhitungkan segala kemungkinan yang 
akan muncul berdasarkan hasil pengamatan dan penganalisaan 
situasi dan kondisi yang ada.

Bagi mahasiswa calon peserta Kulya Kerja Nyata (KKN), 
peserta pelatihan mubaligh, atau pelatihan perencanaan dakwah, 
secara praktis memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai bekal untuk 
persiapan dalam merencanakan kegiatan dakwah atau pengabdian 
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kepada masyarakat. Kedua, sebagai bahan untuk ditranfer kepada 
masyarakat di lokasi pengabdian dalam forum tertentu. 

Materi tentang perencanaan dakwah masih dirasa penting 
untuk diberikan kepada masyarakat, karena organisasi dakwah, 
khususnya di tingkat bawah dan di pedesaan masih sangat lemah 
dalam kegiatan perencanaan ini. Kita menyadari bahwa masih 
banyak kegiatan dakwah yang dilakukan organisasi dan atau dai 
belum didasarkan atas perencanaan yang matang. Akibatnya 
program kegiatannya lebih banyak berupa ‘daftar keinginan’ 
organisasi dan atau dai. Bahkan pada organisasi dakwah yang 
berskala nasional seperti Muhammadiyah dan NU, organisasi 
pada level bawahnya seperti ranting/anak ranting, kegiatan 
perencanaan ini cenderung masih memprihatinkan. Banyak 
kegiatan yang dilaksanakannya lebih bersifat rutinitas yang 
cenderung mengabaikan prinsip-prinsip perencanaan.

2. Prinsip dan Langkah-Langkah Perencanaan

Pembahasan tentang perencanaan dakwah ini didasarkan 
atas Perencanaan dengan Pendekatan Sistem . Perencanaan 
dengan pendekatan ini merupakan perencanaan yang didasarkan 
atas proses pemecahan masalah. Kegiatannya dilakukan 
secara bertahap, antartahap saling terkait dan berpengaruh. 
Kegiatan perencanaan dakwah secara garis besar dapat dibagi 
ke dalam 3 tahapan yaitu (1) tahapan praperencanaan berupa 
kegiatan penelitian. (2) tahapan perencanaan, dan (3) tahapan 
pascaperencanaan yaitu berupa aksi dan evaluasi. Adapun 
langkah-langkahnya meliputi:Penelitian

a. Pengidentifikasian dan seleksi masalah
b. Perumusan dan penetapan alternative pemecahan 

masalah
c. Penyusunan program
d. Aksi dan evaluasi
Penelitian: Kegiatan ini pada hakikatnya bertujuan 

untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi lingkungan 
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masyarakat, yang berkaitan dengan potensi dan kebutuhan 
masyarakat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan, 
ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Begitu juga data 
yang berkaitan dengan profil (statis maupun dinamis) dari subjek 
dakwah, organisasi dakwah, kegiatan dakwah serta kegiatan 
agama lain. Uraian tentang hal ini dapat dilihat dalam pembahasan 
tentang Penyusunan Peta Dakwah. Yang penting dicatat bahwa 
pada akhirnya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 
‘bank data dakwah’.

Identifikasi dan Seleksi Masalah: Identifikasi masalah hanya 
dapat dilakukan dengan baik dan tepat jika didasarkan atas ‘bank 
data dakwah’ yang diperoleh dari hasil penelitian. Bank data 
dakwah yang ada dikelompokkan sesuai orientasi bidang dan 
ruang lingkup garapan organisasi dakwah dan atau dai, kemudian 
didiskusikan. Dengan demikian diskusi selain merekam situasi 
dan kondisi masyarakat setempat, juga perlu memahami visi-misi 
dan tujuan organisasi dakwah. Dari diskusi tersebut selanjutnya 
dapat dilakuakn identifikasi masalah. 

Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan idealita 
dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Harapan 
dapat berasal dari lembaga/subjek dakwah dan masyarakat. 
Harapan yang berasal dari lembaga/subjek dakwah didasarkan 
atas nilai-nilai idealita seperti visi dan misi serta tujuan lembaga/
subjek dakwah. Adapun harapan yang berasal dari masyarakat 
berupa kebutuhan, dan keinginan ideal yang seharusnya dimiliki 
masyarakat. Kenyataan merupakan sebuah situasi atau kondisi 
yang nyata berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam 
seluruh aspeknya sesuai dengan fokus perhatian lembaga/subjek 
dakwah. Misalnya di bidang Pengembangan Masjid dan Kualitas 
Jama’ah.

Bidang garap tersebut masih perlu dikembangkan dan 
dirinci disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi. Untuk 
mengungkap data yang berkaitan dengan bidang garap tersebut 
perlu dibuat instrument pengumpul data seperti chek list (daftar 
pengecekan), rating scala (skala penilaian bertingkat) dan 
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interview guide (panduan pertanyaan), dan angket. Untuk lebih 
memperlancar dan melengkapi instrument tersebut mahasiswa/
subjek/lembaga dakwah dapat menyiapkan alat bantu seperti 
tape recorder, tustel, dan buku catatan saku.

Masalah yang ada di sebuah bidang garap setelah dilakukan 
observasi biasanya sangat banyak. Untuk itu perlu dilakukan 
seleksi masalah. Seleksi masalah dapat didasarkan atas beberapa 
faktor yaitu:

1. Dapat-tidaknya untuk dilaksanakan 

Untuk itu pertimbanganya didasarkan atas potensi diri/
lembaga, waktu yang tersedia, dan dana

2. Manfaat tidaknya bagi masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bagi masyarakat, 
perencana perlu menyerap informasi dari masyarakat 
sasaran, misalnya melalui dialog atau wawancana khusus 
untuk itu.

Perumusan dan Penetapan Alternatif Pemecahan: Tahapan 
berikutnya adalah merumuskan dan menetapkan alternatif 
pemecahan. Untuk satu masalah mungkin bisa ditemukan 
beberapa alternatif pemecahan atau untuk beberapa masalah 
dapat dilakukan dengan satu paket pemecahan. Oleh karena itu 
perencana (mahasiswa/subjek/lembaga dakwah) perlu mamilih 
alternatif pemecahan ini didasarkan atas pertimbangan :

1. Kekuatan dan kemampuan mahasiswa, subjek atau 
lembaga dakwah

2. Keterbatasan atau kelemahan pada pihak mahasiswa, 
subjek atau lembaga dakwah

3. Peluang dan ancaman yang datang dari masyarakat 
misalnya sikap, partisipasi atau kerja sama yang mungkin 
dilakukan.

Penyusunan Rencana Program: Tahapan ini merupakan 
tahapan inti karena berdasarkan tahapan ini kegiatan dakwah 
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mulai dilakukan di lapangan. Supaya penyusunan rencana bersifat 
komprehensif, perencana mendasarakan diri pada pertanyaan 5 
W+1H+1M. Yaitu 

1. Mengapa (latar belakang dan masalah)

2. Apa (bentuk kegiatan)

3. Metode (Cara-cara atau mekanisme yang akan ditempuh 
dapat melaksanakan bentuk kegiatan

4. Pelaksana/penanggung jawab/koordinator dari setiap 
bentuk kegiatan dan kerjasama atau pihak-pihak yang 
akan dilibatkan

5. Dimana (Tempat pelaksanaan kegiatan)

6. Kapan (Waktu pelaksanaan dari setiap bentuk kegiatan. 
Kegiatan global dalam jangka waktu lima tahunan atau 
satu tahunan, atau satu bulanan misalnya ditampilkan 
dalam tabel jadwal kegiatan (time schedule) dengan 
menggunakan satuan waktu tertentu seperti mingguan, 
dua-mingguan, bulan, dan seterusnya. 

7. Sumber dana yang akan diperoleh

Selanjutnya rencana program itu dituangkan dalam bentuk 
proposal kegiatan.

Aksi dan Evakuasi: Setelah program kegiatan (dakwah) 
dicanangkan, maka berikutnya perencana tinggal melaksanakan 
(aksi) dan ketika proses pelaksanaan dilakukan dalam periode 
tertentu perlu dilakukan evaluasi mengenai realisasi program 
tersebut.
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Jika mengkaji terhadap buku ini, nampak begitu banyak dan 
luasnya kajian tentang tantangan dakwah pada era kontemporer 
ini. Kajiannya bukan hanya melibatkan keilmuan sosial budaya, 
namun juga ilmu-ilmu sosial yang lain. Misalnya manajemen, 
ilmu dakwah, dan sejarah dakwah. Hal ini sebagai konsekuensi 
dari pendekatan sistem yang digunakan dalam analisisnya dalam 
melihat persoalan tantangan dakwah. 

Tantangan-tantanga dakwah pada setiap komponen (masukan, 
konversi) dan sub komponen cukup luas. Dalam buku ini belum 
semua issu terkait tantangan dakwah di era kontemporer belum 
komprehensif. Karena semua issu belum dapat dibahas. Misalnya 
dalam subkomponen masukan lingkungan, hanya berisi tentang 
issu dampak globalisasi-developmentalisme, baik dampak dalam 
bidang sosial maupun dampak terhadap munculnya kelompok-
kelompok dalam Islam. Juga disinggung tentang hubungan antar-
umat beragama, format gerakan dakwah dalam era globalisasi, 
dakwah Islam dan perkembangan politik kontemporer. Masih 
banyak hal terkait dengan subkomponen masukan lingkungan 
yang belum tersaji, misalnya tentang tantangan dakwah dalam 
ekonomi ummat, di bidang pendidikan, dan di bidang hukum, 

Begitu juga dengan kajian dalam subkomponen objek dakwah. 
Hanya tersaji tentanga tantangan dari keluarga,khususnya untuk 
menjadikan keluarga modern yang Sakinah, isu tentanga keluarga 
beda agama, masalah perempuan, komunitas khusus: hanya 
tersaji kasus anak punk dan kelompok miskin-gelandangan. 
Masih banyak tantangan lain yang belum tersaji terutama tentang 
komunitas khusus, misalnya tentang persoalan pelacuran, 
pengemisan, anak jalanan, pelaku klithih yang marajalela, 
korupsi, penyalahguna narkoba, pergdagangan manusia (human 
trafficking), masalah ketagihan game online (game online addict) yang 
melanda remaja, dakwah terhadap birokrat, kelompok miskin 
perkotaan seperti tukang becak, dan lainnya. Dalam persoalan 
keluarga juga belum semua tersajikan misalnya orang tua tunggal 
(single parent), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
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Kekurangan ini harus diakui karena begitu luasnya kajian 
terkait dengan tantangan dakwah di era kontemporer dan 
keterbatasan keilmuan penulis. Hanya yang penting dicatat adalah 
dalam pendekatan sistem, antarkomponen dan subkomponen 
saling terkait, misalnya dalam pembahasan tentang keluarga, 
maka dikaitkan dengan subkomponen lingkungan sepertti 
halnya globalisasi. Begitu juga dengan bahasan tentang tantangan 
dakwah dari subkomponen subjek dakwah juga terkait dengan 
persoalan globalisasi. 

Khusus komponen keluaran (out-put) sengaja tidak disajikan, 
Sebab hal ini terkait dengan tujuan dakwah pada tiap lembaga 
dakwah, baik tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. 
Setiap lembaga dakwah tentu memiliki tujuan masing-masing, 
namun pada intinya sama-sama berorientasi kepada tercapainya 
kejayaan Islam, atau tersiarnya ajaran Islam dalam semua bidang 
kehidupan, dan tersiar kepada semua manusia di Indonesia 
khususnya. Pada saat ini tujuan (keluaran) dakwah dari 
Lembaga-lembaga dakwah lebih berorientasi kepada masyarakat 
normal. Belum banyak ditujukan atau memiliki kegiatan yang 
ditujukan kepada masyarakat ‘tidak normal’ seperti pada 
komunitas yang memiliki masalah ekonomi seperti gelandangan, 
pengemisan, kelompok miskin perkotaan ataupun di perdesaan. 
Juga kemunitas yang memiliki masalah perilaku (patologi sosial) 
seprerti klithih, pelacuran, koruptor, penyalahguna narkoba, 
kriminalitas, kenakalan remaja. Selain itu belum banyak juga 
yang mengarahkan dakwahnya kepada komunitas difable. baik 
yang mengalami tuna rungu, tuna wicara, tuna fisik, meskipun 
sudah ada yang mengarahkan dakwahnya kepada tuna netra.

Ke depan mestinya hal ini menjadi perhatian dakwah dari 
Lembaga-lembaga dakwah, baik lembaga dakwah yang bersifat 
lokal seperti takmir masjid, atau lembaga dakwah lain yang ruang 
lingkup kegiatannya di tingkat lokal. Begitu juga dengan lembaga 
dakwah yang memiliki ruang lingkup kegiatan secara nasional 
seprti Muhammadiyah, NU, Persis, LDII, dan lainnya. Sebab 
mereka (komunitas-komunitas) sebagian besar dan bahkan 
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mayoritas adalah muslim, yang perlu perhatian yang sama seperti 
halnya masyarakat ‘normal’ umumnya. Kita harus mengaca 
kepada kasus sikap Rasulullah yang mengabaikan seorang tuna 
netra dan miskin (Abdullah bin Ummi Maktum) yang ingin 
mengetahui tentang Islam. Kasus ini kemudian diabadikan 
dalam Al-Qur’an Surat ‘Abasa. Allah menegur Rasul karena lebih 
mementingkan elite Quraisy saat itu. Surat ‘Abasa’ mestinya 
dapat diambil hikmahnya supaya kita juga memperhatikan 
komunita-komunitas yang’kurang beruntung’ tersebut, selain 
pada masyarakat normal pada umumnya. 

Memang harus diakui perlu adanya subjek dakwah yang 
memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam berdakwah kepada 
komunitas-komunitas tersebut, baik yang terkait dengan aspek 
psikologi, sosiologi dan antropologi, serta metodologi dakwah 
khusus kepada komunitas. Lembaga-lembaga dakwah tidak boleh 
menutup mata terhadap adanya komunitas tersebut, juga tidak 
boleh menutup mata terhadap adanya kebutuhan dan masalah 
khusus yang dihadapi mereka. Tentu ada kesamaa-kesamaan 
dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat 
umumnya, namun tentu ada perbedaan pada kebutuhan dan 
masalah khusus yang harus dipenuhi.

Dengan memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang 
dihadapi semua kelompok masyarakat (baik masyarakat normal 
maupun komunitas-komunitas khusus), maka Islam menjadi 
‘rahmatan lil alamin’, atau menjadi rahmatan bagi seluruh manusia 
(rahmatan kaffatan lin-nash).
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