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dan Gerakan Sosial Baru

Beragam fakta historis menunjukkan betapa Islam memi
liki peran penting membentuk struktur budaya, sosial dan 
politik di Nusantara. Melalui corak kesufian yang dikem

bangkan para Wali Songo misalnya, Islam berhasil membentuk 
corak keberagamaan masyarakat sekaligus dianggap salah satu 
faktor yang menentukan kesuksesan penyebaran Islam di Nusan
tara. Gerakan kultural keagamaan yang mereka lakukan itu juga 
memberi kontribusi penting bagi perkembangan pesantren dan 
madrasah, pusat pengajaran dan pengembangan ilmuilmu 
keagamaan, yang jumlahnya saat ini mencapai lebih dari 50 ribu 
buah.� Di era Demak, penguasa telah menjadikan syariat Islam 
dijadikan dasar pengelolaan kerajaan. Islam hadir sebagai agama 
resmi bagi kerajaan yang berdiri sejak tahun �478 ini. Salah satu 
jejak peninggalan akulturasi kebudayaannya adalah Masjid Agung 
Demak yang didirikan Walisongo.

Di masamasa itu, Islam memengaruhi sekaligus terpenga
ruh struktur sosialpolitik yang ada. Sebagai sesuatu yang datang 
dari luar, Islam mampu menerima berbagai unsur lokalitas yang 
sudah ada sebelumnya. Tidak hanya Islam, Hindu dan Budha 
seperti yang berkembang di era Majapahit juga mengalami proses 
yang kurang lebih sama: menerima unsur lokalitas. Bahkan di 
akhir kekuasaannya, Majapahit cukup toleran menerima keha

� Dr. M. Solihin, M.Ag, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. �35 
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diran para penyebar Islam seperti Sunan Ampel. Menurut sejum
lah ahli, sikap itu dibuktikan dengan pemberian gelar Raja Maja
pahit kepada Sunan Ampel sebagai Romo Bayan Ampel. 2

Meski begitu harus pula diakui, corak Islam yang hadir di 
Indonesia tidak homogen. Dalam beberapa kasus, Islam berhadap
an dengan tradisi lokal yang dianut masyarakat. Di Sumatera 
Barat misalnya. Upaya menjadikan Islam sebagai hukum negara 
mendapat penolakan serius dari masyarakat yang lebih memihak 
pada hukum adat. Karena tidak ada kekuasaan dominan kala itu, 
akhirnya konflik tidak tehindarkan. Perang Paderi pun meledak 
selama kurang lebih �6 tahun (�82��837).3

Pola yang lain, seperti dikutip Abdurrahman Wahid dari 
pembagian Taufiq Abdullah tentang model pengembangan Islam 
di Nusantara, adalah model kerajaan Goa. Pola itu menunjukkan 
proses penyerapan unsur dan ajaran Islam oleh beberapa kerajaan 
yang telah memiliki legitimasi keagamaan praIslam. Biasanya ini 
terjadi melalui proses perkawinan dan aliansialiansi ekonomi 
dengan keluarga kerajaan. Keduanya bisa berjalan seiring.4 

Pada perkembangan selanjutnya pengaruh Islam menjadi 
bagian tidak terpisahkan dalam proses perjuangaan masyarakat 
melawan kolonialisme. Islam di masa ini hadir menjadi identi
tas kepribumian yang tegas melawan kolonial yang pada �684 
menguasai hampir sebagian Nusantara. Semangat keislaman ini 
digunakan Sultan Aceh untuk menggerakan rakyatnya berjihad 
melawan kekuasaan kolonial dalam perang Aceh Belanda (�884
�9��); di Jambi permulaan abad ke20; dan perang di Surabaya 
melawan pasukan Belanda tahun �945. 5

Semangat keislaman juga mendorong lahirnya Syarikat 
Islam (SI) pada �9�2, organisasi berpengaruh yang didirikan para 

2 Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Kacung 
Marijan dan Ma’mun Murod AlBrebesy (ed), (Jakarta: Grasindo, �999), hal. 
�03�04.

3 Ibid, hal �07
4 Ibid, hal �08
5 Howard M. Federspiel, Labirin Ideologi Muslim: Pencarian danm Per-

gulatan Persis di era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957), (Jakarta; Se
rambi, 2004). hal 24 
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pedagang muslim dan belakangan berhasil membangun platform 
untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Setelah itu muncul 
sejumlah organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang di
dirikan oleh kelompok pembaharu, AlIrsyad oleh komunitas 
Arabmuslim, Persis (�923) oleh kelompok generasi muda berbasis 
kajiankajian keislaman, Nahdlatul Ulama (�926) oleh kelompok 
muslim tradisional, Persatuan Moeslimun Indonesia (�930) oleh 
ulama tradisional Sumatera Barat. Konfigurasi pemikiran dan gera
kan organisasiorganisasi tersebut masih bisa dilihat dewasa ini. 

Dalam masa pendirian negara Indonesia, Islam masih men
jadi salah satu isu penting dalam pembentukan dasar negara yang 
diperdebatkan para founding fathers, baik dari kalangan sekuler 
dan agama, yang akhirnya memunculkan Piagam Jakarta dengan 
tujuh kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk
pemeluknya”. Tujuh kata ini mendapat kritik tajam dari sejum
lah kalangan nonmuslim seperti J. Latuharhary (yang mewakili 
kelompok nonmuslim Maluku dan beberapa wakil dari kelompok 
sekuler. Perbedaan antara mereka yang mendukung dan meno
lak muncul secara tajam, meski akhirnya bisa diredam melalui 
kharisma seorang Soekarno.6 Belakangan isu yang berkelindan 
dengan faktor politikkekuasaan ini memicu lahirnya sejumlah 
gerakan seperatis berideologi Islam seperti DI/TII Kartosuwiryo 
dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. 

Singkatnya, pembacaan terhadap dinamika perubahan ter
masuk yang berlangsung dewasa ini di Indonesia tampaknya tidak 
bisa mengenyampingkan relasinya dengan dinamika keislaman 
yang ada. Bukan hanya lantaran Islam di Tanah Air mayoritas, 
tapi juga karena sebagai sebentuk nilai, doktrin, dan ritual, Islam 
tetap mewarnai sejumlah pandangan termasuk perilaku sosial
politik para pemeluknya. Gejala sekularisasi rupanya tidak bisa 
meminggirkan keberadaan agama.

Ada sementara pandangan yang menilai semakin modern 
sebuah masyarakat, semakin agama kian dikesampingkan. Tapi 
pandangan ini seperti tidak begitu berlaku dengan apa yang mi
salnya terjadi di negeri semodern Amerika. Jacob Neusner dalam 

6 Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim 
Abad ke-20, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 34034�
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World Religions in America (�994) menggambarkan, kebanyakan 
orang Amerika nyatanya “relijius”: percaya adanya Tuhan, sembah
yang, dan menjalankan agama. Mereka, lanjut Neusner, memben
tuk citacita bangsa Amerika dengan merujuk pada ajaranajaran 
agama: “satu bangsa, di bawah Tuhan” (“One nation, under God”) 
yang tercantum dalam Sumpah Setia kenegaraan (Pledge of Alle
giance). Dari total penduduk AS sebanyak 280 juta, 60 persennya 
memeluk Kristen Protestan, 26 persen penganut Katolik Roma, 
2,5 persen Yahudi, � persen Hindu, � persen Buddha, dan Islam 
kurang � persen. Selebihnya Shinto, Zoroaster, dan sekitar 7,5 per
sen tidak memeluk agama sama sekali, atau mereka yang sering 
disebut ateis.7

Bahkan dalam perjalanan demokrasi Amerika, seperti dire
kam dengan baik oleh sosiolog Prancis Alexis de Tocqueville 
dalam Democracy in America (Volume � terbit tahun �835 dan 
Volume 2 tahun �849), agama dinilai menjadi faktor noninstitu
sional yang memperkuat demokrasi di negeri itu. Agama mampu 
menyediakan batasanbatasan moral, sekaligus penyeimbang ter
hadap dampak buruk demokrasi. 8

Bagi Tocqueville agama agaknya dipandang sebagai insti
tusi yang berada di ranah suprastruktur, transenden, dan memen
garuhi pencipataan kondisi yang dianggap benarbenar ideal oleh 
pemeluknya. Karena itu ia beranggapan, agama tidak akan pernah 
menjadi dominan melalui kelompok keagamaan tunggal, terma
suk memberi legitimasi kepada gerakangerakan politik sebagai 
satusatunya kebenaran. Karena agama selalu diyakini mesti rele
van dengan zaman, maka ia tidak boleh kehilangan transendensi 
kehidupannya. semakin ia identik dengan pengaturan kelem
bagaan tertentu, agama dianggap makin kehilangan nilainilai 
transendensinya. 9

7 Muhammad Ali “Pluralisme Agama di Amerika Serikat”, 09 Juni 2008. 
Lihat http://muhamadali.blogspot.com/2008/06/pluralisme-agama-di-amerika-
serikat.html. Akses, 20 April 2009

8 Lihat David C Leege “Agama dan Politik dalam Perspektif Teoretis” dalam 
David C. Leege & Lyman A Kellstedt, Agama dalam Politik Amerika” (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2006) hal. 26 dan 33

9 Ibid
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Saya kira dari semangat itu pula gagasan penulis buku ini be
rangkat. Ia hendak menjadikan agama, khususnya Islam, bak bino 
kular dalam memahami kondisi sosialpolitik masyarakat yang 
tengah berlangsung, sekaligus upaya otokritik atas Islam itu sen
diri. Dan itu artinya, ia juga berusaha menjadikan agama sebagai 
sesuatu yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan zaman.  

Perspektif Pesantren 

Pertanyaannya, Islam yang mana yang hendak digunakan? 
frase “Perspektif Pesantren” yang menjadi judul buku ini, jelas 
hendak menjawab pertanyaan tersebut. Ini sebuah pendekatan 
yang berasal dan berkembang dalam geneologi keilmuan yang 
panjang, yang menggabungkan khazanah keislaman klasik, tra
disi lokal, diwariskan melalui proses yang unik melalui karisma 
kiai, sekaligus persentuhannya dengan tradisi keilmuan sekaligus 
tantangan kontemporer.

Sebagai aktivis sosialkeagamaan yang tumbuh dari kul
tur pesantren, penulis buku ini bisa dimasukan dalam arus besar 
gerakan anakanak muda tradisionalis yang mulai menjamur di 
masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid ketika menjadi Ketua 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Untuk mengidentifi
kasi gerakan yang mulai tumbuh di era 80an melalui aktivitas 
penguatan civil society melalui pesantren, grassroot dan kampus
kampus di Tanah Air ini, sebagian besar mereka menyebutnya 
gerakan “postTradisionalisme” (hal 8490). Beberapa pemetaan 
yang dilakukan terhadap tren gerakan Islam di Indonesia dewasa 
ini, dengan meminjam kategori sejumlah ahli, menunjukkan pula 
usaha penulis dalam memosisikan diri di tengah variasi gerakan 
keislaman yang ada (hal 97�03). Dalam pengantar penulis, ter
gambar jelas bagaimana ia memposisikan dirinya sebagai bagian 
dalam deretan kaderkader muda kaum Nahdliyin. 

Pembelaannya terhadap pesantren yang dinilai tidak ber
pusat di Timur Tengah dan melainkan Indonesia itu di antaranya 
bisa dilihat ketika hendak memposisikan relasi agama dan negara. 
Baginya, perspektif kalangan pesantren seperti yang diperlihat
kan sejak KH. Wahab Hasbullah, KH. Wahid Hasyim, Subhan ZE, 
hingga KH Abdurrahman Wahid yang menggunakan pendekatan 
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yang disebutnya “fungsional” jauh lebih maju dari dua pendekat
an lain: sekuler dan agama. Yang pertama misalnya diwakili oleh 
tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Soeharto, yang kedua seperti 
M. Natsir, M. Roem dan Hamzah Haz (hal 56).

Sesungguhnya dua bentuk respon yang pertama, ideologi sekuler 
dan ideologi agama, adalah respon umat Islam terhadap moder
nitas Barat dengan cara Barat, yakni modernisasi yang terpusat. 
Kalangan muslim politik ideologi agama sesungguhnya tidak 
melakukan pembaharuan aspek penting tentang negara, kecuali 
ingin mengubah landasannya, ideologi Islam. Sementara seluruh 
infrastruktur dalam kelembagaannya hampir tidak pernah dibi
carakan secara intelektual. Sedangkan kalangan ideologi sekuler 
justru hanya mengalihkan apa yang dari Barat (hal 6). 

Ini, lanjut penulis, berbeda dengan mereka yang mengem
bangkan pendekatan fungsional tadi. Kalangan pesantren meng
gunakan agama sebagai perspektif dalam merumuskan bagian
bagian yang dibutuhkan untuk masingmasing warga negara atau 
setidaknya warga yang terliput dalam organisasi itu, dalam hal ini 
pesantren atau NU. Agama tidak digunakan untuk mengganti
kan, tapi melengkapi. Meski demikian, masih menurut penulis, 
selalu terjadi proses evolusi dalam perumusan hakhak dan kebu
tuhan kelompok ini sebagai warga negara pada setiap babak his
toris tertentu, bergantung pada tingkat perkembangan kesadaran 
mereka. 

Melalui cara itu, kelompok ini sesungguhnya dapat dikata
kan sedang berusaha menjadikan Islam, apa yang diistilahkan Jose 
Casanova (�994), sebagai “public religion”.�0 Gagasan ini meng
andaikan, agama memiliki “ruang kedaulatan” nya sendiri un
tuk memengaruhi kehidupan publik di mana “ruang kedaulatan” 

�0 Lihat Benyamin Fleming Intan, “Public Religion” and the Pancasila-Based 
State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis, (Newyork: PeterLang 
Publishing, 2006) hal. �4. Ia merujuk Jose Casanova, Public Religions in the 
Modern World (Chicago: The University of Chicago Press, �994). Dalam diser
tisasi doktoralnya pada Departement of Theology, Boston, itu ia menyimpulkan 
bahwa Pancasila adalah praktik yang menarik dari gagasan “public religion”. 
Pancasila menjadi dasar negara yang mengakomodasi dua arus: sekuler dan 
Islam. Dengan dasar itu, Indonesia tidak bisa dikatakan baik sebagai negara 
sekuler maupun teokrasi. 
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agama itu juga dibatasi oleh “ruang kedaulatan” struktur sosial 
lain seperti negara, keluarga, dan asosiasiasosiasi publik lain. Da
lam peran memengaruhi kehidupan publik dan relasinya dengan 
struktur sosial yang ada itulah agama juga diandaikan tidak boleh 
mendominasi, apalagi merampas, peran dan otonomi struktur so
sial lain seperti negara atau keluarga. Begitupun sebaliknya.��

Karena itulah mengapa Casanova menilai sekularisasi yang 
dimaknainya baik sebagai proses “kemunduran agama” (religious 
decline) maupun “privatisasi” (privatization) sebagai sesuatu yang 
negatif bagi otonomi agama. Sebab, sekularisasi dinilai membatasi 
peran publik agama yang kemudian berdampak pada munculnya 
apa yang menurut Casanova sebagai gerakan “deprivatisasi”(de-
privatization) agama untuk melawan proses sekularisasi yang ber
kembang sejak awal tahun �990an di banyak negara.�2

Namun demikian, Casanova juga menolak jika agama tam
pak terlalu “berlebihan” berperan dalam ruang publik sehingga 
menjadi dominatif bahkan mengancam otonomi struktur sosial 
lain. Situasi ini menurutnya bisa terjadi ketika agama publik ini 
masuk dalam level negara (state) dan masyarakat politik (politi-
cal society), di mana agama dijadikan alat negara dan masyarakat 
politik membatasi otonomi struktur sosial lainnya. “Public reli
gion” agaknya hendak diposisikan pada ranah antara negara dan 
ruang privat. Cara pandang ini sebangun pula dengan pendirian 
masyarakat NU yang menolak teokrasi juga sekularisasi dalam 
pengertian meminggirkan sama sekali agama dari ruang publik. 

Dalam masyarakat yang majemuk gagasan “public religion” 
ini memiliki tiga misi penting. Pertama, memproteksi bukan ha
nya kebebasannya sendiri, tetapi juga hak dan kebebasan seluruh 
pemeluk agama, termasuk yang tidak memeluk agama tertentu 
(unbelievers). Kedua, mempertanyakan dan menentang otonomi 
absolut sekulerisasi dan klaim “bebas dari sesuatu yang berhubu
ngan dengan pertimbanganpertimbangan etis dan moral”. Ketiga, 
peran agama memproteksi pola dan bentukbentuk loyalitas sosial 
tradisional dari penetrasi yang terkait dengan sifat administratif 

�� Ibid., hal. �5�6
�2 Ibid, hal. 7
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dan hukumhukum negara, dan membawa nilainilai normatif ke 
dalam ranah publik untuk refleksi diri dari etika modern yang 
centangperenang.�3 

Pendekatan “public religion” ini, menurut penulis bisa di
lacak dari komitmen dan nasionalisme masyarakat pesantren 
terhadap Indonesia yang tidak hanya terbatas pada keberadaan 
negara RI, melainkan sebagai bangsa yang menyejarah. Melalui 
Muktamar NU ke�� di Banjarmasin tahun �936, kalangan NU 
berpandangan jika Indonesia yang saat itu dikuasai negara Hindia 
Belanda dinyatakan sebagai “negara Islam” yang sangat berbeda 
dengan apa yang dibayangkan gerakan Islamis Indonesia dewasa 
ini yang hendak menggantikan fondasi negara. 

Dengan merujuk kitab Bughyatul Mustarsyidin (hasrat para 
pencari petunjuk) bab Hudnah wal Imamah (perdamaian dan 
kepemimpinan), Indonesia dinilai sebagai negara Islam kare
na pertimbangan bahwa mayoritas penduduknya muslim dan 
pemerintah yang berkuasa saat itu tidak juga melarang orang un
tuk menjalankan agamanya, termasuk alasan bahwa wilayah Nu
santara sejak dulu pernah dikuasai kerajaankerajaan Islam. Den
gan cara yang sama kelompok NU menerima Pancasila –yang bagi 
sebagian pengamat mengesankan sikap NU yang oportunistik.�4 

Pandangan semacam itulah yang dinilai penulis lebih mem
betot pergulatan teologis, dan bukan sekadar mengcopy paste 
apa yang datang dari Timur atau Barat. Dan saya kira tidak hanya 
kritis terhadap sesuatu yang datang dari dua wilayah itu, pergu
latan teologis dan seleksi kritis juga diperlihatkan kelompok NU 
ketika memposisikan tradisi lokal. Sejauh ini, NU yang sering 
diidentikan dengan tradisi keagamaan yang nyerempet takhayul, 
bidah, churafat (TBC), melalui hasilhasil muktamar ternyata 
menunjukkan cara pandang yang juga tetap kritis terhadap bu
daya lokal. Misalnya beberapa keputusan di Muktamar NU ke5 

�3 Ibid, hal. �6�7 
�4 Bughyatul Mustarsyidin adalah salah satu satu kitab rujukan yang umum 

dipakai di lingkungan NU karangan Sayid Abdur Rahman bin Muhammad bin 
Husain bin Umar Ba’alawi, salah seorang mufti Hadhramaut. Berisi ringkasan 
fatwafatwa beberapa Imam, Ulama Muta’akhirin dan kaidahkaidah penting 
dari kitabkitab para Mujtahid.
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di Pekalongan, September �930 yang mengharamkan tradisi “se
dekah bumi”, ritual penduduk kampung yang mengadakan peraya
an untuk memperingati jin penjaga desa (“mbahu rekso”, Jawa).�5 
Kali lain mereka menetapkan hukum haram atas tradisi dengan 
alasan yang juga amat fungsional. Mereka menghukumi haram 
dengan alasan tabzir (tidak efisien) terhadap “tingkeban”, tradisi 
melempar kendi penuh air pada upacara bulan ketujuh dari umur 
kandungan. Tabzir oleh mereka dimaknai juga sesuatu yang tidak 
menimbulkan hal terpuji di masa kini (dunia), tidak pula men
datangkan pahala di masa mendatang (akhirat).�6

Berangkat dari perspektif pesantren itu penulis buku ini mu
lai membaca isuisu besar kontemporer berikut ragam tantangan
nya: demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, neoliberalisme. 
Untuk memahami isuisu ini tentu saja tidak hanya cukup berku
tat dengan tradisi pengetahuan Islam dan pesantren. Penguasaan 
isu ini membutuhkan bacaanbacaan lain yang lebih memadai, 
tanpa merasa risih karena tidak datang dari Islam atau lahir dari 
keilmuan pesantren. Islam pesantren dihadirkan sebagai sema
ngat moral bukan ideologi tertutup. Justru dengan keluar dari sa
na namun tetap membawa semangatnya, apa yang dihasilkan jauh 
bisa diterima secara lebih luas.

Saya kira sikap intelektual Abdurrahman Wahid ini mena
rik untuk dikutip di sini.

Saya membaca, menguasai, menerapkan, alQuran, Hadis, kitab
kitab kuning tidak dikhususkan bagi orang Islam. Saya berse
dia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati 
nurani. Saya tidak mempedulikan kutipan dari Injil, Baghawad 
Gita, kalau bernas kita terima. Dalam masalah bangsa ayat al
Quran kita pakai secara fungsional bukan untuk diyakini secara 
teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. 
Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bu
kan lagi masalah teologis, tetapi sudah pemikiran.�7

�5 Imam Ghazali Said (ed), Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar dan 
Konbes (1926-2004), (Surabaya; Diantama, 2006), hal. 9596. 

�6 Ibid, hal 98.
�7 Abdurrahman Wahid,“Intelektual di Tengah Eksklusifisme” dalam Ab-

durrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gusdur (Yogyakarta: LKiS, 2000) hal. 
20�202 



�viii  PERSPEKTIF PESANTREN

Dengan semangat itu pula, saya kira, penulis yang mengakui 
amat terinsipirasi pikiranpikiran Gus Dur ini berusaha mengak
ses banyak informasi, lintas batas, dan tidak mesti terkait lang
sung dengan isuisu Islam dan kepesantrenan. Sejak mahasiswa 
ia bergaul dengan temanteman di UKSW (Universitas Satya Wa
cana) Salatiga, UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana), dan 
Seminari Kentungan dan perpustakaan Kata Ketik di Kota Baru. 
Dari mereka, penulis mengaku banyak juga memeroleh informasi 
tentang Islam. Persentuhannya dengan isuisu umum semakin 
terelaborasi selama ia memimpin the Wahid Institute, NGO yang 
menggeluti isuisu toleransi dan perdamaian.

Pembacaan penulis terhadap isu demokrasi, HAM, global
isasi, dan neoliberalisme hemat saya bisa “diringkas” dengan me
lihat pasangsurut relasi dalam tiga lembaga penopang: negara, 
masyarakat sipil, pasar. Hubungan yang tak seimbang antarketi
ganya menciptakan masalahmasalah penting yang menjadi per
hatiannya selama ini. Sebaliknya hubungan yang relatif seimbang 
menunjukkan demokrasi yang makin kuat.

Pertama, relasi yang tak seimbang antara negara dengan 
masyarakat sipil salah satunya menyebabkan munculnya berbagai 
problem pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Catatan yang 
cukup bernas dan lugas terkait isu ini bisa dibaca di Bab 4. Selain 
mengulas dalam perspektif yang agak teoretis itu, beberapa tu
lisan lain di bab itu sepertinya memperkuat pandangan bahwa ia 
tak hanya berada di luar arena perjuangan penegakan HAM, ter
utama dalam konteks Islam, melainkan masuk sebagai pelaku ak
tif. Apa yang ditulisnya mengenai Rencana Kitab UndangUndang 
Hukum Pidana (RKHUP), penyerangan Ahmadiyah, atau status 
MUI mencerminkan refleksinya atas upaya dan citacita yang 
tengah diperjuangkan. Penulis hendak mendesakkan agar negara 
betulbetul menjamin HAM warganya terutama menyangkut isu 
kebebasan beragama. Pada saat bersamaan tuntutan yang sama 
juga ia ajukan kepada elemen masyarakat sipil. Sebab kenyataan
nya sebagian masyarakat yang ada di dalamnya menjadi pelaku 
kekerasan.

Kedua, tantangan dan kekuasaan neoliberalisme adalah 
problem lain dari hubungan yang tak seimbang antara negara dan 
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pasar di Indonesia. Negara tak cukup punya kekuatan terhadap 
pasar. Dan inilah sebetulnya keinginan dari sistem neoliberalisme: 
minimnya campur tangan negara. Tak bergiginya negara terkait 
kasus Lapindo, kebijakan impor beras di saat stok dari petani me
madai, kenaikan BBM, oleh penulis dianggap beberapa bukti dari 
kebijakan nyata neoliberalisme.

Sejumlah studi menunjukkan, dampak kebijakan ini hanya 
membuat gap antara pemilik modal dengan masyarakat miskin 
makin menganga.Jika menggunakan Badan Pusat Statistik (BPS) 
di mana kategori miskin adalah mereka yang berpenghasilan ��0 
ribu perbulan, maka angka kemiskinan mencapai �9,6 persen 
pada 2006. Jika menggunakan ukuran Bank Dunia, di mana kate
gori miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dollar 
AS, maka angka kemiskinan mencapai angka mencengangkan: 49 
persen, sekitar �08.7 juta jiwa (hal 42). 

Dengan sifatnya yang elastis, neoliberalisme justru mampu 
“bermesraan” dengan kekuatan agama dan militer seperti ditun
jukan penulis atas kajian yang dilakukan Norena Heertz (2003): 
bahwa neoliberalisme bisa hidup di banyak sistem negara, demo
kratis, semidemokratis maupun otoriter, bahkan yang menerap
kan teokrasi seperti Arab Saudi (hal 252). Dampak lanjutan lain 
dari sistem ini adalah munculnya kelompok yang tersingkir dari 
persaingan dan kemudian melakukan perlawanan salah satunya 
dalam bentuk fundamentalisme agama.

Di level masyarakat sipil sendiri, tantangan yang dihadapi 
ada pada gerakan Islamisme dan kekerasan agama. Islamisme 
dinilainya berbahaya lantaran ideologinya yang berusaha meng
gantikan dasar negara, penghalalan aksiaksi kekerasan, termasuk 
ancaman kepada kultur keagamaan yang selama ini tumbuh di 
lingkungan kaum Nahdliyin.

Gerakan Sosial Baru

Dalam kerangka menciptakan keseimbangan relasi negara
masyarakat sipilmarket, gagasan membangun “gerakan sosial 
baru Islam” yang ditawarkan penulis memiliki siginifikansinya un
tuk didiskusikan lebih jauh. Saya tak ingin masuk lebih dalam ke 
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uraian tentang teoriteori mengenai gerakan yang mulai berkem
bang sejak pertengahan 60an di masyarakat Barat ini. Penjelasan 
itu cukup mendapat elaborasi penulis di bab awal buku ini.

Salah satu hal yang menurut saya penting untuk didiskusi
kan itu adalah soal tambahan kata “Islam” itu sendiri. Pelabelan 
ini memang bisa dilihat sebagai, pertama, keinginan untuk me
nyajikan cara pandang Islam yang lebih progresif, toleran, dan se
bangun dengan semangat dan nilainilai demokrasi. Bukan Islam 
yang tertutup dan fundamentalistik, seperti kritiknya terhadap 
gerakan Islam di dunia, yang pascaRevolusi Iran �979 dan trage
di 9/�� selalu saja didominasi gerakan radikalisme, fundamen
talisme dan terorisme Islam (hal �6). Tapi pada saat bersamaan, 
pelabelan itu justru memunculkan dugaan keterjebakannya pada 
labeling Islam dan bukan Islam –sesuatu yang saya kira hendak 
dihindari penulis. Jika ada gerakan sosial baru Islam, maka akan 
ada pula gerakan sosial baru Kristen, Buddha, Hindu dan lain
lain. Itu pengertian yang kedua. 

Pelabelan tersebut tentu saja bagi saya bisa membatasi mak
na universal atas gerakan perubahan yang hendak diinginkan. 
Bagaimanapun perubahan yang dilakukan bukanlah masalah 
agama semata, tapi menyangkut nilai kemanusian yang lintas ba
tas dan mesti diperjuangkan bersamasama.

Mengapa gerakan sosial baru ini penting, dan apa yang bisa 
dilakukan, adalah hal penting kedua. Bagi penulis gerakan ini me
miliki signifikasi karena merupakan langkah terobosan ketika as
pirasi masyarakat dalam demokrasi representasi formal lewat tiga 
tiang utamanya (eksekutif, legislatif dan yudikatif) macet. Pene
litiannya terhadap kemunculan gerakan “proPluralisme”, atau 
“Muslim Progresif ” dalam tulisan yang lain, menunjukan bahwa 
gerakan ini lahir untuk mengatasi macetnya aspirasi masyarakat 
sipil. Cikal bakal kelahiran gerakan Muslim Progresif sejak ta
hun 70an di Indonesia misalnya jelas dilatarbelakangi kebijakan 
represif Orde Baru. 

Dalam kondisi yang tak ideal itu, gerakan sosial baru sesung
guhnya memainkan peran pada empat domain utama.�8 Pertama, 

�8 Asep Bayat, Making Islam Democratic: Social Movement and Post Islamist 
Turn, (California: Stanford University Press, 2007), hal �95�96. 
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menjadi kelompok penekan (pressure group) terhadap oponen 
dan pihak penguasa untuk memenuhi kebutuhan sosial. Biasanya 
dilakukan dengan melakukan mobilisasi, ancaman “gangguan”, 
dan meningkatkan rasa ketidakpastian. Apa yang dilakukan ke
lompokkelompok NGO keagamaan, di tingkat nasional dan lo
kal, terkait desakan sikap kritis mereka tentang maraknya Perda 
syariat Islam, Rancangan KHUP, dan kasuskasus hukum terkait 
penodaan agama seperti Ahmadiyah pada akhirnya menjadi isu 
penting yang cukup dipertimbangkan pemerintah. Beberapa 
langkah tegas seperti tragedi Monas, meski masih terkesan nuan
sa politisnya, setidaknya bisa dianggap bahwa desakan kelompok 
ini turut berperan penting di dalamnya. 

Kedua, meski tidak terlibat dalam kampanye politik, tapi 
gerakan ini bisa dilibatkan dalam pembentukan apa yang disebut 
sebagai “produksi budaya” (cultural production) melalui pengem
bangan sistem nilai, norma, simbol, perilaku, dan wacana tertentu 
yang berbeda dari sebelumnya. Gerakan sosial baru ini berfungsi 
dalam mengembangkan relasi, institusiinstitusi alternatif. Stu
di Asef Bayat (2207) terhadap gerakan yang disebutnya dengan 
“postIslamism” di Mesir era 90an menunjukan bahwa gerak
an tersebut berhasil dalam menciptakan simbolsimbol, model 
pendidikan, dan budaya fashion tertentu yang berbeda dari yang 
ada.�9 Di Indonesia, menurut penulis, gerakan yang berkembang 
di lingkungan aktivis NGO muslim baik di kalangan NU maupun 
Muhammadiyah telah cukup berhasil mengembangkan wacana
wacana penting terkait upaya melakukan kontekstualisasi Islam 
dengan semangat demokrasi, HAM, dan pluralisme. Melalui se
jumlah aktivitas penerbitan, mereka menyebarkan gagasangagas
an tersebut kepada stakeholder dan publik yang lebih luas. 

Ketiga, gerakan ini berperan menyuntikan perubahan le
wat operasi gerakan dengan kekhasan tersendiri menyangkut 
pola hubungan negaramasyarakat sipil yang dinilai tidak tepat, 
baik di bidang pendidikan, hukum, media, atau institusiinstitusi 
lain. Agaknya apa yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama 
Alternatif Qorriyah Thoyyibah yang dikomandani Bahruddin di 

�9 Ibid, �95
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Salatiga, Pengajian Rutin untuk kesetaraan perempuan dalam Is
lam pimpinan Ruqoyyah di Bondowoso dan Komunitas Seniman 
yang dipelopori Acep Zamzam Noor di Tasikmalaya oleh penulis 
dianggap menjadi contoh ideal operasi gerakan tersebut. 

Keempat, jika gerakan ini masih “ditoleransi” oleh penguasa 
incumbent, mereka dapat merebut segmen tertentu dalam kekua
saan pemerintah melalui saran pemilihan yang rutin. Saya kira di 
titik inilah penulis tampaknya merasa tidak perlu “mengharam
kan” tejadinya aliansi strategis dengan partai politik atau lem
bagalembaga pemerintahan. Singkatnya ia bukan orang yang 
“emoh negara” seperti wacana yang berkembang di lingkungan 
aktivis prodemokrasi di masa Orde Baru. Baginya yang penting 
bukan hubungan itu sendiri, tetapi bentuk, kualitas, esensi, dan 
aspirasi hubungan tersebut. Intinya, “seberapa jauh aspirasi dari 
kelompok gerakan sosial memengaruhi keputusan dan kebijakan 
dan bukan sebaliknya menjadi kepanjangan tangan dari penguasa 
tertentu”.

Penutup 

Pada akhirnya, sebagai “no book book” (bukan buku sesung
guhnya) karya ini memang masih seperti gagasan yang tidak utuh. 
Meski begitu, jika dibaca lebih jauh bisa ditemukan benang merah 
pemikiran penulis yang terbentang antara ide gerakan sosial baru 
Islam, tantangantantangan demokrasi, Islam dan pesantren, ke
setaraan perempuan, dan dialog perdamaian dan spritualitas. 

Bagi saya buku ini tidak hanya memberi informasi tentang 
pergulatan akademis melainkan juga informasi “praktis” dalam 
menggerakan perubahan –sesuatu yang dihasilkan atas perjalan
an panjang penulis buku ini dalam aktivitas gerakan sosial di In
donesia selama hampir �5 tahun.

Dan akhirnya pula, penilaian terhadap kualitas percikan
percikan pemikiran yang dituangkan penulis buku ini sepenuh
nya berpulang kepada pembaca. Karenanya respon dan diskusi 
yang lebih luas tentang isu tersebut menjadi bagian penting untuk 
memperkaya wacana dan praktik gerakan sosial baru di Indone
sia. [] 

Alamsyah M. Dja’far


