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Tema Bulletin Islamina Vol 1 Nomor 9 tanggal 
30 November 2020 ini adalah Islam Rahmat 
Bagi Timur dan Barat. Tema ini dipilih selain 
untuk menegaskan aspek kerahmatan lil 
‘alamin dari Islam, juga untuk membantah 
bahwa seolah-olah Islam senantiasa 
berkonfrontasi dengan Barat.  

Pada edisi ini, bulletin Islamina melakukan 
wawancara dengan KH. Ulil Abshar Abdallah, 
intelektual muda Nahdlatul Ulama menggeluti 
pemikiran Islam dan Barat sekaligus. Pada edisi 
juga dihadirkan artikel Zuhairi Misrasi, 
Cendekiawan Nahdlatul Ulama, dan Imam 
Malik, peneliti bidang kebijakan keamanan dan 
anti-teror di Western Sydney University 
Australia, serta………. 

Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat 
membaca. Jika ada saran agar bulletin Islamina 
semakin membaik dapat disampaikan ke 
redaksi. Bulletin Islamina edisi sebelumnya 
tetap dapat diakses melalui 
https://islamina.id/e-buletin-islamina-id/.    

 

  

Dari Redaksi 
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Peristiwa karikatur Nabi Muhammad oleh 
Charlie Hebdo di Perancis menghangatkan 
kembali perbincangan soal hubungan Islam 
dan Barat. Ini tentu bukan kali pertama terjadi. 
Bahkan peristiwa 9/11 di Amerika Serikat jauh 
lebih besar dampaknya ketimbang soal 
karikatur nabi tersebut. Di tahun 1989, novel 
The Satanic Verses oleh Salman Rusdie, novelis 
Inggris juga menuai gelombang protes yang 
cukup tinggi di sejumlah negara, terutama di 
negara-negara yang penduduknya mayoritas 
beragama Islam.  

Beragam peristiwa itu mungkin saja akan tetap 
terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena 
hal tersebut merefleksikan pola relasi Islam 
dan Barat secara umum. Memang harus diakui 
bahwa masih ada sebagian kelompok di Barat 
yang cenderung menggap Islam sebagai agama 
teroris, tanpa membedakan antara Islam 
ekstrim dan moderat. Begitu juga di Islam, juga 
ada sebagian kelompok yang anti terhadap 
Barat, bahkan menganggap Barat sebagai 
musuh yang sangat nyata karena dianggap 
sebagai perusak Islam.  

Kasus seperti ini tentu tidak baik dalam 
hubungan persaudaraan yang seharusnya 
saling berkontribusi dalam banyak hal. Karena 
pada hakikatnya, masing-masing masih saling 
membutuhkan. Baik Barat, maupun Islam 
(baca: Timur) mengharapkan adanya hubungan 
baik untuk kemaslahatan dunia, dalam konteks 
lebih luas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Akan tetapi, justru yang terjadi tidak demikian. 
Harmoni dalam konteks pemikiran, politik, 
ekonomi maupun lainnya antara Barat dan 
Islam sepertinya masih sulit untuk diwujudkan. 
Perlu ada jembatan khusus untuk tidak 
menempatkan keduanya dalam posisi oposisi 
binner. Kita tahu, bahwa spirit Islam itu 
menjadi rahmat bagi semesta, baik di Timur 
maupun di Barat, di Indonesia maupun di 
Amerika.  

 

  

Editorial 

Islam Rahmat Bagi Semesta 
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Perseteruan antara Islam dan Barat sampai 
saat ini masih terus muncul. Contoh terbaru 
adalah presiden Perancis, Emmanuel Macron 
dengan pembicaraannya di hadapan publik 
yang menganggap bahwa Islam merupakan 
teroris. Begitu juga Islam, menganggap 
pembuat karikatur Nabi Muhammad sebagai 
orang yang dihalalkan darahnya tanpa diberi 
pengampunan.  Namun jika dilihat balik ke arah 
masing-masing pihak, semua beranggapan 
benar. Presiden Perancis berkata seperti itu 
karena mendapati sekelompok gerakan 
separatis yang berlatar belakang agama Islam. 
Begitu juga pembuat karikatur Nabi 
Muhammad berdalih atas dasar kebebasan 
berekspresi.  

Namun Islam sebagai agama yang sangat ketat 
memandang “kebebasan” memiliki batasan-
batasan yang tidak boleh dilanggar oleh 
siapapun, termasuk non-muslim. Dalam 
tulisan ini, non-muslim sebagai representasi 
Barat untuk menghindari terma Barat secara 
geografis. Misalnya pembuatan karikatur Nabi 
Muhammad oleh Barat,  yang oleh umat Islam 
dianggap sudah melanggar ketentuan akidah 
mutlak Islam. Dengan demikian, jika wilayah itu 
masih saja dikuliti, masih saja dilakukan, maka 
sama saja mendendangkan perang antar 
kelompok. Begitu juga Barat yang sudah sekian 
lama mempraktikkan kebebasan tidak bisa 
dihalangi dengan batasan-batasan ideologi, 
termasuk ideologi Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara langsung adanya konflik tersebut 
sangat jelas berpengaruh pada relasi antar 
peradaban. Karena masing-masing peradaban 
tidak bisa bertemu alias berbenturan satu sama 
lain. Pertanyaan yang menarik diajukan, 
bisakah mereka mendapatkan titik terangnya? 
Artinya tidak ada saling kecurigaan antara 
Islam dan begitu juga Barat. Tidak lagi saling 
serang atas dasar kebencian serta tidak saling 
menguliti untuk mendapatkan celah 
kelemahan antar pihak. 

Selama ini banyak pemikir Muslim seperti 
Thariq Ramadhan menawarkan 
kontekstualisasi aplikasi Islam yang relevan 
ketika hidup di Barat. Menurut Ramadhan, 
kaum muslim yang hidup di Barat khususnya, 
dan di manapun yang berkomunikasi dengan 
perkembangan dunia modern pada umumnya, 
perlu mengingat kembali seluruh kerangka 
pedoman Islam agar tidak merancukan antara 
tindakan dan prinsip fundamental Islam itu 
sendiri (Ramadhan 2002). 

Sebagai otokritik agar Islam terus berkembang 
dan mencari relevansinya dengan dunia 
modern bahkan pasca modern menurut Amin 
Abdullah perlu memperjelas antara Islam dan 
ilmu-ilmu keislaman. Antara Islam yang sudah 
pasti (qhat’i) dan ilmu-ilmu keislaman masih 
bersifat dugaan (dhanni), yang masing sangat 
memungkinkan untuk dikembangkan. 
Sehingga menurut Abdullah, untuk 
pengembangan Islam maka perlu dikaitkan 

Kajian 

Islam Rahmat Bagi Barat Dan Timur 
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dengan ilmu-ilmu modern dan juga isu-isu 
modern (Abdullah 2020).  

Padangan Abdullah tersebut merupakan 
kelanjutan dari para pemikir muslim yang 
menawarkan progresifitas Islam agar terus 
menyesuaikan dengan konteks kekinian yang 
lebih modern. Pada tahun 1986, Suroosh Irfani, 
penulis berkebangsaan Iran ini menawarkan 
konsep Islam progresif yang lahir dari 
ketidakpuasan Islam liberal yang berdalih 
membawa pada kemajuan Islam. Tetapi 
menurut Irfani, Islam Liberal hanya berbicara 
pada kritik tindakan umat Islam yang dianggap 
kurang humanis, namun tidak membuat kritik 
terhadap modernitas, kolonialisme, dan 
imperialisme (Setiawan 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Islam bagi Barat 

Menciptakan citra peradaban Islam yang baik 
sangat penting bagi internal maupun bagi 
dunia luar. Juga dalam rangka membangun 
relasi harmonis antara Islam dan Barat 
sehingga mampu membentuk peradaban 
manusia secara global menuju peradaban 
manusia secara universal. Dalam lintasan 
sejarah, fakta tersebut pernah terjadi 
hubungan erat antara Islam dan Barat yang 
saling berkontribusi dalam berbagai bidang, 

terutama dalam bidang budaya dan ilmu 
pengetahuan (Hamdani 2014). 

John L. Esposito (2010) termasuk salah satu 
sarjana yang getol menyuarakan adanya titik 
temu antara Barat dan Timur (baca: Islam). Hal 
itu diklaim sebagai jembatan dialog agar 
terbangun suatu relasi harmonis sehingga 
terbentuk peradaban yang maju bagi masa 
depan Islam dan dunia. Upaya itu menjadi kritik 
sekian sarjana yang mendikotomikan antara 
Barat dan Timur yang memiliki arah masing-
masing dan tidak akan bisa saling bertemu. 
Huntington termasuk sarjana yang 
mempropaganda wacana ini, menurutnya 
Islam dan Barat merupakan dua peradaban 
yang berbenturan (the clash of civilization).   

Padangan Esposito tersebut mendobrak 
kemapanan sebagian muslim terhadap Mecca 
dan Mechanization. Menurutnya, keduanya 
tidak seharusnya saling mendikotimisasikan. 
Iman yang titik pusatnya di Mecca (Mekkah) 
seharusnya bisa menjadi wacana kreatif 
terhadap masalah-masalah politik, sosial, 
ekonomi, demokrasi, HAM, dll. Sehingga 
tanggap terhadap perkembangan modernisme 
yang menghasilkan interaksi bersama, 
condong dalam berdialog. Tidak 
memperdulikan perbedaan, tetapi mencari 
titik temu kesamaan (Esposito 2010). 

Dengan prinsip yang demikian, menurut 
Esposito, maka akan menentukan masa depan 
Islam sehingga memiliki suara yang 
berpeluang besar bisa mengubah tatanan 
politik sosial di dunia Barat (Esposito 2010). 
Buktinya sudah banyak muslim yang 
menduduki kursi parlemen di Inggris dan 
Eropa. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa 
sentimen anti imigran muslim masih terus 
bergejolak karena sebab lain yang tidak bisa 
diterima oleh Barat sebagai penduduk pribumi.  

Selama ini memang Barat memandang Islam 
secara sporadis karena merujuk pada fakta-
fakta gerakan radikalisme atas nama Islam 
seperti kasus pembunuhan Anwar Sadat 1986, 
penyanderaan warga Amerika, dan masih 
banyak aksi bom bunuh diri atas nama bela 
Islam yang dilakukan oleh sejumlah kelompok 

kaum muslim yang hidup di Barat 
khususnya, dan di manapun yang 

berkomunikasi dengan 
perkembangan dunia modern pada 

umumnya, perlu mengingat kembali 
seluruh kerangka pedoman Islam 

agar tidak merancukan antara 
tindakan dan prinsip fundamental 

Islam itu sendiri 
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muslim. Menurut Lewis, hal itu mendominasi 
media-media Barat dan sejumlah pakar yang 
secara serampangan  menyimpulkan Islam 
sebagai agama yang identik dengan 
fundamentalis, ekstrimis, dan teroris (Lewis 
2002).  

Untuk merespon itu, Lewis melihat para 
sarjana Islam yang belajar di Barat cenderung 
mengampanyekan pentingnya menerapkan 
nilai-nilai modernitas Barat yang dinilai 
merupakan hasil dari peradaban dunia maju. 
Selain itu, juga untuk melawan gerakan-
gerakan esktrimis Islam yang anti Barat dan 
menyalahkan Amerika (Lewis 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan yang mengejutkan juga muncul 
dari sarjana Barat lainnya, Daniel Pipes, 
menurutnya kebangkitan Islam merupakan 
sebuah kekuatan yang atavistik dan militan 
yang muncul dari dorongan kebencian atas 
pemikiran politik Barat, yang rentan mengajak 
kembali pada zaman permusuhan dengan 
kristen (Gerges 2002). Apa yang disampaikan 
Pipes tersebut merupakan representasi unsur 

negatif akibat ulah sebagian kelompok dunia 
Islam yang masih mempropagandakan perang 
dan benci terhadap Barat (dewesternisasi).   

Image seperti itu juga terbangun karena 
melihat gerakan sebagian kelompok atas nama 
Islam yang agresif, menolak modernitas, 
membenci seluruh budaya politik demokratis, 
militan, dan kejam. Meskipun sejatinya tidak 
semua wajah dunia Islam seburuk itu.  

Romantisme Islam, Romawi dan Persia 

Pada zaman Rasulullah, ada dua imperium 
besar yaitu Kerajaan Persia dan kerajaan 
Romawi yang terbagi menjadi dua bagian 
Romawi barat dengan ibukota Roma dan 
Romawi timur beribukota Bizantium yang 
kekuasaannya meliputi Mesir, Palestina, 
Suriah. Dalam kurun waktu seratus tahun 
pasca wafatnya Rasulullah, ekspansi Islam yang 
dilakukan para Khulafaur Rasyidin maupun 
Dinasti setelahnya sukses menundukkan 
kerajaan Byzantium (Roma Timur). Selain itu, 
tentara Muslim juga dengan gemilang 
menaklukkan kerajaan Persia Syria, Irak, Mesir, 
dan bergerak memasuki Afrika Timur serta 
bagian-bagian dari Eropa Selatan hingga 
memerintah dan menguasai hampir seluruh 
Spanyol, Mediterania, Sisilia, dan Anatolia 
(Esposito, 1994). 

Menurut Goddard, Islam mampu mengalahkan 
Kristen di beberapa tempat seperti Palestina, 
Syria, Mesir, afrika Utara, dan Turki. Kekalahan 
tersebut hingga kini masih ada di benak 
masyarakat Barat sehingga menimbulkan 
ketakutan pada Islam terutama ketika tentara 
Turki Utsmani mengepung kota Wina dari 
tahun 1529 hingga tahun 1683 (Goddard, 2000). 

Peristiwa besar lainnya yang merupakan 
pangkal konflik adalah Perang Salib yang 
terjadi pada abad XI hingga Xlll. Perang Salib 
adalah fakta sejarah tak terelakkan yang 
menggambarkan betapa kentaranya konflik 
Islam dengan Kristen Barat. Bagi kaum Muslim, 
kenangan tentang Perang Salib itu tak bisa 
terlupakan dan bahkan tetap hidup sampai 
sekarang. Perang Salib menandai awal agresi 
dan imperialisme Kristen Barat, sebuah 
kenangan permusuhan Kristen terhadap Islam 

Antara Islam yang sudah pasti 
(qhat’i) dan ilmu-ilmu 

keislaman masih bersifat 
dugaan (dhanni), yang masing 
sangat memungkinkan untuk 

dikembangkan. Sehingga 
menurut Abdullah, untuk 

pengembangan Islam maka 
perlu dikaitkan dengan ilmu-
ilmu modern dan juga isu-isu 

modern 
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yang akan terus berlanjut. Jika banyak orang 
Barat menganggap orang Islam sebagai 
pemeluk agama Pedang, maka kaum Muslim 
selama berabad-abad telah membicarakan 
ambisi dan mentalitas tentara Salib Barat yang 
imperialistik (Muhammad Yusuf, 2008). 

Menurut John L. Esposito, trauma tersebut 
terus membekas dibenak umat Muslim hingga 
saat ini. Konflik mereka berlanjut selama masa 
Ustmaniyyah, melalui arus kolonialisasi Eropa, 
dan akhirnya ke dalam persaingan negara-
negara adidaya pada abad ke-20. Perang Salib 
dan kerajaan Ustmaniyyah menunjukkan 
dengan jelas meskipun Kristen dan Islam 
mempunyai akar teologis yang sama, namun 
persaingan kepentingan politik dan agama 
antara keduanya lebih banyak menghasilkan 
sejarah konfrontasi dan peperangan (Esposito, 
1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslim Paranoid dan Barat yang Phobia 

Dalam sejarah, hubungan Islam dan Barat di 
masa lalu telah menjalin hubungan yang sangat 
erat dan harmonis dalam pembentukan 
interaksi global untuk menuju kemajuan 
peradaban manusia secara universal. Hal 
tersebut ditandai dengan berbagai kerja sama 
yang telah mereka lakukan di berbagai bidang 
kehidupan, terutama kerja sama budaya dan 
transformasi ilmu pengetahuan. Hubungan 
Islam dengan Barat dalam sejarah yang 
panjang diwarnai dengan fenomena kerja sama 
dan konflik. Kerja sama Islam dan Barat paling 
tidak ditandai dengan proses modernisasi 
dunia Islam yang sedikit banyak telah 
mengubah wajah tradisional Islam menjadi 
lebih adaptatif terhadap modernitas. Akan 
tetapi, sejak abad XIX, gema yang menonjol 
dalam relasi antara Islam dan Barat adalah 
konflik. Relasi Islam dan Barat 
menggambarkan dominasi subordinasi 
(William Montgomery Watt, 1997). 

Sejarah kelam antara dunia Islam dan Barat 
yang beragama Kristen telah terjadi selama 
berabad-abad. Hubungan antara Islam dan 
Barat mengalami pasang surut di antara 
rivalitas dan konfrontasi, kolaborasi, dan 
akomodasi. Sebagian besar disebabkan karena 
kedua peradaban (Islam dan Kristen) sama-
sama mengklaim sebagai pembawa misi dan 
peradaban universal, serta sama-sama 
mewarisi kekayaan budaya Yahudi-Kristen dan 
Yunani Romawi. Ini merupakan tantangan 
religius, intelektual, sekaligus militer bagi 
keduanya, karena bagaimanapun, umat Kristen 
dan Muslim satu sama lain disatukan oleh 
ikatan-ikatan material dan spiritual yang sama 
(Fawaz A. Gerges, 2002). 

Istilah Islamophobia tidak dapat dipisahkan 
dari problema prasangka terhadap orang 
muslim dan orang yang dipersepsi sebagai 
muslim. Prasangka anti muslim didasarkan 
pada sebuah klaim bahwa Islam adalah agama 
“inferior” dan merupakan ancaman terhadap 
nilai-nilai yang dominan pada sebuah 
masyarakat (Abdel-Hady, 2004).  

Selama ini memang Barat 
memandang Islam secara sporadis 

karena merujuk pada fakta-fakta 
gerakan radikalisme atas nama 

Islam seperti kasus pembunuhan 
Anwar Sadat 1986, penyanderaan 

warga Amerika, dan masih banyak 
aksi bom bunuh diri atas nama 
bela Islam yang dilakukan oleh 

sejumlah kelompok muslim. 
Menurut Lewis, hal itu 

mendominasi media-media Barat 
dan sejumlah pakar yang secara 

serampangan  menyimpulkan 
Islam sebagai agama yang identik 
dengan fundamentalis, ekstrimis, 

dan teroris 
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Fenomena Islamophobia dapat disikapi sebagai 
wujud yang natural dari proses prasangka 
dalam sebuah komunitas masyarakat, namun 
beberapa hal perlu ditindaklanjuti agar 
prasangka antar kelompok tersebut tidak 
makin meruncing dan menimbulkan konflik 
sosial yang berkepanjangan serta merugikan 
bagi suatu komunitas masyarakat. Pemahaman 
yang benar dan positif, keterbukaan pandangan 
serta kejernihan sikap hidup dan kualitas 
mental dalam menerima keberadaan 
kelompok lain akan membantu masing-masing 
kelompok dalam komunitas masyarakat di 
dunia ini untuk berkompetisi secara sehat dan 
menunjukkan keunggulan yang lebih 
bermanfaat bagi masyarakat luas 
(Moordiningsih, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari sini, ada beberapa faktor yang 
mengakibatkan benturan peradaban antara 
Islam dan Barat. Pertama, pertumbuhan 
penduduk Muslim yang begitu pesat di satu sisi 
menyebabkan meledaknya angka 
pengangguran dan mendorong kalangan anak-
anak dan pemuda untuk masuk menjadi 
anggota kelompok Islamis. Kedua, kebangkitan 
Islam memberikan keyakinan baru di kalangan 
umat Islam terhadap watak dan keluhuran 

peradaban serta nilai- nilai yang dimiliki 
dibandingkan dengan nilai-nilai Barat. Ketiga, 
upaya-upaya Barat yang simultan untuk 
mempropagandakan nilai-nilai dan institusi- 
institusi mereka, mempertahankan 
superioritas kekuatan militer dan ekonomi 
mereka serta intervensi terhadap dunia Islam, 
mengakibatkan kebencian di kalangan umat 
Islam. Keempat, runtuhnya komunisme 
menjadi sebab timbulnya keyakinan akan 
adanya musuh bersama antara Islam dan Barat 
dan melupakan masa lalunya. Kelima, 
terjadinya hubungan antara orang-orang Islam 
dengan orang-orang Barat mendorong 
munculnya rasa identitas keduanya dan 
bagaimana membedakan antara yang satu 
dengan lainnya (Syarkun, Mukhlas dan W. 
Ghorara, 2004). 

Solusi yang Ditawarkan 

Islam adalah agama yang ramah dan membawa 
misi perdamaian. Hal ini telah dipraktekkan 
oleh Rasulullah saat pertama kali menyebarkan 
agama Islam. Ketika Nabi dihadang, serta 
disakiti oleh lawan lawannya, ia tidak merta 
melancarkan peperangan, sebaliknya ia selalu 
mendoakan agar mereka mendapatkan 
petunjuk kebenaran, sehingga mampu 
membedakan yang hak dan batil, benar dan 
salah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam mampu mengalahkan 
Kristen di beberapa tempat 

seperti Palestina, Syria, Mesir, 
afrika Utara, dan Turki. 

Kekalahan tersebut hingga kini 
masih ada di benak masyarakat 
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mengepung kota Wina dari 
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Kesabaran serta ketabahan Nabi Muhammad 
selalu menjadi landasan dalam 
memperjuangkan sebuah kebenaran. Ia tidak 
pernah memaksa kepada siapa pun untuk 
mengikuti dirinya sehingga lambat laun banyak 
yang bersimpati kepadanya karena keluhuran 
akhlaknya. Keluruhan akhlak inilah yang selalu 
menjadi barometer dan modal sehingga 
mampu merubah tatanan masyarakat ke arah 
yang lebih baik. Setelah tinggal di Madinah, 
Nabi Muhammad dapat menyatukan beberapa 
suku yang selalu bermusuhan, mampu 
meredam konflik horizontal antara orang 
Yahudi maupun Nasrani. Perselisihan sesama 
Muslim selalu dipecahkan dengan jalan damai, 
serta mengedepankan kemaslahatan bersama, 
bukan memenangkan kelompok, atau suku 
tertentu. 

Kondisi saat ini, persepsi media Barat tentang 
Islam sangat ditentukan oleh bagaimana umat 
Islam menampilkan potret dirinya di hadapan 
dunia. Karena itu, dibutuhkan cara-cara kreatif 
dalam mengetengahkan paras Islam 
sesungguhnya kepada publik dunia sebab 
media cetak dan elektronik masih menguasai 
dunia penyebaran informasi (Novriantoni, 
2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk itu, perlu adanya penekanan bahwa 
Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia 
adalah bentuk konkrit kebenaran Islam sebagai 
sebuah aturan universal yang bisa dipakai 
kapanpun. Syariat Islam tidak akan pernah basi 
sepanjang waktu dan tidak akan usang 
sepanjang masa. Islam adalah ajaran yang 
sumbernya dari Tuhan, shalih likulli zaman wa 
makan, (Joseph Schacht, 2006) karena memang 
sifat dan tabiat ajaran Islam yang relevan dan 
realistis sepanjang sejarah peradaban dunia, 
mulai dibukanya lembaran awal kehidupan, 
sampai pada episode akhir dari perjalanan 
panjang kehidupan ini (Ali Sodiqin, 2008). 

Dari sini, ajaran Islam mengajarkan kepada 
umatnya untuk siap menghadapi apapun 
terutama dalam menghadapi peradaban 
apapun baik yang datang dari Barat maupun 
Timur. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa 
Islam tidak hanya mengurusi urusan akidah 
semata, namun ada juga yang berkaitan dengan 
akhlak dan  amaliyah. As Syatibi 

 Islam sebagai agama 
bersumber dari wahyu 

Allah, karena ia bersifat 
absolut. Sementara 
tradisi dan budaya 

merupakan kreativitas 
manusia dalam merespon 

lingkungan sekitarnya 
bersifat relatif. Keduanya 
dapat dibedakan namun 

tidak mudah dipisahkan, 
karena di sana sini terjadi 

pembauran.  

Barat juga perlu belajar kepada 
Islam dan muslim di Indonesia. 
Karakteristik muslim Indonesia 

yang ramah, menjadi 
penyokong terbesar terhadap 

pembentukan dan 
penyelenggaraan negara 

menjadi best practice 
keberislaman yang patut 

diadopsi oleh tatanan sosial-
politik Barat. 
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menggarisbawahi bahwa hukum asal dalam 
urusan adat kebiasaan maupun muamalah 
maka ditinjau dari arti atau filosofi yang 
terkandung di dalamnya (As Syatibi,1971) maka 
dari itu segala bentuk peradaban, maupun adat 
kebiasaan yang tidak bertentangan dengan 
syariat maka perlu dilestarikan walau 
datangnya dari Barat.  

Selain itu, Barat juga perlu belajar kepada Islam 
dan muslim di Indonesia. Karakteristik muslim 
Indonesia yang ramah, menjadi penyokong 
terbesar terhadap pembentukan dan 
penyelenggaraan negara menjadi best practice 
keberislaman yang patut diadopsi oleh tatanan 
sosial-politik Barat.  

Masyarakat muslim di Indonesia, sebagaimana 
yang tergambar dalam masyarakat Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah, menempatkan 
bumi Indonesia sebagai locus di mana Islam 
dapat bersemanyam dengan baik. Tradisi-
tradisi lokal yang luhur tidak diberangus, tetapi 
justru dilestarikan, pada satu sisi. Di sisi lain, 
tradisi-tradisi luar yang tidak senafas dengan 
karakteristik masyarakat Indonesia dipisahkan 
dan tidak dibawa ke Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ulama dan walisongo secara terampil 
membedakan mana ajaran-ajaran pokok Islam, 
dan mana tradisi di mana Islam berasal. Islam 
sebagai agama bersumber dari wahyu Allah, 
karena ia bersifat absolut. Sementara tradisi 
dan budaya merupakan kreativitas manusia 
dalam merespon lingkungan sekitarnya 
bersifat relatif. Keduanya dapat dibedakan 
namun tidak mudah dipisahkan, karena di sana 
sini terjadi pembauran.  

Mesjid demak, dalam catatan KH. 
Abdurrahman Wahid (1989) atau yang akrab 
disapa Gus Dur, merupakan salah contoh 
bagaimana akomodasi Islam dan budaya dapat 
terjadi. “Ranggon atau atap yang berlapis pada 
masjid tersebut diambilkan dari konsep 'Meru' 
dari masa pra-Islam (Hindu-Budha) yang 
terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga 
memotongnya menjadi tiga susun saja, 
melambangkan tiga tahap keberagamaan 
seorang muslim, iman, Islam dan ihsan” 
(Wahid, 1989).  

Hal ini disebut oleh Wahid (1989) sebagai 
pribumisasi Islam. “Pribumisasi bukan upaya 
menghindarkan timbulnya perlawanan dari 
kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan 
tetapi justru agar budaya ini tidak hilang. Inti 
pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan 
untuk menghindari polarisasi antara agama 
dengan budaya, sebab polarisasi demikian 
memang tak terhindarkan” (Wahid, 1989).  

Jika meminjam istilah Gus Dur tersebut, maka 
Barat perlu melakukan pribumisasi Islam 
dalam konteks Barat sendiri. Nilai-nilai pokok 
dalam Islam perlu diterjemahkan dalam 
konteks lokal Barat, sehingga agama dan 
budaya tidak bertentangan. Dampak lebih jauh, 
asumsi dan prediksi tentang benturan 
peradaban antara Islam dan Barat dapat 
dimentahkan.  

Muhammad Abduh sendiri pernah berkata 
“dzahabtu ilaa bilaad al-ghorbi, roaitu al-Islam 
wa lam aro al-muslimiin. Wa dzahabtu ilaa 
bilaad al-‘arobi, roaitu al-muslimiin, wa lam aro 
al-Islam”. (aku pergi ke negara Barat, aku 
melihat Islam namun tidak melihat orang 
muslim. Dan aku pergi ke negara Arab, aku 

“Pribumisasi bukan upaya 
menghindarkan timbulnya 
perlawanan dari kekuatan-
kekuatan budaya setempat, 

akan tetapi justru agar budaya 
ini tidak hilang. Inti 

pribumisasi Islam adalah 
kebutuhan, bukan untuk 

menghindari polarisasi antara 
agama dengan budaya, sebab 
polarisasi demikian memang 

tak terhindarkan” 



11 
 

melihat orang muslim namun tidak melihat 
Islam).   

Apa yang dikatakan Abduh tersebut 
menyiratkan bahwa peradaban Barat banyak 
yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam. 
Karena itulah, di sisi lain, umat Islam pun juga 
perlu belajar dari kemajuan peradaban Barat, 
sebagaiamana dulu Barat belajar banyak 
kepada Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlu dicatat, kemajuan peradaban Barat juga 
tidak lepas dari kontribusi Islam. Barat mampu 
mengembangkan sejumlah perkembangan 
ilmu pengetahuan yang semula berkembang 
pesat di dunia Islam. Orang-orang seperti 
Jerbert de Oraliac (938-1003 M), Adelard of Bath 
(107-1135 M), Pierre Le Venerable (1094-1156 M), 
Gerard de Gremona (1114-1187 M) dan lain-lain 
pernah tinggal di Andalus (sekarang Spanyol) 
dan mempelajari Islam untuk kemudian 
disebarluaskan di Eropa.  

Pendek kata, perlu kerendahan hati untuk 
duduk bersama antara Barat dan Islam. Ini 
penting dilakukan demi terwujudnya tatanan 
dunia yang lebih baik. Semoga.  

 
 

  

Kesabaran serta ketabahan 
Nabi Muhammad selalu 

menjadi landasan dalam 
memperjuangkan sebuah 

kebenaran. Ia tidak pernah 
memaksa kepada siapa pun 

untuk mengikuti dirinya 
sehingga lambat laun banyak 

yang bersimpati kepadanya 
karena keluhuran akhlaknya. 
Keluruhan akhlak inilah yang 

selalu menjadi barometer dan 
modal sehingga mampu 

merubah tatanan masyarakat 
ke arah yang lebih baik. Setelah 

tinggal di Madinah, Nabi 
Muhammad dapat menyatukan 

beberapa suku yang selalu 
bermusuhan, mampu meredam 
konflik horizontal antara orang 

Yahudi maupun Nasrani. 

(aku pergi ke negara 
Barat, aku melihat Islam 

namun tidak melihat 
orang muslim. Dan aku 

pergi ke negara Arab, aku 
melihat orang muslim 

namun tidak melihat 
Islam) 
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Apa respon anda terhadap pernyataan 
Emmanuel Macron dalam konteks hubungan 
antara Islam dan Barat?  

Pernyataan  Presiden Prancis, Emmanuel 
Macron sangat problematis. Ia ingin 
menegakkan apa yang dinamakan Le valeurs 
républicaines (nilai-nilai Republik), nilai-nilai 
yang menggambarkan ke-Prancis-an. Nilai-
nilai tersebut perlu ditegakkan dikarenakan 
adanya satu ancaman yang disebut Le 
Séparatisme Islamiste (Separatis Islamis). 

Le Séparatisme Islamiste adalah suatu praktek 
keberagamaan yang ditunjukkan sebagian 
komunitas Islam di Prancis yang ingin hidup 
dengan nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan 
nilai-nilai republik. Dan tidak hanya berbeda, 
tetapi juga seringkali bertentangan. Misal, 
menyangkut nilai-nilai hubungan laki-laki dan 
perempuan, masalah gender, aẖwāl  as-
syakhsiyyah. Jadi masalah-masalah yang 
sebetulnya mirip dengan kita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Macron melihat bahwa corak 
keberagamaan yang menerapkan nilai-nilai 
yang bertentangan dengan nilai-nilai republik, 
dianggap sebagai separatisme, yakni sebagai 
upaya untuk membangun kehidupan yang 
terpisah dari kehidupan pada umumnya. 
Sebetulnya secara normatif tidak ada masalah 
dan ada keserupaan cara kita menghadapi isu, 
seperti cara kita menghadapi kelompok-
kelompok radikal yang ingin menegakkan 
khilafah. 

Jadi, kita sebetulnya menghadapi isu serupa 
dengan Prancis. Nilai-nilai republik setara 
dengan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja 
masalah tidak di situ. Separatisme dan 
sekularisme (di Prancis disebut Laïcité), 
memang problematis dalam studi-studi 
modern citizenship (kewarganegaraan 
modern).  

Kemudian, persoalannya adalah apakah 
kelompok-kelompok minoritas yang ada di 
sebuah negara diberikan kemungkinan untuk 

Wawancara 

KH. Ulil Abshar Abdalla: Ini Persoalan 
Barat dan Islam 
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mengekspresikan nilai-nilai sesuai dengan 
keyakinannya?. Ekspresi nilai-nilai sesuai 
dengan keyakinannya bisa saja berkesesuaian 
dengan konstitusi, bisa juga berbeda dan 
bahkan bertentangan konstitusi dalam suatu 
negara. Misalnya kepada kelompok Muslim di 
Prancis yang berpegangan bahwa perceraian 
itu bisa dilakukan di luar pengadilan, padahal di 
hukum negara Perancis, mengharuskan 
perceraian ditempatkan di dalam catatan 
negara, tidak bisa di luar pengadilan.  

 

 

 

 

 

Contoh lain, perempuan Muslimah di Prancis 
dilarang untuk berenang dengan baju burqini 
(baju renang tertutup) padahal menurut 
keyakinan orang Muslimah di Perancis diyakini 
sesuai dengan nilai-nilai yang harus mereka 
terapkan. Pertanyaannya, kenapa negara 
masuk sampai ke ranah itu?. Hal ini tentu 
problematis karena pemerintah Perancis itu 
ingin mendiktekan bagaimana cara warga 
berpakaian. Jadi, dalam hal ini sebetulnya 
(meskipun tidak sama) mirip dengan 
pemerintah-pemerintah konservatif di negeri-
negeri Muslim yang ingin mendikte bagaimana 
cara perempuan berpakaian.  

Contoh lain misalnya perempuan dilarang 
memakai cadar. Meskipun saya tidak setuju 
cadar dianggap sebagai bagian dari ajaran 
Islam, tetapi kalau ada orang yang meyakini 
cadar bagian ajaran Islam dan memakainya 
sehari-hari, seharusnya negara tidak boleh 
mencampuri urusannya. Di Prancis, bercadar 
sudah dilarang secara total, alasannya adalah 
karena masalah keamanan. Dan kalau 
masalahnya keamanan itu masih bisa 
diperdebatkan. 

Jadi, ada masalah dengan cara pandang 
pemerintah Perancis yang melihat bahwa 

orang yang memakai pakaian yang identik 
dengan paham keagamaan 
dianggap  bertentangan dengan nilai-nilai 
republik. Di dalam kerangka hidup bernegara, 
kita ndak bisa memaksakan satu model nilai 
tertentu kepada semua orang tanpa 
memberikan kesempatan kepada orang atau 
golongan tertentu mengekspresikan 
kehidupan sesuai dengan nilai yang dipercayai. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian, masalah yang lebih serius adalah 
kenapa masalah menghina simbol-simbol 
agama itu terlalu dipertahankan sebagai hal 
yang seolah-olah "akidah" Islam.  

Hari-hari ini Prancis sedang ribut karena ada 
satu undang-undang yang sedang 
diperjuangkan oleh Macron di parlemen 
Prancis, yaitu rancangan undang-undang yang 
salah satu klausulnya berisi ketentuan 
wartawan atau publik pada umumnya dilarang 
untuk mengunggah wajah polisi ketika 
mengatasi para demonstran. Jadi, polisi harus 
dilindungi anonimitasnya. Sekarang terjadi 
aksi protes di sana. Dan orang-orang sekarang 
seperti mempermalukan Macron. Selama ini 
Macron ingin membela negara republik, yang 
salah satu prinsip utamanya adalah kebebasan 
berpendapat. 

Jadi, hal ini seperti paradoks. Di satu pihak 
memperjuangkan kebebasan berpendapat, tapi 
di pihak lain, ia membatasi hak para jurnalis 
untuk mengungkap tindakan polisi secara 
publik.  

      

  

Le Séparatisme Islamiste adalah suatu praktek keberagamaan 
yang ditunjukkan sebagian komunitas Islam di Prancis yang ingin 

hidup dengan nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan nilai-nilai 
republik. Dan tidak hanya berbeda, tetapi juga seringkali 

bertentangan. 
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Anda sebagai intelektual Muslim yang pernah 
tinggal dan belajar di Barat, bagaimana 
gambaran Islam di Barat? Dan apa akar 
masalah pertengkaran Islam dan Barat? 

Model-model masyarakat Barat di dalam 
menangani hubungan dengan dunia Islam atau 
dengan masyarakat Muslim yang tinggal di 
tengah-tengah mereka berbeda-beda. Contoh 
model Inggris, model Perancis, dan model 
Amerika itu berbeda. Kita tidak boleh 
menganggap cara pandang dan sikap mereka 
terhadap dunia Islam sama belaka. Memang di 
antara seluruh model-model tersebut, yang 
paling keras sekularismenya adalah Prancis. 
Dan itu yang dikritik oleh banyak kalangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Amerika misalnya dianggap lebih ideal. 
Karena masyarakat atau komunitas beragama 
dibebaskan untuk menyelenggarakan apapun 
yang dia yakini. Termasuk jika ada Muslimah 
memakai cadar (selama tidak mengganggu 
ketertiban umum). Amerika menganut satu 
model yakni multikulturalisme.  

Sementara Prancis menganut model yang 
disebut dengan asimilasi kultural atau integrasi 
budaya. Asimilasi itu lebih keras meminta 
semua orang untuk menyesuaikan diri dengan 
nilai-nilai yang menjadi acuan dalam sebuah 
negara. Hak komunitas untuk 

mengekspresikan secara khusus nilai-nilai 
mereka dibatasi.  

Menurut Anda, bagaimana sebaiknya 
menyikapi Barat, dan menurut anda 
bagaimana Barat menempatkan Islam hingga 
detik ini?  

Barat tidak seragam dan isinya macam-
macam. Barat andai dibuat kategorisasi ada 3 
wilayah. Yang pertama adalah wilayah Eropa 
Barat, kedua Amerika Utara (Amerika Serikat, 
Kanada dan sekitarnya), dan yang ketiga yaitu 
Barat dalam pengertian wilayah-wilayah di luar 
itu, seperti Eropa bagian timur (Rusia dan lain-
lain). Berbicara Barat tidak bisa dengan 
generalisasi, dengan mengatakan bahwa 
mereka semua sama.  

Kalau Barat dalam pengertian Eropa Barat dan 
Amerika Utara, plus Australia dan New Zealand 
(walaupun tempatnya bukan di Barat, tetapi 
model kebudayaan model Barat dan Amerika 
Utara), maka Islam atau umat Islam di sana 
secara garis besar menikmati kebebasan yang 
sangat baik.   

Memang ada masalah dengan Islamophobia 
atau ketakutan dan kebencian kepada umat 
Islam di sejumlah kalangan di Eropa Barat dan 
Amerika Utara. Namun secara umum, umat 
Islam di sana menikmati kebebasan yang 
cukup besar dalam menyelenggarakan ajaran-
ajaran agamanya. Tentu saja mereka tidak bisa 
bebas seperti yang mereka nikmati di negeri-
negeri Muslim. Hal itu karena ada aturan-
aturan yang harus mereka taati. Namun pada 
prinsipnya, kebebasan mereka sebagai warga 
negara terjamin. 

Selain itu, mereka juga menikmati kesempatan 
yang besar untuk bisa meningkatkan taraf 
hidup. Secara ekonomi mereka baik. Jadi, 
secara umum, sebetulnya mereka menikmati 
kebebasan yang cukup besar.  

Kemudian ada satu hal di Barat yang menurut 
saya memang menarik sekali, yaitu studi 
mengenai Islam di Barat, yang dari segi usia 
sudah tua sekali. Jadi, ada tradisi pengkajian 
tentang Islam yang sangat baik sekali. Sangat 

Di dalam kerangka hidup 
bernegara, kita ndak bisa 
memaksakan satu model 

nilai tertentu kepada 
semua orang tanpa 

memberikan kesempatan 
kepada orang atau 
golongan tertentu 
mengekspresikan 

kehidupan sesuai dengan 
nilai yang dipercayai. 
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mengagumkan dari sudut produk-produk atau 
hasil-hasil dari metodologi yang dipakai. Hal itu 
sangat menakjubkan sekali. Dan itulah yang 
menjelaskan kenapa banyak mahasiswa dari 
dunia Muslim yang berbondong-bondong studi 
di Barat mengenai Islam. Sesuatu yang 
menurut saya agak aneh, tetapi faktanya 
begitu.  

Banyak sarjana Muslim yang studi di Barat, 
bukan studi mengenai ilmu-ilmu sekular, tetapi 
ilmu-ilmu keagamaan (baca: keislaman). 
Sebaliknya, tidak ada orang Kristen, Hindu, 
atau Non-Muslim yang pergi ke negeri Muslim 
untuk studi agama mereka.  

Jadi, orang pergi ke barat untuk belajar Islam 
atau agama-agama yang lain, bagi saya sesuatu 
yang menakjubkan. Meskipun Barat 
melakukan studi atau kajian atas Islam berawal 
dari motif negatif. Akan tetapi, studi Islam di 
Barat semakin lama semakin obyektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dikaitan gerakan anti-barat 
(dewesternisasi), apakah bisa dipetakan bahwa 
sebenarnya Barat it tidak hanya bentuk 
geografi saja, tetapi juga ideologi? 

Sekali lagi, menggunakan istilah Barat memang 
sangat problematis dikarenakan tidak seragam. 
Dan memang tidak semata-mata lokasi 
geografis. Jika disederhanakan yang disebut 
dengan Barat adalah satu model kehidupan 
yang dibentuk oleh tradisi atau kebudayaan 
pencerahan.  

Jadi, kebudayaan pencerahan yang lahir di 
Eropa Barat pada abad 17, memang membawa 
satu perubahan yang luar biasa dalam segala 
aspek kehidupan. Dan sekarang banyak 
mempengaruhi hampir seluruh kehidupan 
kita. Kebudayaan berbasis tradisi pencerahan 
ini tidak semua bisa diterima oleh masyarakat-
masyarakat di luar konteks Barat. Dan kritik 
kepada tradisi pencerahan ini tidak hanya 
dilakukan oleh orang Muslim, tetapi juga oleh 

Model-model masyarakat 
Barat di dalam menangani 

hubungan dengan dunia 
Islam atau dengan 

masyarakat Muslim yang 
tinggal di tengah-tengah 

mereka berbeda-beda. 
Contoh model Inggris, 

model Perancis, dan 
model Amerika itu 

berbeda. Kita tidak boleh 
menganggap cara pandang 

dan sikap mereka 
terhadap dunia Islam 

sama belaka. 

Memang ada masalah dengan 
Islamophobia atau ketakutan 
dan kebencian kepada umat 

Islam di sejumlah kalangan di 
Eropa Barat dan Amerika 

Utara. Namun secara umum, 
umat Islam di sana menikmati 

kebebasan yang cukup besar 
dalam menyelenggarakan 

ajaran-ajaran agamanya. Tentu 
saja mereka tidak bisa bebas 

seperti yang mereka nikmati di 
negeri-negeri Muslim. Hal itu 

karena ada aturan-aturan yang 
harus mereka taati. Namun 

pada prinsipnya, kebebasan 
mereka sebagai warga negara 

terjamin. 
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kalangan akademisi di Barat, karena tradisi 
pencerahannya berbasis rasionalitas. 

Rasionalitas di sini adalah rasionalitas yang 
dibentuk berdasarkan pengalaman sejarah 
Barat, bukan rasionalitas yang berasal dari 
tradisi-tradisi di luar Barat. Karena apa yang 
disebut rasionalitas, tidak hanya rasionalitas 
Barat, dunia Timur juga punya model sendiri 
rasionalnya. Yang menarik dalam kebudayaan 
Barat ini adalah bahwa di dalam mereka sendiri 
itu lahir kritik-kritik yang tajam terhadap diri 
mereka sendiri. Dan yang saya kira, itulah ciri 
dari peradaban yang maju. 

Peradaban yang maju adalah peradaban yang 
mampu melakukan kritik atas diri sendiri. 
Termasuk ke dalam kritik internal mereka 
adalah bagaimana kalangan akademisi Barat 
juga mengkritik terhadap islamphobia yang 
tumbuh di Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada beberapa gagasan dan gerakan yang turut 
mengisi pola relasi Islam dan Barat ini, seperti 
Islamophobia, orientalisme, oksidentalisme. 
Bagaimana anda menangkap berbagai gagasan 
dan gerakan tersebut?  

Sebetulnya oksidentalisme sebagai bidang 
studi itu tidak berkembang. Ada sarjana-
sarjana Muslim yang mengenalkan 
oksidentalisme. Dan menurut saya itu gagal, 
karena tidak berkembang sama sekali. Berbeda 
dengan kajian Islam yang memang dikerjakan 
oleh Barat, hal itu memang menakjubkan 
sekali, seperti perkembangan metodologinya, 
kreatifitas dalam eksplorasi aspek-aspek baru.  

Beberapa minggu yang lalu misalnya, ada 
terbitan satu buku dari Oxford yang menurut 
saya keren sekali, yaitu buku tentang 
esoterisme dalam Islam (baca: ilmu hikmah). Di 
dalamnya ada penjelasan terhadap okultisme. 
Okultisme itu ilmu-ilmu hikmah, seperti di 
pesantren yang   dicerminkan oleh buku-buku 
Syaikh Ali Al-Buni, yaitu Syamsu al-Ma'ārif, 
Manbau al-Hikmah. 

Jadi, inilah yang membuat kita heran. Kajian 
orang Barat terhadap Islam begitu sangat 
detail, sampai menyangkut hal-hal yang tidak 
pernah kita pikirkan. Studi mengenai Islam di 
Barat memang sangat mengagumkan dan itu 
merupakan pengetahuan yang luar biasa. Umat 
Islam sendiri kadang-kadang tidak sampai 
kesitu.  

Oksidentalisme hanya berhenti di buku Hassan 
Hanafi saja. Setelah itu tidak ada lagi orang 
yang mengerjakan oksidentalisme. Ketika ada 
orang Islam melakukan studi terhadap 
kekristenan, kemudian menimbulkan reaksi 
yang negatif di masyarakat Barat. Salah 
satunya  yang dilakukan oleh Reza Aslan, 
sarjana dari Iran yang tinggal di Barat. Ia 
menulis mengenai Yesus, yang berjudul 
"Zealot". Buku terbitan tahun 2013 ini 
menimbulkan kontroversi yang lumayan, 
karena anggapan publik tentang orang Islam 
menulis mengenai Yesus.  

Ada salah satu wartawan stasiun televisi 
konservatif di Amerika bertanya kepada Reza 

kebudayaan pencerahan 
yang lahir di Eropa Barat 

pada abad 17, memang 
membawa satu perubahan 

yang luar biasa dalam 
segala aspek kehidupan. 

Dan sekarang banyak 
mempengaruhi hampir 
seluruh kehidupan kita. 

Kebudayaan berbasis 
tradisi pencerahan ini 

tidak semua bisa diterima 
oleh masyarakat-

masyarakat di luar 
konteks Barat. 
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Aslan terkait kenapa orang Islam 
membicarakan Kristen?. Kajian orang Islam 
terhadap kekristenan itu dipandang aneh. 
Sementara sarjana Barat atau Kristen meneliti 
tentang Islam berjumlah ribuan, dan hal itu 
tidak pernah dipersoalkan. Jadi sebenarnya, 
orientalisme ketika dibalas dengan 
oksidentalisme, orang Barat suka keberatan.  

Banyak sarjana progresif dan bahkan Cak Nur 
pernah mengatakan bahwa Islam adalah 
agama yang responsif terhadap peradaban. 
Lantas, bagaimana menurut anda? 

Peradaban Islam sendiri mengalami stagnasi. 
Ada banyak hal di dalam dunia Islam yang 
stagnan dan hal tersebut sudah banyak 
mendapatkan kritik. Tentu saja, peradaban 
Islam mempunyai mekanisme untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan besar. Tetapi peradaban Islam 
sendiri mengalami proses terjadinya 
pengerasan-pengerasan dalam diri, sehingga 
mengalami keterbatasan untuk bisa bereaksi 
secara lebih kreatif terhadap perkembangan 
baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalnya ada satu kritik yang dilakukan oleh 
seorang sarjana Muslim yang berasal dari Turki 
yang sekarang mengajar di Amerika, Timur 
Kuran. Ia bertanya kenapa dunia Islam secara 
ekonomi mundur?. Pertanyaan ini yang 
menjadi perhatian besar bagi para sarjana 
Muslim yang sekarang bekerja di Barat. Yang 
bergelut dengan pertanyaan ini ada dua orang 
sarjana, yakni Timur Kuran dan Ahmad 
Pekuru.  

Ahmad menerbitkan buku mengenai soal 
kenapa pembangunan ekonomi dan demokrasi 
di negeri-negeri Muslim mundur dibanding 
dengan negeri-negeri lain, Negeri-negeri lain 
yang bukan Barat dan bukan Muslim. Kenapa 
negeri-negeri Muslim kalah dengan negeri 
Korea Selatan dalam hal pembangunan 
ekonomi dan dalam hal konsolidasi demokrasi? 

Timur Kuran menjawab antara lain bahwa 
masyarakat Muslim mengikuti ajaran-ajaran 
tentang sosial ekonomi yang terlalu rigid. 
Sehingga mereka tidak bisa beradaptasi 
dengan dunia modern secara kreatif. 
Contohnya adalah ajaran mengenai soal 

Ada sarjana-sarjana 
Muslim yang mengenalkan 

oksidentalisme. Dan 
menurut saya itu gagal, 

karena tidak berkembang 
sama sekali. Berbeda 

dengan kajian Islam yang 
memang dikerjakan oleh 

Barat, hal itu memang 
menakjubkan sekali, 

seperti perkembangan 
metodologinya, kreatifitas 

dalam eksplorasi aspek-
aspek baru. 

kenapa dunia Islam 
secara ekonomi 

mundur?. Pertanyaan ini 
yang menjadi perhatian 
besar bagi para sarjana 
Muslim yang sekarang 
bekerja di Barat. Yang 

bergelut dengan 
pertanyaan ini ada dua 

orang sarjana, yakni 
Timur Kuran dan 

Ahmad Pekuru.  
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perbankan, kemudian ajaran soal transaksi 
perdagangan. Aturan-aturan fiqih mengenai 
soal-soal tersebut terlalu rigid. Misalnya, 
apakah asuransi itu boleh atau tidak?. Banyak 
transaksi modern yang masih belum bisa 
diterima oleh orang Islam dengan "legowo" 
karena belum bisa disahkan secara agama. 

Artinya adalah institusi nilai di dalam 
masyarakat Islam yang menyangkut ekonomi 
(pada umumnya) tidak fleksibel. Jika tidak bisa 
fleksibel berarti tidak bisa beradaptasi dengan 
dengan cepat dengan perkembangan modern.  

Berbeda dengan jawaban Ahmad Pekuru. 
Menurutnya, di dunia Islam ada koalisi antara 
ulama dan penguasa yang kemudian koalisi ini 
bersepakat untuk mengizinkan nilai-nilai 
tertentu yang sah dikembangkan dalam suatu 
negara. Nilai-nilai lain diharamkan, entah 
karena alasan politik, karena dianggap nanti 
akan mengganggu ketertiban politik atau 
mengganggu ketertiban agama. Jadi, koalisi 
ulama dengan negara menyebabkan under 
development, mundurnya negeri-negeri 
Muslim dari sudut ekonomi. 

Bagaimana seharusnya agar Islam menjadi 
rahmat bagi peradaban dunia?  

Terlepas dari kritik-kritik terhadap masyarakat 
Muslim atau peradaban Islam,  menurut saya 
masyarakat Muslim memiliki warisan 
peradaban yang dahsyat sekali. Memang 
warisan sampai saat ini belum dapat 
momentumnya untuk dapat terlahir kembali 
dengan cemerlang seperti pada zaman dahulu. 
Tetapi, ini soal menunggu waktu saja. Yang saya 
sebut dengan warisan itu adalah warisan nilai, 
warisan peradaban mental yang berupa tradisi 
intelektual. 

Tradisi intelektual yang kita warisi dari 
peradaban Islam klasik ataupun pra-klasik 
sangat luar biasa. Peradaban-peradaban 
tekstual yang kaya dalam masyarakat Islam 
tidak boleh dilupakan. Boleh saja terpukau 
kepada kemajuan China, Jepang, Korea Selatan, 
dan lainnya, tetapi janganlah silau kepada 
peradaban material. Kenapa China bisa 
melahirkan produk teknologi, dan kenapa 

Jepang bisa menjadi kekuatan ekonomi yang 
dahsyat, Kenapa Korea Selatan bisa menjadi 
kekuatan dahsyat?. Di balik peradaban material 
yang mengagumkan  tersebut, selalu di 
baliknya ada peradaban mental.  

Peradaban mental artinya pemikiran, nilai-
nilai, sejarah, memori, tradisi dan seterusnya. 
masyarakat Muslim bukanlah kategori 
geografis, tetapi kategori kepercayaan. Umat 
Islam ini secara umum mewarisi peradaban 
mental yang luar biasa. Peradaban ini kalau bisa 
diolah dengan tepat, nanti akan menjadi 
sumber kebangkitan baru yang luar biasa. 

Salah satu syarat penting peradaban mental 
bisa bangkit kembali dan menjadi sumber 
kemajuan dunia Islam, yaitu dengan institusi-
institusi sosial mendukung. Jika institusi 
sosialnya represif dan tidak memberikan 
kebebasan kepada orang Islam untuk 
mengelaborasi dan mengolah secara kreatif, 
maka tidak akan ada sumber kebangkitan.  
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Sekarang ini, institusi politik di sebagian besar 
negara-negara Muslim masih bermasalah. 
Pada umumnya tidak demokratis atau masih 
otoriter. Ini yang menyedihkan buat saya 
adalah negeri Saudi Arabia. Negeri ini ingin 
melakukan "pembaharuan", tetapi dengan cara 
otoriter. Hal ini kontradiksi dan hal seperti ini 
tidak bisa dilakukan.  

Umat Islam dalam jangka panjang kalau ingin 
memanfaatkan peradaban mental yang kaya, 
tugas pokoknya adalah antara lain membenahi 
institusi-institusi sosial politik, supaya bisa 
memfasilitasi orang-orang berpikir kreatif, 
mengembangkan tradisi nilai dan tradisi 
intelektual yang kaya. 

Kita patut optimis akan potensi kemajuan 
peradaban Islam, tetapi optimisme saja tidak 
cukup. Apa kira-kira indikatornya dan 
bagaimana syarat untuk menghadirkan 
peradaban Islam yang maju tersebut?  

Misalnya ambil contoh peradaban-peradaban 
yang maju biasanya adalah peradaban-
peradaban yang di dalamnya ada ruang untuk 
merayakan perbedaan. Jadi kalau tidak tersedia 
terhadap perbedaan, dan tidak tersedianya 
ruang untuk saling mengkritik, saling 
kontestasi gagasan, maka akan susah untuk 
berkembang peradaban tersebut. Kalau 
misalnya masyarakat Islam masih punya 
masalah dengan keberadaan kelompok seperti 
Ahmadiyah, Syiah, atau kelompok-kelompok 
minoritas, itu bermasalah, karena hal tersebut 
akan menghambat peradaban Islam itu sendiri.  

Studi-studi yang dilakukan di negeri-negeri 
seperti Amerika menunjukkan bahwa kota-
kota yang perkembangan ekonominya baik itu 
didirikan antara lain karena akomodasi 
terhadap orang-orang yang mempunyai 
orientasi nilai yang berbeda. Kalau dalam kasus 
Amerika, contoh kongkritnya, adalah negara-
negara bagian di Amerika yang menolak atau 
punya masalah dengan kaum LGBT, pada 
umumnya negara-negara bagian itu secara 
ekonomi mundur. Tetapi negara-negara bagian 
yang bisa menerima kehadiran orang dengan 
orientasi seksual yang berbeda-beda, etnik 
yang berbeda-beda, dan seterusnya, secara 

ekonomi lebih maju daripada kota-kota yang 
secara kultur lebih homogen. 

Jadi, jika masyarakat Islam di negara mayoritas 
berpenduduk muslim tersebut tidak bisa 
mengembangkan satu orientasi yang terbuka, 
maka akan mengalami banyak kendala untuk 
memajukan peradabannya. Jadi, syarat-
syaratnya adalah bagaimana orang Islam 
mengembangkan institusi sosial politik, 
institusi budaya yang inklusif. Karena negara-
negara yang maju adalah negara yang 
ditopang oleh kehadiran orang yang berbeda-
beda latarnya. Keragaman tidak menghambat 
kemajuan.  

  

Jadi, jika masyarakat Islam 
di negara mayoritas 

berpenduduk muslim 
tersebut tidak bisa 

mengembangkan satu 
orientasi yang terbuka, 
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Dan kekuasaan Tuhan meliputi Timur dan 
Barat (QS. Al-Baqarah [2]: 115) 

Ayat ini dapat menjadi bahan refleksi dan 
pemikiran umat Islam, bahwa kekuasaan 
Tuhan meliputi Timur dan Barat. Al-Quran 
tidak pernah membedakan Timur dan Barat. 
Keduanya merupakan dua entitas yang 
diciptakan Tuhan untuk saling bahu-
membahu, bersahabat, dan bersaudara. Sebab 
itu, Islam sebagai agama dapat berkembang di 
tanah kelahirannya, Timur-Tengah dan 
menjalar ke seantero dunia, termasuk Barat. 

Namun, dalam realitasnya ada pihak-pihak 
yang terus membenturkan antara Islam dan 
Barat. Apalagi setelah peristiwa Perang Salib 
yang selalu menjadi argumen untuk 
membenturkan Islam dan Kristen, serta Islam 
dan Barat. Belum lagi sejarah kolonialisme yang 
terus menghantui perjalanan dunia Islam 
dalam meraih kemerdekaannya. 

Edward W. Said (1935-2003) dalam Orientalism 
menggambarkan dengan apik perihal tabiat 
kolonialisme yang kerap merendahkan Timur, 
atau dunia Islam, dengan cara pandang 
pejoratif dan negatif. Pandangan ala oritentalis 
ini tidak berubah hingga saat ini, karena intensi 
negara-negara Barat yang tidak pernah 
berubah untuk menjajah tidak hanya secara 
politik, melainkan juga secara paradigmatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang paling populer, Samuel Huntington (1927-
2008) dalam Clash of Civilization, secara 
eksplisit menyebut Islam sebagai musuh Barat. 
Sebenarnya yang menjadi musuh Barat tidak 
hanya Islam, melainkan juga konfusionisme. 
Huntington hakikatnya hanya melanjutkan 
nalar ala kolonialis yang tidak akan pernah 
berakhir, karena ada kepentingan politik 
kekuasaan yang dimainkan oleh kubu sayap 
kanan di negara-negara Barat, khususnya 
Amerika Serikat dan Eropa. 

Dalam konteks umat Islam sendiri, intensi 
benturan antara Islam dan Barat juga sering 
muncul sebagai reaksi dari intensi politik 
yang  muncul di Barat. Kelompok-kelompok 
ekstremis yang tumbuh di berbagai belahan 
dunia, termasuk di dunia Islam dan Barat juga 
menjadikan narasi yang sama dengan para 
kaum fundamentalis dan ekstremis di Barat.  

Kasus pemenggalan kepala seorang guru di 
Paris, Perancis, yang dilakukan oleh seorang 
Muslim yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic 
State of Iraq and Syria) dapat menggambarkan 
ekstremisme bagi sebagian Muslim merupakan 
reaksi atas fundamentalisme dan ekstremisme 
yang juga dipedomani orang-orang Barat. 
Kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW 
yang sebenarnya disebabkan narasi politik 
yang disebarluaskan oleh para intelektual 
zaman kolonialisme. 
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Olivier Roy (2017) dalam Who Are The New 
Jihadis? menggambarkan dengan sangat baik 
generasi baru Muslim di Eropa yang hidup 
dalam suasana kebatinan dan politik yang 
kerap menindas dan tidak mengakui eksistensi 
mereka. Mereka kerap diperlakukan secara 
diskriminatif dan tidak diterima sebagai bagian 
dari Eropa. Padahal begitu banyak pemain 
sepak bola di Eropa yang beragama Muslim dan 
menjadi pemain bintang yang mengharumkan 
negara mereka. Misalnya, Zidane, Paul Pogba, 
Karem Benzema, Mesut Ozil, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam catatan ISIS disebutkan, bahwa banyak 
sekali orang-orang Muslim Eropa yang 
bergabung dan menjadi tentara ISIS. Mereka 
lahir dan tumbuh besar di Eropa, tetapi mereka 
justru tidak menjadi bagian dari Eropa, bahkan 
menentang nilai-nilai yang dianut Eropa. 
Mereka mempunyai identitas yang 
bertentangan dengan sekularisme Eropa, dan 
masih melekat imajinasi kolonialisme yang 
dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap 
dunia Islam. Isu Palestina menjadi masalah 
yang sangat serius betapa negara-negara Barat 
berkongkalikong dengan Israel untuk menjajah 
Palestina. 

Pemandangan tersebut menjadi masalah 
serius dalam konteks relasi Islam dan Barat 
pada masa mutakhir ini. Barat harus 
mempunyai iktikad yang baik untuk 
mengakhiri segala penindasan yang dilakukan 
terhadap dunia Islam, khususnya Palestina dan 
lain-lain. Sebab taruhannya sangat mahal 
harga yang harus dibayar, yaitu konflik antara 

Timur dan Barat, serta Islam dan Barat yang 
tidak akan pernah berakhir. 

Dalam perspektif umat Islam sendiri, merujuk 
pada ayat di atas, kita sebenarnya tidak 
mempunyai persoalan dengan Barat. Al-Quran 
mengajarkan kepada kita agar membangun 
jembatan dialog antara Timur dan Barat, serta 
Islam dan Barat. Keduanya tidak boleh 
bermusuhan dan berkonfrontasi, karena Tuhan 
menciptakan dunia ini begitu indah agar 
terjalin persahabatan dan persaudaraan di 
antara umat manusia. 

 

 

 

 

 

 

Dalam ayat-ayat al-Quran yang turun di 
Mekkah, kita mendapatkan frase, Ya 
ayyuhannas, “Wahai manusia”. Tuhan 
mengajarkan kepada kita semua, bahwa semua 
makhluk-Nya adalah manusia. Mereka yang 
tinggal di Timur dan Barat. Mereka yang Muslim 
dan Non-Muslim adalah manusia. Kita semua 
setara, tidak boleh ada yang membeda-
bedakan dan merendahkan antara satu 
kelompok dengan kelompok yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Quran tidak pernah membedakan Timur dan Barat. Keduanya 
merupakan dua entitas yang diciptakan Tuhan untuk saling bahu-

membahu, bersahabat, dan bersaudara. Sebab itu, Islam sebagai agama 
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kemanusiaan dan kebhinnekaan. 
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persaudaraan dan persahabatan.  
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Fakta di masa lampau kita menemukan betapa 
orang-orang Barat belajar dari umat Islam. Dari 
abad ke 12 hingga abad ke 16, kita menemukan 
sosok-sosok mercusuar, seperti Al-
Khawarismi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan lain-
lain. Bahkan dalam banyak literatur yang saya 
baca, Ibnu Rushd dikenal dengan bapak 
pencerahan Eropa, karena Eropa membaca dan 
memahami karya-karya Aristoteles dari 
penjelasan Ibnu Rushd. Konon, tanpa Ibnu 
Rushd, Eropa dan Barat tidak akan mencapai 
pencerahannya seperti sekarang ini. 

Begitu pula, pada masa sekarang, kita 
mendapatkan jasa Barat yang sangat besar 
dalam mencerahkan dunia Islam, karena tidak 
sedikit para ilmuan Muslim yang belajar di 
seantero perguruang Tinggi di Barat. Sejak 
zaman pencerahan, Barat menjelma sebagai 
simbol kemajuan yang mampu melahirkan 
para ilmuan spektakuler. Dan kita melihat 
begitu banyak umat Islam yang membanjiri 
kampus-kampus terkemuka di Barat dan 
menjadi bagian dari simbol peradaban Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan ini pada akhirnya dapat 
menjelaskan, bahwa Islam dan Barat tidak 
perlu dan tidak boleh dibentur-benturkan. 
Keduanya sepanjang peradaban manusia telah 
melalui proses perjumpaan dan dialektika yang 
menandakan keduanya saling memberi dan 
saling menerima (akhdun wa ‘athaun). 
Keduanya telah menjadi bagian penting dalam 
peradaban besar yang mewakili kemuliaan dan 
keagungan Tuhan. 

Apa yang terjadi di Perancis dan beberapa 
negara Eropa lainnya harus menjadi pelajaran 
berharga dari kita. Tidak semua yang terjadi di 
sana dijadikan sebagai satu-satunya contoh 
perihal relasi Islam dan Barat. Masih banyak 
potret lain dari Islam dan Barat yang dapat 
membangun optimisme betapa pentingnya 
dialog dan persaudaraan.  

Faktanya, banyak umat Islam yang saat ini 
hijrah ke Barat, dan mereka menjadi bagian 
dari peradaban Barat. Mereka mampu 
membuktikan, bahwa sebagai Muslim mereka 
dapat memberikan pengabdian terbaiknya bagi 
negara yang sudah menjadi Tanah Air mereka. 
Di antara mereka ada yang menjadi pemain 
film, pemain sepak bola, konglomerat, dan 
politisi. 

Sebaliknya, di dunia Islam, kita menemukan 
orang-orang Barat yang juga tinggal di dunia 
Islam. Mereka memberikan baktinya untuk 
membangun harmoni dan toleransi, serta 
berkiprah dalam medan perjuangan untuk 
kokohnya negara-bangsa. Mereka tetap bangga 
dengan identitasnya sebagai bagian dari Barat, 
tetapi kecintaannya terhadap Timur dan dunia 
Islam tidak pernah berkurang, karena baik 
Timur maupun Barat, Islam maupun Barat 
tidak perlu dipertentangkan dan berkonflik 

Islam dan Barat adalah rahmat Tuhan yang 
harus dijadikan sebagai kekuatan untuk 
membangun peradaban rahmatan lil ‘alamin. 
Peradaban yang menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan dan kebhinnekaan. Peradaban 
yang membangun persaudaraan dan 
persahabatan.  
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Belum lama ini masyarakat Islam digemparkan 
oleh peristiwa pembunuhan yang terjadi di 
Prancis.  Motif dan kisah yang melatarinya 
menjadikan peristiwa itu topik diskusi panas 
dan tidak berkesudahan. Berbagai pendekatan 
digunakan oleh para ahli untuk mengkaji, 
beragam argumen telah diberikan sebagai 
justifikasi, begitulah nilai dan sudut pandang 
akan terus berkontestasi.  Hampir semua 
kajian-kajian itu mengarah pada satu tema 
utama yaitu relasi Islam dan Barat. Untuk 
melengkapi wacana politik dan sosiologis yang 
telah ada sebelumnya, tulisan ini akan 
menyajikan potret keseharian Islam dan Barat, 
dalam hal ini Australia dalam perspektif 
empiris. Tulisan yang ini merupakan laporan 
sederhana dari wawancara, observasi, 
pengalaman pribadi serta telaahan beberapa 
literatur mengenai relasi antara Islam, negara 
dan kehidupan sosial di Australia. Tulisan 
diharapkan dapat menjadi bahan renungan 
bagi pembaca ketika memberikan respon atas 
peristiwa-peristiwa penting terkait relasi 
antara Islam dan Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam di Australia; kemajuan dan tantangannya 

Data statistik terbaru menunjukkan bahwa 
Islam menduduki tiga agama dengan pemeluk 
terbanyak di Australia. Sejumlah 8.2% 
penduduk Australia mengaku beragama 
Kristen, 2.6% Muslim dan 2.4% beragama 
Budha (Australia Bureau of statistics, 20200).  

Jika  saat ini Anda jalan-jalan ke Melbourne atau 
Sydney, jangan khawatir untuk tidak 
menemukan makan halal, anda juga tidak perlu 
khawatir meninggalkan shalat. Masjid 
mushalla serta restoran-restoran berlabel halal 
dapat Anda temukan di sudut-sudut kota. 
Perjalanan kini jauh lebih menyenangkan 
karena aplikasi pendukung untuk itu telah 
tersedia di berbagai sistem operasi ponsel.  

Muslim di Australia, dalam istilah Possamai 
(2017b) telah menjadi bagian dari the I-Zation of 
Society, di mana segala penunjang menjadi 
“manusia shalih”, mulai menentukan arah 
kiblat, menemukan masjid dan makanan halal 
sampai mencari jodoh dapat ditemukan. Selain 
ibadah di tempat-tempat resmi, menggelar 
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sajadah di taman-taman kota atau di sudut-
sudut perpustakaan dan museum juga sudah 
bukan pemandangan yag asing di sana. Dengan 
kata lain Islam telah mengalami 
perkembangan yang menggembirakan.  

Fakta-fakta kemajuan tersebut tidak berarti 
bahwa Muslim di Australia tidak mendapatkan 
tantangan. Pobia Islam dan persepsi global 
bahwa Islam identik dengan terorisme 
mesogenic, dan berpandangan fanatik sangat 
terasa di Australia. Menurut Dunn (2001), 
persepsi global itu pula yang kerap dijadikan 
alasan sebagian warga non-Muslim untuk 
menolak pembangunan masjid di Sydney, New 
South Wales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahkan sebagian responden menyampaikan, 
kampanye politik dengan ujaran kebencian 
terhadap Islam telah menyumbangkan 
beberapa kursi di parlemen.  Kabar baiknya, 
Australia adalah negara sekuler yang 
menjunjung tinggi hukum dan kebebasan 
agama. Sepanjang dilakukan dalam koridor 
legal yang berlaku, kegiatan-kegiatan 
keagamaan akan dijamin keberlangsungannya 
oleh pemerintah  (Arifin, Bachtiar, Fuad, 
Tongat, & Wahyudi, 2019).  

Kebijakan multikulturalisme dan Wajah Islam 
di Australia 

Akhir 2006 adalah masa ketika saya pertama 
kali mengunjungi Australia. Karena 
pengalaman saya bertemu orang-orang 
Australia di Bali, beberapa hari sebelum 
berangkat saya sudah membayangkan 
bertemu manusia-manusia kulit putih dengan 
perawakan tinggi besar dan berambut pirang. 
Sesampainya di Bandara Tullamarine 
Melbourne, saya terkejut karena apa yang saya 
imajinasikan ternyata keliru. Saya memang 
dijemput oleh seorang keturunan Inggris, 
tetapi di jalan-jalan, di pusat perbelanjaan 
bahkan di banyak kampus-kampus saya 
menemukan berbagai macam orang dengan 
warna kulit dan rambut yang berbeda-beda.  

Wajah Australia berubah drastis setelah 
keluarnya kebijakan multikultural. Sejak akhir 
tahun 1960 Australia telah memasuki transisi 
kebudayaan karena pemberlakuan kebijakan 
tersebut. Konstitusi Australia memungkinkan 
masuknya imigran dari berbagai wilayah 
dengan tanpa mempertimbangakan latar 
belakan kebudayaan dan warna kulit. Kebijakan 
ini juga mengatur hubungan antar masyarakat 
sampai pada representasi simbolis 
keanekaragaman budaya di Australia (Dunn, 
2001). 

Dampak yang langsung terlihat dari kebijakan 
itu adalah berkurangnya dominasi kulit putih di 
ruang publik, pemerintah juga semakin terbuka 
pada kebudayaan lain. Sejak saat itu Australia 
menjadi yang terdepan dalam mewujudkan 
tatanan kehidupan yang menghargai 
keragaman.   

Situasi ini kemudian diikuti oleh gelombang 
besar migrasi dari banyak negara berkembang 
atau negara yang dengan sejarah konflik yang 
panjang. Pada periode inilah jumlah warga 
Muslim di menggandakan jumlahnya. Hassan 
(2015) mencatat, 40 persen Muslim lahir di 
Australia, sementra 60 persen selebihnya 
adalah imigran dari banyak negara. 
Menurutnya, Muslim di Australia berasal tidak 
kurang dari 150 negara. Mayoritas Muslim 
berasal dari Bangladesh, Afghanistan, India, 

Wajah Australia berubah drastis 
setelah keluarnya kebijakan 

multikultural. Sejak akhir tahun 1960 
Australia telah memasuki transisi 

kebudayaan karena pemberlakuan 
kebijakan tersebut. Konstitusi 

Australia memungkinkan masuknya 
imigran dari berbagai wilayah dengan 

tanpa mempertimbangakan latar 
belakan kebudayaan dan warna kulit. 

Kebijakan ini juga mengatur 
hubungan antar masyarakat sampai 

pada representasi simbolis 
keanekaragaman budaya di Australia 
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Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, and 
Turkey, Bosnia, Egypt, Fiji, Malaysia dan 
Somalia. Menurut catatan The Australian 
Federation of Islamic Councils (AFIC), selain 
pendatang dan generasi keturunan dari 
negara-negara berpenduduk mayoritas 
Muslim, sebagai warga Australia dari suku 
Aborigin dan kulit putih juga tercatat memeluk 
agama Islam.   

Beragamnya latar belakang budaya serta 
perkembangan kehidupan sosial membuat 
ekspresi Islam di Australia begitu kaya dan 
penuh warna. Hal ini dapat dilihat baik dari 
penampakan fisik pada bangunan masjid, 
praktik peribadatan, dan festival-festival hari 
besar Islam dan pameran budaya. Madzhab-
madzhab pemikiran seperti Sunni, atau syiah, 
ahmadiyah juga menemukan pengikutnya. 
Demikianlah, kebijakan multikultural telah 
menjadikan warga muslim lebih percaya diri 
menunjukkan jati dirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menakar kemungkinan Australia bersyariah 

Ruang publik selalu akan menjadi ajang 
kontestasi berbagai nilai. Perebutan pengaruh 
juga terjadi di kalangan para imigran, termasuk 
yang beragama Islam. Mereka menampilkan 
wajah kebudayaan yang beragam dan 
kompleks. Selain berusaha menunjukkan 
perilaku yang adaptif dengan nilai-nilai ke-
Australia-an, mereka juga mempromosikan 
keyakinan eksklusifnya dalam kehidupan sosial 
(Chisari, 2015).  

Pada satu sisi dinamika ini berpotensi 
memproduksi sebuah kebudayaan baru yang 
unik, namun pada posisi yang lain, juga 
beresiko memunculkan konflik dan 
ketidakstabilan politik. Kehawatiran-
kehawatiran akan munculnya benturan sosial 
itulah kiranya yang melatari pemerintah 
Australia menolak usulan adanya pluralisme 
hukum yang diajukan oleh Australian 
Federation of Islamic Councils (AFIC) tahun 
2016.  

interaksi antara masyarakat 
Islam dengan kebudayaan Barat 

dalam konteks ini Australia 
adalah bahwa pemerintahan 

sekuler akan akomodatif 
terhadap nilai-nilai baru, 

sepanjang itu tidak kontra 
produktif dengan misi 

kesejahteraan dan stabilitas 
politik. 

Ternyata pemberlakuan akad-
akad Syariah dan labelisasi halal 

itu bukan indikasi peluang 
masuknya hukum Islam dalam 

undang-undangan Australia. 
Dengan kata lain, adopsi sistem 

syariah dalam konteks bisnis 
bukan semata-mata 

keterbukaan pada pluralitas 
hukum melainkan motivasi 

ekonomi belaka.  
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Jaksa Agung Australia menolak keras proposal 
berjudul ‘Embracing Australian Values and 
Maintaining the Rights to be Different’ ketika 
itu. Resistensi bahkan juga datang dari sesama 
muslim. “Justru usulan AFIC kepada 
pemerintah Australia itu menimbulkan 
sentimen negatif terhadap komunitas muslim”, 
demikian kata sumber yang kami wawancarai. 
Responden kami menambahkan, kerena 
proposal AFIC itu sebagian orang Australia 
non-muslim menganggap aliran dana 
sertifikasi halal mengalir ke ISIS. 

Selain mengusulkan beberapa kanun Syariah, 
dokumen itu juga mengilustrasikan keragaman 
praktik hukum Islam di banyak negara 
(Possamai, 2017a). Karenanya, menurut 
Possamai, pengajuan ini sebenarnya bukanlah 
indikasi bahwa komunitas Islam menolak nilai-
nilai yang telah disepakati di Australia. Fakta 
lain sebelum proposal ini diajukan, praktik 
Syariah telah berjalan pada beberapa lembaga 
finansial dan perdagangan, seperti jasa 
keuangan, investasi dan eksport import produk 
halal.  

Ternyata pemberlakuan akad-akad Syariah 
dan labelisasi halal itu bukan indikasi peluang 
masuknya hukum Islam dalam undang-
undangan Australia. Dengan kata lain, adopsi 
sistem syariah dalam konteks bisnis bukan 
semata-mata keterbukaan pada pluralitas 
hukum melainkan motivasi ekonomi belaka.  

Penolakan proposal AFIC itu kemudian menjadi 
perbincangan di media karena dinilai kurang 
konsultasi publik. Beberapa intelektual 
Australia bahkan memberikan pandangan 
kritis dan seakan menantang “seberapa 
liberalkah Australia”.  

Penutup 

Catatan penting yang bisa diambil dari fakta 
interaksi antara masyarakat Islam dengan 
kebudayaan Barat dalam konteks ini Australia 
adalah bahwa pemerintahan sekuler akan 
akomodatif terhadap nilai-nilai baru, 
sepanjang itu tidak kontra produktif dengan 
misi kesejahteraan dan stabilitas politik. 
Selanjutnya masyarakat Islam juga harus lebih 

strategis dengan tidak memasukkan gagasan-
gagasan yang mengarah pada eksklusivisme 
kelompok tertentu. Dengan begitu misi 
menyebarkan nilai-nilai luhur ajaran Islam 
serta kearifan kultural yang dibawa oleh 
komunitas Muslim akan dapat berkembang 
dan bibit konflik relative lebih bisa 
dikendalikan. Sebagai kalimat penutup saya 
ingin mengutip satu pesan penting dari pemikir 
besar Abdurrahman Wahid, beliau mengatakan 
“Jadikanlah Islam sebagai Inspirasi, bukan 
sebagai aspirasi”. 
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Setiap manusia mendambakan kehidupan 
yang mulia di dunia hingga di akhirat. Untuk 
mendapatkannya dibutuhkan kerja keras serta 
doa yang selalu dipanjatkan karena tanpa 
keduanya niscaya kurang sempurna. Berapa 
banyak orang yang telah memiliki harta yang 
berlimpah namun kosong akan nilai spiritual. 
Akhirnya mereka merasakan kegelisahan yang 
mendalam kadang sampai mengakhiri 
nyawanya. 

Kedudukan mulia tak akan didapatkan bila 
hanya berpangku tangan serta tak ada usaha 
dan upaya untuk meraihnya. Orang yang ingin 
kaya, ia harus bekerja dan berusaha dengan 
kesungguhan begitu juga orang yang ingin 
kenyang maka ia harus makan. Manusia tak 
lantas mendapatkankan kemuliaan, 
kedudukan yang tinggi dengan hanya melamun 
atau menghayal semata, semua membutuhkan 
perjuangan dengan pikiran, tenaga, dan materi 
pendukung lainnya. 

Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk 
membawa rahmat kepada siapapun bukan 
untuk melaknat apalagi untuk menyakiti orang 
lain. Daya tarik ini membawa simpati kepada 
banyak kalangan baik pejabat maupun rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saat Rasulullah masih hidup, para sahabat saat 
menemui kendala tentang problematika 
kehidupan, mereka  menanyakan langsung 
kepadanya. Lantas Rasulullah memberikan 
solusi bagaimana seharusnya menyikapi 
masalah tersebut. Sekecil apapun perbedaan di 
kalangan sahabat dalam memahami ajaran 
Islam,  Rasulullah selalu memediasi konflik 
yang muncul sehingga perbedaan menjadi titik 
persamaan bukan memperbesar perbedaan. 

Misalnya saat Rasullullah menerima aduan dari 
dua golongan sahabat yang berbeda pendapat 
terkait cara menyikapi pesannya terkait shalat 
ashar di Bani Quraidhah. Hal ini sesuai 
penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Al Bukhari 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَنَا ا   َعِن اْبِن عَُمَر ، قَاَل : قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

َرَجَع ِمَن األَْحَزاِب : الَ يَُصل ِيَنَّ أََحدٌ العَْصَر إِالَّ فِي بَنِي 

قَُرْيَظةَ فَأَدَْرَك بَْعَضُهُم العَْصُر فِي الطَِّريِق ، فَقَاَل بَْعُضُهْم : 

الَ نَُصل ِي َحتَّى نَأْتِيََها ، َوقَاَل بَْعُضُهْم : بَْل نَُصل ِي ، لَْم يَُردْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَلَْم يُعَن ِْف َواِحدًا ِمنَّا ذَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِلَك ، فَذُِكَر ِللنَّبِي 

 ِمْنُهْم. رواه البخاري

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata: 
Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam 
bersabda kepada kami saat kembali dari Ahzab: 

Hikmah 

Kemuliaan Seseorang 

Tidak Dilihat Berdasarkan 

Suku Dan Ras 

 Oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag 
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Janganlah seseorang shalat ashar kecuali di 
Bani Quraidhah. Sebagian golongan melakukan 
shalat ashar saat di perjalanan. Sebagian 
golongan berkata: kami tak akan shalat Ashar 
kecuali telah memasuki daerah Quraidhah. 
Sebagian lagi berpendapat: Kita shalat terlebih 
dahulu. Dari sini kami tak menentang pendapat 
satu dengan yang lain. Setelah mereka bertemu 
Rasulullah lantas mereka menyampaikan 
masalah tersebut dan Rasulullah tak 
menyalahkan kedua pendapat ini. (HR. 
Bukhari). 

Dari penjelasan hadits di atas dapat dipahami 
bahwa Nabi Muhammad mengajarkan sikap 
yang santun dalam menyikapi perbedaan 
dengan tujuan agar manusia menjadi mulia di 
sisi Tuhannya dan juga di hadapan 
makhlukNya. Kemuliaan ini tidak berdasarkan 
dari perbedaan warna kulit, bahasa, ras 
maupun suku tapi dilihat dari ketakwaan 
seseorang kepada Tuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu al-Lais as-Samarkandi dalam Tanbih al-
Ghafilin menjelaskan orang yang akan 
mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat 
harus melakukan lima hal ini. Pertama, 
seseorang harus mampu mengendalikan hawa 
nafsunya dari segala kemaksiatan. Hal ini 
membutuhkan waktu dan kesabaran yang 
tinggi karena nafsu diumpamakan seperti anak 
kecil yang masih menyusui, bila ibunya tak 
menyapihnya maka sampai tua ia akan 
menyusu ibunya. Begitu juga nafsu harus 
diarahkan dan dikendalikan sehingga tak 
mengarahkan kepada hal yang negatif. 

Kedua, menggunakan dunia secukupnya, ia tak 
terlena dengan kenikmatan sesaat sepertii 
jabatan yang hanya sesaat dibatasi oleh waktu. 

Ketiga, mendayakan seluruh jiwa dan raga 
untuk menjalankan ketaatan dan kebaikan 
karena ini sebagai sarana mendapatkankan 
ampunan dari Allah. 

Keempat, mencintai orang-orang shaleh dan 
selalu bergaul dengan mereka karena akan 
mendapatkan kebaikan serta diakhirat 
mendapatkan syafaat mereka. 

Kelima, memperbanyak doa, terutama agar 
diberikan kemudahan untuk mendapatkan 
surga-Nya serta berharap Allah mengakhiri 
hayatnya dengan khusnul khatimah. 

Hal-hal di atas merupakan sarana untuk 
mendapatkan kemuliaan dengan syarat harus 
selalu diamalkan dalam kehidupan maka ia 
akan mendapatkan keberkahan dalam 
hidupnya. 

5 Golongan yang Dijamin Mendapatkan 
Kemuliaan  

Manusia yang mulia adalah yang tak mudah 
mengeluh kepada orang lain apalagi sampai 
merepotkannya karena harga diri seseorang 
akan bertambah berwibawa saat ia tak mudah 
mengadukan urusan ekonomi, persoalan 
keluarga kepada orang yang tak sesuai. Orang 
yang sukses ketika mengalami kegagalan ia 
berusaha memperbaiki diri serta mengoreksi 
kekurangannya serta menjauhkan dari sikap 

Dari penjelasan hadits di atas 
dapat dipahami bahwa Nabi 

Muhammad mengajarkan 
sikap yang santun dalam 

menyikapi perbedaan dengan 
tujuan agar manusia menjadi 

mulia di sisi Tuhannya dan 
juga di hadapan makhlukNya. 

Kemuliaan ini tidak 
berdasarkan dari perbedaan 

warna kulit, bahasa, ras 
maupun suku tapi dilihat dari 
ketakwaan seseorang kepada 

Tuhannya. 
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putus asa. Allah sangat mencintai orang yang 
tak mudah putus asa. 

Manusia memang diharuskan untuk berusaha 
namun hasil akhir Allah yang menentukan, 
maka beruntung orang yang menyerahkan 
segala urusannya kepada Allah bukan 
mengandalkan usahanya atau berpangku 
kepada orang lain. Berapa banyak orang yang 
mengalami penyesalan dikarenakan terlalu 
berlebihan dalam menggantungkan dari 
usahanya atau kepada orang lain baik atasan 
maupun bawahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imam Qusyairi dalam risalahnya mengutip 
perkataan Syeh Sahal bin Abdullah yang 
menjelaskan bahwa ada lima golongan yang 
mendapatkan keistimewaan dikarenakan 
sikapnya yang mulia, yaitu: 

Pertama,  orang yang sedang mengalami 
kekurangan dalam berbagai hal terutama 
dalam urusan materi tetapi ia selalu 
memperlihatkan sikap orang yang tercukupi 
dengan cara tak mengeluh apalagi meminta 
dikasihani oleh orang lain. 

Kedua, orang yang sedang mengalami 
kelaparan namun ia berusaha seperti orang 
yang kenyang, ia tak memperlihatkan sikap 
orang yang kelaparan. 

Ketiga, orang yang sedang merasakan 
kesedihan namun ia tak menampakkan kepada 
orang lain. Ia berusaha menutupi kesedihannya 
dengan memperlihatkan sikap tenang. 

Keempat, orang yang tak memperlihatkan 
sikap permusuhan kepada lawannya. Ia lebih 
memperlihatkan sikap empati dan simpati 
kepada musuhnya. 

Kelima, orang yang rajin berpuasa dan shalat 
malam tetapi tak memperlihatkan sikap lemah. 
Hal ini dilakukan agar terhindar dari sifat yang 
tak terpuji seperti untuk pamer atau untuk 
mencari sensasi. 

Resep Agar Hidup Sukses dan Mulia 

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib 
mengutip lima petuah yang diberikan oleh 
Abdullah bin Mubarak agar mendapatkan 
kesuksesan di dunia dan akhirat, di antaranya 
adalah: Pertama, carilah kemuliaan dengan 
sikap tawadhu' (rendah hati) bukan bangga atas 
banyaknya harta atau pengikut (follower). 
Kedua, carilah kekayaan dengan didasari sikap 
Qana'ah (menerima)  bukan dengan banyaknya 
harta. Ketiga, carilah rasa aman saat di surga 
bukan di dunia. Keempat, carilah rasa nyaman 
saat kekurangan  bukan sedang bergelimang 
harta. Kelima, carilah manfaat ilmu dengan 
mengamalkannya bukan memperbanyak 
meriwayatkan ilmu saja. 

Manusia memang diharuskan 
untuk berusaha namun hasil 

akhir Allah yang menentukan, 
maka beruntung orang yang 

menyerahkan segala 
urusannya kepada Allah bukan 

mengandalkan usahanya atau 
berpangku kepada orang lain. 
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Hal-hal di atas merupakan resep bahagia, bila 
dilakukan maka seseorang akan mendapatkan 
kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, 
seseorang harus berusaha mengamalkannya 
agar mendapatkan keberkahan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari penjelasan ini, orang yang mendapatkan 
kemuliaan akan selalu optimis dalam 
menghadapi kehidupan dengan tak 
memperlihatkan sikap lemah  serta tak mau 
menyusahkan orang lain. Hal ini disebabkan 
keberaniannya dalam bersikap yang 
menghantarkan dirinya menjadi orang yang 
mulia. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Hal-hal di atas 
merupakan resep bahagia, 

bila dilakukan maka 
seseorang akan 
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di dunia dan akhirat. 

Maka dari itu, seseorang 
harus berusaha 

mengamalkannya agar 
mendapatkan keberkahan 

hidup. 
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Dirangkum dari berbagai sumber yang 
populer, kata “orientalisme” berasal dari 
serapan bahasa Perancis orient yang 
bermakna Timur. Kata tersebut juga populer 
di berbagai bahasa Eropa. Jika diurai lebih 
luas, oriental bermakna kata sifat yang 
mengarah pada hal-hal atau seluk beluk 
yang ada di Timur, yang cakupannya 
sangatlah luas. Artinya tidak hanya terbatas 
pada wilayah geografis di dunia Timur, 
melainkan juga mengjangkau pada ideologi-
ideologi bersifat ketimuran.  

Definisi tersebut juga menguatkan kosakata 
Arab yang menyebut oriental dengan kata 
istisyraq. Menurut para pakar, kata itu 
digunakan untuk menyebut para pakar yang 
melakukan studi ketimuran. Baik dalam 
bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, 
agama maupun sejarah. Adapun Timur yang 
dimaksud dalam konteks ini meliputi 
bangsa-bangsa yang ada di India, China, 
Jepang, Arab, dll. Maka orang Barat yang 
mengkaji tentang ketimuran disebut sebagai 
orientalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientalis merujuk pada makna pelaku yang 
ahli dalam segala kajian yang berkaitan 
dengan Timur. Serta pada dasarnya kata 
isme dan orient menunjukkan pada makna 
faham atau keyakinan. Jadi bisa diartikan 
bahwa orientalis adalah orang-orang yang 
memiliki faham, keyakinan, atau keinginan 
untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan 
dengan Timur serta ruang lingkupnya.  

Jika demikian, maka orientalis tidak hanya 
merujuk pada orang Barat yang melakukan 
penelitian atau pengkajian tentang Timur.  
Sebutan orientalis bisa digunakan untuk 
orang-orang Timur yang meneliti tentang 
Timur atau hal-hal yang berkaitan dengan 
Timur. Baik itu sastra, agama, seni, 
kebudayaan, dll.  

Namun ada yang memahami orientalis 
dengan makna yang lebih sempit. Yaitu 
digunakan untuk menyebut orang-orang 
Barat yang ahli tentang agama-agama di 
Timur, khususnya agama Islam. Istilah ini 
dikuatkan dengan merujuk pada sejarah 
munculnya kata orientalis yang 
membersamai dengan munculnya kajian-
kajian Barat tentang Islam yang ada di Timur. 
Dan istilah tersebut juga dikuatkan dengan 
transformasi dari orientalis ke islamisis.    

  

 

 

Istilah 

Orientalisme, Oksidentalisme, 

Islamofobia, Kolonialisme 

Oleh: Khoirul Anwar Afa 
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Oksidentalisme 

  

Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris 
occident yang bermakna negeri Barat. Dalam 
buku Ensiklopedi, occident juga bermakna 
Barat, atau secara geografis merupakan 
bumi bagian Barat yang meliputi dataran 
Eropa. Secara bahasa sudah jelas bahwa 
oksidentalisme merupakan lawan kata dari 
orientalisme. Jika orientalisme merupakan 
faham atau keinginan untuk mengkaji Timur 
oleh Barat, maka oksidentalisme merupakan 
faham atau keinginan untuk mengkaji 
tentang Barat yang dilakukan oleh Timur.  

Oleh karena itu, ulasan lebih luasnya juga 
tidak jauh berbeda. Oksidentalisme 
merupakan keinginan untuk mengkaji 
tentang Barat dan segala aspeknya. Baik 
dalam bidang budaya, ekonomi, politik, seni, 
atau yang lainnya. Meskipun secara khusus 
yang dimaksud adalah kajian tentang 
keagamaan yang ada di Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak pakar yang mengatakan jika istilah 
ini muncul sebagai respon atas maraknya 
orientalisme yang memunculkan situasi 
yang tidak seimbang. Sehingga yang muncul 
fenomena westernisasi atau eurosentrisme. 
Oleh sebab itu, ada yang memposisikan 
oksidentalisme merupakan upaya 
penyeimbangan antara kajian Timur dan 
Barat.  

Studi tentang Barat ini juga tidak bermakna 
secara geografis, meskipun tidak bisa 
dipungkiri jika mayoritas masih mengaitkan 
dengan lingkup itu. Akan tetapi bisa 
disederhakan bahwa oksidentalisme 
merupakan suatu disiplin ilmu yang 
dilakukan oleh orang-orang Timur untuk 
mengkaji peradaban Barat yang ditinjau dari 
prespektif Timur.   
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Secara bahasa, Islamofobia berasal dari dua 
kata, yaitu Islam dan fobia. Islam yang 
dimaksud adalah agama Islam, sedangkan 
fobia yang dimaksud adalah ketakutan yang 
berlebihan.  Bentuk penggabungan (idlafi) ini 
merupakan akibat dari obyek yang 
dipandang memberikan pengaruh 
menakutkan. 

Kata fobia sendiri merupakan serapan dari 
bahasa Inggris Phobia yang bermakna takut 
atau benci. Dalam makna kamus, fobia ini 
merupakan ketakutan atau kecemasan 
secara khusus. Ketakutan dalam konteks 
fobia ini dialami oleh orang apabila 
menghadapi situasi yang ditakuti atau dalam 
antisipasi akan menghadapi bahaya 
tersebut.  

Jika demikian, makna yang dihasilkan dari 
penggabungan dua kata tersebut (Islam dan 
Phobia) bisa diartikan sebagai sebuah faham 
yang membenci dan takut kepada agama 
Islam. Takut tersebut dikarenakan tindakan 
yang    dilakukan    oleh   sekelompok   muslim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan aksi (jihad) yang bermuara pada 
kekerasan dan hal-hal negatif lainnya. 

Jika ditarik dari akar makna yang 
berkembang, Islamofobia merupakan 
prasangka atau ketakutan yang tidak wajar 
terhadap Islam dan kaum Muslimin. Dalam 
makna yang lebih sensitif, para pakar 
memandang bahwa Islamofobia juga 
menjadi sinonim atau persamaan dari istilah 
“anti Islam,” yaitu segala sikap atau tindakan 
yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap 
agama Islam.  

Dalam aksi nyata bisa disaksikan bahwa 
akibat dari gejala Islamofobia adalah 
ketakutan yang tidak wajar terhadap simbol-
simbol identitas agama Islam. Seperti 
terhadap jilbab atau cadar yang sering 
dianggap sebagai antifeministik atau anti 
terhadap kebebasan berekspresi. Contoh 
lagi, misalnya kecurigaan dan kekhawatiran 
terhadap laki-laki yang memelihara janggut 
yang sering dikaitkan dengan teroris, 
ekstrimis.  
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Kolonialisme   

 

Kata ini diserap dari kata dasar colonia, 
berasal dari bahasa Latin yang bermakna 
pertanian atau permukiman. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kolonial ini merujuk 
pada sifat penjajahan. Sedangkan kata 
tersebut jika berubah menjadi “koloni” maka 
yang dimaksud adalah daerah jajahah, yaitu 
daerah jajahan yang berada di luar daerah 
induk. Tetapi jika merujuk pada kata colonial 
dalam konteks Inggris  maka yang dimaksud 
adalah subyek, yang menjajah. 

Dalam istilah umum, kolonialisme 
merupakan upaya yang dilakukan oleh 
Negara-negara penguasa terhadap wilayah 
atau tempat jajahan untuk mendapatkan 
sumber daya alam. Dalam koteks sejarah 
yang dimaksud adalah sumber daya 
makanan. Karena yang dibutuhkan tidak lagi 
perluasan wilayah, tetapi penguasaan 
terhadap harta dan sumber alam terhadap 
suatu wilayah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisa saja disederhanakan bahwa 
kolonialisme merupakan upaya penguasaan 
terhadap daerah jajahan karena motif 
ekonomi. Dalam perjalanannya, mayoritas 
daerah yang menjadi koloni ini adalah 
wilayah yang memiliki kekayaan bahan 
mentah. Kemudian berusaha untuk diambil, 
baik secara damai maupun memaksa.  

Kemudian kata ini berkembang diartikan 
sebagai penaklukan dan penguasaan atas 
tanah serta harta milik penduduk asli oleh 
pendatang. Upaya ini lebih dulu memberikan 
indikasi dengan dilakukannya pembubaran 
serta membentuk kembali komunitas yang 
sudah ada dengan melibatkan praktik 
perdagangan, penjarahan, pembunuhan 
massal, perbudakan dan pemberontakan. 
Sedangkan sistem ini biasanya diawali 
dengan menarik upeti terhadap daerah-
daerah koloni dengan nilai yang sangat 
tinggi. 
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