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Ariel: Muncul Islamisasi Baru 
Laporan Jawa Pos dari Seminar Orde Baru di AS 
Honohulu, lP.-

Beberapa perubahan mendasar 
telah terjadi di bidang politik 
maupun kebudayaan di Indonesia 
beberapa waktu belakangan ini. 
Salah satu indikasinya adalah 
munculnya Islamisasi barn di In
donesia. Proses yang berawal 
pada 1990- an antara lain ditandai 
berdirinya IkatanCendekiawan 
Muslim se- Indonesia (ICMI). 

Mata acara diskusi yang diseleng
garakan secara maraton, 3 di 
antaranya,membahas masalah 
yang berkenaan langsung dengan 
Indonesia. 

Wartawan Jawa Pos Rustam F. 
Mandayun yang mengikuti se
minar itu melaporkan, Ari,el yang 
berbicara dalam diskusi yang ber
tema arah dan prioritas riset di 
Asia Tenggara, membawakan 
makalahnya yang berjudul "An
tentikisme dan Akudemisme: Pri
oritas dan Masa Depan Studi In
donesia", mencoba memapark'tm 
gambaran masyarakat Indonesia 
saat ini. 

pula, arah dan prioritas riset dan 
pengkajian terhadap masyarakat 
dan budaya Indonesia hendaknya 
disesuaikan. 

MenurutAriel, berdirinya ICMI 
merupakan fenomena menarik. 
Karena dalam sejarah Orde Barn, 
ini adalah kali pertama Islam 
mendapatkan penghargaan sosi<11 
dan politik, jika dibandingkan 
dengan tabun 1980-an, ketika pe
merintah bertindak represif ter
hadap kekuatan Islam. 

"Berdirinya ICMI ini merupa
kan bagian saja dari cerita yang 
lebih besar. Revitalisasi Islam dan 
pengarnhnya di Indonesia tidak 
bisahanya dilihat dari munculnya 
ICMI saja," kata pengamat sosial 
Ariel Heryanto ketika tampil pada 
seminar mengenaLO!'4e-Baru, 

-Mffi;;gu. 
Seminar di Hotel Hilton Village 

tersebut diselenggarakanAsosia
si Studi Asia-Amerika Serikat. 

Menurut mantan staf peng'!iar 
dt Program Pascasmjana Univer
sitas Kri,;ten Satya Wacanatersc
but, masyarakat Indonesia-dalam 
perjaJanannya telah mengalami 
banyak perubahan. Karena itu 

Dalam masa-masa itu, undang
undang antisubversi sering diha
dapkan kepada kalangan Islam 
yang sering dianggap ekstrem 
kanan. Pada masa itu pula, papar 
Ariel, organisasi-organisasi Islam 
dipaksa menerima Pancasila se
bagai asas anggaran dasar orga
nisasi mereka. 

(Bersambung ke hal 8 kol 6) 

Ariel .•. 
Saat ini suasana sudah berbalik, 

Islam seakan menjadi tanda dan 
sumber legitimasi. Pengadilan di 
Jakarta, Yogyakarta, dan Salatiga, 
sibuk mengadili kasus-kasus pe
lecehan terhadap Islam. Sedang
kan terpidana berat dalam kasus 
ekstrem kanan banyak yang me
ngahimi kebebasannya. 

Di barisan' intelektual, ICMI 
juga mendirikan CIDES (Center 
for Informatic and Development 
Studies) yang tidak kalah geng
sinya dengan lembaga Paramadi7 
na. Sekolah-sekolah Islam ber
kembang tidak hanya dalamjum
lah, tetapi juga dalam prestise. 
Toko-toko buku tentang Islam 
berkembang. Begitu pula berdi
rinya masjid-masjid barn, yang 
jumlahnya bisa dua kali lipatjika 
dibandingkan dengan masa 20 
tahun lalu. "Islam juga menjadi 

bagian penting dari kecende
rungan gaya hidup masyarakat 
kelas menengah perkotaan di In
donesia," kata Ariel. 

Islam atau masyarakat Islam di 
Indonesia tidak bisa dilihat lagi 
secara sederhana seperti sebelum
nya. -Islam dan Islamisasi meru
pakan sesuatu yang kompleks, 
heterogen, dan. melibatkan ba
nyakaktordankepentingan. "De
ngan demikian menggunakan ka
tegori santri dan abangan seperti 
padamasa-masalalu, sudah tidak 
lagi relevan," kata Ariel. 

Hal kedua yang juga penting di
catat orang yang ingin mengamati 
perkembangan masyarakat Indo
nesia, menurut Ariel,adalah mun
culnya new social movement. Ter
minologi ini digunakan Ariel un
tuk menangkap muncuinya isu-isu 
demokratisasi, hak asasi manusia, 

HALAMAN 8 

(Sambungan dari halaman 1) 
masyarakat kelas menengah, ma- di budaya. Kajian ini meliputi bu
syarakat sipil, dan feminisme di daya konsumsi, gaya hidup, iden
Indonesia belakangan ini. titas politik, budaya pop, multi-

Memahami kelas menengah di media, dan posmodernisme. 
Inqonesia,menurut Ariel, meru- Menanggapi paparan masalah 
pakan hal yang penting meskipun yang dilontarkan salah seorang 
di antara pengamat banyak. yang peserta diskusi, Dr Webb Keanj::, 
menolak menggunakan istilah sependapat denganAriel. Menurut 
kelas menengah, karena meng- asisten profesor dari Universitas 
anggap tidak ada kelas menengah, Pensylvania di bidang antropologi 
di Indonesia. Biasanya para pe- budaya ini, untuk melihat ma
ngamat yang menolak itu menga- syarakat masa kini, perIu dipakai 
takan, kelas menengah di Indone- ukuran-ukuran yang memang sec 
sia bukanlah . kelas menengah suai dengan kenyataan saat ini. 
yang riil, semata-mata karena . "Misalnya soal kelas mene
tidak sesuai dengan ukuran Barat. . ngah. Kalau disebut bahwa kelas 
"Padahal, saat sekarang ini keli- menengah di Indonesia tidak sep
hatan jelas dinamika politik kelas erti apa yang dikatakan teori Bar
menengah," kata Ariel. at, tidak berarti tidak ada kelas 

Perkembangan ketiga yang ter- menengah Inqonesia," kata Kea
jadi di Indonesia adalah fenome- ne yang pernah meneliti masalah 
na yang dikelompokkan Ariel keantropologi di Indonesia selama 
dalamkajiankomunikasidan stu- dua tahun itu. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




