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Masjid,�Isu�Toleransi�Keagamaan,

dan�Penguatan�Masyarakat�Multikultural

Oleh: Abdul Wahid

A.	 PENDAHULUAN

Keprihatinan masyarakat dan negara terhadap perkembangan 

kontemporer Islam di Indonesia menemukan manifestasi lain 

ketika kasus Ahok merebak di Jakarta. Hiruk-pikuk seputar kasus 

itu menyingkap sesuatu yang dianggap watak lain dari Islam dan 

umatnya, mengganggu persepsi publik akan watak dasarnya 

sebagai al-dien	 al-salam (agama damai). Sejak kasus itu 

menggelinding ke ruang publik, pengerasan agama yang 

direpresentasikan oleh ujaran kebencian memenuhi kognisi 

umat dan menjadi bagian dari hidangan informasi di organ-

organ umat, termasuk masjid dan lembaga pendidikan. Ujaran 

kebencian itu salah satu bentuk intoleransi yang bisa 

membentuk satu kesatuan dimensi radikalisme yang lain seperti 

sikap negatif terhadap orang lain, sikap negatif dan kebencian 

terhadap minoritas, sikap negatif terhadap kepemimpinan 

perempuan dan non-muslim, serta sikap negatif terhadap sistem 

demokrasi bahkan kepada dasar dan bentuk negara yang absah 

sembari menegaskan sikap positif terhadap khilaf ah. Hasil 

survei yang dirilis Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 
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menunjukkan tingginya tingkat opini intoleransi terhadap 

agama lain dari guru sekolah, yakni 63,07%, sementara opini 

toleransinya sebesar 36,93%.

Survei lain yang dilakukan Rumah Kebangsaan dan Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat sepanjang 29 

September sampai 21 Oktober 2017 menunjukkan ada bahaya 

radikalisme yang sedang mengintai masjid-masjid di Jakarta –  

khususnya masjid yang bera�iliasi pada lembaga pemerintahan, 

kementerian, dan badan usaha milik negara (BUMN). Dari 

seratus masjid yang disurvei ada 41 masjid yang menyuarakan 

paham radikalisme, yaitu pemikiran atau gerakan yang 

menghendaki perubahan secara mendasar, tanpa mempedulikan 

kelompok-kelompok lain yang beda. Radikalisme yang menjadi 

temuan survei ini terjadi dalam tiga tingkatan: rendah, sedang, 

dan tinggi. Level radikalisme rendah berupa sikap tidak 

menyetujui adanya intoleransi tapi memaklumi adanya, 

radikalisme tingkat sedang berupa kesetujuan dengan tindakan-

tindakan intoleran, sementara radikalisme tingkat tinggi tidak 

sekadar setuju atas tindakan intoleran, tapi juga memprovokasi 

umat agar bertindak intoleran.

Temuan-temuan di atas diakui bersifat indikatif dan bukan 

konklusif, karenanya perlu pendalaman dan penjelasan yang 

lebih eksploratif lagi agar kita tidak terjebak dalam generalisasi 

yang salah kaprah. Hal ini lebih penting lagi karena menyangkut 

keberadaan masjid yang notabene pranata penting bagi integrasi 

umat dan sumber pengetahuan dan pengamalan keagamaan 

mereka. Juga, harus diakui bahwa temuan di atas berlangsung 

dalam konteks yang spesi�ik, yaitu situasi ibukota Jakarta yang 

tengah berisik akibat kasus Ahok yang berkepanjangan. 

Kenyataannya, pengerasan paham keagamaan yang berkembang 

di masjid hasil temuan beberapa studi dewasa ini diduga lebih 



banyak berurusan dengan persepsi keagamaan intoleran yang 

berkonteks politik. Kasus Tabloid Indonesia Barokah –yang 

memuat kampanye negatif terkait pemilihan presiden– adalah 

contoh terkini dari tidak sterilnya masjid, bahkan untuk konteks 

tertentu dianggap strategis, sebagai bagian dari sistem 

metabolisme dan sirkulasi pengetahuan masyarakat. Bahkan 

Wakil Presiden Yusuf Kalla –yang juga Ketua Umum Dewan 

Masjid Indonesia– prihatin akan beredarnya informasi-

informasi tidak sehat bagi umat di masjid, termasuk melalui 

ceramah dan khutbah.¹

Propaganda jihad qital untuk menegakkan negara Islam dan 

narasi menghujat pemerintah demokratis sebagai thaghut 

bukanlah narasi yang dominan dalam khutbah-khutbah di 

masjid. Dapat dikatakan bahwa narasi keagamaan garis keras 

yang lebih kental adalah intoleransi terhadap penganut agama 

atau keyakinan yang berbeda. Meskipun sebagian kalangan 

cenderung melihat kaitan sebab-akibat antara intoleransi dan 

ideologi radikal, namun sebagian yang lain tetap melihat kedua 

gejala tersebut tetap dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

semua sikap dan perilaku intoleran pasti akan berujung pada 

radikalisme keagamaan, meskipun di dalam radikalisme 

keagamaan pasti terkandung unsur intoleransi. 

Dalam beberapa pengamatan tentang intoleransi di kalangan 

Muslim, terdapat kecenderungan para pendakwah dan juga 

jamaah lebih siap bertoleran dengan penganut Kristen dan 

agama lainnya ketimbang dengan penganut sesama agama 

(interreligious) seperti Ahmadiyah dan Syiah. Belakangan ini 

sasaran intoleransi juga dialamatkan kepada pelaku LGBT. Pada 

gambaran yang lebih mikro, terdapat kecenderungan 
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menguatnya konservatisme dalam perilaku keagamaan di 

kalangan jamaah. Studi mutakhir menunjukkan cukup banyak 

milenial Muslim yang mulai meyakini bahwa mengucapkan 

selamat natal adalah haram, padahal sebelumnya mereka 

menilainya lumrah saja. Mengapa intoleransi keagamaan baik 

dalam gambaran besar maupun gambaran kecil tampak menguat 

dalam narasi dakwah di masjid? Apakah gejala ini disebabkan 

oleh menguatnya ideologi sala�i yang puritan atau konsekuensi 

dari penguatan identitas politik di kalangan umat Islam terutama 

karena kuatnya terpaan globalisasi budaya? Tulisan ini mencoba 

memahami lebih saksama dengan menelusuri sebab-sebab dan 

manifestasi dari kontestasi umat Islam di ruang publik dari masa 

ke masa dalam konteks sejarah di tanah air, dan bagaimana 

sebaiknya masjid memerankan dirinya di tengah menguatnya 

isu-isu intoleransi dan radikalime di tengah tumbuhnya 

masyarakat multikultural kini.

B.	KEMBALINYA	 KONSERVATISME	 DAN	 MANIFESTASI	

INTOLERANSI	DI	MASJID

Sejarah sosial Islam di Indonesia dari masa ke masa diwarnai 

oleh hubungan antagonistis dengan negara, sehingga melahirkan 

ideologisasi Islam khas Indonesia. Sebagaimana terlihat nanti, 

bahwa ideologisasi itu berpautan dengan gerakan-gerakan Islam 

global baik yang berbasis di Timur Tengah, terutama Mesir, 

maupun yang berasal dari Asia sendiri seperti India. Secara 

historis, praktik dakwah sudah mengalami pasang-surut sejak 

era kolonial, juga pada era selanjutnya baik pada masa Orde 

Lama maupun pada masa Orde Baru. Kekalahan Islam politik 

pada masa awal pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dengan tersingkirnya Pagama Jakarta sebagai 

dasar ideologi negara diikuti oleh perjuangan tiada henti oleh 

organ ideologi Islam, terutama Masyumi, sampai akhirnya partai 

politik Islam ini bercerei berai dan bubar. Kekuatan politik Islam 
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kemudian terus bergerak di bawah tekanan, sehingga menjalani 

strategi underground yang di kemudian hari mencuat kembali 

melalui fenomena DII/TII di beberapa tempat di Indonesia. 

Agendanya jelas, yaitu mendirikan negara Islam, bukan sekedar 

mewarnai corak politik bangsa seperti gaya politik Islam 

sebelumnya, tetapi menggantikan ideologi Pancasila dengan 

gaya kekerasan. Respons politik rezim penguasa juga jelas, yaitu 

pembasmian elemen-elemen politik Islam serta kecurigaan 

terus-menerus negara dan masyarakat terhadap kebangkitan 

Islam sebagai kekuatan politik formal. 

Dinamika kontestasi ini berlangsung lebih menarik lagi pada era 

Orde Baru. Rezim Soeharto mengambil alih kekhawatiran 

kepada Islam politik, meskipun manifestasi kekuatannya 

dipergunakan pula untuk melumpuhkan lawan-lawan politik 

Orde Baru awal. Tetapi segera setelah itu, sejak 1967, kemesraan 

semu itu berubah ketika rezim Soeharto mengembangkan gaya 

politik sekuler yang dianggap bertentangan dengan cita-cita 

politik Islam. Alih-alih kekuatan Islam pulih, rezim penguasa 

malah membungkam habis dengan penerapkan politik azas 

tunggal, mengakibatkan akti�itas dakwah Islam tiarap. Tokoh-

tokoh Islam politik dibungkam sebagaimana kanal-kanal 

pergerakannya berupa akti�itas dakwah diluruhkan. Keadaan ini 

memaksa sarjana Muslim yang bercorak moderat maju ke 

gelanggang dengan menawarkan strategi baru pengembangan 

Islam, yakni strategi kultural yang dipelopori oleh Nurcholish 

Madjid, Ahmad Wahib, Abdurrahman Wahid, dan Djohan Efendi, 

dan lain-lain dari eksponen gerakan Neo-modernisme Islam.² 

Pada era 1970-an gerakan pemikran Islam ini berhasil membuka 

sekat kultural sehingga Orde Baru tercerap masuk ke dalam atau 
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membuka diri terhadap Islam meski tetap dengan kewaspadaan.  

Tetapi di tengah keadaan itu, pada awal 1980-an muncul aras 

lain, yakni globalisasi gerakan Islam (kini disebut gerakan 

transnasional Islam) dari Timur Tengah yang ikut menerobos 

kebuntuan ideologisasi Islam itu. Arus ini membentuk gerakan 

intelektual baru yang berbasis di masjid-masjid kampus seperti 

Masjid Salman ITB, Masjid Arif Rahman Hakin UI, dan Masjid 

Salahuddin UGM. Arus ini diwarnai oleh hadirnya gelombang 

para sarjana Muslim keluaran Mesir yang balik ke tanah air 

membawa serta gagasan Islamisme sebagaimana dikembangkan 

Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka ini kemudian menjadi 

penantang hegemoni sarjana Muslim modernis yang telah 

bercokol dalam ikut mengkonstruksi kedigdayaan Orde Baru. 

Gerakan baru ini menjadi lebih bergairan lagi dengan demam 

Revolusi Iran yang melanda dunia sejak 1979. Gerakan baru 

ideologisasi Islam ini sempat tiarap oleh isu radikalisasi Islam 

yang dihembuskan oleh rezim penguasa. Pada 1981 momok 

Islam radikal yang termanifestasi dalam bentuk Komando Jihad 

ditumpas. 

Salah satu imbasnya adalah pembungkaman kembali aktivitas 

Islam terutama dari masjid kampus, juga penggencetan identitas 

Islam di ruang publik berupa pelarangan jilbab. Nanti pada satu 

dekade berikutnya, 1990-an, Islamisasi dalam pengertian 

penguatan peran dan identitas Islam di ruang publik 

menemukan momentum besarnya lagi ketika rezim memberi 

angin segar. Saat itu Orde Baru mengalami pelemahan topangan 

dari kelompok sekuler, maka rezim Soeharto berubah haluan 

dengan menggandeng kembali  kekuatan Islam yang 

menggumpal melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI). Di sinilah ironi –atau menariknya– dinamika gerakan 

Islam ini. Di satu aras, aktivisme Islam yang berbasis masjid 

kampus yang tadi sempat dibungkam namun membiakkan diam-
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diam aktivisme baru yang mampu keluar dari ranah akademik ke 

masyarakat. Sebagian dari mereka membentuk aliansi – atau 

sitesa baru – dakwah dengan kehadiran kelompok-kelompok 

Jamaáh Tabligh yang berasal dari India, Sala�i, juga Wahabi. 

Meskipun sebagian lagi eksponen aktivis masjid kampus ini 

menjadi bidan lahirnya ICMI seperti Imaduddin Abdurrahim 

(Salman ITB) dan Amin Rais (Salahuddin UGM), namun gagasan 

mereka membuat  ICMI t idak sepenuhnya modernis 

sebagaimana diandaikan oleh gagasan kalangan Neo-

modernisme, tetapi justru memperkuat gagasan Islamisme 

untuk bercokol dalam strategi Orde Baru. Itulah mengapa 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perlu memberikan kritik kepada 

ICMI. Pada aras lain, sebagaimana terbukti, perselingkuhan Orde 

Baru dengan sarjana Muslim baru ini memberi legitimasi bagi 

pengentalan kekuatan Islam akar rumput ,  terutama 

diproyeksikan oleh para jenderal Orde Baru yang sudah 

“terhijaukan” oleh demam ICMI. Dari sini, pada hari-hari genting 

pasca kejatuhan rezim Orde Baru, lahir kekuatan baru Islam yang 

bermantel Pamswakarsa. Kelompok inilah yang kemudian 

dikenal sebagai milisia Islam yang menegaskan identitas 

ketaatan Islam mereka secara terbuka di ruang publik, berbeda 

dengan segmentasi umat yang lain.

Adapun segmentasi umat yang lain terutama yang berbasis 

perguruan tinggi, pada saat bersamaan, merasa bukan bagian 

dari umat, identitas atau reference	 group mereka adalah 

mahasiswa, dan ketaatan Islam mereka tidak diekspresikan 

secara terbuka, mereka cenderung secularized. Kuntowidjoyo 

melihat kecenderungan yang belakang ini sebagai momentum 

lahirnya generasi baru Muslim yang bercorak beda dari 

sebelumnya, tetapi dengan kontestasi baru. Kelahirannya 

bukannya pengentalan identitas yang menyatukan umat, tapi 

justru menciptakan friksi, itulah segementasi umat yang disebut 
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muslim tanpa masjid, yang lahir pada 21 Mei 1898.³

Segera setelah kelahiran segmentasi baru Muslim ini, muncul 

kontestasi internal umat antara yang islamized dan yang 

secularized. Yang pertama berdinamika sedemikian rupa, 

bermetamorfosa atau mengembangkan sel-sel baru, lalu 

bertemu dan berbagi visi dan identitas dengan kelas menengah 

Muslim dari aras lain (lulusan timur tengah), yang membentuk 

basis intelektual mereka di tanah air melalui LIPIA Jakarta, 

terbentuklah apa yang kita kenal sebagai kaum Islamis. Mereka 

menjadi mujahid dakwah yang artikulatif dan mengisi 

kekosongan sumberdaya di masjid-masjid, dan berperan sebagai 

aktor utama amar makruf nahi mungkar yang terjadi di ruang-

ruang publik. Sementara yang kedua, kelompok sarjana Muslim 

sekuler-moderat, menjauh dari massa umat, keluar atau 

terpental dari masjid, membentuk organ-organ sendiri secara 

organik sambil mengambil jarak dari otoritas dan ormas 

keagamaan. Keterlibatan sosial mereka cenderung diekpresikan 

melalui aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau 

pemberdayaan komunitas-komunitas. Mereka adalah minoritas 

yang tidak lagi punya aliansi dengan umat, alias teralienasi-

untuk tidak dikatakan frustrasi terhadap perkembangan umat. 

Meskipun minoritas ,  mereka berhasil  memproduksi 

kecenderungan baru beragama, yaitu beragama tanpa masjid, di 

mana pengetahuan keagamaan dan ekspresinya anonim. Mereka 

sendiri atau generasi bentukan mereka belajar agama dari 

sumber-sumber anonim, seperti televisi, VCD, buku-buku, 

majalah, seminar, ceramah, dan pada era milenial ini melalui 

sumber-sumber berbasis internet-media sosial.

Dalam perjalanannya, kedua kelompok ini tidak selamanya 

bertolak punggung, karena adanya pembelokan dan pergeseran 
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yang terjadi di dalam kelompok sehingga satu sama lain saling 

bersinggungan. Ada kalanya mereka bertemu dalam satu aras 

pemikiran berupa kanal-kanal dari jejak-jejak gerakan 

transnasional. Kelompok pertama yang tadinya mulai merangsek 

ke masjid-masjid semakin mengokohkan diri dalam struktur 

masjid, sementara kelompok kedua mulai menemukan 

kesadaran baru dan memobilisasi diri melalui gerakan 

keagamaan baru. Jadilah mereka elemen-elemen pembentuk 

dari gerakan Islam baru lagi. Mereka ada yang menjadi bagian 

dari Sala�i atau Wahabi yang belakangan mulai menguasai 

sumber pengetahuan umat, virtual dan faktual termasuk 

mimbar-mimbar masjid.

Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Semarang, Makassar, dan Medan, juga kota-kota besar, Solo, 

Yogyakarta, Padang, Manado, dan sebagainya adalah tempat lahir 

generasi baru ini. Mereka menemukan kondisi sosiologis yang 

baik bagi mobilisasi dan ekspresi keagamaan mereka. Pertemuan 

pemikiran mereka dengan gerakan transnasional bukan saja 

dimungkinkan, tetapi menjadikan mereka mesra, karena 

gerakan terakhir ini juga bergerak melalui kanal-kanal yang 

sama dengan apa yang dilalui oleh generasi baru muslim ini. 

Mobilisasi kalangan ini sehingga menggumpal menjadi kekuatan 

Islamistis, seperti digambarkan Ricklefs, dikatalisasi oleh 

munculnya tokoh-tokoh reformis yang mobil dan retoris namun 

sederhana dalam pemikiran (dalam pengertian mudah 

difahami) seperti Ja’far Umar Thalib dan belakangan Abu Bakar 

Baasyir.⁴ Jadilah mereka sebagai eksponen dari Islamisme baru 

yang belakangan distigmatisasi sebagai basis intoleransi dan 

radikalisme. 
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Di Jakarta, kasus penistaan agama yang melilit Ahok dan 

beresonansi dengan Pilkada Jakarta 2017 harus diakui sebagai 

momentum kembalinya fenomena konservatisme agama di 

kalangan generasi baru ini. Dalam situasi itu, Jakarta dipenuhi 

oleh produksi ujaran kebencian, bukan saja kepada pribadi 

(Ahok) tetapi melebar kepada a�iliasi keagamaan (Kristen) dan 

etnis (Cina) serta merembet kepada konsep-konsep keagamaan 

yang lain, seperti tak�ir, bidáh, konspirasi, dan sebagainya. 

Mimbar-mimbar masjid akhirnya menjadi sarana bagi kaum 

konservatif yang sudah bercokol dalam elit masjid untuk 

menyebarkan pemahaman keagamaan ekslusif.

C.	 PERGESERAN	 MUSLIM	 MODERAT:	 KONTESTASI	 DAN	

INTEGRASI	MASJID	DI	LOMBOK

Lahir dan berkembangnya generasi baru muslim yang bercorak 

konservatif, fundamentalis, dan radikal, juga kelas menengah 

muslim perkotaan yang moderat, sekuler, dan liberal belakangan 

tidak saja terjadi di kota-kota metropolitan dan kota sedang, 

tetapi juga di kota-kota kecil. Pola pertumbuhannya berbeda satu 

sama lain, tetapi yang jelas pertumbuhan mereka cepat karena 

ditopang oleh media kontemporer berbasis internet yang 

cenderung transendental, mengatasi ruang. Di Lombok, 

misalnya, khususnya Kota Mataram, dinamika pergerakan umat 

juga berlangsung dalam berbagai coraknya, baik itu mengambil 

manifestasi kontestasi maupun integrasi. Lalu bagaimana 

dinamika ini memengaruhi citra masjid dewasa ini?

Harus diakui bahwa bersamaan dengan menguatnya 

konservatisme keagamaan di kalangan umat terdapat 

kecenderungan melemahnya peran kelompok muslim moderat 

di dalam pengembangan umat melalui masjid. Kecenderungan 

ini mengkor�irmasi sinyalemen Kuntowidjoyo di atas bahwa 

memang pilihan lokus dan ranah aktivitas muslim moderat, juga 
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sekuler-liberal tidak lagi masjid melainkan lembaga-lembaga 

sosial atau komunitas independen yang tidak memiliki a�iliasi 

keumatan. Demikian juga kalangan yang diharapkan mengisi 

kekosongan itu dari  perguruan tinggi  Islam seperti 

akademisi/dosen/pakar dari Universitas Islam Negeri, misalnya, 

sepertinya mengalami apa yang disebut Nichols sebagai 

“matinya kepakaran”.⁵ Mereka cenderung asyik berinteraksi 

dengan sejawat mereka sendiri ketimbang meretas hubungan 

pemberdayaan dengan umat. Persoalan yang sama dialami oleh 

sarjana modernis dari kalangan NU atau Muhammadiyah, yang 

mengidap apa yang diidenti�ikasi Ricklefs sebagai “kerumitan 

legalistik tradisionalisme dan intelektualitas modernisme”.⁶  

Betul bahwa kelompok modernis ini berkhutbah di masjid-

masjid kampung tempat mereka tinggal, tetapi itu berlangsung 

secara sporadis, tidak dikendalikan oleh sebuah visi sosial yang 

direncanakan secara tertata melalui kerja akademik di kampus 

berdasarkan analisis sosial yang serius.Juga tidak berkelanjutan 

selain sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajiban sosial. 

Masjid kampus UIN Mataram, misalnya, bukanlah tempat para 

dosen atau mahasiswa	 islamic	 studies untuk menyuguhkan 

pengetahuan keislaman yang terbuka bagi masyarakat umum, 

bukan pula sebagai tempat pengkaderan aktivis masjid 

sebagaimana dilakukan oleh Masjid Salman ITB atau Masjid 

Salahuddin UGM. Dengan kata lain, tugas penting islamic	studies 

untuk memroduksi intelektual publik gagal dilaksanakan. Dalam 

hal ini, masjid kampus Universitas Mataram (Unram) justru 

sebaliknya, memberi pelayanan publik dengan membuka akses 

bagi masyarakat umum untuk memungut pengetahuan 

Masjid,	Isu	Toleransi	Keagamaan,
dan	Penguatan	Masyarakat	Multikultural

139

⁵  Tom Nichols, Matinya	Kepakaran:	Perlawanan	terhadap	Pengetahuan	yang	Telah	Mapan	
dan	Mudaratnya (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).
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keagamaan dari para cerdik-cendekia kampus. Bahkan menjadi 

alternatif bagi pengembangan kader umat yang mewarnai 

masjid-masjid di sekitar Kota Mataram. Hanya saja, kehadiran 

aktivis masjid Babul Hikmah Unram di tengah kancah pergulatan 

umat berkecenderungan memperkuat ortodoksi Islam, lagi-lagi 

karena lemahnya tradisi islamic	studies ala Indonesia di kalangan 

mereka karena dominasi islamic	 studies ala Timur Tengah. 

Terbukti dari sini banyak lahir aktivis dakwah yang bera�iliasi 

kepada PKS atau organisasi dakwah lain yang segaris.

Teralienasinya kaum muslim moderat dari masjid jelas 

merepresentasikan kekalahan kaum modernis dalam arena 

ghazw	 al-�ikr (perang pemikiran) dan kemenangan kaum 

ortodoksi. Hal ini mendorong pergeseran fungsi masjid sebagai 

ruang publik komunikasi antar berbagai segmentasi umat 

sehingga yang tadinya inklusif menjadi ekslusif. Pengalaman 

Masjid Raya at-Taqwa di Kota Mataram Lombok adalah contoh 

dimana masjid mengalami pergeseran yang signi�ikan dilihat 

dari segi penggumpalan komunitas serta pengentalan identitas, 

juga kontestasi umat yang menyertainya. Masjid ini adalah 

masjid kebanggaan warga Mataram bahkan warga Nusa 

Tenggara Barat secara keseluruhan. Sepuluh tahun yang lalu 

masjid ini masih menunjukkan ciri-ciri plural, dengan jamaah 

yang berasal dari berbagai aliran dan kalangan masyarakat. 

Tidak ada warna yang menonjol selain perpaduan dari berbagai 

identitas keagamaan dan etnik yang ada. Tetapi hal ini berubah 

sejak kelompok Jama’ah Tabligh –satu dari gerakan revivalisme 

Islam yang terbit dari India– menemukan tempat yang nyaman di 

masjid itu. Semula mereka menempati pojok-pojok masjid 

(jawiyah) yang setiap selesai shalat berjamaah segera bisa 

mereka setting sebagai ruang pengajaran bagi paham 

keagamaan yang mereka anut secara ekslusif. Pada setiap malam 

Jumát masjid ini menjadi ramai oleh jamaah bergamis dan 
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berkupluk putih, yang datang dari berbagai penjuru kota, seolah 

mereka sedang berkongres adanya. Lama-kelamaan masjid ini 

menjadi identik dengan Jamaáh Tabligh karena dominasi 

identitas keagamaan dan kultural yang tampak dari jamaah. 

Pemandangan warna-warni menjadi semakin berkurang. 

Tadinya, kelompok ini hanyalah pengisi pojok-pojok yang sepi, 

sekarang hampir semua ruang mereka tempati, termasuk 

mihrab dan mimbar, dan hanya menyisakan sedikit saja untuk 

kelompok lain. Entah ke mana perginya jamaah plural yang lain. 

Yang jelas kelompok terakhir ini kehilangan kenyamanan di 

masjid itu. Meski mimbar khutbah Jumat tetap menjaga tradisi 

plural, tetapi segera setelah jumat selesai para jamaah lain 

pulang, tinggallah kelompok Jamaah Tabligh dengan kesibukan 

mereka menggelar halaqah untuk penguatan komitmen 

keagamaan mereka.

Jelas ini menggambarkan suatu transformasi yang sedang 

dialami oleh masjid dan jamaahnya di sekitar kita. Salah satu 

dampaknya ialah bahwa kaum muslim moderat yang diwakili 

para sarjananya kehilangan kesempatan untuk berbicara kepada 

umat yang plural atau masyarakat tanpa ideologi keagamaan 

tertentu untuk promosi sikap inklusif. Jamaah Tabligh lain hal, 

mereka lebih progresif, karena mereka memiliki ideologi dan 

hierarki pemahaman keagamaan kental yang mereka peroleh 

dari pengajaran dan pengalaman halaqah dan khuruj. Tetapi 

umat yang mengambang, dari mana mereka memperoleh ruang 

dan kesempatan untuk memperkuat komitmen ketaatan mereka 

jika tidak ada sumber pengetahuan yang berbicara kepada 

mereka? Ke mana perginya para otoritas keagamaan moderat 

yang dibutuhkan umat dalam menghadapi pengerasan agama 

ini?

Tarik diri kelompok muslim moderat dari masjid ini menjadi isu 

tersendiri yang dianggap sebagai pemulus jalan bagi pergerakan 
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faham-faham keagamaan ekstrem. Umat pun seperti kehilangan 

sumber pengetahuan yang dapat memenuhi dahaga literasi 

keagamaan mereka.  Tetapi  perkembangan lain yang 

menggembirakan terjadi ketika Islamic Center didirikan di 

jantung Kota Mataram. Meskipun ada kesan pendirian Islamic 

Center yang tidak jauh dari Masjid at-Taqwa hanya akan 

mempermulus kelompok Jamaah Tabligh untuk menguasasi 

sepenuhnya masjid itu, tetapi paling tidak kelompok muslim 

moderat menemukan kembali wahana untuk kembali ke masjid. 

Islamic Center yang diresmikan pada 2016 itu memang berfungsi 

sebagai ruang publik di mana semua orang dari berbagai latar 

belakang berinteraksi satu sama lain. Di samping sebagai pusat 

kegiatan Islam, Islamic Center berfungsi sebagai masjid yang 

mampu menyedot kembali umat yang tadi terpental dari masjid 

at-Taqwa untuk kembali menggauli masjid. Bukan saja umat, 

melainkan juga para otoritas keagamaan yang kehilangan 

panggung kembali masuk gelanggang percaturan pemikiran 

Islam di Bumi Seribu Masjid ini. Para doktor keluaran studi Islam 

dari perguruan tinggi Islam di tanah air yang dikenal moderat 

kembali menjadi aktor dalam praktik-praktik pengajian dan 

khutbah Jumat di Islamic Center. Mereka menjadi agen yang 

dapat menawarkan materi-materi yang berkenaan dengan 

promosi perdamaian dan toleransi, juga saling menawarkan 

gagasan-gagasan itu dengan kecenderungan materi-materi 

eksklusif dari kelompok Sala�i atau Wahabi. Sampai sejauh ini, 

pertarungan gagasan atau dialektika pemikiran kembali 

semarak,  dan umat seperti  memiliki  pil ihan-pil ihan 

paradigmatik atau perspektif dalam melihat dan memaknai 

ajaran agamanya. Para sarjana muslim yang berpikiran moderat 

kembali mendapatkan posisi hegemonik, terutama karena 

dukungan pemerintah kepada keberadaan Islamic Center ini 

sangat signi�ikan.
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D.	MOBILISASI	KESARJANAAN	MUSLIM	MODERAT

Dengan para otoritas agama Islam mendapatkan posisi 

hegemonik untuk menerapkan kepemimpinan intelektual 

kepada umat, salah satunya melalui keberadaan pranata umat 

yang berwatak akomodatif seperti Islamic Center, bukan lantas 

masjid terbebas dari kehawatiran akan adanya intoleransi. 

Untuk kasus Mataram, strategi ini efektif untuk satu hal, yaitu 

bergairahnya kelas menengah muslim untuk kembali ke masjid, 

tetapi tidak untuk hal yang lain, yaitu pengentalan identitas 

keagamaan yang ideologis. Paling tidak belum tersentuh, dalam 

pengertian bahwa pengerasan agama masih saja ada dan terus 

berlangsung. Argumen ini beralasan, karena di tengah Islam di 

Lombok dicitrakan sebagai Islam yang ramah dan toleran 

–dengan Islamic Center sebagai masifestasinya– pada saat yang 

bersamaan tindakan persekusi terhadap kelompok lain masih 

terjadi, seperti penyerangan kelompok Ahmadiyah di Lombok 

Timur pada Mei 2018. Ironisnya, penyerangan itu terjadi pada 

hari ketiga bulan Ramadhan, suatu hari di mana seharusnya 

setiap muslim berkhidmat dengan ibadah puasa dan 

menebarkan rahmat dan kasih sayang.

Artinya, mobilisasi kesarjanaan muslim moderat harus menjadi 

strategi yang utama. Karena, jika dirunut persoalan akut yang 

dihadapi umat, terutama umat berbasis masjid, adalah tiadanya 

otoritas yang memiliki otonomi secara individual dalam 

mengembangkan interpretasi keagamaan yang inklusif, yang 

terjadi justru pengentalan kepercayaan agama melalui praktik 

klaim kebenaran yang mutlak.⁷ Pengakuan jamaah Ahmadiyah 

Masjid,	Isu	Toleransi	Keagamaan,
dan	Penguatan	Masyarakat	Multikultural

143

⁷  Lihat Abdul Wahid, Pluralisme	Agama:	 Paradigma	 untuk	Dakwah	 dan	Mediasi	 Kon�lik 
(Mataram: Lembaga Pengkajian – Penerbitan Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2016), 
h. 67-87.



yang terusir dari kampung halamannya di Lombok dan 

tertampung secara memprihatinkan di kompleks Transito Kota 

Mataram, jelas mengkon�irmasi hal ini: bahwa mereka adalah 

korban klaim-klaim ekslusi�isme yang tidak semestinya terjadi. 

Simak pengakuan yang getir dari salah seorang Ahmadi yang 

sudah 12 tahun mengungsi: 

“Kami ini tidak ekslusif, tetapi diekslusi�kan. Dulu ada 
seorang Ahmadi di Pancor (Lombok Timur) shalat 
bersama di masjid, orangnya diangkat dan diceburkan ke 
kolam, tikar yang digunakan shalat oleh orang Ahmadi 
katanya sudah tidak bisa dicucui lagi, lebih najis daripada 
anjing.”  

Mobilisasi kesarjanaan muslim moderat, dan pendistribusian 

peran mereka di  masj id  dan pranata umat  lainnya, 

mengandaikan adanya praktik komunikasi keagamaan dialogis 

yang sehat di kalangan umat. Kantong-kantong di mana otoritas 

keilmuan bermukim, seperti kampus perguruan tinggi 

keagamaan Islam (PTKI), harus dipecah agar kepakaran dan 

praksis sosial mereka bisa menyentuh enclave umat yang sepi 

dari sumber epistemologi keagamaan. Dengan demikian dialog 

dalam tataran krusial, yakni dialog intelektual, harus menjadi 

bagian dari praktik kemasjidan dewasa ini. Proyek ini tidak dapat 

dihindari karena dua hal. Pertama, masyarakat Indonesia sudah 

cukup siap dengan pranata intelektual yang dibutuhkan untuk 

dialog model ini, berupa sumber epistemologi yang sudah 

dewasa dan menyebar di berbagai kantong studi Islam, yaitu 

kecanggihan paradigmatik yang memungkinkan umat diajak 

untuk melihat Islam atau agama lain secara historis dan 

realistis.⁹ Kedua, di era milenial ini di mana peluberan informasi 
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melanda masyarakat, diandaikan adanya suatu pendekatan baru 

agar pengetahuan-pengetahuan yang diterima dari berbagai 

sumber yang melimpah dapat terkon�irmasi dengan pemahaman 

lain, sehingga dapat lahir dialetika yang mencerahkan.¹⁰

Harus pula diingatkan, mobilisasi kesarjanaan muslim moderat 

ini adalah komplementer dari upaya yang sama bagi revitalisasi 

peran kesarjanaan tradisional, seperti tuan guru dalam 

masyarakat Lombok atau kiai dalam masyarakat Jawa, dan 

sebagainya. Kelompok terakhir ini adalah pemegang otoritas 

lama yang masih hegemonik dan akan terus mereproduksi dan 

mewarisi otoritas mereka atas umat melalui sistem yang mapan 

yang mereka ciptakan. Jangan sampai proyek moderasi Islam 

merusak tatanan dan hubungan antar kekuatan umat sehingga 

melemahkan posisi dalam menghadapi tantangan intoleransi 

atau radikalisasi. Dalam konteks masyarakat Lombok, misalnya, 

penguatan dan pelemahan posisi tuan guru sangat berpengaruh 

kepada stabilitas sosial. Contoh kasus, penyerangan atas 

kelompok minoritas, lagi-lagi Ahmadiyah, sepuluh tahun yang 

lalu (2008) terjadi karena kurangnya sensitivitas atau ketidak-

hati-hatian tuan guru dalam menyampaikan pesan-pesan 

keagamaan melalui khutbah Jumat atau fatwa. Sebaliknya, 
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kekerasan sosial dapat dikendalikan dengan pelibatan mereka 

dalam manajemen kon�lik.¹¹ Itulah mengapa mereka harus 

mengalami bukan saja sinergi tetapi sintesis dari interaksi 

dialektika mereka dengan kelompok sarjana lain. Dengan 

interaksi dialektis ini, tuan guru sebagai elit agama akan memiliki 

pandangan yang khas tentang realitas umat dan masyarakat, 

serta kemampuan untuk mentransformasikan pandangan itu ke 

dalam visi dan gerakan sosial. Karena itu perluasan medan 

dialektika tuan guru tentu melahirkan perpaduan tradisi 

keulamaan tradisional dengan kesarjanaan muslim modern, 

suatu sintesa yang perlu bagi masyarakat heterogen-multikultur 

dewasa ini.

E.	 TRADISI	KEULAMAAN	DAN	FUNGSI	RUANG	PUBLIK	MASJID

Mundurnya tradisi keulamaan jelas sedang berlangsung di 

tengah umat Islam di Indonesia. Alpanya para sarjana muslim 

moderat dari basis umat (masjid) di satu sisi, dan penetrasi 

tradisi praktis dan ritual dari gerakan transnasional seperti 

Jamaah Tabligh di sisi lain, berpengaruh kepada dinamika tradisi 

keulamaan. Jamaah Tabligh yang semakin hegemonik di masjid-

masjid, membawa tradisi dakwah melalui pengalaman interaksi 

sosial (khuruj) dan ritual serta penghindaran kepada dialog.¹² 

Sementara itu, sarjana muslim moderat yang semakin lamat 

interaksinya dengan masjid, memutus kanal bagi aliran 

pengetahuan keislaman yang segar kepada umat. Tentu saja 

kelompok-kelompok revivalis maupun modernis ini masing-

masing melakukan apa yang disebut oleh Bowen focusing	inward 
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(penguatan internal) sambil looking	 outward (penguatan visi 

sosial).¹³ Adakah kedua tipe gerak dan gaya ini bisa bersinergi 

atau bersintesa?

Tampaknya apa yang sedang digerakkan oleh Islamic Center 

(Masjid Hubbul Wathan) NTB adalah salah satu eksemplar dari 

proyek semacam ini di Indonesia. Sosok Tuang Guru Bajang (TGB 

- mantan gubernur NTB) sebagai tokoh sentral di balik Islamic 

Center dicitrakan sebagai kampiun Muslim moderat. Benar saja 

adanya sebagaimana diandaikan, TGB telah kembali lagi ke 

mimbar masjid setelah sekian lama tugas keumatan itu 

tenggelam oleh tugas birokrasi pemerintahan. Ia kembali 

mengasah ketajamannya sebagai ulama yang mumpuni (ahli 

tafsir dan ha�idz) sekaligus menjadikan masjid agung itu sebagai 

magnit baru umat Islam. Bukan soal TGB sendiri sebagai 

individu, kehadirannya kembali ke mimbar masjid (Islamic 

Center) adalah simbol hadirnya pemerintah dalam urusan 

keagamaan secara lebih intens, ini semacam semiotika bagi 

bergeraknya “desekularisasi” di tubuh birokrasi, khususnya 

pemerintah Nusa Tenggara Barat. Atas fenomena ini, seorang 

akademisi berseloroh, “TGB sedang mempersiapkan karpet 

merah untuk menjadi hegemonik di Islamic Center sebelum 

jabatannya sebagai gubernur berakhir sebentar lagi”.

Tidak bisa ditampik, kenyataannya, TGB memang lebih intens 

naik mimbar baik sebagai khatib maupun penceramah atau 

narasumber dalam kajian-kajian setelah Jumat atau ceramah 

subuh. Tetapi yang menarik adalah segera setelah itu terbentuk 

lapisan sarjana muslim moderat dari kampus, lembaga 

pemerintah, maupun pondok pesantren, yang mulai bergairah 

kembali berkhidmat di Islamic Center untuk berbagi peran yang 

sama dengan TGB. Maka dari itu, secara akademik, fenomena ini 

dapat diamati sebagai kembalinya kaum moderat ke masjid 

sebagai komunikan umat atau ulama publik.
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Pesona TGB sebagai ulama moderat ha�id-penafsir al-Qurán 

berkaliber bahkan lebih menonjol ketimbang beliau sebagai 

seorang gubernur. Bagi umat Islam di Pulau Lombok, identitas 

keulaman itu cukup sebagai daya tarik untuk kembali ke masjid. 

Bagi kalangan muslim militan, keterlibatan TGB dalam aksi 212 

yang masyhur beberapa waktu lalu, cukup untuk menemukan 

patronase dalam diri beliau bagi identitas dan aktivitas 

keagamaan mereka. Dengan gaya seperti ini, TGB menjadi model 

bagi mobilisasi ulama moderat, dan menjadi inspirasi bagi 

muncul atau kembalinya sumberdaya keulamaan dalam 

pergulatan umat. Lantas, apa makna dari menguatnya tradisi 

keulamaan ini bagi masjid dan perkembangan masyarakat 

multikultural?

Lombok adalah salah satu contoh masyarakat multikultural di 

Indonesia yang sedang tumbuh. Pertumbuhan multikulturalisme 

itu dipercepat dengan sektor-sektor pengungkitnya seperti 

pariwisata dan pertumbuhan daerah yang semakin terbuka. 

Dinamika di balik perkembangan masyarakat ini tentu saja kuat, 

berupa tarik-menarik antara konservatisme kebudayaan dengan 

modernitas yang meniscayakan keterbukaan yang dinamik. 

Tampak ada kegamangan di dalam pertumbuhan ini, terpantul 

dari berbagai upaya penguatan identitas etnik maupun agama 

dari kalangan masyarakat tertentu, dan peleburan hubungan-

hubungan sosial di kalangan masyarakat tertentu yang lain. 

Kon�lik dan integrasi juga sering terjadi, susul-menyusul, 

antarkampung, etnik, dan antar-agama. Kon�lik berdimensi 

agama paling terlihat dari peristiwa kerusahan agama dimana 

umat Kristen menjadi sasaran amuk sentimen keagamaan yang 

terjadi pada 17 Januari 2000 (dikenal dengan Peristiwa 171). 

Peristiwa lain yang menjadi petanda dinamika keagamaan 

adalah penyerangan terhadap Ahmadiyah dan kelompok Sala�i 
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yang terjadi beberapa kali di Lombok, serta beberapa aksi 

terorisme yang terjadi di Bima (Pulau Sumbawa).

Tantangan multikulturalisme tentu menjadi bagian dari 

perkembangan masyarakat. Masyarakat multikultural, 

diandaikan dengan watak hubungan antar-komunitas yang bisa 

berlangsung secara harmonis dan produktif. Hal itu bisa terjadi 

jika para anggota komunitas masing-masing membuka diri 

untuk saling memahami keragaman dan perbedaan. Kondisi 

inilah yang memungkinkan keragaman bisa dikatakan sebagai 

potensi dan modal sosial bagi pembangunan. Kondisi keragaman 

seperti ini dalam istilah Kuntowidjojo disebut pluralisme 

positif.¹⁴ Di sisi lain, interaksi masyarakat multikultural juga 

menciptakan ruang yang lebar bagi munculnya kemusykilan-

kemusykilan, berupa ketegangan-ketegangan hubungan dan 

interaksi baik individual maupun komunal, laten maupun 

manifes. Manifestasinya bisa berupa sikap dan tindakan 

intoleransi, tidak respek dan hormat, serta kebencian kepada 

kelompok lain.  

Untuk memperoleh efek positif dari khazanah keragaman itu, 

tentu saja konsep-konsep saling memahami (understanding), 

saling mengambil manfaat (exchange,	 sharing), dan pola 

hubungan simbiosa mutualistik harus menjadi pintu masuk bagi 

pergaulan sosial. Akan tetapi selalu saja terdapat hal-hal yang 

menghambat para anggota kelompok masyarakat untuk 

memahami dan berbagi satu sama lain. Hambatan paling utama 

dalam hubungan antar-komunitas plural adalah berkembangnya 

stereotipe dalam pergaulan sehari-hari antar-masyarakat. 

Stereotipe yang dimaksud adalah generalisasi mengenai 

karakter tertentu yang dilabelkan kepada suatu kelompok oleh 

kelompok lain. Stereotipe itu bisa berbentuk karakter sosial 
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positif dan bisa juga berbentuk karakter sosial negatif. Yang 

terakhir inilah yang seringkali menjadi penghambat cairnya 

hubungan antar-komunitas yang dalam tingkat tertentu bisa 

membuka jalan bagi kon�lik yang tragis dan berkepanjangan, 

seperti dialami kelompok Ahmadiyah.

Hambatan lain adalah prasangka, sikap etnosentris atau 

egosentris, dan klaim kebenaan mutlak. Prasangka adalah 

penyikapan secara negatif terhadap informasi tertentu 

mengenai seseorang atau kelompok yang menimbulkan salah 

faham di antara mereka. Sikap etnosentris adalah sikap 

m e n o n j o l k a n  i d e n t i t a s - i d e n t i t a s  k u l t u r - e t n i s  d a n 

memproyeksikannya sebagai sesuatu yang paling layak dianut. 

Di sini terdapat relasi kuasa, kooptasi, negasi, dan penindasan. 

Yang ini lebih berbahaya karena akan membentuk karakter 

masyarakat tertutup.

Berbagai potensi penghambat (barriers) ini tentu saja bisa 

menjadi aktif dan bekerja jika di belakangnya terdapat 

kepentingan-kepentingan yang biasanya sesaat dan komunikasi 

sosial-politik yang bias dan tidak arif. Yang memainkan panel-

panel pengaktif itu biasanya juga adalah kelompok-kelompok elit 

sosial-politik yang sarat kepentingan (vested	interest). 

Karena klaim, prasangka, dan stereotipe ini muncul karena 

keterbatasan kognitif dan motivasi-motivasi sosial, maka hal itu 

bisa diminimalisir dengan mengikhtiarkan proses penyadaran 

melalui pemberian informasi dan pengetahuan mengenai seluk-

beluk kehidupan sosial dan budaya. Dialog kebudayaan dan 

kontak sosial di ruang-ruang publik akan membuka peluang 

terjadinya saling pemahaman, pertemanan, dan kerjasama 

antarkelompok masyarakat. Jika sejumlah pengetahuan sudah 

terbenan dalam benak masyarakat, maka pandangan (mind-set) 

masyarakat mengenai realitas di sekitarnya ikut berubah, yang 
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selanjutnya diikuti perubahan sikap dan perilaku dalam 

berhubungan satu sama lain. Proses penyadaran melalui 

pemberian pengetahuan dan informasi yang benar kepada 

masyarakat dianggap relatif efektif, karena secara teoritis sikap 

dan perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengetahuan dan 

informasi yang ada di benaknya. Pendekatan penyadaran 

intelektual atau informatif ini memiliki dampak yang signi�ikan 

bagi pendewasaan sikap sosial seseorang di alam masyarakat. 

Pendekatan inilah yang di atas kita sebut dialog intelektual. 

Dalam konteks masyarakat muslim, masjid atau Islamic Center 

adalah ruang publik dimaksud. Tempat itu bisa menjadi ruang 

pertemuan sekaligus medan pertarungan berbagai pemikiran 

keagamaan hingga menemukan simpul sintesis bagi proyeksi 

pendewasaan umat.

Usaha komunikasi, transfer cara pandang, dan transformasi 

sikap, tentu saja harus ditopang dengan moralitas politik dan 

kesantunan berkomunikasi dari para elit. Di sini faktor 

kepemimpinan berperan sangat menentukan. Karena 

kepemimpinan lah yang berfungsi  mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman, motivasi dan pedoman bagi suatu 

komunitas. Kepemimpinan bisa memproduksi ajaran, moralitas, 

nilai, dan model perilaku. Apalagi jika kepemimpinan itu 

disandangi lagi oleh kekuasaan politik, maka ia bisa 

memproduksi rekayasa dan rancang bangun sosial, regulasi, 

mekanisme, organisasi peran, serta piranti-piranti yang 

memungkinkan semua ikhtiar itu bergerak massif, cepat, dan 

tepat. Tampaknya, sosok ulama-pemimpin-penguasa seperti 

tercermin dalam diri TGB adalah kebutuhan historis di tengah 

zaman kacau ini.

Kita bisa mengharapkan peranan yang besar dari para elit agama 

dan masyarakat. Para elit berperan mengikis prasangka dengan 

cara dialog baik secara intelektual atau duduk bersama untuk 
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memecahkan masalah-masalah kehidupan sosial-budaya yang 

dihadapi komunitas dan masyarakat. Para elit itu bisa 

menggunakan berbagai sarana dan media untuk mengikis 

prasangka yang terpendam di antara komunitas. Dalam 

masyarakat agamis seperti kita, forum-forum keagamaan 

berperan penting dalam penanaman nilai-nilai positif. Karena 

itu, jika hendak menyemai wawasan atau gagasan tertentu maka 

peran para da’i, khatib, kiyai, tuan guru, elit santri, atau 

pemimpin-pemimpin keagamaan lainnya sangatlah sentral dan 

strategis. Manifestasi �isikalnya tentu saja masjid dan mimbar-

mimbarnya, di samping piranti komunikasi modern. 

Jika intensitas dan kualitas pertemuan antar-umat, antara elit 

agama dengan umat (grass-root) maka kita bisa berharap untuk 

membangun wawasan dan cara pandang baru terhadap realitas 

keragaman sosial-budaya-agama yang dibutuhkan bagi 

kehidupan bersama dalam masyarakat multikultur. Dalam 

konteks seperti inilah, kehadiran �igur kepemimpinan umat 

dalam ranah yang lebih luas – sosial bahkan politik, punya makna 

sangat strategis. Dengan perluasan peran keulamaan ini, para 

tuan guru berpeluang mentasformasikan pandangan dunia, ide, 

dan visi dalam gerakan dan program yang lebih konkret dan 

aktual bagi kepentingan hidup bersama yang harmonis dan 

produktif. 

F.	 PENUTUP

Masjid telah mengalami sejarah sosial dan dinamika yang 

panjang seiring dengan kecenderungan dan fenomena 

kehidupan umat dan bangsa. Dalam konteks kesejarahan yang 

penuh pergulatan, masjid tumbuh menjadi pusat pembinaan 

umat dan kader kepemimpinan. Pada saat yang sama, masjid 

menjadi representasi pertarungan di kalangan umat yang sedang 

mengalami perkembangan. Masjid mengalami proses 
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konservatisme, bahkan radikalisasi melalui elitnya yang 

mempromosikan pengerasan Islam. Tetapi kecenderungan itu 

harus dilihat dalam konteks yang spesi�ik, sebagai bagian dari 

ekses pergulatan politik umat. Karena itu, masih ada peluang 

untuk merevitalisasi masjid melalui mobilisasi kesarjanaan 

muslim moderat untuk kembali menerapkan kepemimpinan 

umat melalui masjid. Pada saat yang lain, masjid menjadi medan 

kontestasi berbagai kelompok untuk meneguhkan hegemoni 

atas umat serta untuk mencari bentuk identitas. Kelompok-

kelompok yang bertarung di dalamnya beragam, baik gerakan 

keagamaan lokal maupun gerakan transnasional. 

Ada kecenderungan masjid stagnan, atau kemunduran tradisi 

keulamaan, dalam melaksanakan tugas pemberdayaan umat, 

terutama dalam hal pendidikan keagamaan Islam. Tetapi 

masyarakat muslim di tanah air memiliki selalu memiliki 

kesempatan untuk melakukan titik balik bagi penguatan kembali 

tradisi keulamaan yang berbasis masjid. Untuk kembali kepada 

khittah nya sebagai tempat alternatif bagi pendidikan 

keagamaan umat Islam, atau tempat di mana umat menemukan 

patronase, masjid harus mendapatkan topangan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya umat yang lain. Pelimpahan sarjana 

muslim moderat dapat menjadi proyeksi untuk memainkan 

peranan masjid lebih besar lagi, terutama dalam meminimalisasi 

kecenderungan intoleransi dalam masyarakat.  

Proyeksi masjid sebagai sumber pengetahuan umat sama 

pentingnya dengan pyoreksi masjid sebagai ruang publik 

komunikasi. Masjid bisa saja menjadi lembaga alternatif 

pengembangan pemahaman umat akan agamanya sebagaimana 

mestinya, misalnya dengan perubahan fungsi masjid menjadi 

“pesantren perkotaan/pedesaan” juga sebagai taman kota. 

Masjid hendaknya menyadari ada kelompok sosial lain yang 

tengah membangun masyarakat multikultural. Agar tidak 
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tumbuh liar, masjid dan orang-orang yang terlibat dalam 

pengembangan masjid dituntut merespon perkembangan itu 

dengan cerdas, yaitu menginstalasi paradigma multikultural dan 

modern sehingga menjadi bagian dari budaya multikultural yang 

penuh harmoni. Benar adanya bahwa masjid sudah menjadi 

ajang pertarungan ideologi di kalangan umat Islam sendiri, 

karenanya masjid harus menyadari hal ini dengan cara terus 

meningkatkan kesadaran pada elite masjid sehingga respon 

mereka mampu menangkal potensi kon�lik dari pertarungan 

itu.[]
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Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 April tahun 2006. Pusat 

ini merupakan pengembangan dari bidang budaya pada Pusat 

Bahasa dan Budaya (PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999-

2006), mengingat semakin meningkatnya tuntutan untuk 

mengembangkan kajian dan penelitian agama (terutama Islam) 

dalam relasi-relasi sosial-budaya dan politik. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui dan memahami apa saja peran penting yang 

dapat disumbangkan agama guna mewujudkan tatanan masyarakat 

yang adil dan sejahtera, kuat, demokratis, dan damai.

Pentingnya pengembangan ini dapat dicermati dari semakin 

meningkatnya peran dan pengaruh agama di ruang publik. Dari hari 

ke hari, agama tidak saja menjadi perbincangan berbagai lapisan 

masyarakat, di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga 

pengaruhnya semakin menguat di ruang publik, di tengah derasnya 

arus modernisasi dan sekulerisasi. 

Salah satu bukti menguatnya agama di ruang publik adalah 

tumbuhnya identitas, simbol, dan pranata-pranata sosial yang 

bercirikan keagamaan. Ekspresi Islam, harus diakui, mendapat 

tempat cukup kuat dalam ruang publik di tanah air. Namun 

demikian, Islam bukanlah satu-satunya entitas di dalam ruang 

tersebut; terdapat juga entitas-entitas lain yang ikut meramaikan 

wajah ruang publik kita. Sebagai ajaran, sumber etik, dan inspirator 

bagi pembentukan pranata-pranata sosial, Islam acap tampil dalam 

ekspresinya yang beragam, sebab ia dipraktikkan berdasarkan 

multi-interpretasi dari komunitas-komunitas Muslim yang  

memiliki latar-belakang yang berbeda. Alhasil, dari sumber yang 

beragam itu, lahirlah banyak tafsiran dan aliran Islam; karena itu 

pula  ajaran dan nilai-nilai agama yang luhur ini seringkali 
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diamalkan dalam warna dan nuansa yang khas. Adakalanya ia tampil 

dalam berbagai potret eksklusivisme, namun tidak jarang juga hadir 

sebagai sumber etika sosial, inspirator bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mediator bagi integrasi sosial, serta 

motivator bagi pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat madani. 

Islam juga mempengaruhi pembentukan pranata-pranata sosial-

politik, ekonomi, dan pendidikan yang sedikit banyak punya andil 

positif bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kehadiran 

Islam di ruang publik tidak perlu dirisaukan. Sebaliknya etika dan 

etos agama seperti itu perlu diapresiasi oleh masyarakat dan 

dukungan semua pihak, terutama pemerintah.

Kehadiran CSRC bertujuan untuk merevitalisasi peran agama dalam 

konteks seperti itu. Agama harus diaktualkan dalam wujud etika dan 

etos sekaligus, guna mewarnai pembentukan sistem yang baik dan 

akuntabel. Ke depan, transformasi agama secara berhati-hati perlu 

dilakukan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat, 

yang dari hari ke hari tampak semakin kompleks, di tengah derasnya 

gelombang perubahan sosial  dan globalisasi. Mengingat arus 

perubahan berlangsung lebih cepat dari kemampuan umat untuk 

meng-upgrade kapasitasnya, maka perlu strategi yang tepat untuk 

menghadapinya. 

Sesuai tugas dan perannya, CSRC mencoba memberi kontribusi di 

sektor riset, informasi, dan pelatihan serta memfasilitasi berbagai 

inisiatif yang dapat mendorong penguatan masyarakat sipil melalui  

pengembangan kebijakan (policy	 development) di bidang sosial-

keagamaan dan kebudayaan. Diharapkan, ke depan, institusi-

institusi Islam berkembang menjadi pusat produktivitas umat 

(production	center), dan bukan malah menjadi beban sosial (social	

liability). Dengan demikian diharapkan umat Islam dapat 

meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial-budaya dan 

ekonomi secara positif dan konstruktif.[]
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