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A. Pendahuluan 

Islamisasi yang berlangsung di Bima, Nusa Tenggara Barat, sejak masa 
awal hingga perkembangan kontemporer, selalu melibatkan institusi agama 
dan tokoh ulama. Secara kelembagaan, Mahkamah Syar’iyyah pada masa 
kesultanan dan Yayasan Islam pada masa peralihan hingga sekarang, sangat 
besar peranannya di dalam menggerakkan aktivitas dakwah Islam, di samping 
aktivitas sosial dan pendidikan (Tajib, 1995: 186). Jauh sebelum lembaga-
lembaga itu terbentuk, istana sendiri sesungguhnya adalah institusi dakwah 
Islam, karena salah satu pilarnya adalah majlis agama yang secara integral 
merupakan bagian dari istana. Dengan adanya majlis agama di dalamnya, 
gerakan dakwah digerakkan dan dikendalikan dari istana (Wahid dkk, 2003). 
Di luar institusi-institusi itu, terdapat ulama yang secara mandiri menyebarkan 
agama Islam kepada masyarakat. Kemandirian itu dimungkinkan karena tidak 
semua ulama atau orang yang dianggap pandai dalam masalah agama, terserap 
ke dalam struktur lembaga agama yang ada. Mereka ini umumnya berasal dari 
golongan non-birokrasi, dan umumnya berbasis di desa-desa. 

Kenyataan ini merepresentasikan adanya fragmentasi ulama ke dalam 
kategori-kategori tertentu, sebut saja misalnya ulama resmi (pada masa 
kesultanan di sebut Lebe Dala, ulama dalam istana) dan ulama tidak resmi. 
Kategori ini semata-mata dibuat hanya untuk memudahkan identifikasi, 
karena istilah resmi dan tidak resmi itu sebetulnya tidak dikenal. Secara 
sepintas fragmentasi ini tidak terlalu tampak, karena dalam masyarakat Bima 
ulama cenderung monolitik, yaitu seorang ulama adalah orang yang 
penguasaannya di bidang agama mendapat justifikasi pemerintah dan biasanya 
berasal dari birokrasi pemerintah seperti Departemen Agama atau majlis ulama 
(MUI). Masyarakat sendiri tidak memiliki proses kultural yang memungkinkan 
lahirnya ulama-ulama “mandiri”, “ulama tidak resmi”, atau “ulama kampung” 
yang berbasis masyarakat. Pondok pesantren, misalnya, sebagai institusi yang 
sangat potensial melahirkan figur ulama, bukanlah fenomena kultural yang 
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dikenal masyarakat. Ulama tidak pernah lahir dari masyarakat, sebaliknya lahir 
dari garba penguasa yang berbasis di kota. Karena itu wajar jika kemudian 
muncul fenomena ulama yang kehilangan peran keulamaannya seiring dengan 
selesainya mereka di birokrasi. Mereka tidak bisa kembali ke desa yang tidak 
menyediakan basis bagi mereka.  Mereka tidak punya pondok pesantren yang 
dapat berfungsi sebagai wahana artikulasi keulamaan. Akibatnya, masyarakat 
hanya mengenal figur anutan agama yang merupakan elit di lembaga agama 
resmi pemerintah. Karena itu kesan elitis terhadap sosok ulama menjadi tidak 
terelakkan. Dengan demikian, ulama adalah kaum elit yang berada di puncak 
piramida stratifikasi sosial.  

Fragmentasi ulama kemudian mudah dibaca seiring dengan munculnya 
dinamika baru dalam tubuh umat Islam di Bima, terutama dalam dasawarsa 
terakhir ini. Munculnya kaum terpelajar muslim baru yang berlatarbelakang 
pendidikan Islam memadai seperti dari IAIN dan pondok pesantren di luar 
Bima, melahirkan konfigurasi baru dalam peta kepemimpinan umat. Mereka 
segera menjadi elit muslim baru yang medan artikulasinya merata ke berbagai 
sektor. Di antara mereka yang terserap ke dalam birokrasi sebagaimana 
umumnya generasi ulama pendahulu mereka, tetapi banyak juga yang 
berkhidmat di lembaga-lembaga politik, LSM, lembaga pendidikan, lembaga 
ekonomi, dan sebagainya. Kehadiran mereka di sektor-sektor publik yang lebih 
luas dengan tetap menampakkan komitmen keislaman yang tinggi, tak pelak 
memunculkan image baru dalam dinamika umat. Sebagian amatan melihat 
fenomena ini sebagai harapan baru bagi umat dan dakwah Islam, ketika satu-
satu ulama tua redup karena meninggal dunia atau terbatasnya medan 
artikulasi dan pengabdian mereka. Di kalangan akademisi bahkan berkembang 
wacana redefinisi ulama dan peran yang harus dimainkannya dalam 
pembinaan umat. Misalnya muncul ide “al-Qur’an ditulis 1000 ulama Bima” 
yang sebenarnya lebih merupakan entry point bagi upaya definisi kembali 
ulama daripada semata-mata orientasi syiar Islam. Gagasan itu juga sekaligus 
merupakan cetusan “pemberontakan” terhadap elitisme dan sentralisme 
ulama. Yang hendak dikatakan, Bima memiliki ulama tidak terbilang, tidak 
hanya satu dua orang sebagaimana selama ini diketahui. 

Fenomena kehadiran elit baru muslim beserta wacana dan gagasan yang 
menyertainya itu tidak serta-merta mendapat apresiasi yang sama di semua 
kalangan. Sebagian melihatnya secara optimis sebagai hadirnya harapan baru di 
tengah krisis kepemimpinan umat, tetapi sebagian lain mengkhawatirkannya 
sebagai potensi yang bisa memicu konflik umat, sebagaimana sudah mulai 
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tampak dalam tataran pemikiran.1 Respon model terakhir ini terutama datang 
dari kalangan ulama tua yang sering diidentifikasi sebagai ulama “mu’tabarah”, 
resmi, atau status quo. Mereka melihat sebagai sesuatu yang membahayakan 
munculnya berbagai nuansa lain pemikiran keagamaan yang dihembuskan oleh 
“orang pintar baru”, mulai dari isu-isu Sy’iah, formalisasi Islam, zakat profesi, 
sampai tanggapan terhadap isu kristenisasi dalam program Plan Internasional 
di Bima. 

Konfigurasi ini sebenarnya dapat dibaca sebagai manifestasi dari 
perseteruan antara dua generasi pemimpin umat, generasi tua dan generasi 
muda. Ketika pada 1999 berlangsung pertemuan merespon ide formalisasi 
syari’at Islam yang diprakarsasi kalangan generasi cendekia muda muslim, 
salah seorang ulama generasi tua menyatakan ide itu sebagai latah dan bahkan 
menganggap bukan kompetensi kalangan muda untuk menyelenggarakan 
gerakan seperti itu. “Dakwah, pembinaan, dan perjuangan umat, adalah 
kewenangan kami,  bukan  porsi  kalian,”  tegasnya  dalam  forum  itu. Dengan 
demikian, jelas, perkembangan ini merefleksikan adanya perbedaan paradigma, 
visi-misi, strategi, dan substansi dakwah antara mereka yang disebut ulama tua 
dan ulama muda. 

Tulisan ini ingin melihat bagaimana konfigurasi dan pola konflik yang 
terjadi antara kaum tua dan kaum muda dalam pengembangan masyarakat 
Islam di Bima.  

 
B. Setting Islam di Bima 

BIMA dalam tulisan ini adalah bima dalam konsep kultural, bukan dalam 
konsep administrasi pemerintahan. Jika sekarang ini Bima secara administratif 
dipisah dalam dua wilayah administrasi, yaitu wilayah kabupaten dan wilayah 
Kota Bima, maka yang dimaksud adalah Bima secara keseluruhan yang 
mencakup dua wilayah itu, itulah Bima dalam pengertian kultural.2 Singkatnya, 
Bima dalam pengertian sebagai bekas wilayah kesultanan Bima. 

Sebelum Islam merasuk dalam sendi kehidupan masyarakat Bima seperti 
sekarang ini, masyarakat Bima telah mengenal berbagai bentuk kepercayaan, 
terutama pada kekuatan supranatural. henca, dewa, parafu, pemboro, dasan 
bala, adalah sebagian dari makhluk halus yang selalu hidup dalam kehidupan 
orang Bima. Makhluk-makhluk supranatural itu diyakini mempunyai 

                                           
1Lihat misalnya, H.M. Said Amin, Peristiwa Ghadir Qum dan Kebohongan Syi’ah (Bima: MUI Kab. Bima, 2002). 

Buku ini merupakan tanggapan penulisnya yang notabene ketua MUI Kab. Bima terhadap munculnya kecenderungan baru 

pemikiran agama di kalangan muda yang diidentifikasi banyak dipengaruhi Syi’ah. 
2 Dompu sebetulnya harus masuk jika merujuk kepada konsep kultural seperti ini, akan tetapi dalam penelitian ini 

Dompu harus disisihkan karena dari segi historis memiliki sejarah tersendiri yang terlepas dari Bima. 



 4 

kekuatan-kekuatan tertentu. Di samping itu, mereka juga mengenal bentuk 
kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang, yang sering diidentifikasikan 
sebagai duaworo. Ritual pemujaan dan persembahan kepada roh-roh nenek 
moyang ini sering disebut sebagai parafu, yang oleh para ahli dikatakan sebagai 
bentuk agama asli orang Bima.   

Kepercayaan seperti di atas lambat laun berkurang, terutama karena 
pengaruh agama Hindu yang kemudian membentuk sistem kerajaan Bima. 
Menurut penjelasan Ismail (1988) adalah sang Bima yang berasal dari Jawa 
sendiri yang membawa pengaruh Hindu di tanah Bima. Pengaruh Hindu ini 
telah mulai sejak abad  ke-14 ketika kekuasaan Majapahit mempunyai wilayah 
di bagian timur Nusantara. Saat itu, hubungan Majapahit dengan Bima begitu 
eratnya, sehingga ketika Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, berperang 
dengan Kediri, ia selalu memilih kuda Bima sebagai kuda perang (Mulyono, 
1979). 

Setelah agama Hindu, agama Islam kemudian masuk dan mengambil 
tempat di Bima dimulai sejak Rumata Ma Bata Wadu, raja beragama Hindu, 
dilantik menjadi pemeluk agama Islam pertama dengan gelar Sultan Abdul 
Kahir (1630). Menurut Ahmad Amin (1971), sejak itu rakyat Bima seluruhnya 
menjadi pemeluk Islam, kecuali sebagian kecil yang menolak. Mereka yang 
menolak menyingkirkan diri ke daerah pegunungan, yaitu di Donggo. Tetapi 
akibat Islamisasi yang gencar dilakukan terutama oleh Sultan Muhammad 
Salahuddin (1917-1950), masyarakar Donggo pada akhirnya sedikit demi sedikit 
dapat diislamkan. Sultan mengirim kepada mereka para mubalig, antara lain H. 
Abdurrahman Bandung, seorang ulama yang pernah belajar di Makkah, dan H 
Kasim Lebe Mbala, dari Yayasan Islam Bima. Berkat usaha mereka, masyarakat 
Donggo menjadi muslim yang taat.  

Hingga sekarang, agama Islam merupakan agama dominan dalam 
Masyarakat Bima, dengan dipeluk oleh sekitar 99 persen penduduk. Bahkan di 
wilayah kecamatan Monta Islam dipeluk 100 persen penduduk. Namun 
demikian, agama-agama lain juga hidup dan berkembang. Di antara agama-
agama selain Islam, agama Katolik dan Protestan mempunyai pemeluk yang 
banyak, terutama dari kalangan pendatang. Setelah agama Budha, agama Hindu 
mendapat tempat yang tidak cukup signifikan. Dua agama terakhir ini 
kebanyakan dipeluk oleh pedagang-pedagang Cina dan pegawai negeri dan 
TNI/Polri yang berasal dari Bali. 

Sejak Islam menjadi agama penguasa dan agama rakyat, para Sultan 
memerintah berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam sangat 
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besar pengaruhnya di kemudian hari dalam berbagai upacara adat perkawinan, 
hukum waris serta sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para sultan sampai 
ke tingkat desa. Hal ini terus menerus berlangsung sampai pada akhirnya Islam 
benar-benar menjadi darah daging masyarakat. 

Penanaman nilai Islam tidak hanya dilakukan melalui strategi budaya 
melainkan juga melalui strategi politik. Contoh paling absah adalah 
diberlakukannnya syari’at Islam di Bima sejak zaman kesultanan sampai 
keswaprajaan pasca kemerdekaan. Bahkan dalam hal ini Bima adalah satu di 
antara dua daerah di Indonasia (satunya Aceh) yang pernah memberlakukan 
hukum Islam (Hassan, 1987). Pemberlakukan hukum Islam ini dilakukan segera 
setelah Sultan Abdul Kahir, sultan pertama kesultanan Bima, memeluk Islam 
sekitar 1630. Sejak saat itu kesultanan Bima bersendikan agama. Hukum dan 
ajaran-ajaran agama diberikan sampai ke pelosok-pelosok negeri menyertai 
hukum adat yang telah dipergunakan sajak berabat-abat sebelumnya. Banyak 
tradisi Islam yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sebut saja tradisi 
perayaan maulid  Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri dan Idul Adha yang konon 
ketiga perayaan itu ditetapkan sebagai rawi ma tolu kali samba’a (tiga 
perhelatan tahunan).  

Sultan Muhammad Salahuddin (1917-1950) begitu besar jasanya dalam 
dakwah untuk memantapkan Islam di Bima. Berkat perhatian dan cintanya 
pada Islam, Sultan mendapat julukan Makakidi Agama (yang menegakkan dan 
menjujung tinggi agama). Usahanya antara lain mengirim para pelajar dam 
mahasiswa Bima kepada tempat-tempat terkemuka seperti Mekkah, Madinah, 
Mesir serta Baghdad sehingga kemudian daerah ini menjadi kaya ulama yang 
berfungsi sebagai penjaga moral masyarakat di samping raja. 

Calon ulama-ulama tersebut diberikan beasiswa yang diambil dari dana 
khusus yang bersumber dari dana ngaji (tanah atau sawah untuk kegiatan 
mengaji dan mencari ilmu) dan dana pajaki (tanah atau sawah jabatan Sultan). 
Setamat dari kuliahnya para mahasiswa itu diwajibkan kembali mengabdi ke 
Bima. Salah satu dari mereka adalah K.H. Usman Abidin, mantan mustasyar 
NU. 

 
C. Konflik Kaum (Ulama) Tua – Muda dalam Pengembangan Ummat 

PADA SUATU ceramah subuh di Masjid Agung al-Muwahhidin Bima 
beberapa tahun lalu, terjadilah keributan kecil. Seorang ulama berceramah, 
isinya mengenai pendidikan anak dan generasi muda. Diangkatlah suri 
tauladan dari sosok Lukman al-Hakim seperti digambarkan al-Qur’an. Sang 
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da’i berkata, Lukman al-Hakim itu adalah “potret” dari pendidikan keluarga 
yang patut menjadi teladan bagi setiap orang tua. Belum selesai benar ceramah 
sang da’i, seorang jama’ah, yang kebetulan juga dari kalangan ulama, 
memprotes ceramah sang da’i. Bukan isinya tetapi terminologi “potret” yang 
digunakan sang da’i dalam ceramahnya. Rupanya istilah itu mengusik sang 
jamaah yang ulama itu. “Potret bagaimana, saudara! Jelas-jelas al-Qur’an 
menyatakan Lukman itu ada seada-adanya, kok dibilang potret, potert saudara-
saudara…,” begitu antara lain dia mencaci.  

Suasana menjadi riuh. Para jamaah yang lain saling tengok dan berbisik. 
Dalam kasak-kusuk itu muncul anggapan, bahwa perdebatan itu bukan semata 
masalah sepele itu, tetapi lebih merupakan ejawantah dari perseteruan lama 
yang hinggap di antara mereka, atau tepanya antara kelompok para ulama itu. 
Sang da’i yang berceramah itu kebetulan dari kelompok NU sementara sang 
ulama yang memprotes dari golongan Persis.  

Sudah bukan rahasia umum perseteruan kedua kelompok itu sangat 
keras. Sebenarnya bukan hanya dua kelompok tapi tiga, termasuk 
Muhammadiyah. Tetapi biasanya dalam image masyarakat Muhammadiyah 
dan Persis itu dianggap satu atau setidaknya saling dipertukarkan. Hal ini wajar 
terjadi, karena watak dua organisasi reformis ini, memiliki banyak kesamaan. 
Jadi konflik yang terjadi adalah NU vs Persis-Muhammadiyah. Mengapa bukan 
konflik segitiga antara NU-Persis, NU-Muhammadiyah, Muhammadiyah-
Persis? Karena konflik Muhammadiyah-Persis itu relatif tidak terjadi, 
kalaupun ada, tidak muncul ke permukaan. Hal ini dikarenakan banyaknya 
kesamaan visi antara Muhammadiyah dan Persis. Lain halnya dengan konflik 
NU-Muhammadiyah/Persis. Konflik dua organisasi ini tidak saja terjadi di 
level elit tetapi juga pada level grass-root. Sebagaimana yang terjadi dalam 
konteks dinamika hubungan internal umat Islam Indonesia, konflik ini 
mewakili pertarungan dua corak gerakan Islam, yaitu gerakan Islam-
Tradisional yang sering direpresentasi oleh NU dan gerakan Islam-Reformis 
yang diemban oleh Muhammadiyah atau Persis. 
 
1. Akar-akar Konflik 

Konflik antar ulama atau penggiat dakwah Islam di Bima sebetulnya 
merupaqkan hal yang klasik, sudah berlangsung sejak lama. Konflik itu bermula 
ketika kekuatan reformis mulai menancapkan pengaruhnya di kalangan umat 
melalui organisasi Muhammadiyah dan Persis, dua organisasi pembaharu yang 
ada di Bima. Sebelumnya, ulama penganut mazhab Syafi’i yang kemudian 
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mengidentifikasi diri dalam NU merupakan kelompok yang memegang 
peranan penting dalam kegiatan dakwah Islam. Kalangan terakhir ini melalui 
sokongan sepenuhnya oleh istana melancarkan dakwah Islam sampai ke desa-
desa. Mereka juga direkrut ke dalam lingkaran elit birokrasi pemerintah atau 
melalui institusi-institusi keagamaan seperti Mahkamah Syar’iyyah dan atau 
Yayasan Islam, sebuah lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan 
dakwah dan pendidikan di kalangan umat. Orang-orang NU bahkan sempat 
mendirikan perguruan tinggi Islam di istana yaitu Fakultas Syari’ah cabang 
IAIN Sunan Ampel Surabaya, suatu perguruan tinggi yang didominasi oleh 
orang-orang NU dan bercorak aswaja. 

Orang-orang Muhammadiyah melalui melalui organisasi yang baik mulai 
mengambil peranan dalam dakwah terutama melalui pendidikan. Mereka 
membangun sekolah-sekolah yang berbasis kemuhammadiyahan dari taman 
kanak-kanak hingga akhirnya perguruan tinggi. Mereka juga bergerak dalam 
usaha pemberdayaan umat dengan menggarap sektor ekonomi dan kesehatan 
umat. Untuk sektor ekonomi mereka mendirikan amal usaha-amal usaha yang 
dapat membantu geliat ekonomi umat, sedang di sektor kesehatan ereka 
mendirikan rumah sakit yang dikelola secara mandiri.  

Sementara itu kalangan NU tetap lebih banyak memaainkaan peranan 
melalui birokrasi, hal yang kemudian membuat mereka tidak bisa intens 
melakukan pembinaan umat. Keterbatasan ini dapat terjadi karena peran 
keulamaan tampak temporer seiring dengan tugas kebirokrasian. Begitu 
mereka pensiun dari birokrasi, “pensiun” pulalah peran keulamaan mereka. 
Mereka terlanjur “tercerabut” dari akar komunitas mereka di desa, yang 
kemudiaan sulit dibangun kembaali segera setelah mereka pensiun.  

Suasana di kalangan NU di satu sisi dan penguatan peran kalangan 
Muhammadiyah di sisi yang lain, melahirkan konsekuensi berupa dinamisasi 
umat di kalangan akar rumput. Dengan dakwahnya kalangan Muhammadiyah 
mulai membuka selubung umat dan menggiring mereka ke dalam perdebatan-
perdebatan mengenai persoalan umat, mulai dari fiqh sampai mu’amalah. Dari 
sinilah mulai marak masalah khilafiyah di kalangan umat, yang berkonsekuensi 
pada munculnya konflik pemikiran di kalangan umat. Pada saat inilah muncul 
klaim NU dan klaim Muhammadiyah pada praktek-praktek keagamaan 
tertentu. 

Di kalangan elit keagamaan juga muncul friksi-friksi yang berporos 
kepada kedua organisasi tersebut. Ada ulama NU dan ada ulama 
Muhammadiyah. Kedua kelompok ini memiliki orientasi pemikiran yang 
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berbeda, yang satu tampak tradisonalis-konservatif, dan yang lain tampak 
modernis-reformis. Dalam tataran praksis, semisal orientasi politik, mereka 
pun tampak berbeda. Kalangan NU lebih condong dan akomodatif kepada 
pemerintah, yang tampat dari keterlibatna mereka secara aktif dalam struktur 
pemerintah, meskipun informal, seperti MUI, BAZIS, dan lain sebagainya, dan 
umumnya berafiliasi pada Golkar, sementara kalangan Muhammadiyah lebih 
menjaga jarak dan bahkan menjadi oposan terhadap pemerintah.3  

Dalam kegiatan dakwah, terutama jika dilakukan dengan menggunakan 
pola pengajian atau dakwah bil lisan, sering kali terlontar dari kedua golongan 
ini saling klaim dan menafikan satu sama lain. Perseteruan ini juga muncul 
dalam bentuk persaingan di bidang pendidikan. Kalangan NU tampaknya 
menyadari pentingnya aspek pendidikan digarap secara serius sebagaimana 
dilakukan oleh kalangan Muhammadiyah. Maka mereka juga mulai 
membenahi pendidikan di kalangan komunitas NU. Tetapi kemudian nuansa 
persaingan menjadi kental ketika Muhammadiyah dianggap menghalangi 
dengan cara membangun lembaga pendidikan serupa di dekat lembaga 
pendidikan NU sehingga satu sama lain saling mematikan. Demikian juga 
sebaliknya.  

 
2. Konflik-Konflik Baru 

Konflik-konflik yang berlangsung antara NU dengan Muhammadiyah 
atau Persis adalah konflik klasik yang bisa terjadi di berbagai daerah di 
Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, konflik antar elit agama tidak 
lagi  dapat  dipetakan  secara  sederhana  sebagai konflik NU-Muhammadiyah- 
Persis. Bisa saja konflik itu terjadi antar generasi NU atau Muhammadiyah, 
sehingga dapat dikatakan sebagai konflik kaum tua – kaum muda. Kalangan tua 
NU bisa berseberangan cara pandang dan sikap sosial mereka dengan generasi 
mudanya. Demikian juga yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah. Hal ini 
tercermin dalam berbagai kasus sebagai berikut: 

Kasus Plan Internasional. Plan Internasional adalah lembaga sponsor 
multinasional yang melakukan kegiatan sosial di Indonensia, termasuk di Bima. 
Kegiatannya berfokus pada pemberdayaan anak-anak miskin dan pinggiran 
yang selama ini dianggap terabaikan oleh program-program pemerintah. 
Dalam operasinya di Bima sejak beberapa tahun terakhir ini muncul berbagai 

                                           
3 Sejumlah tokoh Muhammadiyah seperti H. Abdul Gani Masykur, Maman HS, dan H. Muhammad Anwar telah dihukum 
oleh rezim Orde Baru karena dituduh terlibat dalam Peristiwa Lampung. Mereka dianggap terlibat karena dalam waktu 

yang bersamaan dengan peristiwa di Lampung itu, di Bima juga mereka melancarkan serangkaian kegiatan dakwah yang 

dianggap membahayakan pemerintah. Mereka ditangkap seusai melakukan ceramah subuh di sebuah masjid di Bima. Kelak 
pada masa reformasi mereka ini menjadi tokoh terkemuda Partai Amanat Nasional (PAN). 
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isu yang menyatakan bahwa di balik kegiatannya, Plan Internasional sedang 
menggiatkan misi zending atau Kristenisasi. Ulama-ulama MUI 
mempertanyakan pola kegiatan Plan yang dianggap menyimpang, seperti 
membawa anak-anak bertamasya ke tempat-tempat ibadah orang di luar Islam, 
membagi buku-buku cerita yang bernuansa Kristen, korespondensi antara anak 
asuh dan orang tua asuh dari luar negeri, sampai dengan mengadakan kegiatan 
sewaktu umat Islam menuanaikan ibadah shalat. 

Kasus ini segera mencuat ke permukaan dan menjadi kontroversi di 
tengah masyarakat. Muhammadiyah secara resmi menentang operasi Plan di 
Bima dan meminta Bupati untuk mencabut izin operasinya.  Kalangan NU 
meskipun tidak secara resmi sebagaimana Muhammadiyah meminta Plan 
dibekukan, tetapi sikapnya tampak terwakili oleh suara-suara yang dilontarkan 
oleh MUI. Akhirnya Plan betul-betul dicabut izin operasionalnya.  

Tetapi di balik kasus itu, di kalangan umat, terutama kaum intelektual, 
muncul perdebatan mengenai kasus ini. Pada umumnya para tokoh tua baik 
dari NU maupun Muhammadiyah sependapat dengan suara-suara yang 
didengungkan oleh MUI dan Muhammadiyah bahwa Plan membawa misi-misi 
tertentu dan harus segera dicegat. Memang Plan tidak membangun gereja 
tetapi mereka sebetulnya sedang membangun gereja itu di hati umat Islam 
melalui propaganda buku-buku dan kegiatan-kegiatan yang jauh dari nuansa 
Islam. Pandangan kaum tua ini jelas memperlihatkan sikap tidak kompromistis 
terhadap Plan dan program-programnya. Sementara itu, di kalangan kaum 
muda, timbul apresiasi cukup menarik. Mereka menyatakan bahwa umat Islam, 
terutama para pemimpinnya, seharusnya tidak serta menjadi reaksioner 
terhadap perkembangan-perkembangan di masyarakat. Melihat dan menyikapi 
persoalan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, tidak bisa 
dengan cara pandang hitam putih. Mereka melihat bahwa pembinaan umat 
harus dilakukan dengan pola yang memadai serta pendekatan yang lain dari 
yang selama ini pernah dilakukan. Selama ini pembinaan umat yang dilakukan 
oleh para ulama tidak kunjung menampakkan hasil, karena pendekatannya 
monoton.  Umat tidak bisa terus menerus diberi ceramah, yang mereka 
butuhkan adalah upaya konkret yang dapat meringankan mereka dari 
himpitan-himpitan persoalan hidup: kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, 
dan seterusnya. Maka jika ada upaya ke arah itu, harus didukung atau minimal 
diapresiasi secara objektif. Jika pun dalam berbagai program pemerintah atau 
lembaga lain terdapat sisi-sisi tersembunyi yang dapat dianggap sebagai potensi 
bahaya bagi umat, tinggal dimanage sehingga potensi itu dapat berbalik arah 
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menjadi potensi pendukung perkembangan umat. “Biar saja Plan punya 
rencana Kristenisasi lewat program-programnya, tetapi kan kita sendiri yang 
melaksanakannya di lapangan. Mereka punya uang, mari kita manfaatkan 
untuk membangun masyarakat. Halal!” begitu cetusan salah seorang tokoh 
muda. Selanjutnya, diskusi mengarah kepada masalah pola berdakwah. Selama 
ini, kaum tua terlalu mengandalkan cara lama dalam berdakwah, yaitu dakwah 
lisan. Itu tidak terlalu efektif. Umat tetap saja terpinggirkan. Lagi pula 
jangkauan dakwah seperti itu sangat sempit, meliputi umat di lingkungan 
masjid, sedangkan umat di luar masjid sama sekali tidak terjangkau. Karena itu 
menurut kalangan muda, sudah seharusnya dicari alternatif berdakwah melalui 
kerja konkret di masyarakat. Kalau dakwah model ini sudah bisa dilakukan, 
maka semua muslim memangku predikat da’i, tidak saja terbatas pada ulama-
ulama tertentu saja. Kalau ada pembatasan, maka sangat tidak proporsional 
dengan kuantitas dan kebutuhan umat. Siapa saja bisa jadi berperan sebagai 
da’i. Pekerja LSM, aktivis partai, penyuluh, birokrat, dan seterusnya, bisa 
memainkan peran yang berarti dalam upaya pengembangan masyarakat Islam. 
Maka dalam kerangka pikiran seperti itu, kehadiran Plan Internasional dengan 
kegiatannya dapat dimengerti atau bahkan didukung sepanjang tidak ada 
indikasi kuat yang mengarah kepada konversi agama. Untuk itu, yang 
diperlukan oleh para ‘punggawa’ agama adalah menyiapkan SDM yang 
inovatif agar jika kemudian mereka terlibat dalam program-program serupa, 
dapat menghindarkan diri dari misi-misi luar dan bahkan memanfaatkannya 
secara maksimal bagi kepentingan pembinaan umat. 

Munculnya pikiran-pikiran baru berkaitan dengan Plan seperti di atas, 
kemudian dapat mengubah kebijakan pemerintah mengenai Plan. Bupati Bima 
akhirnya mencabut kembali larangan pengoperasian Plan di Bima. Akibat 
kebijakan ini, kalangan ulama (tua) menarik dukungan moral mereka kepada 
Bupati Bima. Posisi sebagai penasihat Bupati mereka tinggalkan. Demikian juga 
dukungan politik melalui PNU dan fraksinya di DPRD, kendaraan politik 
bupati, juga dicabut. Bersamaan dengan itu muncul konflik baru, yaitu konflik 
antara MUI-pemerintah serta antara PNU-Bupati. Sebagai kader NU, bupati 
yang merasa kehilangan dukungan dari kalangan ulama NU, kemudian beralih 
kepada komunitas NU lainnya yang berafiliasi ke PKB. Selain itu, bupati juga 
mulai memberikan angin yang segar bagi kemunculan ulama-ulama muda. 
Sosok-sosok seperti H. M. Husni dan H. Taufiquddin diberi tempat yang 
cukup penting. Yang pertama menjadi kepala Departemen Agama sementara 
yang kedua digadang menjadi ketua MUI menggantikan H. M. Said Amin. 
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Selain mereka, posisi-posisi strategis di lingkungan Depag, seperti kepala 
sekolah, kepala KUA, serta kepala-kepala sub bagian di lingkungan Depag, 
berada dalam kendali kalangan muda. 

Sepintas, ini merupakan konsekuensi biasa dari proses regenerasi, tetapi 
tampaknya kalangan tua merasa sedang terjadi proses peminggiran peran 
mereka dalam kancah pembinaan umat. Pada gilirannya, mereka mengambil 
sikap kepada generasi muda seolah-olah mereka sebagai pesaing. Di sisi lain, 
kalangan generasi muda juga cenderung mengidentifikasi diri berbeda dengan 
generasi sebelumnya, bahkan ada juga sampai menafikkan kaum tua. “Saya 
memang anak seorang tokoh NU, tetapi saya tidak dibesarkan oleh NU, bahkan 
dari segi pemikiran saya lebih condong kepada Muhammadiyah,” begitu 
ungkapan yang terlontar dari salah seorang tokoh muda. Pengakuan atau gejala 
seperti ini sangat mudah ditemukan dalam diri tokoh-tokoh muda Islam di 
Bima. Pola transmisi doktrin dari generasi ke generasi bias berlangsung 
sedemikian tersendat seperti terjadi di kalangan NU itu bisa terjadi, mengingat 
di NU tidak terdapat wahana yang memadai bagi dilakukannya transfer 
ideologi. Tidak sebagaimana di Muhammadiyah, di NU transfer ke-NU-an 
tidak dilakukan. Misalnya, di lembaga pendidikan NU sama sekali tidak 
terdapat kurikulum yang dapat membungkus doktrin aswaja. Kenyataan ini 
ditengarai sebagai penyebab renggangnya hubungan antar generasi di kalangan 
NU.  
 

Wacana Syari’at Islam. Bima adalah salah satu daerah di Indonesia yang 
gencar menyuarakan kemungkinan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan 
masyarakat. Bagi kalangan agamawan di Bima, wacana ini tidak sama sekali 
baru, sebab Bima pernah mengalami pelaksanaan syari’at Islam pada masa 
kesultanan. Pada masa kesultanan itu, syariat Islam dilaksanakan secara 
konprehensif di bawah wewenang lembaga ke-qadi-an yaitu Mahkamah 
Syar’iyyah. Para ulama merespons perkembangan baru ini tanpa hangar-
bingar. Mereka secara diam-diam menginternalisasi isu syari’at Islam itu 
dengan cara intelektual. H. M. Said Amin, ketua MUI Bima misalnya, menulis 
buku mengenai pelaksanaan syari’at Islam. Buku ini dimaksudkan oleh 
penulisnya sebagai rasionalisasi, atau tepatnya tekstualisasi (karena memuat 
dalil-dalil naql) bagi pelaksanaan syari’at Islam. Dengan buku ini penulis ingin 
mencari landasan tekstual-qur’ani bagi pembumian syari’at Islam.  

Yang menarik adalah respon yang ditampilkan oleh kaum muda. Mereka 
juga merespons secara intelektual, tetapi lebih gegap-gempita. Yayasan 
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Ta’awun adalah institusi yang dianggap paling depan mengusung isu syari’at 
Islam di Bima. Di Yayasan ini berkumpul orang-orang muda yang memiliki 
komitmen tinggi terhadap Islam, bahkan mereka itu dianggap militan. Mereka 
mengusung isu syari’at Islam melalui seminar dan pertemuan-pertemuan 
khalaqah. Dalam sebuah seminar yang bertema syari’at Islam pada tahun 2000 
yang lalu, rata-rata peserta yang sebagian besar dari kalangan muda 
menyepakati diberlakukannya syari’at Islam sebagai jawaban yang paling 
mungkin bagi pelbagai penyakit sosial dan keterbelakanagan kebudayaan masa 
kini. Mereka juga mengambil metodologi yang radikal-progresif bagi 
pelaksanaan syari’at Islam. Generasi tua yang berbicara pada saat itu bukannya 
tidak setuju dengan syari’at Islam, tetapi jalan yang mereka tempuh dianggap 
oleh kaum muda sebagai berbelit-belit, lamban, tidak terarah, dan tidak 
sistematis. Bagi orang muda syari’at Islam harus dilaksanakan sesegera 
mungkin bagaimanapun caranya, sesuatu yang bagi orang tua sebagai tindakan 
gegabah. Anak-anak muda ini tampaknya tidak memiliki pengalaman sejarah 
yang sangat traumatik ketika umat Islam Indonesia mengalami masa-masa sulit 
di bawah Orde Baru karena kegetolan para pemimpin Islam dalam 
memperjuangkan komitmen keislaman.  

Suasana perdebatan ini kemudian berlanjut dalam forum-forum diskusi 
terbatas di kalangan umat. Dalam perkembangannya kemudian dapat dibaca 
polarisasi pandangan antara kalangan muda dan kalangan tua. Kalangan tua 
terutama mereka yang berlatar belakang organisasi NU, sementara kalangan 
muda adalah mereka yang di kemudian hari banyak terlibat dalam partai politik 
Islam seperti PPP, PBB, PNU, dan PKS.  

Kalangan muda yang sangat responsif terhadap isu syari’at Islam juga 
muncul dari kalangan pesantren. Salah satu pesantren yang giat dengan isu 
syari’at Islam adalah PP Al-Husaini yang terletak di lingkungan Salama Kota 
Bima. Pimpinan pesantren ini H. Ramli Ahmad adalah mantan qari’ (pembaca 
al-Qur’an) terbaik tingkat nasional dan internasional pada akhir 80-an. Beliau 
adalah seorang guru agama Islam dan merupakan menantu seorang ulama besar 
Bima, H. Abubakar Husain. Berkat rintisannya pesantren al-Husaini menjadi 
salah satu pesantren terpandang di Bima. Di pesantren inilah banyak dibahas 
mengenai strategi islamisasi sosial. Pada tahun 1999, di pesantren ini diadakan 
khalaqah yang dihadiri oleh semua kalangan yang simpati terhadap islamisasi 
melalui syari’at Islam. Di antara yang hadir dan berbicara itu adalah H. M. Said 
Amin, ketua MUI Bima. Salah satu yang mengemuka di forum itu adalah saling 
klaim antar tokoh mengenai peranan mereka dalam pengembangan masyarakat 



 13 

Islam di Bima. Kalangan muda yang mendominasi forum itu merasa bahwa 
merekalah yang harus mengambil alih kendali pengembangan umat supaya 
tidak terjadi kelambanan-kelambanan sebagaimana selama ini terjadi. 
Pernyataan ini menyinggung perasaan kalangan tua. H. Said Amin yang 
mewakili kalangan tua sampai berbicara, bahwa masalah dakwah Islam sudah 
jelas siapa yang harus bertanggungjawab, ialah para ulama atau lebih sempit lagi 
MUI secara institusi. Dengan kata lain, dakwah Islam tidak perlu lagi 
dicampuri dengan pikiran, strategi dan pihak lain yang justru bisa merugikan 
kepentingan umat Islam sendiri. Forum itu kemudian tidak menghasilkan apa-
apa kecuali perdebatan-perdebatan.  

Perdebatan-perdebatan itu, yang dapat menggambarkan perbedaan 
pandangan para ulama mengenai pengembangan masyarakat muslim ke depan, 
di kemudian hari mengambil bentuk berupa perbedaan sikap di kalangan ulama 
terhadap banyak masalah umat. Seiring dengan perubahan dan dinamika, 
generasi muda kemudian banyak direkrut menjadi pemegang peranan dalam 
sector-sektor penting di pemerintahan, sementara di sisi lain generasi tua 
semakin kehilangan peranan yang signifikan-strategis dalam pengembangan 
umat. Suasana ini mau tidak mau membawa “rivalitas” antara dua generasi, 
meskipun rivalitas itu tidak serta merta konfrontatif. H. Said Amin misalnya 
semakin hari semakin kehilangan peranannya yang strategis sebagai penasehat 
pemerintah segera setelah kasus Plan Internasional, sementara di satu pihak 
kalangan muda seperti H. Ramli Ahmad, H. Taufiquddin Hamy, dan 
sebagainya semakin mendapat kepercayaan dari pemerintah dalam masalah-
masalah yang berkaitan dengan urusan agama.   

 
Wacana Institut Islam Timur (IIT). IIT dirancang sebagai lembaga 

konprehensif yang concern terhadap masalah pengembangan umat Islam 
khususnya di Bima dan sekitarnya. Dengan entry point sebagai lembaga 
pendidikan tinggi Islam, IIT juga dimaksudkan sebagai lembaga pengkaji dan 
pengembang umat. Lebih dari itu, lembaga ini merupakan semacam islamic 
center dan dapat berfungsi sebagai sekretariat bersama (sekber) seluruh 
kekuatan umat di Bima.  

Sepanjang menyangkut visi dan misi serta tujuan kelembagaan, tidak ada 
yang berkeberatan dengan rencana pendirian IIT, apalagi kemunculannya 
disokong sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat. Namun muncul 
pertanyaan, apakah keberadaan IIT tidak menimbulkan konflik kepentingan di 
antara elemen umat; apakah tidak akan bertabrakan dengan institusi resmi 
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pemerintah seperti Departemen Agama, MUI, dan sebagainya. Pertanyaan-
pertanyaan ini segera bisa diabaikan ketika semua elemen umat melihat 
perlunya rencana alternatif pengembangan umat, karena disadari bahwa 
persoalan umat pada hakekatnya sangat kompleks.  

Pertanyaan yang paling menarik adalah, apakah tidak justru IIT menjadi 
pintu bagi masuknya corak Islam yang “lain” di Bima. Pertanyaan ini wajar 
dimunculkan mengingat para penggagas IIT adalah mereka yang memiliki latar 
belakang Islam yang bisa dikatakan liberal. Mereka umumnya adalah anak-anak 
kaum tradisonalis yang kemudian meramu pikiran dan tindakan mereka 
berdasarkan referensi pendidikan Islam modern yang cenderung liberal, 
terutama dari IAIN. Liberalisme pikiran mereka cenderung radikal, karena 
pikiran dan tindakan itu berangkat dari titik tolak yang berbeda. Dalam 
komunitas lama, mereka sering dianggap aneh atau “murtad” dari jalan para 
sesepuh.  

Istilah “Islam Timur” menjadi salah satu aspek yang diperdebatkan. 
Istilah itu menegaskan adanya jenis Islam “lain” yang hendak diusung oleh 
institusi ini. Pemakaian istilah ini menjadi sumber apriori banyak kalangan 
terhadap institusi ini. Dalam persepsi mereka, Islam yang lain itu adalah Islam 
baru yang berbeda dengan Islam yang dipeluk oleh umat selama ini. Sementara 
itu bagi para penggagasnya, Islam timur itu dimaksudkan sebagai 
penggambaran atas realitas Islam yang berada di wilayah timur Indonesia. Jadi, 
timur dalam pengertian wilayah semata-mata. Lebih dari itu, Islam timur 
merupakan representasi perlawanan terhadap “kecongkakan” studi Islam 
kawasan yang selalu berorientasi kepada wilayah barat. Dalam pengertian, 
kalau orang berbicara tentang Islam di Indonesia maka yang diacu adalah Islam 
di Jawa, Islam di Sumatra, dan sebagainya, sementara Islam yang berada di 
wilayah Indonesia timur cenderung terabaikan dari kajian Islam kawasan 
tersebut. 

Masalah lain yang muncul di sekitar wacana IIT itu adalah bergulirnya 
ide penulisan al-Qur’an oleh seribu ulama yang ingin dilakukan oleh IIT. 
Sepintas, ide itu menarik dan dianggap menggempitakan syiar agama. Tetapi 
kemudian orang bertanya, dari mana diperoleh seribu orang ulama. Bukankah 
orang Bima hanya memiliki beberapa orang yang benar-benar dianggap ulama, 
lebih-lebih dewasa ini saat mana banyak ulama yang meninggal tanpa ada 
regenerasi yang memadai. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukannya tanpa 
disadari oleh para penggagas ide tersebut. Mereka para muda progresif itu 
mengajukan argumen, bahwa untuk membina jutaan umat diperlukan human 
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resources yang banyak dan memadai. Tidak cukup mengandalkan ulama-ulama 
yang ada sekarang yang semakin hari semakin berkurang sementara umat 
semakin bertambah jumlah nominal dan kompleksitas permasalahannya. 
Diperlukan banyak kader ulama atau paling tidak para da’i dan penyuluh umat. 
Yang menjadi persoalan umat dewasa ini, menurut kaum muda, bukanlah 
sedikitnya ulama melainkan kurangnya komitmen tiap-tipa pribadi umat dalam 
menjalankan peran sosial di tengah problematika umat. Dalam konteks itulah 
ide penulisan al-Qur’an oleh seribu ulama tersebut harus dipahami. Bukan 
semata-mata syiar di balik penulisan itu yang penting, melainkan semangat 
pembaharuan yang ada di dalamnya. Dengan teridentifikasinya seribu ulama, 
maka itu berarti terjadi redefinisi ulama. Ulama dengan demikian tidak lagi 
terbatas pada sosok-sosok tertentu yang dianggap langka, tetapi juga ada di 
mana-mana di sekitar umat. Umat bisa senantiasa mengakses ulama kapan dan 
di mana saja. Karena ulama bisa saja seorang guru agama, atau petani, atau 
pedagang, atau siapa saja yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan 
keagamaan dan kemasyarakatan. Tidak terlalu dibutuhkan ulama yang tinggi 
dan dalam pengetahuan keagamaannya, yang dibutuhkan umat adalah mereka 
yang memiliki ilmu dan mau mendedikasikan ilmunya itu untuk 
pengembangan umat. Juga ulama tidak harus sosok yang berpengetahuan 
agama. Ilmu apa saja yang digenggam dan diamanatkan kepadanya yang 
penting “halal, toyyibah, dan bergizi,” dalam pengertian bisa bermanfaat bagi 
kemaslahatan umat. Dengan pikiran ini, pada dasarnya siapa pun bisa saja 
menyandang predikat dan berperan sebagai ulama. Siapapun adalah da’i. Para 
penggagas ide ini mengambil ilham dari konsep “raushan fikr” Ali Syari’ati dan 
konsep “intelektual organik” ala Antonio Gramsci, atau konsep “cendekiawan 
profetik” ala Kuntowijoyo. Dalam konsep-konsep itu, ulama atau kaum 
terdidik dalam suatu masyarakat haruslah mereka yang memiliki komitmen 
dan mau mendedikasikan segala kemampuannya demi kemaslahatan umat dan 
masyarakat. Mereka juga harus mau terlibat dan bergumul secara intens dengan 
masyarakat. Mereka tidak mengambil jarak dengan problem masyarakatnya.  

Gagasan ini jelas mengandung konsekuensi dekonstruksi terhadap 
hirarki umat. Dan itulah yang mengganjal di hati banyak kalangan tua. Mereka 
merasa bahwa ide itu jelas menggambarkan pengabaian kaum muda terhadap 
peran-peran yang dimainkan oleh mereka selama ini. Sementara kalangan 
muda melihat adanya krisis kepemimpinan yang dialami umat, sehingga 
pelbagai masalah strategis yang dihadapi tidak kunjung teratasi. Karena itu 
diperlukan pembaharuan, yaitu pembaharuan cara berpikir, pembaharuan 
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metodologi, dan pembaharuan pola tindakan dan gerakan. Konsekuensi 
pembaharuan inilah yang banyak dikhawatirkan oleh kalangan tua.   

 
D. Faktor Konflik 

APA yang disebut sebagai konflik antar generasi ulama di Bima tidak lain 
adalah perbedaan cara berpikir yang melahirkan dinamika internal di kalangan 
umat, khususnya dalam lingkaran elit-elit agama. Perbedaan cara berpikir itu 
menyangkut masalah bagaimana seharusnya dilakukan pembinaan umat. Bagi 
kalangan tua pengembangan umat adalah hal yang sudah tertentu, tertentu 
objek- subjeknya dan metodologinya. Adalah para ulama-lah yang memegang 
peran dan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Metodologinya pun 
jelas, yaitu menyampaikan kebenaran dan ajaran agama kepada umat dengan 
cara berdakwah. Sementara itu kalangan muda menganggap pembinaan umat 
harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar hasilnya bisa massif dan 
efektif. Untuk itu diperlukan usaha kreatif dan inovatif. Identifikasi 
permasalahan umat dari berbagai perspektif harus dilakukan terlebih dahulu 
baru kemudian dapat ditentukan strategi dan pola pembinaan umat. Dengan 
demikian usaha pembinaan umat adalah kegiatan yang komprehensif dan 
melibatkan banyak kalangan. Pelaku dakwah atau pembina umat bukan saja 
mereka yang dikategorikan ulama sebagaimana dipahami umum, tetapi juga 
sesungguhnya siapa saja yang memiliki potensi untuk disumbangkan. Dengan 
kata lain, pengertian ulama harus diperluas, tidak dibatasi oleh kaidah-kaidah 
lama. Jika dewasa ini sangat sulit menemukan ulama plus (yang memiliki ilmu 
komprehensif: agama dan umum sekaligus), maka peran keulamaan harus 
dibagi-bagikan kepada individu-individu secara kolektif, kepada ahli sosiologi, 
ahli psikologi, ahli pertanian, ahli kesehatan, dan sebagainya di samping tentu 
saja ahli agama. Mereka dapat bekerja secara kolektif dan sistemik, sehingga 
bisa saja apa yang disebut ulama bukan serta merta merujuk kepada sosok 
personal tetapi impersonal berupa usaha pembinaan umat secara sistemik.  

Pemahaman-pemahaman seperti di atas jelas menggambarkan saling 
klaim antara dua generasi muslim di tingkat elit. Kalangan tua merasa usaha 
pembinaan umat adalah “wilayah territorial” mereka, sementara kaum muda 
cenderung melihat apa yang dilakukan oleh para ulama (tua) selama ini tidak 
kunjung membawa umat ke arah yang lebih baik, atau bahkan mereka tidak 
berbuat apa-apa untuk umat. Perbedaan pandangan mengenai masalah-
masalah pembinaan umat Islam adalah hal utama yang menjadi penyebab 
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terjadinya konflik, atau penyebab kurang harmonisnya hubungan antar 
generasi ulama di Bima. 

Saling klaim seperti itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Tradisi itu 
dimulai dengan pertentangan antara organisasi dakwah seperti pertentangan 
antara NU dengan Muhammadiyah yang sampai dewasa ini pun masih 
berlanjut. Tetapi dalam perkembangan dewasa ini pertentangan tidak hanya 
antar organisasi melainkan antar generasi. Jadi bisa saja terjadi pertentangan 
antara generasi tua Muhammadiyah dan generasi muda Muhammadiyah, 
antara generasi tua NU dan Generasi muda NU. Pertentangan itu dapat 
dikatakan alamiah, karena dalam masing-masing organisasi keagamaan 
tersebut tumbuh generasi yang berlatar belakang pendidikan modern. Mereka 
tidak lagi dididik secara ketat oleh orang tua dan sesepuh mereka di organisasi-
organisasi keagamaan tersebut melainkan oleh intitusi lain yang lebih modern. 
Mereka tercerabut dari mata rantai doktrin dan pikiran para pendahulunya. 
Mereka kemudian menjadi generasi diaspora dan membentuk cara berpikir dan 
komunitas tersendiri yang berbeda dari generasi tua.  

Perbedaan paham dan gagasan mengenai pembinaan umat pada 
gilirannya melahirkan pola tindakan yang berbeda. Generasi tua cenderung 
melakukan usaha pembinaan umat secara konvensional, sementara generasi 
muda menghendaki pembaharuan. Dua pola inipun bukannya tanpa argumen. 
Generasi tua melihat upaya konvensional yang mereka pilih relatif tidak 
mengandung risiko misalnya berupa disintegrasi umat dan pemborosan-
pemborosan yang mungkin terjadi atau mungkin juga disorientasi dan 
penyimpangan. Kalangan muda melihat umat harus segera diatasi kompleksitas 
permasalahannya dengan cara yang baru. Pembaharuan harus dilakukan 
sekalipun berkonsekuensi bagi perubahan kepemimpinan dan hirarki di 
kalangan umat. Segala sesuatu harus dilakukan secara progresif atau bahkan 
revolusioner, karena permasalahan umat berjalan menurut deret ukur 
sementara upaya pemecahannya berjalan menurut deret hitung. 

Perbedaan cara pandang inilah yang melestarikan konflik di kalangan elit. 
Tetapi konflik itu bukanlah konflik terbuka yang melibatkan modus 
konfrontasi antar-pihak. Apa yang disebut konflik bisa saja berupa dinamika 
pemikiran atau perbedaan pandangan, sikap, dan tindakan. Atau bisa berupa 
pergumulan di sekitar proses regenerasi kepemimpinan umat.◙  
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