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Kata Pengantar 

 
Revivalisme Islam di Indonesia mutakhir lebih tepat dibaca sebagai reaksi atas 
dinamika sosial-politik kenegaraan sepanjang Orde Baru, dibanding sebagai 
ekspresi otentik dan pergumulan keagamaan yang menuntut resurgensi yang 
berpusat pada imaji masa lalu kejayaan Islam. Meskipun revivalisme bersumber 
dan memusat pada respons situasi eksternal, adopsi pandangan keagamaan 
‘orginal’ kemudian menjadi daya rekat dari gerakan revivalisme Islam yang lebih 
banyak bersentuhan dengan kondisi politik kebangsaan. Dengan kata lain, teologi 
dan doktrin keagamaan revivalis kemudian menjadi instrumen Islam politik untuk 
berkontes dalam penyelenggaraan republik.  
Jika secara teologi dan doktrin keagamaan berkonsentrasi pada pemurnian ajaran 
Islam dan islamisasi ruang publik; maka dalam konteks politik kenegaraan, 
gerakan revivalis juga memperjuangkan aspirasi politik yang berbeda dengan 
gagasan republik, dimana jalan kembali pada kebangkitan Islam sebagai satu-
satunya jalan keluar dari kemelut mutakhir yang dihadapai oleh bangsa-bangsa 
yang mayoritas berpenduduk Islam, termasuk di Indonesia. Aspirasi politik yang 
paling mencolok dari revivalisme Islam adalah pelembagaan syariah Islam dalam 
tatanan Negara-bangsa.  
Dikutip dari Khamami Zada1 Oliver Roy (1994) dalam The Failure of Political 
Islam, menyebut kelompok yang mendorong pemberlakuan syariah Islam sebagai 
fundamentalis. Roy mencontohkan gerakan ini seperti mereka yang tergabung 
dalam Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'ati Islami, dan Islamic Salvation 
Front (FIS).2  Salah satu ciri teologi dan doktrin keagamaan utamanya adalah 
kembali kepada kepercayaan fundamental agama dalam semua praktik kehidupan 
keagamaan yang secara literal mendasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah. Karen 
ciri ini, John L. Esposito (1992) lebih suka menyebut kelompok ini dengan 
revivalisme Islam.3  

Jika dilacak, maka kelompok revivalis ini sebenarnya telah tumbuh sejak lama di 
republik. Pada abad ke-20, sebagai respons eksternal dan semangat nasionalisme, 
politik identitas Islam ditujukan untuk melawan kolonialisme Belanda dan 
devrivasi ekonomi-politik yang melahirkan Sarekat Islam (SI) dengan ideologi 
revivalisme Islam, Mahdiisme atau Ratu Adil dan antikolonialisme.4 Gerakan ini 
kemudian menguat pada Masyumi, Darul Islam (DI) dan Dewan Dakwah Islam 

	
1K. Zada. (2002). Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia. 

Jakarta: Teraju, 181.  
2O. Roy. (1994). The Failure of Political Islam, London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2-4.  
3J. L.Esposito. (1992). The Islamic Threat Myth or Reality?. Oxford: Oxford University Press, 7-

8. 
4A. Azra. (2000). “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra Edisi Khusus, 

44.  
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Indonesia (DDII).5  DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan 
secara serius dan terorganisir pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah. Sebelum 
peran ini diambil alih oleh Departemen Agama, DDII menjadi agen utama untuk 
distribusi beasiswa dari Rabithah Alam Al-Islami yang didukung pendanaannya 
oleh Saudi Arabia untuk belajar di Timur Tengah. Untuk memudahkan hubungan 
dengan Saudi Arabia, DDII bahkan membuka kantor di Riyadh pada tahun 1970-
an. Hingga 2004, DDII telah mengirim sebanyak 500 mahasiswa ke Timur 
Tengah dan Pakistan. Mereka kebanyakan direkrut dari kader organisasi-
organisasi Islam modernis yang secara struktural dan kultural terkait dengan 
Masyumi. Para alumnus pendidikan Timur Tengah inilah yang menjadi aktor 
utama penyebaran gerakan revivalisme Islam di Indonesia.6  
Sejatinya, revivalisme keagamaan adalah fenomena yang lazim terjadi di banyak 
setiap agama. Menjadi persoalan kemudian, ekslusivisme ajaran keagamaan yang 
dipilih menjadi doktrin gerakannya menegasikan kelompok yang berbeda. Di 
sinilah revivalisme Islam mendapati tantangannya. Dalam konstruksi masyarakat 
majemuk, seperti Indonesia, ideologi revivalis jelas tidak kompatibel. Meskipun 
tidak menggunakan pendekatan violent dalam mencapai tujuannya, kelompok 
revivalis yang dalam perkembangan mutakhir menggunakan jalur politik untuk 
mewujudkan gagasannya, telah mengikis jaminan kebebasan 
beragama/berkeyakinan, yang justru merupakan jaminan konstitusional dan HAM 
dalam Konstitusi republik. 
Revivalisme yang tumbuh di tengah masyarakat majemuk kemudian diidentifikasi 
sebagai ancaman terhadap demokrasi. Sepanjang ekspresi keagamaan itu 
berorientasi pada pemurnian internal kelompoknya, maka kerangka demokrasi 
mesti mengafirmasi. Tetapi nature dakwah keagamaan yang menyeru seluas-
luasnya umat telah menimbulkan reaksi dari kelompok keagamaan lain. Belum 
lagi pergumulannya dengan teks-teks keagamaan literal yang memungkinkan 
pemahaman keagamaan radikal. Tampak jelas bahwa revivalisme adalah 
environtment yang kontributif pada radikalisasi pandangan keagamaan Islam. 
Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan 2018 yang disusun oleh 
SETARA Institute secara paralel menyajikan laporan tematik yang membahas dan 
mendalami tema spesifik untuk menangkap kecenderungan di tingkat provinsi 
tentang fenomena dan praktik bernegara dan hubungannya dengan jaminan 
kebebasan beragama/berkeyakinan. Meluasnya adopsi syariah Islam sebagai 
bagian dari hukum positif dan islamisasi ruang publik jelas tidak bisa dipisahkan 
dari gerakan revivalisme Islam Indonesia.   
Laporan ini berjudul Revivalisme Islam dan Pelembagaan Syariah, dengan lokus 
penelitian Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam 
konstruksi ketatanegaraan, tiga daerah ini memiliki perbedaan kewenangan. Jika 
Aceh mengadopsi desentralisasi asimetris, maka Sumatera Barat dan Nusa 

	
5I. Hasani (ed.). (2010). Wajah Para Pembela Islam, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.  
6M. Imdadun Rahmat. (2005). Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam 

ke Indonesia (1980-2002). Jakarta: Erlangga, 83.  
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Tenggara Barat mengadopsi desentralisasi simetris atau biasa, sebagaimana 
umumnya daerah lain. Dengan desentrasisasi asimetris dan ‘kewenangan’ 
menerapkan syariah Islam, Aceh menjadi salah satu contoh bagaimana 
pelembagaan syariah Islam dalam hukum daerah (qanun) yang paling agresif. 
Sedangkan Sumatera Barat yang memiliki tradisi keagamaan-adat sangat kuat 
sebagaimana tertuang dalam adat basandi syara, syara basandi kitabullah, 
meskipun tidak diberi kewenangan eksplisit seperti Aceh, menampilkan performa 
yang sama dengan Aceh, yakni adopsi syariah Islam dalam hukum daerah dalam 
bentuk perda-perda syariah. Meskipun masih terbatas pada hukum perdata Islam, 
akselerasi penerapan dan penerimaan publik Sumatera Barat telah mengokohkan 
justifikasi sosiologis keberlakuan produk hukum daerah yang berbasis agama. 
Sementara Nusa Tenggara Barat, berbekal kewenangan atribusian sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B UUD Negara RI 1945, juga 
mengoptimalkan dominasi mayoritas Islam sebagai justifikasi pelembagaan 
syariah Islam menjadi produk hukum daerah.  
Penulis pertama, Marzi Africo menulis tentang Dinamika dan Harapan 
Pengelolaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Aceh. Secara 
umum ulasan Africo menggambarkan secara komprehensif fenomena keagamaan 
baru di Aceh yang merupakan bentuk revitalisasi dari praktik keislaman di masa 
lalu, sebelum era konflik Aceh berlangsung. Africo mendeskripsikan secara kritis 
bagaimana dinamika hubungan antar pemeluk agama dan keyakinan di Aceh. 
Otonomi khusus yang efektif berjalan sejak 2006, dianggap gagal menjalankan 
mandatnya untuk mengakselarasi pembangunan di Aceh. Hal yang justru menguat 
di era ini adalah penguatan politik identitas di masyarakat Aceh, yang berdampak 
buruk pada kemerdekaan minoritas dalam menjalankan keyakinan mereka. 
Dengan segenap kewenangan yang dimiliki, Aceh telah menjadi pelopor 
pelembagaan syariah Islam dalam tatanan pemerintahan daerah. Revivalisme 
Islam yang lebih menyerupai kebangkitan gairah beragama sangat kuat terjadi di 
Aceh. Majelis-majelis dzikir tumbuh subur berjalin kelindan dengan topangan 
penguasa setempat yang dalam event-event tertentu juga menjadi pendukung 
peningkatan elektabilitas kandidat yang sehaluan. Fenomena ini tentu saja 
bukanlah keburukan dalam beragama, tetapi penggunaan sumber daya negara 
untuk memperkokoh dominasi agama dalam relasi sosial bisa saja menjadi 
persoalan.  
Qanun-qanun di Aceh adalah gambaran bagaimana kelompok revivalis Islam 
secara substantif gagasan menguasai panggung politik lokal. Dukungan 
pelembagaan ini bukan hanya datang dari partai politik Islam tetapi hampir semua 
partai politik mendukung gagasan ini, karena dapat memetik insentif politik 
elektoral dari keberlakuan qanun-qanun yang dalam konstruksi ketatanegaraan, 
sebenarnya bermasalah lantaran bertentangan dan/atau inkonsisten dengan 
jaminan-jaminan yang ada dalam Konstitusi Indonesia. 
Selanjutnya, Sudarto dari Sumatera Barat menulis tentang Potret Kebebasan 
Beragama dan Berkeyakinan Di Sumatera Barat. Dalam artikel ini, Sudarto 
merekam berbagai peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat, bukan hanya 
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peristiwa yang terjadi pada periode riset tetapi juga peristiwa-peristiwa yang 
terjadi jauh-jauh sebelumnya. Dengan sajian ini, pembaca dapat memperoleh 
gambaran utuh tentang dinamika kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera 
Barat.  
Isu sentral terkait pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera 
Barat yang dibahas oleh Sudarto utamanya menyangkut hak menjalankan ibadah 
secara bersama-sama/berjamaah dan mendirikan tempat ibadah bagi komunitas 
non-muslim di banyak daerah. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk 
beragama Islam, Sumatera Barat mencatatkan temuan menarik, dari 19 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, hanya terdapat 9 kabupaten/kota saja 
daerah yang mempunyai rumah ibadah resmi bagi pemeluk agama selain Islam. 
Padahal, bisa dipastikan bahwa di setiap daerah terdapat pemeluk agama selain 
Islam. Selain problem bawaan yang melekat dalam Peraturan Bersama Menteri 
(PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah, dimensi adat dan relasi antar-agama juga 
memberikan pengaruh kuat tidak terjaminnya kebebasan warga mendirikan 
tempat ibadah. 
Sama seperti Aceh, Sumatera Barat juga termasuk provinsi yang gemar 
memproduksi perda-perda berbasis agama. Favoritisme dalam tata kelola 
pemerintahan daerah menjadi dasar adopsi syariah Islam dalam hukum positif. 
Meskipun berbeda dengan Aceh yang sudah mengatur hukum publik (pidana), di 
Sumatera Barat masih terbatas pada hukum-hukum perdata Islam. Perda-perda 
tentang kewajiban mengaji, tata cara berpakaian, dan lain-lain, sepintas tidak 
menjadi persoalan, apalagi sudah diproses melalui prosedur demokratis yang 
tersedia. Akan tetapi jika ditelisik, bisa menjadi instrumen pelembagaan 
diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap warga negara. 
Sajian ketiga ditulis oleh Abdul Wahid dan  Atun Wardatun yang menulis 
Penguatan Konservatisme dan Dinamikanya dalam Perubahan Sosial Politik: 
Konteks Nusa Tenggara Barat. Imajinasi kehidupan keagamaan Islam di NTB 
memusat pada Kesultanan Bima di masa lampau. Narasi revivalisme Islam 
bertolak dari sejarah lokal NTB yang islami, telah mempertajam kontestasi 
keagamaan antar organisasi keagamaan di NTB. Organisasi semacam Nahdlatul 
Wathan (NW), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi 
tantangan yang sama, yakni memastikan konservatisme yang menguat tidak 
merusak daya tahan warga NTB menjadi intoleran.  
Di NTB yang terjadi sebenarnya adalah favoritisme yang dilembagakan dalam 
kehidupan berpemerintahan dan akomodasi hukum perdata Islam menjadi hukum 
positif daerah. Berbeda dengan Aceh yang sangat efektif, pelembagaan syariah 
Islam di NTB lebih merupakan bagian dari politisasi identitas untuk tujuan 
politik, karena yang sesungguhnya sedang bekerja di NTB adalah perang narasi 
antarkelompok intoleran dengan kelompok moderat Islam. Kelompok moderat 
Islam mengalami kerepotan luar biasa dengan ancaman narasi keagamaan ekslusif 
yang hari ini sudah menguasai sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan institusi-
institusi pemerintahan. 
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Wahid dan Wardatun meyakini bahwa kelompok intoleran yang anti 
kemajemukan anti-Pancasila beroperasi di atas pandangan konservatisme 
beragama. Mereka menjadi pembentuk dan pelanggeng sikap konservatisme 
dalam konteks kehidupan sosial keagamaan masyarakat NTB. Benih-benih 
kekakuan kelompok yang belum secara penuh menerima Pancasila sebagai dasar 
negara ikut membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Demikian pula masih 
berlangsungnya relasi kuasa mayoritas terhadap minoritas serta ketidaktegasan 
pranata hukum dan otoritas negara menindak pelaku kekerasan menyumbang 
terhadap kemapanan konservatisme.  
Energi pendorong terbesar pelembagaan syariat Islam di NTB datang dari 
pergerakan kalangan muda muslim di Bima dalam pencarian ulang identitas. Citra 
Bima lama sebagai daerah Islam dengan penerapan syariah Islam melalui lembaga 
Mahkamah Syaríyah seringkali menjadi rujukan terutama oleh kalangan 
pendukung syariah Islam, seperti elemen-elemen HTI, FUI, FPI, juga sebagian 
unsur-unsur Muhammadiyah. Romantisisme historis terhadap masa lampau Bima 
yang digambarkan jaya dalam panji Islam di masa Kesultanan ditransformasikan 
oleh generasi tua yang masih mewarisi ingatan sejarah itu kepada generasi muda 
yang sudah kabur memori historiknya.  
Dalam lanskap pertarungan gagasan keagamaan sebagaimana dipaparkan oleh dua 
penulis dari NTB ini, maka menjadi jelas mengapa NTB juga mencatatkan 
sejumlah peristiwa kekerasan atas nama agama. Peristiwa kekerasan terhadap 
kelompok minoritas berlangsung di Pulau Lombok, seperti Peristiwa 171 (2000), 
penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah di Kota Mataram (2006), penyerangan 
kepada kelompok Salafi di Lombok Barat (2006 sebanyak dua kali), dan peristiwa 
penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah di Lombok Timur (2018). Peristiwa 
171 adalah kekerasan paling massif yang pernah terjadi di Kota Mataram, 
mengakibatkan kerusakan beberapa bangunan ibadah umat Kristen dan 
eksodusnya banyak keluarga Kristen dan etnis Tionghoa. Dalam konteks yang 
demikian pula, kreasi resolusi konflik bagi pengungsi Ahmadiyah di Wisma 
Transito, Mataram tak kunjung berhasil. 
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Penguatan Konservatisme dan Dinamikanya dalam 
Perubahan Sosial Politik: Konteks Nusa Tenggara 
Barat 

Abdul Wahid  |  Atun Wardatun 
 

A. Pendahuluan 
Laporan Setara Institute pada 2018 meneguhkan Kota Mataram di Nusa Tenggara 
Barat sebagai salah satu kota dengan tingkat intoleransi yang tinggi (peringkat 10) 
di antara kota-kota lainnya di Indonesia. Indikator utamanya adalah perilaku 
keagamaan yang berkecenderungan kekerasan. Salah satu yang menonjol adalah 
bahwa Kota Mataram lokus bagi terjadinya kekerasan terhadap warga 
Ahmadiyah, dan kekerasan itu berlangsung sampai hari ini. Warga Ahmadiyah 
yang kini hidup dalam pengungsian Transito Kota Mataram terus mengalami 
berbagai bentuk kekerasan berupa pengabaian hak-hak mereka sebagai warga 
negara, seperti isolasi, kesulitan mengurus administrasi, anak-anak yang tidak bisa 
sekolah sebagaimana mestinya, dan sebagainya. Di Lombok Timur, penyerangan 
terhadap kelompok Ahmadiyah terjadi lagi dengan dampak perusakan, isolasi, dan 
trauma. 
Kasus-kasus lokal seperti ini pastilah menyumbang fakta bagi kondisi 
keberagamaan  Indonesia  di mata internasional.  Tak ayal, survey yang dilakukan 
PEW Research Centre menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara 
terburuk yang mengatur kebebasan berkeyakinan, 
(https://m.dw.com/id/kebebasan-berkeyakinan-indonesia-salah-satu-terburuk-di-
dunia/a-19466239?maca=id-Facebook-sharing). Laporan tersebut berkaitan 
dengan situasi keberagaman di 199 negara sampai tahun 2015. Pelaku penindasan 
sendiri ada dua yaitu pemerintah dan kelompok-kelompok sosial militan. Salah 
satu contoh aturan yang mendukung terjadinya penindasan ini adalah UU Nomor 
5 tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Laporan 
tersebut menyebutkan Indonesia bersama dengan Pakistan dan Arab Saudi 
menjadi contoh negatif  untuk pengadilan kasus-kasus yang terkait dengan 
penistaan agama.  
Kasus penistaan agama ini dalam implementasinya bisa diperparah oleh 
kepentingan politik kelompok tertentu dan dominasi mayoritas atas minoritas. 
Kasus Ahok yang baru-baru ini terjadi adalah ilustrasi yang baik dari subyektifitas 
aturan tentang penistaan agama ini. Kasus tersebut juga menggambarkan 
bagaimana ringkihnya posisi minoritas di hadapan mayoritas dan meluasnya opini 
publik tentang ketidakpatutan Ahok yang non Muslim dan China menjadi 
pemimpin di Indonesia. Penolakan terhadap Ahok terjadi secara massif dengan 
proses yang disebut oleh seorang peneliti German bernama Elizabeth Noelle-
Neumann, sebagai normalisation yaitu pembentukan opini publik melului budaya 
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pop (populisme) lewat media dan praktek keseharian masyarakat 
(https://theconversation.com/how-intolerance-can-persist-in-democratic-countries-
the-case-of-indonesia-
110607?utm_source=facebook&utm_medium=facebookbutton) 
Fenomena di atas adalah wujud pengerasan agama yang terjadi di tanah air, dan 
itu merupakan fenomena gunung es. Di baliknya terdapat pertarungan ideologi 
yang menurunkan kontestasi wacana dan praktik keagamaan yang berlangsung 
panjang sampai sekarang. Karena itu ada baiknya jejak pertarungan ini ditelusuri 
lebih dahulu untuk memahami latar dari pertarungan serupa di tingkat lokal. 
Secara historis, pertarungan itu bermula dari tarik menarik antara kelompok 
nasionalis-religius dan nasionalis-sekuler pada masa revolusi kemerdekaan. Pasca 
kemerdekaan kelompok tersebut menjelma menjadi garis Islam politik dan Islam 
kultural. Kedua kelompok ini sampai saat ini masih meneguhkan posisi masing-
masing.  
Bagimana konfigurasi pertarungan ini terjadi di tingkat lokal di Nusa Tenggara 
Barat (NTB)? Apakah fenomena kekerasan beragama sebagaimana digambarkan 
di awal merupakan bagian/serpihan dari reproduksi atau transformasi kontestasi 
warisan itu, atau produk dari kesunyatan hubungan hegemonik antara kelompok 
keagamaan mayoritas versus minoritas? Atau bagian dari masalah dominasi etno-
religiusitas, ataukah imbas dari lemahnya penerapan politik keagamaan dan 
pengelolaan multikulralisme?  Atau ekses semata-mata dari proses lain yaitu 
pertarungan politik lokal misalnya? Ataukan itu imbas dari gejolak Arab Spring 
yang memapar sampai tanah air, khususnya kontestasi ideologi Sunni – Syiah di 
timur tengah atau persaingan Arab Saudi versus Iran? 
Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut di atas, secara bersama, 
ikut berkontribusi terhadap terjadinya konservatisme beragama dalam level yang 
berbeda.  Masing-masing menjadi pembentuk dan pelanggeng sikap 
konservatisme dalam konteks kehidupan sosial keagamaan masyarakat NTB. 
Benih-benih kekakuan kelompok yang belum secara penuh menerima Pancasila 
sebagai dasar negara ikut membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Demikian 
pula masih berlangsungnya relasi kuasa mayoritas terhadap minoritas serta 
ketidaktegasan pranata hukum dan otoritas negara menindak pelaku kekerasan 
menyumbang terhadap kemapanan konservatisme. Demikian pula dinamika 
politik lokal maupun kasus-kasus internasional juga menjadi faktor.   
Tak dapat disangkal bahwa gejala konservatisme agama menguat seiring dengan 
berkembangnya serbuan ideologi transnasional, khususnya yang berasal dari 
dinamika Arab Spring di kawasan Timur Tengah. Kontestasi Arab Saudi versus 
Iran dalam memperebutkan pengaruh dan dominasi ideologi antara Sunni dan 
Syiah, juga berpengaruh di Indonesia, dan menitis pada pergulatan ideologi yang 
sudah berlangsung lama di tanah air (Bachtiar, 2017). Dampak persaingan itu di 
Indonesia adalah pengentalan sektarianisme kedua kutub ideologi keagamaan itu 
yang bersifat massif melalui produksi-produksi wacana di berbagai media dan 
sarana dakwah. Hal ini menimbulkan friksi dan politik identitas dalam masyarakat 
Muslim sampai kepada merebaknya tindakan-tindakan kekerasan.  
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Persebaran ideologi keagamaan transnasional itu, menurut Muhtarom (2019), 
tidak terlepas dari peran agensi aktor dan kelembagaan yang memainkan strategi 
untuk perebutan makna ideologi dan pengaruh di kalangan mayoritas masyarakat 
Muslim Indonesia. Strategi yang dimaksud adalah strategi reproduksi dan strategi 
rekonversi. Strategi reproduksi adalah tindakan pelestarian nilai atau perbaikan 
posisi dalam masyarakat melalui aktivitas pendidikan, dakwah, dan bentuk lain 
seperti penerbitan buku, majalah, dan buletin-buletin. Sementara strategi 
rekonversi berkaitan dengan tindakan-tindakan atau gerakan untuk 
mengakumulasi dan mentransformasi modal-modal sosial, ekonomi, dan kultural 
di dalam arena sosial. Bagaimana kedua strategi ini diterapkan dan beroperasi 
dalam praktik sosial di masyarakat Muslim Nusa Tenggara Barat? Pertanyaan 
inilah yang hendak dielaborasi dalam tulisan ini. 
 

B. Kerangka Konseptual dan Metodologis 
Martin van Bruinessen pernah memunculkan istilah conservative turn untuk 
menjelaskan kecenderungan konservatisme di kalangan masyarakat Indonesia. 
Dia melihat bahwa konservatisme adalah perkembangan baru Islam Indonesia 
yang dimulai pasca kejatuhan Suharto. Dalam pengantar buku Contemporary 
Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn, setidaknya 
dia menjelaskan dua faktor utama munculnya konservatisme ini. Pertama, 
menguatnya demokrasi  yang memungkinkan terbukanya kran kebebasan bagi 
kelompok-kelompok  fundamental bahkan radikal untuk berekspresi. Faktor 
internal ini juga diperkuat oleh faktor kedua yang lebih bersifat eksternal yaitu 
muncul dan merangseknya transnational Islam yang sedikit banyak berhasil 
menggoyahkan warna Islam yang telah ditoreh terlebih dahulu oleh dua organisasi 
sosial kegamaan  terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah sebagai 
Islam yang moderat dan kompromistis. Akibatnya, persepsi internasional terhadap 
Islam Indonesia secara drastis berubah dari ‘the smiling face’  menjadi tidak 
ramah.   
Menurutnya ada asumsi   akan menurunnya pengaruh pandangan progressive dan 
moderat sehingga  mengesankan bahwa mayoritas penduduk Indonesia lebih 
bersifat konservatif. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa asumsi ini  perlu diuji 
lebih lanjut sehingga ada fakta yang  lebih meyakinkan. Apakah conservative turn 
hanyalah response sementara ketika misalnya dinilai dari menurunnya perolehan 
suara partai politik yang berbasis Islam pada 2009, tidak setinggi pada 2004 dan 
1999? Yang berarti masyarakat masih ingin menjadikan Islam sebagai nilai 
kultural ketimbang formalitas struktural?  Signifikan untuk kemudian juga dilihat 
dan dibandingkan data pada dua pemilu tersebut dengan kecenderungan politik 
masyarakat Indonesia pada pemilihan 2014 terlebih 2019 yang misalnya tampak 
pada polarisasi pemilih presiden Jokowi dan Prabowo yang  tidak hanya sekedar 
pandangan politik tetapi diperlebar menjadi pandangan, sikap, bahkan ideologi 
keberagamaan.  
Sementara itu, Nisa (2019) melihat bahwa kelompok masyarakat yang konservatif 
sebenarnya minoritas tetapi mereka bersuara lebih nyaring terutama karena 
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penguasaan beragam media online (polymedia). Penggunaan media online secara 
kreatif dan aktif  (polymedia events) bersama dengan paham patriarchy yang 
dianut kelompok konservatif menjadikan mereka lebih bisa diterima oleh umum 
karena lebih ringan dan sesuai dengan ekspektasi budaya yang sudah terbangun.  
Walaupun kelompok progressive sebenarnya didukung oleh organisasi sosial 
kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah, pemikiran 
mereka dianggap nyeleneh oleh publik  dan pendistribusian wacana melalui media 
online atau yang disebut dengan polymedia events kurang dikuasai. Dengan 
menggunakan kasus KUPI (konferensi Ulama Perempuan di Indonesia) yang 
merupakan contoh gerakan kelompok perempuan progressif dan GEMAR 
(gerakan menutup aurat) dan hijrah call dari kelompok konservatif, Nisa (2019: 8) 
menjelaskan:   
“Women of KUPI, and indeed most Muslim women, re main a silent majority in 
building polymedia events to voice their understanding of the position of women. 
On the contrary, the smaller number of Islamist and other con-servative women 
have been known for their zeal in propagating their understandings ofIslam, in 
particular through their ability to create polymedia events to enable their voices to 
reach a broader audience."  
Silent majority tersebut menjadi arena kontestasi bagi kedua belah pihak yang 
perlu di'bujuk' dengan cara kreatif tetapi tetap santun demi arah kehidupan 
keberagamaan dan keragaman dalam bingkai NKRI yang lebih baik. 
Menariknya, Martin melihat bahwa demokratisasi politik juga melemahkan basis 
sosial pemikiran progressive dan liberal. Mengapa? Karena banyak tokoh-tokoh 
yang selama ini di dalam organisasinya mendukung berkembangnya corak 
pemikiran tersebut malah terbawa arus konservatisme demi karir politik mereka. 
Pernyataan ini sangat menarik sebagai dasar melihat  bagaimana dinamika politik 
lokal NTB memungkinkan munculnya agen-agen serupa yang atas nama 
kebebasan berpolitik, melakukan lompatan-lompatan “ideologis”. Salah seorang 
informan yang pada 2019 ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 
mengakui betapa ia dan kawan-kawan seperjuangan menyembunyikan pilihan 
presiden karena takut tidak mendulang suara dari pemilih yang sebagian besar 
memiliki pilihan berseberangan. Kasus calon DPD yang tidak berhasil lolos 
padahal digadang-gadang oleh organisasi Nahdhatul Wathan (NW) sebagai 
organisasi sosial keagamaan di NTB karena dia secara terbuka menunjukan 
pilihan capresnya menjadi bukti betapa pilihan presiden ini memang sangat kental 
dengan persaingan ideologis.  
Selain gambaran  dalam level nasional  seperti yang dilakukan oleh Bruinessen, 
tulisan ini juga melihat bagaimana konservatisme ini berlaku secara khusus 
bahkan personal. Salah satunya dengan meneropong kehidupan perempuan di 
NTB. Tanpa menyederhanakan bahwa niqab adalah pasti menjadi salah satu ciri 
konservatisme perempuan, tulisan ini menyasar pengalaman perempuan yang 
berniqab  sekaligus untuk mengokonfirmasi bagaimana hubungan cadar dengan 
konservatisme. . Pertanyaan lebih lanjut perlu juga diajukan. Apa fungsi 
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penguatan konservatisme ini bagi pelaku? Apakah seperti yang ditengarai oleh 
MacLeods dengan istilah “accommodating protest”? 
Dengan  setting penelitian di Kairo Mesir terhadap perempuan bekerja  yang 
berhijab, MacLeod  melihat bahwa hijab sebenarnya berfungsi ganda yaitu 
sebagai accommodating atau acquiescence terhadap norma berpakaian perempuan 
tetapi juga dalam waktu yang bersamaan sebagai protest atau  resistance terhadap 
pengharapan budaya  akan domestifikasi perempuan bahwa tempat perempuan 
adalah di rumah. Bagi mereka hijab  bukan hanya  fashion tetapi juga values yang 
membebaskan. Kelompok perempuan bekerja ini karena kondisi ekonomi 
mengharuskan mereka mencari uang, bukan bekerja sebagai bentuk ekspresi diri. 
Keharusan seperti inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan hijab 
sebagai bentuk perjuangan melawan nilai patriarchy tersebut sembari 
mengirimkan pesan kepada publik bahwa mereka adalah perempuan yang punya 
harga diri dan mampu menjaganya.  
Teori MacLeod ini juga digunakan oleh Yuyun Sunesti, et.al untuk melihat 
kelompok perempuan hijab-niqabi di Surakarta yang bergabung dengan kelompok 
Salafi dan dikategori sebagai kelompok konservatisme. Menurut Yuyun, hijaber 
millennial ini menggunakan niqab tidak semata-mata sebagai cara dan alasan bagi 
mereka untuk mengikuti cara hidup kelompok Salafi, misalnya dengan tidak 
menggunakan kosmetik. Faktanya,  dalam waktu bersamaan mereka melakukan 
negosiasi terhadap praktik dan pandangan salafi dan menerapkan agensi mereka 
untuk tetap mengejar cita-cita dan mengekspresikan preferensi personal.  
Dua penelitian tersebut juga bisa digunakan secara metodologis bagi tulisan ini 
yaitu sebagai contoh untuk melihat praktik-praktik konservatisme ini dari 
kehidupan personal dan setting sosial yang lebih detail. Sehingga bisa diungkap 
agenda-agenda lain yang  bisa jadi tidak diupayakan secara sitematis oleh 
kelompok ini, tetapi memiliki pengaruh yang besar bagi meluas dan mengakarnya 
praktik dan cara pandang konservatif.  
Pengumpulan data penelitian ini diawali dengan focus group discussion (FGD ). 
Cara ini dimaksudkan sebagai proses mendapatkan gate keeper dan kelompok 
strategis yang dipandang bisa mengarahkan narasumber yang tepat dan isu 
konservatisme yang terjadi. Diskusi dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang 
memang mengalami kelemahan karena tidak terlalu mendalam informasi yang 
didapat. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh perlu dipertajam yaitu diikuti 
dengan wawancara mendalam secara individual. Dalam wawancara mendalam ini, 
diperoleh juga informasi tentang kelompok-kelompok konservatif yang lalu 
diwawancarai dan diamati interaksi sosialnya melalui pengajian, kelompok odoj 
(one day one juz), lembaga pendidikan formal, majalah-majalah yang dibaca, dan 
saluran media sosial (literasi keagamaan). Secara terpisah juga, peneliti 
melakukan observasi pada piranti-piranti konservatisme misalnya media online 
dan study circle yang dilibati oleh mahasiswa maupun masyarakat umum yang 
diduga telah ikut membentuk ekspresi keberagamaan mereka.  

 

C. Sosio-Religius Masyarakat Nusa Tenggara Barat 
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Secara geografis NTB terbentuk dari perpaduan dua pulau besar yaitu Pulau 
Lombok di bagian barat dan Pulau Sumbawa di bagian timur. Dulu kedua pulau 
ini bagian dari sebuah konsep kawasan yang dikenal sebagai Sunda kecil, dan 
merupakan wilayah geopolitik bersama wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur. 
Jumlah penduduk NTB adalah 4.500.212 jiwa dengan luas wilayah 20153,15 
km2. 
Meski Muslim sebagai kelompok mayoritas, masyarakat NTB pada dasarnya 
bercorak multikultural yang dihuni oleh penduduk dari berbagai latar belakang 
asal-usul etnis dan budaya, mulai dari suku-suku yang berasal dari wilayah 
Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan pulau-pulau di kawasan timur 
Indonesia. Suku-suku transnasional seperti Cina dan Arab juga membentuk 
komposisi masyarakat multikultural ini. Namun demikian, dikenal tiga etnik 
utama yang dianggap dominan, yaitu etnik Sasak yang mendiami wilayah Pulau 
Lombok dan etnik Samawa dan Mbojo yang berada di Pulau Sumbawa. Meskipun 
dominan secara jumlah dan klaim terhadap kepemilikan tanah, ketiga suku ini 
berbagi sumberdaya ekonomi dan sosial dengan penduduk yang berasal dari suku-
suku lain. Kehidupan multikultural terlihat secara nyata terutama di Kota 
Mataram, sebuah kota yang menjadi wadah peleburan dan pertemuan berbagai 
identitas yang dianut masyarakat (melting pot society). Di kota ini masyarakat dari 
berbagai latar hidup berdampingan satu sama lain dalam damai. 
Politik identitas berlangsung dalam perkembangan masyarakat, baik karena 
pergeseran aspek-aspek sosial-budaya dari dalam suatu masyarakat itu sendiri, 
maupun akibat dari interaksinya dengan dunia luar atau orang lain. Dinamika 
internal itu terjadi dalam masyarakat Sasak di Lombok mengikuti gerak alamiah 
akulturasi-evolusi budaya. Di samping merasa dominan, juga terdapat rasa 
terancam dari penetrasi dari budaya luar, sehingga masyarakat merasa perlu 
mencari pegangan identitas sebagai “paku” pengikat. Mereka menemukan itu 
dalam Islam. Adagium “Sasak Gumi Islam” menggema di jagat kesadaran 
masyarakat melalui corong-corong wacana intelektual.  Hasilnya adalah 
penegasan nilai-nilai keagamaan Islam yang kasat mata (dhohir) seperti ikonisasi 
masjid dalam masyarakat. Konon, maraknya pembangunan masjid sehingga 
Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid diilhami oleh politik identitas untuk 
mengimbangi perkembangan yang sama dari pure-pure Bali dan rumah-rumah 
ibadat agama lain yang juga berkembang.  
Pada akhirnya, Islam menjadi sejarah kekinian orang Sasak dengan bertumpu 
pada pertemuan dua simpul budaya dan agama dalam satu cara mendefinisikan 
masyarakat. Filsafat “Lombok Mirah Sasak Adi” adalah pengikat budaya yang 
menggambarkan kesesuaian antara Islam dan kelombokan. Islam adalah jalan 
lurus, demikian juga Sasak bermakna lurus lempang (Zuhdi, 2017). Pertemuan ini 
menghasilkan kemarakan Islam di bumi Lombok. Di samping seribuan masjid 
yang menyebar ke semua pelosok, juga madrasah dan pondok pesantren mewarnai 
corak pendidikan Islam, terutama digerakkan oleh organisasi-organisasi Nahdlatul 
Wathan, Nahdlatul Ulama, Marakit Taklimat, Muhammadiyah, dan ormas-ormas 
yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan masjid dan madrasah ini, sebagaimana 
disinggung di bagian belakang nanti, memberi petunjuk bagi berlangsungnya 
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gerakan sosial Islam di masyarakat, termasuk yang diperankan oleh organisasi 
atau komunitas yang berkaitan dengan gerakan transnasional Islam. Sekolah-
sekolah tahfidz, sekolah Islam terpadu, dan pondok pesantren dengan berbagai 
coraknya menjadi  semakin marak dan diterima oleh masyarakat. Keberterimaan 
ini seakan mengukuhkan kecenderungan menguatnya Islam dalam praktik sosial 
dan ruang publik. Bahkan, di dalam ranah pendidikan ini berlangsung pergulatan 
ideologi keagamaan di mana kecenderungan menguatnya gerakan transnasional 
sangat tampak (Saparuddin, 2018) 
Hal lain yang mengkofirmasi menguatkan dukungan dan basis sosial bagi gerakan 
Islam adalah kemenangan kalangan Muslim dalam jagat politik selama dua satu 
dekade terakhir. Tampilnya sosok Tuan Guru Bajang (TGB) dari Nahdlatul 
Wathan yang memimpin NTB selama dua periode (satu dekade) dan pendirian 
Islamic Center Hubbul Wathan juga menggambarkan penguatan Islam dan pada 
saat yang sama peminggiran basis kekuatan kaum adat dalam jagat politik dan 
budaya. Hal yang sama dipertegas kembali oleh tampilnya suksessor TGB, yakni 
Dr. Zulkiflimansyah dari PKS, memimpin NTB dengan basis kekuatan Islam 
militan seperti kader PKS melalui eksplorasi (politik) identitas Islam. Tampilnya 
elit sosial dengan identitas dan basis Islam yang kuat menggeser hegemoni lama 
di tangan kaum feodal berbasis adat. Demikian juga pertarungan lama berdimensi 
etnik bergeser menjadi pertarungan ideologi keagamaan. Jika hal itu mewujud 
dalam bentuk kekerasan maka yang terjadi adalah kekerasan atas nama agama. 
Peristiwa kerusuhan 171 (17 Januari 2000) di mana kelompok Islam militan 
melakukan kerusuhan menyasar kepada kelompok kristiani di Kota Mataram, 
merupakan preseden bagi kekerasan agama di Lombok.  
Ketegangan, gesekan, bahkan konflik kekerasan ikut mewarnai pergulatan 
identitas itu. Antara masyarakat Sasak-Muslim dan komunitas Hindu-Bali di 
beberapa tempat kerap berlangsung hubungan yang dingin (hidden competition) 
(Suprapto, 2013) . Hubungan kedua komunitas beragama ini sumir lebih jauh ke 
belakang, sebagai hasil transformasi hubungan politik era lama antara Bali-
Lombok yang penuh dengan penaklukan oleh Bali terhadap Lombok. Dalam level 
tertentu, pewarisan ketegangan politis itu mengambil medan lain pada pergulatan 
masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Bayan penganut Wetu Telu 
yang sinkretis antara Islam dan Hindu, yang menghadapi serbuan kultural dari 
selatan, yakni Islam Shaleh yang cenderung puritan-modernis (Budiwanti, 2000) 
Untuk kasus Lombok dalam konteks islamisasi orang Bayan ini, peran Islam 
modernis dimainkan bukan terutama oleh kalangan Muhammadiyah, melainkan 
Nahdlatul Wathan dengan visi dakwahnya yang progresif melalui pondok 
pesantren/madrasah dan masjid ( Mohammad Noordkk: 2004)). Transformasi 
ketegangan berlangsung terus sampai memasuki dimensi lain: bukan hanya 
antarpenganut agama sebagaimana terjadi di Bayan Kabupaten Lombok Utara 
atau di kawasan Cakranegara di Kota Mataram, tetapi juga berlangsung di 
kalangan Islam sendiri yang mulai menegaskan identitas keagamaan masing-
masing, misalnya antara pengikut NW dengan kalangan Salafi atau Ahmadiyah 
seperti yang terjadi Lombok Barat dan Lombok Timur. 
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Konstelasi dan kontestasi sosial-keagamaan juga terjadi di Pulau Sumbawa, 
dengan persamaan dan perbedaan dinamikanya dengan di Lombok. Pembentukan 
identitas keislaman berawal dari peralihan identitas pemerintahan dari kerajaan ke 
kesultanan yang berlangsung di tiga entitas masyarakat besar, yaitu Sumbawa, 
Dompu, dan Bima. Ketiga kesultanan ini pada dasarnya berhubungan darah dan 
membentuk citra kekuasaan Islam atas wilayah Pulau Sumbawa. Dalam 
perkembangan kekinian, pertarungan identitas justru terjadi di sisi timur kawasan 
ini, yaitu Bima, karena kedekatan area kultur nya dengan wilayah Nusa Tenggara 
timur bercorak Katolik. Posisi geopolitik dan area kultur ini ikut memberi andil 
dalam kemunculan dan pemeliharaan serta transformasi konservatisme keagamaan 
di kalangan masyarakat, sebagaimana hal yang sama terjadi dalam kontestasi 
Lombok-Bali. Wujud pergulatan itu di Bima bahkan mampu memberi tanda 
daerah ini sebagai wilayah panas atau “zona merah” dalam konteks kekerasan 
agama (radikalisasi keagamaan), ditandai berbagai kasus yang terjadi.  
Untuk fokus kepada Bima, daerah ini sendiri merupakan sebuah wilayah kultur 
(culture area) yang memiliki karakter yang khas. Sebagai daerah batas budaya 
(cultural border) antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, Bima 
menjadi ruang bagi pertemuan budaya-budaya. Budaya dari berbagai aras datang 
dan pergi untuk berbagi ruang dan peluang hidup. Masyarakat Bima menjadi 
masyarakat terbuka terhadap semua hal dari luar. Narasi-narasi tentang migrasi 
penduduk menggambarkan bagaimana orang luar terinstalasi sebagai “orang 
dalam”. Cerita mengenai kedatangan Sang Bima, aristokrat dari tanah Jawa, untuk 
membangun kerajaan dengan corak baru yang berbeda dengan model kekuasaan 
lokal sebelumya, merupakan contoh preseden keterbukaan orang Bima terhadap 
intervensi dari luar. Hal ini, pada satu sisi, memicu kedewasaan dan kekayaan 
kebudayaan, dan di sisi lain menjadikan daerah ini sebagai medan konflik 
kebudayaan yang intens. Hitchcock (1996) menggambarkan konflik itu terjadi 
dalam tiga ranah: yaitu ranah keagamaan antara Muslim dan Kristen sebagaimana 
representasinya ada di Mbawa (Donggo), ranah kesukuan antara Melayu dengan 
non-pribumi terutama Cina, dan ranah lokalitas lantaran adanya disparitas sosial 
antara daerah pegunungan dengan perkotaan. 
Selain yang dapat diamati oleh Hitchcock, konflik juga berlangsung dalam ranah 
internal agama sebagaimana temuan Prager (2010) yaitu antara kaum puritan 
dalam agama Islam dan kaum adat (penganut tradisi lama). Kaum puritan yang 
mengambil ajaran-ajaran keislaman baru dari tanah Arab (bersamaan dengan pergi 
haji) melakukan pembaharuan keagamaan dari unsur-unsur tradisi yang dianggap 
sebagai sarang kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat. Konflik kerap terjadi antara 
kelompok keagamaan ini, dan bermuara pada hegemoni dakwah kaum puritan, 
kecuali tersisa beberapa wilayah terpencil yang masih memendam tradisi dengan 
cara mereka sendiri. Hegemoni cara berpikir puritanisme inilah yang membuat 
Islam di Bima tampak lebih ortodoks sebagaimana digambarkan oleh Peacock 
(1979) atau terlihat fanatik (Muller, 1997). 
Dinamika kontestasi sosial dan keagamaan bergerak antara peminggiran dan 
dominasi. Dalam pada itu, narasi perlawanan juga berkembang membentuk citra 
heroisme lokal yang unik, karena menciptakan karakter sosial sebagai “rebel” 
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(pemberontak). Kesatriaan para Sultan Bima (terutama Abil Khair Sirajuddin 
yang bersekutu dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar dan Sultan Nuruddin 
yang membantu pasukan Tronojoyo di Jawa), Perang Ngali dan Dena pada masa 
Kolonial Belanda, Perang Soriutu pada masa pendudukan Jepang, perlawanan 
masyarakat Donggo terhadap pemerintah daerah yang lalai pada awal Orde Baru, 
telah menanamkan ingatan akan heroisme komunal sebegitu rupa. Begitu pula 
dengan keterlibatan pemuda dan tokoh Bima di beberapa peristiwa perlawanan 
dengan kekerasan, seperti pada Peristiwa Cikini, Peristiwa Tanjung Priuk, dan 
Peristiwa Lampung, turut mewarnai citra diri masyarakat Bima sebagai 
masyarakat yang selalu dirundung masalah dan mereka tahan banting – bahkan 
bangga – melibatinya. 
Orang Bima menggambarkan daerahnya sebagai “Dana Mbari,” secara harfiah 
berarti tanah beracun, maksudnya daerah penuh misteri. Misteri karena banyak 
peristiwa yang terjadi belum bisa dicerna oleh kognisi publik, baik peristiwa-
peristiwa lama yang mengandung mitologi maupun peristiwa baru yang belum 
mampu disingkap realitas dan eksistensinya. Atas berkembangnya cara pandang 
terhadap peristiwa-peristiwa rumit ini berkembang pula hawa dan aura mistis pada 
jagat kehidupan masyarakat. Itulah kiranya mengapa Prager (2010) menyebut 
daerah ini sebagai “the garden of magic.”. Ketika aura negatif merebak dalam 
kehidupan sosial dan memunculkan konflik-konflik yang memanas yang di 
antaranya melibatkan kekerasan, hal itu dianggap sebagai ejawantah dari mitos 
Dana Mbari tersebut. Masyarakat akhirnya menjadi mafhum dengan keadaan yang 
sedang terjadi, dalam pengertian mendiamkan konflik untuk mengendap dalam 
ingatan bawah sadar dan kognisi sosial. 
Ini semacam pembenaran kultural atas berbagai peristiwa yang dialami dan 
melanda masyarakat Bima mulai dari bencana alam, kekerasan, dan peristiwa-
peristiwa yang menandai kehancuran moralitas sosial dan nilai budaya. Entah 
kapan mulai muncul dan berkembangnya penyebutan ini. Yang jelas, ketika ada 
peristiwa, misalnya, meninggalnya para pembesar dengan cara mendadak lalu 
perhatian publik tumpah ruah pada peristiwa itu, saat itulah kata “Dana Mbari” 
diungkapkan untuk mengekspresikan sisi batin orang Bima. Frase itu juga 
digunakan ketika centang-perenang sosial terjadi, seperti saat memori publik di 
Bima disibukkan oleh peristiwa kekerasan, baik aksi pembunuhan kriminalitas 
atau aksi-aksi terorisme radikal. Ini menjadi menjadi cara orang Bima 
menyederhanakan masalah yang sedang mereka hadapi secara komunal, dan 
mewakili gundah-gulana mereka pada persoalan yang tidak mereka ketahui sebab-
musabab dan solusinya. Menariknya, frase “Dana Mbari” populer di kalangan 
anak-anak muda. Jika terjadi suatu peristiwa atau keadaan masyarakat dan 
ditanyakan kepada kalangan muda, mereka akan jawab secara singkat namun 
retoris, “Ini dana mbari, Bung!” 
Patut menjadi pertimbangan bahwa ini menjadi semacam ideologi sosial yang 
memproduksi pemahaman dan pembenaran atas sesuatu hal. Kenyataannya, 
banyak orang Bima melihat peristiwa kekerasan dan konflik yang berlangsung di 
Bima sebagai biasa dan lumrah, konsekuensi belaka dari karakter panas tanah dan 
jiwa manusianya. Sedemikian rupa sehingga (re)produksi konflik dan kekerasan 
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menjadi rutinitas sosial dan tontonan, seperti tradisi Ndempa (perkelahian massal 
bersifat simulacrum) di Ngali dan Renda di kawasan pedalaman Bima. Pada 
gilirannya konflik dan kekerasan nyata yang terjadi dimaknai bukan sebagai 
extra-ordinary crime, tetapi hal biasa saja yang tidak perlu dirisaukan, dipelajari 
secara sistematis, ditelusuri akar, dan dicarikan jalan keluar kreatifnya. Dari sini 
muncul gejala permisivisme, pembiaran, ketidakpedulian sosial (social 
ignorance), lemahnya ketahanan sosial, dan sebagainya yang bisa mengurangi 
potensi keawasan pada gejala-gejala konflik dan kekerasan yang ada di 
masyarakat. 
Gejala sosial seperti ini pada satu sisi dapat dianggap sebagai cara kreatif 
masyarakat menyikapi keadaan yang rumit menjadi enteng, tetapi pada sisi lain 
menciptakan celah bagi berkembang biaknya berbagai penyakit sosial tanpa daya 
kontrol yang kuat dari masyarakat. Meminjam istilah Nasir Abbas, mantan 
jihadis, masyarakat menjadi hilang KEPO-nya karena sikap memandang masalah 
secara gampang dan kehilangan kontrol sosial. Padahal keingintahuan kolektif 
merupakan nilai untuk menciptakan pranata ketahanan sosial. 
Situasi kontestasi, konflik, corak keberagamaan yang fanatik, ditambah 
penyikapan dengan cara alibi pada mitos Dana Mbari itu belum berhenti sampai 
dewasa ini. Dalam konteks keagamaan, berbagai corak pemikiran dan praktik 
keagamaan berkembang dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Corak 
keagamaan itu beragam mulai dari yang bersifat moderat sampai yang berkarakter 
radikal, berkait kelindan mewarnai alam pikiran keagamaan dan tindakan sosial 
umat Islam. Termasuk pada kalangan muda (pelajar dan mahasiswa) Muslim. 
Kontestasi wacana (ideologi) di kalangan pemuda Muslim ini sebagian 
merupakan metamorfosa dari pertarungan wacana lama antara kaum modernis-
puritan (Muhammadiyah dan Persis) versus kaum tradisionalis (Nahdlatul 
Ulama). Sebenarnya, kontestasi ini telah tercairkan dewasa ini, era 90-an dan 
2000-an awal, oleh mobilisasi kesarjanaan Muslim dari perguruan tinggi agama 
Islam (IAIN/UIN, yang mempertemukan mereka pada aras pemikiran yang sama 
berkarakter terbuka dan moderat. 
Di tengah pertarungan klasik itu, muncul gerakan baru Islam transnasional yang 
menyasar kalangan muda Muslim, baik dari kalangan pelajar dan mahasiswa, 
sekolah/perguruan tinggi agama maupun umum. Hanya saja dinamika baru ini 
dapat dikelola sedemikian rupa dalam domain sekolah/kampus berbasis agama, 
karena di sini  terjadi interaksi dialogis para subyek, agen, dan aktor pendidikan 
keagamaan. Terdapat sumber otoritas dari kalangan guru atau dosen serta 
kepustakaan dan atmosfir akademik yang “berbicara” sehingga dapat menjadi 
sumber utama wawasan agama, sementara  sumber-sumber terbuka lain menjadi 
pembanding (second opinion). Agak berbeda dengan situasi di sekolah/kampus 
umum, di mana pembelajaran agama bersifat terbuka (tidak tertata dalam disiplin 
kurikulum), tidak tersedia otoritas keagamaan yang memadai dan “berbicara”, 
sehingga berkembang tradisi belajar agama “literal” yang bersifat monolog. 
Situasi ini mewarnai pergerakan kalangan muda Muslim di Bima dalam pencarian 
ulang identitas. Citra Bima lama sebagai daerah Islam dengan penerapan syariát 
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Islam melalui lembaga Mahkamah Syaríyah seringkali menjadi rujukan terutama 
oleh kalangan pendukung syariát Islam, seperti elemen-elemen HTI, FUI, FPI, 
juga unsur-unsur Muhammadiyah. Romantisisme historis terhadap masa lampau 
Bima yang digambarkan jaya dalam panji Islam di masa Kesultanan 
ditransformasikan oleh generasi tua yang masih mewarisi ingatan sejarah itu 
kepada generasi muda yang sudah kabur memori historiknya. Akhirnya, kalangan 
muda Muslim yang mendapatkan wawasan syariáh melalui gerakan-gerakan baru 
dari luar (transnasional), seperti dari Wahabi dan Salafi, mempersepsi Bima 
sebagai lahan subur bagi tumbuhnya gagasan dan implementasi syariát Islam 
sebagaimana telah terbukti dalam sejarah. 
Pertemuan aras pemikiran syariáh ala Wahabi dengan gagasan syariáh ala Bima 
lama merupakan faktor pendorong bagi munculnya Islamisme baru dalam jagat 
wacana dan praksis Islam di Bima. Kalangan Islamis kerap menjadikan kondisi 
Bima lama sebagai retorika di balik aksi-aksi Islamisme mereka, sehingga 
keberterimaan umum relatif diperoleh atau resistensi terhadap aksi mereka tidak 
berlangsung massif. Penggunaan masa lalu sebagai rujukan, misalnya, tergambar 
pada retorika Ketua FPI Bima: 

“Islam dan masyarakat di Bima ini sudah parah, sudah hancur. Maka kami 
coba berdakwah dengan cara itu (sweeping). Itu masih mendingan, (hanya 
berakibat pada saling) mengingatkan, amar makruf nahi mungkar. Kalau 
pada zaman (kesultanan) dulu mereka semua sudah kena oleh hukum 
syara.” 

Dalam konteks semangat revitalisasi syariát Islam di Bima, munculnya geliat 
Islamisme seperti yang ditunjukkan oleh tumbuhnya pondok-pondok pesantren 
berhaluan keras seperti PP. Al-Madinah dan PP. Umar Bin Khattab di wilayah 
Sila Kabupaten Bima, juga PP. Imam Syafií di Kota Bima bisa diterima oleh 
masyarakat. Keberterimaan yang tidak harus melalui proses pembuktian 
otoritasnya dalam pengajaran ilmu-ilmu keIslaman sebagaimana pondok 
pesantren tradisional di Jawa atau Lombok. Keberterimaan yang sama juga 
berlaku untuk pengajian-pengajian kelompok Salafi di Kampung Melayu Kota 
Bima, yang dianggap sebagai poros baru Islamisme setelah kegagalan program-
program syariát Islam dari Bupati Bima Zainul Arifin era 1990-an akhir. 
Retorika Islamisme yang mengedepankan revitalisasi sosial dengan merujuk 
kepada syariát Islam dan solidaritas dunia Islam telah terbukti berhasil 
menggalang dukungan moral bagi langgeng dan berkembangnya aktivisme Islam 
berporos Melayu dan Sila (dua pondok pesantren yang dibina oleh alumni Ngruki 
Solo berada di wilayah ini). Sebagai sebuah kampung yang bernuansa Arab cukup 
kental, Kampung Melayu menjadi tempat strategis dan nyaman untuk 
persinggahan dan pintu masuk bagi gerakan transnasional yang bertumpu pada 
Arabisme untuk mengembangkan pengaruhnya di Bima. Maka organisasi radikal 
Jamaáh Ansharut Tauhid (JAT) mendapat tempat hidup di sini. Di sinilah Abu 
Bakar Baásyir transit dalam mengembangkan dakwah khilafahnya di Bima. 
Pengaruh JAT kemudian meluas sampai ke Penatoi Kota Bima, dipicu oleh 
perpecahan internal poros Melayu sebagai akibat dari perbedaan sikap terhadap 



	 152 

wacana ISIS, maka lahirlah kelompok baru Jamaáh Ansharus Syariáh (JAS) yang 
terbentuk pada Agustus 2014. 241  Perpecahan dan migrasi basis ini justru 
merebakkan citra Bima sebagai basis gerakan radikal. 
Stigma “zona merah” terhadap Bima mulai muncul dengan berpindahnya lokus 
gerakan JAT ke Penatoi dan munculnya JAS di Kampung Melayu. Penatoi adalah 
sebuah kelurahan di Kota Bima yang memiliki karakter sebagai “getho” dengan 
pola pemukiman yang padat dan cenderung kumuh. Penduduknya sebagian besar 
bergerak di sektor non-formal seperti buruh pasar, bengkel, pertukangan, dan 
berjualan di warung-warung pinggir jalan yang sederhana. Pertemuan antara 
ideologi yang menempuh jalan kekerasan dengan kemiskinan melahirkan corak 
keagamaan eskatologis, yaitu janji masuk syurga melalui jalan pintas. Hal ini 
kemudian menjadi sarana rekrutmen jihadis yang mulus untuk dikirim ke berbagai 
medan tempur kaum jihadis, seperti Poso di dalam negeri atau Iraq-Syiria (ISIS). 
Rentetan kejadian kekerasan yang melibatkan Densus 88 untuk menyasar oknum 
yang terduga terlibat kasus dan jaringan teroris di tanah air, global atau lokal 
membuat Bima secara keseluruhan terkena stigma negatif dari luar. Berbagai 
upaya dilakukan, baik oleh pemerintah dan masyarakat, untuk menangkis 
konstruksi label zona merah itu. Antara lain dilakukan “Deklarasi Anti 
Radikalisme” baru-baru ini di Kota Bima. Di kalangan muda juga berlangsung 
perdebatan dan kontestasi pemikiran mengenai fenomena kekerasan dan 
konstruksi wacana di baliknya.   

 
D. Penguatan kelompok Islam Konservatif dan KBB di NTB  
Lamat-lamat terdengar dua orang ibu muda yang bertukarpikiran mengenai 
pengucapan hari Minggu dan Ahad di ruang tunggu layanan kesehatan. Ibu yang 
terlihat lebih muda dengan menggunakan jilbab biasa (tidak panjang ala hijaber)  
sedang mengajak anak balitanya bernyanyi “hari-hari”  dengan lirih untuk 
mengusir kebosanan mengantri.  Ibu sebelahnya yang mendengar penyebutan hari 
Minggu, langsung menegur. “haram menyebut Minggu, Bu, Muslim harusnya 
menyebutnya Ahad.” Tampak ibu yang ditegur memerah mukanya. Rupanya ibu 
balita tersebut ingin bertanya lebih lanjut. “kenapa haram?” Ibu yang satunya 
menjawab: “karena itu sama dengan cara penyebutan orang Kristen. Mereka pergi 
ke gereja hari Minggu. Jadi kata ustadz di pengajian, jika kita mengikuti 
kebiasaan suatu kaum, maka kita sama dengan kaum tersebut!” “oh begitu, amit-
amit deh” timpal ibu balita tersebut.  
Obrolan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, sebegitu ideologisnya 
pengucapan hari yang selama ini secara umum jarang mendapatkan perhatian. . 
Kebanyakan kita bebas saja menggunakan dua kata itu untuk menyebut hari 
pertama dalam dauran mingguan itu. Tanpa tedeng-tedeng ideologis dan tak 
berpikir menghindari ke’murtad’an jika menggunakan kata Ahad. Kedua, 
gigihnya ibu yang menegur itu berdakwah dan mulusnya penerimaan ibu yang 
ditegur.  Peristiwa tersebut lalu membuncahkan rasa penasaran kita tentang 

	
241 http://kahaba.net/berita-bima/16773/beda-soal-isis-jat-pecah.html 
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apakah hal-hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap ‘remeh” seperti 
penyebutan hari ini adalah juga menjadi ideologi banyak orang, terutama emak-
emak berhijab seperti yang sedang bercengkerama di atas?  Indikasi apa yang bisa 
dipelajari dari transfer ideologi yang berlangsung cepat tetapi mengena seperti 
yang sedang terjadi di antara dua perempuan ini? Bisakah kasus kecil ini menjadi 
salah satu representasi dari tengah terjadinya arus eksklusifisme di kalangan 
muslimah perkotaan di Lombok, dan NTB umumnya? 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggiring kepada penelaahan berbagai peristiwa 
sosial yang bisa menjelaskan dan menambah representasi dari konservatisme 
beragama, bagaimana proses terjadi dan mengerasnya konservatisme itu sendiri, 
siapa yang terlibat, bagaimana agensi berperan dalam proses itu dan apa saja 
faktor-faktor luar yang ikut mempengaruhi terjadinya penguatan konservatisme 
serta dinamika intens yang terjadi di antara semua pihak maupun faktor yang 
terlibat?  
Rupanya, memang melihat terbentuknya konservatisme harus berawal dari hal-hal 
yang kecil dan dekat dengan kehidupan sehari-hari tetapi seringkali luput dari 
pandangan mainstream. Pengamatan dalam skala kecil dan personal ini penting 
karena normalisasi konservatisme yang berujung pada terbiasanya masyarakat 
bersifat eksklusif dan intoleran sebenarnya berawal dari daily lives.  Salah satu 
pranata yang digunakan oleh kelompok konservatif dalam menggerakkan 
ideologinya adalah dengan menyentuh dan memasuki hal-hal kecil dengan dalih 
“memastikan keislaman dan keimanan” peserta pengajian. Peserta pengajian yang 
tidak atau belum mempelajari secara seksama hukum agamanya apalagi logika 
terbentuknya sebuah aturan halal haram dalam konteks kehidupan sosial lalu bisa 
dengan mudah menerima ajaran ringan seperti itu.  
Salah seorang informan mengaku bahwa dia mengikuti grup WA ihwan ahawat 
untuk melakukan pengajian online. Di dalam grup WA tersebut nama ihwan dan 
ahawat tidak boleh diurutkan dan berdekatan. Awalnya ia kaget. Tetapi setelah 
lama bergaul dengan teman-teman sepengajiannya dia memahami bahwa 
segregasi jenis kelamin sebagaimana di grup WA tersebut adalah proses 
pembiasaan sehingga ruang laki-laki dan perempuan di dunia nyatapun tidak 
boleh bercampur (ihtilath). Kebiasaan-kebiasaan ‘kecil’ seperti ini bekerja sebagai 
pembiasaan sekaligus pemastian keimanan bagi kelompok mereka. Eksklusifisme 
jenis kelamin seperti ini, tanpa disadari, tidak berhenti di situ. Akan berlajut pada 
hal-hal lain dengan menciptakan demarkasi yang jelas antara wilayah publik dan 
domestik tetapi terutama bertujuan membatasi gerak perempuan. Tetapi 
penerimaan anggota pengajian pada hal-hal yang ringan seperti kasus di atas 
adalah langkah awal yang bagus bagi indoktrinasi keberlanjutan. Jadi  jika 
disimpulkan sebenarnya penguatan konservatisme ini memang berlangsung secara 
sistematis. 
Kelompok konservatisme Islam di NTB relatif menyebar di kedua pulau besar 
yang ada NTB, yaitu di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Basis sosial 
masyarakat di kedua pulau ini yang dikenal sebagai masyarakat Muslim yang 
fanatik menyuburkan perkembangan konservatisme agama. Pulau Lombok 



	 154 

bahkan dikenal sebagai “Gumi Islam”, suatu semboyan yang menegaskan 
identitas keagamaan yang kental, sementara pulau Sumbawa mewariskan 
semangat keislaman melalui fakta dan kesadaran historis tentang Kesultanan 
Islam yang pernah ada di Sumbawa, Dompu, dan Bima. Untuk yang terakhir ini 
bahkan dikenal sebagai masyarakat Muslim yang lebih ortodoks (Peacock). 
Identitas yang kental sebagai masyarakat muslim yang taat dan fanatik itu, untuk 
beberapa kasus, menjadi alasan bagi kekerasan atas kelompok minoritas. 
Beberapa kasus yang terjadi di Pulau Sumbawa menunjukkan dominasi kelompok 
mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sebut contoh beberapa peristiwa masa 
lalu seperti Peristiwa Donggo (1972), Peristiwa Gereja di Kota Bima (1980-an), 
Peristiwa Sumbawa (2013 dan 2018) Peristiwa Donggo 1972 adalah protes massal 
warga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima terhadap Bupati yang dianggap 
diskriminatif dalam membangun, namun berefek pada penyerangan terhadap 
kampung Mbawa di mana komunitas Kristen hidup berdampingan dengan 
komunitas beragama Islam.  
Dengan alasan telah terjadi Kristenisasi, maka momentum protes itu berubah 
menjadi islamisasi paksa di kecamatan Donggo yang mengubah komposisi 
penganut agama di Mbawa. Peristiwa penghancuran gereja di Kota Bima terjadi 
karena ambisi politik elit militer yang menghendaki kursi pimpinan daerah dengan 
mengekploitasi sentimen keagamaan masyarakat melalui pelemparan kulit bagi di 
masjid. Masyarakat sontak kaget dan melampiaskan kemarahannya dengan 
melempari gereja dan merusaknya. Sementara Peristiwa Sumbawa terjadi karena 
kesalahan informasi (hoax) terhadap kecelakaan yang menimpa seorang 
Muslimah. Menurut berita burung itu, bahwa si perempuan muslimah sengaja 
dicelakakan oleh seorang polisi bergama Hindu-Bali demi menutup cerita asmara 
di antara mereka. Atas berita itu, terjadilah kesusuhan yang melibatkan kekerasan 
atas kelompok masyarakat Hindu yang ada di Sumbawa Besar.  Peristiwa yang 
sama di Sumbawa terjadi pada 2018 yang melibatkan komunitas Hindu sebagai 
korban, dipicu oleh status media sosial dari remaja beragama Hindu yang 
dianggap menistakan agama.  
Peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas juga berlangsung di Pulau 
Lombok, seperti Peristiwa 171 (2000), penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah 
di Kota Mataram (2006) penyerangan kepada kelompok Salafi di Lombok Barat 
(2006 sebanyak dua kali), dan peristiwa penyerangan kepada kelompok 
Ahmadiyah di Lombok Timur (2018). Peristiwa 171 adalah kekerasan paling 
massif yang pernah terjadi di Kota Mataram, mengakibatkan kerusakan beberapa 
bangunan ibadah umat Kristen dan eksodusnya banyak keluarga Kristen dan etnis 
Cina. Peristiwa ini dipicu oleh emosi yang berkembang dalam tabligh Akbar yang 
dilaksanakan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) NTB di lapangan umum 
Sangkareang Mataram. Pengajian untuk solidaritas Ambon dan Poso itu, 
menghadirkan juga korban tragedi Poso-Ambon, dan para jamaah tersulut 
emosinya demi mendengar testimoni korban dan melihat sendiri keadaan fisik 
mereka, maka sepulang dari pengajian itu, mereka langsung menyasar gereja 
Kristen yang kebetulan berlokasi dekat lapangan umum. Secepat kilat kerusuhan 
lalu melanda Kota Mataram. Tentang penyerangan terhadap kelompok 
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Ahmadiyah, sebuah laporan berdasarkan rilis dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) menggambarkan sebagai berikut:  

“Terjadi penyerangan, perusakan rumah penduduk dan pengusiran terhadap 
7 Kepala Keluarga, 24 orang penduduk Dusun Grepek Tanak Eat, Desa 
Greneng, Kec. Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat oleh sekelompok masa secara. Kejadian tersebut 
mengakibatkan enam rumah rusak beserta peralatan rumah tangga dan 
elektronik lainnya serta 4 sepeda motor hancur. Kelompok masa yang 
berasal dari daerah yang sama, mereka melakukan penyerangan dan 
perusakan karena sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan 
yang berbeda. Sabtu, 19 Mei 2018 jam 13.00 WITA 24 orang penduduk 
yang rumahnya di amuk masa dievakuasi oleh polisi ke Kantor Polres 
Lombok Timur dan sampai siaran pers ini di buat [Minggu, 20/5/2018] 
masih menginap di Kantor Polres Lombok Timur. Sabtu, 19 Mei 2018 jam 
21.00 WITA Terjadi kembali penyerangan dan perusakan rumah penduduk 
di lokasi yang sama dan di hadapan aparat kepolisian yang mengakibatkan 
satu rumah hancur. Minggu, 20 Mei 2018 jam 06.30 WITA Terjadi kembali 
penyerangan dan perusakan rumah penduduk di lokasi yang sama yang 
mengakibatkan satu rumah penduduk hancur. Target penyerang adalah 
meratakan seluruh rumah penduduk komunitas jemaat Ahmadiyah dan 
mengusirnya dari Lombok Timur. Aksi kejadian amuk massa ini sejatinya 
sudah terindikasi mulai Maret 2018 dan di pertegas oleh kejadian pada 09 
Mei 2018 di desa yang berbeda, namun masih di Kabupaten Lombok Timur 
dengan motif yang sama, yaitu sikap kebencian dan intoleran pada paham 
keagamaan yang berbeda yang berujung pada pemaksaan untuk keluar dari 
komunitas Ahmadiyah atau ancaman pengusiran. Semua rentetan peristiwa 
tersebut sebetulnya sejak awal telah dilaporkan oleh pengurus Ahmadiyah 
Lombok kepada aparat kepolisian dan beberapa kali dilakukan dialog yang 
dihadiri Polsek dan Polres Lombok Timur.” 242 

Penyerangan kepada kelompok Salafi terjadi dua kali dalam tahun yang sama 
(2006), dan kedua-duanya terjadi di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat, 
yaitu Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar dan di Desa Sesela Kecamatan 
Gunungsari. Motif kedua penyerangan ini hampir sama, yaitu penolakan warga 
terhadap pengajian Jamaah Salafi, dan penolakan itu berdasakan pada dugaan 
bahwa ajaran mereka menyimpang – dalam pengertian berbeda dengan warga 
lainnya. Sementara pada saat bersamaan warga masyarakat tidak bisa menerima 
perbedaan yang ada di sekitar, sekalipun sikap intoleransi warga ini merupakan 
reaksi dari klaim-klaim kebenaran yang sering dilontarkan oleh jemaah salafi 
untuk kelompok mereka sambil mempersalahkan praktik beragama warga 
mayoritas. 
 
Dari data yang ada, penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah dan Salafi terjadi 
berulang-ulang. Di Lombok Timur terhadap Ahmadiyah dan di Lombok Barat 

	
242 https://tirto.id/kronologi-penyerangan-jemaat-ahmadiyah-di-lombok-timur-ntb-cKQY 
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terhadap kelompok Salafi. Yang menarik adalah penyerangan kepada kelompok 
Salafi yang dianggap sebagai bagian dari konservatisme Islam justru menjadi 
bulan-bulanan dari kelompok mainstream yang selama ini dianggap mewakili 
mazhab keagamaan yang ramah, tidak sarat klaim secara mutlak atas praktik 
keagamaan tertentu, tradisionalis-moderat, yang menjadi anutan masyarakat 
Lombok.  

 

Kejadian Waktu/tempa
t 

Pemicu Korban Penanganan 

Penyerangan 
Kelompok 
Ahmadiyah 

19-20 Mei 
2018 – Desa 
Greneng, 
Lombok 
Timur 

Perkelahian 
anak 

8 rumah 
warga 
Ahmadiyah 
rusak, 26 
orang JA 
diamankan 
di markas 
polisi/ 
diusir 
keluar dari 
kampung 

Penyelesaian 
bersifat normatif, 
karitatif. Upaya 
rekonsiliasi 
belum terlihat 
sistematis 

Isolasi/ 
Pengungsian 
Ahmadiyah di 
Transito 

13 tahun lalu 
(sejak 2006) 

Pengukuran 
jamaah 
Ahmadiyah  

Perlakuan 
diskriminas
i terhadap 
Jamaah 
Ahmadiyah 

Belum ada titik 
terang sampai 
sekarang  

Penyerangan 
kepada 
Kelompok 
Salafi 

Sesela 
Lombok Barat 
(Januari 
2006); 
Jembatan 
Kembar, 
Lombok Barat 
(16 Juni 2006) 

Penolakan 
terhadap 
pengajian 
oleh 
kelompok 
Salafi 

Tidak 
sampai 
memakan 
korban 
dalam 
bentuk 
fisik, selain 
keretakan 
hubungan 
warga 

Diselesaikan 
melalui 
mekanisme 
deeskalasi konflik 
oleh aparat 

Peristiwa 
Mbawa 

Desa Mbawa, 
Kec. Donggo, 
Kab. Bima, 
1969 

Pemuda 
beragama 
Islam 
dituduh 
mencuri 
sandal di 
gereja 

Perusakan 
gereja oleh 
penduduk 
beragama 
Islam dari 
desa 
Mbawa dan 
Luar 

Dialog dan 
penyelesaiaan 
adat 
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Mbawa 

Peristiwa 
Donggo 

Kec. Donggo 
Kabupaten 
Bima, 1972 

Imbas dari 
protes 
terhadap 
kebijakan 
pembanguna
n yang 
timpang oleh 
pemerintah 
Kabupaten 
Bima 

Perusakan 
gereja oleh 
penduduk 
beragama 
Islam dari 
desa 
Mbawa dan 
Luar 
Mbawa 

Sejumlah tokoh 
masyarakat/agam
a dibawa kepada 
proses hukum 

Peristiwa 
Gereja/Sumad
i 

Kota 
Bima,1980-an 

Peletakan 
kulit babi di 
masjid 

Dua gereja 
rusak 

Sejumlah pelaku 
dimejahijaukan 

Kerusuhan 
imbas 
reformasi 

Kota Bima, 
1988 

Berita hoaks 
tentang 
kerusuhan 
yang sama di 
Jawa  

Beberapa 
bangunan 
toko dan 
gudang 
milik Cina 
dijarah dan 
rusak 

Diselesaikan 
secara politis 

Kerusuhan 
Sumbawa 

23 Januari 
2013 

Isu 
perkosaan 
terhadap 
mahasiswi 
beragama 
Islam oleh 
anggota 
polisi 
beragama 
Hindu 

37 
bangunan 
termasuk 
rumah 
ibadah 
(pura 
Hindu) 
rusak) 

Konflik dilokasir 
dengan pelibatan 
massif pihak 
keamanan dan 
keagamaan 

Perusakan 
Pura di 
Sumbawa 

Desa Lunyuk 
Kab. 
Sumbawa, 23 
Desember 
2018 

Status remaja 
Hindu di 
medsos yang 
dianggap 
menistakan 
agama Islam 

Relatif 
tidak ada 
korban 
berarti 
karena 
cepat 
dilokalisisr 

Diselesaikan 
secara 
kekluargaan dan 
dialog 

 
Di samping peristiwa-peristiwa yang melibatkan penyerangan fisik seperti 
tergambar dari matrik di atas, praktik-praktik dakwah yang penuh dominasi juga 
diterapkan untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti dakwah terhadap 
masyarakat penganut Wetu Telu di Lombok Utara dan penganut Parafu di 
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Donggo Kabupaten Bima. Dakwah-dakwah kontemporer yang melibatkan 
produksi budaya juga tidak terlepas dari pengentalan identias keagamaan yang 
berlangsung dalam masyarakat. Dakwah di kedua komunitas keagamaan lokal ini 
dilakukan atas basis pandangan kultural bahwa penganut kepercayaan dan tradisi 
lokal adalah sinkretik yang mencampurbaurkan antara yang ilahiyah dan yang 
profan, karena lebih banyak menyesatkan, dan karenanya harus diselamatkan. Ada 
semacam pembulian ideologis dan serangan kultural terhadap kedua masyarakat 
kepercayaan minorotas tersebut. Praktik dakwah kepada komunitas Wetu Telu 
masih berlangsung sampai sekarang, demikian juga dakwah terhadap komunitas 
Parafu di Donggo, Bima.  
Di lain tempat dan waktu, praktik sosial yang menggambarkan konservatisme 
adalah berlangsungnya tindak kekerasan yang ditengarai berkorelasi dengan 
pemahaman keagamaan yang dianut oleh kelompok warga atau komunitas 
beragama. Kekerasan yang dimaksud mulai dari klaim yang meyalahkan pihak 
lain, persekusi, pembulian ideologi, bahkan  kekerasan fisik berupa pengrusakan 
dan pengusiran. Sikap tidak bisa menerima perbedaan di masyarakat disertai 
dengan penghakiman terhadap sikap dan atau keimanan berbeda dari orang lain 
merupakan pangkal dari tindakan intoleransi. Perasaan terancam akan keruh dan 
pudarnya akidah dari gaya hidup tertentu (terutama gaya hidup yang berakar dari 
budaya Barat non-Islam, adalah sikap lanjut yang menghasilkan gaya beragama 
tanding, misalnya pengenaan cadar/niqab, isbal, bergamis, berjenggot, dan 
sebagainya)  hal mana menempatkan pendukungnya pada posisi berseberangan 
dengan orang lain yang dianggap berbeda. Sikap dan gagasan seperti ini 
mengental menjadi ideologi konservatisme keagamaan yang dijalankan melalui 
strategi-strategi perebutan makna dan posisi dalam masyarakat melalui produksi 
wacana dan pengetahuan (reproduksi) dan akumulasi serta transformasi modal 
sosial, ekonomi dan kultural (rekonversi). Narasi-narasi kekerasan sebagaimana 
dipaparkan pada alinea-alinea di atas menggambarkan berjalannya strategi kedua 
yang menghasilkan citra penguatan ideologi dan identitasnya sehingga dapat 
bekerja kembali sebagai secara berkelanjutan sebagai faktor kohesi dan 
penyebaran.  
Pada tataran strategi reproduksi wacana dan pengetahuan keagamaan konservatif 
tampak pada kecenderungan menjamurnya produksi dan praktik budaya seperti 
kegiatan khalaqah, penerbitan buku, group Whatsup atau media sosial lainnya. 
Semakin populernya sekolah-sekolah Islam dan pondok pesantren bercorak 
tahfidz juga dapat dibaca sebagai petanda menguatnya kecenderungan ini.  
Sepasang suami istri di wilayah Pejeruk Kota Mataram sekitar lima  tahun terakhir 
sudah berubah drastis. Dari awal penulis kenal, mereka adalah pasangan biasa saja 
yang bahkan istrinya tidak berjilbab. Tiga  anaknya tidak disekolahkan di sekolah 
agama. Mereka merubah pandangan tentang sekolah agama ketika putri 
pertamanya pada tahun pertama  kuliah harus dinikahdinikan karena pergaulan 
bebas. Mereka bertekad untuk menyekolahkan putri keempat dan kelimanya di 
sekolah berbasis agama untuk menjaga moralitas pergaulannya. Sayangnya 
pilihan sekolah jatuh pada sekolah yang beraliran konservatif. Sebagai orang tua 
pada sekolah tersebut merekapun mulai aktif mengikuti pengajian dan bahkan tiap 
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bulan berlangganan majalah Hidayatullah. Proses dari pendidikan anak, lalu 
terlibat dalam.pengajian orang tua dan diperkuat literasi keagamaan yang 
cenderung bernada truth claim inilah yang kemudian mengubah mereka dan juga 
banyak orang tua lain. Sekarang pergaulannya dengan masyarakat kampung lebih 
eksklusif. Mereka terlihat membuka kelompok pengajian sendiri  dan suaminya 
sholat di Mesjid kampung hanya ketika sholat Jum'at. Istrinyapun sudah 
mengenakan jilbab panjang dan menutup kios yang biasa menjadi sumber 
ekonomi dan sarana silaturrahmi dengan tetangga.  
 

E. Aktivisme Intoleransi di Tingkat Lokal 
Banyak sekali praktik-praktik yang menggambarkan semakin konservatifnya cara 
pandang masyarakat lokal. Seorang teman mengeluhkan anaknya yang berusia 
SMP yang dibully oleh temannya karena mengetahui bapaknya berafiliasi politik 
dengan TGB yang diketahui mendukung salah seorang capres pada pemilu 2019. 
Pemilihan capres ini dianggap sebagai masalah ideologi. Tampaknya polarisasi 
adanya “partai syetan”dan “partai Allah”sudah merasuki generasi muda seperti 
mereka. Generasi ini dengan sadar melakukan pembullian ideologis hanya karena 
pilihan politik yang bersifat duniawi dan struktural semata.  
Di sebuah grup wasapp forum orang tua SDIT yang penulis ikuti, para orang tua 
pernah bersitegang hanya karena anak-anak menyepakati foto perpisahan mereka 
menggunakan baju putih. Pada saat itu sedang memuncak friksi pendukung kedua 
capres di mana Prabowo menjadi pilihan mayoritas. Karena baju putih identik 
dengan capres lainnya, maka para orang tua mengkhawatirkan mereka dianggap 
mendukung capres tersebut padahal secara insitusional dan kepartaian, sekolah 
tempat anak-anak mereka dididik mendukung capres yang digandrungi mayoritas 
penduduk NTB.  
Pembulian ideologis juga bisa terjadi di ruang-ruang seminar. Penulis menghadiri 
seminar tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang diadakan oleh 
beberapa komponen masyarakat terasuk Partai Keadilan Sejahtera. Dalam seminar 
itu, jelas-jelas mereka mengambil kesimpulan sepihak tentang beberapa kelompok 
masyarakat lain yang memperjuangkan RUU PKS untuk segera disahkan sebagai 
kelompok liberal, jauh dari agama, dan tidak memikirkan generasi demi 
menjalankan agenda titipan donatur luar negeri. Disebutkan misalnya kelompok 
KUPI (Kongres Ulama perempuan Indonesia) yang dengan mentah-mentah 
mereka anggap menjalankan agenda feminisme padahal feminisme adalah produk 
Barat yang ingin menghancurkan Islam.  
Salah seorang peserta memberikan tanggapan bahwa sebenarnya UU PKS ini 
dibutuhkan oleh pekerja sosial yang membela hak anak seperti dia karena banyak 
terjadi kasus perkosaan dan sodomi di daerah-daerah pariwisata di NTB.  Peserta 
yang lain menanggapi dengan mengusulkan agar penyelenggara acara tidak 
menolak RUU tersebut tetapi bertemu dengan kubu sebelah untuk membicarakan 
dan memperbaiki beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan nilai agama 
dan ketimuran. Sayangnya, pembicara seminar berdalih bahwa memang mereka 
tidak bisa ketemu dengan kubu sebelah karena berangkat dari filosofi pemikiran 
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yang berbeda. Kubu pendukung RUU PKS dianggap liberal dan sekuler 
sedangkan mereka sendiri mengklaim mendasarkan sikap pada nilai-nilai Islam 
dan keselamatan keluarga dan generasi penerus.  
Pembulian ideologis ini adalah salah satu produk dari nilai konservatif yang 
dianut oeh masyarakat. Ini terbentuk baik secara sistematis dan terencana maupun 
tanpa disadari. Melalui  seminar, forum orang tua, halaqah-halaqah keagamaan 
dan rapat-rapat politik terjadi penanaman nilai. Pidato pada forum orang tua yang 
pernah penulis hadiri misalnya menyampaikan tentang ketidakbolehan 
mengucapkan selamat hari Natal atau hari besar agama lain dan ketidakbolehan 
perempuan menjadi pemimpin yang diamini juga oleh para hadirin. Menariknya, 
kepala sekolah SD tersebut adalah perempuan. Ketika penulis konfirmasi dengan 
ibu-ibu peserta pengajian tersebut, menurut mereka pemimpin yang dimaksud 
adalah pemimpin keluarga,  pemimpin tertinggi untuk urusan negara atau presiden 
dan pemimpin agama.  Banyaknya peserta yang mempelajari dan memposisikan 
agama bahkan interpretasi keagamaan sebagai  dogma teologis yang menganggap 
Allah perlu dibahagiakan ketimbang sebagai pedoman kehidupan sosial untuk 
memberikan cahaya kepada sesama menjadikan sikap keberagamaan eksklusif ini 
menjadi gampang diikuti.  
Sikap eksklusif ini sekarang telah merambat juga pada bidang ekonomi dan bisnis. 
Di NTB sudah banyak developer yang membuka perumahan eksklusif untuk 
agama tertentu. Bisa jadi, keputusan pelaku bisnis seperti itu sebenarnya bukan 
semata-mata bersifat ideologis yang ingin menghindari pendangkalan aqidah.  
Tetapi tingginya animo masyarakat mendapatkan hunian eksklusif dan homogen 
ini menggambarkan bagaimana sikap masyarakat mendefinisikan diri dan orang  
yang berbeda sebagai “lian”.  
Praktik-praktik seperti ini yang menjadikan agama sebagai alat propaganda yang 
berwujud pada politik identitas. Jika kelompok mayoritas ditanya, mereka 
mengakui tidak punya masalah dalam hubungan antaragama. Sebaliknya dalam 
hubungan intern pemeluk agama masih banyak terjadi penghakiman terhadap 
kelompok lain menganut aliran sesat. Di NTB, Muhammadiyah, NU, dan NW 
bisa saling menerima tetapi masyarakat atau bahkan beberapa perwakilan dari 
organisasi tersebut terutama NW dalam konteks NTB keberatan dengan adanya 
Ahmadiyah dan Salafi. Kedua kelompok terakhir karena minoritas sering menjadi 
obyek persekusi karena mereka dianggap berbeda dan eksklusif. Sikap 
eksklusivisme kedua kelompok ini bisa menjadi benih arogansi ketika mereka 
juga berbalik menjadi mayoritas. Jadi sebenarnya perbedaan yang terjadi di antara 
mereka menjadikan relasi yang dibangun beku dan penuh kecurigaan dan 
berwujud pada intoleransi dan bahkan kekerasan. Jadi, sikap eksklusif ini menjadi 
sumber bagi ketidakharmonisan hubungan interagama maupun antaragama.   
Kalangan muda tampaknya menjadi aktor utama konservatisme agama dewasa ini. 
Mereka ini elemen baru dari masyarakat urban yang sedang tumbuh, dan mereka 
memiliki corak tersendiri dalam pembelajaran agama. Berbeda dengan anak-anak 
muda lulusan pesantren yang belajar agama melalui lingkungan di mana otoritas 
pengetahuan/keilmuan adalah sentral, anak-anak muda milenial ini belajar dari 
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sumber anonim yang meluber melalui saluran media sosial. Cara belajar seperti 
ini seringkali menghasilkan pengetahuan yang tidak disiplin tapi dipertahankan 
secara kaku, sehingga berlangsung apa yang disebut “kenyamanan dalam 
pemahaman agama” (save zone religious knowledge) – suatu kondisi awal dari 
ketertutupan dalam pergaulan keagamaan. Beberapa contoh berikut 
menggambarkan pergulatan pemahaman keagamaan di kalangan muda seperti di 
atas. 
Fitria seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi umum di Bima. Ia tumbuh 
dalam lingkungan agama yang tergolong ketat, terutama dalam lingkungan 
keluarga. Ia harus mengaji setiap jam 3 sore di guru ngaji, tidak boleh pulang ke 
rumah di atas jam 6, TV baru boleh dinyalakan sehabis sholat Isya' berjamaah, 
tidak boleh mendengarkan lagu-lagu dan menonton sinetron. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, ia kemudian sering mendengar ceramah-ceramah di TV 
maupun Youtube dari ustaz-ustad kesohor. Ia selalu shalat 5 waktu dan 
mengerjakan solat sunnah lainnya. Hafal juz ke-30 dari al-Qurán dan surat-surat 
favorit seperti al-Waqiah, ar-Rahman, al-Mulk, al-Kahfi, dan al-Fath. Setelah 
menjadi mahasiswa, Fitria menjadi introvert, kurang suka bergaul dengan teman-
teman terutma dari perkumpulan organisasi. Repot katanya. Jika ada persoalan, ia 
lebih suka merenungkan sendiri, atau mengadukan kepada orangtuanya, atau 
mencari jawaban melalui informasi media sosial, atau dengan membaca buku. 
Latar belakang seperti ini, tampaknya membentuk pemahaman Fitria mengenai 
beberapa  persoalan, seperti toleransi, pemimpin non-muslim, dan tindakan 
kekerasan dalam beragama. Bagi Fitria, toleransi itu seperti makna dasarnya, 
saling menghargai. Saling menghargai tanpa harus ikut-ikutan apa yang dilakukan 
orang dari agama lain. Misal, perayaan hari natal, nggak usah orang Islam ikut 
mengucapkan selamat hari natal. Cukup kita tidak mengganggu mereka saat 
beribadah. Ia selalu memegang prinsip, apapun agamanya, bertindaklah 
sebagaimana kamu mau orang lain bertindak seperti itu terhadapmu. Kalau mau 
didengar, ya mendengar. Impas. Seperti kasus penistaan terhadap ayat Allah versi 
Ahok, kalau memang yang bersangkutan tidak suka ajaran Islam yang melarang 
memilih pemimpin dari agama selain Islam, ya diam saja dan hargai, jangan 
dinistakan. Menurutnya malah orang Islam banyak yang mendukung kelompok 
orang itu, ketahuan sekali kalau Islamnya KTP. "Kalau nggak tau apa-apa, jangan 
jadi kompor, lebih baik diam. Dia nggak tahu kan seberapa tambah dosanya tiap 
dia ikut-ikutan melakukan hal yang bahkan dia nggak paham ilmunya"  (Aduh 
saya jadi sedikit mengeluarkan emosi negatif ini) celetuknya. Fitria sendiri tidak 
setuju dengan pemimpin non muslim, Masak orang Islam semayoritas itu nggak 
ada satupun yang bisa dipercaya dan adil. Dalam pandangan Fitria, Islam kan 
agama yang penuh kasih, dan selama ini kaum minoritas tidak pernah dianak-
tirikankan sama Islam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pilih pemimpin yang 
beragama Islam. Kalau memang non-muslim benar-benar ingin memajukan 
Indonesia, maka bisa melalui saling membantu dan kerja sama dengan orang 
Islam. Untuk kasus bom yang ada di Bali beberapa tahun silam, Fitria setuju. Itu 
klub malam, jelas sekali apa yang ada di sana, untuk diberi peringatan mungkin 
sudah lelah yang memberi peringatan, bom jadi salah satu cara. Meskipun ada 
korbannya yang juga muslim. Untuk radius akibat dari ledakan bom memang 
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harusnya diperhatikan. Tapi Fitria mikir lagi, untuk apa muslim malam-malam 
ada di sekitar klub malam? Untuk sweeping atau razia terhadap di tempat-tempat 
maksiat, menurut Fitria itu adalah hal yang baik, karena memang maksiat harus 
dibersihkan biar tidak menjamur dan menjangkiti warga lebih lama lagi. Itu 
termasuk perbuatan nahi munkar. 
Cerita mengenai Fitria di atas bisa dialami oleh banyak kalangan muda lain di 
mana pemahaman-pemahaman agama memiliki corak dan berkembang dengan 
pola tertentu yang mencerminkan adanya konservatisme. Pandangan sosial 
keagamaan kelompok seperti ini khas, yaitu penegasan diri atas klaim yang 
mutlak dan berbeda dengan orang lain. Pada tataran selanjutnya tidak jarang 
memberi basis bagi sikap membenarkan tindakan-tindakan intoleransi bahkan 
kekerasan. Pemahaman keagamaan seperti ini bahkan tumbuh di kalangan kaum 
muda berlatar belakang perguruan tinggi.  
Di lingkungan mahasiswa UIN Mataram pun berkembang corak pemahaman 
agama konservatif, jika hal itu dapat ditandai dari representasi fisikal berupa 
praktik bercadar yang semakin hari semakin marak. Seiring dengan itu, kontestasi 
wacana di antara mereka dengan mereka yang berseberangan pandangan dari 
aktivis organisasi kemahasiswaan, juga semakin menunjukkan polarisasi. Mereka 
yang aktif di organisasi seperti KAMMI lebih cenderung menampakkan identitas 
dan berada pada spektrum cara berpikir konservatif dibanding atau berseberangan 
dengan mereka yang berasal dari HMI, Himmah NW, dan PMII. Kedua organisasi 
mahasiswa yang terakhir ini adalah yang paling getol terlibat dalam counter-
wacana dengan para aktivis organisasi mahasiswa bercorak islamistis seperti 
KAMMI – juga dalam level tertentu dengan mahasiswa IMM. Kedua organisasi 
itu menyerap inti ajaran dan metode Aswaja dalam perjuangan. Adapun mereka 
yang berlatar belakang HMI cenderung menempatkan diri pada posisi tengah, 
yang tidak jarang membuat mereka tampak ambigu dalam dialektika keagamaan 
kalangan mahasiswa. Tampaknya karakter lama mereka yang “mendayung di 
antara dua karang” terus berkembang sampai sekarang. Pada satu sisi hal ini 
membentangkan suatu pandangan mengenai dinamika pemikiran dan praktik 
Islam yang beragam, tetapi di sisi lain membuka ruang yang longgar bagi 
masuknya gagasan-gagasan transnasional seperti wahabisme dan salafisme yang 
konservatif. 
Di balik dinamika ini muncul sikap yang menegaskan konsolidasi internal 
penganut agama di kalangan aktivis organisasi mahasiswa. Terdapat pandangan, 
misalnya, sebagai penganut Islam, pribadi-pribadi harus kuat memegang 
keimanannya dalam berinteraksi dengan orang (dari agama) lain. Pandangan 
seperti ini tercermin dari aktivis LDK dan pada bagaimana aktivitas dakwah 
mereka dijalankan. Mereka tidak terlalu “getol” di dalam mendakwahkan agama 
Islam kepada non-Muslim, khususnya yang ada di kampus, tetapi mereka 
memproteksi pemahaman mereka untuk tidak dicemari oleh arus pemikiran lain. 
Mereka melakukan diskusi secara halus (bukan berdebat secara teologis) serta 
memberi contoh dalam perbuatan. Tugas mereka memberi warna religius bagi 
kehidupan kampus. Selebihnya aktivitas dakwah mereka bermakna pembinaan 
internal. Ideologi-ideologi keagamaan juga berkembang dan banyak ragamnya, 
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satu sama lain saling memberi pengaruh. Terhadap hal ini, kalangan LDK, 
misalnya, menganjurkan berlangsungnya gajwul fikr, perang wacana, karena tidak 
bisa dielakkan. Perang wacana itu dilakukan untuk memperkuat ideologi secara 
internal. Ideologi keagamaan lain menjadi sparing partner yang menggerakkan 
gairah internal.  
Terhadap pengaruh ideologi lain, kalangan aktivis LDK punya cara untuk 
memfilter “ideologi-ideologi” lain yang datang dari luar lingkungan organisasi 
mereka. Caranya, hasil interaksi mereka di luar (dengan aktivis kiri maupun 
liberal) dibawa ke dalam lingkaran LDK untuk didiskusikan kembali. Proses 
verifikasi dalam konteks tranformasi pemikiran ini juga berlaku di kalangan 
aktivis organisasi kemahasiswaan yang lebih mapan dan moderat seperti HMI, 
PMII, dan IMM. Di kalangan mahasiswa PMII misalnya, dikenal istilah 
“tabayyun” sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik 
terhadap suatu wacana yang berkembang dan diperoleh. Salah seorang 
narasumber dari PMII menceritakan praktik tabayyun dalam kehidupannya: ketika 
bersekolah di pondok pesantren ustadnya mengajarkan ajaran salafi, misalnya, 
bahwa orang Islam kalau tidak melaksanakan sholat Jumát secara berturut-turut 
selama tiga kali maka darahnya halal untuk dibunuh. Sekembali ke rumah dia 
menemukan saudaranya lalai tentang sholat dan ia kemukakan akibatnya. 
Ayahnya berkata kepadanya untuk menunda penilaian seperti itu, ia disuruh untuk 
melihat kembali ajaran lain dari agama, dan ia gelisah akan hal itu, tetapi pada 
akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa ajaran sang ustadz tadi tidak bisa 
diterapkan (wawancara 12 Juni 2019). 
Sinyalir mengenai matinya otoritas keagamaan tercermin dari kasus seperti di 
atas. Dan sebagai gantinya, para penganut agama yang sedang tumbuh mengambil 
pengetahuan dan pengalaman keagamaan dari sumber lain yang anonim tetapi 
meluber sebagaimana disediakan oleh media sosial. Di kalangan otoritas 
pengetahuan keagamaan seperti civitas akademika UIN, kegelisahan mengenai 
kebuntuan studi Islam (the lack of islamic studies) dalam melahirkan manusia-
manusia rahmatan lil-alamin, paling tidak manusia pembendung pikiran 
keagamaan yang eksklusif, mendapatkan tantangan. Maraknya mahasiswa 
bercadar adalah satu hal. Hal menarik lainnya adalah kecenderungan dosen untuk 
berpikir konservatif juga tampak dari cara pandang masalah sosial dan cara yang 
mereka tempuh untuk mengatasinya. Dalam diskusi-diskusi informal di kalangan 
dosen seringkali muncul definisi bahwa kehidupan dunia ini sudah bergerak 
sedemikian rupa ke arah kerusakan, terutama dialami oleh generasi anak-anak 
mereka. Apa yang disebut kerusakan adalah moral yang dekaden akibat serbuan 
aparatus dan perangkat modernitas, seperti bahaya narkoba, kenakalan remaja, 
dan sejumlah patologi sosial lainnya. Tidak ada cara membendungnya selain 
menemukan saluran yang “baik” bagi pendidikan anak-anak. Menariknya, 
beberapa dosen menjatuhkan pilihan wadah pendidikan bagi putra-putri mereka 
ke lembaga pendidikan yang cenderung ketat mengajarkan agama, seperti 
sekolah-sekolah SDIT – baik di bawah asuhan PKS maupun Hidayatullah, bahkan 
sekolah di bawah naungan kaum salafis seperti Pondok Pesantren Abu Hurairah. 
Tidak ada yang salah dari cara pandang dan pilihan bersikap seperti itu, tetapi jika 
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mempertimbangkan pergulatan ideologis yang sedang berlangsung dalam praktik 
pendidikan khususnya sekolah agama di Lombok, maka hal seperti itu patut 
dilihat sebagai konfirmasi adanya gejala konservatisasi dari jantung pertahanan 
Islam moderat melalui pendidikan. Padahal, menurut Saparudin (2018:184 ), 
sekolah atau madrasah di Lombok telah menjadi bagian dari kontestasi ideologi 
keagamaan: 

“Bersikukuh untuk menjadikan sekolah dan madrasah sebagai panggung 
kontestasi pembentukan identitas ideologis memiliki sejumlah implikasi. 
Madrasah dan sekolah Islam memiliki kecederungan untuk dijadikan 
sebagai wadah transmisi perspektif indoktrinatif untuk tidak hanya 
mengajarkan klaim kebenaran dan keselamatan, tetapi juga mem-blaming 
dan menegasikan kelompok satu dengan yang lain.” 

 

D. Respons  Masyarakat Sipil-Multikultural 
Keberadaan paham konservatif seperti dijelaskan di atas, bukan berarti menafikan 
posisi kelompok masyarakat lain yang juga berusaha melawan narasi-narasi 
eksklusif dan intoleran. Aras pemikiran pemikiran ini tetap berkontestasi 
mewarnai perkembangan kekinian praktik keagamaan di NTB.  Sebagai contoh, 
tulisan ini akan meneropong geliat dan gebrakan dua lembaga di NTB yang getol 
melakukan penyadaran publik dan advokasi dalam rangka mendorong terciptanya 
masyarakat yang demokratis, toleran, terbuka, dan setara. Kedua lembaga tersebut 
satunya bertempat di Kota Mataram yaitu Nusatenggara Centre dan La Rimpu 
yang berkedudukan di Kota Bima.  
Nusatenggara  center berdiri pada tahun 1999 yang dipioneri oleh kelompok 
intelektual, dosen-dosen UIN Mataram (saat itu masih STAIN) yang awalnya 
melakukan pelatihan (in service training) dalam rangka memperbaiki sistem dan 
proses pendidikan madrasah di NTB bekerja sama dengan Kemenag RI. Dalam 
perkembangannya, lembaga ini telah banyak melakukan pengabdian masyarakat 
untuk mendorong penguatan ccivil society dan menjadikan masyarakat grass root 
dan kelompok strategis termasuk pemuda dan perempuan untuk menjadi agen 
perdamaian.  
Yang terbaru misalnya pada tahun 2017, lembaga ini menjadi penyelenggara 
Youth Camp untuk 200 mahasiswa PTKIN  dari seluruh Indonesia (100 laki-laki 
dan 100 Perempuan) bertempat di Pantai KLUI Lombok Utara. Acara yang 
berlangsung empat hari ini, di mana para peserta digembleng dengan metode 
kreatif dan inovatif,  memperkenalkan Istilah ISLAM dalam singkatannya (I see, I 
Learn,  I Move on) mendiskusikan dan menyusun langkah-langkah implementatif 
bagaimana nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil Álamin sama sekali tidak 
bertentangan dengan Pancasila, begitupun sebaliknya. Nilai pancasila sebagai 
dasar negara ini menjadi tali pemersatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dilihat dari respons para peserta, pesan dan kesan serta follow  up kegiatan yang 
mereka lakukan, kegiatan ini mendulang kesuksesan. Perwakilan NTB juga 
menjadi peserta di sini.  
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Salah satu kegiatan yang dilakukan misalnya dengan mengunjungi tempat-tempat 
peribadatan agama lain dan hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi 
peserta. Bahkan ada salah seorang peserta yang mengusulkan kepada Gubernur 
TGB waktu itu ketika hadir di arena, agar ke depan Islamic Center bisa juga 
disandingkan dengan pusat-pusat bagi agama lain dalam sebuah kompleks.  
Menyasar anak-anak muda umur perguruan tinggi seperti mereka nampaknya 
memang menarik dan efektif untuk menjadi duta bagi teman sebayanya yang saat 
ini sangat gandrung dengan gerakan hijrah millenial. Mereka mengikuti trend  
para artis dan influencer tanpa mendalami secara sistematis nilai-nilai apa yang 
berada di balik gerakan-gerakan simbolis semacam itu.  
Kegiatan lain yang dilakukan oleh NC bekerja sama dengan THC (The Habibie 
Centre) adalah Perempuan dan Perdamaian (PERAN) yang diadakan sepanjang 
2018-awal 2019. Kegiatan ini adalah melakukan pelatihan sebanyak tiga kali 
kepada kelompok perempuan maupun pemerhati gerakan perempuan agar bisa 
berperan lebih baik di dalam upaya resolusi konflik dan perdamaian di NTB. Satu 
kali pelatihan dilakukan sebanyak tiga hari.  
Setelah melalui pelatihan yang berisi juga praktik-praktik menangani kasus, 
peserta dibagi menjadi dua kelompok besar dan diminta untuk mealkukan follow 
up kegiatan dengan memilih targeted area untuk dilakukannya praktik dialog dan 
mediasi masing-masing sebanyak dua kali. Kelompok A memilih untuk 
melakukan mediasi kelompok Hindu, Budha, dan Muslim di wilayah Lombok 
Utara terkait masalah-masalah recovery pasca gempa dengan berkembangnya isu 
kristenisasi dan tidak adilnya distribusi bantuan gempa bagi kelompok tertentu. . 
Sedangkan kelompok B menyasar mahasiswa UIN dan STAHN (Sekolah Tinggi 
Agama Hindu Negeri) mendialogkan masalah mahasiswi bercadar. Banyak sekali 
stereotipe dan prejudice yang bisa dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berdialog 
dalam kegiayan ini sehingga mutual understanding sebagai tujuan dari dialog bisa 
tercipta. . Dengan adanya mutual undertsading maka kehidupan keragaman bisa 
terjaga dari sikap eksklusif dan intoleran.  
Dialog ini ditutup  dengan  acara Dialog Summit dengan mengumpulkan semua 
peserta dari dua kelompok dalam sebuah forum yang dihadiri oleh perwakilan 
pemerintah provinsi, para trainer dan perwakilan NC dan THC. Forum ini mewrap 
up kegiatan yang sudah dilakukan dan menyusun langkah-langkah yang bisa 
alumni pelatihan dan kelompok dialog lakukan dalam kehidupan sehari-hari 
terkait bagaimana visi mereka melihat NTB yang damai dan setara pada sepuluh 
tahun yang akan datang.  
Sementara itu, La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) baru 
dimulai pada tahun 2017 dan resmi menjadi Yayasan dengan didaftarkan pada 
kemenkumham No AHU-000689-AH.01/04. tahun 2019 telah memulai gerakan 
membangun dan membina damai dengan motto “”memulai dari keluarga, 
membangun dari desa.”  
 
Yayasan ini menyasar perempuan sebagai peserta sebanyak 30 orang per angkatan 
dari dua desa yang mengalami konflik sosial seperti Renda dan Ngali di 
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Kabupaten Bima.  Kegiatan-kegiatanya juga ditempatkan secara bergiliran pada 
sekretariat yang merupakan rumah penduduk pada dua desa yang mengalami 
konflik sosial tersebut. Pada tahun pertama, La Rimpu menggunakan modul yang 
dipijam dari AMAN (The Asian Muslim Action Network) yang terdiri dari 4 
modul terkait bagaimana perempuan bisa mempromosikan perdamaian di ranah 
pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.  
Kegiatan-kegiatan La Rimpu tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas dengan 
aktivitas-aktivitas yang disebut dengan La Rimpu CEGAT. Cegat bermakna 
melarang atau mencegah konflik, kekerasan,dan radikalisme dengan melakukan 
penyadaran-penyadaran publik akan pentingnya harmoni sosial misalnya melalui 
gotong royong pembersihan lingkungan bersama, pelatihan handicraft bagi ibu-
ibu dan menenun bersama. Cegat juga merupakan singkatan dari (Care, 
Entrepreneurship, Green, Art, and Tourism). Jadi kegiatan yang diupayakan oleh 
lembaga ini bervariasi untuk mendorong minat ibu-ibu peserta yang  biasanya 
hanya menghabiskan waktu untuk urusan domestik tetapi memiliki skill dan 
perhatian yang beragam.  
Pada satu tahun kegiatan ini disadari bahwa banyak sekali perubahan yang sudah 
tercapai misalnya cara mereka berkomunikasi dengan suami dan anak sudah lebih 
efektif. Memiliki keberanian untuk ikut berpartisipasi dalam rapat-rapat warga 
maupun pertemuan di balai desa. Ikut bersuara jika terjadi masalah-masalah sosial 
dan konflik anak muda. Memperhatikan keberhasilan La Rimpu, pemerintah 
kabupaten Bima meminta kegiatan La Rimpu untuk dikloning di tiga titik yang 
mencakup enam desa yang masih mengalami  konflik sosial.  
Selain itu La Rimpu juga bergerak di bidang literasi bekerja sama dengan Alam 
Tara Insititute yang sekarang sedang mendirikan sekretariat sekaligus 
perpustakaan di lahan seluas 36 Are di pinggir pantai Ule Kota Bima. 
Rencananya, tempat ini akan dijadikan sekretariat bersama juga dengan 
kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki visi yang sama. Adapun 
perpustakaannya akan membutuhkan relawan yang akan menjaga dua shift satu 
hari. Relawan ini diberi tugas untuk bebekrja sama dengan sekolah-sekolah di 
kota Bima untuk datang mengunjungi dan embaca buku-buku yang tersedia. 
Disadari gerakan literasi dan komunikasi serta perjumpaan yang intense di ruang 
publik seperti ini akan membuat masyarakat lebih terbuka dan toleran terhadap 
perbedaan sehingga arus konservatisme dalam segala aspek juga bisa terbendung.  
 

F. Proyeksi ke Depan 
Melihat perkembangan konservatisme yang sistematis dan sudah mengakar di 
NTB, memang diperlukan kerja cerdas dari berbagai pihak. Tetapi, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Bruinessen, konservatisme ini bisa berkembang jika 
pemerintah tidak kuat dan tegas menyikapi munculnya dan tumbuhnya aliran-
aliran tersebut. Langkah pemerintah Jokowi yang telah menganggap HTI sebagai 
ormas terlarang adalah langkah yang tepat secara legal formal. Sayangnya, hal ini 
tidak bisa secara tuntas menghapus kegiatan-kegiatan kultural dan di bawah tanah 
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yang dilakukan para aktivis gerakan HTI. Mereka masih mengadakan halaqah dan 
bahkan menyebarluaskan majalah maupun bulletinnya.  
Di tingkat lokal, gaya kepemimpinan kultural yang dikembangkan oleh Gubernur 
NTB, Muhammad Zainul Majdi – sering dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) 
cukup mewarnai dinamika gerakan keagamaan, khususnya di kalangan 
masyarakat Lombok. TGB yang berasal dari kalangan NW yang berhaluan 
Aswaja dapat memaksimalkan posisi politiknya untuk memengaruhi 
perkembangan keagamaan. Organisasi NW yang secara kultural dianggap 
tradisional mulai menunjukkan karakter moderennya dengan menguasai banyak 
sumberdaya terutama untuk melakukan modernisasi di sektor pendidikan. Hanya 
saja, karakter moderat kalangan NW yang direpresentasikan oleh TGB sempat 
terancam oleh keterlibatan beliau sebagai salah satu tokoh idola kelompok 
konservatif 121. Untungnya, TGB segera bercerai dengan kelompok itu seiring 
dengan konstelasi Pilpres 2019, di mana beliau mendukung Jokowi dan kembali 
lebih dekat dengan kalangan Nahdliyin yang lain yaitu dari NU. Tetapi yang perlu 
dicatat adalah sokongannya kepada produksi wacana kalangan moderat seperti 
usaha Dewan Pakar NW dalam mempromosikan Sekolah Perjumpaan cukup 
signifikan, meskipun di dalamnya terdapat kritikan bernama primordial.  
Sementara itu, internalisasi ajaran dari gerakan konservatif yang juga aktif  
menggunakan media online secara tidak sadar telah membentuk kelompok-
kelompok masyarakat yang berpandangan sama dengan HTI walaupun  tidak 
menamakan dirinya HTI. Di masjid mall terbesar di jantung Kota Mataram, 
pengajian yang dilakukan cenderung beraliran konservatif. Dalam hal ini, civil 
society perlu mengambil langkah. Cara yang bisa dipertimbangkan adalah dengan 
menyediakan alternative pengajian di tempat yang sama atau lainnnya untuk 
menyediakan cara pandang yang berbeda tentang agama. Sehingga beberapa 
pandangan itu bisa saling berkontestasi mengisi kesadaran kognisi generasi 
millennial yang kebanyakan mengunjungi pengajian tersebut. Untuk konteks 
Lombok, di mana pemerintah terkesan lemah tetapi civil society cenderung 
menguat lewat peran pranata tuan guru dan pesantren, sebagaimana hasil temuan 
Jeremy Kingsley (2011) cara tersebut bisa efektif. 
Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan NW yang juga kuat 
secara kelembagaan perlu melakukan gebrakan gebrakan untuk menggiring 
pulang umat Islam pada pemahaman yang lebih ramah tetapi progressive yang 
menjadi ciri khas Islam Indonesia. Cara dakwah konvensional perlu dilengkapi 
dengan metode kekinian dengan menggunakan IT untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan generasi era 4.0. Seperti ditengarai oleh Nisa (2019) bahalwa 
mayoritas masyarakat Indonesia termasuk perempuan sebenarnya berada di antar 
dua kubu tersebut. Kubu progressive moderat dan konservatif-ideologis 
memperebutkan perhatian mereka yang sayangnya sejauh ini, menurut 
temuannya, dimenangkan oleh kelompok konservatif dengan memanfaatkan 
polymedia events.  Oleh karena itu, membendung penguatan konservatisme yang 
sedang berlangsung perlu mempertimbangkan tidak hanya konten dakwah tetapi 
juga metodenya  dengan beradaptasi pada  perkembangan tehnologi informasi 
yang sangat pesat beserta segala konsekuensinya.  
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Perjumpaan pemikiran juga adalah jalan terbuka yang bisa diupayakan, selaras 
dengan karakteristik masyarakat NTB yang terbuka dan dinamis. Perjumpaan ini 
adalah pengandaian bahwa kedewasaan dan transformasi pemikiran terjadi karena 
interaksi yang intens antarberbagai kecenderungan cara berpikir yang bermuara 
pada pemahaman (understanding) dan saling mengisi (exchange). Dukungan 
untuk perjumpaan ini dapat ditilik dari tumbuhnya beberapa pranata sosial, 
terutama di bidang pendidikan dan dakwah. Di sektor pendidikan, karakter 
perjumpaan mulai dikembangkan di kalangan madrasah-madrasah di bawah 
naungan NW dengan diperkenalkannya Sekolah Perjumpaan yang digagas oleh 
Husni Muadz, ketua dewan pakar PBNW. 
://diskominfotik.ntbprov.go.id/content/sekolah-perjumpaan-merekatkan-anak-
bangsa.  Upaya ini jelas berangkat dari kegelisahan intelektual dari para pemikir 
NW atas problem kehidupan muktikultural yang mengganggu identitas sosial dari 
masyarakat yang ramah seperti masyarakat NTB. Meski belum massif, gagasan 
perjumpaan itu menjadi menarik lebih-lebih karena muncul dari kalangan NW 
yang notabene sebuah organisasi berhaluan aswaja yang sejatinya mengusung 
keramahan dalam beragama tetapi seringkali terlibat atau terseret ke dalam 
konflik keagamaan seperti yang terjadi di Lombok Timur. 
Salah satu problem muktikultural bukan saja bagaimana kelompok minoritas 
beradaptasi dengan kalangan mayoritas tetapi juga bagaimana mayoritas 
memahami dan memperlakukan minoritas. Praktik sekolah perjumpaan di 
masyarakat berbasis NW karenanya prospektif. Apalagi pemerintah provinsi lewat 
gubernur Zainul Majdi waktu itu telah melaunching sekolah perjumpaan ini 
sebagai program unggulan.  
Islamic Centre yang berdiri megah di tengah Mataram juga dapat dilihat sebagai 
sebuah proyek sosio-religious untuk menumbuhkan karakter peradaban yang 
muktikultural. Peran Islamic Centre sebagai wadah perjumpaan berbagai 
kecenderungan pemikiran juga menarik dicermati. Salah satu contoh adalah 
kecenderungan kembalinya para sarjana berpikiran moderat terutama dari 
kalangan IAIN/UIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam yang lain untuk 
kembali menemukan panggung sosialnya setelah lama dikritik "menghilang". 
Seperti ditulis Wahid (2019), menghilangnya peran sarjana atau intelektual 
berbasis IAIN ini bersumber dari kecenderungan mereka untuk suntuk di menara 
gading kerja akademik kampus, selain efek dari salah jalan dakwah kultural 
melalui kesuntukan ber-LSM. Ini membuat posisi mereka yang seharusnya 
mengisi masjid-masjid di pulau seribu masjid ini menjadi milik mereka dari 
kalangan konservatif,  seperti kasus masjid At-Taqwa Mataram. Di masjid ini,  
yaitu masjid besar untuk masyarakat Kota Mataram, semua panggung dan sisi 
masjid sudah didominasi oleh kaum konservatif, sementara kaum moderat 
terlempar keluar.  Islamic Centre mengembalikan panggung dan peran itu bagi 
para intelektual moderat. 
Dinamika dan kontestasi antara kelompok konservatif dan progresif akan terus 
berlangsung. Warna pemikiran yang akan menjadi mainstream sangat ditentukan 
oleh bagaimana visi pemerintah tentang kehidupan pluralisme, agama, demokrasi 
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dan kesetaraan gender dalam  bingkai NKRI jelas dan bisa dikelola dengan baik 
serta  terwujud melalui program yang nyata. Penguatan civil Islam dalam istilah 
Robert Hefner(2000)  yaitu memperhatikan integrasi berbagai aspek  di atas  
dengan nilai Islam  akan terwujud jika masyarakat sipil dalam berbagai lini bisa 
sejalan dengan visi pemerintah tersebut.  
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PENUTUP 

 
Laporan tentang Revivalisme Islam dan Pelembagaan Syariah yang digambarkan 
tiga artikel yang mengulas kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di dari 
Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat menggambarkan bahwa 
pelembagaan syariah Islam menjadi hukum positif di tingkat lokal merupakan 
artikulasi poltik revivalis yang ditopang oleh penyelenggara pemerintahan daerah 
yang tidak cakap mengelola kemajemukan. Selain itu, imajinasi kejayaan masa 
lalu dalam panji-panji Islam yang dikembangkan sebagai narasi pengantar 
gagasan-gagasan revivalis telah membuat gagasan pelembagaan perda-perda 
syariah mendapat justifikasi sosiologis warga. Sebagai gagasan yang bertolak dari 
pandangan keagamaan ekslusif, perda-perda syariah jelas menjadi tantangan bagi 
jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang mensyaratkan ideologi 
kemajemukan tumbuh subur dan berkembang di suatu daerah.  
Membaca konteks Aceh dalam satu dekade ini, jaminan kebebasan 
beragama/berkeyakinan sulit berkembang, meski ada hal-hal yang bisa dilakukan 
oleh pihak-pihak untuk membangunnya. Akan tetapi sentimen narasi pelemahan 
Islam yang dieksploitasi oleh pemimpin sosial dan beberapa pemimpin politik di 
Aceh, telah memperkuat kecurigaan warga dan sikap antipati terhadap pembaruan. 
Dalam kehidupan sosial-keagamaan, kelompok revivalis Aceh sedang menikmati 
previlege dari otonomi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat sekaligus 
menjadikannya sebagai bargaining dengan pemerintah pusat, baik secara diam-
diam maupun secara terbuka.  
Harapan bagi perubahan sosial-politik di Aceh terletak pada generasi muda dan 
kelompok kritis di sektor civil society organization dan sebagian intelektual 
kampus yang masih terbuka. Pembaruan Aceh menghadapi tantangan dari sikap 
permisif para pengkaji Aceh pada penerapan syariah Islam. Pengutamaan 
pembenaran sosio-historik dan otonomi asimetris justru telah menutup ruang-
ruang pembaruan. Dalam konstruksi Aceh, otonomi asimetris tetap terikat pada 
jaminan konstitusional yang termaktub dalam UUD Negara RI 1945. Dengan kata 
lain, otonomi asimetris bukanlah jalan hegemonik kelompok mayoritas terhadap 
minoritas agama. 
Hampir sama dengan Aceh, tantangan terberat advokasi atau sekedar promosi 
kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat berpusat pada 
hegemoni narasi kekhasan Sumatera Barat yang secara sosiologis memiliki 
sejarah keislaman kuat. Favoritisme yang meluas di banyak sektor kemudian 
berimplikasi padan rendahnya jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di 
Sumatera Barat. Salah satu isu yang paling sentral adalah menyangkut hak-hak 
yang berhubungan dengan izin pendirian rumah/tempat ibadah. Persoalan 
penolakan rumah/tempat ibadah secara resmi pada banyak kabupaten/kota 
disebabkan oleh persoalan struktural maupun kultural, yakni keterbatasan regulasi 
yang menjamin dan lemahnya kepemimpinan politik pemerintah daerah yang 
tidak berani mengambil risiko, meski untuk menjalankan mandat konstitusional. 
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Klaim identitas islami dan adagium “Adat basandi syara’, syara’basandi 
kitabullah”, telah membuat masyarakat permisif terhadap pengabaian jaminan 
kebebasan beragama/berkeyakinan.  
Pemanfaatan jaminan konstitusional untuk mengadopsi kekhususan daerah 
sebagai salah satu tema yang bisa diatur oleh kepala daerah telah digunakan 
secara eksploitatif yang justru ditujukan untuk memetik insentif politik elektoral. 
Episode UU 22 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2014, dan UU 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, tidak pernah merumuskan secara tegas batasan atau margin 
of appreciation sebuah norma keagamaan bisa diadopsi menjadi hukum positif di 
suatu daerah. Akibatnya, fakta 421 kebijakan daerah diskriminatif (Komnas 
Perempuan, 2016) dan fakta 145 produk hukum daerah intoleran (SETARA 
Institute, 2019) tidak pernah memperoleh penanganan memadai dari negara. 
Pembiaran ini secara tidak langsung merupakan bentuk rekognisi politik atas tata 
kelola pemerintahan daerah yang mengancam kemajemukan. 
Dalam situasi yang demikian, perda-perda syariah terus menerus menjadi 
instrumen pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara. Bukan hanya 
menyasar kelompok yang berbeda agama, siswa sekolah, perempuan dan juga 
aparatur sipil negara yang memiliki pandangan keagamaan berbeda dari 
mainstream yang hegemonik menjadi korban diskriminasi.  
Menguatnya politik identitas, hampir terjadi di semua wilayah riset sebagai 
dampak lanjutan dari Pilkada DKI Jakarta (2017), Pilkada Serentak (2018) dan 
Pipres (2019). Di tiga provinsi yang menjadi area riset, politik identitas tampak 
sangat kuat, dan mengunggulkan suara Prabowo-Sandi yang diasumsikan sebagai 
kandidat presiden/wakil presiden yang menjanjikan akomodasi politik kelompok 
revivalis. Narasi antikemajemukan, anti-China, PKI, dan lain sebagianya 
berkumandang di mimbar-mimbar keagamaan. 
Melihat perkembangan konservatisme yang sistematis dan sudah mengakar di 
NTB, memang diperlukan kerja cerdas dari berbagai pihak. Tetapi, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Bruinessen, konservatisme ini bisa berkembang jika 
pemerintah tidak kuat dan tegas menyikapi munculnya dan tumbuhnya aliran-
aliran tersebut. Di tingkat lokal, gaya kepemimpinan kultural yang dikembangkan 
oleh Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi – sering dipanggil TGB (Tuan 
Guru Bajang) pada periode sebelumnya, cukup mewarnai dinamika gerakan 
keagamaan, khususnya di kalangan masyarakat Lombok. TGB yang berasal dari 
kalangan Nahdlatul Wathan (NW) yang berhaluan Aswaja dapat memaksimalkan 
posisi politiknya untuk memengaruhi perkembangan keagamaan. Tapi pada TGB 
juga favoritisme menyebarluas di banyak sektor pelayanan.  
Berharap perubahan pada NU, NW dan juga Muhammadiyah memang dapat 
berkontribusi pada moderasi pandangan keagamaan. Tetapi mengingat virus 
intoleransi yang dipromosikan kelomok revivalis, tidak cukup hanya 
mengandalkan organisasi-organisasi keagamaan ini. Negara harus memiliki skema 
holistik menyikapi setidaknya pada isu otonomi asimetris, keberadaan perda-
perda intoleran-diskriminatif, dan penguatan narasi kebinekaan guna memperkuat 
ketahanan sosial melalui institusi-institusi pendidikan.  
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Paralel dengan langkah non-judicial ini, aparat penegak hukum mesti melakukan 
tindakan berkelanjutan terhadap tindakan yang secara nyata merupakan tindakan 
pelanggaran hukum. Karena pada wilayah ini, menindak artikulasi revivalisme 
dalam bentuk tindak pidana memperoleh justifikasi hukum nasional. Sementara 
untuk pencegahan meluasnya virus intoleransi, tetap menjadi domain pemerintah 
dan masyarakat sipil untuk berkontes sekaligus melakukan mainstreaming tata 
kelola yang inklusif untuk memperkuat toleransi.   

 


