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PENDAHULUAN 

 
 

 

erada pada sebuah era digitalisasi, dimana semua negara, 
tak terkecuali negara berkembang, saat ini tengah 
mengalami tantangan yang beraneka ragam.  Mulai dari 

tantangan di bidang ekonomi, politik, ideologi, hingga 
tantangan dalam bidang hubungan antar negara. Indonesia, 
sebagai sebuah negara berkembang pun tak lepas dari geliat 
tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan yang 
dihadapi Indonesia adalah tantangan di bidang ekonomi, 
khususnya ketika menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
atau yang disingkat MEA. MEA memiliki karakteristik utama 
sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) 
kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan 
pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang 
secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar 
tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini 
mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya 
saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna 
memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, 
mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, 
memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja 
terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme 
kelembagaan ASEAN. Ini menjadi tantangan tersendiri, tak 
terkecuali bagi para social worker di Indonesia. Solusi 
menghadapi tantangan ini diungkap dalam sebuah artikel dalam 
buku ini yang berjudul Peluang dan Tantangan Bagi Social 
Worker Indonesia dalam Menghadapi Era MEA. 
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Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi 
Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan 
revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di 
Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca 
reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk 
berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, 
termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan 
Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang 
mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh 
pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang 
disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, 
termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi 
untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan 
tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan 
tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam 
sebagaimana yang mereka suarakan. Dalam hal sistem 
kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga 
mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. 
Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (electoral 
volatility) secara individual menunjukan bahwa sistem 
kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih 
tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep 
keamanan negara yang dulunya berfokus pada state security dan 
kini mengarah ke human security juga menimbulkan tantangan 
tersendiri. Konsep atau gagasan human security melahirkan 
banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. 
Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan 
tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana 
tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam 
sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan 
sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif 
hubungan internasional. 

Buku bunga rampai ini sejatinya adalah sebuah 
kolaborasi menarik dari sejumlah pemikir kajian sosial politik, 
komunikasi dan hubungan internasional yang mencoba untuk 
menelaah bagaimana seharusnya Indonesia bisa menempatkan 
posisinya sebagai negara yang tak terlepas dari tantangan-
tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Tujuan buku ini 
adalah untuk mengelaborasi bagaimana posisi negara kita dan 
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apa saja solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bersama 
kita mewujudkan Indonesia sebagai negara bermartabat, demi 
terciptanya Indonesia Berkemajuan. 

 

 

Editor, 

Winda Hardyanti 
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Model dan Perkembangan Gerakan Revivalisme 

Islam di Indonesia Pasca Reformasi 
 

Oleh : Gonda Yumitro 
 
 
 
 
 
 

asca reformasi merupakan zaman terbukanya pintu 
kebebasan di tengah masyarakat Indonesia. Pemerintahan 
Soeharto yang berkuasa dalam kurun waktu sekitar 32 

tahun tumbang dan digantikan oleh rezim baru (Smith-Hefner, 
2007). Berbagai perubahan terutama dalam bidang politik dan 
hukum pun dilakukan dalam upaya untuk membuka ruang 
kebebasan yang lebih besar di tengah masyarakat. 

 
Hal ini tentu memberikan dampak signifikan, termasuk 

pada gerakan Islam di Indonesia. Jika pada era orde baru, mereka 
tidak leluasa untuk menampilkan identitas ke-Islamannya, di era 
reformasi semangat pop Islam pun berkembang. Bahkan 
muncul beberapa gerakan transnasional Islam yang membawa 
semangat revivalisme (kebangkitan), seperti Salafism, Ikhwanul 
Muslimin, Hizbuttahrir, dan Jama’ah Tabligh (Shobron, 2016). 

 
Di antara gerakan revivalis tersebut juga terdapat 

beberapa varian. Ada yang terlibat dalam gerakan politik, dan 
ada juga yang hanya fokus pada gerakan sosial, pendidikan dan 
dakwah. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba 
mengelaborasi model dan perkembangan gerakan revivalisme 
Islam di Indonesia pasca reformasi. Namun sebelum itu, terlebih 
dahulu akan diuraikan secara ringkas pemaknanaan gerakan 
revivalisme Islam dan sejarah berkembangnya gerakan 
revivalisme Islam di Indonesia. 
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Bicara tentang revivalisme Islam, maka perlu terlebih 

dahulu memahami posisi Islam dalam konteks global. Jika kita 
klik di google, maka akan di temukan 465 juta pencarian 
tentang Islam. Adapun jika diklik Islamic revivalism maka akan 
terdapat  106 ribu pencarian1. Hal ini menunjukkan bahwa 
perkembangan Islam begitu cepat dan telah diterima secara 
global oleh masyarakat dunia pada belahan bumi manapun, 
meskipun mereka terpisah oleh budaya dan latar belakang yang 
berbeda. Selain itu, Islam sendiri memang mempunyai konsep 
ummah dimana mereka mengenal bahwa semua muslim 
bersaudara, dan tidak dibatasi oleh konsep wilayah (Har, Lam, 
& Liew, 2009). Hal ini bahkan tetap berlangsung di tengah 
masyarakat muslim sekarang pasca kolonialisme yang 
menempatkan konsep ummah sebagai nasionalisme (Saunders, 
2008). 

 
Meskipun demikian, dalam konteks politik, dunia Islam 

dikenal lemah karena kebanyakan dipimpin oleh pemerintah 
yang sekuler sebagai pengaruh dari kolonialisasi yang mereka 
alami selama bertahun-tahun. Perasaan diperlakukan tidak adil 
di kalangan umat Islam menyebabkan munculnya upaya untuk 
menemukan identitas ke-Islaman masyarakat, karena ada 
keyakinan bahwa Islam merupakan solusi bagi setiap persoalan 
yang muncul sebagaimana sering mereka tampilkan dalam 
slogan-slogan gerakan revivalisme (Zuhdi, 2012). Hal ini pada 
akhirnya menjadi inspirasi dan cikal bakal munculnya 
revivalisme Islam. 

 
Dalam konteks Indonesia, negara ini merupakan negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia atau 87% penduduk 
beragama Islam dari 250 juta total penduduk (Jacoby & Yavuz, 
2008). Selain itu, dalam artian geopolitis, posisinya juga cukup 
menguntungkan, menambah strategis posisi  Islam di Indonesia 
yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, berbeda 

                                                           
1 Pencarian dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 20.35 WIB 
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dengan Islam di kawasan Timur Tengah yang cenderung dinilai 
keras. Hal ini dikarenakan sejarah panjang Islam yang 
memasyarakat di Indonesia dalam bentuk berbagai kerajaan, 
seperti Perlak, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Banten, 
Cirebon, Goa Tallo, Ternate Tidore, Banjar, dll (Yumitro, 
2013). Meskipun dalam perkembangannya, budaya masyarakat 
tadi mulai terkikis oleh berbagai budaya luar yang dibawa oleh 
globalisasi.  

 
Meskipun kuat dalam pengaruh budaya, tetapi dalam 

hal politik, Islam senantiasa tersingkirkan pada semua rezim 
pemerintahan di Indonesia. Biasanya Islam hanya diperlukan 
ketika pemerintah membutuhkan dukungan untuk 
meningkatkan legitimasi politik, kemudian setelah itu 
ditinggalkan. Jika pun diberitakan berbagai media bahwa Islam 
telah mempunyai posisi tawar kuat dengan adanya beberapa 
lembaga Islam seperti kampus Islam, MUI, PPP, ICMI, dst, 
faktanya hal tersebut belum optimal dalam memfasilitasi 
kepentingan umat Islam, atau bisa dikatakan yang diberikan 
oleh berbagai rezim pemerintahan Indonesia baru sebatas 
dukungan simbol ansich, tanpa power. Padahal dalam sejarah 
kebangsaan Indonesia sejak jaman pra kemerdekaan, peran 
Islam dalam kehidupan berbangsa Indonesia tidak bisa 
dilupakan. Untuk menggambarkan kondisi ini, sampai-sampai 
Kikue Hamayotsu menjelaskan bahwa karakter politik 
Indonesia pada masa orde baru adalah “anti-Islamic” dan 
melihat barat sebagai aliansi penting (Hamayotsu, 2002). 

 
Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat 

Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka 
seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, 
berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran 
yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan 
tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi 
yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak 
persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan 
berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah 
masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang 
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terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari 
nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan.  

 
Lebih dari itu, semakin lemahnya kekuatan militer 

dengan dihilangkannya dwi fungsi ABRI dalam politik 
Indonesia memberikan kesempatan bagi gerakan masyarakat 
sipil untuk semakin kuat berkembang. Bahkan kemunculan 
berbagai gerakan Islam di Indonesia juga mendapatkan 
pengaruh dari situasi politik ini karena keberadaan berbagai 
gerakan Islam hakikatnya adalah penguatan gerakan masyarakat 
sipil. Hal ini berbeda dengan suasana orde baru ketika Soeharto 
menggabungkan kekuatan militer, bisnis dan politik (Porter, 
2004). 

 
Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa 

memasuki fase reformasi 1998 revivalisme Islam di Indonesia 
mengalami kebangkitan. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia 
memperoleh kebebasan yang lebih dibandingkan dengan yang 
mereka alami pada masa Soeharto. Vali Nasr mengatakan bahwa 
sejak reformasi, militer mulai menarik diri dari politik 
Indonesia, yang artinya bahwa gerakan Islam mempunyai ruang 
lebih besar untuk melakukan manuver (Nasr, 2005).  

 
Dengan kata lain, kebangkitan revivalisme Islam di 

Indonesia sangat terpengaruh oleh faktor domestik politik 
Indonesia yang “dimanfaatkan” oleh kelompok aktivis Islam 
Indonesia. Apalagi sebelumnya, gerakan dakwah Islam terus 
berjalan meskipun tidak dalam konteks politik, termasuk pada 
kalangan menengah ke atas, misalnya di dunia kampus. Hal ini 
bisa terlihat atas inisiasi pembentukan Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) yang diprakasai oleh Imaduddin 
Abdurrahim, seorang dosen ITB yang juga merupakan mantan 
aktivis Masjid Salman. Melalui komunikasi yang baik dengan 
intelektual muda, B.J Habibie, pada bulan Desember 1990, 
ICMI terbentuk di Malang yang secara resmi simposium 
tersebut dibuka oleh presiden Soeharto (Amir, 2007). Hal ini 
menunjukkan bahwa BJ Habibie yang merupakan tangan kanan 
presiden Soeharto mampu membangun hubungan ICMI yang 
bagus dengan pemerintah. 
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Selain itu, faktor eksternal juga mempunyai peran 
strategis dalam mendorong perkembangan revivalisme Islam di 
Indonesia, di antaranya adalah, berbagai gerakan transnasional 
yang idenya sudah masuk ke Indonesia sebelum reformasi tetapi 
secara lembaga muncul pasca reformasi, yaitu Wahabism, 
Ikhwanul Muslimin, Jamaát Movement, Iranian revolution, dll 
(Yumitro, 2013). Revolusi Iran dalam hal ini misalnya menjadi 
inspirasi bagi Indonesia termasuk negara-negara berpenduduk 
mayoritas muslim lainnya untuk membawa Islam sebagai bagian 
integral dalam kehidupan politik. Dua pemikir utama yang 
banyak digandrungi oleh kalangan intelektual muda adalah 
pemikiran Ali Shari`ati dan Murtaza Mutahhari (Van 
Bruinessen, 2002). Berbagai ide gerakan Islam transnasional pun 
masuk ke Indonesia dan mencari formatnya dalam melakukan 
revivalisme Islam di Indonesia.  

 
Karenanya, ketika momentum reformasi datang, maka 

semangat untuk memunculkan Islam sebagai alternatif berbagai 
persoalan kebangsaan muncul. Masyarakat muslim berharap 
agar pembangunan mental dan spiritual kaum muslimin 
Indonesia menjadi optimal. Pada akhirnya, berbagai ide dalam 
kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik akan 
mendapatkan nuansa keIslaman. Mereka percaya bahwa Islam 
bisa mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat dan 
menentang feodalisme dengan berbagai nilai sosial dan ibadah 
umat Islam, seperti zakat, puasa, sholat, dll. 

 
Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya partai Islam 

yang muncul. Jika sebelumnya hanya ada PPP, pada era 
reformasi muncul PKS, PBB, PKB, PPP, dll. Belum lagi lahirnya 
berbagai gerakan Islam non-politis lainnya seperti HTI, MMI, 
Hidayatullah, salafism, FPI, LPI, Laskar Jihad, Laskar 
Mujahidin Indonesia, dll. Demikian juga dalam hal hal budaya, 
Islam menjadi “pop culture” di tengah masyarakat, dengan 
banyaknya wanita-wanita yang menggunakan jilbab, dan 
meluasnya istilah-istilah Islam dalam kehidupan masyarakat, 
termasuk dalam menyampaikan ucapan salam. Intinya, budaya 
Islam menjadi perkara yang umum dan diterima luas di tengah 
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masyarakat Indonesia (Boellstorff, 2005). Kondisi yang pada era 
sebelumnya dinilai tabu oleh kebanyakan masyarakat.  

 
Bahkan dalam artian politis, gelombang besar 

masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam terlihat dari 
besarnya dukungan masyarakat terhadap partai-partai Islam 
yang lahir kala itu. Dukungan yang besar terhadap gerakan Islam 
ini mempengaruhi banyak isu politik domistik lainnya. Hal ini 
misalnya terlihat dari upaya untuk menerapkan syariat Islam 
pada beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, dan salah satu 
kabupaten di Sulawesi Selatan. Demikian juga dengan 
kemunculan tokoh-tokoh Islam dalam arena politik nasional 
seperti Amien Rais yang merupakan mantan ketua PP 
Muhammadiyah, Hidayat Nur Wahid yang merupakan mantan 
Presiden PKS, B.J Habibie, sebagai mantan ketua ICMI, dan 
Gus Dur yang merupakan mantan Ketua PB NU (Carnegie, 
2009). 

 
 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara sederhana 

gerakan revivalisme Islam di Indonesia bisa dikategorikan ke 
dalam dua model, yaitu gerakan revivalisme jalur politik, dan 
gerakan revivalisme jalur non politik. Di antara gerakan yang 
melewati jalur politik adalah gerakan yang terlibat dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, bahkan dengan 
mendirikan parta politik.  

 
Di Indonesia, beberapa kelompok yang bisa 

dikategorikan sebagai gerakan revivalisme jalur politik di 
antaranya adalah PKS, PAN, PBB, dan PKB. Menurut 
kelompok ini, jalur politik harus ditempuh karena posisi umat 
Islam sekarang begitu lemah dan tidak mempunyai kekuasaan 
secara politik. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak jarang 
mereka sulit untuk lepas dari pengaruh pragmatisme dan 
pemahaman politik ala Barat. Bahkan dalam koalisi pun, antara 

MODEL GERAKAN REVIVAUSME ISLAM DI 
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satu partai Islam dengan lainnya, terkadang sangat sulit untuk 
menyatukan pandangan politik. 

 
Kondisi ini akhirnya menjadi argument bagi kelompok 

Islam lainnya untuk menempuh jalur non politik. Menurut 
mereka, jalur politik yang ditempuh selama ini tidak efektif 
bahkan bisa membuat kerusakan yang lebih parah terutama pada 
kesan dan semangat persatuan umat Islam sendiri. Ketika awal, 
mungkin semangat yang muncul adalah untuk 
memperjuangkan kepentingan Islam dan membersihkan 
masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Keadaan mereka 
diumpamakan seperti seorang yang ingin membersihkan kolam 
yang kotor, hanya saja mereka masuk ke dalam kolam tadi 
dengan jubah yang bersih. Akhirnya orang pun menyampaikan 
bahwa ia pun sudah mulai ikut kotor. 

 
Inilah yang terkadang menjadi alasan kenapa sebagian 

dari mereka yang tergabung dalam politik meskipun 
mengatasnamakan Islam seringkali mendapat pertentangan dari 
masyarakat. Bahkan muncul pandangan bahwa apa yang mereka 
lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh 
kelompok partai non Islam lain pada umumnya. Pada akhirnya, 
pilihan jalur non politik dianggap lebih rasional. 

 
Oleh karena itu, pasca reformasi di Indonesia berbagai 

kegiatan dakwah dan pendidikan Islam berkembang pesat. 
Berbagai cara mereka tempuh, baik dengan membangun 
sekolah-sekolah Islam, radio, majalah dan tv Islam. Menurut 
kelompok ini, cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan 
umat adalah dengan menyiapkan kader pemimpim masa depan, 
dan menjauhkan masyarakat dari berbagai kerusakan.  

 
Singkat cerita, upaya memahami gerakan revivalisme 

Islam di Indonesia tidak bisa serta merta hanya berdasarkan 
pemandangan yang bersifat politis semata, melainkan bisa 
dilihat dari berbagai dimensi, termasuk yang bersifat sosial 
budaya. Hal ini kemudian menyebabkan secara bentuknya 
revivalisme Islam mempunyai formula yang variatif.  

 



 
 

TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN       68 

Dr. Tri Sulityowati, pakar politik di Universitas 
Muhammadiyah Malang, menyebutkan bahwa paling tidak 
gerakan revivalisme Islam bisa dibedakan menjadi dua kategori, 
yaitu gerakan revivalis yang bersifat laten dan gerakan 
revivalisme yang bersifat manifest. Gerakan yang bersifat laten 
maksudnya adalah bentuk gerakan Islam yang berupa gerakan 
baru dengan sifat radikal karena adanya keinginan untuk diakui. 
Gerakan ini pada akhirnya membuat Islam terkesan ekslusif dan 
identik dengan teroris. Adapun gerakan Islam yang bersifat 
manifes maksudnya adalah gerakan Islam yang moderat, dan 
mampu memunculkan jati dirinya tanpa harus mengutamakan 
persoalan simbol.  

 
Gerakan revivalisme yang bersifat laten cenderung jatuh 

kepada hal-hal yang bersifat radikal karena keinginan yang 
begitu kuat untuk menunjukkan identitas diri. Hal ini pula yang 
sering menyebabkan jalur yang ditempuh untuk mencapai 
kepentingan mereka dilakukan tidak dengan cara-cara politis. 
Bahkan gerakan mereka terkadang dinilai kaku serta 
membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun 
gerakan yang bersifat manifes lebih cenderung kepada upaya 
untuk meraih substansi dari kepentingan Islam tanpa harus 
menggunakan cara-cara radikal. Bahkan tidak jarang sistem yang 
dianggap kurang compatible dengan Islam sekali pun seperti 
demokrasi dijadikan sebagai sarana untuk meraih kepentingan 
mereka tersebut. 

 
Oman Sukmana, pakar gerakan sosial di Universitas 

Muhammadiyah Malang, menjelaskan bahwa kedua bentuk 
definisi revivalisme ini dalam konteks Indonesia melahirkan 
berbagai variasi gerakan revivalisme Islam. Secara umum tujuan 
yang ingin meraka raih mempunyai berbagai persamaan yaitu 
untuk menjadikan Islam sebagai solusi dari berbagai persoalan 
yang berkembang di tengah masyarakat. Hanya saja metode 
yang dipakai mempunyai perbedaan bahkan cenderung 
mengantarkan perselisihan di antara sesama gerakan Islam tadi, 
misalnya dalam konteks perdebatan antara kesesuaian Islam 
dengan demokrasi dimana sebagian kelompok menilai Islam bisa 
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seiring dengan demokrasi, tetapi ada kelompok lain yang 
menentang pendapat tersebut. 

 
Maka berdasarkan berbagai jenis gerakan revivalisme 

Islam di Indonesia tersebut, M Syaprin Zahidi, pakar Hubungan 
Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, melihat 
bahwa paling tidak ada dua bentuk gerakan, yaitu yang terlibat 
dalam proses politik dan berubah bentuk menjadi partai, tetapi 
ada juga gerakan revivalisme yang menjelma menjadi gerakan 
radikal. Meskipun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa 
sebenarnya jumlah mereka pun juga tidak terlalu banyak di 
tengah masyarakat karena mayoritas masyarakat termasuk 
kelompok moderat, meskipun mereka juga bisa dikategorikan 
sebagai bagian dari gerakan revivalisme Islam.  

 
Hal ini misalnya terlihat dari berkembangnya berbagai 

organisasi dan partai Islam yang tidak terlalu menampakkan 
militansi mereka, tetapi sebenarnya kegiatan dan agenda mereka 
secara eksplisit sedang memperjuangkan kepentingan dan 
agenda Islam seperti tuntutan untuk kebebasan beragama dan 
perwakilan politik. Hanya saja karena kelompok radikal yang 
jumlahnya sedikit dari masyarakat Islam tadi menjadi terlihat 
besar dan masalah serius karena berbagai tindak kekerasan yang 
mereka lakukan.  

 
Sehingga dalam konteks ini, revivalisme Islam bisa 

diukur dengan beberapa variabel yaitu keberadaan revivalisme 
agama yang terjadi berkaitan erat dengan sentimen keagamaan, 
identitas dan keyakinan keIslaman, peningkatan semangat 
menjalankan syariat Islam, semakin berkembangnya sekolah-
sekolah ke-Islaman dan masjid. Namun demikian tidak sedikit 
juga yang mengidentikkan revivalisme dengan berbagai tindak 
kekerasan dari kelompok yang mengatasnamakan Islam. 

 
Meskipun demikian, M. Rozin, dosen di Universitas 

Brawijaya menyatakan bahwa meskipun sudah menyesuaikan 
dengan konteks modern, misalnya dengan menerima konsep 
demokrasi, kelompok revivalisme Islam tidak serta merta bisa 
berjalan mulus meraih kepentingan mereka. Misalnya, di antara 
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gerakan yang selama ini menerima konsep demokrasi di 
Indonesia adalah PKS. Partai ini dinilai sebagai partai yang 
merupakan partai yang mengadopsi gerakan ikhwanul muslimin 
di Mesir dan menempatkan diri secara compatible dengan 
demokrasi (Fealy, Mason, Bubalo, Fealy, & others, 2008).  

 
Maka kelompok ini dinilai oleh banyak pihak 

mempunyai misi terselubung terhadap penerimaan mereka 
dengan demokrasi. PKS dinilai akan mengikuti proses 
demokrasi, termasuk pemilu di dalamnya dan sekuat tenaga 
berusaha untuk melakukan Islamisasi melalui jalur ini. Hal ini 
pula yang tidak jarang menyebabkan munculnya kecurigaan dari 
sebagian kalangan akan keberadaan partai Islam ini meskipun 
mereka tidak secara terbuka menyatakan misi tersebut. Bahkan 
dalam publikasi terkini, PKS pun sebenarnya sudah menyatakan 
diri sebagai partai terbuka yang bisa menerima semua kalangan 
tanpa ikatan berdasarkan kelompok agama tertentu.  

 
Hanya saja tidak sedikit yang menilai bahwa PKS sedang 

berada pada posisi yang sulit untuk memperkuat posisi mereka 
dalam politik di Indonesia. Di satu sisi mereka ingin 
menampilkan diri sebagai lembaga yang profesional yang 
mampu berkompromi dengan berbagai kelompok masyarakat, 
tetapi pada saat yang sama tuntutan untuk komitmen agar nilai-
nilai ideologis dengan semangat ke-Islaman tetap bisa 
dipertahankan, terutama yang mempunyai akar pengaruh dari 
Timur Tengah (Bubalo & Fealy, 2005, p. viii). Masalahnya 
tuntutan untuk menyesuaikan diri tersebut menjadi dilema di 
tengah keberadaan partai Islam yang secara mayoritas telah 
kehilangan akar-akar ideologis dan lebih banyak 
mengedepankan berbagai kepentingan yang bersifat pragmatis - 
termasuk budaya korupsi yang menjamur pada berbagai 
tingkatan. 

 
Jika gerakan revivalisme yang mulai bersikap moderat 

saja masih mendapatkan kecurigaan, bahkan penolakan dari 
sebagian masyarakat, maka kondisi yang lebih sulit dialami oleh 
kelompok revivalisme Islam yang bersikap lebih frontal dalam 
upaya melakukan perubahan di Indonesia. Lebih-lebih jika cara 



 
 

TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN       71 

yang bersifat kekerasan dilegalkan. Hal ini terlihat jelas ketika 
kami menjadi salah satu pemateri dalam diskusi publik tentang 
gerakan ISIS di UIN Malang yang diadakan oleh Ikatan Alumni 
PP Tebu Ireng. Semua pembicara dan peserta terlihat begitu 
menentang ISIS sebagai gerakan Islam radikal.  

 
Semua berpendapat bahwa radikalisme merupakan 

ancaman bagi kesatuan NKRI. Oleh karena itu, berbagai elemen 
masyarakat harus bersatu padu menentang kelompok radikal ini. 
Masalahnya adalah ketika menafsirkan gerakan ISIS, terjadi 
generalisasi yang mengarah kepada justifikasi ISIS sebagai bagian 
dari gerakan revivalisme Islam. Maksudnya bahwa gerakan 
revivalisme Islam yang lainnya juga mempunyai indikasi dan 
karakter yang sama dengan ISIS. Artinya, bahwa berbagai 
gerakan revivalisme Islam yang mulai berkembang di Indonesia 
terutama yang bersifat transnasional perlu untuk segera 
diwaspadai bahkan dilarang untuk tumbuh subur di Indonesia.  

 
 

 
Dalam perkembangannya di awal reformasi pun, 

berbagai gerakan revivalisme Islam mendapatkan tempat yang 
bagus di hati rakyat. Terbukti dengan kedatangan masa 
reformasi, begitu banyak gerakan revivalisme Islam yang muncul 
di Indonesia, baik yang menerima maupun menolak demokrasi. 
Hal ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap sistem 
yang sebelumnya berlaku di Indonesia karena penguasaan 
militer terhadap politik yang begitu kuatnya. Masa reformasi 
menjadi angin surga bagi gerakan revivalisme Islam untuk 
menunjukkan identitas mereka. Dalam konteks kelompok 
revivalis yang berbentuk partai politik, dukungan rakyat 
terhadap mereka terutama di awal reformasi bisa terlihat 
terutama pada pemilu 1999 dan 2004 dimana partai-partai 
Islam tersebut mendapatkan posisi penting di hati rakyat.  

 
Pada awal reformasi tersebut, maka banyak yang menilai 

bahwa hal tersebut merupakan momentum bagi kebangkitan 

PERKEMBANGAN GERAKAN REVIVAUSME ISIAM 

INDONESIA 
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politik Islam di Indonesia. Adapun unsur perbedaan yang 
menjadi persoalan dalam gerakan revivalisme Islam belum 
begitu terlihat jelas pada waktu itu. Meskipun tidak merupakan 
satu kesatuan bahkan sampai bertentangan antara satu dengan 
lainnya, beberapa gerakan revivalisme Islam tersebut 
mempunyai keterkaitan dan persamaan. Di antara beberapa hal 
yang menjadi ciri khas dari berbagai gerakan revivalisme tersebut 
adalah keyakinan mereka akan kebenaran syariat Islam, bahkan 
sampai pada upaya untuk mengimplementasikannya meskipun 
dengan pendekatan yang berbeda.  

 
Arus gerakan revivalisme Islam pun semakin terlihat jelas 

karena perkembangan mereka yang didukung oleh banyak aspek 
pada waktu itu. Landasan konstitusi Indonesia didukung 
dengan suasana politik yang berkembang pada waktu itu 
menjadi angin sorga bagi berbagai gerakan Islam untuk 
menunjukkan jati diri mereka. Dengan kran kebebasan yang 
dibuka, bukan hanya eksistensi organisatoris yang muncul, 
melainkan juga berbagai aktifitas dan sarana mendukung 
ideologi yang mereka bawa pun dikembangkan. Hal ini terlihat 
dari semakin banyaknya sekolah-sekolah Islam yang 
bermunculan, pondok pesantren, termasuk berbagai media 
komunikasi seperti website, majalah, radio, bahkan televisi. 

 
Dengan berbagai cara, gerakan revivalisme tersebut 

berusaha menarik simpati masyarakat menghadapi berbagai 
persoalan yang berkembang. Budaya pop Islam yang 
berkembang pun bisa menjadi indikasi kehausan masyarakat 
akan nilai-nilai religiusitas akibat rutinitas kehidupan yang oleh 
sebagian orang sudah terasa membosankan. Masyarakat yang 
sedang mencari solusi dari berbagai tantangan hidup yang 
dihadapi seakan menemukan muaranya dengan mengikuti 
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai gerakan 
revivalisme Islam tadi. 

 
Pada sisi lain, para aktivis gerakan Islam revivalisme pun 

terus memompa semangat masing-masing dan mencari berbagai 
cara kreatif untuk menarik dukungan dan simpati masyarakat. 
Pada kelompok ilmiah, Habibi Subandi berpendapat bahwa 
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berbagai gerakan revivalisme Islam telah mulai membangun 
konsep-konsep Islam dalam mendekati persoalan yang 
berkembang. Hal ini misalnya terlihat dari berbagai upaya untuk 
melakukan transformasi nilai Islam dalam politik, ekonomi, 
kehidupan sosial budaya, dan menjadikannya sebagai pondasi 
bagi moralitas masyarakat. Dengan cara ini, para aktivis Islam 
tadi ingin menampilkan Islam sebagai bentuk agama yang 
berkemajuan yang bisa mensinergiskan urusan dunia dengan 
akhirat, peran ulama dan ilmuwan. 

 
Lebih dari itu, berbagai gerakan revivalisme Islam di 

Indonesia sudah mulai mengupayakan membangun sistem 
pengkaderan yang profesional untuk melahirkan kader-kader 
yang betul-betul siap terjun di tengah masyarakat. Mereka tidak 
ingin hanya dikenal sebagai kyai atau ustadz, tetapi juga orang-
orang yang profesional pada bidang masing-masing. Hal ini 
terlihat juga dengan tingkat partisipasi mahasiswa di berbagai 
perguruan tinggi yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan 
yang diadakan oleh gerakan revivalisme Islam di Indonesia.  

 
Berbagai hal ini merupakan perkembangan yang terjadi 

dalam gerakan revivalisme Islam di Indonesia. Mereka memang 
belum sampai pada tahap syariatisasi, tetapi secara perlahan 
berdasarkan karakter gerakan Islam revivalis akan menuju ke 
arah sana. Meskipun demikian, upaya tersebut juga tidak mudah 
dilakukan karena berbagai persoalan yang juga mereka hadapi, 
misalnya arah gerakan yang awalnya terlihat bersatu, mulai 
menunjukkan kesulitan untuk berkoordinasi antara satu dengan 
lainnya. 

 
Hanya saja dalam perkembangannya, gerakan 

revivalisme Islam tadi menghadapi berbagai masalah. 
Revivalisme mempunyai beberapa persoalan berkaitan dengan 
masa depannya dalam konteks ke-Indonesia-an. Beberapa 
persoalan tersebut antaralain disebabkan oleh persoalan internal 
gerakan revivalis Islam dalam konteks agendanya, atau dalam 
hubungannya dengan gerakan revivalis yang lain. 
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Pertama, Jeff Lee berargumen bahwa gerakan revivalis 
Islam, terutama mereka yang tergabung dalam gerakan partai 
Islam dinilai belum mampu menyelesaikan atau menangani 
dengan baik berbagai persoalan riil yang terjadi di tengah 
masyarakat di luar hal-hal yang berkaitan dengan agenda agama, 
seperti dalam hal keamanan ekonomi dan fisik (Lee, 2004). 
Bahkan fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit di antara aktivis 
dan pimpinan partai Islam tadi yang terlibat permainan kotor 
dalam politik, seperti korupsi (Lee, 2004). Adapun dalam 
menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan 
sejenisnya, partai-partai Islam tadi belum mempunyai blue print 
yang jelas. 

 
Kedua, dalam perkembangannya, perdebatan antara 

gerakan revivalis Islam yang satu dengan lainnya cukup kentara, 
bahkan mengarah kepada perpecahan. Misalnya terjadi pada 
kelompok yang menerima demokrasi dan yang menolaknya. 
Atau juga pada kelompok yang ingin memahami Islam secara 
substantif dengan kelompok yang menginginkan pemahaman 
Islam secara formalistik. Satu kelompok menginginkan Islam 
dalam artian nilainya yang dikembangkan sementara pihak lain 
lebih menekankan pada aspek penerapan syariat Islam. Tidak 
jarang kelompok formalistis ini terjebak kepada tindak 
kekerasan dan ekstrimis sehinggaa memunculkan kesan bahwa 
mereka adalah kelompok teroris. 

 
 

 
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa gerakan 

revivalisme di Indonesia sudah mempunyai akar sejarah yang 
lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman 
kerajaan, masa penjajahan bahkan peristiwa merebut 
kemerdekaan dan perkembangan konstelasi politik domestik di 
era kemerdekaan keberadaan Islam sulit dipisahkan dengan 
Indonesia. Apalagi nilai dan spirit Islam sebenarnya sudah 
banyak yang menyatu dengan nilai-nilai lokal masyarakat. 

 

KESIMPULAN 
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Akhirnya, dalam peristiwa reformasi 1998, gerakan 
revivalisme Islam tersebut mendapatkan momentumnya dengan 
terjadinya perubahan signifikan dalam system politik dan 
hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan dibukanya 
ruang kebebasan mengekspresikan pendapat di tengah 
masyarakat dan berakhirnya rezim militeristik dalam politik 
Indonesia. Selain itu, berbagai faktor eksternal terutama 
berkaitan dengan gerakan islam transnasional yang  mempunyai 
cabang gerakan dan pemikiran di Indonesia juga menjadi 
inspirasi untuk semakin kuatnya semangat untuk melahirkan 
gerakan revivalisme Islam di Indonesia. 

 
Dalam perkembangannya, gerakan revivalisme Islam 

tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang memilih jalur politik 
dan menempuh jalur non politik atau pendidikan dan dakwah. 
Secara teoritis kedua model ini sebenarnya bisa saling 
menguatkan satu dengan lainnya. Namun realita justru 
menunjukkan bahwa faktor ego sektoral masing-masing gerakan 
masih cukup dominan sehingga masa depan revivalisme Islam di 
Indonesia terutama melalui jalur politik menghadapi persoalan 
serius. 

 
Dalam aspek partai politik misalnya, terlihat penurunan 

dukungan dari masyarakat. Bahkan partai-partai yang selama ini 
dikenal nasionalis atau sekuler lebih mendapatkan dukungan 
dari masyarakat. Hal ini terbukti dari suara yang dominan 
mereka dapatkan dalam beberapa kali pemilu pasca reformasi. 
Hanya saja, semangat pop Islam di tengah masyarakat terus 
mengalami peningkatan seiring dengan berbagai isu strategis dan 
keterbukaan di tengah masyarakat. 
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