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Abstract 

One of interesting phenomenon in Indonesian educational sector is the growth and the 
development of Turkish schools in Indonesia. Interesting because within the period of 15 years 
(1995-2011) seven Turkish schools have been established in five cities (Aceh, Jakarta, Banten, 
Vest Java, and Middle Java). Unlike other international schools which are mushrooming in 
Indonesia due to the free market policy demanding countries in the world to open their doors to 
global influence including in education, the presence of these Turkish schools have attracted 
Indonesian society. This can be seen by the interest of parents to educate their children in 
Turkish schools (for example, Pribadi Bilingual Boarding School in Depok has more than 300 
students), despite their high tuition fees offered. In addition, the response of the Indonesian 
government has been very positive and supportive towards these Turkish schools efforts in 
contributing to the development of education in Indonesia. In connection with globalization, as 
stated by Benny H.Hoed, FIB-UI’s professor, this term demonstrates the entry process of 
northern influence to the south. In this context, the north refers to countries in the Europe (west) 
labeled as advanced countries; while the south refers to countries in the southern region, 
considered as developing countries including Indonesia & Turkey. From this viewpoint, the 
establishment of Turkish schools in Indonesia therefore raises a big question as to how a 
developing country as Turkey can build a strong educational system and furthermore spread 
throughout the world. Interesting points to be addressed in this paper are concepts of  “cultural 
broker” and “alms” which act as the two main pillars behind the establishment of this 
educational movement. The concept of “cultural broker” as mentioned by Clifford Geertz in his 
book: The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker (1960), is simply defined as 
a cultural intermediator, which stems from the thoughts of the Javanese society in believing that 
men cannot communicate directly with God, and thus requires an intermediator. In this context, 
kiyais (Muslim scholars) believed to have knowledge and spiritual ability can therefore be used 
as intermediator in one’s relationship with God.  Meanwile, the concept of alms are also 
believed and practiced in the Jews, Christianity, Islam and also in other religions. In concept, 
the teaching of alms and donating has positive social aspect, which in the context of Indonesian 
muslim society has created a phenomenon of the rise of beggars which becomes social problem, 
while forTurkish moslems, alms have become motivational power of their activities. The 
cultural broker and alms are proven to be two important concepts which have developed the 
Turkish schools movement. Fethullah Gülen, one of the most well-known Islamic Turkish 
contemporary scholars, acting as a cultural broker, has inspired and influenced millions of 
people from all levels: intellectuals, educators, businessmen, and politicians, both  inside and 
outside Turkey who are willing to sacrifice their wealth, time and energy, while at the same time 
teach his students to become professional and accountable organizers of these alms/donation, 
which eventually creates a successful educational movement known as Gülen-Inspired Schools, 
not only within the national scope, but international as well, including Indonesia. 
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A. Pendahuluan 

Dalam dekade terakhir ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami eforia 
“menjamurnya” sekolah internasional, seiring dengan meningkatnya arus globalisasi, 
yang menuntut manusia-manusia bangsa memiliki kemampuan bertaraf internasional 
agar mampu bersaing di dunia global. Salah satu fenomena yang menarik adalah 
hadirnya sekolah-sekolah Turki yang berafiliasi dengan suatu NGO bernama PASIAD1. 
Sejak berdirinya Sekolah Pribadi di Depok pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 
sudah berdiri delapan sekolah yang berafiliasi dengan organisai PASIAD di empat 
provinsi di Indonesia: Jawa Barat, Jawa Tengah,  NAD, dan Yogyakarta,  yang 
selanjutnya dalam tulisan ini disebut  sekolah-sekolah Turki di Indonesia.2 

Sebenarnya keberadaan sekolah-sekolah asing di Indonesia bukanlah fenomena 
baru. Sebagai contoh, misalnya, kita telah mengenal  Jakarta International School, yang 
berdiri sejak 1952, Sekolah Indonesia Islamabad Pakistan, yang berdiri sejak 1972, dan 
British International school, yang berdiri sejak 1973, dan lain sebagainya. Sekolah-
sekolah asing pertama di Indonesia tersebut didirikan dan diselenggarakan oleh suatu 
perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia dengan Pemerintah Republik 
Indonesia. Pada awalnya sekolah-sekolah asing tersebut didirikan  untuk keperluan 
pendidikan dan pengajaran, terutama, bagi anak-anak warga negara asing anggota 
perwakilan diplomatik atau konsuler negara bersangkutan, meskipun di dalam 
pelaksanaannya diperbolehkan juga anak-anak warga negara Indonesia (WNI) 
bersekolah di sekolah tersebut.  

Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah dengan kurikulum dan orientasi 
global terus tumbuh, berkembang, dan semakin diminati masyarakat Indonesia yang 
ingin anak-anaknya siap bersaing dengan penduduk manca negara. Perkembangan 
sekolah-sekolah asing di Indonesia semakin meningkat, terutama sejak WTO (World 
Trade  Organisation), pada tahun 2002 menggulirkan konsep liberalisasi pendidikan, 
yang berpandangan bahwa pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan 
atau diperjualbelikan.  Akibat dari kebijakan liberalisasi pendidikan ini, Indonesia 
menjadi sasaran ekspansi lembaga-lembaga pendidikan internasional.  Negara kita 
semakin tidak dapat menolak arus globalisasi yang begitu deras, dengan hadirnya 
sekolah-sekolah bertaraf asing,  seperti Australian International School, di Pejaten, 
Jakarta Selatan, British Intertional School di Bintaro, Tangerang, Banten,  German 
International School, di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Gandhi 
Memorial International School di Kemayoran,  Jakarta Pusat, Jakarta International 
Korean School, di Jakarta Selatan,  Jakarta Japanese School, di Kelapa Gading Jakarta 
Timur, Lycee International Francaes, Nederlanse International School,   Singapore 
International School, dan masih banyak lagi.  

Jika diamati, sekolah-sekolah tersebut membawa nama negara yang memang 
dikenal sebagai negara maju di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. 

                                                 
1 PASIAD adalah kependekan dari Pasifik Űlkeleri ile Sosyal  ve İktisadı Dayanısma Derneĝi (Pasific 

Countries Social and Economic solidarity Association); suatu NGO Turki yang bergerak di bidang 
sosial dan ekonomi, termasuk dalam pengembangan sekolah-sekolah Turki. 

2 Sekolah-sekolah Turki tersebut, yaitu: Sekolah Pribadi (SD-SMP-SMA), di Depok dan Bandung,  Jawa 
Barat, Sekolah Kharisma Bangsa di Ciputat, Banten, Sekolah Semesta (SMP-SMA) Semarang dan 
Sragen Bilingual Boarding School, Jawa Tengah, Sekolah Fatih Bilingual school dan Teuku Nyak Arief 
Bilingual School di Banda Aceh, dan yang terakhir  Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di 
Yogyakarta (Data diambil dari website PASIAD). 
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Negara-negara tersebut telah berhasil menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan tinggi yang bermutu di negara 
mereka sebagai  modal dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan bangsa 
mereka.  Selanjutnya dalam rangka penyebaran produk-produk nasional mereka, dengan 
konsep transnasionalisme mereka melakukan ekspansi produk-produk teknologi dan 
ekonomi ke negara-negara berkembang, termasuk ekspansi dalam menyebarkan konsep-
konsep sistem pendidikan mereka di Indonesia. 

Fenomena hadirnya sekolah-sekolah Turki di Indonesia, sulit dipahami 
berdasarkan konsep globalisasi ini, karena dari perspektif  masyarakat Indonesia, negara 
Turki belum dianggap sebagai negara maju. Tentunya negara Turki belum menjadi 
nama yang “menjual” bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, ternyata, sekolah-
sekolah Turki telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sekolah yang dapat 
diperhitungkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Keberadaaan sekolah-sekolah Turki 
ini juga bukan hanya sekedar ada dan menambah jumlah sekolah-sekolah asing di 
Indonesia, melainkan eksistensinya diakui banyak pihak sebagai sekolah bertaraf 
internasional dengan prestasi-prestasi yang berskala internasonal juga.3 

Indonesia hanyalah salah satu tempat berkembangnya sekolah-sekolah Turki, 
karena sebenarnya sekolah-sekolah Turki ini -- yang jumlahnya tidak dapat disebutkan 
dengan tepat, ada di lebih dari 120 negara-negara di dunia.4 Di Turki sendiri, sekolah-
sekolah ini dikenal dengan nama “Fethullah Gülen Okulları; sedangkan di dunia 
internasional dikenal dengan “The Gülen-inspired schools”, yang menunjukkan bahwa 
sekolah-sekolah ini menerapkan suatu sistem yang dibangun dari ide besar seorang 
tokoh ulama Turki bernama Fethullah Gülen. Karakteristik utama dari sekolah-sekolah 
ini adalah integrasi antara sains dan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam yang 
universal. 

Fethullah Gülen  Hoca Effendi, dinilai berhasil menginspirasi jutaan orang di 
Turki maupun di luar Turki dalam membangun suatu jaringan organisasi yang bergerak 
di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dengan penekanan pada pembangunan 
pendidikan modern berbasis religi. Jaringan organisasi ini bergerak dengan suatu 
kekuatan finansial yang bersumber dari kedermawanan dalam bentuk sedekah (alms) 
dari umat Islam Turki dan di luar Turki, yang dikelola secara profesional, sehingga  
menghasilkan manfaat (maslahat dalam terminologi Islam) sosial dan ekonomi yang 
produktif dan konstruktif, bahkan menjadi suatu industri pendidikan yang bersifat 
transnasional.  

                                                 
3 Sekolah-sekolah Turki sangat bersemangat menyelenggarakan kompetisi-kompetisi ilmiah di berbagai 

bidang pelajaran yang berskala internasional. Acara yang terbaru adalah pemberian PASIAD 
EDUCATION AWARD kepada pemenang 7th National Pasiad Mathematics Competition 2011 dan 
Interbational Achevments of Pasiad-Affliated School’s Students, di Jakarta, pada Jumat, 18 November 
2011. 

4 Ismail Albayrak, Main Characteristic of the Gulen Movement and Importance of Education in 
Globalizing World, makalah yang disampaikan pada International Fethullah Gulen Conference, Jakarta, 
19-21 Oktober 2010. Pada acara yang sama seorang Pengajar di Monash University, Australia, bernama 
Ms.Mahsheed Ansari menulis terdapat lebih dari 1000 sekolah Turki di dunia dan sekitar 300 sekolah di 
Turki. 
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Dalam perspektif Antropologi, Fethullah Gülen dalam tulisan ini meminjam 
istilah Geertz,5 berperan sebagai The Cultural Broker, seseorang yang berhasil  
melakukan melakukan interpretasi ajaran agama, sehingga mampu mengubah sikap dan 
cara pandang keagamaan umatnya, bahkan lebih dari itu, Fethullah Gulen mampu 
mentransformasikan konsep-konsep agama sebagai suatu kekuatan spiritual yang 
menggerakkan aktivitas umat.  Jika dalam banyak wacana tentang hubungan Islam dan 
modernisasi yang dipelopori oleh Barat, banyak diwarnai polemik antara sejauh mana 
Islam dapat sejalan dengan atau mengakomodir pemikiran kemajuan Barat, maka secara 
tegas Fethullah Gülen telah menyatakan sikap dan gagasannya untuk menghilangkan 
dikotomi dan polemik tersebut, bahkan berhasil merealisasikan sintesis antara keduanya 
(Islam dan sains) dalam bentuk pembangunan sekolah-sekolah Turki di dunia. Salah 
satu konsep agama yang berhasil diterjemahkan, diinternalisasikan, dan diajarkan 
kepada umatnya adalah ajaran bersedekah atau berderma. Dengan pengumpulan dan 
pengelolaan sedekah dari masyarakat Muslim di Turki maupun di negara lain, gagasan 
besarnya untuk membangun sistem pendidikan ideal yang mengintegrasikan nilai-nilai 
Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan (science) modern dapat direalisasikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dianalisis dalam tulisan 
ini adalah bagaimana Fethullah Gülen sebagai the cultural broker mampu mener-
jemahkan ajaran Islam --dalam hal ini dibatasi pada ajaran tentang sedekah- dan 
mentransformasikannya sebagai kekuatan kapital penggerak umat yang produktif dan 
konstruktif berskala internasional.  Adapun tujuan penelitian ini adalah mengeksplanasi 
fenomena pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah Turki di Indonesia dan 
menghubungkannya dengan dua konsep penting, yaitu: “The Cultural Broker” dan 
sedekah (alms). 

B.  Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode 
penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang menganggap setiap siatuasi, ling-
kungan, atau peristiwa merupakan potensi untuk penyelidikan.6 Dalam hal ini peneliti 
menganggap fenomena berdirinya sekolah-sekolah Turki di Indonesia sebagai fenomena 
yang menarik untuk dikaji. Namun demikian, penelitian ini tidak secara murni 
menggunakan konsep fenomenologis yang menghasilkan interpretasi peneliti yang 
bersifat deskriptif,7 melainkan menggabungkannya dengan teknik analisis ekslpanasi-
kausalistik, yaitu menghubungkan peristiwa atau gejala sosial yang dikaji dengan 
konsep atau teori tertentu. Dalam hal ini untuk memahami fenomena sekolah-sekolah 
Turki di Indonesia, peneliti mencoba menghubungkannya dengan teori “the cultural 
broker” untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara gejala sosial dan 
suatu konsep tertentu. 

Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi peneliti dengan strategi 
obeservasi nonpartisan. Peneliti dalam hal ini menggunakan hasil pengamatan selama 
kurun waktu lima belas tahun menjalin persahabatan dengan kelompok PASIAD di 
Indonesia dan juga pengalaman selama menempuh studi S2 di Turki pada tahun (1996-
2000). Data penulis dapatkan dengan cara wawancara tidak berstruktur dan keterlibatan 
                                                 
5 Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji, The Changing Role of Cultural Broker” dalam Comparative 

Studies in Society and History, Vol.2, No.2 (Jan.), 228-249 
6  Sulistyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra & FIB-UI, 2006), 142 
7 Ibid., hlm.143 
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peneliti dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Turki 
tersebut. Hasil pengamatan yang direkam/dicatat selanjutnya diperkuat dengan data 
pustaka, sebagai data sekunder. Literatur baik yang berkenaan dengan data maupun 
teori yang dijadikan sumber rujukan adalah buku-buku, artikel, jurnal, makalah seminar, 
yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Turki  baik diperoleh dalam bentuk 
hardcopy, maupun softcopy dari internet.  

Meskipun suatu penelitian kualitatif fenomenologis tidak membutuhkan 
hipotesis, namun pemilihan teori “cultural broker” untuk memahami fenomena sekolah-
sekolah Turki menunjukkan asumsi peneliti bahwa faktor penting dari keberhasilan 
fenomenal sekolah-sekolah Turki adalah tokoh/aktor  “konseptor proyek besar ini” yang 
telah berhasil menterjemahkan, menginternalisasikan, dan mentransformasikan nilai-
nilai Islam, dalam penelitian ini dibatasi pada nilai-nilai atau ajaran bersedekah.  
Dengan demikian, hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian deskriptif-analitis.   

C.  Landasan Teori 

Istilah cultural broker mengandung dua terminologi cultural dan broker. 
Terminologi cultural atau culture, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah  
kebudayaan, memiliki pengertian yang sangat luas dan beragam (omnibus). Namun, 
meskipun culture bersifat omnibus diperlukan suatu pembatasan pengertian dalam 
rangka menjadikan kebudayaan ini sebagai “pisau” analisis dalam memahami dan 
fenomena perilaku manusia di dalam masyarakat.8  

Dalam tulisan ini pengertian culture atau cultural mengikuti definisi Geertz, 
yaitu: an ordered system of meaning and symbols, in terms of which social interaction 
takes place” (suatu sistem makna dan simbol dalam konteks interkasi sosial). Selain itu, 
Phelan, Davidson and Cao (1991) menyampaikan konsep “culture as the norms, values, 
beliefs, expectations, and conventional actions of a group” (konsep kebudayaan sebagai 
norma, nilai, kepercayaan, harapan-harapan, dan perilaku yang disepakati oleh suatu 
kelompok). Adapun Nieto menggabungkan beberapa definisi culture (1999, p. 48) dan 
menawarkan  pengertian culture sebagai nilai-nilai, tradisi-tradisi, interkasi-interaksi 
sosial dan politik yang dihasilkan, disebarkan, dan ditransformasikan oleh sekelompok 
orang yang terikat secara bersama oleh beberapa faktor, termasuk sejarah bersama, 
lokasi geografi, bahasa, kelas sosial dan religi. Pengertian Nieto ini menguatkan 
gagasan bahwa culture dapat berbeda–beda di antara kelompok sosial yang berbeda-
beda pula. 

Adapun istilah broker dikenal secara umum dalam bidang ekonomi, di mana, 
masyarakat umum sangat paham makna broker tanah, broker rumah, broker tiket, dan 
lain sebagainya untuk menyebut seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga 
yang berperan sebagai perantara dalam mempertemukan penjual dan pembeli atau 
produsen dan konsumen. Dalam percakapan keseharian istilah broker ini sudah sangat 
umum digunakan, sehingga sudah dijadikan salah satu lema dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI)9, yang penjelasannya secara spesifik mengacu kepada bidang 
ekonomi, yaitu sebagai pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu 
dengan pedagang lainnya dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli (saham). 

                                                 
8 David Kaplan dan Robert A.  Manners, Teori Budaya, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),4 
9 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3 

(Jakarta:Balai Pusataka, 2002), 166.  
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KBBI juga memberikan padanan kata broker yaitu cengkau, makelar, atau pialang; 
namun demikian, istilah broker ini malahan lebih popular dari padanannya tersebut.    

Clifford Geertz menawarkan konsep cultural broker yang memperluas wawasan 
kita mengenai broker  dalam arti pialang budaya. Geertz melihat peran kiai (di Jawa) tak 
ubahnya seperti agen pembawa nilai baru bagi masyarakat desa. Dalam pandangan itu, 
kiai tak hanya mengajarkan agama tapi juga mengenalkan modernitas budaya karena 
agama Islam, seperti halnya agama besar lainnya, sejatinya cerminan kemodernan itu 
sendiri. Dalam hal inilah istilah cultural broker ditempelkan pada sosok kiyai. tokoh 
agama yang dipandang dapat menjadi perantara antara manusia dan Tuhan ini tentunya 
merupakan konsep peran Kiyai yang digambarkan oleh Geertz sebagai suatu temuan 
dari penelitiannya pada konteks zaman dan tempat tertentu (tahun 1950- di desa 
Mojokuto, Jawa Tengah), yang tidak dapat dijadikan sebagai konsep Islam pada 
umumnya. Sebagai mana telah dijelaskan, bahwa konsep kebudayaan (culture) 
menunjukkan perbedaan penafsiran pada kelompok masyarakat yang berbeda.  

Meskipun istilah cultural broker yang dimunculkan oleh Geertz menimbulkan 
kritik dari beberapa antropolog, termasuk antropolog Indonesia, karena dianggap 
menyempitkan makna dan peran kiyai itu di dalam konteks keislaman di Indonesia yang 
sangat beragam, sebagaimana makna broker yang lebih banyak diorientasikan kepada 
bidang ekonomi, namun dalam perkembangannya istilah cultural broker banyak 
digunakan sebagai istilah yang mengacu kepada orang atau sekelompok orang yang 
berperan sebagai perantara atau mediator budaya. Dengan demikian, siapa saja yang 
berperan sebagai penterjemah suatu budaya kepada orang lain sehingga ia/mereka 
menjadi jembatan yang menghubungkan dua orang atau dua kelompok ini dapat 
dikatakan sebagai “the cultural broker/brokers”. Dalam pengertian yang luas inilah, 
peneliti menggunakan istilah ini sebagai pendekatan dalam memahami “the key actor” 
tokoh kunci  di balik kesuksesan sekolah-sekolah Turki di Indonesia. 

D.  Fetullah Gulen sebagai The Cultural Broker 

1. Riwayat Singkat Fetulllah Gulen 

Fethullah Gulen nama yang asing bagi masyarakat Indonesia. Fetullah adalah 
pengucapan bahasa Turki untuk nama yang diambil dalam bahasa Arab Fath Allah 
(dibaca:Fathullah). Sedangkan nama Gulen adalah nama Turki yang merupakan “family 
name” Fetullah. Di negara asalnya, Turki, ia adalah seorang tokoh ulama yang sangat 
terkenal. Masyarakat Turki memanggilnya Fetullah Gulen Hoca Effendi.  

Lahir di Provinsi Erzurum, Turki bagian selatan, pada tanggal 27 April 1941, 
dari sebuah keluarga yang taat beragama. Ayahnya Ramzi Gulen merupakan ulama 
yang sering didatangi orang-orang yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang Islam.  
Oleh karena itu, Fetullah Gulen kecil tumbuh dalam suasana yang akrab dengan Islam. 
Ibundanya, Refia, adalah seorang guru membaca Al-Quran untuk anak-anak di sekitar 
rumah mereka. Ibundanyalah yang telah memperkenalkan dan menumbuhkan 
kecintaannya terhadap Al-Quran. 

Fethullah Gulen tumbuh pada masa Turki Modern pasca-Ataturk. Pada masa itu, 
meskipun sepeninggalan Ataturk partainya kalah dalam pemilu, namun pemerintahan 
pasca-Ataturk tetap menjadikan Turki negara sekuler dan berusaha menjauhkan 
masyarakat Turki dari nilai-nilai agama Islam; salah satu upaya sekulerisme ini adalah 
ditutupnya madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam warisan Dinasti 
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Turki Usmani (1930-an). Kalaupun masih ada beberapa yang tetap berjalan, namun 
madrasah-madrasah itu hanyalah menjadi sekolah informal bagi masyarakat. Namun 
pada waktu itu sekolah-sekolah formal/resmi  belumlah banyak, sehingga ketika 
keluarga Gulen ini tinggal di Alvar, berkaitan dengan tugas ayahnya di tempat tersenut, 
Gulen kecil hanya dapat mengenyam pendidikan informal  di madrasah dan tuntunan 
agama di rumahnya.   

Di madrasah, Fethullah Gulen mendapatkan pendidikan Islam, seperti Al-
Qur’an, Hadist, Fiqih, Bahasa Arab, dan Bahasa Persia. Namun, Fethullah tidak saja 
tekun di bidang ilmu agama, secara mandiri ia banyak ”melahap” buku-buku mengenai 
fisika, astronomi, biologi, kimia, dan filsafat. Kecintaannya terhadap berbagai ilmu 
pengetahuan menjadikannya tumbuh sebagai intelektual agama yang tidak buta dengan 
ilmu pengetahuan modern.  

Fethullah Gulen  lahir dan tumbuh dalam suasana kegelisahan identitas bangsa. 
Turki yang modern diarahkan menjadi negara yang sekuler dan melepaskan diri dari 
baju agama (Islam), suatu baju identitas yang telah membungkus Turki dalam 
kemegahan Imperium Turki Usmani, namun pada awal abad ke-19 baju ini menjadi 
sangat tebal dan membebani masyarakat. Turki modern dilahirkan dengan usaha para 
pendukung sekulerisme dan modernisme Turki untuk melepaskan baju atau identitas 
Islam ini, namun mendapat usaha yang keras juga dari masyarakat Turki yang tetap 
ingin mempertahankan baju atau identitas Islam ini. Dengan kata lain, Fethullah Gulen 
lahir dan tumbuh bersama dengan generasi yang resah dan gelisah, atau menurut 
pendapat Huntinton sebagai bangsa yang terbelah; namun keresahan dan kegelisahan ini 
memotivasi Fethullah Gulen untuk mempelajari kesemuanya itu.  

Pertentangan antara mempertahankan Islam sebagai identitas lama dan 
menjadikan Turki seperti bangsa Barat yang maju sebagai tuntutan modernitas telah 
menjadi suatu sumber konflik yang memecah belah bangsa Turki secara internal. Selain 
itu juga telah menjauhkan Turki dari negara-negara Islam lainnya. Fethullah Gulen 
mempelajari dan memperdalam fenomena itu semua dengan suatu sikap keilmuan yang 
mendalam. Pengalaman keagamaan dan pendidikan serta tempaan Islam yang 
diperolehnya, baik di dalam rumah melalui bimbingan ayah dan ibunya, maupun di 
lingkungan madrasah dan pengkajian-pengkajian Islam yang intensif telah menjadikan 
seorang ulama yang diakui pengetahuan keislamannya. Namun tidak hanya masalah 
agama, Ia pun menempa dirinya sendiri untuk memperdalam ilmu pengetahuan umum, 
bahkan ia berusaha menjadikan kedua ilmu tersebut sebagai ilmu pengetahuan yang 
tidak terpisah-pisah.  

Dalam berbagai kesempatan cermah di beberapa tempat yang ditugaskan 
berkaitan dengan perannya sebagai imam mesjid, ia mulai menuangkan ide-ide dan 
gagasannya untuk menggunakan Islam sebagai sumber spirit dalam mencapai 
pengetahuan dunia. Ia merasakan keprihatinan yang mendalam terhadap kemerosotan 
akhlak dan moral generasi muda Turki yang tidak lagi dibekali dengan akhlak dan 
pengetahuan Islam sehingga mereka tumbuh menjadi generasi muda yang kehilangan 
arah dan tujuan hidup. Pengetahuan umum dan kebebasan yang ditiupkan oleh 
Pemerintah telah membuat generasi muda Turki kehilangan identitas diri.    

Islam dan modernitas seharusnya tidak dipertentangkan. Islam tidak mengajak 
manusia untuk meninggalkan akal dan pengetahuan. Bukan Islam yang menyebabkan 
kemunduran dan kehancuran kemegahan Turki Usmani, namun karena masyarakat 
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muslim sendiri yang telah meninggalkan esensi ajaran Islam dan mengagung-agungkan 
akal sebagai mana masyarakat Barat, sehingga masyarakat muslim terlena dengan 
kemegahan masa lampau dan tidak lagi cerdas menggunakan akal pikirannya untuk 
mencapai kemajuan.  

Fethullah Gulen tidak berhenti dalam kegelisahan saja, ia mulai melakukan 
upaya penyadaran tentang pentingnya kembali mempelajari esensi ajaran Islam. Dalam 
kesempatan berceramah di berbagai tempat ia terus menuangkan idenya untuk 
menyatukan Islam dan modernitas. Ceramah yang ia lakukan pada umumnya dipadati 
oleh pendengar. Fethullah gulen sangat terkenal sebagai penceramah yang lembut tegas 
namun lembut. Ia mengangkat tema-tema yang universal dan selalu meninggalkan 
tema-tema yang dapat menimbulkan konflik. Konflik-konflik itulah yang telah 
menyebabkan masyarakat muslim terpecah belah. Dengan tema-tema universal 
Fethullah Gulen mengajak setiap orang dari berbagai kalangan dan kepercayaan untuk 
memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin.  

Pada tahun 1958, ketika usianya menginjak 17 tahun, Ayah dan Ibunya 
mengajurkan ia merantau ke Edirne. Di Edirne Fethullah Gulen muda melamar menjadi 
penceramah resmi negara (vaiz), dan kemudian ia diberi lisensi sebagai imam kedua di 
mesjid Uc Serefeli, Edirne, dengan gaji 170 Turki Lira pada tahun 1959.  Sejak saat 
inilah ia mulai menjadi imam dan penceramah. Demikianlah ia menjalankan perannya 
sebagai imam muda dan pencermah dengan kesungguhan dan penuh dedikasi.  

Fethullah Gulen menyadari, Turki yang semakin modern telah jauh 
meninggalkan Islam dan melahirkan generasi-generasi yang tidak lagi mengenal ajaran 
Islam bahkan menentangnya.  Generasi-generasi muda ini bahkan semakin tidak 
memiliki ruang untuk belajar tentang Islam, bahkan keluarga sebagai lingkungan belajar 
yang pertama bagi generasi muda tidak lagi berperan sebagai tempat untuk 
memperkenalkan Islam, karena ayah dan ibu di rumah-rumah keluarga Turki banyak 
yang tidak lagi menerapkan ajaran Islam sebagai acuan moral dan akhlak. Kesadaran ini 
menimbulkan suatu keinginan untuk menyelamatkan anak-anak muda Turki dari 
kemerosotan akhlak dan budi pekerti. Ketika pada tahun 1966 ia ditugaskan menjadi 
pengawas di sebuah Asrama Siswa penghafal Quran yang disebut asrama 
Kestanepazari, di Izmir, ia memberikan mentoring agama secara sukarela untuk 
mengajak mereka menjadi generasi penghafal Quran sekaligus orang yang sukses dalam 
bidang pengetauan umum. Pemberian mentoring ini lakukankannya sebagai kegiatan 
tambahan siswa di luar jam sekolah.  

Materi-materi dakwah yang disampaikannya merupakan pemahamanannya 
terhadap tafsir Quran, Risalainnur (Risalah Nur) yang disusun oleh seorang ulama Turki 
tekenal, yaitu Said Nursi.  Buku Risaalainur dijadikan sumber rujukan utama, disamping 
ia mengajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti biologi, kimia, sejarah, dan lain-lain. 
Tak ada yang menyangsikan bahwa ia adalah murid Said Nursi yang sungguh-sungguh 
menjalankan gagasan-gasasan gurunya dalam membangun suatu lembaga pendidikan 
Islam.   

Dari mentoring yang sederhana ia melahirkan mentor-mentor yang juga 
melakukan kegiatan seperti yang ia lakukan. Demikian seterusnya, melalui kerja keras 
yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal putus asa, Fethullah Gulen melakukan 
dakwahnya dan melahirkan dai-dai yang terus melanjutkan penyebaran Islam. 
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2. Rekonstruksi Konsep Sedekah 

a. Sedekah dalam sebagai konsep universal 

Sedekah, dalam bahasa Arab shadaqah, dalam bahasa Inggris alms, merupakan 
ajaran universal, yang sangat erat kaitannya dengan filantropi (kedermawanan). 
Dikatakan universal karena semua agama mengajarkan umatnya untuk saling berbagi 
terhadap sesama. Setiap lembaga keagamaan menjalankan atau memiliki salah satu 
fungsi sebagai penerima dan pengelola sedekah. Namun demikian, tidak selalu gerakan 
sedekah (filantrofi) digerakkan dengan  motivasi keagamaan, melainkan dapat juga 
dengan motivasi kemanusiaan, moral atau sosial. Dengan demikian tidak selalu 
seseorang bersedekah karena motivasi keagamaan dan ditujukan kepada mereka yang 
sama agamanya. Dalam hal ini. sedekah bahkan dapat melampaui batas agama, ras, 
bangsa.   

Namun, dalam fenomena di masyarakat Indonesia, sedekah, yang nilai 
positifnya tidak perlu diperdebatkan lagi, telah melahirkan suatu fenomena ironis, yaitu 
tumbuhnya masyarakat pengemis. Banyak masyarakat (yang juga muslim) menarik 
keuntungan dari adanya kesadaran bersedekah kaum muslim, dengan menjadi penerima 
sedekah. Hasilnya adalah kita bisa melihat fenomena pengemis di jalan-jalan umum 
dekat lampu merah, yang mengetuk kaca mobil untuk meminta sedekah, atau di 
pelataran mesjid-mesjid dan  tempat-tempat berziarah.  

Kondisi ini tentunya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat 
pada umumnya dan membuat mereka dalam posisi dilema antara mengikuti ajaran 
agama yntuk bersedekah dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu bermunculannya 
penerima-penerima sedekah yang mengganggu kenyamanan lingkungan.  Lalu, apakah 
ajaran bersedekah itu salah?  Setiap  orang yang beriman tentu akan dengan sangat 
segera menjawab TIDAK. Tetapi bagaimana sedekah yang memiliki aspek sosial positif 
ini menjadi modal kapital yang dapat menjadi salah satu alternatif memecahkan 
persoalan kemiskinan 

b. Sedekah dalam Perspektif Fethullah Gulen 

Fethullah Gulen Hoca Effendi--demikian masyarakat Turki menyebut namanya 
dengan penuh kehormatan--merupakan salah satu tokoh yang telah mampu menjadi 
seorang interpreter, inspirator, organisator, dan inovator yang handal . Sebuah ide 
sederhana yang ia jalankan dalam komunitas kecil, ia tularkan ke berbagai wilayah di 
Turki dan dalam perkembangan selanjutnya bahkan melewati batas-batas wilayah 
negara.  

Fethullah Gulen sangat mementingkan pendidikan. Ia sangat yakin bahwa 
pendidikan merupakan solusi strategis yang paling efektif untuk mengatasi berbagai 
permasalah kemanusiaan serta dengan pendidikan manusia dapat mencapai peningkatan 
kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, ia menggerakkan kelompok-kelompok kecil 
yang dibinanya melalui mentoring-mentoring keagamaan pada tingkat kecil untuk 
menjadi barisan voluntir yang merealisasikan ide-idenya tentang pembentukan lembaga 
pendidikan yang menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi disertai transmisi 
moral, nilai-nilai etika perilaku yang universal. Selain itu, Gulen mendorong dan 
menginspirasi warga lainnya di luar kelompok murid-muridnya, untuk mewujudkan 
proyek-proyek pendidikan melalui demonstrasi kesukarelaan dan altruisme sosial. 

Barisan-barisan voluntir yang dibentuk tidaklah eksklusif, melainkan inklusif 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

59

mewarnai kehidupan sosial dan secara nyata mendemonstrasikan bentuk kontribusi 
yang dapat diberikan. Demikian pula sang guru, Fethullah Gulen tidak sekedar menjadi 
panutan bagi para pengikutnya, namun ia menjadi tokoh yang paling “cair” dan adaptif 
terhadap berbagai keberagaman yang ada di sekitarnya.  Berdasarkan pengamatan 
peneliti, selama berada di negara Turki (1998 –2004), kelompok ini sangat tegas 
mengambil jalan tengah dan tidak mengizinkan pengikutnya mengikuti salah satu partai 
politik (meskipun partai politik Islam), bahkan terkesan kelompok ini sangat dekat 
dengan pemerintahan sekuler Turki. Nampak sekali, sang guru berusaha mengajak 
banyak orang untuk mementingkan persatuan dan menghentikan perselisihan. Baik 
perselisihan internal umat Islam maupun perselisihan antarumat beragama. Hasil dari 
usahanya ini adalah dukungan terhadap gagasan-gagasan Fethullah Gulen dari dari 
berbagai pihak. 

Menurut pendapat beberapa peneliti antropologi, salah satu kompetensi yang 
dimiliki oleh The Cultural Broker adalah kemampuannya memahami secara baik 
potensi kultural yang dimiliki oleh masyarakatnya. Salah satu ciri yang disadari benar 
adalah sebagai kekuatan kultural adalah sikap altruism masyarakat Turki. Terlebih 
ajaran Islam sebagai The Way of Life, mengajarkan untuk mengasihi sesama. Dalam hal 
inilah kehandalan Fethullah Gulen memanfaatkan kekuatan kultural bangsanya dan 
mengelolanya sebagai modal kapital dalam mendukung gagasannya tentang pendidikan 
yang ideal. 

Demikianlah ia terus berdakwah secara umum, ia juga telah melahirkan 
kelompok-kelompok daiyah yang shaleh dan jujur dan ditempa menjadi fasilitator 
sedekah yang amanah. Mereka yang terketuk hatinya untuk bersedekah dengan sangat 
murah hatinya dan tanpa ragu-ragu menitipkan harta mereka kepada kelompok ini untuk 
dikelola secara professional dan amanah. Para fasilitator sedekah ini bukalah penerima 
pasif sedekah, mereka adalah model bagi si pemberi sedekah sekaligus menjadi 
pengelola. Hasil dari sedekah yang dikumpulkan itu dengan sangat profesional 
digunakan untuk kegiatan dakwah dan pendidikan.  

F.  Perkembangan Sekolah-Sekolah Turki 

Meskipun gagasan-gagasannya telah ia lontarkan, tularkan, dan tanamkan 
kepada umatnya, sejak tahun 1960-an. Namun gagasan tentang pembentukan sekolah 
swasta di Turki baru terealisasi pada tahun 1980-an, pada masa pemerintahan Turgut 
Ozal yang sangat terkenal dengan politik neo-liberalisme. Neo-liberalisme Turgut Ozal 
mengedepankan demokrasi yang dipergunakan secara baik oleh gerakan-gerakan Islam 
yang sebelumnya bergerak di bawah tanah karena rezim otoriter Sekularis-Kemalis. 

Pada tahun 1982 berdiri sekolah swasta pertama di Izmir, yang diikuti dengan 
berdirinya sekolah kedua di Istanbul. Dalam tahun-tahun berikutnya telah berdiri 
sejumlah “The Gulen Inspired School”, yang dalam bahasa Turki disebut Fethullah 
Gulen Hocanin Okullari di berbagai kota lainnya. Bahkan dalam satu dekade, gerakan 
Fethullah Gulen telah menjadi fenomena transnasional, dengan berdirinya sekolah-
sekolah Turki di negara-negara pecahan Uni Sovyet, antara lain Turkmenistan, Bahkan 
juga berdiri di St.Petersburg, Rusia.  

1. Perkembangan Sekolah-Sekolah Turki di Dunia  

Tidak ada yang dapat menulis dengan tepat, berapa jumlah sekolah-sekolah 
Turki yang termasuk dalam jaringan global The Gulen Inspried School, karena setiap 
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waktu, NGO ini terus bergerak secara produktif dan progesif membangun sekolah-
sekolah baru.  

2. Pertumbuhan Sekolah-Sekolah Turki Di Indonesia 

Sekolah-sekolah Turki adalah sekolah dwibahasa yang berbasis kurikulum dan 
standar sekolah internasional Sejarah didirikannya sekolah-sekolah Turki di Indonesia 
sangat berhubungan dengan kegiatan pendidikan PASIAD, sebuah organisasi kerjasama 
multibidang antara Turki dan Indonesia.  

Dalam rangka membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan 
memfokuskan pada teknologi, PASIAD menyediakan tenaga ahli asingnya di bidang 
pendidikan. Penempatan tenaga ahli asing tersebut didampingi oleh tenaga tenaga 
pengajar dari Indonesia. Sejak didirikan  sekolah Turki di Depok pada tahun 1995, 
sampai dengan tahun 2012 ini telah didirikan delapan sekolah-sekolah Turki di enam 
kota besar di Indonesia. Berikut ini adalah sekolah-sekolah Turki berdasarkan urutan 
waktu pendirian. 
 

No. Nama Sekolah Tempat 
Tahun 
Berdiri 

Jenjang 

1 Pribadi Bilingual  
Boarding School 

Depok, Jawa Barat 1995 SD, SMP, SMA 

2 Semesta Bilingual  
Boarding School 

Semarang, Jawa Tengah 1999 SD, SMP, SMA 

3 Pribadi Bilingual & 
Boarding School 

Bandung, Jawa Barat 2002 SD, SMP, SMA 

4 Kharisma Bangsa 
Bilingual Boarding 
School 

Ciputat, Banten  SD, SMP, SMA 

5 Fatih Boys Bilingual  
Boarding School 

Aceh, NAD 2005 SD, SMP, SMA 

6 Teuku Nyak ArifFatih 
Girls Bilingual & 
Boarding School 

Aceh, NAD  SD, SMP, SMA 

7 Sragen Bilingual & 
Boarding School 

Sragen, Jawa Tengah  SD, SMP, SMA 

8 Kesatuan Bangsa 
Bilingual Boarding 
School 

Yogyakarta, DIY 2011 SD, SMP, SMA 

 

3. Sekolah Turki sebagai “The Cultural Broker” 

Dalam perkembangannya, konsep The cultural Broker tidak hanya ditujukan 
kepada seseorang, melainkan dapat juga lembaga atau institusi. Demikian pula gerakan 
Fethullah Gulen mendorong individu-individu yang berhasil dibinanya menyebarkan 
ide-idenya dengan membentuk NGO-NGO. Dengan penanaman karakter individu dan 
organisasi yang seragam disertai karakter terbuka terhadap segala macam perbedaan, 
mereka tampil dalam suatu jaringan global di bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

a). Memperkenalkan Turki 

Secara umum saya berpandangan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya 
tidak mengenal Turki dengan baik. Setiap saya memperkenalkan diri sebagai pengajar 
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bahasa Turki, serta merta lawan bicara saya mempertanyakan apakah bahasa Turki 
mirip dengan bahasa Arab. Lalu ia atau mereka menanyakan seputar sekularisme dan 
keislaman di Turki, serta keinginan Turki menjadi anggota negara Uni-Eropa. kesemua 
itu membuat saya menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal 
Turki dengan baik. Catatan historis yang menempatkan Turki sebagai pemegang 
tampuk kekhalifahan Islam terakhir mengidentikkan Turki dengan Islam, dan seringkali 
dengan Arab. Selain itu, kegigihan Turki untuk menjadi negara modern yang Barat dan 
keinginannya menjadi anggota Uni-Eropa memang suatu pembicaraan yang menarik.   

Turki menjadi bangsa yang terbelah. Turki tidak diterima sebagai anggota OKI 
(organisasi negara-negara Islam yng diprakarsai oleh Arab Saudi), karena komitmen 
negara ini terhadap sekularisme yang terlihat dari  konstitusinya, namun dunia pun 
menyaksikan, bahwa ia terus menerus ditarik-ulur oleh negara-negara Eropa.  

Namun, ternyata, dalam  kegelisahan tentang identitas, ada pribadi-pribadi yang 
secara perlahan-lahan keluar dari situasi konflik berkepanjangan itu dan memunculkan 
pribadi-pribadi yang tak lagi ingin berkonflik. Mereka menemukan jati diri dalam 
keturkian-keislaman-dan kemodernan. Sintesis antara Turki-Islam-Modernitas (Barat) 
ini bukanlah dicetuskan oleh Fethullah Gulen ataupun gurunya, Said Nursi. Sintesis ini 
telah dicetuskan oleh generasi muda Turki dan yang paling terkenal adalah Zia Gokalp, 
yang dianggap Bapak Sosiolog Turki. Bahkan  konsep inipun dijadikan dasar kampanye 
Mustafa kemal Attaturk dalam menggulingkan kekhalifahan Turki Usmani.  

Fethullah Gulen adalah salah satu yang sangat teguh menjadikan identitas ini 
sebagai identitas generasi kelompoknya. Tak ada yang diragukan bahwa kami adalah 
bangsa Turki, kami telah diperkenalkan dengan Islam dan telah bersama-sama Islam 
menjadi jaya, namun kami pun ingin menjadikan modernisasi yang memang telah 
ditunjukkan oleh negara-negara maju di Barat, sebagai identitas kami. Tak ada yang 
salah dengan modernitas dan tak ada yang perlu dipertentangkan, karena Islam 
mengajarkan dan mengajak manusia untuk terus maju.  

Demikianlah, jika kita bertemu dengan para pengikut Fethulleh Gulen, maka kita 
dapat melihat perwujudan sintesis Turki-Islam-dan Modernitas yang mereka tunjukkan. 
Inilah yang menjadikan bangsa Turki unik dan menarik.        

b). Menyebarkan Islam yang Damai 

Di tengah maraknya berita-berita bom-bom bunuh diri, terorisme dan 
perpecahan di kalangan umat Islam, kehadiran sekolah-sekolah Turki di dunia telah 
menunjukkan adanya upaya penyebaran konsep Islam yang damai.  

c). Menyebarkan Bahasa Turki 

Sekolah-sekolah Turki yang didirikan di berbagai wilayah menerapkan 
pengajatan dengan sistem bilingual, yaitu menjadikan bahasa Inggris dan bahasa 
setempat sebagai bahasa pengantar. Sebagai suatu tambahan diberikan matapelajaran 
Bahasa Turki. Dengan demikian keberadan sekolah-sekolah Turki juga menjadi broker 
penyebaran bahasa Turki. Tentu saja yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah bahasa 
turki di negara Republik Turki. 
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G.  Kesimpulan dan Rekomendasi 

Fethullah Gulen adalah seorang Cultural Broker, tokoh yang telah 
menerjemahkan kebudayaan secara positif, konstruktif, dan produktif. Ia mendalami 
sumber ajaran Islam yang diyakininya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber 
ajaran moral, serta mendalami kebudayaan masyarakatnya dan masyarakat dunia. Ia 
mengajarkan apa yang dipahaminya dan menerapkan apa yang diyakininya tidak hanya 
kepada dirinya sendiri namun kepada orang lain di sekitarnya. Fethullah telah 
menjadikan konsep sedekah sebagai modal kapital yang telah membawa gerakannya 
kepada suatu keberhasilan  

Indonesia perlu belajar menjadi cultural broker yang positif, konstruktif, dan 
produktif seperti Fethullah Gulen. Indonesia memiliki modal kapital yang sama dengan 
Turki, sama-sama sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dan  sama-sama 
sebagai negara berkembang. Jika Turki berhasil menjadi suatu bangsa yang dapat keluar 
dari kegelisahan dan polemik pencarian jati diri, dan tampil menjadi bangsa Turki yang 
Islam dan Modern, kita harus yakin Indonesia  mampu tampil lebih percaya diri, dengan 
suatu jati diri bangsa Indonesia yang dibangun dari kekuatan multikultural. Bangsa 
Indonesia hanya membutuhkan The Cultural Brokers, pialang-pialang kebudayaan, 
yang mampu mengelaborasi dan menstransformasikan setiap cultural capital yang kita 
miliki menjalin dan mengemasnya dalam bingkai keindonesiaan. 
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