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Abstrak 
 

Bagaimanakah kaum muda Islam—berusia 15 - 25 tahun—memandang dirinya di tengah 
liberalisasi politik dan ekonomi mutakhir Indonesia? Hasil survey Goethe Institut dan Friedrich 
Naumann Stiftung (1.496 responden) menunjukkan bahwa kaum muda muslim Indonesia harus 
menyiasati paradoks sosio-psikologis yang mereka alami. Mereka memandang pesimis masa 
depan kolektif masyarakat Indonesia. Tidak ada yang dapat mereka jadikan sandaran kecuali 
diri mereka sendiri. Masa depan mereka tidak dapat disandarkan pada political will negara. 
Pun, mereka tidak percaya bahwa sebagai warga negara, hak-hak mereka terpenuhi 
sepenuhnya melalui sistem pelayanan publik (public service). Maka, di tengah cara pandang 
yang pesimis terhadap masa depan kolektif masyarakat Indonesia dan ketidakpercayaan akut 
terhadap sistem bernegara, serta sebagai upaya mereka untuk mendapatkan kepastian, mereka 
membangun corak kepribadian yang optimis dan bertumpu pada prinsip selamatkan diri 
sendiri. Penghayatan keislaman pun mereka konstruksikan dalam situasi paradoks di atas. 
Islam ditempatkan sebagai fondasi dan modal sosio-psikologi positif untuk menata kepastian, 
kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik di tingkat individu. Islam pun dihayati dan 
dihadirkan sebagai sumber “energi” untuk merespon kehidupan sosial masyarakat Indonesia 
yang kian tidak menentu, akibat perubahan sosial yang demikian cepat, bergesernya posisi 
individu (menjadi semata “konsumen”), dan berubahnya peran strategis negara. Justeru 
ketidakpastian itu yang memberikan energi besar agar secara individual mereka hidup menjadi 
lebih baik di masa depan. Islam yang terbangun pun bercorak semangat dahulukan diri sendiri: 
berfungsi sebagai perisai psikologis, sebagai “tempat bernaung”, dan sumber kepastian makna 
hidup di tengah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang cepat. Corak Islamnya pun 
dihayati sebagai kapital dalam rangka memapankan kehidupan mereka sendiri: ketika meniti 
pendidikan, dalam rangka mendapatkan pekerjaan, dan memapankan karir mereka. Dengan 
kata lain, Islam menjadi pilar utama penegasan dan penguatan identitas personal-pragmatis 
kaum muda muslim Indonesia, dan semangat simbolik keagamaan itulah yang mereka 
kedepankan. Jadi, sungguh pun corak Islam yang mereka bangun sangat berorientasi kepada 
dirinya-sendiri, dan berbeda dengan corak berislam yang cenderung kolektif-idealistis di era 
sebelumnya (misalnya di era Orde Baru), hal tersebut menandakan bahwa corak Islam yang 
mereka bangun adalah compatible dengan kebutuhan nyata generasi seusia mereka.  
 
Kata kunci: kaum muda Islam, perubahan, sistem bernegara 
 
 

                                                 
1 Penulis mengucapkan terima kasih atas izin pihak Friedrich Naumann Stiftung fur die Freihet (Jakarta) 

dan Goethe-Institut Indonesia untuk memublikasikan temuan dan analisis penulis atas survey yang telah 
mereka selenggarakan.  
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1.  Pendahuluan 

Bagaimanakah kaum muda Islam—berusia 15-25 tahun—memandang dirinya di 
tengah liberalisasi politik dan ekonomi mutakhir Indonesia? Artikel ini coba 
memperlihatkan fenomena menguatnya kepribadian positif kaum muda muslim 
Indonesia, dan dilihat sebagai respon kreatif atas kian terintegrasinya masyarakat 
Indonesia dalam sistem ekonomi pasar global, bergesernya peran negara dan sistem 
sosial ekonomi Indonesia ke arah lebih liberal, bahkan telah bertransformasinya 
manusia Indonesia menjadi konsumen. Untuk memperlihatkan gagasan tersebut, artikel 
ini dibagi ke dalam lima bagian. 

Bagian pertama mendiskusikan ambivalensi pandangan politik kaum muda 
muslim Indonesia sebagai penyiasatan kreatif atas liberalisasi peran negara. Negara 
berperan sekedar gate keeper (penjaga gawang). Ia memfasilitasi bahkan mendorong 
perdagangan bebas. Negara, yang seharusnya memainkan peran menyejahterakan 
anggota warganya, rupanya terpasung oleh liberaliasi ekonomi. Negara menunjukkan 
kelemahan untuk mengimlementasikan apa yang telah ia rancang (lihat Wardhani, 2011: 
6). Sementara, pada tingkat fungsi pelayanan, negara bahkan menggeser fungsinya itu. 
Pelayanan publik digerakkan oleh prinsip ekonomik. Sebagian besar pelayanan tidak 
menempatkan kelompok sasaran kegiatan sebagai publik, melainkan sekedar konsumen 
(ada pembayaran ada pelayanan).  

Pada sisi lain—meminjam  argumen Priyono (2006: 11)—konsep ekonomi yang 
diacu pemerintah terjebak sebagai melulu mekanisme pasar; bukan sebagai perluasan 
dan peningkatan mata pencarian. Akibatnya, indikator perkembangan ekonomi diukur 
oleh  investasi yang masuk. Inilah yang dapat menjelaskan ketidakterkaitan antara 
indikator ekonomi makro dan ringkihnya aktivitas ekonomi warga di tingkat mikro. 
Akhirnya pemerintah yang seharusnya memainkan peran menyejaherakan anggota 
warganya rupanya terpasung oleh liberaliasi ekonomi.  

Corak kepribadian positif seiring dengan bertransformasinya posisi manusia 
Indonesia menjadi konsumen seutuhnya dibicarakan di bagian dua. Di tengah 
keterintegrasian Indonesia dalam sistem ekonomi pasar-global di atas, manusia 
Indonesia secara kolektif tengah ditransformasikan menjadi masyarakat konsumen. 
Maka kapasitas mengonsumsi menjadi ukuran utama dalam tipe masyarakat ini. Atau 
meminjam kata-kata John Benson (1994), “... social value is defined in terms of 
purchasing power and material possessions, and in which there is a desire, above all, 
for that which is new, modern, exciting and fashionable.”. Daya beli atau akses 
terhadap barang dan jasa pun, dalam rangka meningkatkan identitas dirinya, menjadi 
dikedepankan. 

Diferensiasi daya beli itulah yang melahirkan deprivasi relatif, yakni sebagai 
“..., was seen in terms of a person’s lack of resources ..., to enjoy the living conditions 
and amenities, and to participate in the social activities considered customary in the 
societies to which they belong (Stones 2006: 504). Perbedaan akses dan daya beli di atas 
juga berkait dengan bergesernya makna pelayanan publik yang disediakan negara. 
Akibat bergesernya peran negara menjadi lebih liberal pasca reformasi, pelayanan 
pemerintah pun telah menggeser posisi warga, dari “publik” menjadi  “konsumen”. Dari 
sudut itu, individu harus menata kepastian sendiri di tengah ketidakpastian situasi 
masyarakat bangsa. Individu melihat segalanya secara dualistik: pesimis sekaligus 
optimis; hambatan sekaligus tantangan. Negara tidak memberi kepastian, justru individu 
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harus membangun kepastiannya sendiri di tengah ketidakpastian tersebut. Itulah konteks 
terbangunnya deprivasi relatif di atas dan hal tersebut berujung pada dijadikannya Islam 
sebagai energi positif dalam bangunan corak kepribadian kaum muda muslim Indonesia 
(dibahas di bagian tiga hingga lima).   

2.  Ambivalensi Politik 

Hasil survey2 menunjukkan terdapatnya fenomena ambivalensi makna politik. 
Mereka  lebih peduli terhadap proses politik bila hal tersebut terkait dengan upaya 
pemapanan hidup mereka. 62,6% memaknai politik secara negatif, sebagai wilayah abu-
abu, cenderung kotor, dan hanya memanfaatkan suara pemilih. Sesungguhnya fenomena 
ambivalensi tersebut menandai problematiknya kehadiran dan kebermanfaatan negara 
dalam benak kaum muda muslim Indonesia. Mereka mempertanyakan peran normatif 
negara sebagai pelindung dan penyejahtera warga negaranya. Sekaligus, hal tersebut 
juga menegaskan bahwa mereka berharap negara dapat menjadi pelindung mereka dan 
pemberi solusi di tengah deraan deprivasi relatif yang mereka hadapi. Itulah sebabnya 
mereka peduli dengan korupsi (total 36,5%), dan peduli terhadap pelanggaran hak 
asaasi manusia oleh negara (total 39%).  

Terdapat sebagian kecil responden yang memaknai politik sebagai sarana 
mewujudkan kebajikan publik. Segi positif tersebut bertumpu pada pandangan bahwa 
politik adalah dunia petualangan yang mampu mewadahi energi positif dan citra diri 
mereka sebagai kaum muda yang harus membawa perubahan, sebagai kewajiban 
kebangsaan kaum muda muslim yang harus mengubah kondisi politik ke arah yang 
lebih baik. 

72,7% berpandangan bahwa konstituen dapat menggantikan pemerintah yang 
tidak mereka sukai, 66,4% menilai pentingnya partai oposisi sebagai pilar demokrasi 
yang baik, dan 47% berpandangan bahwa setiap orang seharusnya tertarik dengan 
politik (meski selebihnya 50,6% berpendapat tidak harus setiap orang tertarik dengan 
politik). Data ini sejatinya memperlihatkan keberterimaan mereka terhadap sistem 
politik yang berkembang saat ini. Bahkan 47% di antarnya merasa terlibat dalam politik 
adalah sudah seharusnya ditegakkan karena itu adalah perwujudan tanggung Jawab 
kebangsaan mereka. 

Sementara pandangan negatif mereka tentang politik diarahkan politik sebagai 
suatu proses dan perilaku politisi—yang secara keseluruhan dikonsepsikan sebagai 
politik praktis. Sebagai suatu fenomena negosiasi, politik praktis ditandai oleh tawar-
menawar kepentingan yang tiada henti, dan hal tersebut berujung pada pandangan 
mereka bahwa gejala tersebut dianggapnya melunturkan kebermanfaatan dunia politik 
bagi kehidupan sosial mereka. Survey menemukan bahwa 41,1% responden 
menyatakan sedikit tertarik kepada politik. 48,5% responden menyatakan bahwa tidak 
setuju bahwa setiap orang harus tertarik kepada politik. Bahkan 48% responden 
menyatakan bahwa aktivitas politik adalah membosankan.  

Begitu pula, perilaku politisi dipandang secara negatif: sebagai sosok yang 
hanya memanfaatkan suara pemilih (62,6% berpandangan ini). Akibatnya mereka 
beranggapan bahwa butuh sosok orang kuat (strongman) untuk mempercepat 

                                                 
2 Untuk informasi tentang survey dan seg-segi metodologinya, lihat Friedrich Naumann Stiftung fur die 

Freihet (Jakarta) dan Goethe-Institut Indonesia (2011). 
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kebermanfaatan proses politik dan mampu mengendalikan perilaku negatif para politisi 
(totalnya 62%). Indikasi lain pandangan negatif di atas ialah, 48,6% menyatakan tidak 
setuju pemimpin agama menggantikan posisi para politisi. Semakin dia berusia lebih tua 
dan tinggal di kota semakin tidak setuju pemimpin agama menggantikan posisi para 
politisi. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak juga yang tidak setuju. 
Begitu pula, semakin tinggi penghasilan, semakin mereka tidak setuju.  

Data ini menegaskan akses informasi mempengaruhi cara pandang apa yang 
mereka definisikan sebagai “yang politik’ (atau politik praktis), sekaligus 
mengisyaratkan pula peran apa yang harus dijalankan oleh tokoh agama. Semakin tinggi 
informasi yang responden terima, semakin kritis dan realistis cara pandang mereka 
terhadap politik. Oleh karena itulah di mata responden yang memiliki akses informasi 
yang lebih banyak dan lebih bervariasi, tokoh agama yang mereka harapkan menjadi 
panutan moral, sebaiknya tidak terjun ke politik praktis. Karena, hal tersebut dapat 
mengurangi aspek keteladanan moral mereka manakala mereka terkena sisi negatif 
politik.  

Menarik mendiskusikan temuan bahwa 71,% responden memperoleh informasi 
politik dari televisi. Data tersebut menunjukkan bahwa citra mereka tentang politik 
praktis terbangun dari televisi: sebagai konstruksi peristiwa yang sarat konflik, mau 
menang sendiri, dan selalu dilihat sebagai tindakan mencari popularitas. Boleh jadi, apa 
representasi yang diperlihatkan televisi makin meneguhkan pandangan kotornya politik 
praktis. Inilah sisi teatrikal politik praktis sehingga 25% responden mengikuti skandal 
politik. Sementara, politik sebagai sarana untuk mewujudkan kebajikan publik hanya 
diyakini minoritas responden, yakni 5,5%. 

Bahkan, sebagian mereka memandang politik dilihat semacam adu mulut seperti 
pertengkaran tak beretika dalam sinteron televisi Indonesia. Inilah pandangan dibalik 
semacam putus asa bahwa mereka memandang bahwa orang kuat menjadi semacam 
solusi bagi efektif dan bermanfaatnya politik Indonesia. Hanya orang kuat baik sebagai 
peribadi yang tegas dan keras maupun didukung oleh pendukung politiknya yang 
fanatik menjadi jalan keluar atas problematika politik di atas (62% responden 
berpandangan demikian). Dalam konteks pentingnya orang kuat (strongman), 72% tidak 
mempermasalahkan perempuan bila ia menjadi pemimpin politik. Dia juga harus 
strongwomen: dengan karakter yang tegas dan keras.  

Meski aroma “jijiknya” politik praktis terlihat, tetapi kesadaran bahwa dinamika 
berpolitik (dan berpemerintahan) berdampak pada kehidupan sehari-hari, ternyata 
mereka sadari. Survey memperlihatkan kuatnya kesadaran ini. Mereka lebih menaruh 
perhatian pada peristiwa politik nasional dari pada politik internasional. 28% responden 
lebih memperhatikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pada (17%) pemilu 
nasional dan peristiwa politik nasional. 73% responden meyakini pentingnya sirkuasi 
elit. 89% setuju dengan kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Sebagaimana 
halnya 66% responden memandang pentingnya oposisi bagi demokrasi Indonesia.  

Pandangan-pandangan politik di atas juga bervariasi menurut usia, gender, 
tempat tinggal, tingkat penghasilan, dan tingkat pendidikan. Respoden berusia muda 
lebih bersemangat ingin terlibat dalam politik praktis: sebagai petualangan yang 
mengasyikkan dan sebagai sarana untuk mewujudkan kebajikan publik. Sementara, 
responden desa memaknai politik sebagai hal yang ideal. Itu sebabnya mereka lebih 
setuju bila pemimpin agama menggantikan posisi para politisi, dan menilai pelaksanaan 
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pemerintahan nasional saaat ini lebih baik baik. Responden desa juga lebih banyak 
terlibat dalam pemilihan umum kepada daerah dan peristiwa politik daerah. Responden 
desa lebih optimis terhadap masa depan Indonesia. Negara pun mereka pandang telah 
bergerak ke arah yang benar, dan telah memiliki pemerintah yang lebih baik.  

Sebaliknya, responden yang tinggal di kota cenderung memberi penilian kritis 
terhadap kinerja pemerintahan nasional. Tingginya dan bervariasnya sumber-sumber 
informasi membuat responden-kota memahami politik dalam polanya yang lebih 
realistis. Temuan tersebut jelas memperlihatkan soal akses informasi yang lebih tinggi 
dan lebih bervariasi dan menjadi faktor yang bekerja dibalik tingkat kekritisan 
responden pekotaan terhadap peristiwa maupun skandal politik nasional.  

Survey juga menemukan bahwa semakin tinggi penghasilan responden, semakin 
rendah tingkat kepercayaan kepada pemerintah nasional, mereka pun semakin rendah 
tingkat ketertarikan mereka terhadap proses politik. Semakin tinggi tingkat penghasilan 
mereka, maka mereka kian menilai buruk dalam hal (1) situasi ekonomi nasional (total 
32,2%); (2) penegakan hukum di tingkat nasional (total 31,7%), (3) tingkat keamanan 
nasional (total 14,2%), dan (4) kinerja pemerintah nasional (total 14,2%). Mereka juga 
lebih banyak yang setuju bahwa masyarakat harus bebas berpendapat dan 
memperlihatkan keyakinannya tanpa rasa takut. Lebih banyak pula dari mereka yang 
peduli dengan serangan teroris (total 42,5%), pelanggaran hak asasi manusia oleh 
negara (total 47%), Islam radikal (total 40%), dan korupsi (total 38,8%).  

Pada sudut lain, survey pun menemukan bahwa semakin rendah penghasilan 
responden, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah nasional, mereka pun 
semakin tinggi pula tingkat ketertarikan mereka untuk terlibat dalam proses politik. 
Mereka pun memandang penting terlibat dalam politik (total 45%). Mereka pun lebih 
banyak menuntut para politisi untuk memberi perhatian khusus kepada kaum muda 
berpenghasilan terbawah ini (total 66,2%). Data ini menunjukkan ada kesadaran bahwa 
politik (sebagai suatu proses maupun kebijakan) mereka pandang berkaitan dengan 
kehidupan keseharian responden berpenghasilan bawah. Bahkan mereka berharap 
kinerja pemerintah (eksekutif maupun legisltif) dapat meningkatkan kesejahteraan 
responden kalangan bawah ini. 

Survey menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kalangan muda 
Islam, semakin rendah tingkat ketertarikan mereka dalam politik praktis. Hasil riset 
memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yang berpendidikan perguruan tinggi 
(1) tidak memandang penting terlibat dalam politik (totalnya 3,3%). Lebih banyak 
responden berpendidikan tinggi ini yang sedikit tertarik dalam politik (total 1,4%).  Juga 
lebih banyak kalangan ini yang tidak setuju bahwa setiap orang harus tertarik dalam 
politik (total 48,5%). Bahkan, dari 53,3% responden yang menyatakan bahwa politik itu 
membosankan, sebagian besarnya berasal dari kategori responden ini.  

Data-data menunjukkan bahwa pandangan politik responden kawula muda 
muslim perempuan Indonesia cenderung status quo. Banyak responden-perempuan 
yang tidak bersedia terlibat dalam gerakan untuk mengubah kondisi sosial dan politik 
saat ini, meski banyak mereka berpendapat bahwa negara bergerak ke arah yang salah 
dan situasi ekonomi saat ini sedikit lebih buruk. Mereka tidak menganggap penting 
adanya partai oposisi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pun, jumlah responden 
perempuan yang menganggap pentingnya kebebesan berpendapat dan berkeyakinan 
adalah lebih sedikit di bawah laki-laki.  
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Responden perempuan pun tidak setuju jika pemimpin agama menggantikan 
posisi para politisi untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Mereka tidak setuju 
terhadap anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik di 
Indonesia. Pandangan status quo tersebut terlebih lagi sangat tampak dalam soal dasar 
negara. Lebih banyak responden perempuan tidak setuju bila Al-Quran menggantikan 
Pancasila, menjadi dasar negara.  

3.  Lereng Berliku Berkepribadian Positif  

Temuan survey memperlihatkan bahwa kaum muslim Indonesia membangun 
corak kepribadian untuk meraih kepastian dengan berprinsip selamatkan diri sendiri 
terlebih dahulu. Prinsip tersebut rupanya terbangun di tengah cara pandang yang 
pesimis terhadap masa depan kolektif masyarakat Indonesia. Jadi, sistem kepribadian 
yang coba mereka bangun dan dorongan kepercayaan diri yang sengaja mereka 
konstruksikan tersebut, adalah upaya mereka untuk mendapatkan kepastian. 
Seyogyanya corak kepribadian tersebut dilihat secara positif, sebagai respon kreatif 
sekaligus kapital positif masa depan Indonesia.  

64% Kaum muda muslim Indonesia memandang bahwa dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya situasi ekonomi saat ini sama saja bahkan lebih buruk. 82,4% mereka 
juga mengatakan kinerja pemerintah nasional saat ini sama saja bahkan juga lebih 
buruk. Ini mencerminkan pandangan pesimis responden tentang tentang masa depan 
Indonesia. Akan tetapi pada tingkat personal, data menunjukkan sebaliknya. Temuan 
survey memperlihatkan bahwa kawula muda muslim Indonesia memiliki pandangan 
relatif positif terhadap citra diri mereka maupun bagi kehidupan mereka di masa depan. 
Sebagai contoh, 83,6% responden melihatnya dirinya sebagai orang “penuh energi dan 
haus akan kegiatan”. 58% responden merasa yakin mampu bekerja atau belajar dalam 
bidang yang mereka inginkan. Karena itu dapat dipahami bila setengah dari responden, 
yakni 52% responden, melihat masa depan mereka lebih optimis. 

Citra diri positif juga diindikasikan oleh data bahwa 64,6% responden suka 
belajar hal-hal yang baru. 57,2% respoden memandang penting bekerja keras untuk 
mengejar apa yang mereka inginkan. 52,6% responden memandang penting berprestasi 
dalam pekerjaan yang mereka geluti. Bahkan apa yang dimaksud keinginan mereka itu 
dapat dilihat dalam pertanyaan nomor 44 dalam survey ini. 22,3% mereka memandang 
penting menjadi kaya.  

Indikasi citra diri positif lainnya juga terlihat dari data berikut. 97,1% responden 
memandang penting sukses dalam karir. 61,1% responden memandang sangat penting 
memiliki kualitas pendidikan yang baik. 67,5% memandang bahwa kondisi ekonomi 
mereka juga baik, dan 47% sangat peduli dengan penyakit berat seperti kanker dan 
AIDS. 73,1% memandang bahwa bahwa seorang yang bekerja keras pantas menjadi 
lebih kaya. 66,3% menyatakan suka menikmati hidup.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kaum muda muslim Indonesia 
mengembangkan sistem kepribadian positif di atas, ialah untuk mengisi pandangan 
negatif tentang masa depan negerinya sendiri. Jelas citra diri positif mereka terbangun 
dapat dilihat sebagai upaya mereka membangun kepastian  di tengah ketidakpastian 
masyarakat nasional Indonesia. Akhirnya mereka pun lebih memfokuskan diri bagi 
pengembangan diri sendiri. Sistem kepribadian yang coba mereka bangun dan dorongan 
kepercayaan diri yang sengaja mereka konstruksi adalah upaya mereka untuk 
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mendapatkan kepastian. Data di atas juga menegaskan sebagai publik, mereka tidak 
percaya bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dapat diperoleh melalui sistem 
pelayanan publik (public service) yang terbangun. Jadi, ada indikasi ketidakpercayaan 
publik yanag bekerja dibalik fenomena di atas.  

Tentu saja, citra diri di atas memiliki variasi antara gender, lingkungan sosial 
(kota-desa), usia (15-19 dan 20-25), tingkat pendidikan, maupun tingkat penghasilan. 
Sebagai contoh, dalam hal pandang pentingnya berprestasi dalam pekerjaan yang 
mereka geluti dan suka belajar hal-hal yang baru, lebih banyak responden yang berusia 
20-25 tahun yang berpandangan positif demikian dibandingkan dengan responden yang 
berusia 15-19 tahun. Malah, survey juga menemukan bahwa lebih banyak responden 
yang tinggal di desa memandang penting berprestasi dalam pekerjaan dari pada mereka 
yang tinggal di kota.  

Juga lebih banyak responden berusia 20-25 tahun yang memandang pentingnya 
bekerja keras untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Begitu pula kelompok 
responden lebih tua tadi lebih banyak yang memandang penting menjadi kaya. Data ini 
mengisyaratkan bahwa corak kepribadian responden yang lebih tua, cenderung lebih 
realistis dalam memandang hidup. Dapat dikatakan dalam usia 20-25 tahun, mereka pun 
mulai harus merasa dan dibebani tanggung Jawab sosial yang lebih tinggi, baik di 
keluarga asal, keluarga yang sekarang, maupun orientasi keluarga di masa depan.  

Agak mengagetkan bahwa lebih banyak responden desa yang memandang 
penting menjadi kaya dari pada responden-kota. Jelas ini bertentangan dengan mitos 
desa konvensional. Data ini ini juga mengindikasikan bahwa akibat integrasi 
masyarakat Indonesia dengan sistem ekonomi pasar, hampir seluruh kebutuhan pokok 
mereka harus dibeli. Keberadaan uang pun menjadi lebih signifikan. Karenanya, bila 
menjadi kaya, responden desa dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka itu.  

Data pun mengindikasikan kebutuhan pendidikan yang berkualitas kian 
dirasakan penting oleh kaum muda muslim perdesaan. Meski demikian, lebih banyak 
kaum muda muslim pedesaan yang memiliki citra diri yang kurang aktif, bahkan 
beberapa segi cenderung fatalistik. Responden-desa lebih banyak yang memiliki 
pandangan-pandangan berikut. (1) Dirinya tidak suka berdebat dengan orang lain, (2) 
merasa rendah diri dengan orang lain, (3) nasib menentukan kaya-miskin/sukses-gagal, 
dan (4) sering merasa kesepian.  

Sementara, responden kota dituntut lebih mandiri dari segi keuangan dan 
pemenuhan kebutuhan lainnya dari pada rekannya yang tinggal di perdesaan. Biaya 
hidup yang lebih tinggi menuntut respoden yang tinggal di kota harus memiliki 
kepastian yang lebih tinggi dalam soal keuangan. Hal tersebut terlihat dari dari 97,1% 
responden yang memandang penting sukses dalam karir, jumlah responden-kota sedikit 
lebih tinggi dari pada respoden-desa. Pun, lebih banyak responden yang tinggal di kota 
merasa kondisi ekonominya lebih baik di bandingkan dengan mereka yang tinggal di 
desa. Data terakhir mengisyaratkan bahwa peluang ekonomi atau pekerjaan di kota lebih 
tinggi dari pada di desa.  

Survey juga menemukan bahwa respoden yang berpenghasilan lebih tinggi, 
lebih optimistis menatap masa depan, dan mereka pun lebih percaya diri. Responden 
berpenghasilan lebih dari satu juta perbulan melihat masa depannya lebih optimis 
(totalnya 52%). Mereka pun merasa yakin mampu bekerja atau belajar dalam bidang 
yang mereka inginkan (totalnya 58%), dan melihatnya dirinya sebagai orang “penuh 
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energi dan haus akan kegiatan” (total 83,6%). Respoden yang berpenghasilan tinggi pun 
lebih suka curhat dengan anggota keluarga mereka. Dapat dikatakan, keberadaan 
keluarga sebagai teman curhat tersebut, menjadikan mereka lebih mudah mengelola 
tekanan psikisnya.  

Sebaliknya, data-data di bawah memperlihatkan tingginya tingkat beban 
psikologis yang dihadapi responden berpenghasilan bawah. Sekaligus, hal tersebut 
menegaskan kian pentingnya kepemilikan uang kontan atau daya beli sebagai pilar 
utama pembentukan identitas personal para responden berpenghasilan bawah. 
Responden yang berpenghasilan bawah lebih banyak menganggap dirinya kurang 
“penuh energi dan kurang haus akan kegiatan” (totalnya 15,1%). Mereka lebih banyak 
merasa sebagai “pemalu dan pendiam” (total 51, 9%). Mereka lebih merasa tertekan 
oleh beban pekerjaan, dan sebagian mereka bahkan membiarkan stressnya tersebut 
begitu saja (tidak mencari jalan keluar). Pada sisi lain, mereka merasa kesepian. Jelas, 
data-data ini memperlihatkan tingginya tingkat beban psikologis yang dihadapi 
responden berpenghasilan bawah.  

Survey juga menemukan respoden yang berpendidikan lebih tinggi, lebih 
berpikir kritis. Mereka pun lebih peduli terhadap masa depan mereka. Mereka sangat 
takut kehilangan pekerjaan, merasa diri mereka “penuh energi dan haus akan kegiatan”, 
dan berpendirian bahwa “orang yang bekerja keras pantas menjadi kaya”. Mereka juga 
mendefiniskan dirinya sebagai pekerja keras agar keinginannya tercapai. Mereka juga 
memperlihatkan sikap agresif. Hal tersebut terlihat dari data bahwa kelompok ini suka 
berdebat. Sebaliknya kelompok yang berpendidikan rendah (khususnya) sangat tidak 
suka berdebat.  

Ditemukan pula kecenderungan bahwa kaum muda muslim perempuan 
Indonesia saat ini sedang berusaha mengombinasikan kebutuhan antara sukses dalam 
keluarga dan sukses dalam studi/pekerjaan. Pada satu sisi, lebih banyak juga perempuan 
yang mempersepsi dirinya sendiri kurang enerjik dan kurang haus kegiatan.  Lebih 
banyak responden perempuan yang merasa rendah diri, tidak suka berdebat, dan 
memandang dirinya pemalu dan pendiam. Pada sisi lain, jumlah responden-perempuan 
yang bercita-cita menjadi orang tua yang baik (menjadi ibu yang baik) jauh di atas laki-
laki (menjadi ayah yang baik).  

Pun, jumlah responden perempuan yang mereka yakin akan mampu belajar dan 
bekerja dalam bidang yang sesuai, juga lebih tinggi dari pada responden laki-laki. 
Banyak pula perempuan (dibandingkan dengan responden laki-laki) yang menyukai hal-
hal yang baru, suka menikmati hidup, dan memandang dirinya lebih banyak yang suka 
bekerja keras agar hidup tercapai. Banyak pula responden perempuan yang memandang 
bahwa mereka pun harus kerja keras agar keinginannnya tercapai. Juga, lebih banyak 
responden perempuan yang yakin bahwa mereka akan mampu bekerja atau belajar di 
bidang yang mereka minati. Ini menegaskan bahwa sebagian kaum muda muslim 
perempuan Indonesia tengah mengombinasikan kebutuhan antara sukses dalam keluarga 
dan sukses dalam studi/pekerjaan.  

Secara keseluruhan, survey juga menemukan bahwa sisi citra diri kaum muda 
muslim Indonesia yang kurang aktif, beberapa segi cenderung fatalistik, meski dijumpai 
pula dimensi realisitis dalam perkembangan kepribadian mereka. 51,9% responden 
mencitrakan dirinya sebagai “pemalu dan pendiam”. 52,5% responden menyatakan 
dirinya tidak suka berdebat dengan orang lain. Tumbuh pula citra diri yang kurang 
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percaya diri. 50,8% menyatakan bahwa mereka merasa rendah diri dengan orang lain. 
Bahkan 41,8% responden yang menyatakan sering merasa kesepian, khususnya mereka 
yang berpenghasilan di bawah 400 ribu rupiah. Pada sisi lain, juga dijumpai 
kecenderungan fatalistis, atau mungkin tepatnya realistis. 59,5% memandang bahwa 
nasib menentukan kaya-miskin/sukses-gagal. Jelas, hal ini menegaskan kepemilikan 
uang kontan atau daya beli telah menjadi pembentuk utama identitas personal kaum 
muda muslim Indonesia.  

4.  Era Baru Keberislaman 

Segi yang menarik dari survey menemukan bahwa 47,5% responden 
menyatakan dirinya pertama-tama sebagai seorang muslim. 40,8% responden yang 
melihat dirinya pertama-tama sebagai orang Indonesia. Sementara, hanya  10,7%  
respoden yang yang melihat dirinya pertama-tama dengan identitas keetnisannya. 
Responden yang mengedepankan identitas Islamnya itu didominasi oleh responden 
yang tinggal di kota, berpenghasilan atas, dan berpendidikan universitas. Sebaliknya, 
responden-desa, responden laki-laki, dan berpenghasilan bawah (kurang dari 
Rp.400.000,-) lebih banyak melihat dirinya pertama-tama sebagai orang Indonesia. 
Sementara, responden perempuan dan berpendidikan sekolah dasar lebih banyak yang 
mengidentifikasi status primernya  dengan identitas keetnisannya.  

Dapat dikatakan, konstruksi Islam yang dihadapkan dengan identitas 
keindonesiaan, sebagaimana terjadi di era Orde Baru, kini memasuki babak baru, 
khususnya diawali sejak reformasi 1998. Di era Orde Baru, Islam selalu ditempatkan 
sebagai oposisi negara, sebagai antitesa Pancasila. Menjadi muslim yang baik tidak 
identik sebagai Pancasilais yang baik. Muslim dikonstruksikan sebagai sosok yang 
diragukan kesetiaannya terhadap Indonesia. Konstuksi berlawannya  keislaman dan 
keindonesiaan memang sengaja dibangun oleh Orde Baru, khususnya melalui 
reinterpretasi negatif terhadap peristiwa Darul Islam, kasus menjadikannya Islam 
sebagai dasar negara di era konstituante akhir tahun 1950-an, dan terlibatnya sebagian 
pemimpin Masyumi dalam peristiwa PRRI.  

Konstruksi Islam versus Indenesia runtuh secara tuntas khususnya di kalangan 
kaum muda terdidik muslim Indonesia sejak era Reformasi. Adalah banyak tokoh 
muslim yang menjadi penggerak menjatuhkan Soeharto. Sebutlah sosok Amien Rais, 
yang bertindak sebagai lokomotif reformasi. Siapa yang meragukan keislaman Amien 
Rais? Posisinya sebagai ketua umum Muhammdiyah, organisasi Islam modernis yang 
puritan itu, meyakinkan semua kalangan tentang keislaman Amien Rais. Mengapa pula 
dia harus bersusah payah menjadi pelopor menjatuhkan Soeharto. Dalam banyak 
wawancara, Amien Rais mengungkapkan bahwa tindakanya yang nekat itu justru 
didorong oleh penghayatan keagamaannya. Islam, kata Rais, mewajibkan amar ma’ruf 
nahi munkar. Sebagai seorang yang diberi banyak kelebihan (sebagai orang yang 
berpendidikan sangat tinggi, pikiran dan ucapannya didengar banyak orang), ia merasa 
bertanggung Jawab atas situasi bangsa Indonesia yang sangat terpuruk akibat salah 
urusnya Pemerintah Presiden Soeharto. Maka, dengan segala resiko terpait yang 
mungkin akan alami, ia bertindak sebagai pendobrak rejim otoritarian Soeharto.  

Jelas di sini, Islam tidak dihadapkan lagi dengan keindonesiaan. Bahkan 
keberislaman dapat dilihat sebagai pendorong positif untuk menjadi Indonesia yang 
lebih baik. Karena, penegasan identitas Islam di kalangan muda muslim perkotaan dan 
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terpelajar tersebut (dan mereka yang melek informasi) dapat dilihat sebagai respon 
kreatif untuk mengisi celah pandangan negatif mereka terhadap jalannya pemerintahan 
nasional yang mereka anggap kurang baik.  

Dalam aspek lebih banyak responden-kota (juga yang berpenghasilan di atas 
satu juta rupiah) yang menyatakan dirinya pertama-tama sebagai seorang muslim, 
penegasan identitas itu memperlihatkan arti pentingnya Islam sebagai sumber makna 
hidup di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat perkotaan Indonesia yang kian 
keras dan kompetitif. Dalam kaitan ini, Islam sebagai makna hidup menjadi sumber 
citra diri positif mereka, dan menjadi energi positif dalam rangka berkompetisi dan 
mengarungi kerasnya kehidupan di perkotaan Indonesia.  

Sementara, pola temuan yang memperlihatkan semakin rendah tingkat 
pendidikan semakin tinggi penegasan mereka atas identitas keetnisan mereka, 
mengisyaratkan fungsi etnis sebagai perisai sosio-psikologis mereka. Mereka 
membutuhkan rasa aman melalui keetnisan mereka. Data ini dapat diinterpretasikan 
sebagai respon kreatif-negatif atas deprivasi relatif dan ketidakhadiran negara yang 
mereka alami. Mereka seolah-olah menuntut agar Pemerintah nasional maupun daerah 
mampu memfasilitasi peningkatan kehidupan bagi kaum muda muslim yang 
berpendidikan rendah tersebut. 

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa sistem kepribadian yang relatif 
positif di atas dan bertumpu pada prinsip selamatkan diri sendiri, merupakan respon 
kreatif dan compatible dengan sistem sosial kemasyarakatan yang cenderung tidak pasti. 
Tingginya kebutuhan kepastian secara individual tadi pada akhirnya menuntut butuhnya 
mereka terhadap ruang gerak sosial ekonomi yang leluasa. Hal tersebut terindikasikan 
oleh data berikut. 44,3% responden peduli dan 49,7% sangat peduli terhadap polusi. 
82,4% responden (peduli dan sangat peduli) terhadap kemungkinan adanya seseorang 
yang mengancam, merampok, atau menyerang secara fisik. 79% peduli dan sangat 
peduli terhadap ancaman teroris. 91,4% responden khawatir kehilangan pekerjaan. 
89,1% khawatir terkena penyakit berat seperti kanker dan AIDS (lebih banyak pula 
responden-kota yang sangat sangat peduli). 75,3 peduli dengan korupsi. Dan, 83,2% 
peduli dengan kebebasan berekspresi.  

Dengan demikian, tinggi dan leluasanya ruang gerak adalah kebutuhan mereka 
yang mendesak. Akan tetapi, karena ruang gerak yang mereka idam-idamkan belum 
terpenuhi, maka mereka memilih menyiasatinya dengan membangun kepastian mereka 
sendiri secara personal terlebih dahulu. Hal tersebut diawali dengan membangun citra 
diri positif mereka secara personal dan optimisme masa depan mereka sendiri. 
Selanjutnya, gradasi tingkat kepedulian terhadap persoalan ruang gerak di atas 
sesungguhnya juga mencerminkan semakin terintegrasi bahkan bergantungnya 
masyarakat Indonesia terhadap ekonomi pasar. Semua hal disediakan dan harus dibeli 
melalui mekanisme pasar. Uang, sebagai alat tukar, menjadi sangat penting. Juga 
bekerja—yang mana uang diperoleh—menjadi sentral dalam kehidupan kaum muda 
muslim tersebut.  

5.  Orientasi Personal dan Tantangan Ekonomi Global 

Lagi-lagi, temuan survey pun menegaskan kuatnya orientasi personal dalam diri 
kaum muda muslim Indonesia. Orientasi yang tinggi kepada diri sendiri tersebut dapat 
dilihat sebagai upaya membangun kepastian diri di tengah ketidakpercayaan terhadap 
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sistem sosial Indonesia. Orientasi tersebut terindikasikan dari data berikut. 58% 
responden sangat percaya diri bahwa mereka mampu melanjutkan pendidikan atau 
pekerjaan yang mereka sukai. 63,9% responden merasa yakin bila bekerja keras pasti 
ada hasilnya. Mereka pun memiliki pandangan positif terhadap generasi yang lebih tua. 
53% menggambarkan generasi yang lebih tua pekerja keras dan pantang menyerah.  

Survey pun memperlihatkan kegalauan respoden terhadap hal-hal yang dapat 
mengganggu pencapaian impian personalnya itu. 49,7% sangat peduli terhadap polusi. 
42,3% peduli bahwa kemungkinan seseorang mengancam, merampok, atau menyerang 
secara fisik. 42% responden peduli terhadap penyakit berbahaya seperti kanker. Pada 
sisi lain, pandangan mereka tentang pekerjaan juga relatif optimis. 52,6% menganggap 
penting memiliki prestasi yang baik dalam pekerjaan. 43,6% berpendapat bahwa sangat 
penting bagi mereka mendapatkan upah yang layak. Bahkan, 22,3% menganggap sangat 
penting menjadi kaya. 

Ketika ditanya apa sumber stress dan apa yang dilakukan ketika menghadapi 
stress. Jawaban atas pertanyaan tersebut mengindikasikan kuatnya orientasi personal, 
sekaligus memperlihatkan dinamika psikologis kaum muda muslim Indonesia akibat 
kian terintegrasinya mereka terhadap ekonomi pasar. Pola hidup individual juga dapat 
diukur dari 24,7% responden menyatakan tidak punya uang adalah sumber stress. 
Sementara sumber stress yang bersifat sosial berjumlah 21,5% (urusan sekolah), 
masalah pekerjaan (16,8%), dan 10,6% (masalah dengan pacar atau istri). Ini 
menandakan bahwa tidak terpenuhi kebutuhan personal sebagai dampak integrasi 
terhadap sistem ekonomi pasar-global (akibat tidak punya uang) lebih dilihat sebagai 
sumber stress yang lebih signifikan dari pada sumber stress yang bercorak sosial. 

Dalam kaitan ini, responden relatif tergantung kepada industri teknologi 
informasi-komunikasi manakala mereka mengisi waktu senggang dan dalam 
berkomunikasi. Akibatnya, gaya hidup individual di kalangan muda muslim Indonesia 
pun meningkat. Sebagai contoh, bila memiliki waktu senggang, sebagian besar mereka 
mengisinya secara individual (78,7% menonton TV, 55,8% mendengarkan musik atau 
radio, 27,6% membaca buku, koran, atau majalah, dan 22,7% bermain internet). 
Sebagian yang lain, mengisinya secara kolektif, seperti (1) bertemu orang baik sebaya 
maupun beda usia (46%), berolah raga (29,6%), 23,2% jalan-jalan, dan 26,2% pergi ke 
tempat ibadah, 10,5% pergi ke warung kopi atau kafe. (3) 34,5% mengisi waktu 
senggang mereka dengan berkumpul dengan keluarga. Tingkat ketergantungan kaum 
muda muslim terhadap industri komunikasi pun relatif tinggi. 83% responden memiliki 
HP. Sebaliknya hanya 6,1% yang memiliki smart phone (seperti iPhone dan 
blackberry). Hanya 13,3 yang menggunakan internet setiap hari. 37,1% kaum muda 
muslim tidak pernah menggunakan internet.3 

Pola hiburan mereka pun cenderung individual, memperlihatkan lebih tingginya 
dan bervariannya akses terhadap teknologi informasi dan sumber informasi, sekaligus 
menandakan kuatnya ketergantungan mereka terhadap industri informasi-komunikasi. 
Mereka lebih banyak (total 55,8%) yang mendengarkan musik untuk mengisi waktu 
senggangnya, membaca buku (total 27,6%) dan berselancar di internet (total 22,7%). 

                                                 
3 Tentang tidak pernahnya responden menggunakan internet, ditemukan pola yang spesifik. Semakin 

perdesaan dan semakin tua usia responden, semakin banyak yang belum pernah menggunakan internet. 
Begitu pula semakin rendah pendidikan, semakin banyak responden yang belum pernah menggunakan 
internet.  
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Bahkan (total 13%) mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengguna internet setiap 
hari. Seluruh mereka adalah pengguna HP, bahkan pengguna smart phone pun lebih 
banyak dari kalangan ini.  

Dari sudut gender, ternyata pola mengisi waktu senggang responden perempuan 
relatif tergantung kepada industri informasi, hiburan, dan pusat perdagangan modern. 
Mendengarkan musik, menonton TV, membaca buku, dan berselancar di internet adalah 
pola mengisi waktu individual senggang yang paling dimintai oleh responden 
perempuan. Untuk pola pengisi waktu senggang secara kolektif, responden perempuan 
lebih suka mengunjungi pusat keramaian seperti mal dan pasar, berbelanja (membeli 
sesuatu untuk diri sendiri), berkumpul dengan keluarga, dan lebih banyak terlibat dalam 
kelompok kegiatan spesifik. Streotipe yang selama ini berkembang bahwa kaum muda 
perempuan lebih senang berbelanja, juga ditemukan dalam survey ini.  

6.  Islam sebagai Energi Positif Psiko-Sosial  

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa beragama ditempatkan sebagai 
fondasi dan energi positif untuk menata kepastian, kebahagiaan, dan masa depan yang 
lebih baik di tingkat individu kalangan muda Islam Indonesia ini. Energi positif tersebut 
dibutuhkan sebagai tumpuan kapasitas psikologis yang kuat di tengah ketidakpastian 
akibat perubahan sosial yang demikian cepat, bergesernya posisi individu (menjadi 
semata “konsumen”), dan berubahnya peran strategis negara (Madjid, 1992). Islam pun 
dihayati dan dihadirkan sebagai makna hidup yang dengannya kawula muda muslim 
menafsirkan realitas, sekaligus sebagai sumber “energi” untuk merespon kehidupan 
sosial masyarakat Indonesia yang kian tidak menentu. Islam adalah modal sosio-
psikologi positif dalam rangka meraih dan memastikan masa depan yang harus mereka 
rebut.  

Hasil survey menunjukkan bahwa mereka merekonstruksi penghayatan 
keagamaanya itu di tengah cara pandang mereka yang pesimis dan penuh ketidakpastian 
atas realitas masyarakat Indonesia saat ini. Ini adalah blessing in disguise. Justeru 
ketidakpastian itu yang memberikan energi besar agar secara individual hidup mereka 
menjadi lebih baik di masa depan. Corak Islam yang terbangun pun bertumpu pada 
orientasi personal yang kuat. Hal tersebut dapat dipahami karena dalam usia 15-25 
tahun adalah usia relatif muda, dan seluruh energi mereka ditujukan untuk berinvestasi 
mental maupun keterampilan teknis agar mereka kelak mampu hidup lebih sejahtera dan 
bahagia.  

Data-data pun menunjukkan bahwa corak berislam tersebut terbangun di atas 
altar semangat dahulukan diri sendiri. Dalam konteks ini, Islam hadir sebagai perisai 
psikologis, sebagai “tempat bernaung” dan memperoleh kepastian makna hidup di 
tengah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang cepat. Pada sisi lain, Islam pun 
hadir sebagai energi psikis positif. corak Islamnya pun dihayati sebagai kapital dalam 
rangka bertarung dalam rangka memapankan kehidupan mereka sendiri. Islam menjadi 
energi ketika meniti pendidikan, dalam rangka mendapatkan pekerjaan, dan memapan-
kan karir mereka.  

Dengan kata lain, Islam menjadi pilar utama penegasan dan penguatan identitas 
personal kaum muda muslim Indonesia, dan semangat simbolik keagamaan inilah yang 
mereka kedepankan. Data menunjukkan, tingkat realisasi ibadah (ritual) mereka relatif 
tidak sekuat identitas personal dan sosial keluarga mereka. Manakala pola ibadah 
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tersebut memiliki kontrol sosial tinggi, maka tingkat ketaatan kalangan muda ini pun 
relatif tinggi. Sebaliknya, manakala kontrol sosial yang melekat pada sistem peribadatan 
tersebut relatif rendah, rendah pula tingkat pelaksanaan mereka. Fakta ini selayaknya 
dipahami beragama adalah juga proses belajar. Bila ditimbang usia mereka yang 
dicirikan oleh upaya membentuk jati diri, corak beragama tersebut adalah yang paling 
compatible dengan karakter usia mereka tersebut.  

Pada sudut lain, tanggung Jawab sosial mereka dalam konteks keumatan, 
keindonesiaan, dan kemanusiaan universal, juga tengah tumbuh. Data-data pun 
menunjukkan tanggung Jawab sosial mereka secara lebih luas (misalnya tanggung 
Jawab sebagai penganggung Jawab keluarga maupun tanggung Jawab kebangsaan 
mereka) juga tengah mereka pupuk. Jadi, sungguh pun saat ini corak Islam yang mereka 
bangun sangat berorientasi kepada dirinya sendiri, hal tersebut dapatlah dipahami 
karena itu adalah corak Islam itulah yang compatible dengan kebutuhan nyata generasi 
seusia mereka.  

Tingginya aspek penegasan identitas diri tersebut terlihat dari: 67,7% responden 
menyatakan bahwa penting bagi mereka untuk menjadi muslim yang baik. 91% 
responden memandang penting keyakinan bertuhan. 59,6% selalu menjalankan ibadah 
puasa, 28,7% selalu melaksanakan shalat lima waktu, dan 10,8% yang selalu membaca 
al-Quran. 38,1% menyatakan bahwa perempuan wajib memakai jilbab. 60,1% yang 
menyatakan kaum muda muslim yang minum alkhohol juga harus dicambuk. 

Identitas keislaman pun diacu secara ketat ketika mereka akan berumah tangga 
kelak. 69,7% juga menyatakan bahwa calon suami/istri mereka harus menjadi muslim 
bila berbeda agama. 90,1% menyatakan tidak ingin menikah dengan pasangan yang 
berlainan agama. Sebaliknya hanya 9,3% yang bersedia menikah dengan pasangan 
berlainan agama. Dalam soal poligami, hanya 13,5 responden menyatakan setuju.  

Hasil survey juga memperlihatkan bahwa tingkat realisasi ritual keagamaan ini 
menjadi lebih tinggi bila memiliki elemen kontrol sosial. Hal itu sejatinya kian 
menegaskan bahwa ritual yang dijalankan secara kolektif dan melibatkan lebih banyak 
orang, kian sering dilaksanakan oleh kaum muda muslim. Sebaliknya, semakin pola 
ibadah itu tidak melibatkan banyak orang, semakin rendah pelaksanaan mereka. 
Responden yang selalu berpuasa berjumlah 59,6%. Tingkat ketaatan dan pelaksanaan 
ibadah yang lain terus menurun bila tidak ada elemen kontrol sosialnya. 28,7% selalu 
melaksanakan shalat lima waktu, dan 10,8% yang selalu membaca al-Quran. 61,% 
kaum muda kadang-kadang membaca Al-quran, 39,7% kadang-kadang sholat, dan 8,9% 
kadang-kadang puasa.  

Tingkat penegasan identitas personal dan ketaatan ritual keagamaan juga 
bervariasi menurut usia, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan tingkat 
penghasilan. Data menunjukkan responden yang berusia muda lebih kuat menegaskan 
identitas personal keagamaannya. Lebih banyak kategori responden tersebut yang 
memandang penting menjadi muslim yang baik dibandingkan dengan responden berusia 
20-25 tahun. Demikian pula, dari 69,7% responden yang menyatakan bahwa suami/istri 
mereka harus seagama, sebagian besarnya berusia 15-19 tahun. Kelompok responden ini 
juga yang menyatakan bahwa berjilbab adalah wajib bagi perempuan. Lebih banyak 
responden berusia muda ini pula yang membaca Al-quran dari pada mereka berusia 
lebih tua.  
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Responden desa lebih tinggi menegaskan identitas keagamaan personal dan 
sosial keluarga mereka. Mereka juga lebih taat menjalankan laku beragama dan lebih 
taat beribadah. Lebih banyak responden desa yang memandang penting suami/istri 
mereka harus seagama (totalnya 69,7%). Tingkat pelasanaan ibadahnya pun lebih 
tinggi. Jumlah responden-desa lebih banyak yang menyatakan selalu menjalankan shalat 
lima waktu (total 28,7%). Kelompok responden ini juga lebih banyak yang menyatakan 
kaum muda muslim yang minum alkhohol juga harus dicambuk (total 60,1%). Mereka 
pun lebih lebih banyak yang paham isi Al-qur’an.  

Akan tetapi dari segi Islam sebagai sumber makna hidup, responden-kota lebih 
menonjol. Lebih banyak responden kota yang memandang penting percaya terhadap 
Tuhan (91%). Jumlah responden-kota yang sering menjalankan shalat lima waktu lebih 
banyak. Juga lebih banyak responden-kota yang menyatakan bahwa terorisme 
mencemarkan Islam (55,3%). Data terakhir sekaligus juga mengisyaratkan lebih banyak 
informasi yang diterima oleh kelompok responden terakhir.  

Data pun menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan mereka semakin 
bervariasi sumber pengetahuan Islam yang mereka peroleh. Dengan demikian, semakin 
tinggi pula informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya, ditemukan pula semakin 
tinggi pendidikan respoden, semakin kuat pula tingkat ketaatan menjalankan keyakinan 
dan ritual keagamaan. Tingkat penegasan dan penguatan identitas keagamaan di tingkat 
personal dan keluarga juga relatif lebih tinggi.  

Sebagai contoh, responden berpendidikan perguruan tinggi mendapatkan 
informasi dari (1) kiai atau ustaz setempat, (2) orang tua, (3) pengajian, (4) buku dan 
majalah, dan (5) teman (23,2% vs 8,6%). Data menunjukkan bahwa lebih banyak 
responden berpendidikan universitas yang selalu melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 
(total 59,6%). Juga, terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikannya 
semakin taat menjalankan shalat lima waktu. Begitu pula, lebih banyak responden-
berpendidikan perguruan tinggi yang meminta suami/istri mereka menjadi pemeluk 
Islam. Pada sisi lain, lebih banyak responden berpendidikan tinggi juga menyetujui 
poligami (total 12,7%). Jadi, semakin tinggi pendidikan juga memperlihatkan sikap 
yang lebih menerima terhadap poligami. 

Dalam soal identitas keagamaan personal, responden berpenghasilan bawah 
menginternalisasikan hal tersebut lebih ketat. Tingkat kepatuhannya itu relatif sama 
dengan pola beribadah mereka. Lebih banyak responden berpenghasilan bawah 
menyatakan tidak ingin menikah dengan pasangan yang berlainan agama (totalnya 
90,1%). Lebih banyak pula mereka yang memandang jilbab sebagai kewajiban (total 
38,1%). Bahkan Sebagian mereka mengidentifikasi diri memiliki latar belakang 
keluarga sangat religius (totalnya 16,7%). Dalam pelaksanaan sholat misalnya, juga 
memiliki pola spesifik. Data menunjukkan bahwa semakin semakin rendah penghasilan 
responden, semakin taat mereka menjalankan shalat. Sebaliknya, semakin semakin 
tinggi tingkat penghasilan, semakin rendah ketaatan responden untuk menjalankan 
shalat.  

Dalam hal keputusan berjilbab, lebih banyak responden yang memahaminya 
sebagai otoritas perempuan, sebagai pihak yang mengenakan busana muslimah tersebut. 
20,8% menyatakan hal tersebut adalah wewenang pihak perempuan. Sebaliknya, hanya 
0,5% yang menyatakan bahwa keputusan berjilbab adalah tanggung Jawab suami/ayah 
mereka. Data pun menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, 
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semakin mereka berpandangan bahwa pengambilan keputusan berjilbab tersebut 
sepenuhnya menjadi otoritas pihak perempuan. Begitu pula, semakin rendah tingkat 
penghasilan responden, semakin berpandangan bahwa keputusan berjilbab sepenuhnya 
bergantung kepada subjek perempuan sendiri. Akan halnya dengan responden berusia 
lebih tua dan yang tinggal di kota, mereka pun berpandangan bahwa hal tersebut 
sepenuhnya tergantung kepada subjek perempuan.  

Dari sudut gender, responden perempuan lebih kuat memegang identitas 
keislaman personal mereka. Kendati tidak ada satu pun responden perempuan muslim 
yang akan berpindah agama bila mereka telah menikah dengan suami non-muslim, 
namun responden perempuan tersebut tetap membiarkan suaminya untuk memeluk 
agama yang berlainan itu. Meski begitu, di tingkat harapan tetap saja ada perempuan 
muslim yang menginginkan suaminya itu juga menjadi muslim. Jadi, sungguh pun 
perempuan muslim tidak ada yang mau menikah dengan suami yang berbeda keyakinan. 
Tetapi jika hal tersebut terjadi, maka kompromi dilakukan. Mereka berupaya tetap 
menjadi muslimah yang baik, dan membiarkan suaminya tersebut tetap memeluk 
agamanya itu. 

Responden perempuan lebih memiliki pandangan kritis terhadap praktik 
poligami. Jauh lebih banyak perempuan yang tidak setuju terhadap pola perkawinan 
lebih dari satu istri tersebut. Ketidaksetujuan mereka tersebut memperlihatkan kuatnya 
fokus mereka terhadap prinsip dasar poligami, yakni harus berwatak adil (secara materi 
maupun psikis), dan sebagai situasi darurat. Di mata responden perempuan, sulit sekali 
bagi kebanyakan suami muslim memenuhi persyaratan adil secara paripurna. Karena 
begitu sulitnya, responden mengekspresikan hal tersebut dengan bentuk ketidaksetujuan 
di atas. 

7.  Kesimpulan 

Jelas, analisis penulis atas hasil survey Goethe Institut dan Friedrich Naumann 
Stiftung (1.496 responden) menunjukkan bahwa kaum muda muslim Indonesia harus 
menyiasati paradoks sosio-psikologis yang mereka alami. Mereka memandang pesimis 
masa depan kolektif masyarakat Indonesia. Tidak ada yang dapat mereka jadikan 
sandaran kecuali diri mereka sendiri. Masa depan mereka tidak dapat disandarkan pada 
political will negara. Pun, mereka tidak percaya bahwa sebagai warga negara, hak-hak 
mereka terpenuhi sepenuhnya melalui sistem pelayanan publik (public service). Maka, 
di tengah cara pandang yang pesimis terhadap masa depan kolektif masyarakat 
Indonesia dan ketidakpercayaan akut terhadap sistem bernegara, serta sebagai upaya 
mereka untuk mendapatkan kepastian, mereka membangun corak kepribadian yang 
optimis dan bertumpu pada prinsip selamatkan diri sendiri. 

Penghayatan keislaman pun mereka konstruksikan dalam situasi paradoks di 
atas. Islam ditempatkan sebagai fondasi dan modal sosio-psikologi positif untuk menata 
kepastian, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik di tingkat individu. Islam pun 
dihayati dan dihadirkan sebagai sumber “energi” untuk merespon kehidupan sosial 
masyarakat Indonesia yang kian tidak menentu, akibat perubahan sosial yang demikian 
cepat, bergesernya posisi individu (menjadi semata “konsumen”), dan berubahnya peran 
strategis negara. Justeru ketidakpastian itu yang memberikan energi besar agar secara 
individual mereka hidup menjadi lebih baik di masa depan.  
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Islam yang terbangun pun bercorak semangat dahulukan diri sendiri: berfungsi 
sebagai perisai psikologis, sebagai “tempat bernaung”, dan sumber kepastian makna 
hidup di tengah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang cepat. Corak Islamnya pun 
dihayati sebagai kapital dalam rangka memapankan kehidupan mereka sendiri: ketika 
meniti pendidikan, dalam rangka mendapatkan pekerjaan, dan memapankan karir 
mereka. Dengan kata lain, Islam menjadi pilar utama penegasan dan penguatan identitas 
personal-pragmatis kaum muda muslim Indonesia, dan semangat simbolik keagamaan 
itulah yang mereka kedepankan. Jadi, sungguh pun corak Islam yang mereka bangun 
sangat berorientasi kepada dirinya-sendiri, dan berbeda dengan corak berislam yang 
cenderung kolektif-idealistis di era sebelumnya (misalnya di era Orde Baru), hal 
tersebut menandakan bahwa corak Islam yang mereka bangun adalah compatible 
dengan kebutuhan nyata generasi seusia mereka.  
 
 
 
 
Daftar Pustaka 

Benson, John (1994), The Rise of Consumer Society in Britain: 1880-1980, London: 
Longman Publishing. 

Friedrich Naumann Stiftung fur die Freihet (Jakarta) dan Goethe-Institut Indonesia.  
(2011). Tata Nilai, Impian, dan Cita-Cita Pemuda Muslim di Asia Tenggara: 
Survei di Indonesia dan Malaysia. 

Madjid, Nurcholish. (1992). “Renungan Keberagamaan Bagi Generasi Mendatang. 
Jakarta: Makalah Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki.  

Priyono, Herry, B. (2011). “Menggugat Arti Ekonomi”. Kompas, 1 Maret: 6 

Suryana, Asep (2006). “Mengapa Mereka Golput: Studi Pilihan Politik Lapis Bawah di 
Depok”. Jurnal Masyarakat Vol. XIII No. 1. Depok: Labsosio FISIP UI: 101-
120. 

Stones, Rob. (2006). “Relative Deprivation”. Dalam Bryan S. Turner. The Cambridge 
Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Warde, Alan. (2006). “Consumer Society”. Dalam Bryan S. Turner. The Cambridge 
Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Wardhani, Baiq. (2011). “Negara Lemah, Gagal, dan Runtuh?”. Kompas, 1 Maret 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




