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1. Pendahuluan  

Gerakan Pembaharuan Islam yang dikenal dengan istilah gerakan tajdid dengan  pelbagai predikat bagi perilakunya 

seperti Reformisme, Puritanisme, Revivalisme serta  Modernisme  sesungguhnya  merupakan  salah  satu  bentuk  

implementasi  nilai  Islam  setelah  Nabi  wafat.  Ide  gerakan  pembaharuan  itu  dilandasi  oleh  dua  hal.  Pertama,  

keyakinan akan universalitas Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam, tetapi  tidak semua ajaran yang 

universal itu diformulasikan secara detail dan rinci oleh al-qur‟an dan al-hadits. 

Dalam  persoalan  sosial  dan  kemasyarakatan,  misalnya  Islam  memberikan  pedoman dasar yang bersifat umum, 

karena itu dibutuhkan interpretasi, sesuai dengan  tuntutan  kebutuhan  dan  perkembangan.  Dalam  konteks  

semacam  ini,  maka  pembaharuan  pemikiran  Islam  itu,  selain  merupakan  tuntutan  keadaan  zaman,  juga  

merupakan tanggung jawab agamawi. Kedua, keyakinan agama Islam sebagai agama  wahyu terakhir, berimplikasi 

terhadap keyakinan bahwa tidak akan muncul seorang  Nabi yang membawa wahyu dan petunjuk agama setelah Nabi 

Muhammad saw. wafat. 

Maka dari kalangan ulama sebagai pewaris Nabi, muncul para pembaharu yang  bertanggung jawab memperbaharui 

paham keagamaan di kalangan umatnya. Fungsi ini secara institusional kemudian  dimanifestasikan  dalam  pelbagai  

gerakan  pembaruan  pemikiran Islam. 

Secara  global  gerakan  pembaharuan  tidak terlepas  dari  gerakan  pemikiran  Islam  di  seluruh  dunia.  KH.  Ahmad  

Dahlan  misalnya,  dengan  membangun  Muhammadiyah  (1912)  dikatakan  mendapat  inspirasi dari Muhammad Abduh, 

yang diambil adalah pemurniannya, pendidikan  dan sosial. KHA. Dahlan bukan tokoh intelektual, tetapi mendapat 

inspirasi dari Muhammad Abduh. Begitu juga Muhammad Abduh adalah murid Jamaluddin,  tetapi yang diambil bukan 

politik. 

Cokroaminoto di Indonesia mempunyai murid Sukarno, dan Sukarno  mengambil  dari  Cokroaminoto  tentang  

pidatonya,  tapi  bukan  faham  Pan-Islamismenya, ditambah sosialisme yang marxis. Tetapi Harsono Cokroaminoto  

anaknya sekaligus muridnya, mengambil Pan-Islamismenya. 

KH.  Hasyim  Asy‟ari  dengan  Nahdlatul  Ulama  (NU  1926)  yang  pengaruhnya  sangat  besar  dengan  banyak  

didukung  kiai-kiai  (Ulama‟)  dengan  pondok  pesantrennya,  disamping  memang  ada  kiai  dan  pondok  pesantrennya  

yang tidak sefaham dengan gerakan KH. Hasyim Asy‟ari. Walaupun dengan NU  Tajdid bersikap terbuka terhadap 

modernisasi namun tetap merawat baik tradisi.   Karena ulama NU berpegang kepada Fiqh dengan jargonnya yang 

terkenal yaitu,  Memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih  relevan). 

Ketiga pemikir Islam di Indonesia tersebut (Cokroaminoto, KHA. Dahlan  dan  KH.  Hasyim  Asy‟ari),  mudah-mudahan  

tiga  tokoh  tersebut  sudah  dapat  mewakili sejumlah tokoh-tokoh yang lain. Perjuangan ummat Islam di Indonesia  

melalui politik sampai sekarang dimulai oleh Cokroaminoto, dengan SI-nya tahun  1911. Bidang sosial dan Pendidikan 

dengan semangat ijtihadnya merupakan misi  KHA. Dahlan. Sedangkan KH. Hasyim Asy‟ari dengan anjurannya 

bermadzhab. 

Malakalah ini terutama akan membahas bagaimana modernisme- modernisasi Islam dan Barat telah benar-benar 

mengantarkan umat Islam Indonesia pada perkembangan dan kemajuan dalam lintasan sejarah. 

2. Modernisme Islam-Barat; Catatan Teoretis 

Modernisasi bukanlah upaya pembaratan (westernisasi, baik eropanisasi atau amerikanisasi) atau bukan penimuran 

(easternisasi). Dalam bahasa sehari-hari kita terbiasa mengatakan “modern” atau dunia modern. Dalam arti yang  

sempit, modern berarti “yang terbaru” atau mutakhir. Jika dikaitkan dengan manusia sebagai anggota masyarakat, 



modern akan berarti; “kesanggupan untuk mengarahkan jalannya sejarah”. Dengan demikian, yang dimaksud “dunia   

modern”, adalah kehidupan yang maju (mutaakhir) atau kehidupan baru sebagai lawan kahidupan lama.  

Dalam kamus populer disebutkan bahwa istilah modernization dalam  bahasa Inggris dan modernizaatsi dalam bahasa 

Belanda mempunyai arti  meninggalkan cara-cara atau alat-alat usang (lama) beralih kepada cara-cara dan  

pemakaian alat-alat baru, sehingga dapat memenuhi tuntutan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan dunia. Arti yang 

lain ialah proses perubahan pola berpikir dan tata kerja yang lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan pola 

berpikir dan tata  kerja baru yang rasional. 

Modern dalam hubungannya dengan perkembangan agama, adalah  munculnya gerakan pemikiran baru, yang bisa jadi 

merupakan perubahan radikal dalam pemikiran-pemikiran politik keagamaan yang dilakukan oleh umat  agama  itu  

sendiri.  Islam  misalnya, sebagai gerakan pemikiran baru tidak hanya membicarakan persoalan ketuhanan, atau 

nirmativitas semata, tetapi juga berbicara persoalan-persoalan politik umat Islam serta mengupayakan alternatif  

pemikiran,  baik  kultural  maupun  keagamaan  untuk  mengembalikan daya  juang psikologis (Pshicological  stircking  
force) umat dalam pembangunan. 

Kemunculan gerakan pemikiran “baru” dalam Islam terutama merupakan upaya menjembatani kesenjangan antara 

idealitas Islam dan realitas umat. Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian; apakah orang-orang Islam dapat 

mempertahankan dasar-dasar agama  Islam dalam modernisasi negeri dan tanah air masing-masing? Mampukah 

mereka  tegakkan prinsip bahwa Islam itu bukanlah agama eskatologis an sich, tetapi juga meliputi   persoalan 

masyarakat dan politik? Ataukah akan melakukan tranformasi. [1] 

Modernisasi menurut Nurcholis Madjid adalah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral dengan berpijak 

pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu dikatakan modern jika bersifat rasional dan bersesuaian 

dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam atau sunatullah. Istilah modern atau modernisasi pada dasarnya tidak 

mengandung arti yang memihak nilai-nilai tertentu, tetapi bersifat netral, sebab menurut Cak Nur, zaman modern harus 

dipandang sebagai kelanjutan wajar dan logis perkembangan manusia, dan modernisasi sebenarnya telah berlangsung 

sejak beberapa ratus abad lalu, seperti pergantian dari zaman batu ke zaman besi, juga disebut modernisasi, dari 

zaman pra agraris ke zaman agraris adalah modernisasi, begitu juga dari zaman agraris ke zaman industri adalah juga 

modernisasi. Apa yang disebut modern pada  zaman sekarang ini tidaklah tepat jika disebut sebagai abad modern, 

tetapi lebih tepat bila  disebut zaman teknologi, dan modernisasi adalah sesuatu yang terus berlangsung sebagai 

kelanjutan dari zaman teknologi tersebut.[2] 

Bagi cak Nur, modernisasi dalam Islam merupakan proses pembaharuan pada cara memahami Islam, yaitu bagaimana 

nilai agama (Islam) dapat teraktualisasi dalam kemodernan. Akan tetapi Cak Nur menolak modernisasi yang 

berpengertian westernisasi, sebab westernisasi yang dimaksud adalah suatu way of life dengan sekularisasi yang 

dibawanya, atau disebut Maryam Jameelah, bahwa secara ideologis-filosofis bermuatan kebudayaan Barat yang 

berakar pada filsafat dan tradisi materialisme. Maryam Jameelah –dalam hal ini- mengidentifikasi modernisasi pada 

dasarnya adalah westernisasi.[3] 

Perlu kiranya menghubungkan modernisme –atau pembaharuan dalam paparan di atas- dengan peristilahan 

keagamaan lain yang muncul dan memuat makna kurang lebih sama, seperti kata tajdid dan islah (istilah dalam bahasa 

Arab), serta puritanisme. 

Puritanisme, menurut Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, yang lahir dalam konteks sejarah gereja Nasrani, sebenarnya 

menunjuk pada fenomena yang kurang lebih sama terjadi dalam Islam. Secara harfiah “purification” itu berarti 

pemurnian atau tandzif dalam bahasa Arab. Tapi sayangnya istilah teknis tandzif itu tidak dikenal dalam sejarah Islam. 

Demikian juga tahditz yang secara harfiah berarti pembaharuan.[4] 

Gerakan pembaharuan yang muncul dalam konteks Islam biasanya juga disebut dengan gerakan Tajdid (pembaharuan). 

Prof. Syafiq menjelaskan bahwa seorang mujaddid mendapat kedudukan terpuji menurut pandangan agama  karena 

merupakan seorang yang secara khusus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan agama dari penyelewengan.[5] 

Abul A‟la Maududi membedakan tajaddud yang berarti “membuat-buat sesuatu  yang baru”, dari tajdid yang bermakna 

“pembaharuan”. Kedua istilah ini  diperkenalkan Maududi untuk memberikan pengertian dan pembedaan bahwa subtansi 
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pembaharuan adalah bukan tajaddud. Sebab tujuan tajaddud bukan memperbaharui aspek-aspek agama, dan malah 

membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Pembaharuan berakar pada pengertian tajdid, yaitu suatu karya 

pembebasan dari tradisi jahiliyah melalui berbagai sarana yang ada. Oleh karena itu, hakekat pembaharuan adalah 

pemurnian Islam dari unsur-unsur jahiliyah, untuk kemudian berusaha memelihara kelangsungan ajarannya yang murni. 

Dengan kata lain, Maududi ingin menyamakan atau setidak-tidaknya  menyetujui adanya pengertian paralel antara 

gerakan tajdid dengan gerakan puritan.[6] 

Dalam keterangan lain, Prof. Syafiq menjelaskan pula bahwa gerakan  pembaharuan dalam konteks Islam disebut pula 

sebagai gerakan Ishlah. Yaitu gerakan yang berusaha memperbaiki kondisi umat yang lemah akibat  tercampurnya 

ajaran agama dengan tradisi, praktek dan kepercayaan yang  salah.  Term  „Ishlah‟  diambil  dari  sabda  Nabi,  “Islam  
itu  pada  awalnya  asing,  dan  nantinya  akan  kembali  menjadi  asing.  Berbahagialah  mereka  yang  dianggap  asing, 
yaitu yang mengadakan „ishlah‟ terhadap apa yang telah dirusak oleh manusia. ” Dari hal itu, term „ishlah‟ dipergunakan 

sebagai penyebutan gerakan  pembaharuan dalam Islam.[7] 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa maksud dan tujuan term ishlah pada dasarnya sama dengan maksud dan 

tujuan terkandung term puritan. Artinya bahwa gerakan ishlah adalah semata gerakan yang dimaksudkan untuk 

melakukan perbaikan dan perombakan kondisi umat Islam akibat  tercampurnya atau terselewengkannya ajaran agama 

dengan tradisi dan ajaran  lain, dan karenanya gerakan ishlah ditujukan untuk usaha purifikasi atau pemurnian agama. 

Pada konteks ini, modernisasi dapat dimengerti mempunyai semangat yang sedikit berbeda dari terma purifikasi dan 

ishlah. Modernisasi mempunyai maksud dan tujuan yang lebih luas, yaitu tidak terbatas pada pemurnian ajaran agama 

tetapi juga aspek-aspek pemikiran umat Islam dan reformasi kebudayaan, namun demikian modernisasi bukan berarti 

usaha tajaddud (dalam konteks westernisasi). 

Modernisme bagi Prof. A. Jainuri merupakan kecenderungan intelektual kelompok tertentu yang muncul sebab 

tantangan perkembangan yang dihadapi masyarakat. Tantangan politik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang 

dihadapi adalah bagaimana membebaskan diri dari penjajahan Barat, tantangan kultural adalah masuknya nilai-nilai 

baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan Barat, tantangan sosial-ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kebodohan 

dan kemiskinan, dan tantangan keagamaan adalah bagaimana meningkatkan wawasan pengetahuan agama serta 

mendorong masyarakat untuk bisa memahami ajaran agama secara mandiri, atau lebih dikenal sebagai tantangan 

demokratisasi agama. 

Mengkaji modernisme di indonesia khusunya, -bagi Prof. Jainuri- dapat dilakukan melalui setidaknya dua perspektif. 

Pertama, berkaitan dengan institusi, dan kedua secara individual. Analisa pertama mengaitkan modernisasi dengan 

gerakan-gerakan Islam yang menggunakan bentuk organisasi sebagai sarana untuk memperjuangkan cita-cita, atau 

sebuah sistem aktifitas yang mengarah pada tujuan organisasi, atau kelompok yang terikat dalam amal usaha bersama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Analisa kedua, bisa membantu memahami ide dan gagaran modern suatu gerakan 

menekankan pada karakteristik individual, atau disebut socio-phychology. Perspektif ini terutama untuk memahami 

modernisasi sebagai proses perubahan cara menerima, menyatakan, dan menilai. Dengan cara ini modernisasi 

didefinisikan sebagai sebuah bentuk fungsi individu dan seperangkat kecenderungan untuk berbuat dengan cara 

tertentu.[8] 

Kedua pespektif tersebut –bagi penyusun- bermuaara pada analisa mengenai pergeseran-pergeseran “kesadaran” 

masyarakat sebagai bentuk respon terhadap tantangan yang dihadapi. Dalam arti, bahawa modernisme merupakan 

kesadaran tingkat tertentu masyarakat dalam menghadapi tantangan kultural, sosio-ekonomi dan demokratisasi agama 

sebagaimana kecenderungan umum abad ke-XIX. Karenanya, selain kedua perspektif tersebut, perlu pula dilengakapi 

dengan perspektif sosiologi terkait kajian komprehensif tentang fase-fase perkembangan kesadaran masyarakat 

muslim Indonesia. Dalam hal ini, pembagian Prof. Kuntowijoyo akan sangat membantu, bahwa dinamika sejarah 

pemikiran masyarakat Islam Indonesia, terbagi dalam tiga fase kategoris; mitos, ideologi dan ide (ilmu). [9] Pemetaan 

ini penting untuk memudahkan analisa terhadap perubahan-perubahan dan pengaruh modernisme secara umum bagi 

perkembangan kesadaran sosial masyarakat muslim Indonesia, baik secara institusional maupun individual.  

3. Modernisasi Kesadaran Masyarakat Muslim Indonesia; Dari “Wong Cilik” Hingga “Warganegara” 
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Dalam masyarakat dengan hirarki yang sangat keras, kesadaran umat Islam –menurut Prof. Kunto- bisa digambarkan 

sebagai kesadaran mistis-religius. Dapat dilihat misalnya pada abad XIX, umat Islam tengah mengadakan perlawanan 

terhadap kekuatan kolonial, umat Islam saat itu berpegang pada ideologi yang bersifat Utopia, oleh sebab tidak 

merumuskan pemikiran berdasarkan aktualitas sejarah, melainkan berdasar kepada mitos, pandangan-pandangan 

mistis mengenai masyarakat, misalnya dalam cita-cita ratu adil.[10] 

Bentuk organisasi Islam pada fase pertama ini, atau pada saat umat Islam belum mampu mengorganisir diri, mereka 

berkelompok di belakang pribadi-pribadi berkharisma, seperti Kyai dan Haji. Orang-orang berkharisma itulah yang 

kemudian mengarahkan umat untuk melakukan berbagai pemberontakan. Umat Islam terpecah dalam ikatan-ikatan 

yang sangat kecil, dilingkaran yang sangat lokal, dan tersebar dimana-mana. Tetapi tidak berarti bahwa umat Islam 

saat itu tidak melakukan aksi. Umat Islam melakukan berbagai gerakan protes dan pemberontakan. Dan seluruh 

pemberontakan umat Islam itu nampak dalam sejarah Indonesia sebagai ungakapan-ungkapan nasional terhadap 

kekuatan kolonial.[11] 

Satu hal penting pada fase ini adalah mengenai dilema umat. Umat islam bukan merupakan kesatuan, tetapi terpecah di 

dalam lokalitas kecil. Islam sebenarnya merupakan tradisi besar, tradisi yang sanggup mengorganisir sejumlah 

perbedaan besar, tetapi Islam Indonesia yang berada di luar birokrasi hanya sanggup membentuk masyarakat-

masyarakat kecil, sehingga tidak bisa menyatukan diri dal kesatuan yang bisa disebut umat. Konsep umat pada fase ini 

belum disadari. 

Pada periode kedua (1900-1920), terjadi perubahan-peruabahan sosial yang sangat besar. Sekitar akhir abad XIX atau 

awal abad XX, ada gejala munculnya kekuatan-kekuatan baru. Jika pada fase sebelumnya umat Islam merasa sebagai 

kawula, pada fase kedua ini umat Islam merasa dirinya sebagai Wong Cilik (rakyat kecil). Konsep Wong Cilik berbeda 

dari konsep Kawula. Kawula berhubungan erat dengan Gusti, sedang Won Cilik lebih merupakan konsep yang horisontal. 

Pada fase ini, Indonesia telah berubah menjadi hirarki atau sistem yang berdasarkan stataus, sistem kelas. Saat ini 

dapat disaksikan di Indonesia tengah bangkit kelas baru yang barangkali bisa disebut sebagai kelas menengah, terdiri 

atas kelas pedagang, kelas buruh, belakangan juga kelas petani. Yang terpenting pada fase ini, adalah munculnya kelas 

padagang yang pada umumnya secara tradisional dimonopoli umat Islam. Pada periode ini, kesadaran umat Islam mulai 

berubah. Jika sebelumnya umat Islam mempunyai kesadaran mistis-utopia, kini umat Islam mulai mencoba 

merumuskan ideologi. Dalam sejarah, kita kenal bahwa Sarikat Islam (SI) membagi masyarakat menjadi beberapa 

kelompok, antara lain golongan ambtenaar Belanda, golongan Cina, golongan bangsawan, dan golongan masyarakat 

pada umumnya.[12] 

Dalam gerakan-gerakan polikitnya, juga ekonominya, Sarikat Islam (SI) mencoba mendefinisikan diri sebgai kelompok 

kelas sosial. Terutama pada periode awal, SDI (Syarikat Dagang Islam) merumuskan diri sebagai suatu kelompok 

pedagang. Sejak itu, ideologi Islam mulai ditanamkan dalam kesadaran umat yang pada fase itu masih dalam bentuknya 

yang sangat awal. Pengenalan idiologi Islam pada saat itu belum begitu jelas, sehingga tampak dalam konflik-konflik 

kelas, ideologi Islam muncul tidak puritan, misalnya timbul konflik apakah Islam akan berpihak kepada kaum buruh atau 

tidak.[13] 

Pada masa SI sudah timbul tanda-tanda bahwa umat Islam digoyakan posisinya, karena di satu pihak mereka 

memperjuangkan Islam, tetapi di lain pihak kelas buruh ikut bersama SI kemudian mendai Komunis yang 

memperjuangkan kelas. Konflik kelas dalam SI ini akhirnya melumpuhkan SI itu sendiri. 

Berbeda dari periode sebelumnya yang berkelompok di sekitar tokoh-tokoh kharismatis, sekarang umat Islam 

berkelompok di tengah-tengah pimpinan yang rasional. Artinya, tokoh-tokoh yang tampil dipilih karena kualifikasi-

kualifikasi rasional. Munculnya H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Abdul Muis, dan lainnya, disebabkan mereka memiliki 

karir politik yang rasional. 

Saat itu SI pun melakukan berbagai aksi. Jika sebelumnya aksi-aksi umat Islam tidak terorganisir, pada periode SI, 

aksi-aksi tersebut sudah sangat terorganisir. Misalnya, aksi koperasi unutuk melawan dominasi penjajah dan Cina 

dengan menggalakkan usaha-usaha kolektif dalam berniaga di berbagai tempat. Selain itu, banyak sekali aksi-aksi 

boikot terhadap Cina yang dalam jangka panjang terlihat sangat efektif. Juga berbagai gerakan protes seprti di Kudus 

dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. 
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Umat Islam menghadapi dilema apakah SI akan memihak pada kaum buruh atau melepaskannya sama sekali. Dilema 

apakah SI akan pergi ke kiri atau ke kanan kemudian menjadi sesuatu yang menghambat perkembangan SI. Dan ketika 

SI memutuskan untuk mengeluarkan kaum komunis dari tubuhnya, saat itu pula SI mendefinisikan dirinya secara lain. 

Jika sebelumnya SI mewadahi semua orang kecil, pedagang, buruh, petani dan lapisan masyarakat lainnya, maka pada 

pendefinisian SI saat itu membawa umat Islam kepada fase kesadaran ketiga.  

Oleh sebab konflik-konflik di tubuhnya, SI mendefinisikan dirinya pada periode ke tiga (1920-1942) sebagai umat. Saat 

itulah –menurut Prof. Kunto- konsep mengenai umat sebagai satu kesatuan nasional dan politis mulai muncul dalam 

masyarakat Indonesia. Mayarakat Indonesia mulai digolongkan menjadi umat dan non umat. Selain karena konflik kelas 

antara buruh dan non buruh di tubih SI, juga karena pada tahun 1917 koran Surakarta memuat tulisan yang menghina 

Nabi SAW, dan karenanya, pada tahun 1918 di seluruh Indonesia didirikan “Tentara Kanjeng Nabi Muhammad”. 

Diselenggarakanlah rapat-rapat raksasa untuk menuntuk penulis tersebut. Dari fenomena ini, tumbuh perasaan umat 

dan non umat dama masyarakat muslim Indonesia. Terjadi konflik sosial yang menyebabkan kaum muslimin 

mendefinisikan diri sebagai umat dan memisahkan diri dari yang non umat. Pada periode ini pun, umat Islam masih juga 

melakukan berbagai aksi dalam bentuk demonstrasi. Tetapi yang terpenting pada periode ini, umat Islam lebih banyak 

mendirikan berbagai asosiasi. Selain SI, didirikanlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-oraganisasi lain, 

baik di Jawa Barat, Jakarta, Sumatra, serta diberbagai tempat lainnya. 

Tahun 1942, masih merupakan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kesadaran umat Islam disibukan 

dengan pendefinisian diri sebagai umat, maka pada tahun ini dan seterusnya, umat Islam dihadapkan pada tugas ba ru. 

Pada masa penjajahan Jepang, para Kyai dan tokoh-tokoh umat Islam muali diikutsertakan dalam kepemimpinan dan 

kenegaraan. Berbeda dari masa belanda yang selalu mengucilkan kelompok santri (Islam) dan mengelola golongan 

priyayi/birokrat, para Kyai mulai muncul dalam pemerintahan. KH. A. Wahid Hasyim, misalnya, diangkat menjadi Ketua 

dari semacam Kementerian Agama di masa Jepang. Juga banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang diangkat  menjadi 

pimpinan PETA, Hizbullah, Sabilillah, dan lainnya. Pra ulama mulai diberi peran kenegaraan melalui latihan penghulu, 

latihan Kyai, dan sebagainya. Umat Islam dan para pimimpinnya mulai dilatih dalam urusan-urusan kenegaraan. 

Konsekuensinya, pada tahun 1945 dan seterusnya, umat kembali mendefinisikan diri dalam rumusan baru,  yaitu sebagai 

warga negara (citizen), tepatnya ketika merumuskan UUD yang didalamnya memuat rumusan Pancasila pada tahun 

1945. Saat itulah umat Islam memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun begitu, Ideologi umat Islam 

yang sudah dirumuskan sejak SI masih terus berjalan. Pada tahun-tahun pertama, Islam sebagai ideologi cukup keras 

dikumandangkan dan merupakan cita-cita bersama,[14] ternyata masalah penting pada masa ini adalah berbagai konflik 

berkepanjangan sampai dengan tahun 1965, demikian bahwa umat Islam harus memasuki babak baru Pemilihan Umum, 

ikut dalam DPR/MPR, badan-badan pemerintahan, dan lain-lain, semakin memperkuat indentitas umat Islam sebagai 

warga negara.[15] 
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[1] Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa modernisasi merupakan gerakan  pembaharuan  

pemikiran  yang  akan  selalu  terkait  dengan  perubahan-perubahan  masyarakat itu sendiri, sebagaimana kekaguman 

Vamberly terhadap  perubahan  yang  terjadi  di  Turki  misalnya.  Menurut  contoh  ini,  mungkin  bisa  di  pahami  

bahwa  pada  dasarnya  misi  Islam  yang  utama  itu  adalah  memberi  makna  pada  manusia dalam realitas hidup 

keseharian. Maka untuk ini, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu memotivasikan masyarakat dalam berbagai 

aspeknya. Untuk mewujudkan  kerangka idealistik Islam ini jalan yang harus ditempuh  adalah melalui gerakan sosial 

ekonomi dan intelektual untuk mentransformasikan kepada sistem sosial-ekonomi dan politik yang berkeadilan sosial 

dan demokratis. Dengan demikian  pola  pemikiran  suatu  gerakan  yang  selalu  bergumul  dengan  problematika  

sosial, akan mampu  memberikan  jawaban  terhadap  perubahan-perubahan sosial yang terjadi. 

[2] Nurcholis Madjid, Khazanah  Intelektual Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 15-16. Lihat juga. M. Dawam 

Raharjo, “Islam dan Modernisasi; Catatan Atas Paham Skularisasi Nurcholis Majid,” dalam pengantar buku Nurcholis 

Majid, Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan, (Bandung; MIZAN, 1999), hlm. 11-31. 

[3] Menurut  Maryam  Jameelah  westernisme  adalah  proses  pengambil  alihan  secara  mutlak  apa  yang  ada  di  

Barat  sebagai negara yang maju dan modern ke dalam dunia Islam, baik dari segi filsafat  Barat  yang  bertumpu  pada  

Materialisme,  maupun  dari  segi  kebudayaan  dan  peradaban yang dihasilkan dari filsafatnya tersebut. Karena itu 

apapun bentuk  modernisasi yang dilakukan di negara-negara Islam pada akhirnya melaju ke muara  pemberontakan 

secara radikal terhadap agama, sehingga memunculkan sebuah proses  sekularisasi, karena konsep  mate-rialisme 

Barat bertentangan dengan ajaran Islam.  Dalam pandangan Mariam Jameelah pada intinya modernisasi merupakan  

proses  sekularisasi  dan  westernisasi,  ia  menolak  pembaharuan  seperti  itu.  Pembaharuan  dalam Islam bukanlah  

pembaharuan dalam pengertian pemberontakan terhadap ajaran  agama.  Tetapi  memperbaharui  atau  reformasi  

(menata  kembali)  cara  pandang  terhadap  agama,  cara  berpikir  dan  penghayatan  terhadap  ajaran  agama  yang  

disesuaikan dengan semangat dan perkembangan zaman.  Maryam Jameelah, Islam dan Modernisme, penterj. A. 

Jaenuri dan Syafiq A. Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, t.th). hlm. 24-25. 

[4] Syafiq A. Mughni, Dalam Makalah : Gerakan Puritan Islam Dalam Perspektif Sejarah, tth. 

[5] Ibid., 

[6] Ibid., 

[7] Ibid., 

[8] Lihat, Ahmad Jaenuri, Orientasi Ideologi Gerakan Islam; Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan 
Modernisme, (Surabaya: LPAM,2004) hlm. 94-97. 

[9] Fase pertama adalah fase mitos. Yaitu bahwa yang pertama dihadapai masyarakat muslim Indonesia adalah fase 

dimana umat berada dalam suatu sistem status dengan hirarki sosial yang sangat keras. Pada waktu itu, masyarakat 

terbagi menjadi dua; orang-orang besar (priyagung) dan orang-orang kecil (wong cilik) yang kemudian dalam konteks 

politiknya disebut sebagai kawula atau abdi. Terutama jika berbicara tentang Islam sesudah kejatuhan kejaaan Demak, 

umat Islam menjadi bentuk masyarakat yang disebut patrimonial. Umat Islam tidak berada di posisi atas, melainkan ada 

di posisi bawah sampai akhir abad XIX, umat Islam hanya menjadi kawula. Fase kedua adalah fase Idiologi, bahwa umat 

Islam pada awal abad ke XX menampakkan gejala munculnya kekuatan-kekuatan baru. Jika sebelumnya umat Islam 

merasa sebagai kawula, pada periode ini umat Islam merasa dirinya sebagai wong cilik (rakyat kecil). Konsep wong cilik 

berbeda dari konsep kawula. Kawula dalam hubungannya dengan Gusti, wong cilik lebih merupakan konsep yang 
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horisontal. Pada fase ini Indonesia telah berubah menjadi hirarki atu sistem berdasarkan status, sistem kelas. Dalam 

arti, telah bangkit kelas baru yang barangkali bisa disebut sebagai kelas menengah, terdiri atas kelas pedagang yang 

dimonopoli pengusaha muslim, kelas buruh, dan kemudian kelas petani. Pada fase ini kesadaran umat Islam mulai 

berubah. Jika sebelumnya umat Islam mempunyai kesadaran misitis-utopia, kini umat Islam mulai mencoba 

merumuskan ideologi. Fase ketiga adalah fase Ide (Ilmu), jika pada fase ideologi usaha yang terpenting adalah 

memobilisasi massa, dalam zaman ilmu usaha terpokok adalah memobilisasi kesadaran masyarakat. Kata kuncinya 

bukan lagi negara, tetapi sistem. Lihat, Dr. Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, cet. II (Jogjakarta; 
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