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Pendahuluan 

Fundamentalisme Agama disinyalir berasal dari gerakan Protestan tahun 1920-an di Amerika Serikat, tetapi telah 

merambah makna yang lebih luas baru-baru ini, terutama mengacu pada militansi agama. Bahkan saat ini lebih 

diidentikkan dengan kekerasan agama. Makalah ini bertujuan mencari asal-usul Fundamentalisme untuk kemudian 

mengklasifikasi berbagai gerakan keagamaan yang termasuk dalam kategori tersebut, dan selanjutnya 

mengetengahkan cara pandang Barat terhadap gerakan-gerakan tersebut. 

Studi tentang beberapa kecenderungan dalam bidang keagamaan menunjukkan bahwa Agama paling rentan terhadap 

Fundamentalisme adalah agama-agama Ibrahimi, atau juga disebut agama-agama Kitab. Semua ekspresi 

Fundamentalisme diarahkan terutama kepada Modernisme, yang diungkapkan dalam bentuk setereotipisasi 

orientalisme atau sekularisme kepada masyarakat Barat modern. Jika Fundamentalisme adalah reaksi atas 

modernisme, lantas apa yang bisa menjadi reaksi atas Fundamentalisme? Si Hijau Berbahaya (The Green Peril)-kah? 

Mendudukkan “Fundamentalisme” Agama 

Fundamentalisme agama sering dikaitkan dengan kekerasan dan tampaknya mempengaruhi sebagian besar agama di 

dunia. Fundamentalisme pada dasarnya merupakan salah satu dari berbagai bentuk ekstremisme yang sering 

disebabkan perjuangan politik kelompok masyarakat tertentu, seiring modernitas yang dicirikan oleh dominasi nilai-nilai 

masyarakat Barat. Menurut Bernard Couapel –mengutip ter Haar Gerrie, bahwa bagi banyak pihak, kata 

“fundamentalisme” secara otomatis berhubungan erat dengan fundamentalisme Islam,[1] meski penggunaan term 

fundamentalisme masih diperdebatkan, bahkan maknanya sering kali menjadi begitu tidak tepat digunakan untuk 

menunjuk agama tertentu. Dalam kasus fundamentalisme Hindu di India dan Buddha di Sri Lanka, persoalan tersebut 

bisa lebih baik dipahami dalam terma “esensialisme budaya” atau “etno-nasionalisme”. Penting disebut disini, sebab 

dalam pemahaman kedua istilah tersebut, agama menjadi alat ampuh di tangan para politisi, yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk membedakan mana yang murni fundamentalisme dan mana pula yang lebih merupakan essensialisme 

budaya.[2] 

Fundamentalisme agama, secara umum, mengacu pada upaya “identifikasi pola militansi agama yang berusaha 

menangkap erosi identitas keagamaan sebab pengaruh dari luar, dalam rangka membentengi “perbatasan” komunitas 

agama dan menciptakan alternatif yang layak melawan segala proses sekularisasi.  Dasar bagi upaya ini, biasanya 

dirujukkan pada sejarah suci, atau pada teks-teks suci, dan karenanya fundamentalisme tidak hanya ditemukan dalam 

“agama-agama kitab”. Saat ini, kecenderungan yang sama dapat ditemukan pula pada agama-agama lisan, atau dapat 

disebut sebagai fundamentalisasi agama tradisional.[3] 

Menurut Gilles Kepel, kata “fundamentalisme” secara umum digunakan sejak tahun 1920, bersamaan dengan 

serangkaian publikasi di Amerika Serikat, dari tahun 1910 dan seterusnya, dengan tema besar “The Fundamentals” yang 

terdiri dari sembilan puluh artikel karya para teolog Protestan dalam rangka menentang setiap sikap kompromi dengan 

upaya modernisasi. Sebagai lawan “Modernisme” atau “liberalisme” para perintis Protestan, fundamentalisme –

pertama– diidentikkan dengan keyakinan atas infallabilitas absolut Alkitab. Teks-teks suci, baik Perjanjian Lama maupun 

Baru, dianggap sebagai ekspresi literal Kebenaran Ilahi, terutama segala perintah moral atau etis atau perintah politik-

sosial yang dikandung. Kedua, para fundamentalis percaya pada keilahian Kristus dan pada keselamatan jiwa melalui 

aksi efektif yang ia perankan dalam hidupnya, tepatnya kematian dan kebangkitan fisik.[4] Berbeda dari Kepel, Bagi ter 

Haar, bersamaan dengan revolusi Iran pada tahun 1979, Fundamentalisme Agama mulai mendapatkan perhatian serius, 

terutama peristiwa dramatis menyusul serangan di World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington pada 

tanggal 11 September 2001.[5] 

Gilles Kepel menganggap bahwa dekade 1970-an merupakan fase penting bagi hubungan agama dan politik. Sebuah 

pergerakan baru agama mulai mendefinisikan identitasnya, terutama ditu jukan tidak lagi untuk beradaptasi dengan 

nilai-nilai sekuler, tetapi demi memulihkan dasar suci bagi organisasi masyarakat, bahkan dengan merubah masyarakat 

jika perlu. Orientasi tersebut bukan lagi untuk membangun “aggiornamento” (penyelarasan) atau meng-up date Gereja 
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agar sesuai dengan tuntutan zaman, melainkan lebih merupakan proses penginjilan kedua; tujuannya bukan lagi 

memodernisasi Gereja, tetapi menggerejakan modernitas. Pada konteks keislaman, orientasi tersebut bukan lagi 

bagaimana memodernisasi Islam, tetapi bagaimana mengislamkan modernitas.[6] Di mana pun upaya itu muncul, yang 

pasti menempatkan masing-masing komunitas agama berhadapan dengan krisis sosial, krisis ekonomi, politik dan 

budaya berdasarkan gejala-gejala yang tunjukkan masing-masing komunitas. Dalam hal ini, beberapa gerakan Kristen 

dan Yudaisme menunjukkan kesamaan mencolok dengan gerakan Islam. Mereka semua tampaknya satu orientasi 

mendiskreditkan seluruh atmosphere modernisme yang merupakan ciri khas tahun 1970-an.[7] 

Ram Prasad memaparkan, ada semacam fundamentalisme dalam Hiduisme dan Budhaisme, Namun bagi Ter Haar, 

dalam kasus fundamentalisme Hindu di India maupun Buddha di Sri Lanka, bisa lebih baik dipahami dalam terma 

“esensialisme budaya” atau etno-nasionalisme. Signifikansi persoalan ini, terutama terletak pada kasus agama menjadi 

alat ampuh di tangan para politisi. Munculnya gerakan nasionalis Hindu dapat dijelaskan terutama dalam konteks 

perpolitikan dan ekonomi yang berujung pada gerakan radikal. Oleh karena itu, sebuah gerakan politik yang 

memanfaatkan kekuatan agama, dan yang memang telah dikaitkan dengan kekerasan, sering keliru disebut Barat 

sebagai kasus fundamentalisme agama.[8] 

Ram Prasad juga mempertanyakan, apakah ada sesuatu yang disebut fundamentalisme Hindu? Pertanyaan tersebut 

direspon ter Haar, bahwa fundamentalisme membutuhkan suatu fundamental sebagai sumber otoritatif tunggal, dan 

karena dalam agama Hindu tidak ada sumber tunggal sebagaimana umumnya “agama kitab”, tidak ada dasar 

kepercayaan bahkan tidak ada interpretasi tunggal, maka stereotip fundamentalisme tidak dapat diberlakukan. Ajaran 

pluralisme telah jelas diterima dalam perjalanan sejarah untuk menjadi karakteristik fundamental komunitas, sebagai 

nilai pemersatu dan inti umum dari tradisi Hindu.[9] Dapat disimpulkan, bahwa “fundamentalisme” dan “esensialisme” 

memang berbeda berdasarkan kitab suci atau sumber otoritatif dan prinsip-prinsip atau tradisi agama. 

Mengklasifikasi gerakan agama, Kepel membedakan antara “gerakan dari atas” (movement from above) yang bertujuan 

merubah masyarakat dengan menegaskan arah politik, dan “gerakan dari bawah” (movement from below) yang 

menekankan pada upaya modifikasi individual seorang religius yang ingin memisahkan diri dari lingkungan sosialnya. 

Sementara bagi Beyer, “gerakan dari atas” merupakan gerakan konservasi yang bertujuan memperkuat dan berusaha 

kembali kepada praktek agama tertentu dari sikap liberal yang lebih terbuka.  

1)  Gerakan Dari Atas (Konservasi) 

Beyer mengambil contoh New Christian Right di Amerika Serikat yang memobilisasi sumber daya kelembagaan agama 

dalam rangka memulihkan dan mempengaruhi publik agama melalui pengkondisian langsung sistem politik, hukum dan 

pendidikan. Gerakan nasionalis–konservatif –dalam kasus ini– berusaha membatasi kecenderungan inklusif dari sistem 

global dengan menegaskan validitas eksklusif dari budaya kelompok tertentu. Kepel pada konteks lebih luas, 

berpendapat bahwa dikalangan katolik Eropa, terutama pada kuartal terakhir abad kedua puluh, banyak bermunculan  

gerakan kristenisasi setelah sebelumnya masyarakat Eropa diinvasi oleh gerakan de-kristenisasi. Dengan berdasar 

pada pada prinsip-prinsip keterputusan (break) dari masyarakat sekuler, Gereja berusaha mengantarkan masyarakat 

ke dunia postmodern, dunia makna, etika dan tatanan yang diklaim telah lenyap dalam reruntuhan positivisme 

modernitas. Beberapa gereja telah melihat akhir era modern sebagaimana telah dimulai sejak pencerahan abad 

kedelapan belas, ketika rasionalitas, keyakinan diri dan emansipasi telah dengan cepatnya menolak agama. Mereka 

mengambil bentuk gerakan Katolik untuk menekan pemerintah, atau mencapai kekuatan dalam rangka perubahan 

masyarakat “dari atas” sesuai dengan ide dan ajaran-ajaran Gereja, untuk memerangi sekularisme terstruktur.[10] 

Pada konteks masyarakat Muslim –seperti diungkap Ahmad Mumtaz, munculnya organisasi fundamentalis berbasis 

politik bertujuan untuk restrukturisasi negara dan reorganisasi hubungan sosial berdasarkan prinsip Islam. Kelompok-

kelompok ini bercita-cita membangun kembali sistem Islam ideal sebagaimana pertama kali diperkenalkan dan 

dilaksanakan di bawah kepemimpinan Nabi SAW. Persaudaraan Muslim (ikhwan muslimin) di negara-negara Arab, 

Jamaat Islami di Pakistan, India dan Bengladesh, Dar Assalam di Indonesia, Front Nasional Islam di Sudan, 

kecenderungan hidup Islami di Tunis, Parti Se-Malaysia di Malaysia, dan partai Rafah di Turki, merupakan suatu 

fenomena menarik dan penting untuk mengidentifikasi fundamentalisme dunia Islam.[11] 

2)  Gerakan Dari Bawah (Kasus Jamaat Tabligh Pakistan) 
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Mumtaz berpendapat bahwa gerakan ini berfokus menghadirkan kebangkitan iman dan penegasan kembali identitas 

religio-budaya Muslim. Para Tabligh gerakan ini tidak berusaha mengkonversi non-Muslim ke dalam Islam; fokus 

eksklusif mereka tetap pada pembentukan Muslim yang lebih baik dan lebih murni. Kerja Tabligh bukanlah bagaimana 

memahami kitab, tetapi bagaimana mengkitabkan seluruh pemahaman dan tindakan. Para pekerja tabligh terkesan kaku 

dalam mengikuti ritual agama, dalam arti tidak menyetujui semua yang mereka anggap modern. Tidak seperti rekan-

rekan mereka di Jamaat Islami, pekerja tabligh lebih menekankan baik bentuk maupun semangat praktik keagamaan. 

Jika suatu bangsa atau masyarakat harus dirubah, upaya reformasi harus dimulai dari individu, bukan pada tingkat 

struktur politik. Unit-unit tabligh akan mengunjungi desa-desa dan mengundang masyarakat lokal berkumpul di masjid, 

kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan dalam enam tuntutan sebagai berikut: 

1. Mengucapkan dan memahami arti dua Kalimat Syahadat 

2. Mengerjakan shalat dengan benar sesuai ritual yang ditentukan 

3. Mempelajari ajaran dasar Islam dan melakukan dhikr (ritual mengingat Allah) 

4. Menghormati dan ramah terhadap sesama muslim 

5. Menyisakan waktu untuk secara teratur melakukan tur ke daerah yang jauh dari rumah dalam kelompok 

(Jamaat) untuk memberitakan Islam kepada orang lain. 

6. Menanamkan kejujuran dan ketulusan dalam upaya di atas. Hanya kemurnian niat yang dapat menjamin 

keberhasilan usaha seseorang misionaris.[12] 

Bagi Kepel, Lubavitch Yahudi merupakan gerakan agama yang berusaha menyegarkan ide “komunitas” yang merupakan 

salah satu pilar masyarakat demokrasi, setingkat ide persamaan semua warga negara sebelum negara dan hukum. 

Akan tetapi prinsip egaliter-universalis –dalam hal ini– ditolak dan dikotakkan ke dalam semangat kebencian era 

Pencerahan yang mengagungkan emansipasi dan rasionalitas di atas iman; akhir ketaatan kepada hukum agama. Dalam 

dunia Yahudi, keberhasilan “komunitas” (communalisme) berhutang budi pada hubungannya dengan tradisi, yang saat 

ini bagitu diagungkan para penganutnya. Dalam arti, bahwa komunitas yahudi –berdasarkan kategori gerakan ini– 

berupaya untuk kembali pada otoritas iman dan cara menjunjung tinggi tradisi. Kepel lantas berkesimpulan, baik Tabligh 

dan Lubavitch, pada awalnya mengadopsi sikap “minimalis” non-konfrontatif dengan pemerintah, memberikan prioritas 

untuk bekerja sosial bersama kaum muda dari komunitas masing-masing, untuk kemudian memperbesar radius 

pengaruhnya pada kelompok-kelompok masyarakat masing-masing.[13] 

Islam Di Mata Media Global ;  

Media bukanlah kekuatan yang netral.[14] Ia berkuasa mempengaruhi sikap, nilai, dan kepercayaan para penikmatnya, 

terutama melalui proses “penguatan” (reinforcement) mereka. Proses tersebut telah dimulai sejak pembingkaian 

berita, penyajian berita hingga produksi dan distribusi.[15] Penguatan merupakan produk akhir dari kompleksitas 

proses yang dimulai dengan menyortir secara sistematis dan memilih peristiwa berikut topik menurut kategori 

konstruksi sosial tertentu.[16] 

Frame Berita adalah hal penting dalam melaporkan rangkaian peristiwa, sebab mencerminkan proses pengulangan 

seleksi dan penekanan aspek tertentu serta merupakan representasi dari realitas yang dirasakan. [17] Menentukan 

frame berita sama halnya dengan memilih beberapa aspek dari realitas yang dipahami dan merubahnya menjadi 

sebuah teks yang dapat berkomunikasi dengan baik, dalam rangka mempromosikan definisi terhadap masalah tertentu, 

interpretasi tentang sebab-akibat, evaluasi moral, atau rekomendasi bagi item yang dijelaskan. Frame tersebut 

berfokus pada isi diskusi, memutuskan bagaimana diskusi tersebut akan sampaikan, dan yang paling penting adalah 

menentukan apa yang harus dihasilkan. Singkatnya, frame berita menggarisbawahi inti dari masalah yang disajikan 

sebuah media.[18] 

Menurut Nunik –mengutip Sibanda dan Tembo, banyak orang menulis bahwa Islam dan terorisme adalah sinonim. [19] 

Media jelas membantu menentukan kesalahpahaman bahwa kekerasan melekat dalam Islam dan bahwa umat Islam pada 

dasarnya teroris. AS media menggambarkan 9/11 sebagai konflik budaya, bahwa peradaban Barat diancam oleh Islam 

radikal. Media AS juga menampilkan beberapa upaya untuk membedakan penafsiran yang benar dan salah tentang 

Islam, serta damai dan kekerasan menurut Al Qur‟an. 

Demikian pula Kellner, menunjukkan bahwa media AS sangat antusias mempromosikan perang, dendam dan 

pembalasan. Mereka mendukung tindakan militer untuk merespon serangan tersebut. Televisi, menurut Kellner, 
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menayangkan pandangan yang paling agresif akan perlunya tindakan militer. Bahkan Jaringan Berita (CNN), organisasi 

berita terpandang, juga menyebar-luaskan propaganda yang sama. Sebuah penelitian dilakukan Sara J. Ahmed 

mengungkapkan, bahwa pasca peristiwa 9/11, kata kunci Islam yang paling sering digunakan dalam kekerasan, sedang 

Muslim adalah teroris.[20] 

Menariknya, studi tentang liputan berita Amerika Serikat pasca 9/11 oleh McDonald dan Lawrence –dikutip Nunik– 

menunjukkan bahwa dalam pelaporan acara, penyiar menggunakan gaya pelaporan yang biasa digunakan dalam meliput 

peristiwa kejahatan. Kejahatan yang dilaporkan lebih menekankan tindak pidana tertentu daripada berfokus pada 

konteks sosial dan politik kejahatan lebih luas. Oleh sebab itu, pasca 9/11 penonton lebih banyak belajar detail 

„kejahatan‟ daripada memiliki informasi diskusi mengenai konteks sosial dan politik terorisme dunia. [21] 

Mainstream media Eropa juga menghadirkan Islam dalam cara yang tidak menguntungkan. Islam adalah label 

keterpurukan, pengkhianatan, dan sarat dengan prestasi rendah di bidang ekonomi. Pada media Swedia, misalnya, 

individu Muslim sering diminta bertanggung jawab atas tindakan teroris, apapun bentuknya. Terdapat banyak artikel 

dimuat yang mengkonstruk Muslim sebagai sosok fanatik selaras stereotip umum, meski tidak ada dasar apapun untuk 

menggambarkan Islam dan Muslim dengan cara yang tidak menguntungkan.[22] Semua ini adalah mainstream umum 

media Barat untuk mengaitkan Islam dengan kekerasan, keterbelakangan, dan tidak fleksibel.  

Di Australia, Islam digambarkan sebagai agama fanatik yang bertekad menciptakan masyarakat anti-modernis, 

membasmi pandangan liberal dan pemerintahan sekuler. Bagi Australia 9/11 merupakan momen untuk memperbaharui 

komitmen terhadap demokrasi, kebebasan, dan nilai-nilai yang berafiliasi erat dengan peradaban Barat. Publik Australia 

menganggap serangan tersebut tidak hanya merupakan serangan terhadap AS, tapi juga bagi peradaban Barat pada 

umumnya, tak terkecuali Australia. 

Media Singapura, menggambarkan Islam dan umat Islam pasca 9/11 secara berbeda. Sistem otoriter memaksa media 

untuk mengikuti bimbingan pemerintah untuk bertindak sebagai juru bicara partai yang berkuasa, Partai Aksi Rakyat 

(PAP), dan menyarankan Singapura untuk menjaga keharmonisan rasial dan agama. Pasca 9/11, wacana publik tentang 

penilaian moral dan nilai merupakan isu utama, bahwa media Singapura memilih untuk menekan terorisme berlatar 

belakang Islam.[23] 

Demikianlah, Islam dan Muslim dalam kaca mata Media Global  pasca 9/11, berkalang kekerasan dan terorisme, bahkan 

disebut-sebut memiliki hasrat seksual yang agresif, hal mana semakin melapangkan jalan bagi kecurigaan dunia 

terhadap fundamentalisme Islam sebagai The Green Peril, “si hijau yang menakutkan.” 

“The Green Peril” ; Reaksi Barat Terhadap Fundamentalisme Islam 

Leon T. Hadar sangat baik menggambarkan perspektif Barat kontemporer terhadap Islam. Menurutnya, “Perang Dingin” 

telah menjadi masa lalu, bersamaan dengan runtuhnya Uni-Soviet. Pembentukan kebijakan luar negeri Amerika lalu 

mulai mencari-menentukan musuh baru. Kemungkinan penjahat baru termasuk “ketidakstabilan” di Eropa; mulai dari 

kebangkitan Jerman hingga Rusia baru, menipisnya lapisan ozon, proliferasi nuklir, dan narcoterrorism, menjadi 

pekerjaan rumah bagi kebijakan luar negeri US. Muncul peristilahan Peril Kuning, yaitu ancaman keamanan ekonomi 

berasal dari Asia Timur, dan Peril Hijau (hijau adalah warna Islam) sebagai bentuk upaya penentuan musuh baru 

tersebut. Media Amerika menampilkan karikatur Khomeini yang bersenjata dengan ideologi radikal, dilengkapi dengan 

nuklir, dan bertekad meluncurkan jihad kekerasan terhadap peradaban Barat.  

Menurut Hadar, fundamentalisme Islam adalah gerakan revolusioner yang agresif setara Bolshevik,[24] Fasis,[25] dan 

gerakan Nazi[26] –mengutip Amos Perlmutter- yang otoriter, anti demokrasi, anti-sekuler, tidak bisa berdamai dengan 

semesta Kristen-sekuler, dan bertujuan membentuk negara Islam totaliter di Timur Tengah. Parlmutter menyarankan, 

bahwa Amerika Serikat harus memastikan gerakan ini, menahannya saat lahir.[27] 

Islam versus paradigma Barat –menurut Hadar- mulai menginfeksi Washington, sebagai kelanjutan dari penggunaan 

media yang berhasil menggambarkan Saddam Hussein sebagai “orang paling berbahaya di dunia” dan hantu pertama 

Amerika pasca perang dingin (cold war). Selain itu, Amerika pun berhasil menyebarluaskan pemahaman kepada publik 

Arab bahwa Irak berencana menguasai Timur Tengah, sehingga melapangkan jalan bagi publik Amerika dan para elit 

politik bagi intervensi AS ke wilayah teluk. 
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Ada perbedaan utama antara hantu Saddam di karikatur dari The Green Peril. Kendati Saddam disamakan dengan Hitler, 

namun pemimpin Irak ini dianggap hanya sebagai “preman” berbahaya yang melanggar aturan permainan. Saddam 

hanya menjadi ancaman bagi keseimbangan regional kekuasaan, bukan terhadap cara hidup orang Amerika. Ancaman 

yang diduga dari Iran dan Islam militan jauh berbeda dan jauh lebih berat. Duel antara The Green Peril dan Barat 

digambarkan sebagai “zero-sum game” yang dapat berakhir hanya dengan kekalahan salah satu pihak bersaing.  

Layaknya The Red Peril di era Perang Dingin, The Green Peril dianggap sebagai kanker yang menyebar di seluruh dunia, 

merusak legitimasi nilai-nilai Barat berikut sistem politiknya. Sikap konfrontatif dibutuhkan agar Washington 

mengadopsi strategi diplomatik dan militer rigid jangka panjang, dalam rangka membentuk al iansi baru-solid, dan 

mempersiapkan rakyat Amerika memasuki perjuangan panjang tak kunjung berakhir.  

The Green Peril menjadi tesis kontemporer yang digunakan untuk menjelaskan perubahan konsentrasi kebijakan luar 

negeri Amerika, bahwa “Teheran telah menggantikan Moskow” sebagai pusat subversi ideologi dan ekspansi militer, 

bahwa Islam telah menggantikan energi spiritual komunisme. “Ini besar, menakutkan, bahkan anti-Barat,” tulis David 

Ignatius memaparkan bahwa Islam menyebar di seluruh petak yang luas dari peta dunia, sebagaimana dilakukan 

sebelumnya dengan warna merah terhadap komunisme.[28] Para ahli kebijakan luar negeri pun telah menggunakan 

jargon Perang Dingin untuk menggambarkan perjuangan ke depan melawan Islam. 

Ada pembicaraan tentang perlunya untuk mengantisipasi pengaruh Iran di seluruh dunia, terutama di Asia Tengah. Di 

lain pihak, para ahli strategi pun mulai menggambar garis merah bagi para pemimpin fundamentalis Sudan, 

sebagaimana pernyataan seorang diplomat AS mengingatkan Khartoum untuk menghentikan ekspor terorisme. 

Pembuat kebijakan Washington bahkan memuji “tangan besi” militer Aljazair pada Januari 1992 setelah berhasil 

mencegah kelompok Islam memenangkan pemilu. Gagasan menghentikan fundamentalis diberbagai wilayah 

mengingatkan pada teori domino Perang Dingin. Iran disinyalir berencana menguasai dunia melalui negara-negara Asia 

Tengah, Maghreb atau Afrika Utara, Mesir dan negara-negara Arab tetangga, berikut negara-negara Teluk Persia. 

Menurut para ahli strategi, sasaran Iran pertama dipastikan adalah negara-negara yang kaya minyak namun 

berkekuatan militer lemah, yaitu Arab Saudi. Lebih-lebih mempertimbangkan posisi Saudi sebagai penjaga tempat-

tempat suci Islam dan decisionmaker OPEC bagi harga minyak dunia. Jika Barat tidak memenuhi tantangan itu, tirai 

hijau akan ditarik sabit ketidakstabilan Iran, dan Timur Tengah serta Central Asia –layaknya Soviet, bisa terjadi dalam 

beberapa tahun, bahkan menjadi kekuatan militer paling ekspansionis di dunia.  

Argumen ancaman Islam menjadi semakin populer melalui beberapa segmen kebijakan luar negeri Amerika. Bagi Hadar, 

mereka terutama didorong pihak asing yang –untuk alasan kepentingan pribadi, ingin melihat Washington terlibat dalam 

konfrontasi Barat vs Islam. Hasilnya adalah penetapan-penentuan bahaya baru, sebuah proses yang tidak 

mencerminkan konspirasi besar tetapi tetap memiliki logika sendiri dan aturan tersendiri.  Penciptaan bahaya biasanya 

dimulai oleh sumber-sumber misterius atau pejabat yang tidak disebutkan namanya saat membocorkan informasi. 

Informasi  tersebut kemudian ditambah dengan laporan intelijen bahwa fundamentalisme benar-benar telah menjadi 

fenomena yang berbahaya. Para wartawan lantas mendalami informasi tersebut, dan pada gilirannya mass media 

menemukan pembuktian dari sumber-sumber asing yang merupakan koalisi informal sumber-sumber di pemerintahan 

AS, yang membantu pers mengungkap informasi lebih lanjut. Selain itu, think tank studi perpolitikan Amerika menambah 

momentum tersebut dengan publikasi resmi, diikuti dengar pendapat kongres, dan konferensi kebijakan. Penjahat baru 

lantas siap diintegrasikan ke dalam budaya populer, membantu memobilisasi dukungan publik untuk sebuah perang 

salib (crushades) baru. 

Dalam kasus Green Peril, proses yang telah berlangsung selama beberapa bulan tidak mampu menemukan jawaban 

mudah bagi pertanyaan apakah Islam dan demokrasi kompatibel. John L. Esposito dan James P. Piscatori menjelaskan, 

Bahwa sejarah telah menunjukkan, Islam merupakan paham kebangsaan dan tradisi keagamaan yang memiliki potensi 

interpretasi ideologis besar.[29] Islam cocok untuk berbagai penafsiran dan telah digunakan untuk mendukung 

demokrasi, kediktatoran, republikanisme, dan monarki. Beberapa pemimpin gerakan Islam telah mengadopsi sikap 

negatif terhadap demokrasi sebagai ekspresi penolakan mereka terhadap pengaruh kolonial Eropa, dan intervensi AS di 

Timur Tengah beru-beru ini. Menurut Ignatius, fundamentalisme Islam tidak harus dianggap penyakit yang menyebar 

untuk menginfeksi seluruh populasi. Layaknya fundamentalisme Protestan, fundamentalisme Islam merupakan respon 

agama atas kebingungan dan kontradiksi dunia modern.[30] 
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Lebih lanjut Ignatius menjelaskan, tak terbayangkan bahwa kekuatan Islam yang baru akan memainkan peran politik 

yang sama konstruktifnya dengan reformasi Protestan di Eropa. Bahaya bagi negara-negara Barat, khususnya Amerika 

Serikat, pada dasarnya terletak pada kesalahan persepsi yang selanjutnya akan mempengaruhi penilaian dan kebijakan 

kontraproduktif terhadap Islam dan Timur Tengah. Daripada melihat Islam sebagai kekuatan monolitik, analis Barat dan 

pembuat kebijakan harus mengakui bahwa Islam adalah salah satu dari ragam peradaban, yang dibagi sepanjang garis 

budaya, ideologi, agama, etnis, dan nasional. Bahkan istilah fundamentalisme Islam, mungkin harus diubah untuk 

mencerminkan gerakan yang lain-berbeda dari Islam secara keseluruhan.[31] 

Perlu dicatat –menurut Hadar, bahwa sikap anti-Amerika yang muncul dari kelompok dan gerakan Islam di Timur 

Tengah, sebenarnya tidak diarahkan terhadap Kekristenan atau peradaban Barat per se, bukan pula reaksi terhadap 

kebijakan AS. Pemegang kebijakan politik di Amerika Serikat, juga di Timur Tengah sebenarnya tengah saling 

mengipaskan ketakutan akan Green Perilsebagai cara untuk mempertahankan dukungan publik bagi kebijakan yang 

melayani kepentingan kelompok tertentu. Bahwa Perang Dingin telah usai, Washington harusnya tidak mencari musuh 

baru, melainkan harus melihat fundamentalisme sebagai konflik regional yang mungkin terjadi pada setiap agama, dan 

menya 

 

[1] Banyak ahli dan pengamat menilai bahwa fundamentalisme menggejala jauh lebih kuat di kalangan kaum muslim 

dibandingkan di kalangan penganut agama-agama lain. Hal ini tentu saja kontras dengan kenyataan bahwa masyarakat-

masyarakat muslim, yang termasuk ke dalam dunia ketiga, dalam beberapa dasawarsa terakhir telah dan sedang 

menggenjot proses modernisasi. Modernisasi, menurut banyak sosiolog, pada gilirannya menimbulkan sekularisasi. 

Dengan kata lain, dalam masyarakat modern yang bersifat saintifik-industrial, kepercayaan, komitmen dan pengamalan 

keagamaan mengalami kemerosotan. Http://luk.tsipil.ugm.ac.id/kmi/islam/etc/gejala.html 

[2] Bernard couapel religious fundamentalism or anti modernity?, m.a. In religious studies (lancaster university), asian 

religions rs 414 2004-05 ram-prasad, 24 january 2005, lihat juga, gerrie ter haar, the freedom to do god‟s will. 
Religious fundamentalism and social change. P.1. 

[3] ibid., 

[4] bernard couapel religious fundamentalism or anti modernity…, lihat pula, gilles kepel, the revenge of god 

cambridge: polity press, 1994. 

[5] gerrie ter haar, the freedom to do god‟s will… 

[6] bernard couapel religious fundamentalism or anti modernity…, lihat juga gilles kepel, the revenge of god cambridge: 

polity press, 1994. 

[7] gilles kepel, the revenge of god cambridge: polity press, 1994. 

[8] gerrie ter haar, the freedom to do god‟s will… 

[9] ram prasad and harriss, “modernizing the great tradition? : social and religious change in south india and 

reflections on the work of milton singer.” 1994. 

[10] gilles kepel, the revenge of god cambridge: polity press, 1994. 

[11] ahmad mumtaz, islamic fundamentalism in south asia:the jamaat-i-islami and the tablighi jamaat of south asia in the 

fundamentalist project vol.1 chicago: the university of chicago press, 1994. Bagi kepel, yang pertama harus dilakukan 

adalah memperhatikan fenomena ketidakpuasan negara-negara muslim di seluruh mediterania yang terinspirasi 

marxisme (suriah, mesir, irak dan aljazair). Dari semua gerakan kampanye pembentukan negara islam pasca 

kemerdekaan, yang paling kuat muncul di mesir pada tahun 1928, dikumandangkan oleh kelompok ikhwan muslimin. 

Gilles kepel, the revenge of god cambridge: polity press, 1994. Beyer pada konteks revolusi islam dan pembentukan 

republik islam di iran pasca tahun 1979 berpendapat, bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan konservasi agama, 

http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftn31
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref1
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref2
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref3
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref4
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref5
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref6
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref7
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref8
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref9
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref10
http://makinbill.wordpress.com/articles/the-green-peril-reaksi-barat-atas-fundamentalisme-islam/#_ftnref11


dengan ideologi, praktis dan tujuan politiknya diarahkan sebagai perlawanan terhadap sistem instrumental global 

modern. Untuk tujuan ini iran harus menegaskan kembali struktur agama tertentu, yaitu syiah imamiyah melawan apa 

yang sering mereka sebut “arogansi global”, terutama oleh the great setan, amerika serikat. Peter beyer, religion and 
globalization, (london: sage publications, 1994), hlm. 

[12] ahmad mumtaz, islamic fundamentalism in south asia… 

[13] Gilles kepel, the revenge of god cambridge: polity press, 1994. 

[14] Nunik maharani hartoyo, “islam, the west and the media: a discussion”, a paper presented to the department of 

journalism studies faculty of communication science universitas padjadjaran, mei 2009. Mengutip dari, erjavec, k. & 

volcic, z. (2006) “mapping the notion of “terrorism” in serbian and croatian newspapers”.  Journal of communication 
inquiry, vol. 30, iss. 4, pp. 298-318. 

[15] Dikutip nunik dari, richardson, j. E. (2001) “„now is the time to put an end to all this‟ argumentative discourse 

theory and „letters to the editor‟”. Discourse & society, vol. 12, iss. 2, pp. 143-168. 

[16] Dikutip nunik dari, bicket, d. & wall, m. (2007) “circling the wagons: containing the downing street memo story‟s 

impact in america”. Journal of communication inquiry, vol. 31, iss. 3, pp. 206-221. 

[17] Dikutip nunik dari, papacharissi, z. & oliveira, m. D. F. (2008) “news frames terrorism: a comparative analysis of 

frames employed in terrorism coverage in us and uk newspapers”. Press/politics, vol. 13, iss. 1, pp. 52-74. 

[18] Nunik maharani hartoyo, “islam, the west and the media…, 

[19] Sibanda, n. & tembo, b. (2002) “terrorism, as interpreted in media: the pitfalls”. Women in action, vol. 1, iss. 

[20] dikutip dari, ahmed, s. J. (2007) evaluating the new york times‟framing of islam and muslims pre- & post-9/11. 
School of communication. Houston, university of houston. 

[21] Nunik Maharani Hartoyo, “islam, the west and the media… 

[22] Ibid., 

[23] ibid., 

[24] Bolshevik merupakan kelompok radikal dari Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin yang 

menghendaki cara-cara perubahan secara revolusioner dengan pimpinan pusat yang ketat. Kelompok ini mendirikan 

Partai Komunis Rusia pada tahun 1912. Pada tahun 1917, kelompok Bolshevik bersama kaum buruh dan serdadu merah 

mengambil alih kekuasaan di Rusia yang saat itu dibawah otokrasi Tsar Nikolai II. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi 

Bolshevik atau Revolusi Rusia. http://id.wikipedia.org/wiki/Bolshevik 

[25] Fasisme adalah, gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa 

menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Mereka menganjurkan 

pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya “manusia  

baru” yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan eugenika kebijakan 

keluarga termasuk. Fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat, identitas kolektif tunggal, dan 

akan dan kemampuan untuk melakukan kekerasan dan berperang untuk menjaga bangsa yang kuat. pemerintah Fasis 

melarang dan menekan oposisi terhadap negara. Fasisme didirikan oleh sindikalis nasional Italia dalam Perang Dunia I 

yang menggabungkan sayap kiri dan sayap kanan pandangan politik, tapi condong ke kanan di awal 1920-an. Para 

sarjana umumnya menganggap fasisme berada di paling kanan. Fasis meninggikan kekerasan, perang, dan militerisme 
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anti-konservatif, anti-borjuis dan anti-proletar, dan dalam banyak kasus anti-kapitalis Fasisme. menolak konsep-konsep 

egalitarianisme, materialisme, dan rasionalisme yang mendukung tindakan, disiplin, hirarki, semangat, dan akan. Dalam 

ilmu ekonomi, fasis menentang liberalisme (sebagai gerakan borjuis) dan Marxisme (sebagai sebuah gerakan proletar) 

untuk menjadi eksklusif ekonomi berbasis kelas gerakan Fasis ini. ideologi mereka seperti yang dilakukan oleh gerakan 

ekonomi trans-kelas yang mempromosikan menyelesaikan konflik kelas ekonomi untuk mengamankan solidaritas 

nasional Mereka mendukung, diatur multi-kelas, sistem ekonomi nasional yang terintegrasi.  
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