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Membicarakan-mengulas perkembangan islam di Barat (Benua Eropa dan Amerika

Serikat) serta diwilayah timur tengah bagi kita orang islam yang berpikir menimbulkan sikap

mendua. Pada satu sisi kita senang dan antusias membaca informasi dari buku-buku dan

media masa intemasional bahwa islam sebagai agama/kepercayffrn, islam sebagai sistem

sosial-ekonomi, islam sebagai ideologi politik, islam sebagai komunitas secara lambat namun

pasti saat ini sedang mengalami perkembangan yarrg sangat menggembirakan. Di Amerika

Serikat islam tercatat pertama sekali masuk benua Amerika pada tahun 1892 dibawa masuk

beberapa orang imigran yang berasal dari syriah (suriah sekarang ini) pada tahun 1994 telah

mencapai 6 juta orang (dedi mulyana, Tanpa tahun;29). Saat ini populasi rakyat dan tokoh

masyarkat Amerika Serikat pemeluk agama islam pastilah lebih banyak lagi. Sehingga

presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan istrinya Hillary Clinton memberi perhatian dan

penghargaan yang tinggi kepada ummat islam di Amerika Serikat dengan mengadakan

jamuan tradisi lebaran idul fitri-halal bi halal di gedung putih pada tahun 1996. Inilah jamuan

resmi pertama halal bi halal di pusat pemerintahan negara Adidaya Amerika Serikat itu.

,Perkembangan islam yang pesat di Amerika Serikat bersamaan kecendrungannya di

Eropa terutama di Inggris,Prancis dan jerman dari tahun ke tahun populasi pemeluk agama

islam disana bertambah banyak saja sehingga banyak pemuka agzrma lain disana

(Kristen,Katolik dan Jahudi) mengingatkan "Islam membayangi pohon natal-criseent on

crismas tree. Bahkan samuel P Huntinglon dalam bukunya the clash of civilization (Samuel P

Huntington 1996 :219) memotret islam telah masuk dan bercokol dijantung Eropa deugan

berdirinya Republik Herzegovina, dan juga telah mengobok obok paru-paru kubu negara

negara komunis dengan berdirinya negara Turkmenistan, Tajikjstan dan Republik Chechnya.

Islam juga menyate semenanjmg balkan sehingga menusuk benteng pertahanan negara

katolik dan protestan orthodoxs Rumania, Polandia bahkan junani (samuel P

Huntington,1996:231). Berkembangnya islam di jantung peradaban bangsa-bangsa Barat

telah menimbulkan gegar budaya (soeh Culture) dan krisis identitas diwilayah yang memiliki

kergamanan budaya tersebut, berbagai bangsa non barat (lslam,China dan India) yang dalam

literatur-literatur kuno bangsa-bangsa barat diidentifika-si sebagai bangsa moor (moro) yang



berarti bangsa-bangsa yang belum beradab dan perlu diberi pencerahan melalui oikumene
(penobatan dibawah palang salib jesus kristus) kini disadari bangsa-bangsa barat/non barat
bukanlah bangsa-bangsa terkebelakang tidak beradab, Arus informasi melalui buku-buku dan
media massa yang lebih obyektif dan rasional dalam abad ke 20 dan abad ke 2l saat ini
sernakin jelas bahwa bangsa-bangsa non barat,china,India,Arab,Jepang terrnasuk Indonesia
dan persia (Iran) adalah bangsa-bangsa yang sebenarnya mempunyai sejarah peradaban yang
tinggi sejajafbahkan dalam bidang tertentu mengungguli bangsa-bangsa barat, balrkan budaya
dan pe?adaban isalam diberi label strolg culture-Agresive culture yang dalam film ten
commanddement aieu*a*kurrre{#W^ah bangsa barat tanpa bisa dicegah walaupun
rumah-rumah keluarga bangsa-bangsa barat itu telah ditutup dan dilapisi tembok yang tebal.
Ajaran islam' budaya dan peradaban islam bisa masuk dicelah-celah daun pintu, di jendela
dilobang kecil diplapon rumah mereka sendiri.

Bagi kita orang islam yang berpikir sebenamya arus balik buday a peradabanantar bangsa
bukan gejala baru dalam surat AI Fath ayat 18 dinyatakan "Dia (Allah) yang mengutus Rasul-
Nya membawa petunj'rk yang benar dan agama yang benar,iupaya (sehingga) unggur atas
agama-agama yang lain"' Analisis yang bisa kita sampaikan perkembangan islam di Barat
(Amerika Serikat dan Eropa) dipengaruhi beberapa faktor yang saling terkait antaralain:

1' Potensi islam sebagai Strong culture. Sudah meqjadi hukum islam (sunnatullah)
budaya peradaban yang kuat akan mempengaruhi budaya peradaban yang remah,
mengadaptasiny4 mela^kukan amalgamasi dan akhirnya melakukan assimilasi total
budaya-perad aban yanglemah tersebut.

2' Arus migrasi bangsa-bangsa berbudaya peradaban isram yang kuat dan tertuju ke
Barat bahkan seluruh dunia yang disertai tingkat reproduksi perkembangbiakan
jumlah anak dalam keluarga islam yang luar biasa mengikuti deret ukur. Arus ini
ternyata belakangan ini tidak satu arah. Arus bangsa,ethnis yang tadinya non islam
karena berbagai motivasi seperti perkawinan,motip ekonomi,keamanan dan.
menghindari segregasi kebijakan pemerintah berbondong-bondong masuk islam. tni
terjadi di china' Pemerintah china yang memberlakukan kebijakan pembatasan
jumlah kelahiran yang ketat setiap keluarga hanya diizinkan punya satu anak selama
hidup bermigrasi dan Integrasi ke territorial geanologis masyarakat ethnis oigur yang
beragama Islam menentang prograrn negative cheek pemerintah china yang dikuasai
partai Komunis tersebut' Di'dalam komunitas ethnis oigur tersebut keluarga, terutama
orang muda china yang menginginkan kebebasan memiliki anak keftrrunan lebih dari
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satu atau istri lebih dari satu berintegrasi dan beradptasi dengan cara konversi (masuk

Islam). Bagi mereka yang tadinya Agnostik (Tidak menganut aganra, apapun

menjadikan islam agama pilihanpertamanya). Melalui proses ini populasi ummat

islam juga bertambah banyak saja.

Motivasi, kreativitas dan aktivitas organisasi islam yang sangat bersemangat. Di

Eropa dan Amerika Serikat berdiri dan berkembang organisasi&elompok islam yang

sangat bervariasi seperti organisasi keilmuan, Organisasi Profesi, Organisasi bisnis

dan Organisasi yang memfokuskan kegiatan pada pelayanan sosial-kemasyarakatan,

Semua memberi andil perkembangan islam.

Berkembangnya doktrin baru conviguration culture dan human right serta

ditetapkannya konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang indegencus people (hak

asas, Ethnis diseluruh dunia untuk memelihara dan mengembangkan

tradisi/agamalkepercayaan yafig tidak bertentangan dengan kemanusiaan) dan hal itu

pun wajib dilindungi pemerintah negara masing-masing, hal ini memberi peluang

bagi komunitas islam di Eropa dan Amerika Serikat untuk bebas melaksanakan

agama&epercayzumnya yang islam di tengah-tengah komunitas non muslim,

walaupun dalam kenyataan sampai saat ini ada beberapa negara di Eropa yang

pemerintahannya menerapkan restriksi tertentu bagi masyarakat islam. Namun hal ini

peluang sangat besar sumbangannya bagi berkembangnya islam di Eropa dan

Amerika Serikat.

Krisis identitas bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika Serikat akhir abad ke 20 atau

awal abad ke 2l ini yang menimbulkan berbagai implikasi psikologis,sosial,politik

dan ekonomi menemukan jawaban pemecahannya dalam islam. Remaja-remaja di

Amerika Serikat dan Eropa yang dipusingkan dengan tradisi Free Sex Complexs

yakni kehilangan keperawanan di usia muC4 hamil diluar nikah -melahirkan tanpa

ada suami yang bertanggung jawab,merawat dan membesarkan anak seorang diri

yang berat (single parent) melakukan aborsi yang berisiko tinggi bagi kesehatan fisik

dan psikis (di Amerika Serikat menurut statistik setiap tahun 1,2 juta terjadi tindak

aborsi yang kebanyakan Cilakukan remaja). Bagi bangsa Amerika Serikat itu

diketahui dan disadari berisiko ganda terhadap ekonomi dan politik dalam negeri dan

politik luar negeri negara super power itu. Dana yang bersumber dari pribadi dan dari

APBN Amerika Serikat untuk jaminan kesehatan, pendidikan, penyediaan, bahan

kebutuhan pokok rakyat, sarana dan fasilitas transportasi dan lain-lain meningkat
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setiap tahun akibat baby boom dan single parent complexs. untuk memecahkan
tant&gffi' gangguan, bahkan ancaman terhadap perekonomian Amerika serikat
Presiden Amerika serikat pertama yang berasal dari kalangan kurit hitam (oi
Indonesia dikenal sebagai Barry anak menteng karena pemah wakt' kecil tinggal
disana) pada tahun pertama pemerintahannya menandatangani undang-undang
Jaminan sosial, undang-undang Liberalisasi tindaka-n Aborsi yang didalamnya juga
terdapat komitmen pemerinta"h unhik mengkampanyekan standar sosial baru Love
with out sex bagi keluarg4 terutama remaja (Abg) di Ameiika serikat. serta
undang-undang pajak progresip bagi golongan kaya disana sepintas banyak orang
termasuk juga kita intelektual muslim menganggap ketiga kebijakan pemerintah itu
biasa dilakukan pemerintah dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan islam. Tapi
bagi kita yang memahami dan mempelajari prinsip welfare state dalam islam, harta-
kekayaan betfungsi sosial, hubungan cinta tanpa zina-hubungan sex diluar pemikahan
maka ketiga kebijakanitu bersifat islami.

Kebijakan pemerintah barack obama tersebut semakin mendorong rakyat terhadap islam.
Dalam pemilu tahun 2012 yang baru usai suara dari pemilih yang beragama islam telah
menjadi fakta penentu kemenangan Barack obama dari saingannya dari partai republik. Di
Eropa geliat islam yang paling kentara adalah di spanyol. wilayah yang dalam sejarah islam
dikenal sebagai Andalusia kembalinya gairah terhadap islam didorong efek sampingan dunia
pariwisata' spanyol yang antara lain mengandalkan sektor pariwisata untuk mengeruk devisa,
secara terencana merestorasi dan merevitalisasi monumen peninggalan masa kerajaan islam,
seperti masjid cordoba dan lahan kebun jaitun. Tujuannnya untuk menarik wisatawan dari
timur tengah dan negara-negara berpenduduk islam lainny4 termasuk indonesia menjadikan
spanyol sebagai tujuan wisata utama. Melalui media massa kita mngetahui arus wisatawan
islam yang berkunjung ke spanyol telah juga menimbulkan minat kembali generasi muda
spanyol terhadap agama islam yang duru pernah menjadi agama kebanggan nenek
rnoyangnya' Memang beberapa negara Eropa masih saja ada kalangan yang mencoba
menentang arus kebangkitan islam seperti dinegeri belanda melalui Radio Hilpersum kita
mendengar informasi di Swedia pemerintah melarang ummat islam mendirikan masjid dan
sekolah-sekolah, juga sering kita dengar tudingan isram bukan agama yang mengajarkan
toleransi.



II. Perkembangan Islam di Timur Tengah

Sisi kedua sikap ummat islam memperhatikan perkembangan islam yang cenderung

negatif.prihatin dan prustasi adalah perkembangan di timur tengah. Perkembangan di wilayah
sumber awal islam oleh barat disebut "Era Arab Spring" Era Musim panas dan penuh gejolak,

konflik dan perang. Negara-negara Islam. Lybia sudah kolap,irak sudah hancur,sudan sudah

di sate (dpecah),mesir sedang bergolak menuju era demokratisasi yang tidak menentu.

Kelompok ikhwanul muslimin yang kini menguasai pemerintahan dipandang fanatik sehingga

dipandang pula cenderung mengiring mesir mengikuti kelompok taliban saat menguasai

Afganistan. Yaman mencekam karena dijadikan pusat jaringan Al-Qaeda Intemasional yang

dituduh terorisme. Palestina walaupun sudah diakui sebagai defacto oleh pBB, tetap dalam

situasi perang d-engan israel. Syna sedang dilanda perang saudara yang dahsyat hingga
menimbulkan korban jiwa yang besar. Iran sedang mendapat tekanan internasional karena

ngotot memproduksi senjata nuklir. Negara-negara l'eluk (Krwait clan Emira-t Arabi sedaag

rnengalami transformasi budaya mengikuti budaya barat yang liberal-peimissip.

Peik-emba-ngan pclitik- di u,^ga.ra-iiega.ra timiir t_e*galn yang men-ia_d.i jantr-rng komuaitas

islam satu pihak menimbulkan keprihatinan dan prustasi inendalam selungga rnenghapuskan

irarapan kcbaagkitan isiam aaad kc 2i. Tapi'bagi mareka i'ang cptil-is b.*h+.a,^jial;,:.xlg
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