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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat telah lama dikenal sebagai negara yang giat menyebarkan

demokrasi ke seluruh dunia. Praktik demokrasi sudah mengakar dalam kehidupan

politik dan kultur masyarakatnya. Posisi Amerika Serikat sebagai melting pot

beragam kultur, ras, dan agama berdampak pada beragamnya input kepentingan

dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam konstitusi Amerika, telah ditetapkan bahwa dalam menjalankan politik

dan pemerintahan, gereja (agama) dipisahkan dari negara (sekuler), sehingga

sekulerisasi menjadi mandat konstitusi yang berkekuatan hukum dalam menjalankan

roda pemerintahan Amerika. Namun, walaupun dikenal sebagai negara sekuler,

ternyata agama tetap menjadi salah satu faktor penting dalam memahami politik di

Amerika. Dalam perspektif teoritis, agama bukan hanya suatu afinitas, tetapi sudah

menjadi sesuatu yang dijalankan orang-orang secara publik maupun privat. Sehingga,

agama menjadi penting dalam melakukan studi-studi tentang pemilih di Amerika.

Sebagian besar orang Amerika dewasa (sekitar 3/5 atau 3/4-nya) ”menjadi bagian”

dari gereja-gereja, sinagog-sinagog, atau perkumpulan keagamaan lainnya1.

Budaya politik Amerika, tidak dapat dipungkiri, sarat dengan kultur dan nilai-

nilai Protestanisme yang berarti agama menjadi bagian dari kehidupan politik

masyarakatnya. Dengan perkembangan masyarakat yang ada, Islam telah menjadi

salah satu dari tiga agama terbesar di Amerika, dan Muslim pun turut ambil bagian

dalam ”kehidupan agama” dan kehidupan politik masyarakat Amerika.

Islam merupakan agama minoritas terbesar bersama-sama dengan Yahudi.

Akan tetapi, belum dapat dipastikan berapa jumlah masyarakat Muslim Amerika

secara tepat. Ada pihak yang mengatakan jumlahnya sekitar lima sampai tujuh juta

1 David C. Leege & Lyman A Kellstedt. Rediscovering the Religious Factor in American Politics,
Edisi bahasa Indonesia : Agama dalam Politik Amerika, diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis & A.
Zaim Rofiqi, Yayasan Obor Indonesia ; Jakarta. 2006. Hal 3.
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jiwa2. Bahkan, Office of International Information Programs, US Department of State

mengatakan bahwa saat ini Islam menjadi salah satu agama yang paling cepat

berkembang di Amerika dengan jumlah sekitar delapan juta jiwa, yang berarti jumlah

pemeluk Islam melebihi jumlah pemeluk American Jews yang hanya berkisar enam

juta jiwa.

Menurut catatan, dari New York hingga California, ada sekitar 4.000 masjid

yang telah didirikan. Dan menurut laporan harian The New York Times, kajian ke-

Islaman telah memenuhi kampus-kampus, dan sejumlah organisasi keagamaan pun

tumbuh. Jane I. Smith mengatakan bahwa tercatat sudah ratusan kajian dari berbagai

tinjauan di beberapa universitas di Amerika, yang menjadikan Islam dan umat Islam

sebagai tema utama. Menurutnya, Islam yang diperkirakan akan menjadi agama

terbesar kedua setelah Kristen di Amerika, akan menjadi kenyataan.

Muslim di Amerika merupakan mikrosom dari Muslim seluruh dunia. Mereka

berasal dari lebih 60 negara di Afrika, Asia, Eropa dan Timur Tengah. Namun,

walaupun Muslim Amerika berasal dari beragam negara dan etnis, Islam sudah

diidentikkan dengan Arab. Menurut analis Mitchell Bard, secara umum hal-hal yang

terkait dengan Arab dan lobinya memiliki image negatif 3.

Image negatif ini semakin meningkat setelah tragedi 11 September 2001

(peristiwa 911), dimana 911 menjadi titik balik politik internasional. Pemerintah

Amerika Serikat begitu gencar memburu pelaku serangan dengan mengatasnamakan

kebijakan global war on terrorism. Pelaku serangan 911 diidentifikasikan berasal dari

negara Arab dan beragama Islam, sehingga konsentrasi orang-orang Amerika

langsung tertuju pada komunitas Muslim4. Bahkan, Islam dianggap menjadi ancaman

keamanan nasional Amerika. “Pembajakan” nama Islam oleh para teroris tersebut

2 Simpang siur mengenai jumlah pemeluk agama di AS ini disebabkan oleh mandat konstitusi AS yang
memisahkan antara gereja (agama) dan Negara, sehingga dalam lembar sensus AS tidak ditanyakan
agama respondennya. Begitu pula lembaga imigrasi Amerika, tidak mengumpulkan informasi
mengenai agama para imigran yang masuk ke Amerika. Terlebih, banyak masjid di Amerika yang
tidak memiliki kebijakan keanggotaan formal, sehingga jumlah pasti Muslim yang ada di Amerika
tidak diketahui.
3 Arab lobby in the United States. Wikipedia free encyclopedia, 2007.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_lobby_in_the_United_States>. Diakses pada 24 Februari 2007.
4 Ramadhan Pohan. Kini, Tragedi 911 Jadi Berkah Terselubung . Portal Jaringan Islam Liberal,
2003.<http://Islamlib.com/id/index.php?Hal.=article&id=352>. Diakses pada 20 Maret 2007.
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tentu saja memperburuk citra dunia Islam, yang sebelumnya sudah dikenal dunia

Barat terkait dengan kekerasan, fundamentalisme dan ekstrimisme.

Sebelum terjadi serangan 911, pemahaman atau eksistensi Islam di Amerika

tidak mendapat sorotan yang mendalam. Pada umumnya, masyarakat AS tidak

mengetahui Islam secara langsung, kecuali melalui media-media Barat yang tidak

terlalu banyak menyebut Islam kecuali tulisan-tulisan yang bersifat negatifnya saja.

Akan tetapi, menurut Syamsi Ali, setelah 911 semua hal tersebut berubah.

Keinginan untuk tahu Islam menjadi sangat menonjol dan bahkan referensi Islam

menjadi sangat diminati masyarakat di Amerika Utara. Tragedi 911 ini menjadi

semacam blessing in disguise, karena justru membuat masyarakat dan pemerintah

Amerika belajar tentang Muslim dan budaya Islam. “Berkah” tersebut juga

dinyatakan oleh Amir Butler, direktur eksekutif dari Australian Muslim Public Affairs

Committee (AMPAC), yang mengatakan bahwa : “I think that September 11, whilst it

was a tremendous tragedy…..…But something good has come out of something quite

bad.”5

Dengan demikian, pengetahuan orang Amerika tentang Islam semakin

membaik, mendalam, dan positif 6 . Hal itu didasarkan dari hasil survei berskala

nasional yang pernah dilakukan harian USA Today, dimana 80 persen dari total

responden mengaku bahwa pemahaman tentang Islam semakin membaik.

Peristiwa 911 juga memberikan dampak pada peningkatan partisipasi politik

kelompok Muslim Amerika. Sebelumnya, kebanyakan masyarakat Muslim Amerika

(terutama imigran generasi pertama) bersikap apatis terhadap politik di Amerika

Serikat. Dapat dilihat bahwa sampai tahun 1970-an Muslim Amerika tidak

mengorganisir atau memobilisasi diri mereka sendiri ke dalam persaingan politik

seperti lobi dalam kehidupan politik Amerika. Bagi kalangan Muslim Amerika,

sebelumnya mereka cenderung pasif dan menjauhkan diri dari keterlibatan politik

efektif dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah sebagian dari mereka meyakini

bahwa pilihan suara mereka dalam pemilu atau keterlibatan mereka tidak akan

5 www.abc.net.au/compass. diakses pada 21 April 2002
6 Jane I. Smith, Islam di Amerika. Yayasan Obor Indonesia ; Jakarta. 2005. Hal. 281
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membuat perubahan apapun, dan mereka percaya bahwa kebijakan-kebijakan

nasional dan internasional Amerika tidak akan pernah menguntungkan kaum Muslim.

Dan ada pula yang beranggapan bahwa keterlibatan dalam politik adalah haram7 .

Dalam sistem politik Islam, sekulerisasi tidak berlaku. Yang berlaku adalah agama

(Islam) dijalankan sebagai ideologi sekaligus the whole way of life8. Maka tidak ada

pemisahan antara kehidupan politik dan agama.

Oleh karena itu, sistem sekulerisasi Barat bertentangan dengan sistem politik

Islam. Terkait dengan isu pandangan dunia keagamaan, Geertz menyatakan ”Apa

yang diberikan, apa yang ditakuti, dan dibenci suatu bangsa dapat dilihat dalam

pandangan dunianya, disimbolkan dalam agamanya dan pada gilirannya

diekspresikan dalam seluruh kualitas hidup.”9

Namun sikap ini berubah secara signifikan, terutama di generasi Muslim

kedua, dikarenakan adanya asimilasi terhadap budaya Amerika yang lebih besar.

Muslim Amerika mengubah pandangan tersebut dengan menyadari bahwa adanya

pengorganisasian yang baik dalam komunitas mereka, dapat menyebabkan

peningkatan peran dan pengaruh penting dalam politik Amerika. Sekitar 70 persen

dari Muslim Amerika sangat setuju bahwa mereka sebaiknya berpartisipasi di

institusi-institusi Amerika dan proses politik 10 . Pengorganisasian suara Muslim

Amerika dapat terbukti dengan terpilihnya anggota kongres Muslim pertama, Keith

Ellison wakil dari Partai Demokrat Minnesota, yang diharapkan dapat membawa dan

mewakili suara masyarakat Muslim dalam politik Amerika Serikat11.

Saat ini, Islam telah menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di

Amerika. Tidak hanya dalam segi politik saja, tetapi juga dalam kehidupan

bermasyarakat di Amerika. Pemerintah perlahan-lahan mengakui keberadaan Muslim

dan Islam di Amerika, yang memberikan harapan bagi Komunitas Muslim Amerika.

7 Smith, ibid
8 Siti Muti’ah S., Catatan Mata Kuliah Gerakan Politik di Timur Tengah. Semester Genap. Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UGM. 2007
9 Leege & Lyman A. Hal 1
10 Lihat lampiran, bagan I
11 Contender may become first Muslim in US Congress. The Christian Science Monitor (online), 2007.
<http://www.csmonitor.com>, dan First Muslim lawmaker takes oath with Quran. USA Today
(online), 2007. <http://www.usatoday.com>. Diakses pada 20 Maret 2007.
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B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimanakah

dampak kebijakan global war on terrorism pasca serangan 911 di dalam domestik

Amerika? Bagaimana pula respon Muslim Amerika dalam menyikapi hal tersebut?

C. Kerangka Teori

Dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, digunakan level of

analysis dari level domestic / state (2nd image) yang melihat karakteristik dari sistem

politik dan ekonomi suatu negara, termasuk struktur politik, decision making process,

atribut-atribut kenegaraan, serta etnik atau keagamaan. Teori yang digunakan level

domestik adalah demokrasi, decision making process, kultur politik dan opini publik.

Dalam proses politik dan kebijakan Pemerintah Amerika, aktivitas politik

Muslim Amerika menjadi salah satu sumber dari masyarakat dalam decision making

process. Berikut ini skema mengenai proses yang menjelaskan interaksi masyarakat

dengan pemerintah, sebagai input bagi kebijakan suatu negara (David Easton) 12 ;

Environment (internal, external, elite)

Demands Decision
Inputs Political System Outputs

Support Execution

Conversion Process

Feedback

Environment (internal, external, elite)

(David Easton, 1964)

12 Diambil dari David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, dalam Mas’oed,
Mohtar & MacAndrews, Colin. Perbandingan Sistem Politik (Cetakan Ketujuhbelas). Gadjah Mada
University Press ; Jogjakarta. 2006. Hal 5
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Sistem Politik terdiri dari berbagai elemen yang menjadi aktor dalam decision

making process (struktur sistem politik, Gabriel Almond). Salah satu elemennya

adalah kelompok kepentingan, dimana mereka menjalankan fungsi sosialisasi dan

artikulasi kepentingan masyarakat. Jerry Berry mendefinisikan kelompok

kepentingan sebagai sebuah lembaga terorganisir yang beranggotakan individu-

individu yang memiliki tujuan sama serta berupaya mempengaruhi kebijakan publik13.

Kelompok kepentingan publik merupakan kelompok yang memperjuangkan tujuan

yang tidak menghasilkan keuntungan material secara langsung kepada para

anggotanya, akan tetapi menyuarakan nilai-nilai yang mengikat masyarakat secara

utuh14.

Di Amerika sendiri terdapat ribuan kelompok kepentingan dengan berbagai

kategori, seperti bisnis, buruh, pertanian, agama, asosiasi kaum profesional,

kelompok antarpemerintah, dll. Sedangkan komunitas Muslim Amerika dapat

dikategorikan sebagai religious interest groups atau religious organized interest.

Anthony J. Nownes membedakan antara interest groups dengan organized

interest. Menurutnya, interest groups hanya terbatas pada “a voluntary association of

joiners who share a common characteristic and have a public policy

focus.“ Sedangkan, organized interest adalah “an organization that engages in

political activity that is, activity designed to affect what the government does”15. Dari

definisi tersebut, jelas bahwa kelompok kepentingan melakukan aktivitas politik yang

bertujuan untuk mempengaruhi decision making process melalui proses melobi.

Menurut Baumgartner dan Leech, definisi lobbying adalah “an effort to

influence the policy process”. Sedangkan menurut Anthony J. Nownes, “lobbying is

an effort designed to affect what government does”16 . Lobbying yang dilakukan

komunitas Muslim Amerika tersebut menekankan pada public policy lobbying, yaitu”

the lobbying that accompanies government decisions (e.g. laws, rules, regulations,

13 R. Allen Hays. Peran Kelompok Kepentingan (Naskah Kesembilan). Jurnal Demokrasi. Office of
International Information Programs, U.S. Department of State. . Hal 57.
14 Ibid. Hal 60
15 Nownes. Hal. 6
16 Anthony J. Nownes, Total Lobbying ; What Lobbyists Want (and how they try to get it), Cambridge
University Press ; New York. 2006. Hal. 5
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and court decisions) made in response to societal demands for action on important

issues of the day”17.

Proses lobbying merupakan suatu fenomena yang kompleks dan heterogen,

karena18 ; pertama, proses lobbying terjadi di tiga level pemerintahan ; state, lokal,

dan nasional ; kedua, proses lobbying terjadi di tiga cabang pemerintahan ; legislator,

eksekutif dan birokrat ; ketiga, dalam lobbying digunakan berbagai macam bentuk

usaha ; keempat, proses lobbying dilakukan oleh berbagai macam organisasi ; kelima,

proses lobbying dilakukan dalam konteks ”virtually every issue area imaginable” ;

dan terakhir, terkadang proses lobbying dapat memberikan hasil, tetapi juga

terkadang tidak.

Politik domestik digambarkan sebagai gesekan kepentingan-kepentingan

dalam lingkungan nasional. Gesekan-gesekan kepentingan ini dapat menimbulkan

tekanan bagi pemerintah yang nantinya dapat menyebabkan perubahan dari substansi

pengambilan keputusan. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh tekanan dari

gesekan kepentingan tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik oposisi, yaitu:

pertama, Lokasi yaitu kedekatan oposisi dengan akses pembuat keputusan. Semakin

dekat lokasi oposisi dengan pengambil keputusan maka semakin mudah oposisi

mempengaruhi pembuatan keputusan ; kedua, Strenght yaitu semakin kuat oposisi

maka semakin kuat pula oposisi mempengaruhi pembuatan keputusan, dan ketiga,

Intensitas yaitu semakin sering tekanan yang dilakukan oleh oposisi maka semakin

kuat pula kemungkinan oposisi dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.

D. Argumen Utama

Pasca 11 September, Amerika menekankan Global War on Terrorism dalam

menjalankan politik luar negerinya. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang sangat

besar bagi masyarakat Muslim dunia pada khususnya, dan juga masyarakat Muslim

Amerika pada khususnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, global war

on terrorism menyebabkan adanya peningkatan sikap dan tindakan sentimen anti-

17 Nownes. Hal. 4
18 Nownes. Hal. 2-3
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Islam (Islamophobia) di kalangan masyarakat Barat. Di sisi lain, global war on

terrorism juga menyebabkan peningkatan sentimen anti-Amerika di kalangan dunia

Muslim yang berakibat pada maraknya tindakan-tindakan anarkis, seperti perusakan

fasilitas Amerika di luar negeri maupun aksi pengeboman.

Respon Masyarakat dan Komunitas Muslim Amerika dalam menyikapi

dampak kebijakan tersebut berbeda dengan Muslim di negara lain yang cenderung

keras. Mereka menanggapinya dengan lebih moderat. Muslim Amerika merespon

dengan peningkatan partisipasi dan mobilisasi politik dalam politik domestik

Amerika. Mereka memperjuangkan hak sipil sebagai warganegara Amerika, yang

dianggar karena adanya peningkatan tindakan diskriminatif dari masyarakat Amerika

akibat penerapan kebijakan global war on terrorism dalam domestik Amerika

(melalui USA PATRIOT ACT).

Komunitas Muslim Amerika, sebagai kelompok kepentingan, bersatu,

mengorganisir dan memobilisir masyarakat Muslim Amerika untuk berpartisipasi

secara aktif dalam memperjuangkan hak sipil mereka, dan juga memperbaiki citra

Islam kepada masyarakat Amerika. Mereka ikut serta masuk ke dalam sistem politik

dan proses pembuatan kebiijakan di Amerika. Usaha-usaha berupa lobbying maupun

kampanye dilakukan, agar identitas mereka sebagai warganegara Amerika maupun

sebagai Muslim diakui.

Walaupun banyak hambatan yang menghadang, setidaknya usaha Komunitas

Muslim Amerika sedikit membuahkan hasil dengan disahkannya RUU Ramadhan

(Ramadhan Bill) oleh Kongres Amerika pada Oktober 2007. Akan tetapi, penerapan

UU tersebut belum menampakkan hasil yang menguntungkan bagi umat Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam meneliti skripsi yang berjudul ”Dampak dan Respon dari Kebijakan

Global War on Terrorisme bagi Komunitas Muslim Amerika Serikat” ini, penulis

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan referensi data sekunder

dari buku, surat kabar, situs-situs internet, jurnal, dan majalah.
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F. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “ Dampak dan Respon dari Kebijakan Global War on

Terrorisme bagi Komunitas Muslim Amerika Serikat “ ini akan dibagi menjadi lima

bab. Bab pertama, berisi pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual mengenai kondisi

kontemporer komunitas Muslim di Amerika Serikat pasca 11 September 2001.

Dilanjutkan dengan argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, akan membahas perkembangan Islam dan komunitas Muslim di

Amerika. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan penjelasan sejarah dan

perkembangan Islam (termasuk perkembangan organisasi ke-Islaman Amerika).

Bab ketiga, akan membahas dampak kebijakan Global War on Terrorism bagi

Komunitas Muslim Amerika. Selain itu, pembahasan akan mencakup sikap dan

tindakan pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan ini di dalam negeri melalui

USA Patriot Act, yang membentuk opini publik masyarakat Amerika mengenai Islam

pasca serangan 911. Dampak kebijakan tersebut meningkatkan tindak diskriminatif

terhadap Komunitas Muslim Amerika dan sikap-sikap anti-Islam.

Bab keempat, akan memperlihatkan respon yang diberikan komunitas

Muslim AS terhadap kebijakan global war on terrorism. Bentuk respon ini berupa

usaha-usaha Muslim Amerika dalam memulihkan citra Islam, yang sekaligus

berusaha untuk berintegrasi dengan masyarakat Amerika. Respon ini ternyata

memberikan pengaruh yang cukup positif bagi komunitas Muslim Amerika, sebagai

kelompok kepentingan, dalam meningkatkan partisipasi politik domestik Amerika.

Pembahasan ini akan dilihat dari kacamata kerangka teori yang telah dijabarkan pada

bab pertama.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab

sebelumnya. Pada bab terakhir ini akan diuraikan secara singkat jawaban dari

rumusan masalah yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian diakhiri

dengan kesimpulan mengenai dampak global war on terrorism serta partisipasi

(respon) komunitas Muslim Amerika dalam politik domestik Amerika.
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BAB II

PERKEMBANGAN ISLAM DAN ORGANISASI ISLAM

DI AMERIKA SERIKAT

A. Sejarah Kedatangan Islam di Amerika

Menurut New York Times, Islam merupakan agama yang paling pesat

perkembangannya di Amerika Serikat. Sebab, dari data sementara, perkembangan

dan geliat umat Islam ternyata mendahului Yahudi yang sebelumnya menjadi agama

kedua di Amerika 19 (agama pertama adalah Kristen, termasuk Katolik). Saat ini

diperkirakan terdapat sekitar 5-7 juta Muslim Amerika.

Perkembangan Islam yang sangat pesat bukan hanya dikarenakan oleh

besarnya gelombang migrasi masyarakat Muslim, melainkan juga karena kelahiran

alami dan semakin maraknya masyarakat Amerika yang tertarik dan memeluk agama

Islam (converter). Sebagian besar dari para converter tersebut merupakan golongan

Afro-Amerika20. Masyarakat Muslim Amerika berasal dari berbagai macam benua

dan etnis seperti dari Asia Selatan (Pakistan, India, Banglades dan Afganistan) sekitar

33%, Afro-Amerika 30%, Arab 25 %, Sub-Sahara 3,4 %, Eropa (Bosnia, Tartar,

Kosovo, dll) 2,1%, Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia dan Filipina) 1,3% Karibia

1.2%, Turki 1,2%, Iran 0,7% dan Hispanik / Latin 0,6% 21. Beragamnya etnis Muslim

Amerika ini terkait dengan sejarah datang dan berkembangnya Islam di Amerika.

Untuk mengetahui perkembangan Islam di Amerika, Sulayman S. Nyang

dalam bukunya Islam in the United States of America, menjelaskannya dalam empat

19 Kata Pengantar Dr. Alwi Shihab dalam buku karya Jane I. Smith, Islam di Amerika. Yayasan Obor
Indonesia ; Jakarta. 2005. Hal. viii
20 Menurut Ihsan Bagby, professor di University of Kentucky , berdasarkan studi tentang masjid yang
dilakukan pada tahun 2001, menyebutkan bahwa 6% dari seluruh penduduk Amerika yang berpindah
keyakinan (converter) berasal dari komunitas Amerika Latin. Sedang 27 % berasal dari masyarakat
kulit putih, dan angka terbesar yaitu 64%, berasal dari kalangan kulit hitam (Afro-Amerika).
Kemudian, setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat komunitas Muslim terus meningkat
jumlahnya, yaitu bertambahnya imigran yang beragama Islam, terutama dari wilayah Timur Tengah
dan negara-negara Arab, kelahiran anak-anak dari keluarga Muslim, dan konversi agama. Suatu hal
yang fantastik dinyatakan dalam laporan American Muslim Council (AMC), bahwa sekitar 25% dari
jumlah Muslim Amerika adalah "pendatang baru" (converter/mualaf). Lebih jelasnya, lihat lampiran
bagan II.
21 Lihat Lampiran. Data ini berdasarkan informasi dari the Hartford Institute for Religious Research
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fase sejarah. Pertama adalah fase sebelum datangnya Colombus (pre-Colombian)

dimana pada sekitar tahun 1312, Mansa Abu Bakar (seorang Muslim dari Mali)

melakukan perjalanan dari daerah Pantai Afrika menuju Teluk Meksiko. Hal ini juga

diungkapkan Jane I Smith dalam bukunya “Islam di Amerika”, bahwa Islam diduga

telah hadir di Amerika sejak dua abad sebelum Christopher Columbus mendarat di

Amerika pada 1492. Mereka datang untuk berdagang. Sebagian awak kapal

Columbus yang beragama Islam merupakan sisa-sisa Muslim Spanyol di Andalusia.

Pada tahun 1492, Granada yang menjadi benteng terakhir Muslim di Spanyol, runtuh

yang kemudian membuat sebagian Muslim lari ke Amerika. Hal ini dikarenakan oleh

inquisisi yang memaksa umat Islam untuk memilih pergi sebagai orang terusir,

pindah agama, atau dihukum mati. Akan tetapi, tidak semua pihak menyetujui

pendapat ini dikarenakan oleh belum adanya bukti-bukti yang kuat.

Fase kedua adalah periode maraknya perbudakan dari Afrika yang dibawa ke

Amerika. Diyakini bahwa sepuluh persen dari budak-budak tersebut memiliki latar

belakang Islam22 . Pendapat ini memiliki bukti yang cukup kuat karena terdapat

catatan-catatan dari budak Muslim Afrika yang menetap di Amerika.

Fase ketiga adalah periode migrasi para Muslim dari berbagai penjuru dunia

ke Amerika. Fase ini dimulai saat periode post-civil war dimana terdapat gelombang

imigrasi kaum Arab Muslim dari Ottoman Empire. Mereka bergabung dengan kaum

Arab Kristen yang sudah bermigrasi terlebih dahulu. Imigrasi Muslim ini kemudian

diikuti oleh imigran dari India Punjab. Imigran juga berdatangan dari Eropa Selatan

(Yugoslavia, Albania dan Yunani). Data keimigrasian Amerika mencatat bahwa

imigran dari Ottoman Empire merupakan bangsa Turki atau Syrian (saat ini dikenal

sebagai negara Syria, Palestina dan Lebanon). Gelombang Muslim yang bermigrasi

juga datang dari Asia Tengah yaitu Ukraina (pecahan Uni Soviet) pada akhir abad 19.

Migran-migran Muslim yang berasal dari negara pecahan Uni Soviet disebut-sebut

sebagai children of the cold war dimana terjadi invasi ideologi komunis. Bangsa Asia

yang turut menyumbangkan Muslimnya dalam bermigrasi berasal dari China,

22 Nyang, Sulayman S. Islam in the United States of America. ABC International Group, Inc ; Chicago.
1999. Hal. 13
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Afganistan, Kamboja, Champa (Vietnam) dan negara Asia Tenggara lainnya. Jumlah

imigran Muslim terus berkembang seiring terjadinya Perang Dingin dan pergolakan

politik di Timur Tengah23 yang menyebabkan terjadinya eksodus para pengungsi

politik dari negara-negara Arab.

Fase keempat merupakan periode dimana para pelajar Muslim berdatangan ke

Amerika. Mereka bermaksud untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.

Kedatangan mereka masih terkait dengan Perang Dingin, dimana mereka juga disebut

sebagai children of the cold war. Pada masa ini, pemimpin Amerika memiliki strategi

untuk membendung ideologi komunis. Salah satunya adalah dengan memberikan

program-program pendidikan yang merekrut dan men-training para pelajar dari dunia

ketiga.

Nyang menyatakan bahwa fase keempat inilah yang menjadi cikal bakal dari

perkembangan komunitas Muslim Amerika, dengan membentuk organisasi maupun

institusi Islam di Amerika. Generasi Muslim imigran tersebut menyelesaikan studinya

di universitas-universitas Amerika, dan setelah itu mereka menjadi para profesional

yang tinggal dan menetap di Amerika. Mereka menjadi perintis dan pendiri organisasi

/ institusi Islam yang terkenal, seperti ISNA (Islamic Society of North America),

ICNA (the Islamic Circle of North America), AMSS (the Association of Muslim

Social Scientists), AMSE (the Association of Muslim Scientists and Engineers), dan

IMA (the Islamic Medical Association). Organisasi-organisasi ini memberikan peran

yang signifikan dalam menghadirkan Islam di publik Amerika.

B. Perkembangan Organisasi/Instansi Islam di Amerika Serikat

Seiring dengan bertambahnya jumlah Muslim Amerika, mulailah

bermunculan kelompok, organisasi maupun instansi Islam yang bertujuan sebagai

wadah kepentingan komunitas Muslim Amerika. Menurut Nyang, hal ini didukung

oleh sejumlah tren24, antara lain ; pertama, adanya tren pembangunan masjid. Selain

sebagai tembat beribadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya

23 Konflik di Timur Tengah, seperti ; Konflik Arab –Israel 1967, Perang Teluk dan Revolusi Iran 1979
24 Nyang. Hal. 22- 29
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Muslim untuk berorganisasi. Pada tahun 2005, di Amerika diperkirakan terdapat

sekitar 1.200 buah masjid yang mengalami perkembangan pesat dalam 20 tahun

terakhir ini25 . Bahkan, saat ini mencapai angka 4000 buah masjid. Perkembangan

jumlah masjid yang demikian pesat tersebut seiring dengan pertambahan jumlah

Muslim Amerika. Penduduk Muslim Amerika saat ini mencapai sekitar 5-7 juta jiwa,

yang berarti selama 15 tahun terakhir jumlah Muslim Amerika telah meningkat

sekitar 1.500 kali dari populasi tahun 1991 yang menurut laporan World Almanac

saat itu hanya 5.200 orang.

Tren kedua yaitu komunitas Islam mendorong pembangunan pusat pendidikan

dan pembelajaran bagi Muslim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi pendidikan

Islam yang ada di Amerika26.

Tren ketiga, kebangkitan kelompok advokasi politik dan sosial Muslim.

Kelompok advokasi politik dan sosial ini dapat disebut sebagai kelompok yang paling

gencar menjalankan fungsi sebagai kelompok kepentingan/interest groups yaitu

mobilisasi politik dan artikulasi kepentingan. Terdapat sekitar 400 organisasi/institusi

advokasi Muslim. Beberapa diantaranya adalah ; AMC (the American Muslim

Council), CAIR (Council on American-Islamic Relations), MPAC (the Muslim Public

Affairs Council), AMC (the American Muslim Caucus), AMA (the American Muslim

Alliance), the National Council of Islamic Affairs, NOI (Nation of Islam), ISNA,

ICNA, dan lain-lain. Pada masa 1970-an, organisasi Islam yang paling terkenal

adalah Nation of Islam, dengan tokohnya Ellijah Mohammad dan Malcom X.

Isu yang diangkat oleh organisasi/institusi Islam Amerika adalah advokasi

hak-hak sipil warga Muslim Amerika (termasuk warga kulit hitam), advokasi

kepentingan domestik, dan isu-isu Muslim lainnya dalam kebijakan publik Amerika.

Organisasi/institusi tersebut mencakup kepentingan politik akar rumput dan

melibatkan politik Muslim lebih besar dalam kehidupan politik masyarakat Amerika.

Salah satu bentuk kesuksesan organisasi/institusi Muslim Amerika adalah dengan

25
Speech of Consul General Moosa Valli. “The United States and Islam” di Center for International

Political Studies, University of Pretoria tanggal 1 Maret 2005. Diambil dari
http://pretoria.usembassy.gov/wwwhpress.html. diakses tanggal 12 Oktober 2007.
26 Terdapat lebih dari 400 sekolah Islam, dan 3 perguruan tinggi Islam. Sumber : Ibid
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terpilihnya anggota-anggota mereka sebagai anggota partai, senator, bahkan anggota

Kongres Amerika. Pada pemilihan tahun 2006, untuk pertama kalinya warga Muslim

Amerika memiliki wakilnya di dalam Kongres Amerika dengan terpilihnya Keith

Ellison (Minnesota) yang merupakan kandidat dari Partai Demokrat.

Tren keempat adalah diberikannya izin pembukaan toko-toko yang

menyediakan produk halal, terutama di kota-kota besar Amerika. Tren kelima yaitu

perkembangan sarana media publikasi Muslim. Terdapat sekitar 200 media publikasi,

jurnal, surat kabar mingguan, majalah untuk wanita, anak-anak dan pelajar. Hampir

setiap komunitas/organisasi/institusi Islam Amerika mengeluarkan media publikasi.

Media publikasi yang paling banyak dibaca Muslim Amerika, antara lain ; Message

International yang diterbitkan oleh ICNA, the Islamic Horizons oleh ISNA, the

Minaret oleh the Islamic Center of Southern California, dan The Muslim Journal oleh

the Ministry of Imam Mohammed di Chicago. Selain media cetak, informasi

mengenai sejarah dan budaya Islam juga banyak tersedia di media elektronik seperti

internet (website Islam).

C. Komunitas Islam dalam Keberagaman Agama, Budaya & Etnik Amerika

Amerika sudah dikenal sebagai negara melting pot dimana hampir semua

kultur dan etnik dunia berkumpul di land of challenges and opportunities ini.

Amerika menjadi satu-satunya mikrokosmos agama-agama dunia. Islam sebagai

budaya dan komunitas telah menjadi bagian dari keberagaman agama, budaya dan

etnik Amerika. Hal ini memberikan kesempatan bagi nama Islam untuk dikenal dan

berkembang, baik dalam media maupun kehidupan masyarakat Amerika.

Sekitar 90% Muslim di Amerika adalah Sunni dan 10% Syi’ah. Daerah

penyebaran masyarakat Muslim Amerika tidak terkonsentrasi di satu titik, namun

tersebar di kota-kota besar, seperti New York, Boston, Washington DC, Detroit,

Chicago, Los Angeles, Houston, dan sebagainya. Pekerjaan mereka pun beragam,

mulai dari profesional seperti dokter dan insinyur, sampai buruh dan petani.

Berdasarkan etnisitas Muslim Amerika, masyarakat Asia Selatan bergerak di sektor
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bisnis, masyarakat keturunan Arab bergerak di sektor pendidikan, dan Muslim Afro-

Amerika bergerak di sektor politik dan sosial.

Menurut Dr. Alwi Shihab, kehadiran umat Islam di Amerika dapat dikatakan

cukup diterima, karena pada dasarnya mayoritas masyarakat Amerika sejak awal

tidak pernah lepas dari agama dan menjunjung tinggi nilai agama yang mereka anut.

Walaupun sistem yang berjalan di Amerika ditetapkan dengan undang-undang

pemisahan antara Negara dan agama (sekuler), akan tetapi dalam pelaksanaan

kehidupan sehari-hari nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu sumber penting dalam

decision making process. Pemisahan antara agama dan negara yang dicanangkan

dalam konstitusi tidak berarti bahwa negara tidak terkait dengan nilai-nilai

keagamaan.

Hal ini dapat dilihat dari kebebasan beragama yang pada dasarnya dijamin

oleh US Constitution and Bill of Right, yang memberikan peluang pada warganya

untuk menentukan afiliasi keyakinanya. Dalam The Bureu of Democracy, Human

Right, ang Labor Affairs (1999), toleransi beragama dan penghargaan terhadap

keyakinan yang berbeda merupakan elemen utama dari nilai inti dan pengalaman

bangsa Amerika. Penghargaan ini berlaku pada setiap aspek kehidupan yang

menyangkut toleransi dan penghargaan terhadap etnik, ras, budaya, etika, dan

perilaku-perilaku unik individu. Dengan jaminan tersebut, maka Islam disejajarkan

dengan agama lainnya di AS, dan mendapat perlindungan dari pemerintah Amerika.

E. Organisasi / Institusi Komunitas Muslim di Amerika

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Muslim Amerika memiliki sekitar

400 organisasi/institusi sebagai wadah aktivitas komunitasnya. Berikut ini beberapa

organisasi / institusi komunitas Muslim yang paling banyak dikenal dan memiliki

keanggotaan yang besar.

a. CAIR (Council on American-Islamic Relations)

Salah satu organisasi yang giat melakukan promosi dan berperan dalam publik

Amerika adalah CAIR. CAIR merupakan organisasi akar rumput non-profit yang

bertujuan untuk memberikan perspektif Islam dalam isu-isu penting dalam public
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Amerika.. CAIR merupakan organisasi terbesar komunitas Muslim Amerika dalam

bidang HAM dan advokasi di AS, yang melayani lebih dari 7 juta Muslim Amerika

dengan 32 cabangnya di tingkat nasional dan Canada. CAIR menjadi kelompok

advokasi dan pembela hak sipil Muslim tebesar secara nasional. CAIR menjadi garis

depan dalam menyuarakan pendapat dan kepentingan komunitas Muslim Amerika

Visi dari CAIR adalah memimpin advokasi untuk keadilan sosial dan mutual

understanding. Misi CAIR untuk memperluas pemahaman khalayak umum tentang

Islam, mendukung diskusi dan dialog, melindungi kebebasan sipil, memberdayakan

Muslim Amerika dan membangun koalisi yang mempromosikan keadilan dan mutual

understanding.

CAIR bekerja untuk mempromosikan image Islam dan Muslim yang positif di

Amerika melalui jaringan media, lobi, pendidikan dan advokasi publik. CAIR

berusaha agar Islam mendapatkan perwakilan suaranya di media, dan untuk

menunjukkan sisi Muslim Amerika dalam membahas isu terkini. CAIR memegang

peranan penting dalam publik Amerika karena menjadi sumber penting bagi para

birokrat, peneliti, pelajar dan jurnalis yang bergantung pada laporan CAIR untuk

mengetahui komunitas Muslim Amerika.

Dalam masyarakat Amerika, CAIR lebih banyak memberikan kontribusi

dalam membela dan mengadvokasikan Muslim Amerika yang mendapatkan

perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak sipil seperti sikap anti-Muslim,

diskriminasi, pelecehan, ancaman, dan serangan fisik. Pada tahun 2006, CAIR

memproses 2.467 komplain hak sipil. Kemudian, Salah satu bentuk promosi CAIR

untuk memperkenalkan Islam kepada publik Amerika adalah dengan meluncurkan

program bernilai edukasi mengenai kehidupan Nabi Muhammad melalui penyebaran

DVD atau buku gratis. Hal ini terkait dengan kontroversi kartun Nabi Muhammad.

Yang menjadi kritikan bagi CAIR adalah CAIR dianggap memiliki hubungan

dengan organisasi teroris dan membawa nilai Islamis ekstrim dalam agenda politik,

dikarenakan oleh pemberian dana bagi perjuangan Palestina.
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b. MPAC (the Muslim Public Affairs Council)

Visi dari MPAC yaitu untuk membangun komunitas Muslim Amerika yang

akan memperkaya masyarakat Amerika dengan mempromosikan nilai-nilai Islam

seperti mercy (21:107), keadilan(4:135), perdamaian (8:61), human dignity (17:70),

kebebasan (2:256), dan persamaan untuk semua (49:13). Mission statement dari

kelompok ini yaitu agar memberikan dampak perubahan yang positif dalam opini

public dan kebijakan pemerintah. Cakupan misinya antara lain ; mempromosikan

identitas American Muslim, mengembangkan organisasi akar rumput yang efektif,

mempromosikan potret dari Islam dan Muslim yang sebenarnya di media massa dan

popular culture, Mendidik publik Amerika, baik Muslim maupun non Muslim

tentang Islam, Membangun aliansi antara kelompok Muslim dan non-Muslim,

Membangun hubungan antara opini dengan pembuat keputusan.

Platform issues dari MPAC antara lain ; mempromosikan identitas Muslim

Amerika, menangkal Islamophobia, membantu penjagaan keamanan nasional

Amerika, melindungi kebebasan sipil, dan menjembatani Muslim di seluruh dunia.

c. ISNA (Islamic Society of North America)

Salah satu kelompok Muslim yang paling kuat di Amerika adalah ISNA yang

merupakan perkembangan dari MSANA (Muslim Student Association of North

America). ISNA merupakan organisasi independen, terbuka, dan keanggotaan yang

transparan, dengan visi mempersatukan Muslim di Amerika utara dengan

memberikan kontribusi demi kemajuan bagi komunitas Muslim dan masyarakat

secara umum. ISNA memperjuangkan penciptaan masyarakat dimana Muslim dapat

hidup dengan damai dan sejahtera berdampingan dengan masyarakat Amerika lainnya

dalam segala bidang kehidupan, walaupun memiliki perberbedaan tradisi dan

kepercayaan.

ISNA didirikan oleh Muslim di Amerika utara dengan maksud untuk

membangun sebuah masyarakat yang terbuka, platform pluralistis untuk

memperkenalkan Islam, mendukung komunitas Islam, mengembangkan pendidikan,

sosial dan menjalin hubungan baik dengan komunitas keagamaan lain, lembaga sipil
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dan organisasi jasa dan semua tingkatan pemerintah. ISNA tidak dikontrol organisasi

domestik ataupun internasional manapun. Strategic goalsnya meliputi pelatihan imam

dan pengembangan kepemimpinan, keterlibatan pemuda, public image, interfaith dan

Coalition Building, serta Community Development.

d. AMT (The American Muslim Taskforce)

Selain berdiri sendiri-sendiri, organisasi Muslim Amerika juga tergabung

dalam sebuah payung organisasi-organisasi Islam se-Amerika dikenal dengan nama

The American Muslim Taskforce on Civil Rights and Elections (AMT), yang

beranggotakan ; AMA, CAIR, ICNA, ISNA, Muslim Alliance of North America

(MANA), Muslim American Society (MAS), MPAC, Muslim Student Association û

National (MSA), Muslim Ummah of North America (MUNA), Project Islamic Hope

(PIH), dan United Muslims of America (UMA).

AMT menerbitkan sebuah Election Plan untuk memberdayakan komunitas

Muslim Amerika dan untuk melindungi hak-hak mereka. AMT memusatkan

perhatiannya pada komunitas Muslim Amerika secara bottom-up dan community-

based decision-making process. Tiga tujuan pokoknya adalah ;

1. menjadi rekan dalam pembangunan dan penyejahteraan tanah air Amerika,

2. membela hak sipil dan hak asasi semua pihak,

3. mengarus-utamakan komunitas Muslim Amerika dan membangun aliansi

dengan masyarakat Amerika dalam berbagai isu sosial, politik, ekonomi dan

moral.
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BAB III

KEBIJAKAN GLOBAL WAR ON TERRORISM

DALAM DOMESTIK AMERIKA

A. Pengaruh Media terhadap Opini Publik yang Berkembang di Amerika

Faktor yang mempengaruhi pencitraan masyarakat terhadap suatu isu adalah

pemberitaan media. Menurut Malcom X, media adalah entitas paling ampuh di dunia

ini. Media memiliki kekuatan menjadikan orang yang bersalah sebagai orang yang

tidak berdosa, dan sebaliknya. Di situlah letak kekuatannya, karena media

mengendalikan pikiran massa.

Pengaruh media yang ada di Amerika Serikat sangat menentukan image Islam.

Image negatif yang ditampilkan dapat dipahami dari sisi religius, dimana media

Amerika dikuasai oleh masyarakat Kristen dan Yahudi Amerika. Seorang sejarawan

Muslim dari Universitas Chicago berpendapat bahwa meskipun Islam adalah satu

akar agama Ibrahim bersama dengan Yudaisme dan Kristianitas, Islam biasanya

dianggap mengancam ”nilai-nilai tradisional Amerika” dan juga ”nilai-nilai Yahudi-

Kristiani” dasar27. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini memberikan implikasi pada

politik Amerika dan perkembangan sikap Amerika terhadap dunia Islam.

Berita-berita yang ditampilkan media Barat tentang dunia Islam adalah

seputar konflik Arab-Israel, fundamentalisme Islam, terorisme di dunia Islam dan

kurang berkembangnya dunia Muslim (negara Islam sebagai negara yang

berkembang/tertinggal). Media Amerika memandang bahwa Islam = Arab =

Fundamentalisme = terorisme28. Dalam konteks ini, media Barat mencitrakan Islam

sebagai agama kekerasan, anti-kesetaraan gender, diskriminatif, anti demokrasi, dan

menjuluki gerakan-gerakan Islam sebagai ”kaum fundamentalis”, karena di

dalamnya terdapat ciri-ciri yang biasa terdapat dalam aksi ekstrimisme, yaitu

kebencian kepada Barat, dan bahkan kekerasan. Meningkatnya prasangka anti-

27 Jane I Smith. Hal xx
28 Nyang. Hal. 129
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Muslim berkenaan dengan kegiatan terorisme, sentimen pro-Israel, dan retorika anti-

Amerika.

Ingrid Mattson, presiden ISNA, menyatakan bahwa pemberitaan media yang

sensasional mengenai Islam yang dikaitkan dengan kekerasan menyebabkan sentimen

anti-Muslim di Amerika. Media telah gagal memberitakan fakta tentang dunia Islam

dan hanya berfokus pada pemberitaan aksi-aksi tertentu. Media perlu mewakili dan

mengklarifikasikan Islam secara lebih baik dan memaparkan fakta siapa-siapa orang

yang benar-benar ekstrimis, melakukan kekerasan dan marginalisasi. Selain itu,

diperlukan juga pemahaman dari masyarakat Amerika bahwa pelaku serangan teroris

hanyalah segelintir orang yang “membajak“ nama Islam sebagai pembenaran dalam

melakukan serangan.

Kemudian, terdapat mis-konsepsi dalam pemikiran publik dunia bahwa semua

Arab adalah Muslim. Mereka beranggapan, setiap kelompok di Timur Tengah yang

melakukan tindak kekerasan pasti beragama Islam dan kekerasan yang dilakukan oleh

non-Muslim sering diidentifikasikan sebagai aksi dari fundamentalis Islam dan semua

aksi teroris yang terjadi di Timur Tengah dilakukan oleh Muslim. Pemahaman yang

salah tersebut merupakan tanggung jawab media sebagai pembentuk opini

masyarakat.

Sikap yang diterima kaum Muslim Amerika merupakan sikap-sikap

diskriminatif dan Islamophobia. Istilah Islamophobia digunakan untuk

menggambarkan sebuah rasa takut akan apapun yang berkenaan dengan Islam.

Pemerintahan Amerika mengidentifikasikan Islam sebagai sang ”musuh baru” yang

menggantikan komunisme dalam lingkungan dunia dan sebagai ancaman demokrasi29.

Islamophobia yang diciptakan oleh media, memiliki keterkaitan dengan situasi

internasional yaitu konflik Arab-Israel dan konflik-konflik di Timur Tengah lainnya,

dimana pemberitaan media tersebut menunjukkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan

masyarakat Arab (yang tidak semuanya beragama Islam), seperti bom bunuh diri,

yang berakibat pada adanya generalisasi pemikiran tersebut.

29 Jane I Smith. Hal 264
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Berdasarkan The New York Times, pada tahun 2006 beberapa polling

mengindikasikan bahwa tingkatan Islamophobia semakin meningkat dalam

masyarakat Amerika. Dr. Yvonne Haddad, profesor Sejarah Islam di Center for

Muslim-Christian Understanding, Georgetown University di Washington D.C.

mengatakan, bahwa sulit bagi masyarakat Amerika untuk membedakan antara al-

Qaida dan bukan al-Qaida. Dan sangat sulit bagi mereka untuk membedakan antara

sedikit orang yang merupakan teroris, dengan Muslim pada umumnya yang hanya

mencoba untuk bertahan dan hidup dengan damai seperti penduduk lainnya.

B. Kebijakan Anti-Terorisme dalam Domestik Amerika melalui USA

PATRIOT Act

Kebijakan pemerintah Amerika yang terlihat sebagai kebijakan yang tidak

ramah terhadap Islam dan Muslim dunia, dapat dilihat terutama pasca tragedi 911.

Hampir seluruh kebijakan luar negerinya berupa serangan terhadap dunia Islam,

seperti invasi ke Afganistan dan Irak, dukungan terhadap Israel, serta tekanan kepada

Iran dalam isu nuklir30. Dalam buku The Bubble of American Supremacy, George

Soros menyatakan, bahwa serangan teroris pada 11 September memang telah

menewaskan setidaknya 3000 jiwa, dan karenanya Amerika mendapatkan simpati

dunia. Akan tetapi, sejak itu Amerika dalam kebijakannya perang melawan teror

justru menewaskan manusia lebih banyak daripada korban serangan 911 tersebut31.

Salah satu bentuk kebijakan global war on terrorism yang diterapkan dalam

domestik Amerika adalah USA PATRIOT Act 32yang ditandatangani oleh Presiden

Bush pada tanggal 26 Oktober 2001. UU ini berisi pernyataan untuk memperkuat

keamanan domestik melawan teroris, penjagaan perbatasan, peningkatan badan

intelejen, dan usaha-usaha melawan terorisme lainnya termasuk masalah sumber

keuangan teroris. USA Patriot Act mencakup amandemen UU yang telah ada

30 Haleem, Muzaffar. Bulan Sabit di Atas Patung Liberty ; Kisah-kisah Mualaf Amerika. Mizania ;
Bandung. 2007
31 Soros, George. The Bubble of American Supremacy. Phoenix Paperback ; London, 2004. Hal. viii
32 USA PATRIOT Act merupakan akronim dari Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001
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sebelumnya, antara lain ; Wiretap Statute (Title III), Electronic Communications

Privacy Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Intelligence Surveillance Act,

Family Education Rights and Privacy Act, Pen Register and Trap and Trace Statute,

Money Laundering Act, Immigration and Nationality Act, Money Laundering Control

Act, Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, dan Fair Credit Reporting Act

Melalui kebijakan ini, pemerintah membenarkan badan hukum/intelejen untuk

menyadap telepon, email, data kesehatan, keuangan dan data lain, mendeportasi

imigran yang diduga terkait dengan terorisme tanpa menggunakan surat perintah

sebelumnya. Dalam UU ini definisi terorisme diperluas sehingga mencakup domestik

terrorism. Kebijakan yang tercakup dalam USA Patriot Act adalah Financial Anti

Terrorism Act, yang memberikan kewenangan kepada badan-badan pemerintah AS

menggunakan kekuatannya untuk membekukan aset, menginvestigasi, dan mengusut

sumber-sumber yang diduga menjadi pendukung finansial aksi terorisme.

Berdasarkan tulisan Geneive Abdo yang berjudul Islam in America : Separate

but Equal, Kebijakan domestik Amerika yaitu U.S.A. Patriot Act membenarkan

penolakan permohonan visa dari masyarakat Muslim yang diduga terlibat dengan

terorisme. Hal ini menyebabkan kemarahan Muslim. Pernyataan-pernyataan ofensif

tentang Islam dari para pemimpin AS tidak memperbaiki hubungan.

Akibatnya, UU ini mendapatkan kritik yang sangat besar dikarenakan

melemahkan perlindungan terhadap kebebasan sipil. USA Patriot Act dapat dikatakan

sebagai kebijakan pengasingan yang diskriminatif sehingga muncul perdebatan yang

terjadi mengenai kebijakan ini. Pemerintahan Bush berpendapat bahwa mereka

berusaha untuk berjuang melindungi warga Amerika dari terorisme, walaupun hal ini

berarti berpengaruh pada kebebasan individu.

Kebijakan pemerintah sejak 911 ini menyebabkan hukuman kolektif bagi

Muslim Amerika. Kebijakan tersebut justru menciptakan dan mempengaruhi opini

publik di seluruh penjuru Amerika tentang image Islam yang ”memang buruk”.

Akibatnya, terjadi peningkatan tindakan kriminal yang menunjukkan kebencian pada

Muslim, seperti serangan vandalisme ke mesjid, rasisme di sekolah dan tempat umum,

diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi dalam pemeriksaan di bandara dan
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tempat-tempat umum , serta berbagai tindakan diskriminatif dan kriminal lainnya33.

Negara bagian yang memiliki tingkat kasus diskriminatif terhadap Muslim tertinggi

adalah California (CA) dengan 709 kasus 34.

Merebaknya pendapat yang menentang kebijakan yang mengurangi hak

kebebasan sipil demi menangkap teroris, menyebabkan pelaksanaan kebijakan USA

Patriot Act dianggap berjalan terlalu jauh. USA Patriot Act dapat dikatakan

bertentangan dengan kebijakan pemerintah AS lain (Departemen Kehakiman) yang

menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap siapapun, termasuk kaum

Muslim.

Berdasarkan section 224, beberapa bagian dari USA Patriot Act ini akan

berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2005. Namun kemudian, mundur

menjadi tanggal 3 Februari 2006 dan kembali mundur tanggal 10 Maret 2006. Senat

Amerika memperbaharui UU ini pada 2 Maret 2006.

33 The Status of Muslim Civil Rights in the United States 2007 ; Presumption of Guilt. CAIR. Sumber :
2007-Civil-Rights-Report.pdf. Lihat lampiran Grafik III, V, dan VI.
34 Ibid. Lihat Lampiran Grafik IV.
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BAB IV

DAMPAK DAN RESPON KOMUNITAS MUSLIM AMERIKA

TERHADAP KEBIJAKAN GLOBAL WAR ON TERRORISM

A. Dampak Opini Publik & Kebijakan Pemerintah Amerika terhadap

Komunitas Muslim Amerika

Abdus Sattar Ghazali menuliskan laporannya di The Milli Gazette Online, 9

September 2006 dengan judul, “Muslim Islamic News Five years after 911: American

Muslims remain under siege”. Ia menggambarkan perkembangan kaum Muslim

Amerika pasca runtuhnya Menara Kembar WTC35 :

Tak ada masa begitu menyulitkan, selain beberapa tahun pasca 11
September. Orang Amerika, lebih akrab menyebut “911”. Lima tahun
pasca runtuhnya menara kembar, “teror” terhadap warga Muslim
menjadi hal biasa. Bagi kaum Muslim, kampanye Presiden AS, Georgr
W Bush, yang dikenal dengan “global war on terror" nya telah menjadi
bagian hidup baru yang menakutkan. Pengeledahan, penculikan,
pelecehan, intrograsi dan penangkapan, serta pengadilan tanpa bukti –
seolah—begitu halal bagi kaum Muslim di sebuah Negeri yang
mengaku kampiun demokrasi ini.
Pernyataan tersebut dikuatkan dengan data CAIR, dimana setelah 911 banyak

warga Muslim Amerika yang terus merasa dikejar-kejar, dilecehkan dan

didiskriminasikan. Banyak keluhan mengenai cara keras yang dilakukan para petugas

FBI atau polisi Federal yang menginterogasi warga Muslim. Warga Muslim yang

berada di Amerika menjadi sasaran dan diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan ada

yang “dipaksa” mengaku sebagai teroris tanpa bukti yang kuat. Data dari CAIR

menunjukkan bahwa memang, agen pemerintah merupakan pihak yang paling banyak

melakukan pelanggaran sipil dan oleh karenanya, menduduki urutan tertinggi dalam

daftar komplain hak sipil warga Muslim Amerika36.

Dampak langsung yang mengenai Muslim Amerika, khususnya warga

Amerika keturunan Arab adalah meningkatnya profiling, yaitu tindakan untuk

mencurigai seseorang hanya karena etnisitas atau rasnya. Hal ini mendapat perhatian

35 Muslim Amerika, Berkembang tapi “Tertindas”. Website Hidayatullah Dot Com. 23 Februari 2007.
Diambil dari http://hidayatullah.com. Diakses tanggal 20 Maret 2007
36 Lihat lampiran Grafik 5; Pelanggaran Hak Sipil berdasarkan tempat kejadian.
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yang besar dari Hussein Ibish, Direktur Komunikasi Komite Anti Diskriminasi

Warga Amerika Keturunan Arab (ADC). Hassan Jabir, Wakil Direktur ACCESS37,

mengatakan masyarakat Amerika keturunan Arab merasa menjadi sasaran karena

etnisitas mereka, padahal mereka tidak mempunyai sangkut paut dengan serangan

teroris itu, bahkan mereka pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh

warga Amerika lainnya.

Kemudian, berdasarkan hasil survey Cornell University pada Desember 2004,

44% responden (masyarakat Amerika) percaya bahwa pemerintah AS harus

memperketat hak-hak kebebasan sipil Muslim Amerika. Perlakuan diskriminatif ini

juga dapat dilihat dari temuan Quinnipiac University Polling Institute pada tanggal 29

Agustus 2006 di Connecticut yang menunjukkan, 60 % responden dari warga

Amerika mengatakan setuju jika pihak terkait memilih orang-orang dengan wajah

"Timur Tengah" perlu diperiksa untuk alasan keamanan di bandara dan stasiun

kereta. Stereotip buruk warga Amerika terkait dengan hal-hal yang berbau Arab,

jilbab, jenggot, dan nama-nama Muslim38.

Menurut pakar antropologi Paul Silverstein. Hatem Bazian, seorang dosen di

Universitas California, mengatakan, pasca 11 September, masyarakat Muslim seolah-

olah pada posisi bersalah dan harus membuktikan jika dirinya tidak bersalah.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut data CAIR, pada tahun 2006 terdapat 2.467

komplain, dimana 51,88% nya merupakan komplain atas kekerasan pada hak sipil39.

Laporan yang dikeluarkan CAIR dengan judul The Status of Muslim Civil Rights in

the United States 2007; Presumption of Guilt ini, mencakup data-data jumlah

komplain hak sipil Muslim Amerika berdasarkan wilayah negara bagian, tempat

kejadian perkara, maupun bentuk/tipe-tipe kejadian pelanggaran hak sipil.

37 ACCESS merupakan sebuah organisasi sosial yang melayani masyarakat Amerika keturunan Arab
di Dearbon, Michigan. Dearborn dan daerah di sekitarnya dikenal sebagai daerah komunitas Arab
terbesar di luar Timur Tengah
38 The Status of Muslim Civil Rights in the United States 2007 ; Presumption of Guilt. CAIR. Sumber :
2007-Civil-Rights-Report.pdf. Lihat lampiran Grafik 7
39 Ibid
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B. Partisipasi Organisasi Muslim Amerika dalam Mengutuk Serangan 911

Segera setelah serangan terjadi, semua pihak, termasuk komunitas Muslim di

Amerika dan dunia turut menyatakan pengutukan atas penyerangan gedung WTC.

Pernyataan yang diberikan oleh CAIR40 :

We condemn in the strongest terms possible what are apparently vicious
and cowardly acts of terrorism against innocent civilians. We join with
all Americans in calling for the swift apprehension and punishment of
the perpetrators. No cause could ever be assisted by such immoral acts.
All members of the Muslim community are asked to offer whatever help
they can to the victims and their families. Muslim medical professionals
should go to the scenes of the attacks to offer aid and comfort to the
victims.

Komunitas Muslim dunia sangat menyayangkan kejadian tersebut, dan turut

merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan yang besar. Komunitas Muslim

Amerika yang ada di Amerika menuliskan sebuah surat resmi yang ditujukan kepada

Presiden Bush, yang menyatakan bahwa mereka mengutuk serangan teroris di Negara

mereka dan saatnya bagi semua warga Amerika Serikat termasuk Muslim Amerika

bersama-sama bekerjasama untuk mengatasi terorisme. Surat ini ditandatangani oleh

organisasi Muslim yang ada di AS sebagai perwakilan dari tujuh juta masyarakat

Muslim yang ada di Amerika, antara lain; AMA, AMC, CAIR, MPAC, MAS, ISNA,

ICNA, dan MANA41.

Organisasi dan Komunitas Muslim Amerika mendukung presiden dan kongres

dalam perjuangan melawan terorisme. Mereka mengutuk semua bentuk terorisme.

Dalam kesempatan yang sama, mereka menyarankan presiden dan kongres bahwa

dalam war against terrorism tersebut, hendaknya mereka tetap memegang teguh

nilai-nilai dan prisnsip yang menjadikan bangsa Amerika besar, yaitu keadilan dan

menjunjung tinggi HAM tanpa memandang ras dan agama.

40 Muslim Condemnations of the September 11 Attacks; CAIR statements on the events of September
11. Diambil dari http://www.cair.com/911statements.html. Diakses pada 30 April 2007. Pernyataan
lainnya, lihat lampiran.
41 Pernyataan yang mengutuk serangan 11 September juga disampaikan oleh intitusi dan tokoh Islam
di Amerika lainnya serta tokoh-tokoh Islam dunia. Selengkapnya lihat lampiran.
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The Fiqh Council of North America (FCNA) pada tanggal 28 Juli 200542

mengeluarkan fatwa yang melarang terorisme dan ekstrimisme keagamaan. FCNA

menyatakan bahwa Islam secara keras mengutuk ekstrimisme keagamaan dan

penggunaan kekerasan terhadap orang yang tak bersalah. Tidak ada justifikasi dalam

Islam untuk ekstrimis atau terorisme. Perusakan dengan menargetkan warga sipil dan

sarana publik melalui bom bunuh diri atau metode serangan lain adalah dilarang

(haram), dan bagi orang yang melakukan tindakan ini disebut kriminil, bukan

mujahid (orang yang melakukan jihad). Kemudian, diharamkan bagi Muslim untuk

bekerjasama dengan individu atau kelompok manapun yang terkait dengan aksi

terorisme atau kekerasan. Dan hal ini menjadi tugas sipil dan agama bagi Muslim

untuk bekerjasama dengan badan hukum yang berwenang untuk melindungi hidup

semua penduduk. Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh juga memberikan kontribusi

dengan melakukan penjelasan konsep-konsep Islam yang disalah-artikan, seperti

konsep jihad. Tidak ada hubungan antara jihad dan perang suci karena pengertian

jihad sama sekali berbeda dengan”perang suci”.

C. Respon dan Usaha Muslim Amerika dalam Memulihkan Citra Islam

Setelah serangan 911 oleh kelompok Islamis radikal dan war on terror

Amerika dimulai, banyak masyarakat Amerika yang mengaitkan Islam dengan

kekerasan dan ekstrimisme. Hal ini dikuatkan dengan hasil studi yang dilakukan oleh

Pew Research Center yang mengindikasikan bahwa memang banyak masyarakat

Amerika yang merasa terdapat hubungan antara Islam dan kekerasan, Islam adalah

agama yang buruk, serta Islam mendorong penganutnya untuk melakukan kekerasan.

Ahli dalam Islamic-American relations mengatakan bahwa pandangan negatif

tersebut disebabkan oleh pengabaian masyarakat Amerika terhadap budaya Islam43.

Pengabaian yang dilakukan masyarakat Amerika disebabkan oleh adanya mis-

42 U.S. Muslim religious council issues fatwa against terrorism . 28 Juli 2005. ICNA Homepage.
Diambil dari http://www.icna.org/icna/press-releases/2.html. diakses pada 24 Oktober 2007

43 Mohamed Elshinnawi, Is Islam Misunderstood in America?, 24 May 2006
http://www.voanews.com/english/2006-05-24-voa33.cfm.htm. Diakses pada 21 September 2007.
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informasi dan media yang bias, dan hal inilah yang menjadi permasalahan yang

mendasari terjadinya tindak rasis dan kebijakan pemerintah yang counter-productive.

Sedikitnya pemahaman sebagian besar masyarakat Amerika tentang Islam

juga dinyatakan oleh Hadia Mubarak, peneliti Muslim-Christian Understanding di

Georgetown University's Center. Ia mengatakan44 :

A confusing mix of political and religious conflict has fostered this
misconception. I think the problem is that people are looking at the
current tension between the U.S. and the Muslim world through the lens
or the prism of religion when it really has nothing to do with Islam
whatsoever. While many people blame Islam for the violence committed
by extremists, there is nothing about the religion, she says, that makes it
incompatible with democracy, human rights, freedom, justice and
gender equality.

Oleh karenanya, masyarakat Amerika membutuhkan pemahaman yang lebih dan

pengalaman dengan budaya Islam secara langsung untuk menjembatani permasalahan

Islamophobia.

Untuk mewujudkan dialog antar-agama, pemahaman masyarakat, serta

membangun kepercayaan antar-agama dalam masyarakat Amerika yang lebih baik,

organisasi-organisasi Muslim Amerika melakukan berbagai usaha untuk

memperbaiki citra Islam kepada publik Amerika, salah satunya melalui grassroots

lobbying. Grassroots lobbying adalah campaigns to mobilize citizens to contact the

government about an issue 45 . Lobi jenis ini merupakan outsider strategy dalam

melobi anggota kongres.

Kebanyakan Komunitas Muslim Amerika bermain di level lokal. Contohnya

di Miami, terdapat usaha dari kelompok progressive Muslim yang mengusung kajian

Islam di universitas-universitas Amerika. Banyak universitas di Amerika yang

merespon dengan cepat akan kebutuhan ini dengan mendirikan fakultas studi kajian

Islam dalam beberapa tahun terakhir ini. Adanya peningkatan tajam dalam kajian

44 Mohamed Elshinnawi. Understanding Islam in America . Voice of America Online. 21 Mei 2007.
diambil dari sumber : http://voanews.com/english/archive/2007-05/2007-05-30-voa22.cfm.htm.
diakses tanggal 21 September 2007
45 James Q. Wilson. American Government; 6th edition. Houghton Mifflin Company ; Boston. 2003.
Hal 125
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akademis di bidang Islam Amerika, bertambahnya bahan-bahan mengenai Muslim

Amerika di sejumlah mata kuliah universitas menunjukkan semakin meningkatnya

perhatian terhadap agama dan budaya Islam dalam masyarakat Amerika. Dukungan

dari akademisi Amerika tersebut sangat membantu Muslim Amerika, karena

mendorong pengkajian dan pemahaman masyarakat tentang Islam.

CAIR melakukan kampanye dengan judul “Islam di Amerika” dan dengan

slogan "We are American and we are Muslims." Kampanye ini berupa pemasangan

iklan di surat-surat kabar berskala kecil dan besar di Amerika. Kampanye itu

dimaksudkan untuk menghadirkan gambaran yang tepat mengenai Islam dan dengan

tujuan untuk menandingi retorika anti-Muslim yang meningkat di Amerika 46 .

Direktur Komunikasi CAIR, Ibrahim Hooper, mengharapkan kampanye tersebut akan

membantu mengubah citra Islam di Amerika. Ibrahim mengatakan47 :

Itulah salah satu faktor utama yang mendorong kami melancarkan
kampanye ini, yaitu mendefinisikan Islam. Islam sering didefinisikan oleh
kaum ekstremis dari kedua belah pihak. Baik dari kalangan ekstremis
sayap kanan maupun dari kalangan Islam sendiri. Jadi kita perlu
mendefinisikan Islam tengah, mengambil dari tangan kedua ekstremis
yang saya sebut tadi. Itulah yang kami lakukan. Islam semakin menarik
minat warga Amerika biasa. Yang mereka lihat selama ini mengenai umat
Islam dan Islam adalah dari pemberitaan yang sebagian besar negatif.
Karena itu kami ingin menyampaikan berita yang sesungguhnya mengenai
Islam, Islam yang kami hayati tiap hari, Islam yang dihayati oleh jutaan
Muslim di Amerika dan di seluruh dunia, yang semuanya tidak sedikit pun
dekat dengan kekerasan atau terorisme.

Kampanye ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Muslim Amerika

adalah warga Amerika biasa, seperti warga Amerika lainnya dan membantu rakyat

Amerika mengerti lebih baik salah satu agama yang berkembang pesat di tengah-

46 Memperbaiki Nama Islam di Amerika. Voice of America (Online). 20 Maret 2003. Diambil dari
sumber : http://voanews.com/indonesian/2003-03/a-2003-03-20-11-1.cfm.htm. Diakses tanggal 20
Maret 2007
47 Sumber : Ibid..
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tengah mereka. Hal ini didukung dengan pernyataan Presiden George W. Bush

setelah serangan 11 September di Islamic Center Washington D.C.48:

When we think of Islam we think of a faith that brings comfort to a
billion people around the world. Billions of people find comfort and
solace and peace. And that's made brothers and sisters out of every race.
America counts millions of Muslims amongst our citizens, and Muslims
make an incredibly valuable contribution to our country. Muslims are
doctors, lawyers, law professors, members of the military, entrepreneurs,
shopkeepers, moms and dads. And they need to be treated with respect.
In our anger and emotion, our fellow Americans must treat each other
with respect

Dengan adanya penegasan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah

Amerika bahwa perang ini bukan perang melawan Islam, bahkan banyak pula tulisan-

tulisan di media yang mengemukakan bahwa Islam adalah agama perdamaian, umat

Islam di Amerika sekarang merasa jauh lebih tenang.

CAIR juga berupaya untuk memberikan partisipasi politiknya kepada

pemerintah Amerika, yaitu dengan memberikan rekomendasi terkait dampak 911 bagi

komunitas Muslim Amerika. Rekomendasi yang diberikan CAIR untuk mengatasi

permasalahan diskriminasi anti-Muslim adalah :

1. Memilih perwakilan dan pemimpin komunitas antaragama agar lebih vokal

dalam meminimalisir Islamophobia, khususnya apabila terjadi insiden

sentimen anti-Muslim di daerah mereka.

2. Muslim Amerika sebaiknya meningkatkan partisipasi mereka dalam mendidik

masyarakat umum tentang Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

CAIR, masyarakat Amerika mengubah pandangan buruk mereka ketika

mengetahui Islam lebih dalam dan berinteraksi secara personal dengan

masyarakat Muslim.

3. Kongres sebaiknya mencermati dan memperhatikan peningkatan

Islamophobia dan dampaknya terhadap masyarakat Amerika serta citra

nasional Amerika, dan juga kepentingan politisnya di seluruh dunia.

48 In the Words of President George W. Bush. Muslim Life in America, Office of International
Information Programs. US Department of States (online). Diambil dari
http://www.usinfo.state.gov/products/pubs. Diakses tanggal 16 Agustus 2007.
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4. Munculnya Islamophobia dalam masyarakat Amerika lebih banyak

disebabkan oleh kejadian internasional. Maka pemerintah sebaiknya

bekerjasama dengan komunitas Muslim Amerika dalam menerapkan

kebijakan domestik dan luar negeri yang merefleksikan nilai-nilai tradisi

Amerika tentang keadilan dan penghargaan terhadap HAM bagi semua orang

tanpa terkecuali.

Organisasi Muslim lain yang membantu mendidik masyarakat Amerika adalah

ISNA. Ingrid Wattson, presiden ISNA, mengatakan bahwa organisasinya bekerja

keras untuk mendidik publlik, salah satunya dengan bekerjasama dengan komunitas

keagamaan lain seperti organisasi Kristen dan Yahudi, serta siapa saja yang mau

membantu Muslim Amerika untuk mendidik masyarakat Amerika tentang Muslim

dan Islam. ISNA juga menggunakan media, yaitu dengan mendirikan channel televisi

kabel Islam (Bridges TV).

Menurut Imam Yahya Hendi, seorang chaplain Muslim di Georgetown

University, Muslim Amerika sebaiknya juga harus mendidik dan mengintegrasikan

diri mereka sendiri sebagai bagian dari masyarakat Amerika. Sehingga, tidak hanya

menjadi “Muslim di Amerika” tetapi juga “Muslim Amerika”, dimana mereka loyal

kepada nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai patriotisme sebagai warga Amerika.

ICNA melakukan kampanye berskala nasional dengan judul ”WhyIslam”.

Salah satu bentuk aktivitasnya adalah dengan membuka layanan hot-line (via telepon)

bagi siapa saja masyarakat Amerika yang ingin bertanya tentang Islam49. Pertanyaan-

pertanyaan seputar konsep Islam atau isu lain yang terkait tersebut akan dijawab

langsung oleh para pakar Islam Amerika. Menurut Farooqi, koordinator ICNA

regional Timur Laut, tercatat ada sekitar 500 telepon setiap bulannya.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, masih terdapat banyak aktivitas

“pendidikan publik tentang Islam” lainnya dalam rangka grassroot lobbying. Tak

hanya terbatas pada penggunaan media sebagai sarana, komunitas Muslim Amerika

49 Bus ad invites all to learn about Islam. 24 Februari 2005. ICNA Homepage. Diambil dari
http://www.uticaod.com/archive/2005/02/24/news/20902.html dalam http://www.icna.org/icna/icna-
press-clippings/3.html . Diakses tanggal 24 Oktober 2007
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juga sering bekerjasama dengan komunitas agama lainnya untuk mengadakan dialog

antar-agama. Bahkan tak jarang pemerintah Amerika turut memberikan perannya

dengan mensponsori kegiatan-kegiatan tersebut.

Upaya-upaya tersebut cukup membuahkan hasil, terbukti dengan pernyataan-

pernyataan masyarakat Amerika yang mengaku sudah cukup memahami dan

mengerti tentang budaya Islam dan Muslim yang sebenarnya dari dialog-dialog dan

pengalaman interaksi secara langsung. Tampaknya, dengan mengetahui dan

memahami Islam berdasarkan sumbernya secara langsung, dapat terhindar dari

distorsi berita di media. Dan pendidikan publik yang benar dapat menghilangkan

stereotip buruk dan menciptakan opini publik yang tidak bias media.

Muslim Amerika juga membentuk American Muslim Group for Policy

Planning (AMGPP). Kelompok ini mencoba menjembatani jurang pemisah antara

Muslim Amerika dengan pembuat kebijakan Amerika untuk menfasilitasi kebijakan

yang lebih baik, yang dapat menjembatani jurang antara AS dengan Dunia Islam.

Terdapat analisa yang menyatakan bahwa organisasi Muslim sangat lemah

dikarenakan oleh mereka hanya berfokus pada satu isu tertentu saja. Sebelum 911,

Muslim Amerika hanya berfokus pada kebijakan AS di Palestina, Kashmir dan Irak.

Namun saat ini, Muslim Amerika menyadari bahwa hak sipil mereka terancam. Sejak

911 mereka merekonstruksi identitas mereka sebagai Muslim Amerika dan menjalin

hubungan domestik, hak sipil dan hubungan antar agama lebih penting.

Muslim Amerika tidak akan menjadi pemain yang efektif apabila mereka

tidak ikut serta dalam politik Amerika dan menjadi “pemain dalam” (dan bukan

sebagai outsider). Oleh karenanya, Komunitas Muslim Amerika berusaha untuk

mengorganisir para pemilih Muslim Amerika secara nasional dalam pemilihan tahun

2006 dan mendorong perkembangan partisipasi politik dari komunitas Muslim.

Mobilisasi politik dalam komunitas Muslim Amerika menjadi lebih kuat dan lebih

tersebar daripada sebelumnya.

Dalam Election Plan yang dikeluarkan oleh AMA, dapat dilihat sejumlah

nama calon perwakilan Muslim Amerika untuk duduk di level pemerintahan negara
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bagian, lokal dan nasional. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan terpilihnya

Keith Ellison sebagai anggota kongres Muslim pertama.

D. Hambatan Komunitas Muslim Amerika dalam Partisipasi Politik

Domestik Amerika

Dalam proses politik dan kebijakan domestik Pemerintah Amerika, aktivitas

politik Muslim Amerika menjadi salah satu input dari masyarakat dalam decision

making process. Politik domestik digambarkan sebagai gesekan kepentingan-

kepentingan dalam lingkungan nasional. Gesekan-gesekan kepentingan ini dapat

menimbulkan tekanan bagi pemerintah yang nantinya dapat menyebabkan perubahan

dari substansi pengambilan keputusan. Gesekan-gesekan tersebut juga menjadi

hambatan dan tantangan Komunitas Muslim Amerika dalam melakukan lobi terhadap

pemerintah.

Adanya persaingan dalam lobbying yang dilakukan oleh berbagai macam

organisasi dan kelompok kepentingan lainnya, yang berjumlah ribuan di Amerika,

menjadi hambatan terbesar bagi Komunitas Muslim Amerika. Aktivitas lobi di

Amerika diibaratkan seperti pasar, dimana hanya kelompok kepentingan yang kuatlah

yang mendapatkan perhatian pemerintah. Selain itu, isu dan kepentingan yang

diperjuangkan masing-masing kelompok kepentingan sangat bervariasi, sesuai

dengan latar belakang kelompok kepentingan tersebut.

Dilihat dari karakter, yaitu lokasi, strength dan intensitas, kekuatan lobi

komunitas Muslim tidak sekuat komunitas ataupun organisasi lainnya di Amerika,

karena masih banyaknya keterbatasan jaringan politik komunitas Muslim dalam

memperjuangkan dan melobi pemerintah. Dari ketiga karakter tersebut, komunitas

Muslim belum mendapatkan posisi yang mapan dalam segi lokasi kedekatan dengan

akses pembuat keputusan, dan kekuatan komunitas Amerika tak sehebat komunitas

keagamaan lain (seperti Yahudi dan Kristen Amerika) yang menguasai segala sektor

kehidupan Amerika.

Luasnya cakupan lobbying di tiga level dan tiga cabang pemerintahan

memerlukan usaha yang besar. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial
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menjadi penghambat. Hal ini disebabkan antara lain, karena (1) proses lobbying

terjadi di tiga level pemerintahan (state, lokal, dan nasional), (2) proses lobbying

terjadi di tiga cabang pemerintahan (legislator, eksekutif dan birokrat), (3) lobbying

menggunakan berbagai macam bentuk usaha, proses lobbying dilakukan oleh

berbagai macam organisasi, (4) proses lobbying dilakukan dalam konteks ”virtually

every issue area imaginable”, dan (5) proses lobbying dapat memberikan hasil, tetapi

juga terkadang tidak, sehingga diperlukan energi yang ekstra besar dalam

mempengaruhi kebijakan pemerintah.

E. Respon dan Sikap Pemerintah terhadap Komunitas Muslim Amerika

Pasca 911, kedudukan Muslim Amerika menjadi perhatian Pemerintah

Amerika, terutama dalam perumusan kebijakan politik luar negeri AS terhadap dunia

Muslim yang lebih damai. Untuk memahami peran komunitas Muslim Amerika dan

hubungannya dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam global war on

terrorism, dapat dilihat dari pernyataan Karen Amstrong dalam buku karya Imam

Feisal Abdul Rauf (Imam Masjid Al-Farah di New York City) yang menyatakan

bahwa, ”one of the most important assets of he United States in their struggle against

terrorism is the Muslim community of America”50.

Dalam policy forum di Washington DC pada 28 Januari 2005, pejabat

pemerintah AS, ahli politik luar negeri, Muslim scholars dan para aktifis berkumpul

untuk mendiskusikan hubungan AS dengan dunia Muslim yang memburuk, dan

melakukan brain storming cara-cara penyelesaiannya. Muslim Amerika dan

organisasi mainstream diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah AS untuk

memperbaiki kebijakan dan hubungan mereka dengan dunia Islam.

Sedangkan perhatian Pemerintah AS terhadap Muslim Amerika dalam politik

dan pemerintahan domestik Amerika, dapat dilihat dari disahkannya Ramadhan Bill

pada hari Jumat, 5 Oktober 2007 51. Dapat dikatakan bahwa UU yang berisi resolusi

50 Abdul Rauf, Feisal. What’s Right with Islam is What’s Right with America. HarperColins Publishers
; New York. 2005. Hal. xii (foreword by Karen Amstrong)
51 Kongres Amerika Serikat Setujui UU Ramadhan, http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=42264.
diakses tanggal 14 November 2007. Lebih lengkapnya mengenai isi dari Ramadan Bill, lihat lampiran.
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yang mengakui bulan Ramadhan sebagai bulan suci umat Islam ini, merupakan hasil

dari kerja keras Komunitas Muslim Amerika dalam melakukan lobi.

Kongres AS mengeluarkan resolusi ini sebagai bentuk solidaritas dan

dukungan kepada komunitas Muslim di Amerika yang melaksanakan ibadah puasa di

bulan Ramadhan. Dengan resolusi tersebut, pemerintah AS akan memberikan

penghormatan sedalam-dalamnya pada bulan suci Ramadhan serta siap melindungi

umat Islam dari perbuatan kriminal dan tidak toleran saat menjalankan ibadah.

Brad Sherman (Senator asal California) yang termasuk barisan terdepan

pendukung resolusi, mengatakan bahwa Ramadhan mengajarkan tentang pentingnya

meningkatkan iman dan pentingnya keluarga dan masyarakat yang merupakan nilai-

nilai universal yang harus dibagi. Karena itu, sangat penting bagi Kongres AS untuk

mengakui peringatan itu dan menunjukkan penghormatan yang dalam terhadap

Muslim di AS dan seluruh dunia.

AS Salam Al-Marayati, yang merupakan Direktur Eksekutif Dewan Urusan

Muslim Pemerintah, mengatakan bahwa keputusan kongres tersebut merupakan

lompatan bersejarah bagi Amerika. Keputusan Kongres AS adalah sebuah penguatan

atas tradisi penghargaan pluralisme dan toleransi beragama yang sangat kuat di

negara Amerika.

Resolusi tersebut diusulkan oleh senator asal Texas, Eddie Bernice Johnson,

dan didukung penuh 30 senator lain, termasuk Keith Ellison. 376 anggota kongres

memberikan persetujuannya, sedangkan 42 anggota lain (41 Republican dan 1

Demokrat) memilih untuk present. Tom Tancredo (Republican, Colorado)

menjelaskan bahwa mereka yang abstain tidak menentang pengakuan terhadap suatu

agama. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah hal tersebut tidak sesuai

dengan sekulerisasi pemerintah.

Komunitas Muslim Amerika dan dunia dapat bersenang hati dengan adanya

pengakuan tersebut, yang dapat berarti sebagai titik terang dari permasalahan antara

dunia Muslim dan Amerika. Namun yang perlu menjadi catatan, bentuk nyata

keberhasilan lobby suatu kelompok kepentingan dalam decision making process suatu

sistem politik adalah berupa kebijakan sebagai outputnya. Ramadan Bill tersebut
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masih hanya sebatas “UU pengakuan” saja. Sampai saat ini belum terlihat dengan

jelas kelanjutan dan implementasi dari resolusi, yang menunjukkan suatu

kebijakan/UU yang menguntungkan Muslim di Amerika.

Mungkin hal ini disebabkan oleh alasan disahkannya UU Ramadhan yang

antara lain dikarenakan oleh undang-undang tersebut bersifat tidak mengikat, tidak

membahayakan, dan hanya merupakan resolusi simbolik untuk memberikan

penghargaan kepada personal maupun suatu peristiwa tertentu52, sehingga belum ada

suatu peraturan yang jelas untuk membela hak-hak sipil Muslim Amerika.

52 Diambil dari : GOP lawmakers balk at Ramadan recognition.
http://www.thecarpetbaggerreport.com/archives/13102.html. Diakses tanggal 14 November 2007
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan antara Amerika dengan dunia Islam mencapai titik ketegangan

tertinggi setelah 911. Strategi Pemerintahan Bush untuk mencegah serangan

terorisme di luar negeri dan di dalam negeri justru merusak hubungan Amerika

dengan masyarakat Muslim. Di dunia internasional, penerapan kebijakan anti-

terorisme dengan melakukan invasi dan serangan ke negara-negara Islam (Irak dan

Afganistan) menimbulkan peningkatan sentimen anti-Amerika di dunia Islam.

Sedangkan penerapan kebijakan anti-terorisme di dalam negeri meningkatkan aksi

diskriminatif dan non-demokratis bagi komunitas Muslim Amerika.

Di saat yang sama, muncul Islamophobia dalam masyarakat Amerika yang

disebabkan oleh pembiasan yang dilakukan oleh media Barat dalam memberitakan

Islam, sehingga muncul stereotip-stereotip buruk mengenai Islam. Sentimen anti-

Amerika dan Islamophobia merupakan fenomena yang saling terkait. Dilihat dari

definisinya, keduanya menunjukkan adanya tekanan-tekanan yang saling mendorong

semakin berkembangnya sentimen negatif tersebut.

Pergerakan dari Muslim dunia dapat menjadi tantangan bagi kebijakan luar

negeri Amerika dan juga agenda politik domestik pemerintahan Bush. Dikhawatirkan

kurangnya integrasi dalam masyarakat dapat memunculkan gerakan Muslim radikal

di tanah Amerika, sehingga pemerintahan Amerika memfokuskan perhatiannya untuk

memenangkan hati dan pikiran Muslim dunia serta Muslim Amerika. Apalagi

Muslim Amerika merupakan salah satu aset penting bagi Amerika dalam

perjuangannya melawan terorisme.

Yang patut disyukuri oleh pemerintah Amerika adalah bahwa Muslim

Amerika (di dalam negaranya sendiri) tidak mengikuti pergerakan protes global

melawan Amerika. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan radikal anti-Amerika,

tetapi mereka hanya menjadi lebih terorganisir dan lebih vokal dalam menyuarakan
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kepentingannya. Mereka memperjuangkan haknya sebagai warga Amerika dan demi

memperkuat identitas mereka sebagai Muslim.

Untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah

Amerika memerlukan pendidikan mengenai Islam dan budaya Muslim lebih dalam.

Pemerintah Amerika mengambil beberapa langkah akomodasi untuk memperbaiki

hubungannya dengan Muslim Amerika. Tahap pertama yang diperlukan adalah

adanya dialog berkala dengan Muslim Amerika tentang pengaruh di komunitas

mereka. Dialog tersebut dapat dilakukan dengan Muslim yang memiliki pengaruh

politik dan sosial di komunitas mereka. Membangun dialog dan mengerti secara

penuh akan kebudayaan Islam dapat menguntungkan para pembuat kebijakan di

Amerika. Diharapkan kebijakan yang diciptakan merupakan kebijakan yang tepat

sasaran dan langsung mengenai teroris yang sebenarnya, serta di sisi lain meyakinkan

bahwa kebijakan anti-terorisme pemerintah Amerika tersebut tidak mendiskriminasi-

kan komunitas Muslim.

Komunitas Muslim Amerika merespon dampak kebijakan global war on

terrorism dengan melakukan serangkaian upaya memperbaiki citra budaya Islam dan

Muslim dalam masyarakat Amerika. Usaha-usaha mendidik publik Amerika banyak

dilakukan oleh organisasi Muslim Amerika seperti CAIR, ISNA, ICNA, AMT dan

masih banyak lainnya. Tak hanya dari komunitas Muslim Amerika sendiri, dukungan

muncul dari masyarakat akademisi Amerika yang langsung merespon dengan

pendirian kajian/studi Islam di berbagai perguruan tinggi Amerika. Selain itu,

Pemerintah Amerika mulai menunjukkan inisiatif baik dengan memberikan

pengakuan bagi komunitas Muslim melalui Ramadan Bill dan mensponsori

diadakannya dialog-dialog antar-agama yang ada di Amerika, guna meningkatkan

kepahaman akan Islam.

Walaupun belum ada penerapan kebijakan yang bersifat mengikat yang

dikeluarkan oleh kongres Amerika, terkait dengan pemenuhan hak sipil Muslim

Amerika sebagai masyarakat Amerika, komunitas Muslim dapat menunjukkan

vokalitas suara mereka dalam publik Amerika. Sehingga, tantangan yang dihadapi

kaum Muslim Amerika selanjutnya adalah berusaha menjalankan kehidupan dan
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menjalankan Islam dimana nilai-nilai keadilan, moralitas, dan hidup berdampingan

secara damai dengan orang-orang dari agama dan keyakinan lain di Amerika. Dan

tantangan terbesarnya adalah mempertahankan identitas Islam dalam status warga

Amerika dan tantangan untuk berpartisipasi secara lebih dalam kehidupan politik

Amerika53.

53 Nyang. Hal 71
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 Grafik I : Partisipasi Muslim dalam Masyarakat Amerika
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 Tabel I : Etnisitas Muslim di Amerika berdasarkan asalnya (dengan perkiraan

jumlah Muslim Amerika 6 juta orang)

Ethnicity %
South Asian 33
African American 30
Arab 25
Sub-Saharan African 3.4
European (Balkan) 2.1
White American 1.6
Southeast Asian 1.3
Caribbean 1.2
Turkish 1.1
Iranian 0.7
Hispanic/Latino 0.6

Total 100 %
Source: Ihsan Bagby et. Al, The American Mosque: A National Portrait. CAIR 2001.

 Grafik II : Data Statistik jumlah total complaint Hak Sipil Muslim Amerika54

54 The Status of Muslim Civil Rights in the United States 2007 ; Presumption of Guilt. CAIR. Sumber :
2007-Civil-Rights-Report.pdf
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 Grafik III : Data Statistik jumlah total Anti-Muslim Hate Crime complaint Muslim

Amerika55

 Grafik IV : Data Statistik jumlah total kasus pelanggaran hak sipil Muslim

Amerika berdasarkan wilayah negara bagian56

55 Ibid
56 Ibid
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 Grafik V : Persentase Komplain Pelanggaran Hak Sipil berdasarkan Tempat

Kejadian57

 Grafik VI : Komplain Pelanggaran Hak Sipil berdasarkan Tipe/Bentuknya58

57 Ibid
58 Ibid
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 Pernyataan Pengutukan atas Serangan 11 September 2001 oleh organisasi-

organisasi Muslim dan tokoh-tokoh Islam Amerika =

- Pernyataan ISNA dalam mengutuk serangan teroris :

The Islamic Society of North America (ISNA), along with other Muslim
organizations throughout North America, today condemned the terrorist
attacks in New York and Washington and offered condolences to the
families of those who were killed or injured.

- Pernyataan AMPCC (American Muslim Political Coordination Council) 59:

American Muslims utterly condemn what are vicious and cowardly acts of
terrorism against innocent civilians. We join with all Americans in calling
for the swift apprehension and punishment of the perpetrators. No
political cause could ever be assisted by such immoral acts.

- Pernyataan ICNA :

The Islamic Circle of North America (ICNA) is extremely horrified
and saddened by the tragedy in New York and Washington D.C. Our
hearts and prayers are with the families of the victims of this horrible and
despicable crime. We condemn this heinous act and call upon our political
leaders and the media to act responsibly, and not generalize when
speculating about the perpetrators. Islam does not permit such unjust
actions. Muslims are not terrorists and we condemn any terrorist attack
against all people. There were several hundred Muslims working in the
World Trade Center. And, a large number of Muslims used to offer Friday
prayer in the World Trade Center. There are many Muslims, who are still
among the missing.

We appreciate and thank President Bush for acknowledging that
American Muslims and Arab American are also saddened by this terrorist
attack and by making it clear that any hate crime against Muslims will not
be tolerated. Our hearts are with those who have lost loved ones in this
terrible tragedy and our prayers are with the departed souls. The Islamic
Circle of North America declares Friday, September 12, 2001, a day of
mourning and prayers. All the Muslims are requested to make special
prayers for the dead and the injured and also for the suffering families.

59 http://capwiz.com/cair/issues/alert/?alertid=49818&type=CU&azip=
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RAMADAN BILL - US CONGRESS 60

110th CONGRESS

1st Session - H. RES. 635

Recognizing the commencement of Ramadan, the Islamic holy month of fasting and

spiritual renewal, and commending Muslims in the United States and throughout the

world for their faith.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

September 5, 2007

Ms. EDDIE BERNICE JOHNSON of Texas (for herself, Mr. MEEKS of New York,

and Mr. ELLISON) submitted the following resolution; which was referred to the

Committee on Foreign Affairs

RESOLUTION

Recognizing the commencement of Ramadan, the Islamic holy month of

fasting and spiritual renewal, and commending Muslims in the United States and

throughout the world for their faith.

 Whereas since the terrorist attacks on the United States on September 11, 2001,

threats and incidents of violence have been directed at law-abiding, patriotic

Americans of African, Arab, and South Asian descent, particularly members of

the Islamic faith;

 Whereas, on September 14, 2001, the House of Representatives passed a

concurrent resolution condemning bigotry and violence against Arab-Americans,
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American Muslims, and Americans from South Asia in the wake of the terrorist

attacks;

 Whereas it is estimated that there are approximately 1,500,000,000 Muslims

worldwide;

 Whereas Ramadan is the holy month of fasting and spiritual renewal for Muslims

worldwide, and is the 9th month of the Muslim calendar year; and

 Whereas the observance of the Islamic holy month of Ramadan commences at

dusk on September 13, 2007, and continues for one lunar month: Now, therefore,

be it.

Resolved, That—

(1) During this time of conflict, in order to demonstrate solidarity with and support

for members of the community of Islam in the United States and throughout the

world, the House of Representatives recognizes the Islamic faith as one of the

great religions of the world; and

(2) In observance of and out of respect for the commencement of Ramadan, the

Islamic holy month of fasting and spiritual renewal, the House of Representatives

acknowledges the onset of Ramadan and expresses its deepest respect to Muslims

in the United States and throughout the world on this significant occasion

.


