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Akhir Pekan Buku

Potret Kesalehan Simbolik
Berhijab, jilbab mewah, pergi 
umrah plus, mengikuti jemaah 
pengajian berkelas, ikut 
jemaah zikir, serta rajin 
sedekah ke panti asuhan 
anak yatim piatu adalah . 
fenomena lazim yang 
muncul sejak lima tahun 
terakhir. Orang banyak pun 
bertepuk bangga, inilah 
fenomena kebangkitan kelas 
menengah Muslim Indonesia 
yangimenakjubkan.

OLEH ZULY QODIR

B
erbagai macam bentuk kesa
lehan keislaman di atas muncul 
seakan tanpa tendensi lain, ke

cuali pengabdian kepada Allah (Tuh
an) yang maha pemberi rezeki dan 
maha murah kepada seluruh umat ma
nusia, termasuk umat Muslim Indo
nesia Tentu saja sebagian umat Islam 
tetap bangga bahwa apa pun yang di
katakan orang, fenomena ramainya 
umat Muslim berhijab, berjilbab, umrah 
plus, ramainya jemaah pengajian, dan 
seterusnya adalah pertanda kegiatan ke
islaman mengalami perkembangan pe
sat.

Pertanyaannya, benarkah demikian 
seutuhnya? Jika kita lihat dalam per
spektif sosiologi agama dan politik— 
tentu dengan pembacaan kritis atas 
fenomena—maka tidak ada aktivitas so
sial yang tidak berdimensi komodifikasi 
ruang publik. Kesalehan menjadi bagian 
dari "marketing gods”, kata Pattana Ki- 
tiarsa.

Kesalehan m o d ern itas

Kesadaran orang beragama menja
lankan aktivitas keagamaan dihadirkan 
di ruang publik sebagai bagian dari cara 
menghadirkan Tuhan yang seakan-akan 
dipameri oleh para pelaku. Tuhan se
akan-akan tunduk kepada para pelaku 
pasar yang mampu "membeli segala 
macam” kesalehan simbolik. Padahal, 
Tuhan sejatinya. tidak mengharapkan 
berbagai macam bentuk pamer kesa
lehan berjemaah.

Kesalehan berjemaah tersebut meru
pakan cara lain pula untuk hadirnya 
umat beragama Islam di tengah mo
dernitas. Umat Islam tidak lagi bersedia 
disebut sebagai kurang gaul, kurang 
piknik, kurang mengikuti perkembang
an zaman teknologi dan informasi. Pen
daftaran haji dan umrah, pendaftaran 
pengajian, zikir pun Online. Inilah fe
nomena kesalehan modernitas. Umat 
Islam ingin tampil saleh di tengah dunia 
modern.

Tentu saja tidak salah ingin tampil 
Iwcury, fashionable, dan marketable. Se
bab, semuanya memang tersedia de
ngan pelbagai peralatan canggih yang 
ditawarkan oleh modernitas teknologi 
dan informasi. Pertanyaannya, harus
kah tampil mewah, megah, glamor di
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saat banyak rakyat Indonesia masih 
dalam kondisi lemah miskin papa 
sebagai bentuk kemiskinan yang nyata. 
Hal seperti nii diperso'dlkSn oleh Azyu-' 
mardi Azra dalam pengantar buku ini.

Bentuk-bentuk kesalehan simbolik 
yang disebutkan dalam buku Wasisto 
Raharjo Jati sejak bab pertama sampai 
bab kelima menunjukkan bahwa kelas 
menengah Muslim Indonesia sedang 
membangun identitas baru dalam ber
agama Itulah identitas kesalehan se
bagai kesalehan sehari-hari yang si
fatnya mudah, tetapi bermakna bagi 
para pelakunya sebagai pembeda de
ngan kelas sosial lainnya yang hadir di 
masyarakat luas.

Ada banyak cara orang menghadir
kan kesalehan ke tengah publik yang 
modem. Salah satunya adalah dengan 
sering muncul di tempat-tempat pe

ngajian yang berkelas bersama para 
artis film, sinetron, ataupun pelawak 
terkenal. Dan ingat, tentu dengan di
dampingi ustaz tersohor yang juga bin
tang iklan produk-produk kecantikan, 
pakaian, minuman, ataupun makanan 
suplemen lainnya. Sekurang-kurangnya 
di dampingi ustaz dan pelawak yang bisa 
menghibur pemirsa televisi.

Terdapat karakteristik lain yang di
singgung dalam buku Wasisto dan juga 
disebutkan oleh Prof Azyumardi dalam 
buku ini, yaitu sebagian perilaku kelas 
menengah Muslim Indonesia, bahkan di 
Asia' Tenggarai ’lffalah | n i il ilm l'fTii
sumtif, shopaholic, alias gila belanja. 
Oleh karena itu, jika pergi berjalan 
umrah plus pun diusahakan mampir ke 
pusat-pusat perbelanjaan yang megah 
dan kesohor. Grand Market Turkey, 
Dubai, dan Qatar adalah pusat-pusat 
belanja yang menjadi idola kaum kelas 
menengah Muslim Indonesia sepulang 
umrah plus.

Dalam bahasa kelas menengah Mus
lim, semua itu dilakukan dengan ar
gumen bahwa kesalehan tidak harus 
miskin. Kesalehan tidak harus anti- 
belanja. Dan juga kesalehan tidak iden
tik dengan kekumuhan yang menyebal
kan. Bagi kelas menengah Muslim, ke
salehan itu juga belanja, mewah, serta

kebahagiaan dunia. Inilah yang saya 
katakan sebagai kesalehan simbolik da
lam dunia modernitas.

P erb ed aan  kelas

Lantas apakah semua bentuk ke
salehan modernitas dapat terjangkau 
oleh semua umat Muslim Indonesia? 
Tentu saja dengan mudah dapat di
katakan tidak mungkin. Terlalu banyak 
umat Muslim Indonesia tidak dapat 
menikmati kebahagiaan sebagaimana 
kaum kelas menengah yang sedang kita 
bicarakan ini. Melihat perilaku kelas 
menengah saja mungkin mereka iri, 
tidak dengki. Kapankah kita bisa me
nikmati kehidupan sebagaimana para 
pendatang baru dunia keislaman yang 
modem? Mungkinkah kita bisa me
nikmati seperti mereka? Inilah per
tanyaan dan gerutu kaum Muslim 
miskin yang jumlahnya mencapai 45 
juta penduduk Indonesia.

Semuanya bisa teratasi jika kita 
memiliki modal ekonomi yang 
mumpuni Modal ekonomi yang 
utamanya adalah berkaitan dengan 
pendapatan, akan menjadi pem
beda utama antara kelas menengah 
Muslim dan kelas bawah. Jika me
reka yang kelas menengah fne- 
miliki pendapatan per bulan men
capai Rp 7,5 juta-Rp 15 juta, rakyat 
kelas bawah setiap bulan hanya 
Rp 1,25 juta. Demikian jarak yang 
ada di sana, antara rakyat bawah 
dan kelas menengah Muslim.

Oleh karena itu, jika ada ba
nyak kelas menengah Muslim 
mampu menunaikan umrah ti
ap enam bulan sekali dengan 
biaya umrah plus, serta mem
beli barang mewah, seperti hi- 
jab, mukena, aksesori lainnya 
dengan mudah, tidak demikian 
dengan mereka kelas rakyat 
miskin. Inilah yang membe

dakan antara kelas menengah Muslim 
dan kaum miskin dalam hal modal 
ekonomi.

Karena itu, sebenar
nya apa yang dikatakan 
dengan kelas mene
ngah Muslim adalah 
bagian dari pembuat
an pembedaan kelas 
antara rakyat jelata 
dan rakyat kelas me
nengah yang sama- 
sama menganut aga
ma Islam. Inilah 
yang tidak tergam-

dalam buku Wasis
to ketika meng
gambarkan kelas 
menengah Mus
lim Indonesia 
Jika kelas me
nengah Muslim 
dilihat dalam 
kacamata politik, baik 
sosiologi politik maupun kesaleh
an, pendekatan kelas sebagai pembeda 
akan memberikan warna lain dari ke
hadiran kelas menengah Muslim In
donesia
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