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A rab Spring B eri Tantangan B aru

Y V E S T A  P U T U  A Y U /H A R IA N  B E R N A S  r

PAPARKAN-Prof Dr Muhammad Al Mestiri, tokoh pendidikan dari Universitas Zaytuna Tunisia 
menyampaikan paparannya dalam diskusi di Pascasarjana UMY, Kamis (13/10).

JOGJA, BERNAS-Pasca 
terjadinya Arab Spring me
munculkan tantangan baru bagi 
negara-negara dengan penduduk 
mayoritas Islam. Permasala
han baru yang dialami bagi 
negara yang baru mengalami 
Arab Spring yaitu banyaknya 
kemunculan pergerakan Islam 
di berbagai negara mayoritas 
penganut Islam.

“Selain, itu mempersempit 
hak wanita dalam berpolitik,” 
ujar Prof Dr Muhammad Al 
Mestiri, tokoh pendidikan dari 
Uiiiversitas Zaytuna Tunisia, 
di Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Kamis (13/10).

Menurutnya rakyat menun
tut pemimpin, diktator untuk 
memimpin secara demokratis. 
Sedangkan permasalahan yang 
nyata dengan adanya revolusi 
sistem yang dihasilkan dari Arab 
Spring tersebut yaitu ada pada 
pergerakan Islam itu sendiri.

Tantangan yang dihadapi 
oleh masyarakat muslim di 
berbagai Negara Arab yaitu 
bagaimana menyatukan de

mokrasi yang cenderung sekuler 
terhadap pergerakan Islam. 
Padahal pergerakan Islam meng
gunakan sistempemikiran Islam.

“Yang menjadi permasala
han saat ini, bagaimana agar 
gerakan Islam bisa menerima 
demokrasi itu sendiri, dan 
bagaimana membangun an
tara politik dan Islam sementara 
sistem demokrasi telah dipergu
nakan oleh negara-negara yang 
berdampak pada Arab Spring. 
Ini sulit dilakukan, karena sistem 
demokrasi berasal dari pemiki
ran sekuler,” ungkapnya.

Fenomena Arab Spring sen
diri yang terjadi padu tahun 2010 
lalu bermul| dari negara Tunisa 
yang kemudian merambah ne
gara-negara Arab lainnya. Di 
Tunisia sendiri Arab Spring 
berlangsung dalam kurun waktu 
2010 hingga awal 2011, fetiom- 
enaArab Spring tersebut berawal 
dari ketidakpuasan rakyat Tuni
sia kepadaPresidenTunisiaBen 
Aji. Mestiri mengatakan lebih 
lanjut bahwa selain tantangan 
pada pergerakan Islam, negara 
yang mengalami dampak dari

Arab Spring tersebut juga mem
persempit ruang politik bagi 
kaum wanita. Diantaranya mun
culnya karakteristik Imamah 
dalam sistem perpolitikan.

Di Tunisia yang merupakan 
awal kemunculan Arab Spring 
ini memunculkan karakteristik

gender yang dinamakan Imam
ah. Dengan kata lain, wanita 
tidak bisa menjadi imam (pe
mimpin, red) yang memerintah 
secara mutlak.

“Sehingga banyak gerakan- 
gerakan Islam, maupun ranah 
politik  dikuasai oleh laki-

laki. Dilihat dari dampak pasca 
fenomena Arab Spring ini di
harapkan dapat memunculkan 
model baru dalam perpolitikan 
yang dapat menyatukan perger
akan Islam  dengan sistem  
yang dipergunakan negara,” 
paparnya. (Ptu)


