
Ancaman ............. . ..
Inilah sebenarnya yang dalam bahasa aga

ma orang bersedia menerima kehadiran 

orang lain yang berbeda. Jika dia seorang be

ragama maka tidak akan gampang terpen
garuh untuk melakukan tindakan provokasi 

negatif agar orang lain melakukan tindakan ' 

yang tidak terpuji. Sebab tindakan tidak terpuji 
jelas-jelas bertentangan dengan ajaran aga

ma apa pun yang dianutnya. Seorang yang 

berkehendak mengamalkan ajaran agama
nya dengan sebaik mungkin, sesuai dengan 

ajaran resmi agamanya disebut sebagai ka

um radikalis tetapi radikalisme positif. Inilah 

dalam bahasa Alquran disebut sebagai lakum 
dinukum wali yadin, agamamu agamamu, 

agamaku agamaku. Tidak ada persoalan se

bab memang demikian seharusnya orang be

ragama, tetap menghargai dan menghormati 

orang yang berbeda pandangan, pengamal-» 
an serta alirannya. Toh, Tuhan tidak terkurangi 

Maha Besar dan Maha Kuasanya karena kita 
berbeda pandangan, tindakan dan alirannya.

Yang perlu kita cegah adalah radikalisme 
negatif, karena membahayakan banyak pi

hak dan merugikan agama itu sendiri. Agama 

menjadi sandra dari kaum radikalis negatif ini. 

Agama hanya menjadi kepentingan sesaat 

kaum radikalis negatif. Karena mereka 

dibimbing nafsu serakah kepentingan mere
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RADIKALISME, yang sekarang banyak disebut itu secara mu
dah dibagi dua. Pertama radikalisme positif dan kedua radikalisme 

negatif. Radikalisme positif merupakan sikap mendasar yang harus 

dimiliki setiap orang dalam beragama, berideologi, serta bernegara. 

Sementara radikalisme negatif merupakan pandangan, sikap dan 
tindakan yang merugikan, mengkhawatirkan, serta mengancam pi

hak lain yang berbeda. Seringkali yang berbeda ini karena dianggap 

musuh oleh mereka yang memiliki pandangan, pikiran, sikap serta 
tindakan negatif, maka dihancurkan, dirusak dan dibunuh.

Sikap seperti itu tentu tidak menjadikan semua warga negara 

menjadi aman-damai tetapi dalam kondisi terancam karena perilaku 
negatif. Sementara jika radikalisme itu positif, akan menentramkan, 

mengamankan serta mempunyai sikap yang tidak m engkha

watirkan pada pihak lain yang berbeda. Dalam posisi sebagai 

radikalis yang positif maka seseorang tidak akan terganggu, terpe

ngaruh apalagi marah jika ada orang yang berbeda dengan dirinya.

* Bersambung hal 7 kol 1

ka, yang emenjadikan agama sebagai tung

gangan! politik serta ekonominya. Apalagi 

radikalisme negative ini merupakan tindakan 

yang menyimpang dari semua agama tetapi 
menarik untuk sebagian umat beragama.

Mengapa radikalisme negatif terus menarik 

dan tampak subur di dunia, termasuk di 
Indonesia. Beberapa argumen bisa menje

laskan tentang hal ini. Pertama, argumen ke

tidakadilan agama. Argumen ini menjelaskan 

bahwa radikalisme itu terjadi karena adanya 
perlakuan yang tidak adil pada salah satu 

agama yang ada dalam sebuah negara. Bi

asanya rasa ketidakadilan itu dibesar-be

sarkan oleh mereka yang beragama mayo

ritas yang berada dalam sebuah negara se

mentara umatnya masih lemah secara 

keimaman (keyakinan). Kedua, ketidakadilan 

ekonomi. Argumen ini sangat keras. Ketika 
dalam sebuah negara perekonomian atau 

kesejahteraan masyarakat yang menganut 

agama mayoritas tidak lebih lebih sejahtera.

Ketiga, ketidakadilan politik. Ini memang 

paling krusial dan menimbulkan pelbagai 
macam tanya. Tetapi argumen bahwa politik 

tidak adil pada umat merupakan jurus politisi 

membuat gerakan agar mendapatkan sim

pati dan perhatian dari umat mayoritas, 

sekalipun tidak digubris. Kecuali mereka yang

memang memiliki syahwat politik atau satu 

gerbong dengan sang politisi yang mengob

arkan semangat radikalisme negatif melalui 

jalur politik.

Keempat ketidakadilan hukum. Argumen ini 

juga muncul ke permukaan ketika sebuah ne

gara dalam praktik-praktik hukum ternyata di

anggap masih lemah ke atas dan tajam ke 
bawah. Kelima, doktrin agama. Argumen ini 

adalah argumen pamungkas. Biasanya 
ditempatkan diawal melakukan gerakan seba

gai bagian dari gerakan 'agitasi' atau pun in

doktrinasi karena akan dianggap efektif ketika 
sebuah gerakan itu mendapatkan legitimasi 

keagamaan. Tidak di Indonesia saja sekaligus 

di luar negeri yang sudah maju pun argumen 

agama menjadi bagian penting dalam gerak

an radikalisme negatif.

Disinilah kenapa gerakan radikalisme terus 
menemukan momentum dan terus berlang

sung. Karena beberapa argumen senantiasa 

dihubung-hubungkan satu sama lainnya 

sekalipun semakin hari sebenarnya semakin 

berkurang yang mempercayainya karena se
makin terdidik dan tidak hanya mendapatkan 

pemahaman dari satu aliran tertentu. Tetapi 

bahwa gerakan radikal negatif akan tetap ada 

merupakan hal yang kita harus perhatikan.
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