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I 

 Pukul 22.09, Kamis, 16 April 2015, saya mengirim pesan pendek kepada 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi: 

Dik Retno Yth. Saya diminta Nurcholish Madjid Society untuk mendiskusikan 

“Islam dan Budaya Jawa Dewasa Ini”. Bolehkah saya kutip percakapan dik Retno 

di Den Haag ketika kita makan malam pada 2012 lalu? Hemat saya, cerita dik 

Retno tentang the familiy religious shifting sangat relevan dalam diskusi itu. 

 Beberapa menit kemudian, Menlu Retno menjawab ―juga dalam bentuk 

pesan pendek: 

Monggo. Mengenai pengalaman keluargaku ‘kan nggih?! ... dari seorang Jawa 

tulen menjadi seorang Islam. Aku malah sudah lupa. He he. Salam. 

 Bagaimana ceritanya? 

 Maret 2012, dengan menggunakan mobil dinas Wakil Duta Besar 

Indonesia untuk Belanda, Umar Hadi, saya dijemput di sebuah hotel di 

Amsterdam untuk makan malam di Den Haag. Dibalut baju warna merah jambu 

yang tampak anggun di akhir musim dingin itu, Retno Lestari Marsudi, waktu 

itu Duta Besar Indonesia untuk Belanda,  sudah menunggu di sebuah rumah 

makan Indonesia. Percakapan dimulai atas isu politik-ekonomi Belanda yang 

tersentuh “gegeran” Greexit ―rencana atau, tepatnya, “ancaman” keluarnya 

Yunani dari negara-negara Eropa bermata uang euro (eurozone countries) 

akibat krisis utang pemerintah (sovereign debt)― hingga hubungan Indonesia-

Belanda. 

 Sambil bercakap, Retno Lestari berusaha selektif dalam memilih menu 

makanan. Sebuah usaha menghindari ancaman kolesterol. Tapi, kata Retno,2 
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sebenarnya kolesterol itu bisa dibasmi dengan atau melalui laku puasa. Sampai 

di sini, Retno bercerita tentang kebiasaan dalam keluarga. “Saya selalu berpuasa 

setiap anak saya akan menghadapi ujian di sekolah. Itu saya lakukan tanpa 

diminta. Biasanya, anak-anak saya hanya mengatakan: “Ma, doakan ya?!” 

“Esoknya saya berpuasa untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya ikut 

prihatin atas cobaan yang sedang mereka hadapi.” Laku inilah, kata isteri saya, 

Siti Nurrahmah, lahir di Solo, yang disebut nirakati anak ―di dalam konsepsi 

Jawa― seperti dipraktekkan ibu dan neneknya di masa lalu. Sebuah tradisi 

perempuan-perempuan etnik Jawa yang telah berlangsung lama.  

 

II 

 Seperti dasar gagasannya akan disinggung selintas di bawah, tampaknya, 

laku atau praktek seperti ini telah menjadi gejala umum. Dalam sebuah 

percakapan tak resmi, Dr Evie Ariadne Shinta Dewi, dosen Ilmu Komunikasi 

Politik, Fisikom, Universitas Pajajaran, Jatinangor, Jawa Barat, juga 

mempraktekkan hal yang sama. Berbeda dengan ibunya ang melakukan puasa 

“Senin-Kamis”, Evie Ariatne melakukan “puasa Nabi Daud”.  Inilah, kata Evie 

Ariadne, “shaum (puasa) yang dilakukan Nabi Daud  sepanjang hidupnya. Yaitu  

sehari berpuasa dan sehari berbuka. Shaum tiap selang sehari.” Semua shaum 

yang saya lakukan, lanjutnya:  

Tentu diniatkan untuk mendapat ridla Allah. Melalui keridlaan Allah itu akan 

saya makin dicintai Allah. Karena itu saya berharap hidup menjadi lebih mudah 

dan semua doa serta keinginan dikabulkan Allah. Termasuk doa dan keinginan 

saya agar anak-anak saya hidup dalam masa depan yang baik dan berkualitas. 

Selain berupa investasi transendental, secara fisik, shaum Daud yang saya 

laksanakan bisa memberi tambahan energi positif. Dan itu sangat menunjang 

kelancaran aktivitas saya.3 

 Di sini kita melihat praktek ibadah adalah sebuah upaya pendisiplinan diri 

dengan niat ibadah kepada Allah sebagai bagian dari tanggungjawab kerohanian 

secara individual. Terutama dalam konteks puasa wajib, ritual ibadah itu adalah 

ekspresi hubungan yang sangat bersifat individual dengan Tuhan. Hanya pelaku 

dan Tuhan yang mengetahui dengan persis tentang apakah puasa itu benar-benar 

dilakukan sesuai dengan prosedur teknikal peribadatan. Akan tetapi, ada sesuatu 

yang bersifat “pribumi” berkenaan dengan praktek puasa Retno, Evie dan 

Nurrahmah di sini. Yaitu kesediaan “menderita” atau “prihatin” demi 
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“keuntungan” pihak lain ―kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup anak, 

suami atau orang-orang lain yang dikasihi. Sang aktor, yaitu pelaku puasa, 

dengan demikian, sama sekali tidak berharap keuntungan langsung atas laku-

nya itu. Sebuah proses “desubyektivikasi” paling murni. 

 Apa yang hendak dicapai dengan laku ini? 

 Saya tak sempat bertanya kepada para aktor tersebut tentang jawabannya. 

Tetapi, pada hemat saya, laku puasa yang begitu spesifik itu distrukturkan oleh 

usaha mencari keseimbangan atau ketetapan yang pasti akan gerak kehidupan. 

Ujian sekolah, dalam kasus Retno dan Nurrahmah, atau tambahannya, tantangan 

hidup di masa depan, dalam kasus Evie Ariatne Shinta Dewi, selalu 

menawarkan ketidakpastian dan perubahan. Maka, secara intrinksiks, usaha 

memperoleh keseimbangan itu harus dibantu dengan praktek atau laku spritual. 

Sebuah kekuatan tak kasatmata yang dipergunakan untuk mengintervensi, agar 

struktur realitas tetap sesuai dengan lingkup atau tanda-tanda atau simbol yang 

selama ini dikenal. Inilah strategi yang digunakan mantan Direktur Utama Bank 

BNI ketika melakukan studi di Harvard University, Amerika Serikat. Dalam 

keterasingan budaya ―yang dikepung kehidupan modern dan impersonalitas 

lingkungan akademik― Widigdo berusaha mencari dan membaca al-Qur’an 

(berikut terjemahannya) untuk melengkapi diri dari “keterasingan”.4 

 Jika spekulasi saya benar, maka inilah gagasan homeostasis seperti 

disebut Justus M. Van der Kroef, yaitu suatu usaha mencari keseimbangan dan 

kepastian di dalam situasi yang berkecenderungan berubah (the preservation of 

social balance dan unchanging and balanced world order).5 Dan ini terpaut 

pada kewajiban anak cucu mempertahankan budaya nenek moyang, seperti 

dikatakan seorang bangsawan Jawa N. G. Adriani pada 1937. Kegagalan 

mengemban tugas ini mempunyai konsekuensi besar: berdosa (they would sin as 

descendants of their ancestors). Maka, memelihara keseimbangan dan kepastian 

itu diterjemahkan ke dalam usaha konservasi budaya nenek moyang (all they 

have to do is to preserve it, and see to it that it does not regress).6 Dengan 

mengutip hasil studi Clifford Geertz yang terbit pada 1956, Van der Kroef 
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menyatakan ekspresi dari the sense of stasis ini terlihat pada slametan. Yaitu, 

sebuah upacara yang diselenggarakan untuk menghadapi situasi-situasi kritis 

seperti kelahiran, sunatan, perkawinan, kematin, pindah rumah, dan lain-lain. 

 Maka, jika disederhanakan, laku puasa di atas ―dengan memproyeksikan 

energi spritualnya kepada keselamatan orang lain― adalah praktek “kuno” yang 

dipertahankan hingga kini di dalam masyarakat Jawa. 

 Akan tetapi, yang ingin saya tekankan tentang Retno Lestari bukanlah 

laku puasanya. Melainkan, proses pendalaman Keislaman di dalam keluarga 

orang tuanya. Dalam acara makan malam itu, Retno menyinggung sedikit 

tentang status darah biru keluarganya di dalam keraton Yogyakarta. Walau 

mungkin tertarik terlalu jauh ke belakang, hubungan status status darah biru 

keluarga Retno dengan Islam ini penting diberi catatan sejarah. Terutama 

berkaitan dengan pendiri kerajaan itu: Pangeran Mangkubumi yang kelak 

―setelah mendirikan kerajaan Yogyakarta― mengelar dirinya sebagai 

Hamengkubowono (HB) I (1749-92). Mengapa? Karena HB I ini adalah salah 

satu cucu Ratu Pakubuwono (wafat pada 1732), isteri Pakubuwono I. 

Sebagaimana diutarakan sejarawan Ricklefs, Ratu Pakubowono ini adalah 

“benteng Islam” di keraton Mataram awal abad ke-18. Secara tidak langsung, ia 

berusaha menghidupkan kembali karya-karya Keislaman Sultan Agung yang 

terselesaikan pada 1633 ke dalam karya-karyanya sendiri: Usulbiyah dan Carita 

Iskandar, Carita Yusuf dan Suluk Garwa Kancana awal 1730-an.7 Di atas 

segalanya, Ratu Pakubuwono telah memproyeksikan proses Islamisasi Mataram 

di bawah pemerintahan cucunya Pakubuwono II (1726-49). Dan salah satu 

protege sang Ratu di dalam proses Islamisasi Mataram ini adalah cucu dan 

sepupu raja sendiri: Mangkubumi. Dalam Serat Cabolek, Mangkubumi telah 

dikisahkan sebagai remaja yang taat. Suatu malam, dalam tirakatannya di 

sebuah hutan, Mangkubumi diserang ama menthek (wereng?) raksasa. Dengan 

membaca satu surah al-Qur’an, Mangkubumi bukan saja mampu mengalahkan 

penyerangnya, melainkan juga membuat raja menthek itu tunduk kepadanya.8 

Bahkan, di dalam beberapa hal, Mangkubumi mempunyai jaringan Keislaman 

yang lebih luas dari yang dibayangkan. Ketika pemberontakan Mangkubumi 

―melawan sepupunya sendiri dan VOC yang dimulai pada 1746― tak 

berkesudahan, seorang tokoh Islam asal Turki, Ibrahim, menawarkan diri 
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sebagai wakil tokoh ini di dalam perundingan dengan VOC. Kita tahu, 

perundingan ini melahirkan Perjanjian Giyanti pada Februari 1755,9 yang 

mengesahkan kelahiran kerajaan Yogyakarta. 

 

III 

 Fakta sejarah ini memperlihatkan bahwa semangat Keislaman periode 

awal Kerajaan Yogyakarta di bawah Mangkubumi alias HB I merupakan 

kelanjutan pengaruh pandangan Keislaman Ratu Pakubuwono I. Sebab, seperti 

disinggung di atas, pendiri Kerajaan Yogyakarta, Mangkubumi, adalah salah 

satu cucu dan protege langsung Ratu tersebut. Dalam arti kata lain, pendalaman 

proses Islamisasi Mataram yang berlangsung sejak awal abad ke-18 itu secara 

langsung berpengaruh kepada kebijakan kerajaan Yoyakarta. Akan tetapi, sejak 

pertengahan abad ke-19, proses sekularisasi justru berlangsung di dalam keraton 

Yogyakarta itu sendiri. Inilah yang dikecam Pangeran Diponegoro dalam Babad 

Dipanagara: 

Hukum Surambi tidak berlaku 

(dan) hukum pradata tidak tegak; 

Semua peraturan utama diabaikan. 

(Canto 1, bait ke-8).1 0 

 Dalam keterangannya, Piter Carey menyatakan bahwa, di samping 

Pradata (hukum sipil), Surambi adalah hukum Islam yang berlaku di 

Yogyakarta pada masa itu.1 1 Kedua hukum itu, seperti terlihat dalam catatan  

Diponegoro di atas, telah diabaikan keraton Yogyakarta. Ini terutama terjadi 

karena sejak 1812 keraton Yogyakarta tidak lagi imun terhadap intervensi 

Eropa.1 2 Inilah yang menjadi alasan pemberontakan sang pangeran dengan apa 

yang disebut Perang Jawa (1825-30) ―yang meluluh lantakkan masyarakat 
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Jawa Tengah dan Timur pada pertengahan abad ke-19 itu.1 3 Perang itu sendiri 

tentu sebuah peristiwa heroik. Akan tetapi, kekalahan Diponegoro di dalam 

kancah konflik itu telah menyebabkan potensi sekularisasi keraton menjadi kian 

aktual. Dengan kekuasaan yang tak tertandingi, pemerintah kolonial menjadi 

lebih mudah mendikte berlakunya politik budaya: proses sekularisasi dengan 

mengalienasi Islam dari pusat-pusat kekuasaan tradisional.1 4 

 Dalam perspektif inilah cerita Retno, seperti akan kita lihat di bawah, 

menemukan kerangka perspektifnya. Di sini, Retno menyatakan bahwa 

keluarganya yang berdarah biru tidak ketat dalam melaksanakan 

―menggunakan frasa Pangeran Diponegoro― Surambi (syariat Islam) di dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, lanjut Retno, orang tuanya sering memasak 

jenis-jenis makanan yang tidak halal, seperti “babi”. Dan makanan-makanan 

seperti itu dikonsumsi dengan rasa tak bersalah. “Pemurnian praktek 

keagamaan” baru terjadi ketika Retno dan saudara-saudaranya mulai bersekolah 

pada 1970-an. Melalui pelajaran agama yang diperoleh, Retno dan saudara-

saudaranya mulai menyampaikan “dakwah” kepada kedua orang tua mereka. 

Bahwa menurut ajaran Islam, syariaat harus dilaksanakan, yaitu menunaikan 

shalat lima waktu, berpuasa dalam bulan Ramadlan. Dan, yang terpenting, 

mengkonsumsi “babi” adalah sesuatu yang terlarang. Sejak itu, Surambi mulai 

terpraktekkan di dalam keluarga orang tua Retno.  

 Di sini kita melihat bahwa, setidak-tidaknya di dalam keluarga Retno, 

pelajaran-pelajaran agama yang diberikan di sekolah telah menjadi spearhead 

(ujung tombak) revitalisasi Surambi, seperti yang diinginkan Pangeran 

Diponegoro hampir dua abad lalu. Persoalannya, dari mana arus kuat revitalisasi 

agama ini? 

 Tentu saja, proses Islamisasi Jawa yang berlangsung sejak abad ke-XIV 

telah mengalami pendalaman. Di samping pesantren, sebagai salah satu kutub 

Keislaman, dengan daya tahan yang mengagumkan, yang merupakan bukti 

pendalaman itu, kita juga menemukan pusat-pusat Keislaman di wilayah 

perkotaan. Dalam tulisannya, Utrecht menyebutkan bahwa dalam periode Islam 

Indonesia pra-kolonial, tumbuh kekuatan-kekuatan Islam yang independen dari 
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kekuasaan politik, yaitu kalangan Kauman, Kampung Melayu dan komunitas 

Arab. Kalangan ini sangat kuat dari segi ekonomi atau kekayaan hingga mampu 

mengatur kebijakan sultan. Di dalam beberapa hal bahkan mampu menjatuhkan 

penguasa. Mereka inilah yang merupakan cikal-bakal kaum borjuasi Islam di 

Jawa.1 5 Ini berarti bahwa mereka telah menjadi basis kekuatan Islam di dalam 

struktur sosial masa itu, melengkapi kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam 

sebagai penguasa politik Muslim. Dan salah satu cara mengukur kedalaman itu 

adalah dengan melihat bagaimana ajaran-ajaran Islam telah digunakan sebagai 

wahana pengungkapan perasaan dan berkesenian. Lagu “Lir-ilir” yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai rumusan wejangan Keislaman 

warisan Sunan Kalijaga ratusan tahun lalu.1 6 Dan salah satu lainnya adalah 

shalawat Nabi Muhammad yang didendangkan menjelang shalat magrib dan 

Isya di pedalaman Jawa: 

Kangjeng Nabi miyosipun wonten Mekkah/Tanggal rolas dino Isnain Tahun 

Gajah 

Ingkang rama asmanipun Sayyid Abdullah/Ingkang ibu Dewi Siti Aminah.1 7 

 Seperti pernah saya sampaikan di tempat lain,1 8 ungkapan-ungkapan 

perasaan tentang Islam di dalam bahasa lokal itu menunjukkan adanya daya 

penetratif agama tersebut ke dalam struktur kesadaran rakyat biasa melalui apa 

yang saya sebut dengan vernacularization of Islam (pembahasa-daerahan 

Islam). Mengacu kepada Anderson, ungkapan-ungkapan Keislaman di dalam 

bahasa lokal bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari “bahasa suci” 

(sacred language[s]), yaitu bahasa-bahasa yang digunakan di dalam kitab-kitab 

suci ―dalam konteks ini bahasa Arab― agar supaya inti ajaran dan seruannya 

bisa dipahami masyarakat.1 9 Akar semua ini, di samping hasil kerja keras para 
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1 7  Saya beterimakasih kepada isteri saya  Situ Nurrahmah yang telah memperkenalkan 

shalawatan ini. 
1 8  Lihat Fachry Ali, “Islam-Abangan atau Primbumisasi Islam?”, makalah disampaikan 

dalam diskusi bulanan Ikatan Alumni UIN, Rabu, 22 Januari 2014. 
1 9  Lihat Benedict R. O’G Anderson, Imagined Communities: Reflections of the Origin and 

Spread of Nationalism (London: Verso, 1983), hlm. 67-79. 



Wali Sanga, adalah langkah decisive Sultan Agung, penguasa Mataram yang 

pada 1633 mengganti kalender Jawa (saka) kepada Hijriah.2 0 

 Akan tetapi, kita ketahui bahwa proses ini bukan saja mengalami pasang-

surut, melainkan juga, dalam konteks kedalamannya, tak merata. Pada 12 

November 1957, misalnya, Atmodarminto dari Partai Gerinda menyampaikan 

padangan resminya di dalam Sidang Konstituante: 

Generally speaking, our society is not, as yet, an Islamic society. Beliefs, 

customs, and traditions inherited from our ancestors still form the basis of our 

society ―witness the beliefs in the ghosts of ancestors and a variety of other 

ubiquitous spirits believed to bring happiness.2 1 

 Lalu mengapa, sejak 1970-an, proses Islamisasi berlangsung lebih deras 

hingga keluarga darah biru Retno turut serta di dalamnya? 

 Dalam tulisannya tentang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 

Liddle membuat frasa menarik mengenai pesatnya proses Islamisasi Indonesia 

melalui “kebijakan Islam Presiden Soeharto” yang bercabang dua (two-pronged 

Islamic policy): promotion of personal piety and opposition to the politicization 

of religion.”2 2 Kebijakan yang mirip dengan anjuran Snouck Hurgronye ini2 3 

mempunyai latarbelakang sejarah spesifik. Yaitu keharusan membendung 

ateisme yang dianut Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengelaman traumatik 

pemberontakan politik atas motivasi ajaran Islam. Maka, sambil “mengikis” 

Islam sebagai ideologi politik, negara justru mendorong tumbuhnya personal 

piety (kesalehan pribadi) melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan 

dukungan massif melalui dana negara. Jika kita kembali kepada kasus Retno 

Marsudi di atas, maka “Islamisasi keluarga darah biru” itu tidak terlepas dari 

aksi dan kebijakan negara yang secara langsung atau tidak langsung 

berpengaruh terhadap pendalaman Islamisasi di Indonesia. 

 Di dalam beberapa hal, dan dengan mengambil resiko debatable, sangat 

ingin menyatakan bahwa kebijakan atau “Politik Islam” Presiden Soeharto 

                                                      
2 0  M. C. Ricklefs, Mystic and Synthesis, hlm. 55-71. 
2 1  Atmodarminto, “The Abangan Case against an Islamic State (1957), dalam Hebert Feith 
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Cornell University Press, 1970), hlm. 192. 
2 2  R. William Liddle, “The Islamic Turn in Indonesia: A political Explaination”, The Journal 

of Asian Studies 55, No. 3 (August 1966), hlm. 621. Saya berterimakasih kepada Dr Kevin 

Fogg yang telah memberikan bahan bacaan ini. 
2 3  Tentang hal ini lihat Aqib Suminto, Kebijakan Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 

1985). 



adalah identik dengan keputusan Sultan Agung dalam menggatikan Kalender 

Saka dengan Kalender Hijriah pada 1633. Proses pendalaman Islam, dengan 

demikian, ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekstra agama: kekuasaan politik 

―apapun motifnya. 

 

IV 

 Yang tampaknya masih menjadi misteri adalah proses Islamisasi di 

kalangan rakyat Jawa biasa. Dalam sebuah “musibah” karena tertipu, seorang 

perempuan asal Jawa yang tinggal di Jakarta Timur justru ingat kepada Tuhan: 

“Yu, néng opo yo yu Gusti Allah maringi coban koyo ngéné?” (Apakah maksud 

Tuhan dengan memberi cobaan seperti ini?). Ungkapan ini adalah respons 

perempuan Jawa tersebut ketika menyadari bahwa orang yang akan menyewa 

rumahnya ternyata seorang penipu. Perempuan ini, seperti diceritakan kembali 

oleh penjaja sayur bernama Sudadi, bukan saja kehilangan kesempatan 

memperoleh untung dari hasil transaksi sewa rumah, melainkan juga kehilangan 

uang Rp 2 juta.2 4 Apa yang menarik di dalam konteks ini adalah bahwa korban 

tidak marah karena tertipu, melainkan berusaha mengoreksi diri ―dengan 

bertanya kepada dirinya sendiri tentang apakah peristiwa naas itu merupakan 

cobaan dari Gusti Allah (Tuhan).  

 Kita bisa berspekulasi bahwa peristiwa penipuan itu merupakan hal yang 

dahsyat, yang menentukan perubahan di dalam ritme kehidupan mini keluarga 

Jawa itu. Karena itu, menggunakan perspektif van der Kroef di atas, sikap 

koreksi diri tersebut adalah usaha intrinksiks menemukan stasis (keseimbangan) 

ketika ritme kehidupan yang normal ―melalui penipun itu― terguncang. 

Agama, dalam konteks ini, Islam, memberikan wahana “simbolik” untuk 

mencapai keseimbangan itu. 

 Akan tetapi, penjelasan di atas kurang memuaskan jika dihadapan dengan 

perkembangan Islam di Jawa dewasa ini. Dalam memberikan catatan penutup 

karya S. Ann Dunham ―ibunda Presiden Barrack Obama― Survining Against 

the Odds, antropolog Hefner menulis: 

There was a second, specifically religious dimension to the quickened pace of 

social change in the 1980s and 1990s, also not yet fully apparent in the Kajar of 

the 1980s. In her comments in chapter 3, Dunham offers quick but perceptive  

observation on religion and society in Gunung Kidul region. She comments, for 

                                                      
2 4  Diceritakan Sudadi (Yu Dadi) kepada Siti Nurrahman di Jakarta, 18 Juli 2011. 



example that “Gunung Kidul was and still is a strong abangan cultural area, 

where Islam never fully penetrated and where pre-Islamic beliefs and rituals 

prevail.” 

 ..... 

 In 2003 I collected oral histories on religious change in a village just eight 

kilometers from Dunham’s Kajar. Twenty year earlier, the village had been an 

abangan stronghold like Dunham’s community, and most residents were 

uninterested in Islamic learning. By the mod-1990s, however, even backwater 

villages in Gunung Kidul were feeling the effect of Indonesia’s on going Islamic 

resurgence.2 5 

 Di sini, Hefner membuat perbandingan antara masa Dunham (1980-an) 

dan masanya (2000-an) tentang perkembangan Islam di pedesaan Jawa. Dan 

seperti terlihat pada paragraf terakhir di atas, proses Islamisasi bahkan telah 

melanda wilayah atau desa-desa terbelakang Gunung Kidul sejak 1990-an 

hingga 2000-an dewasa ini. Sebuah perkembangan Islam yang pernah 

diramalkan Nakamura di dalam disertasinya pada 1970-an.2 6 

 Apa arti semua ini? Apakah Islamisasi pedesaan Jawa dewasa ini masih 

berkaitan dengan aksi Sultan Agung pada 1633? Atau “Politik Islam” Presiden 

Soeharto masa Orde Baru (1967-98) atau karena modernisasi yang 

“berkelebihan”, yang membuat rakyat teralienasi dan berusaha mencari 

pegangan kepada Islam? 
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