
Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia a

surVei di indOnesia dan malaYsia



B Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia

KOnseP dan KOOrdinasi

Franz Xaver Augustin, Goethe-Institut Indonesia

Rainer Heufers, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Jakarta

Christiane Jekeli, Goethe-Institut Indonesien

Moritz Kleine-Brockhoff, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Bangkok

Dr. Volker Wolf, Goethe-Institut Malaysia

KOleKsi daTa

Lembaga Survei Indonesia, Jakarta

Merdeka Center for Opinion Research Malaysia

Pengarang

Laporan Negara Indonesia: Asep Suryana

Laporan Negara Malaysia: Dr. Shamsul Amri, Datuk Dr. Chiam Heng Keng, Dr. Wong Chin Huat, Tunku ’Abidin Muhriz

Laporan Perbandingan: Prof. Dr. Siti Musdah Mulia

PenYunTing

Christiane Jekeli, Goethe-Institut Indonesien

Terjemahan dan KOreKsi nasKah

Yuventia Chandra, Sandra Mannas Wolf, Anu Pande, Margareth Theodora, Tunggul Wirajuda

desain

 EKONID German and Indonesian Chamber of Industry and Commerce:

 Cresentia Novianti and Insaf Seemann, Project Management

 Bagus Ajie Mandiri and Wardhana Burhanuddin, Design

FOTO

Yusnirsyah Sirin/JiwaFoto.com, Bernice Chauly

TerBiTan



Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia 01

daFTar isi 

KaTa PenganTar 

 

ucaPan Terima Kasih

 

inFOrmasi negara

laPOran negara: indOnesia
Gambaran Umum

Pengembangan Pribadi

Orientasi Keluarga

Agama

Lingkungan Sosial, Gaya Hidup dan Nilai-nilai 

Politik

Demografi & Metodologi

laPOran negara: malaYsia
Pendahuluan

Pengembangan Pribadi

Orientasi Keluarga

Agama

Lingkungan Sosial, Gaya Hidup dan Nilai-nilai 

Politik

Kesimpulan

Demografi & Metodologi

laPOran PerBandingan indOnesia - malaYsia
Pendahuluan

Pengembangan Pribadi

Orientasi Keluarga

Agama

Lingkungan Sosial, Gaya Hidup dan Nilai-nilai 

Politik

Kesimpulan

02

03

05

11
13
14
17
20
25
31
36

39
40
40
42
43
45
49
53
54

57
58
58
61
62
64
66
67



02 Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia

Sama seperti di sebagian besar negara transisi di kawasan 
Selatan, generasi muda di Indonesia dan Malaysia memiliki 
bobot khusus dari segi demografi: lebih dari separuh penduduk 
berusia di bawah 30 tahun, sepertiga berusia tidak lebih dari 
14 tahun. Di kedua negara tersebut, kaum Muslim merupakan 
mayoritas penduduk. Indonesia dengan sekitar 200 juta 
penganut agama Islam – 88 persen penduduk keseluruhan – 
bahkan menjadi negara dengan komunitas Muslim terbesar 
di dunia. Ini ditambah dengan sekitar 16 juta jiwa di Malaysia, 
tempat 60 persen masyarakat beragama Islam. Kaum Muslim 
di negara-negara ini, yang berada jauh dari daerah asal Islam, 
telah mengembangkan adat dan kebiasaan sendiri, yang secara 
tegas membedakan mereka dari kaum Muslim di kawasan Timur 
Tengah dalam hal budaya dan bahasa . 

Apa yang dirasakan oleh kaum muda Muslim di Malaysia 
dan Indonesia? Bagaimana mereka memandang masa depan 
mereka dan masa depan negara masing-masing? Bagaimana 
sikap mereka terhadap politik, terhadap agama? Apakah 
mereka berbahagia? Optimistis? Apa saja kebutuhan mereka, 
masalah dan kekhawatiran mereka? Kami telah bertanya kepada 
mereka. Di dalam studi ini, 2.500 anak muda berusia antara 15 
dan 25 tahun memberikan keterangan mengenai kehidupan 
keluarga dan kegiatan waktu luang mereka, mengenai sasaran 
profesional dan pribadi, cita-cita dan tata nilai masing-masing. 
Mereka menjawab pertanyaan seputar peran agama Islam di 
dalam kehidupan mereka dan praktik keagamaan yang mereka 
jalankan. Acuan untuk studi ini adalah Studi Kepemudaan Shell, 
yang sejak 1953 diselenggarakan setiap lima tahun di Jerman.1 

Di Malaysia dan Indonesia, terdapat kelompok-kelompok 
fundamentalis dengan kekuatan berbeda-beda, yang masih 
percaya bahwa demokrasi, hak-hak individu, serta pasar terbuka 
tidak sejalan dengan tata nilai Islami. Bagi kaum muda Muslim, 
hal ini merupakan sumber ketegangan dan kebingungan. Di satu 
pihak, mereka tumbuh di dalam masyarakat yang diwarnai oleh 

sistem politik yang relatif terbuka, oleh pola hidup konsumtif, 
orientasi pada prestasi, serta pengaruh kuat media global.  
Di pihak lain, mereka terikat dengan kokoh di dalam tradisi 
keagamaan, yang semakin sering dijadikan pegangan – antara 
lain sebagai reaksi terhadap perubahan tata nilai di bidang 
politik dan ekonomi.  Propaganda yang dilancarkan kelompok-
kelompok fundamentalis tadi pun turut berperan dalam proses 
Islamisasi ini.

Kondisi ketegangan inilah yang menjadi titik tolak studi ini, dan 
merupakan alasan analisis dibatasi pada jawaban kaum muda 
Muslim. Pendapat, nilai yang dianut, dan perasaan mereka, 
tidaklah diberi arti lebih besar dibandingkan yang ditemui di 
kalangan muda Kristen, Hindu, ataupun Buddha.  Tetapi benturan 
tata nilai yang telah disinggung di atas terutama dirasakan kaum 
muda Muslim di Malaysia dan Indonesia.  

Agar dapat menyajikan gambaran yang terperinci, ada lima 
bidang tema yang diteliti: perkembangan pribadi, orientasi 
keluarga, agama, politik, serta lingkungan sosial dan orientasi 
tata nilai. Survei diselenggarakan di kedua negara pada bulan 
Oktober dan November 2010. Untuk penelitian ini, sebanyak 
1.060 anak muda di Malaysia dan 1.496 anak muda di Indonesia 
dimintai keterangannya oleh pewawancara terlatih. Wawancara 
dilakukan melalui pembicaraan pribadi dengan responden.

Kami berharap dapat memberi kontribusi untuk wacana publik 
mengenai kebutuhan dan tata nilai yang sedang berubah di 
kalangan generasi penerus, baik di Indonesia dan Malaysia, 
maupun di kawasan yang lebih luas. Studi ini direncanakan untuk 
diulangi dengan selang waktu yang teratur. Di masa mendatang, 
kaum muda penganut agama lain juga dapat disertakan di dalam 
analisis dan akan muncul tema-tema baru – selalu dalam kaitan 
dengan paradigma politik dan sosial pada saat tertentu.  
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1  http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study/
about/
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inFOrmasi negara
indOnesia

sisTem POliTiK
Indonesia adalah republik presidensial. Presiden merupakan kepala 
negara sekaligus kepala pemerintahan, dan setiap lima tahun dipilih 
secara langsung oleh rakyat. Petahana Susilo Bambang Yudhoyono 
terpilih tahun 2009 dengan perolehan suara mayoritas mutlak 
sebesar 61%. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). 

Parlemen beranggotakan 560 wakil rakyat, yang dipilih di 77 daerah 
pemilihan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional). Ke-
33 provinsi di Indonesia terwakili di dalam Dewan Perwakilan Daerah. 
Setiap provinsi berhak mengutus 4 wakil yang ditentukan melalui 
pemilihan langsung, tanpa memandang luas atau jumlah penduduk 
provinsi tersebut.

Batas usia pilih adalah 17 tahun.

Kemerdekaan dari penguasa kolonial Belanda diraih pada tanggal 17 
Agustus 1945.

PerKemBangan PdB sejaK Tahun 2009

• PDB per kapita: 4.300 US $ (Perkiraan 2010)

• Populasi di bawah garis kemiskinan: 13,3 %  (Perkiraan 2010)

Tahun PdB dalam us $

2009 511 miliar 

2010 539 miliar

2011 695 miliar (perkiraan)

sTruKTur POPulasi menuruT umur

• Populasi: negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan 
sekitar 238 juta penduduk. 

• Usia rata-rata: 28,2 Tahun 
• Tingkat Pertumbuhan Penduduk: 1,1 %  (Perkiraan 2010)

27,3%

66,5%

6,1%

0-14 thn 15-64 thn 65 thn ke 
atas

dengan 17.508 Pulau (6.000 di anTaranYa BerPenghuni), indOnesia meruPaKan negara 
KePulauan TerBesar di dunia. negara-negara TeTangga Yang BerBaTasan langsung 
adalah TimOr-lesTe, malaYsia, dan PaPua nugini.

KOmPOsisi PdB – menuruT seKTOr eKOnOmi 

Industri

Pertanian

Jasa

46,4%

37,1%

16,5%

Perkiraan 2010

KOTa-KOTa Besar

jakarta surabaya Bandung medan semarang

• 44 % dari populasi tinggal di kota-kota
• Tingkat urbanisasi: 1,7 % (2010)

9,1 juta

2,5 juta 2,4 juta 2,1
juta 1,3 

juta

(perkiraan)
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malaYsia Bagian BaraT adalah semenanjung di selaTan Thailand Yang TerBenTang 
samPai  singaPura. sedangKan, malaYsia Timur Terdiri dari negara Bagian saBah 
dan saraWaK di Pulau KalimanTan. malaYsia BerBaTasan dengan Brunei darussalam, 
indOnesia dan Thailand.

sTruKTur POPulasi menuruT umur

• Populasi: 28,7 Juta
• Usia rata-rata: 26,8 Tahun 
• Tingkat Pertumbuhan Penduduk: 1,6 % (Perkiraan 2011)

29,6%

65,4%

5%

0-14 thn 15-64 thn 65 thn ke 
atas

KOTa-KOTa Besar

Kuala 
lumpur

Klang johor 
Bahru

• 72 % dari populasi tinggal di kota-kota . (2010)

• Tingkat urbanisasi: 1,7 % (Perkiraan 2010-2015)

1,5 juta

1,1 juta
0,9 juta

sisTem POliTiK
Malaysia adalah monarki federal parlementer yang didasarkan oleh 
sistem Westminster. Negara ini terdiri dari 13 negara bagian dan 3 
wilayah federal (Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Pulau Labuan). Sembilan 
negara bagian diperintah oleh Sultan sedangkan empat lainnya (Malaka, 
Penang, Sabah dan Sarawak) oleh gubernur yang terpilih. Seorang raja 
akan dipilih setiap lima tahun diantara sembilan sultan yang ada. Raja 
Mizan Zainal Abidin adalah kepala negara yang resmi sejak tahun 2007, 
sedangkan perdana menteri sekarang adalah Najib Tun Razak.  

Parlemen dua tingkat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan 
Rakyat) dan Senat (Dewan Negara). 

Partai politik paling besar adalah United Malays National Organization 
(UMNO) yang memegang kekuasaan di dalam koalisi yang dinamakan 
Barisan Nasional (dulu dikenal dengan nama The Alliance) yang terdiri 
dari jumlah partai yang berubah – kini Barisan Nasional terdiri dari 13 
partai – sejak Malaysia merdeka dari Inggris pada tahun 1957. UMNO 
adalah partai utama di dalam koalisi. Perdana Menteri Malaysia, 
wakilnya, dan ketua dari departemen-departemen politik selalu 
anggota-anggota UMNO.

Usia minimum untuk ikut di dalam pemilihan umum di Malaysia adalah 
21 tahun.

PerKemBangan PdB sejaK Tahun 2009 KOmPOsisi PdB – menuruT seKTOr eKOnOmi

• PDB per kapita: 14.700 US $ (2010)

• Populasi di bawah garis kemiskinan: 5,1 % (Perkiraan 2007)

Tahun PdB dalam us $

2009 225 miliar 

2010 219 miliar

2011 219 miliar (Perkiraan)

Perkiraan 2010

inFOrmasi negara
malaYsia

Industri

Pertanian

Jasa

49,3%
9,1%

41,6%
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TeleKOmuniKasi

159,2 juta 

Jumlah telepon 
seluler (2009)

12,3% 
dari populasi memiliki 
akses internet

33 juta 
Indonesia adalah 
negara dengan 
komunitas Facebook 
terbesar ketiga setelah 
AS dan Britania Raya. 
(2010)

5,6 juta 
21 persen pengguna 
internet Indonesia 
mengggunakan aplikasi 
twitter secara teratur 
- 2010

eTnis
Di Indonesia, terdapat lebih dari 30 kelompok etnik besar, antara lain 
adalah orang Indonesia keturunan Cina, India, Arab, dan Melanesia. 
Selain itu, masih ada lebih dari 500 sub-kelompok etnik. Di samping 
bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi, digunakan juga 
antara 150 sampai dengan 250 bahasa daerah atau dialek.

sisTem PendidiKan
Sistem pendidikan Indonesia memiliki tiga tingkat. Antara usia 7 dan 
12 tahun anak-anak Indonesia belajar di Sekolah Dasar (SD). Sekolah 
lanjutan sesudahnya terdiri atas tiga tahun Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) (usia 13 sampai 15 tahun) dan tiga tahun Sekolah 
Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
(usia 16-18 tahun). SMA mempersiapkan siswa untuk memasuki 
universitas, sedangkan SMK menitikberatkan pendidikan profesi 
dan melepas para siswa langsung ke dunia kerja.

Kementerian Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas semua 
sekolah negeri. Jaringan madrasah berada di bawah tanggung jawab 

Kementerian Agama. Madrasah menerapkan kurikulum yang sama 
seperti sekolah negeri, namun mengutamakan pendidikan agama 
Islam. Sistem tiga tingkat juga berlaku di sini. Saat ini sekitar 17,5% 
dari seluruh siswa Indonesia bersekolah di madrasah. 

Kecuali itu, masih terdapat sekolah swasta dan sekolah asrama, 
termasuk pesantren yang di samping memberikan pendidikan 
agama Islam juga mengajarkan semua mata pelajaran konvensional 
lainnya. Dewasa ini sekitar 3,1 juta siswa Indonesia menuntut ilmu 
di 14.067 pesantren.

Di Indonesia, ada sekitar 80 universitas negeri dan lebih dari 2.200 
universitas swasta, dengan kualitas yang beragam untuk kelompok 
yang terakhir.

agama

88%
Islam

Kristen Protestan   
dan Katolik

Hindu  
 

Budha, Tao dan Konghucu

Penganut agama-agama 
nusantara dan bentuk-bentuk 
kepercayaan lainnya. 

8%

2%
1%

1%

angKaTan Kerja

PendaFTaran seKOlah

94% 97%
94% dari anak perempuan dan 

97% dari anak laki-laki terdaftar di 
sekolah dasar

seKOlah dasar

68% 69%
68% dari anak perempuan dan 

69% dari anak laki-laki terdaftar di 
sekolah lanjutan

seKOlah lanjuTan

21% 
dari populasi yang cukup umur 

untuk pendidikan tersier terdaftar 
kuliah

PendidiKan Tersier

92% dari orang dewasa dan 97% 
kaum muda mampu membaca dan 

menulis (2008)

jumlah POPulasi Yang mamPu 
memBaca dan menulis

92% 

97% 

• Tingkat pengangguran: 8,4 % (2008)

(2010)

inFOrmasi negara
indOnesia

9 juta pengguna inernet 
bergerak, naik 5x sejak 
2007

Industri

Pertanian

Jasa

48,9%

38,3%

12,8%
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agama PendaFTaran seKOlah

Muslim (Sunni)

Budha

Kristen

Hindu

Konghucu, Taoisme dan 
kelompok-kelompok 
Kristen yang lain

Lain-lain 

Tidak beragama 

60,4%

19,2%
9,1%

6,3%
2,6%

1,5%
0,8% 94% 94%

94% dari anak-anak perempuan dan 
laki-laki terdaftar  
di sekolah dasar

seKOlah dasar

71% 66%
71% dari anak perempuan dan 

66% dari anak laki-laki terdaftar di 
sekolah lanjutan

seKOlah lanjuTan

36% 
36% dari populasi yang cukup umur 

untuk pendidikan tersier 
terdaftar kuliah (2008)

PendidiKan Tersier

92% dari orang dewasa dan 98% 
kaum muda mampu membaca dan 

menulis (2006)

jumlah POPulasi Yang mamPu 
memBaca dan menulis

92% 

98% 

eTnis
Tiga kelompok etnis terbesar di Malaysia adalah etnis Melayu (50,4%), 
China (23,7 %), dan India (7,1 %). Selain yang di atas juga terdapat 
kelompok-kelompok pribumi dan sub-kelompok etnis.

sisTem PendidiKan
Sistem sekolah di Malaysia terdiri dari dua tahap. Anak-anak di 
Malaysia menghadiri Sekolah Dasar dari umur 7 sampai 12 tahun.
Ada dua tipe sekolah: sekolah umum atau Sekolah Kebangsaan dan 
sekolah tradisional atau Sekolah Jenis Kebangsaan. Pelajaran sekolah 
diberikan dalam bahasa Malay di sekolah umum dan dalam bahasa 
China atau Tamil di sekolah tradisional.

Sekolah lanjutan di Malaysia, atau Sekolah Menengah Kebangsaan, 
terdiri dari lima tahap, yang masing-masing berdurasi satu tahun.

Di Malaysia juga ada sekolah umum, swasta, dan sekolah yang dibiayai 
negara.

Berbagai universitas umum dan swasta di Malaysia menawarkan 
suasana belajar yang baik bagi 600.000 mahasiswa di negara ini. 
Universitas-universitas khusus berfokus kepada program teknis. 

Kebijakan pemerintah Malaysia yang fokus kepada kelompok 
Pribumi – yaitu dengan memberikan berbagai hak istimewa terhadap 
kelompok Melayu dan pribumi yang lain – sangat dominan di dalam 
sistem pendidikan. Akses ke universitas umum dimudahkan bagi 
kaum Melayu melalui berbagai beasiswa. Mahasiswa China dan India 
seringkali harus bergantung kepada sekolah swasta, atau belajar ke 
luar negeri.

TeleKOmuniKasi angKaTan Kerja

• Tingkat pengangguran: 3,4% (2011)

(2010)

inFOrmasi negara
malaYsia

Industri

Pertanian

Jasa

49%

36%

13%

30,4 juta 

5 juta 1,1 juta 

64,6 %

Jumlah telepon 
seluler (2009)

dari populasi memiliki 
akses internet
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indOnesia
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gamBaran umum

• Kaum muda Muslim Indonesia merasa optimis, bahagia dengan kehidupan mereka dan 

mempunyai pandangan positif tentang masa depan.

• Keluarga inti memainkan peran utama dalam perkembangan pribadi kaum muda Muslim 

Indonesia. Pengaruh dari keluarga inti paling kuat pada kalangan yang berumur antara 15 

sampai 19 tahun. 

• Kaum muda Muslim Indonesia sangat berminat untuk membangun rumah tangga mereka 

sendiri. Mereka bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak 

mereka.

• Kaum muda Muslim di Indonesia memandang identitas diri mereka terutama sebagai orang 

Muslim, baru kemudian sebagai warga negara Indonesia. 

• Lebih dari 90 persen kaum muda Muslim Indonesia mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan 

adalah penting, dan lebih dari 60 persen mengatakan bahwa menjadi seorang Muslim yang baik 

adalah penting.

• Bagi kaum muda Muslim Indonesia, agama adalah pegangan psiko-sosial yang penting untuk 

menjamin masa depan yang mereka inginkan di hadapan gejolak perubahan yang dialami 

masyarakat Indonesia. 

• Hanya 13,5 % dari kaum muda Muslim menyetujui poligami. Jauh lebih banyak perempuan muda 

yang tidak setuju dengan poligami daripada laki-laki muda.

• Kaum muda Muslim di Indonesia akan lebih taat menjalani ritual agama bila ada elemen kontrol 

sosial.

• Para responden perempuan lebih menekankan identitas Islam mereka dan lebih konsisten 

menjalankan ibadah agama daripada responden laki-laki.

• Hampir 90 persen dari kaum muda Muslim Indonesia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

terhadap orang lain. Namun pada saat yang sama, mereka  peduli terhadap kepentingan diri, 

mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan mereka dan membentuk masa depan mereka secara 

mandiri.

• Ketergantungan terhadap teknologi merubah gaya hidup kalangan muda Muslim Indonesia 

secara drastis, khususnya kawula muda yang tinggal di perkotaan. 

• Sebagian besar kalangan muda Muslim Indonesia menerima situasi politik dan ekonomi 

Indonesia pada masa kini. Lebih dari 60 persen menganggap bahwa Indonesia berada di jalan 

yang benar. 

• Lebih dari 70 persen kalangan muda Muslim Indonesia menganggap bahwa rakyat mempunyai 

kekuatan untuk menggantikan pemerintahan yang mereka tidak kehendaki.

• 49 persen kalangan muda Muslim Indonesia tidak menganggap bahwa pemimpin agama harus 

menggantikan peran para POLITIKUS. 

• Lebih dari 70 persen responden tidak bermasalah  jika wanita mengambil alih peran kepemimpinan 

di masyarakat.
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PengemBangan PriBadi
Kaum muda muslim indOnesia merasa OPTimis, Bahagia dengan KehiduPan mereKa 
dan memandang masa dePan dengan POsiTiF.

Secara umum, para kawula muda yang diwawancarai terlihat optimis, 
tenteram dengan kehidupan, serta percaya diri tentang keberadaan dan masa 
depan mereka. Sebagian besar dari responden, persisnya 93,8%, mengatakan 
bahwa mereka bahagia dengan kehidupan mereka. 83,6% dari para responden 
memandang diri sebagai “penuh energi dan haus akan kegiatan”, sedangkan 
58% dari peserta yakin bahwa mereka dapat bekerja atau belajar dalam bidang 
yang mereka inginkan. Lebih dari dua pertiga peserta mengatakan bahwa 
mereka menikmati hidup dan puas dengan kondisi ekonomi mereka.

Namun, ada juga responden yang tidak mengambil peran yang aktif di dalam 
kehidupan mereka, dan bahkan kadang memiliki pandangan fatalistis: 51,9% 
mencitrakan diri mereka sendiri sebagai “pemalu dan pendiam”, 52,5% dari 
peserta survei mengatakan bahwa mereka tidak suka berdebat dengan orang 
lain, sedangkan 50,8% dari para responden mengakui bahwa mereka merasa 
rendah diri terhadap orang lain. 41,8% dari para responden mengatakan 
bahwa mereka kadang-kadang merasa kesepian. 

Tingkat optimisme di antara para pemuda sangat berhubungan dengan 
beberapa variabel sosial, seperti yang akan digambarkan lebih lanjut di laporan 
ini.

Menarik bahwa, ketika para peserta diminta untuk menilai perkembangan 
Indonesia pada beberapa tahun terakhir, mereka tampak tidak begitu 
antusias. 53,5% dari para responden mengatakan bahwa kinerja pemerintah belum membaik, atau bahkan semakin buruk. Sedangkan, 
64% dari kalangan muda Muslim Indonesia yang mengikuti survei ini, memandang keadaan ekonomi belum berubah, atau bahkan lebih 
buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada umumnya, para responden tidak yakin bahwa jasa pelayanan umum pemerintah dapat 
memenuhi kebutuhan atau hak-hak mereka, atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan terhadap pemerintah terbilang 
rendah. Hal ini akan diterangkan secara lebih mendalam di laporan ini.

Para pemuda Muslim yang terlibat dalam survei ini kelihatannya mempunyai pandangan  yang jelas tentang keinginan dan tujuan mereka. 
Kesuksesan sangat penting bagi mereka, dan mereka bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru atau mengalami peningkatan  
secara sosial. Lebih dari 97% dari para responden memandang sukses di karir mereka sebagai hal yang penting. 61% menekankan perlunya 
pendidikan yang berkualitas. 73% dari para responden memandang bahwa pekerja keras pantas  menjadi lebih kaya, 64% dari mereka 
tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru, sedangkan 57% dari para responden percaya dengan pentingnya peran kerja keras untuk 
mencapai tujuan mereka. 53% dari peserta bertekad untuk sukses dalam pekerjaan mereka, sedangkan 22,3% mengatakan bahwa menjadi 
kaya adalah hal yang penting bagi mereka. 

GRAFIK 1
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Secara umum, 
apakah Anda bahagia dengan hidup Anda?

Ya,  
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GRAFIK 2 
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Penuh energi dan haus akan 
kegiatan
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Bekerja keras untuk mencapai 
tujuan saya
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Di antara ciri-ciri yang di bawah ini, yang mana yang paling sesuai menggambarkan diri Anda? 
Apakah ciri-ciri tersebut sangat cocok, cukup cocok, tidak cocok, atau tidak cocok sama sekali 
dengan Anda? 
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GRAFIK 3-1

70

60

50

40

30

20

10

0

pe
rs

en
ta

se

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tidak tahu / 
Tidak jawab

Pedesaan

Perkotaan

MENIKMATI PENDIDIKAN 
YANG BERKUALITAS

0,5
0,0

0,1
0,0

0,1
0,0

0,4
0,2

1,6
0,7

2,6
1,2

4,4
5,1

14,6
13,8

15,2
16,4

59,9
62,6

0,4
0,0

Dari skala 1 sampai 10 - 1 berarti tidak penting sama sekali, sedangkan 10 adalah 
sangat penting - bagaimana Anda menilai permasalahan berikut?

GRAFIK 3-2
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Dari skala 1 sampai 10 - 1 berarti tidak penting sama sekali, sedangkan 10 adalah 
sangat penting - bagaimana Anda menilai permasalahan berikut?

Pengertian optimisme, ambisi, dan pengarahan langsung terhadap tujuan bervariasi jika kita memandang secara khusus penggolongan 
sosial seperti: gender, lingkungan sosial (perkotaan dan pedesaan), umur (15-19 dan 20-25), tingkat pendidikan, dan penghasilan.

Responden antara umur 20 sampai 25 tahun akan lebih cenderung untuk menggambarkan diri mereka sebagai pekerja keras demi 
mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka juga lebih bersemangat untuk menjadi kaya. Data ini menunjukkan bahwa kawula muda 
akan mempunyai pandangan hidup yang lebih realistis begitu mereka lebih tua. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, begitu para 
responden mencapai umur antara 20 sampai 25, mereka akan mulai merasa dibebani oleh tanggung jawab yang semakin banyak terhadap 
keluarga inti, kerabat, dan rumah tangga yang akan mereka bangun di kemudian hari.

Kaum muda Pedesaan semaKin menYadari PenTingnYa PendidiKan Yang BerKualiTas.

Secara mengejutkan, survei ini menemukan bahwa para responden dari daerah pedesaan akan lebih cenderung untuk memandang sukses 
di dalam karir dan menjadi kaya sebagai hal yang penting dibandingkan responden dari daerah perkotaan. Mereka juga semakin menyadari 
pentingnya pendidikan yang berkualitas. Data ini mungkin berlawanan dengan pandangan umum tentang kehidupan di pedesaan. Hasil ini 
juga menunjukkan bahwa integrasi masyarakat Indonesia dengan ekonomi pasar menyebabkan pengaruh uang menjadi semakin tinggi, 
karena masyarakat memerlukannya untuk membeli kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, para responden dari pedesaan merasa 
bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan menjadi kaya.

Namun, pemuda Muslim di pedesaan yang mengambil survei ini masih menganut pandangan diri yang kurang aktif, atau bahkan 
terkadang  fatalistis. Responden desa lebih cenderung memiliki pandangan-pandangan berikut: (1) enggan berdebat dengan orang 
lain; (2) merasa rendah diri terhadap orang lain; (3) cenderung percaya bahwa nasib akan menentukan kaya atau miskin dan sukses 
atau gagal dan (4) merasa kesepian.
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GRAFIK 4

Di antara ciri-ciri yang di bawah ini, yang mana yang paling dapat menggambarkan diri Anda? 
Apakah ciri-ciri tersebut sangat cocok, cukup cocok, tidak cocok, atau tidak cocok sama sekali 
dengan Anda? 
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Di lain pihak, responden perkotaan kota dituntut lebih mandiri dari segi keuangan dan pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan 
rekan mereka di pedesaan. Responden yang tinggal di kota harus memiliki kepastian yang lebih tinggi dalam keuangan karena biaya 
hidup yang lebih tinggi. Lebih banyak responden yang tinggal di kota merasa kondisi ekonomi mereka lebih baik daripada rekannya 
yang tinggal di desa. (Fußnote löschen, auch in proof-read Version)

Tidak mengejutkan jika survei ini menunjukkan bahwa responden yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung lebih optimis. Para 
responden yang berpenghasilan lebih dari satu juta rupiah per bulan (atau 25,5 % dari responden yang bekerja) lebih yakin akan 
kemampuan untuk bekerja atau belajar dalam bidang yang mereka inginkan dan memandang dirinya sebagai “penuh energi dan 
haus akan kegiatan”. Akan tetapi, lebih dari 80 persen pemuda bekerja yang kurang makmur juga menggambarkan diri mereka 
demikian.

Namun, para pemuda dengan pendapatan yang rendah lebih tertekan karena beban kerja mereka. Beberapa dari mereka  bahkan 
tidak berusaha untuk menghadapi, atau mencari solusi untuk tekanan mereka. Mereka juga lebih cenderung merasa kesepian dan 
lebih merasa rendah diri dibandingkan pemuda yang lebih kaya.

Survei juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, mereka juga menjadi semakin kritis. Kelompok ini 
juga lebih khawatir tentang masa depan mereka. Mereka sangat takut akan kemungkinan kehilangan pekerjaan, memandang dirinya 
sebagai individu energetik yang selalu tertarik dengan aktivitas baru, dan percaya bahwa pekerja keras layak menjadi kaya. Mereka 
juga melihat dirinya sebagai pekerja keras yang bertekad untuk mencapai ambisi. Grup ini memperlihatkan sikap agresif, yang 
dicerminkan oleh kecenderungan mereka untuk berdebat. Sebaliknya, banyak responden dari kelompok yang berpendidikan rendah 
sangat tidak suka berdebat. 

Kaum muda perempuan Muslim Indonesia berusaha untuk sukses di rumah tangga, pekerjaan, dan pelajaran pada saat yang 
bersamaan. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa mereka memiliki persepsi akan diri mereka sendiri sebagai kurang enerjik dan 
kurang haus kegiatan daripada laki-laki. Mereka juga merasa lebih rendah diri, tidak suka berdebat, dan memandang dirinya pemalu 
dan pendiam. Di sisi lain, jumlah peserta perempuan di survei ini yang bercita-cita menjadi ibu yang baik bagi anak mereka jauh lebih 
banyak daripada laki-laki yang ingin menjadi bapak yang baik bagi anak-anak mereka.

Kaum muda muslim indOnesia memandang diri mereKa TeruTama seBagai muslim, 
Baru Kemudian seBagai Warga negara indOnesia.

Segi yang menarik dari survei menemukan bahwa 47,5% responden menyatakan dirinya pertama-tama sebagai seorang Muslim, 
dibandingkan 40,8% yang mengutamakan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Sementara, hanya 10,7% responden yang 
memandang dirinya terutama dengan identitas etniknya. Sebagian besar responden yang mengedepankan identitas Muslimnya tinggal di 
kota, berpenghasilan tinggi dan berpendidikan universitas. Sebaliknya, responden desa yang pria dan berpenghasilan bawah, atau kurang 
dari 400.000 Rupiah per bulan, lebih cenderung memandang dirinya sebagai orang Indonesia, sedangkan perempuan dengan pendidikan 
dasar cenderung menonjolkan identitas etnik mereka. Hal ini membuktikan kekuatan penggolongan suku sebagai aspek sosio-politik.

Dalam hal ini, banyaknya jumlah responden dari perkotaan (beberapa di antara mereka berpenghasilan lebih dari satu juta rupiah per 
bulan) yang menonjolkan identitas Muslim mereka,mencerminkan pentingnya Islam sebagai sumber kekuatan dan energi positif untuk 
menghadapi hidup di masyarakat perkotaan Indonesia yang semakin keras dan kompetitif.
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GRAFIK 5
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GRAFIK 6

Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan orang tua? Apakah pernyataan-
pernyataan di bawah ini benar atau salah dalam menggambarkan hubungan Anda  
dengan orang tua?
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Keluarga inTi memainKan Peran uTama di dalam PerKemBangan PriBadi  
Kaum muda muslim indOnesia.

OrienTasi Keluarga

Keluarga asal menjadi institusi penengah, sebagai agen sosialisasi utama, sekaligus ajang bagi kaum muda muslim untuk 
berkembang ke arah yang lebih positif. Kadang pula, keluarga berfungsi sebagai perlindungan sosial dan menjadi dasar pembangun 
kepercayaan diri bagi para pemuda (bandingkan dengan Somantri, 2007). 

95,5% responden mengatakan bahwa hubungan mereka dengan orangtua mereka sangat baik. 92,1% menyatakan ‘tidak benar’ 
terhadap pernyataan “orang tua saya tidak peduli”. Bahkan, 78,1% responden menyatakan adalah tindakan yang salah bila seorang 
anak tidak meminta nasihat orang tua. Sedangkan 96,5% menyatakan bahwa orang tua mereka sering memberi nasihat. Bahkan 
78,1% responden menyatakan adalah tindakan yang salah bila seorang anak tidak meminta nasihat orang tua. 
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GRAFIK 7

Apakah Anda akan membesarkan anak Anda sama dengan cara Anda dibesarkan?
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Survei pun menemukan bahwa keluarga inti tetap dilihat sebagai teladan hidup para responden. Menghormati orang tua – seperti 
yang diajarkan oleh Al-Qur’an – adalah nilai yang sangat dianut oleh para responden. 30,1% menyatakan bahwa salah satu tujuan 
hidup mereka adalah menjadi ayah/ibu yang baik. Keluarga inti tetap menjadi teladan untuk membesarkan anak. 48,6% dari para 
responden menyatakan bahwa mereka akan membesarkan anaknya seperti mereka dibesarkan oleh orang tua mereka. Bahkan 
Bahkan, 25,7% responden (khususnya yang berpenghasilan rendah) menyatakan bahwa mereka akan lebih ketat dalam membesarkan 
anak daripada orangtua mereka.

Pengaruh dari Keluarga inTi Paling Besar Pada KelOmPOK umur 15 samPai 19 Tahun.

Kedekatan kepada keluarga inti bervariasi menurut usia, gender, tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan. Survei 
menemukan bahwa semakin muda responden, mereka semakin diatur dan dilindungi oleh keluarga mereka. Sebaliknya, semakin dewasa 
usia responden, ketatnya pengawasan dari keluarga mereka juga semakin berkurang. Dari 51,4% responden yang selalu merasa diatur oleh 
orang tua, sebagian besar dialami oleh responden berusia muda. 

Bila sebagian besar responden perkotaan mengatakan bahwa mereka akan membesarkan anak seperti mereka dibesarkan, peserta dari 
pedesaan lebih menekankan peran pendidikan agama bagi anak mereka. 

Responden yang menghasilkan lebih dari satu juta rupiah setiap bulan mengatakan bahwa mereka akan menjaga hubungan yang baik 
dengan orang tua, walaupun mereka kerap berbeda pendapat. Sebaliknya, responden yang menghasilkan sekitar 400.000 Rupiah per 
bulan (hampir 19% dari pemuda yang bekerja) menunjukkan pendirian yang lebih kritis begitu mereka ditanya tentang pendidikan anak-
anak mereka. Responden dari kelompok ini mengatakan bahwa mereka akan lebih keras dalam membesarkan anak dibandingkan orang 
tua mereka sendiri. Temuan ini membuktikan suatu tren di masyarakat Indonesia, yaitu semakin banyaknya mobilitas sosial-vertikal 
antara generasi muda Muslim. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa segi-segi pendidikan yang mereka terima dari keluarga yang tidak 
mempersiapkan mereka untuk status sosial atau karir mereka saat ini. Oleh karena itu, kekurangan  itu akan mereka perbaiki ketika 
membesarkan anak-anak mereka di masa depan. 

Survei memperlihatkan bahwa semakin rendah tingkat penghasilan responden, semakin tinggi tingkat ketergantungan secara psikologis 
mereka terhadap orangtua. Dalam kaitan ini, tipe responden ini lebih sering meminta nasihat kepada orang tuanya dalam menghadapi 
suatu masalah. Sebaliknya, responden yang berpenghasilan lebih tinggi akan lebih mandiri dalam hal pengambilan keputusan. 

Temuan survei juga menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan dasar lebih patuh dan kurang kritis dibandingkan dengan 
kelompok yang berpendidikan lebih tinggi. Tingkat ketergantungan psikologis responden sekolah dasar terhadap keluarga mereka pun 
lebih tinggi. Responden dari kelompok ini lebih banyak meminta nasehat dari orang tua. Mereka juga lebih memilih menghindari bertengkar 
dan berbeda pendapat dengan orang tua. Lebih banyak pula kelompok ini yang menganggap selalu bertengkar dan berbeda pendapat 
dengan orang tua adalah salah, dan mereka juga tidak suka bertindak sebelum meminta pendapat dari orang tua.

Di sisi lain, para responden dengan pendidikan universitas secara relatif lebih kritis di dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan 
orang tua mereka. Tingkat kepatuhan mereka terhadap orang tua tidak semutlak responden yang hanya berpendidikan dasar. Namun, 
para responden yang berpendidikan tinggi ini masih dapat mempertahankan hubungan baik dengan orang tua mereka, walaupun kerap 
berbeda pendapat. Mereka lebih independen, khususnya dalam konteks psikologis. Mereka lebih cenderung untuk tidak meminta nasihat 
dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang tua mereka dibandingkan dengan responden yang kurang berpendidikan .

laPOran negara: indOnesia



Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia 19

Agak benar Agak salah Tidak tahu/ 
Tidak jawab

90

67,5

45

22,5

0

pe
rs

en
ta

se

25,2
17,9

74,1
81,8

0,6
0,3

Laki-laki

Perempuan

GRAFIK 10

Apakah pernyataan ini agak benar atau agak 
salah dalam menggambarkan hubungan 
Anda dengan orang tua Anda?
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GRAFIK 8

Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan orang tua? Apakah pernyataan-
pernyataan ini agak benar atau agak salah di dalam menggambarkan hubungan Anda dengan 
orang tua Anda? Kami berdiskusi dan saya selalu dapat mengungkapkan pandangan dan 
keinginan saya
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GRAFIK 9
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Namun, responden dengan pendidikan dasar tidak selalu tunduk kepada orang tua mereka. Responden dalam kategori ini sering berencana 
untuk membesarkan anak mereka secara lebih disiplin dibandingkan dengan cara mereka dibesarkan. Pemikiran ini mungkin disebabkan 
oleh pandangan bahwa keterampilan dan kualifikasi mereka sudah tidak mencukupi untuk membangun kehidupan yang baik. Grup ini 
berharap bahwa anak-anak mereka tidak hanya berbekal keterampilan di bawah standar seperti yang dihasilkan oleh pendidikan dasar 
mereka. Temuan ini menunjukkan tekad responden-responden kelompok ini untuk memberi anak-anak mereka kehidupan yang lebih baik 
daripada yang mereka miliki.

    
Gender mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam hubungan para 
kawula muda dengan orang tua mereka. Laki-laki muda lebih cenderung 
meminta nasihat dari orang tua mereka, akan tetapi di sisi lain mereka 
merasa lebih dikontrol oleh orang tua. 54,3% dari laki-laki muda merasa 
bahwa orang tua mereka “selalu mengatakan kepada mereka apa yang 
harus dilakukan” dibandingkan dengan 48% dari perempuan muda. Namun, 
untuk mengungkapkan opini mereka, para peserta muda tampaknya lebih 
percaya diri.

Para perempuan muda tampak lebih dekat dengan orang tua mereka, 
dan lebih jarang bertengkar dengan orang tua. 33,9% mengatakan bahwa 
mereka tidak akur dengan orang tua mereka dan sering berbeda pendapat 
dibandingkan dengan lebih dari 40% laki-laki muda. 
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GRAFIK 11
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GRAFIK 12
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Kaum muda muslim indOnesia sangaT BerminaT dalam memBangun Keluarga mereKa sendiri.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa banyak pemuda Muslim 
Indonesia sangat berminat dalam membangun keluarga masing-masing. 
Orientasi mereka terhadap keluarga adalah cara untuk mendapatkan 
kehidupan yang lebih baik untuk mereka dan orang-orang yang dicintai. 
Keluarga juga merupakan sumber kehangatan psikologis dan pencapaian 
kebahagiaan individu, dan juga perlindungan psiko-sosial dan naungan 
dari tekanan dan ketidakpastian hidup di Indonesia masa kini. Bagi banyak 
responden, membesarkan keluarga ideal juga merupakan cara untuk 
menunjukkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan negara. 

Sebagian besar responden, atau 94,4% mengatakan bahwa membesarkan 
keluarga membuka jalan bagi kehidupan yang lebih bahagia, sedangkan 
30,1% dari peserta mengatakan bahwa menjadi orang tua yang baik adalah 
salah satu dari tujuan utama di hidup mereka. 57,3% mengatakan bahwa 
menikah dan membesarkan keluarga adalah hal yang penting.

Anak-anak memainkan peran utama dalam struktur keluarga kaum muda 
Muslim Indonesia. 96,4% dari semua responden mengatakan bahwa mereka 
ingin punya anak, dan 71,6% dari peserta survei mengatakan bahwa mereka 
menginginkan paling tidak dua anak (laki atau perempuan). 

Jika kita melihat para responden perempuan secara lebih dekat, semakin nyata 
bahwa wanita Muslim yang muda menginginkan dua hal sekaligus: keluarga 
bahagia dan karier yang sukses. Survei ini menemukan lebih banyak jumlah 
wanita yang  menunda punya anak untuk memusatkan diri kepada pekerjaan 
di awal pernikahan mereka.

hanYa 13,5 % dari Pemuda muslim menYeTujui PraKTiK POligami.

agama
Ketika membahas orientasi keagamaan, pemuda Muslim di Indonesia tampaknya sangat beragama. Mereka menilai kepercayaan kepada 
Tuhan dan beragama dengan taat lebih penting daripada sukses di dalam karir, sukses, perkawinan, teman atau menikmati hidup.

Mengenai praktik syariat Islam, 59,6% mengatakan bahwa mereka berpuasa selama bulan suci Ramadan. 28,7% dari responden yang 
mengambil survei mengatakan bahwa mereka salat lima kali sehari, sedangkan 10,8% selalu membaca Alquran. Di sisi yang lebih 
ekstrim, 38,1% responden mengatakan bahwa jilbab diwajibkan untuk wanita, sedangkan 60,1% mengatakan bahwa pemuda Muslim 
yang minum alkohol semestinya dicambuk. Tapi yang menarik, menyangkut  poligami, suatu topik yang diperdebatkan secara luas, 
hanya 13,5% dari responden menyatakan persetujuan mereka.

laPOran negara: indOnesia
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GRAFIK 14
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GRAFIK 13
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Agama memberikan dasar dan energi positif bagi banyak pemuda Muslim Indonesia yang lalu mereka gunakan sebagai sumber 
kepastian dan kebahagiaan untuk meraih masa depan yang sukses. Banyak dari mereka memerlukan energi positif ini sebagai landasan 
psikologis di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh gejolak sosial. Islam menjadi makna hidup yang memberi inspirasi dan cara 
bagi pemuda Muslim Indonesia untuk menghadapi kenyataan, selain menjadi sumber stabilitas untuk menghadapi ketidakpastian 
dalam kehidupan di Indonesia masa kini. Keimanan Islam dijadikan perisai psikologis dan naungan. Agama juga menjadi aset sosio-
psikologis yang positif untuk mencapai dan menjamin masa depan yang ingin diperoleh para responden. Bagi mereka, Islam adalah 
landasan yang mereka gunakan untuk mengejar pendidikan, mendapat pekerjaan, dan membangun karir.

agama menjadi aseT sOsiO-PsiKOlOgis Yang POsiTiF unTuK menjamin  
masa dePan Yang mereKa inginKan.

Para responden membangun pengertian keagamaan mereka berdasarkan 
pandangan pesimis dan tidak pasti tentang masyarakat Indonesia di masa 
kini. Ketidakpastian yang harus dihadapi para responden mendorong 
mereka untuk mencari jaminan kehidupan yang lebih baik di masa 
depan. Dengan demikian, di satu sisi, keagamaan mereka dikembangkan 
oleh kecenderungan kuat atas pemenuhan individu. Pemikiran ini dapat 
dimengerti, terutama untuk peserta muda diantara umur 15 sampai 25 
tahun. Responden pada kelompok umur ini cenderung menggunakan 
energi mereka untuk mempersiapkan diri secara mental dan memperoleh 
keterampilan yang dapat menolong mereka untuk hidup lebih sejahtera 
dan bahagia di masa depan.

Di sisi lain, bimbingan agama memainkan peran yang penting di dalam 
membangun keagamaan pemuda Muslim: 71,5% dari para responden 
berasal dari keluarga yang beragama, sedangkan 16,7% berasal dari rumah 
tangga yang sangat taat. Hanya 10,1% dari para peserta mengakui bahwa 
mereka berasal dari keluarga yang tidak beragama. Seperti yang sudah 
ditunjukkan, keluarga inti adalah titik acuan utama dalam perkembangan 
pribadi pemuda Muslim di Indonesia, oleh karena itu pengaruh dari latar 
belakang keluarga tidak dapat diremehkan.

Kaum muda aKan leBih TaaT menjalani riTual agama Bila ada elemen KOnTrOl sOsial .

Praktik ritual tidak sekokoh identitas pribadi, sosial dan keluarga orang-orang yang menjalaninya. Apabila praktik agama Islam dijalankan 
dengan tingkat kontrol sosial yang tinggi maka praktik agama akan semakin sering dilaksanakan oleh kaum muda Muslim. Sebaliknya, 
apabila ibadah agama Islam dijalankan dengan kontrol sosial yang rendah maka praktik agama oleh orang muda juga akan rendah. Salah 
satu contoh dapat dilihat bila kita melihat praktik agama pada bulan suci Ramadan: para anggota keluarga akan berbuka puasa bersama, 
dan mereka juga akan bersantap “sahur” yang sebelum fajar dan mulainya puasa sepanjang hari. Rumah tangga yang taat dan sangat 
beragama kerap mengadakan sholat berjamaah di rumah mereka, meski mereka lebih cenderung melakukannya di mesjid. Keluarga-
keluarga ini juga akan mengadakan pembacaan surah-surah dari Al-Qur’an bersama pada bulan Ramadhan. Ritual-ritual kolektif seperti ini 
kerap dijalankan oleh kaum muda Muslim di Indonesia.
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Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, 59,6% dari para responden mengatakan bahwa mereka menjalani ibadah puasa pada bulan suci 
Ramadan. Namun hanya 28,7% mengatakan bahwa mereka selalu melaksanakan sholat lima waktu, sedangkan hanya 10,8% mengakui 
bahwa mereka selalu membaca al-Qur’an. Di tempat-tempat dimana kontrol sosial relatif lebih renggang, 61% kadang-kadang membaca 
al-Qur’an, 39,7% kadang-kadang sholat, sedangkan hanya 8,9% kadang-kadang berpuasa.
 
Nilai-nilai keislaman pun juga menjadi acuan muda Muslim dalam membangun rumah tangga dan identitas sosial mereka kelak. 69,7% 
mengatakan bahwa calon suami atau istri mereka harus menjadi Islam bila berbeda agama. 90,1% menyatakan bahwa mereka tidak ingin 
menikah dengan pasangan yang berbeda agama. 

Seperti aspek-aspek lain dalam survey ini, ketaatan ritual keagamaan bervariasi menurut usia, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat 
pendidikan dan tingkat penghasilan. Data menunjukkan bahwa responden yang berusia muda (antara 15 sampai 19 tahun) akan lebih 
menegaskan identitas pribadi keagamaannya. Kategori umur tersebut lebih cenderung untuk  memandang pentingnya menjadi Muslim 
yang baik dibandingkan dengan responden berusia 20-25 tahun. Kelompok responden ini juga yang menyatakan bahwa berjilbab adalah 
wajib bagi perempuan, dan lebih banyak dari kelompok ini juga lebih cenderung untuk membaca Alquran. 

Namun begitu membahas pertanyaan tentang apakah calon istri atau suami yang berbeda agama harus menjadi Islam, responden yang 
lebih tua mengambil pendirian yang lebih konservatif, yaitu 74,5% dibandingkan dengan 64,5 persen.  

Responden dari daerah pedesaan akan lebih menegaskan identitas keagamaan perorangan dan sosial keluarga mereka. Mereka lebih taat 
menjalankan ritual agama dan ibadah. Mereka merupakan mayoritas dari 69,7% peserta yang percaya bahwa suami atau istri yang berbeda 
agama harus menjadi Islam. Tingkat responden pedesaan yang melaksanakan ibadah agama juga lebih tinggi – mereka merupakan jumlah 
yang besar dari 28,7% yang menyatakan selalu menjalankan sholat lima waktu. Kelompok ini merupakan mayoritas dari 60,1% responden 
yang menyatakan kaum muda Muslim yang minum alkohol semestinya dicambuk. Responden pedesaan juga lebih paham isi al-Qur’an 
daripada responden kota.

GRAFIK 15-1
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GRAFIK 15-2
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GRAFIK 16
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Data dari survei menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin beragam juga sumber pengetahuan mereka tentang 
agama Islam. Selanjutnya, survei juga menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan responden, semakin kuat pula tingkat ketaatan 
menjalankan keyakinan dan ritual keagamaan. Tingkat penegasan dan penguatan identitas keagamaan di tingkat perorangan dan keluarga 
juga relatif tinggi. 

Sebagai contoh, responden berpendidikan perguruan tinggi mendapatkan informasi tentang agama Islam dari (1) kiai dan ustadz setempat, 
(2) orang tua, (3) pengajian, (4) buku dan majalah, dan (5) teman (23,2% dibandingkan dengan  8,6%). 

Temuan juga menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan sebagian besar dari 59,6% responden yang dengan konsisten melaksanakan 
ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Responden yang berpendidikan universitas juga lebih cenderung untuk sholat lima waktu atau 
meminta suami/istri mereka untuk memeluk Islam. Di sisi lain, kelompok ini merupakan mayoritas dari 13,5 % responden yang menerima 
atau menyetujui poligami.

Responden berpenghasilan bawah cenderung menginternalisasikan identitas keagamaan pribadi dan keluarga secara lebih mendalam. 
Tingkat kepatuhan mereka itu relatif sejajar dengan pola beribadah mereka. Kebanyakan dari 90,1% responden yang menyatakan tidak 
ingin menikah dengan pasangan yang berlainan agama berasal dari golongan yang berpenghasilan lebih rendah. Mereka juga adalah 
kebanyakan dari 38,1% responden yang memandang jilbab sebagai keharusan, dan juga merupakan sebagian besar dari 16,7% responden 
yang memiliki latar belakang keluarga yang sangat beragama. Kelompok responden berpenghasilan rendah juga memiliki pola spesifik 
dalam menjalankan sholat. Data menunjukkan bahwa semakin rendah penghasilan responden, semakin taat mereka menjalankan sholat. 
Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penghasilan, semakin rendah ketaatan responden dalam menjalankan sholat.

Ada indikasi kuat bahwa responden berpenghasilan rendah masih bergantung pada budaya lisan dalam menyerap pengetahuan agama, 
seperti dalam kelompok pengajian di lingkungan rumah mereka. Temuan tersebut juga memperlihatkan kuatnya ikatan sosial mereka 
dalam berkelompok, dan besarnya peran tokoh agama sebagai sumber pengayaan dan pendalaman pengetahuan agama mereka.  

Dalam perihal pemakaian jilbab, lebih banyak responden yang menganggap keputusan tersebut ada di tangan perempuan. 20,8% 
responden menyatakan bahwa perempuan memiliki wewenang untuk menentukan memakai jilbab atau tidak. Hanya 0,5% yang 
menyatakan bahwa keputusan berjilbab adalah tanggung jawab ayah/suami mereka. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan responden, mereka semakin cenderung memiliki pandangan bahwa keputusan berjilbab sepenuhnya menjadi wewenang pihak 
perempuan. Responden dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah juga percaya bahwa keputusan untuk memakai jilbab sepenuhnya 
tergantung kepada perempuan yang bersangkutan, sependapat  dengan responden yang lebih tua dan tinggal di perkotaan. 

Aspek manfaat jilbab di mata responden merupakan sesuatu yang perlu diulas. 17,8% responden mengatakan bahwa jilbab akan 
“melindungi perempuan dari sorotan mata laki-laki”, sementara 7,1% yang lain menyatakan bahwa perempuan berjilbab terlihat menarik. 
Sementara sebagian besar responden yang percaya bahwa jilbab akan melindungi perempuan berasal dari golongan dengan pendapatan 
sedang dan tinggi, berasal dari daerah pedesaan, dan berusia lebih tua. Sementara pandangan bahwa jilbab itu menarik dijumpai pada 
responden berpendidikan dasar dan berumur di antara 20 sampai 25 tahun.

Para resPOnden PeremPuan leBih meneKanKan idenTiTas islam mereKa dan leBih 
KOnsisTen menjalani iBadah agama dariPada resPOnden laKi-laKi.

Responden perempuan lebih kuat berpegang pada identitas Muslim mereka. Meski tidak ada satu pun dari peserta survei perempuan 
yang akan berpindah agama bila mereka telah menikah dengan suami non-Muslim, mereka akan membiarkan suaminya memeluk 
agama mereka. Meski begitu, tetap saja ada responden perempuan yang berharap bahwa suami mereka akan menjadi Islam. Walau 
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banyak perempuan Muslim Indonesia tidak mempunyai kecenderungan untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim, mereka masih mau 
berkompromi. Mereka tetap berupaya menjadi Muslimah yang baik, dan tetap membiarkan suaminya tersebut tetap memeluk agamanya.

GRAFIK 17
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GRAFIK 18
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Responden perempuan juga lebih memiliki pandangan kritis terhadap praktik poligami. Jauh lebih banyak perempuan yang tidak setuju 
terhadap poligami dibandingkan laki-laki. Mereka merasa poligami tidak adil karena mereka prihatin perihal kesetaraan gender dalam 
konteks ini.

Secara keseluruhan, wanita muda Muslim relatif lebih taat menjalankan ibadah agama Islam. Survei menunjukkan bahwa ternyata 
lebih banyak responden perempuan yang menjalankan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan membaca al-
Qur’an daripada laki-laki.

laPOran negara: indOnesia
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Sering 

GRAFIK 19
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Sering Selalu Kadang-kadang Tidak pernah Tidak tahu / tidak jawab

Pemuda muslim merasaKan Tanggung jaWaB Yang Tinggi TerhadaP Orang lain.

lingKungan sOsial, gaYa hiduP, dan nilai-nilai
Sudah dikatakan bahwa pemuda Muslim Indonesia tampak sebagai generasi dengan orientasi pribadi yang kuat, fokus kepada kehidupan 
mereka sendiri dan bagaimana memperbaikinya. Meski demikian, data juga menunjukkan pertumbuhan tanggung jawab sosial yang 
kian tinggi di kalangan responden. Orientasi yang tinggi kepada diri sendiri dan tanggung jawab sosial yang kian kuat itu sebenarnya 
adalah dua sisi dari satu perihal. Walau tampak berbeda, kedua hal tersebut adalah upaya untuk membangun kepastian diri di tengah 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem sosial Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan psiko-sosial para responden, menguatnya 
kesadaran sosial juga merupakan tanggapan terhadap perasaan ketidakbercukupan ekonomi yang secara relatif sedang mereka hadapi.

89,6% kawula muda Muslim Indonesia yang mengikuti survei mengatakan bahwa mereka merasa bertanggung jawab yang kepada orang 
lain. 54,5% bersedia aktif menolong orang miskin, 51,6% bersedia menolong orang cacat, sedangkan 49,9% mengatakan bersedia aktif di 
dalam kegiatan melindungi binatang dan lingkungan. 40,6% responden mengatakan bahwa mereka bersedia untuk mengatur kegiatan 
untuk kalangan muda, 30,1% berpendapat bahwa generasi mereka seharusnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Di sisi lain, penemuan menegaskan kuatnya orientasi kepada diri sendiri dan percaya diri yang ditunjukkan kaum muda Muslim Indonesia 
pada masa kini: 58% dari para responden sangat percaya diri bahwa mereka mampu melanjutkan pekerjaan atau pendidikan yang mereka 
sukai. 63,9% responden berpendapat bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil. Dalam konteks ini patut dicatat bahwa kaum muda juga 
menunjukkan gejala takut terhadap faktor-faktor yang dapat mengganggu stabilitas pribadi mereka: 49,7% sangat prihatin tentang polusi, 
sedangkan 42,3% dari responden prihatin dengan kemungkinan bahwa seseorang akan mengancam, merampok atau menyerang mereka 
secara fisik. 79% mengatakan bahwa mereka “prihatin” dan “sangat prihatin” tentang ancaman terorisme. 91,4% responden khawatir 
kehilangan pekerjaan, 89,1% khawatir terkena penyakit berat seperti kanker atau AIDS (banyak dari responden ini tinggal di perkotaan).
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GRAFIK 20

Mengorganisasi kegiatan 
untuk kalangan muda

Kegiatan melindungi 
binatang dan 

lingkungan

Memperbaiki kehidupan 
orang-orang yang cacat 

fisik atau mental 

Di dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan 

orang miskin

Di dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan 
memperbaiki kondisi 

politik dan sosial
Di dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan 
perawatan orang lanjut usia 

Mempertahankan 
budaya dan tradisi 

1,6
0,840,6 47,7 9,2

2,0
1,035,4 49,9 11,6

1,3
1,234,7 51,6 11,2

0,4
0,754,5 39,0 5,5

3,4
2,626,2 49,0 18,9

1,1
0,939,0 50,0 9,0

1,4
1,549,8 41,1 6,1

Apakah Anda bersedia atau tertarik untuk terlibat di dalam aktivitas-aktivitas berikut?

Ya, pasti Ya, mungkin Mungkin  
tidak

Pasti tidak Tidak tahu/ Tidak jawab

GRAFIK 21

Polusi lingkungan

Kemungkinan perang di 
Asia Tenggara

Kemungkinan mengancam,  
merampok, atau menyerang  

secara fisik

1,7
0,249,7 44,3 4.1

4,2
2,936,5 42,5 13,9

1,4
1,847,5 43,9 5,3

2,1
3,722,6 53,4 18,1

Apakah Anda sangat prihatin, cukup prihatin, tidak begitu prihatin, atau tidak prihatin sama sekali 
dengan  permasalahan berikut?

Sangat prihatin
Cukup 
prihatin

Tidak begitu 
prihatin

Tidak prihatin 
sama sekali Tidak tahu/ Tidak jawab

Serangan teroris

Kehilangan atau kesulitan 
mencari pekerjaan

Kemungkinan permasalahan 
yang berasal dari etnisitas Anda 

Penyakit serius, seperti 
kanker atau AIDS

Jumlah imigran/ pengungsi yang  
berlebihan di Indonesia

Pelanggaran hak asasi 
manusia oleh negara

Islam radikal 

Korupsi 

Tidak adanya kebebasan 
berekspresi

Tidak ada kebebasan 
beragama

Kehilangan nilai-nilai 
tradisi dan kebudayaan

5,4
5,421,1 46,8 21,3

4,1
2,742,3 40,1 10,8

2,4
1,747,1 42,0 6,8

3,2
5,420,7 50,2 20,6

1,8
3,339,1 47,1 8,7

5,2
6,820,9 40,9 26,3

7,7
1,836,5 38,8 15,2

1,8
2,829,2 54,0 12,2

3,0
2,536,0 46,5 11,9

1,5
2,943,9 44,1 7,6
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GRAFIK 22

Ada yang percaya bahwa kehidupan tidak 
mudah dan penuh dengan tekanan. Yang mana 
diantara permasalahan berikut ini yang menjadi 
penyebab paling umum dari perasaan tertekan 
Anda?

Masalah di sekolah/
universitas

Masalah pekerjaan

Penampilan 
fisik

Kesehatan 

24,7%
10,6%

8,7%

16,8% 21,5%

8,3%

4,3%

0,9%

1,5%
2,1%

0,6%

Hubungan 
dengan orangtua

Hubungan dengan pacar/
suami atau istri

Kehidupan sosial

Lain-lain

Keamanan fisik

Tidak punya uang

Tidak tahu/ tidak 
jawab 

GRAFIK 23

Bila Anda tertekan, apa yang Anda lakukan 
untuk mengatasinya?

Menyimpan untuk diri 
sendiri
Minum minuman 
keras

Mendengarkan  
musik

Menonton film

38,4%

8,0%

17,2%

16,5%

3,2%

12,7%

1,8%

0,9%
0,8%

0.6%

Meminum obat-obat 
penenang

Curhat kepada teman

Berkonsultasi dengan 
pakar (psikologis, 
pemimpin agama dll.)

Lain-lain

Curhat kepada 
anggota keluarga

Tidak tahu/  
Tidak jawab

Jawaban responden terhadap sumber tekanan mereka mengindikasikan kuatnya orientasi pribadi dan memperlihatkan dinamika 
psikologis yang dihadapi kaum muda Muslim Indonesia akibat semakin terintegrasinya mereka dalam ekonomi pasar: 24,7% 
responden menyatakan kekurangan uang adalah sumber tekanan. 21,5% mengidentifikasikan masalah di sekolah sebagai sumber 
tekanan, 16,8% tertekan karena masalah pekerjaan, sedangkan 10,6% tertekan karena masalah dengan pacar atau istri. Identifikasi 
masalah keuangan dengan kebutuhan pribadi mereka sebagai penyebab utama tekanan mencerminkan kesulitan yang dihadapi 
responden sebagai hasil dari integrasi mereka dengan ekonomi pasar global. Yang menarik, begitu membahas tentang solusi 
masalah, para peserta masih butuh dukungan orang lain untuk meredakan kepedihan mereka: 38,4% responden akan bercerita 

(atau curhat) kepada teman, sedangkan 17,2% akan curhat kepada anggota keluarga. Hanya 12,7% memilih untuk mencari solusi 
sendiri setelah memendam permasalahan tersebut. Sekitar 16,5% memilih untuk menghadapi tekanan dengan mendengarkan 
musik. Sangat sedikit dari responden lari ke menyalahgunakan zat terlarang untuk menghadapi tekanan, dengan 0,9% mengkonsumsi 
minuman keras dan 0,8%, menggunakan obat- penenang.  

KeTerganTungan TerhadaP TeKnOlOgi menguBah gaYa hiduP Kaum muda muslim 
indOnesia, KhususnYa Yang hiduP di KOTa.

Keberadaan komunikasi massa dan teknologi mengubah gaya hidup kaum muda Muslim Indonesia, khususnya cara mereka 
menghabiskan waktu senggang, secara drastis – perangkat teknologi mulai mengisi waktu senggang yang dulu dihabiskan bersama 
teman-teman atau keluarga. Sebagian besar kawula muda Muslim Indonesia mengisi waktu senggangnya secara individual: 78,7% 
akan menonton TV, sedangkan 55,8% akan mendengarkan musik atau radio. 27,6% dari para responden membaca buku, koran atau 
majalah, sedangkan 22,7% bermain Internet. 
 
Namun kaum muda Muslim Indonesia belum sepenuhnya berhenti melakukan kegiatan sosial mereka: 46% bertemu dengan teman 
sebaya maupun beda usia, 26,2% pergi ke tempat ibadah sedangkan 10,5% akan menuju ke warung kopi atau cafe. 34,5% responden 
mengisi waktu senggang mereka dengan berkumpul dengan keluarga. 29,6% akan berolahraga, sedangkan 23,2% akan bepergian .
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GRAFIK 24

a B c d e F g h i j K l m n O P Q r s T
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A. Menonton TV
B. Mendengarkan musik atau radio
C. Menonton video/DVD
D. Bermain internet
E. Tidak melakukan apa-apa 
F. Membaca buku, majalah atau koran
G. Pergi ke warung kopi atau café
H. Pergi ke diskotik, kelab malam, atau pesta 
I. Bermain Playstation , Nintendo atau komputer
J. Pergi ke tempat keramaian (mall, pasar, dll.)
K. Olahraga 

L. Bertemu orang (kunjungan sosial,berkumpul, 
bergaul)

M. Terlibat di kegiatan kelompok/ organisasi
N. Kegiatan yang melibatkan keluarga
O. Belanja, atau membeli sesuatu untuk diri sendiri
P. Kegiatan kreatif atau kesenian  

(band, hobi, atau seni)
Q. Menuju ke tempat ibadah
R. Jalan-jalan
S. Lain-lain
T. Tidak tahu/ Ttidak jawab

Bagaimana Anda biasanya mengisi waktu senggang? [Pilih lima dari kegiatan yang paling  
sering Anda lakukan pada minggu lalu dari daftar ini]

78,7%

55,8%

8,7%

22,7%

17,9%

27,6%

10,5%
0,5%

11,1%
8,5%

26.6%

46,0%

15,8%

34,5%

10,3%
10,5%

26,2%
23,2%

6,0%
0,1%

GRAFIK 25

Apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan-
pernyataan berikut ini:

Tidak apa-apa untuk meminum 
alkohol selama itu tidak 

memabukkan

Tidak apa-apa memakai zat ilegal 
yang ringan seperti mariyuana

Tidak apa-apa untuk berhubungan 
seks sebelum menikah

Tidak apa-apa untuk  
menonton film  pornografi

Tidak apa-apa untuk berperilaku  
gay atau lesbian

Tidak apa-apa untuk 
berpraktik poligami

Pendidikan seks diperlukan  
di sekolah-sekolah

1,0

0,49,8 52,9 35,8

0,1

0,4

0,3

48,0 51,2

0

0,4

1,4

47,5 50,7

0

0,3

4,1

53,7 41,9

0

0,5

0,6

43,9 54,9

0,8

0,612,7 52,9 32,9

11,0 0,230,4 34,3 22,9

Sangat setuju Setuju Tidak 
setuju

Sangat tidak 
setuju Tidak tahu / Tidak jawab

Ketergantungan responden kepada telekomunikasi juga relatif tinggi – 83% dari para responden menggunakan telepon seluler. 
Namun, hanya 6,1% yang memiliki smart phone seperti iPhone dan Blackberry. Jumlah pengguna internet tergolong kecil, dengan 
13,3% dari peserta yang mengatakan bahwa mereka menggunakan internet setiap hari. 37,1% dari kaum muda Muslim Indonesia 
bahkan tidak pernah menggunakan internet.1) 

1) Tentang tidak pernahnya responden menggunakan internet, ditemukan pola yang spesifik. Semakin berada di pedesaan dan semakin tua usia 
responden di antara 20-25 tahun, semakin banyak yang belum pernah menggunakan internet. Begitu pula semakin rendah pendidikan, semakin 
banyak responden yang belum pernah menggunakan internet.
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Ketika ditanya tentang pandangan mereka terhadap hal-hal seperti penggunaan narkoba, seks dan pornografi, semakin tampak cerminan 
akan ketaatan beragama: 52,9% tidak setuju minum minuman keras, dan sejumlah yang sama tidak setuju dengan poligami. 51,2% sangat 
tidak setuju narkoba, sedangkan 50,7% dari para responden sangat tidak setuju dengan berhubungan seks sebelum menikah. 53,7% tidak 
setuju dengan film pornografi, dan 54,95% sangat tidak setuju dengan perilaku gay dan lesbian. Walau para responden tidak setuju dengan 
seks sebelum menikah, mereka tetap merasa adanya keperluan untuk mengangkat kesadaran tentang seks dan pendidikan seks di sekolah.

Gaya hidup kaum muda bervariasi menurut umur, tempat tinggal, pendidikan, dan tingkat penghasilan. Responden berusia muda (15-
19 tahun) lebih memiliki ikatan sosial-kolektif yang lebih ketat. Mereka tidak hanya masih bernaung di dalam keluarga mereka, akan 
tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka merupakan mayoritas dari 
40,6% peserta yang lebih bersedia untuk mengorganisasi kalangan muda. Sebagai kelompok dengan ikatan sosial yang erat, mereka lebih 
cenderung curhat kepada teman-teman mereka bila sedang tertekan. Mereka pun lebih sering menggunakan internet daripada kelompok 
usia yang lebih tua. Secara keseluruhan, mereka juga lebih banyak mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan seperti kebanyakan 
remaja di seluruh dunia. Ini termasuk mendengarkan musik, berselancar di internet, membaca, bermain Play Station, dan berolahraga. 

Ketika ditanya tentang norma-norma dan moralitas, kelompok responden ini menolak semua kebiasaan yang mereka pandang tidak 
bermoral: mereka cenderung untuk sangat tidak setuju dengan meminum alkohol, memakai mariyuana, menonton pornografi dan 
berperilaku gay atau lesbian. Mereka juga memiliki pandangan yang lebih keras terhadap poligami dibandingkan dengan kelompok 
responden yang lebih tua.  

Sementara itu, responden yang berusia antara 20 sampai 25 tahun cenderung bergaya hidup lebih mandiri memperlihatkan rasa tanggung 
jawab terhadap orang tua dan keluarga. Sebagai contoh, bila mereka merasa tertekan mereka lebih suka curhat dengan anggota keluarga 
mereka bila sedang stres. Mereka pun lebih suka bersama-sama dengan keluarga atau ke mesjid di waktu luang. 

Namun, responden berusia tua ini akan lebih merasa tertekan bila mereka tidak memiliki uang. Lebih banyak pula dari mereka diantara 
43,6% responden yang memandang pentingnya upah yang layak. Di sini, uang dapat dilihat sebagai wujud ekspresi tanggung jawab sosial 
dan definisi diri mereka.

Kaum muda muslim di PerKOTaan menunjuKKan PendeKaTan Yang leBih  realisTis 
TerhadaP KehiduPan diBandingKan dengan Kaum muda di Pedesaan.

Bila melihat perbedaan antara kaum muda di kota dan di desa, perlu dicatat bahwa responden dari perkotaan menunjukkan harapan 
hidup yang lebih realistis, keharusan untuk hidup yang sehat dan aman, dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Gaya hidup 
responden perkotaan berkembang seiring dengan ketergantungan mereka terhadap peralatan telekomunikasi, dan kuatnya 
penegasan identitas ke-Islaman mereka. Penduduk kota merupakan mayoritas dari 83% responden yang menggunakan telepon 
seluler dan 13,3% yang menggunakan internet setiap hari. Responden kota juga yang kebanyakan mengisi waktu luangnya dengan 
menonton TV.

Sebaliknya, responden remaja di desa dan berpenghasilan di bawah 400 ribu rupiah mengalami gejala deprivasi relatif (istilah ini 
dapat diganti dengan “kesenjangan”).  Karena itu dua golongan responden tersebut lebih membutuhkan pengakuan sosial sekaligus 
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A. Menonton TV
B. Mendengarkan musik atau radio
C. Menonton video/DVD
D. Bermain internet
E. Tidak melakukan apa-apa 
F. Membaca buku, majalah atau koran
G. Pergi ke warung kopi atau kafe
H. Menuju diskotik, bar, pesta atau kelab malam
I. Bermain Playstation , Nintendo atau komputer 
J. Menuju ke tempat keramaian (mall, pasar, dll.)
K. Olahraga

L. Bertemu orang (kunjungan sosial, berkumpul, 
bergaul)

M. Terlibat di kegiatan kelompok/ organisasi
N. Kegiatan yang melibatkan keluarga
O. Belanja, atau membeli sesuatu untuk diri sendiri
P. Kegiatan kreatif atau kesenian  

(band, hobi, atau seni)
Q. Menuju ke tempat ibadah 
R. Jalan-jalan
S. Lain-lain
T. Tidak tahu / Tidak jawab

Bagaimana Anda biasanya mengisi waktu senggang? [Pilih lima dari kegiatan yang paling se-
ring Anda lakukan pada minggu lalu dari daftar ini]

75,9
82,4

55,3
56,5

17,3

29,8

10,8
6,0

19,6

15,7

29,2
25,6

11,2
9,6

0,7
0,3

7,7
15,4

6,5
11,1

29,1
30,3

46,4
45,4

17,0
14,2

40,6
26,5

10,6
9,9

9,6
11,6

27,9
24,0 22,7

23,8

6,4
5,5 0,0

0,2

Pedesaan

Perkotaan 
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GRAFIK 27

Menurut pendapat Anda, mana diantara permasalahan-permasalahan di bawah ini yang penting/
relevan, dan permasalahan-permasalahan mana yang tidak penting/aktual untuk kaum muda?

< 400 ribu rupiah

400 ribu  - < 1 
juta rupiah

> = 1 juta rupiah

Penting/Aktual Tidak penting/  
Tidak aktual

Tidak tahu/ 
Tidak jawab

28,2 71 0,8

0,9

0,6

16,2 82,9

14,4 85

persentase

MENGENAKAN PAKAIAN BERMEREK

GRAFIK 28

Apakah Anda melihat langsung atau terlibat di dalam kekerasan pada 12 bulan terakhir?

< 400 ribu rupiah

400 ribu  - < 1 
juta rupiah

> = 1 juta rupiah

persentase

Diantara pemuda
Diantara kelompok etnis/
agama yang berbeda

Warung makanan, 
klub atau pesta 

Di acara publik 
(olahraga,musik) 

Di sekolah Dengan polisi  
(misalnya di demonstrasi)

Tidak, saya 
belum pernah 
menyaksikan

Tidak tahu / Tidak jawab

39,0 1,542,99,4 9,0 17,6 19,2

4,8

38,2 3,340,2

5,1

10,0 20,3 18,9

6,9

36,2 1,844,99,2 8,2 13,0 20,2 11,1

ikatan kolektif yang lebih tinggi. Sebagai contoh, sebagian besar responden remaja di desa menganggap pakaian bermerek sebagai 
penting. Remaja desa pun lebih suka curhat kepada temannya di saat tertekan. Sebaliknya dengan responden kota, responden 
remaja di pedesaan juga merupakan mayoritas dari 34,5% responden yang mengisi waktu luang mereka dengan keluarga. 

Pola yang sama juga dijumpai di kalangan responden berpenghasilan rendah. Golongan responden ini lebih menekankan pentingnya 
hidup dalam lingkungan yang aman. Lebih banyak yang menganggap memiliki teman sebagai sangat penting. Mereka lebih 
cenderung mengikuti kebiasaan dan tata nilai tradisional, dan lebih banyak menghabiskan waktu di mesjid. Di sisi yang lain, dapat 
dicatat adanya kebutuhan kelompok ini atas pengakuan sosial. Kecenderungan ini dapat dilihat dari penekanan mereka terhadap 
pakaian bermerek dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Para responden ini juga lebih mementingkan menjadi kaya 
dibanding dengan peserta yang lebih makmur.

Selain kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial, banyak responden berpenghasilan rendah mencari teladan hidup pada sosok 
yang lebih tua agar hidup mereka lebih baik pada masa yang akan datang. Generasi tua cenderung dipandang positif, dan merupakan 
kebanyakan dari 49,6% responden yang memandang orang tua sebagai pekerja keras yang pantang menyerah. Mereka juga merupakan 
mayoritas dari 57,7% dari responden yang mengatakan bahwa generasi tua mengutamakan keluarga. Sedangkan mereka memandang 
generasi mereka sendiri sebagai sadar tanggung jawab, juga sebagai pekerja keras dan pantang menyerah. Bagi kelompok responden ini, 
nilai-nilai tradisional memberikan kenyamanan dan kepastian hidup selain juga berfungsi sebagai sumber energi positif. 

Indikasi lain dari rasa kesenjangan responden berpenghasilan rendah adalah lebih banyaknya responden yang menyaksikan langsung
kekerasan dalam 12 bulan terakhir, terutama antar pemuda. Responden berpenghasilan rendah juga merupakan jumlah peserta survei 
yang paling banyak memandang bahwa kesuksesan atau kegagalan, kekayaan atau kemiskinan seseorang ditentukan oleh takdir.

2)  Deprivasi relatif adalah pengalaman dimana seseorang merasa terampas karena merasa berhak untuk memiliki sesuatu. Istilah ini digunakan untuk 
mengacu kepada ketidakpuasan seseorang bila mereka membandingkan posisi mereka dengan orang lain dan menyadari bahwa mereka kekurangan.
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Di sisi lain, responden yang berpenghasilan di atas satu juta rupiah per bulan menampakkan pola hidup yang lebih mencerminkan 
optimisme dalam memandang masa depan dan upaya kemapanan diri mereka. Mereka juga tidak begitu mengalami gejala deprivasi 
relatif dibandingkan dengan responden pedesaan dan berpenghasilan bawah yang lebih rentan terhadap tren ini. Lebih banyak di antara 
mereka yang memandang penting mendapat gaji yang layak (dengan memberi nilai rata-rata 9,22 dari 10) dan juga berkeinginan untuk 
membangun reputasi baik di dalam kehidupan profesional. Kelompok ini merupakan mayoritas dari 42% responden yang peduli dengan 
pola hidup yang aman dan sehat, khawatir dengan penyakit berat seperti kanker dan juga menjauhi “kemungkinan seseorang merampok 
atau menyerang secara fisik”. Tingkat kepedulian yang lebih tinggi tersebut bertujuan agar tercapainya situasi ekonomi yang lebih baik, 
baik di masa kini ataupun masa mendatang.

Pola hiburan mereka pun cenderung lebih individual, yang mencerminkan variasi dan kemudahan akses teknologi, dan juga mencerminkan 
kuatnya ketergantungan mereka terhadap industri informasi dan komunikasi. Mereka adalah kebanyakan dari 55,8% responden yang 
mendengarkan musik untuk mengisi waktu senggangnya, membaca buku (27,6%), dan selancar internet (22,7%). Mereka juga adalah 
mayoritas dari 13% of responden yang menggunakan internet setiap hari. Hampir semua kelompok responden ini (93,3 %) menggunakan 
telepon seluler, sementara mereka juga adalah kebanyakan dari pengguna smart phone yang berjumlah 6,1% dari seluruh responden. 

Survei ini juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pemuda muslim, mereka juga akan semakin cenderung 
untuk prihatin akan hilangnya nilai tradisional budaya (44,1% dari seluruh responden). Mereka juga adalah mayoritas dari 6,3% responden 
yang menyaksikan kekerasan antar suku bangsa dan kelompok.

WaniTa muda muslim leBih cenderung mengOnsumsi inFOrmasi dan hiBuran.

Dari sisi gender, perempuan lebih cenderung untuk mengkonsumsi industri hiburan dan informatika. Mendengarkan musik, menonton 
TV, membaca buku dan selancar internet adalah cara mengisi waktu senggang yang paling diminati oleh responden perempuan. Untuk 
pola mengisi waktu secara kolektif, responden perempuan lebih suka mengunjungi pusat keramaian seperti mal dan pasar, belanja 
(membeli sesuatu untuk diri mereka sendiri), berkumpul dengan keluarga, dan lebih banyak terlibat dengan kelompok kegiatan yang 
spesifik. 

Kita dapat berasumsi bahwa banyak responden perempuan yang merasa bosan bila mereka punya waktu senggang. Boleh jadi 
interpretasi mengisi waktu senggang adalah melakukan hal di luar rutinitas rumah tangga. Bila mereka memandang rumah sebagai 
bagian dari ranah domestik, mereka cenderung untuk menerima pengetahuan Islam mereka dari lingkungan di sekitar rumah mereka 
seperti tetangga, kelompok pengajian, dan sekolah.

Dari sudut tertentu, ikatan yang kuat dalam ranah domestik di atas membuat mereka merasa lebih nyaman dan lebih terlindung dari 
efek deprivasi relatif yang mudah mereka dapatkan di kehidupan umum. Itulah sebabnya responden perempuan merasa harus lebih 
fokus pada masalah domestik mereka sendiri, karena mereka lebih terlibat di dalamnya. Mereka juga memandang ranah publik sebagai 
sisi sekunder yang akan diurus bila tugas domestik telah mereka tuntaskan. 

Walau banyak wanita menyatakan bersedia bergabung dalam berbagai kegiatan sosial – seperti kegiatan sosial kalangan muda, gerakan 
perlindungan lingkungan dan hewan, gerakan menolong orang-orang cacat, orang tua jompo dan orang miskin – namun pernyataan 
tersebut hanya sebatas keinginan. Pada kenyataannya, jumlah responden perempuan yang aktif di dalam organisasi sosial itu jauh lebih 
sedikit dibandingkan responden laki-laki.

maYOriTas Kaum muda muslim Telah 
menerima Keadaan POliTiK dan eKOnOmi 
negara Pada masa Kini.

POliTiK
Hasil survei menunjukkan adanya kerancuan dalam pandangan 
politik kaum muda. Kawula muda memiliki pandangan yang 
bertentangan tentang peran negara dan manfaatnya. Mereka 
mulai mempertanyakan peran negara sebagai pelindung dan 
pemberi kesejahteraan bagi warganya. Namun mereka masih 
berharap bahwa negara akan memainkan perannya tersebut dan 
memberi solusi di tengah kesenjangan yang mereka hadapi.

Secara umum, data menunjukkan banyak kalangan muda Muslim 
Indonesia menerima situasi politik dan ekonomi saat ini – 63,2% 
dari para responden berpendapat bahwa Indonesia mengacu ke 
arah yang benar. Sementara itu, hanya 38,7% peserta menyatakan 
pelaksanaan pemerintah saat ini baik; dan 37,5% menyatakan 
sedang-sedang saja. 31,8% responden menyatakan optimis 
tentang masa depan Indonesia. 40,6% menyatakan bahwa rakyat 
Indonesia memiliki pemerintah yang lebih baik, sedangkan 30,2% 
menyatakan bahwa kondisi ekonomi lebih baik dibandingkan 
tahun lalu.
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Namun jika dilihat lebih dekat, terdapat beberapa keraguan: 32,2% 
dari para responden menilai situasi ekonomi nasional saat ini buruk. 
31,7% mengatakan bahwa kinerja pemerintah di dalam penegakan 
hukum buruk, sedangkan 14,2% dari para peserta menyatakan 
kinerja pemerintah buruk dalam keamanan nasional. Sejumlah 
responden yang sama kritis tentang kinerja pemerintah, sedangkan 
55,3% menyatakan korupsi dan penyuapan semakin meningkat. 

Secara umum, ketertarikan kaum muda Muslim terhadap politik 
masih tergolong rendah. 23,1% dari responden menyatakan bahwa 
mereka tertarik dengan politik, sedangkan hanya 5,5% menyatakan 
bahwa mereka “sangat tertarik”. 48,5% dari para responden 
menyatakan tidak setuju bila setiap orang harus tertarik dengan 
politik. Bahkan  48% responden menyatakan bahwa kegiatan politik 
membosankan. 

Bila membahas tentang keterlibatan dalam pemilu, hanya 27,6% 
responden yang terlibat langsung dalam pemilihan umum daerah 
dan politik lokal, walau proses politik tersebut lebih dekat dengan 
kehidupan mereka sehari-hari. Hanya 16,1% mengatakan bahwa 
mereka memilih di tiap pemilihan umum.

Namun, responden lebih peduli terhadap proses politik – di tingkat 
nasional atau internasional – bila hal tersebut terkait dengan upaya 
pemapanan hidup mereka: 48,8% dari para responden prihatin 
akan terjadinya perang di Asia Tenggara. Mereka pun memandang 
positif globalisasi, dengan 39% dari para responden memandang globalisasi menyediakan kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera. 
36,5% prihatin tentang korupsi, sedangkan 39% peserta khawatir tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Walau jumlah 
responden yang “sedikit” tertarik dengan politik (41,4%) sedikit lebih tinggi, lebih banyak atau 72% tidak percaya bahwa setiap masalah 
harus diselesaikan dengan kekerasan. Mereka pun peduli tentang serangan teroris (42,5%), pelanggaran hak asasi manusia oleh negara 
(47%), Islam radikal (40%) dan korupsi (38,8%).

leBih dari 70 % Kalangan muda muslim indOnesia menganggaP BahWa raKYaT memPunYai 
KeKuaTan unTuK mengganTiKan PemerinTahan Yang mereKa TidaK KehendaKi.
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Sebagian besar responden memandang politik dan perilaku politikus secara negatif, meski pada saat yang sama mereka merangkul 
gagasan-gagasan demokrasi dan kemungkinan untuk berpartisipasi di dalam perubahan sosial. Para responden merasa bahwa 
partisipasi di dalam politik memungkinkan mereka untuk memajukan kepentingan masyarakat. Segi positif tersebut bertumpu 
pada pandangan bahwa politik adalah petualangan yang mampu mewadahi energi positif dan citra diri sebagai kaum muda yang 
harus membawa perubahan. Sebagai kaum muda Muslim Indonesia, mereka merasa diwajibkan untuk mengubah kondisi politik 
ke arah yang lebih baik. 72.7% berpandangan bahwa pemilih dapat menggantikan pemerintah yang tidak mereka sukai. Sekitar 
66,4% menilai partai oposisi sebagai pilar demokrasi yang baik. Bahkan 47% responden merasa bahwa keterlibatan di dalam politik 

seharusnya ditegakkan. Di sisi lain, pandangan negatif para responden dibentuk oleh “politik praktis”, atau cara yang dibentuk 
oleh proses politik dan perilaku politikus. Para responden memandang politik praktis, yang ditandai oleh tawar-menawar antar 
kepentingan yang tiada henti, sebagai sesuatu yang melunturkan manfaat dunia politik bagi kehidupan sosial mereka.

62,6% hanya memandang politikus sebagai sosok yang hanya memanfaatkan suara pemilih. Akibatnya mereka beranggapan bahwa 
perlu orang kuat (strong man) untuk mempercepat proses politik
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49 Persen Kalangan muda muslim indOnesia TidaK menganggaP BahWa PemimPin 
agama harus mengganTiKan Peran Para POliTiKus.

Sebagian besar responden memandang politik praktis sebagai wilayah abu-abu, tidak selamanya baik, dan cenderung kotor. Sebagai 
contoh, 48,6% menyatakan tidak setuju bila pemimpin agama menggantikan posisi para politikus. Sebagian besar dari mereka 
adalah penduduk kota yang relatif lebih tua, dan juga peserta lebih berpendidikan atau berpenghasilan lebih tinggi. Semakin tinggi 
informasi yang diterima responden, semakin kritis dan realistis cara pandang mereka tentang politik. Oleh karena itulah di mata 
responden yang memiliki akses informasi yang lebih banyak dan bervariasi, tokoh agama yang mereka harapkan menjadi panutan 
moral, sebaiknya tidak terjun ke politik praktis. Mereka memandang bahwa hal tersebut dapat mengurangi aspek keteladanan 
mereka manakala mereka terkena sisi negatif politik. 

71% dari semua responden memperoleh informasi politik melalui televisi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mereka memandang 
politik praktis seperti acara televisi: sebagai ajang yang penuh konflik, mau menang sendiri, dan penuh dengan tindakan pencarian 
popularitas. Boleh jadi, representasi yang diperlihatkan televisi semakin meneguhkan pandangan tentang kotornya politik praktis. 
Sisi teatrikal politik praktis menyebabkan 25% responden mengikuti skandal politik. Hanya 5,5% dari para responden yakin bahwa 
politik adalah pencerminan kebajikan dalam kehidupan publik.  

Sisi negatif politik juga terlihat lagi dari pandangan 64% responden yang meyakini bahwa uang menentukan kesuksesan karir 
politik. Sosiolog Indonesia Koentjaraningrat pada tahun 1970-an mengatakan bahwa politik praktis berasal dari mentalitas jalan 
pintas yang menjadi dasar fenomena pragmatisme politik. Jadi ada anggapan bahwa politik dan berpartisipasi dalam kegiatan partai 
politik adalah cara cepat untuk mobilitas vertikal, meraih keuasaan, popularitas dan kekayaan. Fenomena tersebut dapat dilihat 
dari usia para politikus saat ini yang jauh lebih muda dari pada di era Orde Baru. Beberapa anggota DPR dan Menteri Kabinet adalah 
artis glamor yang berusia 30an tahun. Hal itu jelas memperlihatkan kuatnya orientasi individual dalam berpolitik praktis daripada 
orientasi kebajikan politik kolektif. 

Persepsi tentang pentingnya uang dalam dunia politik juga melahirkan rasa kejengkelan di antara responden survei. Sebagian dari 
mereka memandang politik sebagai ajang adu mulut dan pertengkaran tak beretika selayaknya sinetron. Inilah pandangan dibalik 
keputusasaan yang menyebabkan mereka untuk memandang bahwa orang kuat adalah solusi efektif dan berguna untuk kehidupan 
politik Indonesia. 

Seperti bagian lain dari survei ini, pandangan politik bervariasi menurut umur, gender, tempat tinggal, penghasilan dan pendidikan. 

Kawula muda yang berpenghasilan bawah, berpendidikan rendah, dan berasal dari desa lebih menitipkan diri mereka kepada negara. 
Hasil survei memperlihatkan bahwa tiga tipe responden tadi berpartisipasi relatif lebih tinggi dalam pemilihan kepala daerah dan 
pemilu nasional (pemilihan legislatif dan presiden). Data tersebut menegaskan tuntutan mereka bahwa negara harus hadir dalam 
kehidupan mereka, dan membuat hidup mereka lebih baik di masa mendatang (lihat Suryana, 2006).

KaWula muda muslim di daerah Pedesaan memPunYai Pandangan Yang leBih 
idealis TenTang POliTiK. mereKa leBih sering meliBaTKan diri di PrOses POliTiK.

Responden berusia muda (antara umur 15-19 tahun) lebih memandang politik sebagai petualangan dan sebagai sarana untuk 
memajukan kepentingan umum. Sementara, responden desa memiliki pandangan yang lebih idealis tentang politik. Oleh karena 
itu mereka lebih setuju bila pemimpin agama menggantikan posisi para politikus. Mereka juga menilai pelaksanaan pemerintahan 
nasional saat ini dengan lebih positif. Kelompok ini lebih menaruh perhatian pada peristiwa politik nasional dan pemilihan lokal. 
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Responden yang tinggal di kota cenderung memberi penilaian kritis terhadap kinerja pemerintahan nasional. Jumlah dan variasi 
sumber-sumber informasi membuat responden kota memahami politik dalam polanya yang lebih realistis. Akses informasi 
merupakan faktor utama di balik tingkat kekritisan responden terhadap peristiwa maupun skandal politik nasional. Terkadang 
mereka melihat hal tersebut dikemas bagaikan hiburan.  

Responden perkotaan lebih peduli tentang berita dari Indonesia dan Asia Tenggara. Mereka merupakan kebanyakan dari responden 
yang prihatin terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan korupsi.  Di sisi lain, mereka merupakan sebagian besar 
dari 41,4% responden yang menunjukkan sedikit minat dalam politik, selain 72% yang tidak setuju bahwa setiap masalah harus 
diselesaikan dengan cara kekerasan. Lebih banyak responden perkotaan memandang masa depan Indonesia dengan perasaan 
bercampur: kadang pesimis, kadang optimis (dari 39% responden yang memiliki pandangan ini). Mereka pun memandang positif 
globalisasi sebagai penyedia kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera.

Kalangan muda muslim Yang BeKerja dan relaTiF KaYa aKan Kurang PercaYa 
TerhadaP PemerinTah diBandingKan KaWula muda muslim Yang Kurang Berada.

Survei juga menunjukkan bahwa semakin tinggi penghasilan responden, semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah 
nasional atau ketertarikan mereka terhadap politik. Golongan ini juga lebih kritis akan situasi ekonomi nasional, penegakan hukum 
di tingkat nasional, keamanan nasional, dan kinerja pemerintah nasional. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa Indonesia 
semestinya berperan lebih besar di Asia Tenggara. Lebih banyak pula dari mereka yang prihatin tentang terorisme, pelanggaran 
hak asasi manusia oleh negara, Islam radikal, dan korupsi. Di sisi lain, survei pun menemukan bahwa semakin rendah penghasilan 
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responden, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah nasional dan semakin tinggi pula ketertarikan mereka dalam 
politik. Mereka pun memandang penting keterlibatan dalam politik, dan lebih banyak menuntut para politikus untuk memberi 
perhatian khusus kepada golongan sosial mereka. Ada anggapan bahwa politik berkaitan dengan kehidupan keseharian responden. 
Mereka berharap bahwa kinerja pemerintah (eksekutif maupun legislatif) dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Responden berpenghasilan bawah pun sangat percaya bahwa negara mengacu ke arah yang benar. Mereka lebih percaya bahwa 
keadaan politik dan keamanan nasional saat ini baik. Mereka juga puas dengan kinerja pemerintah dan kondisi ekonomi nasional. 
Namun lebih banyak responden berpenghasilan bawah prihatin bahwa ada terlalu banyak imigran di Indonesia. Hal tersebut 
mengindikasikan mereka merasa terancam di sektor ekonomi. 

Survei menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kalangan muda Islam, semakin rendah ketertarikan mereka kepada 
politik. Hasil riset memperlihatkan bahwa 3,3%  mahasiswa Muslim di universitas tidak memandang politik sebagai penting. Hanya 
1,4% yang mengekspresikan ketertarikan terhadap politik, sedangkan lebih dari 48,5% berpikir bahwa ketertarikan di bidang ini 
tidak semestinya dipaksakan kepada orang lain. Dari 53,3% responden yang menyatakan bahwa politik itu membosankan, sebagian 
kebanyakan berasal dari kategori ini.  

Kawula muda Muslim perempuan Indonesia cenderung mendukung status quo politik. Responden perempuan sedikit lebih tidak 
cenderung terlibat dalam gerakan untuk mengubah kondisi sosial dan politik saat ini dibandingkan dengan responden laki-laki, 
meski lebih banyak mereka berpendapat bahwa negara bergerak ke arah yang salah dan situasi ekonomi saat ini sedikit lebih buruk. 
Banyak responden perempuan tidak menganggap penting adanya partai oposisi dalam praktik demokrasi di Indonesia. 

Namun seperti responden laki-laki, banyak responden perempuan pun tidak setuju bila pemimpin agama menggantikan posisi 
para politikus di dalam pemerintahan di Indonesia.  Mereka sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa perempuan tidak dapat 
menjadi pemimpin yang baik di Indonesia. Pandangan status quo tersebut terlebih lagi sangat tampak dalam penolakan penggantian 
Pancasila dengan Alquran sebagai dasar negara. 
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Pengumpulan data untuk studi ini berlangsung dari tanggal 
18 sampai 26 November 2010, dan dilaksanakan oleh Lembaga 
Survei Indonesia.

1.496 warga negara Indonesia berusia antara 15 dan 25 tahun 
dimintai keterangan.

Sampel ditetapkan secara acak di seluruh 33 provinsi Indonesia, 
dengan pembobotan yang bersifat proporsional langsung 
dengan sensus penduduk yang sedang berlangsung.

pemuda yang mengikuti 
sekolah agama.

52,1 %
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e Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama
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g Lulusan sekolah lanjutan tingkat atas
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j Lulusan S1 atau lebih tinggi
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jawab

demOgraFi & meTOdOlOgi: indOnesia

Pertama-tama dipilih kota dan desa di tingkat nasional, lalu 
lima jalan di masing-masing tempat tersebut. Di setiap jalan 
diidentifikasi dua keluarga dengan anggota keluarga berusia 
antara 15 dan 25 tahun, sekali lagi secara acak. Di masing-
masing keluarga tersebut satu orang berusia antara 15 dan 25 
tahun kemudian dipilih sebagai responden.

Tanya-jawab berlangsung dalam pembicaraan pribadi yang 
dilakukan oleh pewawancara terlatih. 

Lembaga Survei Indonesia melakukan kontrol mutu terhadap 
20% hasil keseluruhan. Margin kesalahan adalah +/- 2,6% 
dengan tingkat signifikansi sebesar 95%.

pemuda yang disurvei 
merupakan lulusan sekolah 
lanjutan tingkat atas.

25,2%
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PengemBangan PriBadi
secara umum, Pemuda muslim di malaYsia adalah gruP Yang Bahagia, TenTeram dan 
OPTimis TenTang masa dePan mereKa dan masa dePan malaYsia.

Ketentraman mereka dapat dimengerti karena mereka belum mengalami penderitaan pada skala yang besar di negara muda ini. 
Malaysia secara umum stabil secara politik dan ekonomi. Walaupun negara ini mengalami dampak dari krisis ekonomi, Malaysia belum 
pernah mengalami penderitaan dari bencana sosial dan bencana alam yang dahsyat. Akses pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah 
Menengah Atas sangat terbuka dan digunakan oleh sebagian besar kaum muda, karena difasilitasi untuk pemuda Malay (Muslim) atas 
dasar “New Economic Policy” (Kebijakan Ekonomi Baru) yang diberlakukan sejak dasawarsa 1970-an.

Selain mendorong sektor swasta untuk memberi pelatihan keterampilan bagi kaum muda, pemerintah juga mengimplementasikan 
beberapa program seperti akademi kejuruan untuk pelatihan kejuruan dan pusat pelatihan keterampilan bagi pengangguran dan 
lulusan baru yang mencari pekerjaan. Pelatihan kejuruan ini dimaksudkan tidak hanya demi menolong mereka untuk memenuhi syarat 
bagi pekerjaan di berbagai industri, tetapi juga untuk membangun usaha sendiri.

Dengan adanya kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan yang semakin banyak bagi pemuda Muslim, digabung 
dengan kesejahteraan ekonomi di negeri ini, maka tidak mengagetkan jika mayoritas dari kaum muda yakin bahwa mereka dapat belajar 
atau bekerja di bidang yang mereka inginkan. Namun bagi beberapa kaum muda, kepercayaan diri ini diimbangi oleh rasa takut akan 
kehilangan pekerjaan atau tidak segera mendapatkan pekerjaan dan menganggur untuk beberapa waktu.

laPOran negara: malaYsia

Masa muda, khususnya di usia antara 15 sampai 25 tahun yang menjadi fokus kajian ini, adalah suatu periode yang penuh dengan 
energi tinggi dan semangat, digabung dengan idealisme dan rasa keperkasaan. Lingkungan dan masyarakat tempat tinggal kaum muda 
mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap bagaimana mereka menggunakan bakat, kelebihan, energi dan idealisme mereka.

Lingkungan, pergaulan, lingkungan rumah mereka, media, pendidikan, pemerintah, kebijakan dan nilai-nilai sosial semua mempunyai 
dampak yang mendalam dalam membentuk kaum muda. Sejak mereka dibesarkan di era pasca-kemerdekaan Malaysia, kaum muda 
dibesarkan di suatu periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, modernisasi, teknologi yang cepat berubah, globalisasi, perkembangan 
internasional, perubahan dalam struktur keluarga dan individualisme yang semakin tinggi. Lingkungan dan pengetahuan mereka telah 
mempengaruhi gaya hidup, nilai-nilai, kepercayaan agama, hubungan sosial, afiliasi politik, serta visi pribadi dan sosial.
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Beberapa tahun dari sekarang, keadaan ekonomi Anda akan...
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Jika melihat berbagai profil tokoh yang menonjolkan kekuasaan dan kekayaan berbagai politisi di Malaysia, kita mungkin menganggap 
bahwa banyak pemuda akan memiliki keinginan untuk menjadi politisi. Namun cita-cita menjadi politisi masih berada pada kelompok 
paling bawah dari daftar tujuan hidup para kaum muda. Di sisi lain, menjadi orang tua yang baik menempati urutan kedua di belakang 
menjadi pengusaha, yang berada pada peringkat pertama dalam daftar.

Pendahuluan
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GRAFIK 3

Dari skala 1 sampai 10, bagaimana Anda menilai pentingnya hal-hal berikut ini?

GRAFIK 2

Apa tujuan dan mimpi Anda di dalam hidup?
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Namun kaum muda Muslim tidaklah anti terhadap kenikmatan hidup. Menjadi kaya atau memiliki banyak harta menempati urutan ketiga 
di daftar prioritas mereka. Jalan menuju kekayaan menunjukkan campuran dari sikap modern, kolektif, dan tradisional yang menarik. 
Kita mempertimbangkan bahwa 94,9% dari kaum muda yakin kerja keras mereka akan membuahkan hasil, sedangkan 82,1% percaya 
bahwa kesenjangan kekayaan terjadi karena kerja keras. Namun minoritas yang berjumlah signifikan sebesar 48,4% masih menganut 
pandangan fatalistik terhadap kekayaan dan sukses; pandangan ini mungkin berasal dari kenyataan bahwa negara dikenal sebagai 
“pemberi”, khususnya bagi populasi pribumi (Bumiputra) yang hampir semua Muslim. Segmen populasi ini masih menerima keringanan 
ekonomi melalui kelanjutan kebijakan ekonomi yang sudah disebut di atas. Di sisi lain, perbedaan antar kelompok umur adalah cerminan 
dari pengalaman tenaga kerja dan belum tentu menunjukkan sikap yang dipengaruhi agama (fatalisme). Pengalaman yang dibentuk 
oleh pengalaman pribadi telah menghasilkan ciri yang jelas melalui jawaban pertanyaan tentang karir. Jawaban untuk pertanyaan seperti 
“seberapa kuat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini? – “Kerja keras akan membuahkan hasil”, menunjukkan bahwa 
responden yang berumur di usia lebih muda (berkisar 15-17 dan 18-19 tahun) cenderung tidak setuju dengan pernyataan ini. Sedangkan 
peserta di usia yang lebih tua (berkisar di antara 20-22 and 23-25 tahun) setuju dengan pernyataan ini.  

Perubahan lain yang mencolok adalah penurunan ketertarikan kaum muda terhadap pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Generasi-
generasi sebelum kelompok muda masa kini – khususnya karena berbagai hak istimewa yang bisa didapatkan di bawah kekuasaan kolonial 
Inggris – jabatan di sektor publik adalah pemenuhan aspirasi tertinggi yang dianggap terhormat dan menarik di masyarakat. Walaupun 
jumlah kaum muda yang ingin bekerja di pemerintahan masih banyak, namun bidang ini tidak menempati tingkat teratas di daftar tujuan 
dan impian di dalam hidup; melainkan bidang ini hanya menempati peringkat keempat bagi mereka.
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Pendidikan adalah penggerak mobilitas sosial yang sangat penting, dapat dimengerti dan digunakan oleh orang Malay di Malaysia,sehingga 
pemerintah juga memberi penekanan penting terhadap hal ini; oleh karena itu kaum muda secara umum berpendidikan tinggi: hanya 
2.6% tidak melanjutkan sekolah dan hanya berpendidikan sekolah dasar. Sisanya telah mendapat diploma sekolah lanjutan (sebagian besar 
sertifikat O-Level), diploma kejuruan atau pendidikan universitas.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas diakui kaum muda secara penuh karena menempatkannya di belakang “tinggal di lingkungan yang 
aman”, yang menduduki peringkat teratas. Semakin banyak perempuan mulai memandang pendidikan yang berkualitas sebagai sesuatu 
yang penting. Hal ini mungkin menjadi salah satu sebab dari meningkatnya persentase perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat 
lanjutan di Malaysia saat ini. Seperti yang diduga: semakin tinggi pendidikan responden, semakin tinggi penekanan terhadap pentingnya 
pendidikan yang berkualitas.

GRAFIK 4

Seberapa setuju atau tidak setuju kah Anda dengan  
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OrienTasi Keluarga 

Kaum muda Muslim memandang pernikahan dan mempunyai anak sebagai sesuatu yang sangat penting. 94,2% dari para responden 
percaya bahwa hidup dengan keluarga membuat kita lebih bahagia daripada hidup sendiri. Sebagian besar responden (73,3%) menginginkan 
paling sedikit dua anak. Mereka tidak menunjukkan preferensi gender, sesuatu perkembangan yang mencerminkan apresiasi kesetaraan 
gender di dalam nilai-nilai keluarga. Poligami ditolak oleh 60,5% responden lelaki dan 85,1% responden perempuan, sesuatu yang bertolak 
belakang dengan pendirian mereka yang secara keseluruhan bersikap mendukung konservatisme sosial dan beragama (lihat di bawah).
Kaum muda Malaysia masa kini percaya bahwa seseorang yang berkeluarga lebih bahagia daripada yang melajang. Kepercayaan ini 

mungkin dipengaruhi oleh hubungan yang baik antara kaum muda dengan orang tua atau saudara mereka.  Lebih dari 90% responden 
rukun dengan keluarga mereka dan sering mempunyai pendapat yang sama. Orang tua peserta survei merawat dan memberikan 
bimbingan kepada mereka. Para peserta mengindikasikan bahwa orang tua mengatakan apa yang harus dilakukan kepada mereka, dan hal 
ini tidak mengganggu mereka. Sikap untuk menerima nasehat dari orang tua, selain wujud dari rasa hormat yang tradisional, mungkin juga 
mencerminkan keinginan sosial dan tradisional. 97,2% dari responden mengakui bahwa “mereka sangat rukun” dengan orangtua mereka. 
Secara keseluruhan, 47,5% mengatakan mereka akan berpaling kepada orang tua untuk meminta nasihat, dan bahwa orang tua mereka 

GRAFIK 5
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surVei menunjuKKan Pandangan Yang hamPir seimBang anTara Pendirian 
KOnserVaTiF Yang OTOriTer dan Tren liBeral dan demOKraTiK dianTara Kaum muda.
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peduli dan akan memberikan mereka pengarahan. Yang menarik, sebagian besar mengatakan pada akhirnya “biasanya anak-anak akan 
mendapat apa yang mereka inginkan”. Dari semua responden 24,2% akan mengikuti gaya orangtua mereka dalam membesarkan anak, 
20,1% akan lebih keras kepada anak mereka, sedangkan 20,2% akan lebih menyayangi, tetapi tidak se-agamis orang tua mereka. 55,6% 
akan memilih untuk membesarkan anak mereka secara lebih agamis; terdapat lebih banyak responden laki-laki dibandingkan perempuan 
pada kategori ini, dan lebih banyak profesional, majikan atau manajer dibandingkan pekerja yang berstatus lebih rendah. Meningkatnya 
tingkat pendidikan juga diikuti dengan meningkatnya persentase responden yang ingin membesarkan anaknya dengan cara yang lebih 
agamis. Tampaknya kesadaran para responden yang meningkat mungkin mengangkat kebutuhan mereka untuk mentaati kewajiban dan 
ibadah agama. Namun secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hasil temuan survei menunjukkan pandangan yang hampir seimbang 
antara pendirian konservatif yang otoriter serta tren liberal dan demokratik diantara hampir semua kaum muda.

agama

Pada beberapa dasawarsa terakhir gagasan Malaysia sebagai “negara Islam” semakin meningkat. Hal ini tidak selalu begitu. Walau Perdana 
Menteri pertama dan ketiga – Tunku Abdul Rahman Putra dan Tun Hussein Onn – resmi menyatakan Malaysia sebagai negara sekuler 
dengan Islam sebagai agama resmi – Perdana Menteri yang ke-empat, Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan bahwa Malaysia adalah 
negara Islam. Ini berkorelasi dengan dukungan yang kuat bagi jabatan Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi pada tahun 2004. Walau 
Badawi tidak seotoriter pendahulunya Tun Mahathir, beliau berasal dari keluarga yang konservatif dan beragama, mempelajari teologi dan 
pernah menjadi Imam.

Meskipun ada kebingungan menyangkut perbedaan antara istilah “agama resmi” (official religion) dan “agama kenegaraan” (state religion) 
yang diperparah dengan kenyataan bahwa Malaysia adalah federasi dari beberapa negara, dimana Islam adalah “agama kenegaraan” di 
beberapa negara bagian tapi tidak di negara bagian lain, konstitusi federal menjelaskan bahwa para penguasa (sultan-sultan) adalah 
pemimpin Islam di negara mereka masing-masing. Salah satu poin dalam perjanjian yang terdiri dari delapan belas poin ini adalah tidak 
adanya “agama kenegaraaan” sebagai syarat bagi Sabah untuk meratifikasi “Malaysia Agreement”. Oleh karena itu, persepsi tentang 
hukum agama dari satu negara dengan negara lain berbeda. Namun uraian dari temuan survei ini tidak melampaui perbedaan antara 
Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

Umat Muslim di Malaysia mendapatkan pelajaran agama dari berbagai sumber – di rumah dari orang tua dan saudara mereka; di sekolah 
melalui kelas agama, organisasi sekolah, guru dan teman-teman Muslim; dari radio, televisi, dan internet; dari adzan untuk sholat; dari 
media cetak seperti buku, majalah dan koran; dan juga dari kebijakan pemerintah. Kaum muda Muslim terus-menerus diingatkan tentang 
apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik.

Pada umumnya, “seorang guru lokal” dan “orang tua” merupakan jawaban yang paling banyak untuk pertanyaan “Dari manakah Anda tahu 
tentang Islam?”; ini menunjukkan kemungkinan adanya interpretasi yang berbeda mengenai agama; ini konsisten dengan perkembangan 
historis agama Islam, dalam arti bahwa meskipun Alquran sendiri tidak berubah, penafsiran adalah dinamis dan terus berubah.

Sejak usia muda, umat Muslim dibesarkan dengan konsep bahwa kepercayaan pada Allah (Tuhan) adalah “fakta” yang penting dan wajib 
di rumah, di sekolah, serta di lingkungan sosial dan agama. Keberadaan agama lain selalu ditoleransi di Malaysia. Menjadi Muslim yang 
lebih baik adalah aspirasi yang harus dianut oleh setiap Muslim yang baik. Hampir secara alamiah, pemuda Muslim menganggap kedua 
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persepsi dan konsep ini sebagai sesuatu yang benar-benar penting bagi mereka. 88,2% dari pemuda Muslim dibesarkan di rumah tangga 
yang menurut anggapan mereka sangat beragama atau beragama. Hanya sedikit yang dibesarkan di rumah tangga yang mereka anggap 
sebagai kurang beragama (9,2%) atau tidak beragama (2,4%).

Meskipun suasana beragama memenuhi rumah mereka, dan setengah dari kaum muda belajar di sekolah berbasis agama (pesantren), 
beberapa responden agak santai di dalam menjalani kewajiban tiap hari seperti sholat atau membaca Alquran: hanya 28,7% menjalani salat 
lima kali sehari.

Hanya 18,1% mengatakan bahwa mereka kerap membaca Alquran, 8,6% tidak pernah, sedangkan sisa responden kadang-kadang membaca 
Alquran. Pengertian mereka yang rendah tentang surah-surah Alquran mungkin menjadi salah satu faktor di belakang tingkat membaca 
agak rendah, yang diperlukan untuk pengetahuan tentang bahasa Arab, yang diajarkan di tingkat agak rendah di Sekolah Menengah Atas. 
Hanya 0,9% dari pemuda mengetahui semua surah, 11,7% sebagian besar surah, sedangkan sebagian besar pemuda (78,4%) hanya hafal 
beberapa surah. Umur tidak begitu membuat perbedaan di dalam kemampuan mereka untuk memahami Alquran. Kaum muda dari desa 
tampaknya lebih sering mengalami kesulitan dari pada kaum muda dari kota.

Kurang dari dua pertiga kaum muda Muslim selalu berpuasa pada bulan Ramadan. Sisanya tidak selalu menjalani puasa walaupun ibadah 
ini diwajibkan bagi umat Muslim pada bulan suci Ramadan, dan hukuman dapat diberlakukan bagi mereka yang ketahuan melanggar 
kewajiban ini tanpa alasan yang masuk akal. Lebih banyak perempuan mentaati ibadah puasa daripada laki-laki. Jumlah kecil responden 
yang tidak berpuasa pada bulan Ramahan (0,2%) semuanya adalah laki-laki.

Di Malaysia, wanita mulai memakai jilbab pada tahun 1980-an. Hal ini mulai menjadi kebiasaan sejak dua setengah dasawarsa yang lalu. Kini, 
hanya 0,5% dari kaum muda Muslim percaya bahwa wanita tidak harus memakai jilbab. 14,8% berpikir bahwa keputusan untuk memakai 
jilbab tergantung pada wanita, sedangkan 70% - atau sedikit lebih banyak laki-laki (72,1%) daripada perempuan (66,6%) – menganggap 
memakai jilbab sebagai kewajiban. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak responden menganggap memakai jilbab sebagai 
kewajiban (81,3% dari lulusan universitas). Hal ini mungkin akibat dari tekanan yang kuat dari sekolah lanjutan kepada siswanya untuk 
memakai jilbab. Tidak terdapat banyak perbedaan persentase antara kaum muda di kota dan di desa yang berpikir bahwa memakai jilbab 
adalah kewajiban.

laPOran negara: malaYsia

GRAFIK 7

Seberapa sering Anda mampu memenuhi salat lima 
waktu setiap hari?
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GRAFIK 8

Apakah Anda berpuasa pada bulan suci Ramadan?
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GRAFIK 9

Apakah pendapat Anda tentang jilbab?
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Di sini penting untuk mencatat pergeseran pada sikap sosial yang dominan dan mengacu ke arah yang lebih bebas. Melalui pengamatan 
ditemukan bahwa film-film yang dibuat pada tahun 1950-an yang menampilkan wanita Muslim tanpa jilbab, tidak dapat dibuat dengan 
gaya yang sama pada masa kini. Pada saat itu, sutradara kondang almarhum Tan Sri P. Ramlee, yang membahas tentang masalah sosial 
seperti sistem nilai-nilai yang bersaing, dihormati secara universal oleh semua kelompok etnis di Malaysia.

GRAFIK 10

Seberapa kuat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut ini?

Setuju

Tidak tahu/
Tidak jawab

Tidak setuju

Memotong tangan  
terhukum pidana

Hukuman mati untuk 
pembunuh

Mencambuk orang yang 
meminum alkohol

71,5 27,9
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92,5

92,5 7,3
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persentase

Lebih dari 70% - diantara mereka - sedikit lebih banyak laki-laki daripada perempuan – menginginkan Alquran sebagai pengganti Konstitusi 
Federal Malaysia. Namun populasi Muslim di Sabah and Sarawak tidak begitu antusias; hanya separuh dari mereka ingin menggantikan 
Konstitusi Federal dengan Alquran. Penolakan responden terhadap kemurtadan hampir mutlak, sebesar 98,3%. Bila ditanya untuk memilih, 
hampir 80% mendefinisikan diri mereka sebagai Muslim, sedangkan kurang dari 15% mendefinisikan diri mereka sebagai warga Malaysia. 
5,5% mendefinisikan diri mereka dengan kelompok etnik.

Konservatisme sosial tampaknya dapat menjadi alasan untuk keprihatinan bagi pengamat yang mendukung masyarakat liberal dan 
demokratis. Akan tetapi, sangat penting bagi kita untuk membedakan antara konservatisme sosial dan dukungan bagi pimpinan otoriter. 
Pada kesan pertama, jawaban para responden mungkin mengindikasikan dukungan luas pemuda Muslim Malaysia terhadap konservatisme 
sosial. Akan tetapi, kecondongan untuk hukum Syariah daripada Konstitusi Federal tidak selalu mengindikasikan dukungan terang-
terangan untuk Syariah, akan tetapi dapat juga mencerminkan ketidakpuasan yang luas terhadap Konstitusi. Harus diingat bahwa dalam 
beberapa tahun terakhir berbagai buku dan kolom opini menyebutkan bahwa Konstitusi Federal berkali-kali dirubah, sehingga banyak 
pengamat menyimpulkan bahwa lingkungan hukum terkena akibatnya, atau memberikan kesan bahwa Konstitusi Federal tidak memiliki 
perlindungan yang cukup dari pemerintahan dengan mayoritas besar. 
   

TeKnOlOgi KOmuniKasi adalah sangaT PenTing Bagi Kaum muda  dari dulu  
samPai masa Kini.

lingKungan sOsial, gaYa hiduP, dan nilai-nilai

Di Malaysia sudah menjadi pemandangan yang normal melihat kafe-kafe terkenal, kompleks perbelanjaan, tempat jajan mamak dan 
jalan trotoar yang dipenuhi kaum muda pada akhir pekan, hari libur dan pada malam hari. Telepon seluler adalah teman setia mereka, 
baik pada saat bekerja maupun pada saat santai. Selain perempuan yang memakai jilbab yang seringkali bergaya – busana Muslim 
telah menjadi tren mode dan bagian dari bisnis yang berpenghasilan tinggi – pengamatan menemukan bahwa kaum muda Muslim 
di Malaysia tidak banyak berbeda dari rekan mereka yang non-muslim atau kawula muda di negara-negara barat. 

Di Malaysia bagian timur - Sarawak dan Sabah – telepon seluler juga merupakan bagian dari gaya hidup kawula muda, dengan 
pengecualian dari mereka yang tinggal di pedalaman Sarawak dan Sabah,  yang tidak dapat menggunakan telepon seluler karena 
tidak adanya koneksi satelit.

GRAFIK 11
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Tidak

Apakah Anda memiliki atau hanya menggunakan:
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5,9%

TELEPoN GENGGAM SMART PhoNE
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Teknologi komunikasi adalah sangat penting bagi kaum muda dari dulu sampai masa kini. Telepon seluler, smart-phone, i-pad dan 
laptop memungkinkan mereka untuk tetap berhubungan dengan teman-teman mereka dan memberikan hiburan melalui musik 
dan permainan komputer. Perangkat teknologi adalah sesuatu yang merupakan tren dan menjadi bagian penting dari budaya kaum 
muda; hal tersebut tampaknya menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum muda Muslim. Perangkat teknologi lebih bernilai bagi 
kaum muda di pedesaan dan sama  pentingnya bagi kawula muda dari pelbagai kelompok umur dan tingkat pendidikan. 

Ketika kaum muda ditanya tentang lima aktifitas yang mereka paling sukai saat waktu senggang, “nonton televisi” (75%), 
“mendengarkan musik” (61,7%), dan “berselancar internet”(52,3%) paling sering disebutkan oleh kaum muda Muslim Malaysia. 
Kurang dari 15% memilih “pergi ke mesjid” sebagai salah satu dari lima aktivitas favorit mereka.

GRAFIK 12

Anda biasanya melakukan apa pada waktu senggang? Harap sebutkan lima 
kegiatan yang paling sering dan paling konsisten Anda lakukan:

Kegiatan Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5 Total

Menonton TV 69,0% 2,5% 1,3% 1,3% 0,9% 75,0%

Dengar musik 12,9% 43,9% 1,9% 0,9% 2,1% 61,7%

Selancar internet 9,4% 16,1% 21,1% 4,8% 0,9% 52,5%

Membaca buku, majalah  
atau koran

2,4% 10,4% 17,2% 12,5% 4,5% 47,0%

Jalan-jalan 0,5% 0,8% 2,4% 4,3% 31,9% 39,8%

Kegiatan dengan keluarga 0,8% 1,4% 5,8% 16,7% 11,4% 36,0%

Olahraga 1,4% 3,3% 9,6% 12,7% 5,3% 32,4%

Ketemu orang 0,3% 2,8% 9,2% 10,8% 5,1% 28,2%

Belanja untuk diri sendiri 0,1% 0,8% 2,5% 9,9% 9,5% 22,7%

Menonton video/DVD 1,2% 7,3% 10,0% 1,4% 1,0% 20,9%

Main Play station, Nintendo 
atau permainan komputer

0,4% 3,7% 5,1% 6,0% 3,9% 19,1%

Ke mesjid 0,2% 0,4% 0,5% 3,7% 9,7% 14,4%

Tidak melakukan apa-apa 0,6% 3,1% 4,3% 2,9% 1,6% 12,5%

Terlibat di dalam grup, proyek 
atau organisasi

0,1% 0,6% 2,3% 4,6% 3,2% 10,8%

Melakukan sesuatu yang kreatif 
atau berseni

0,2% 0,3% 0,8% 3,2% 3,9% 8,4%

Pergi ke pub/kafe/warung 
mamak

0,1% 1,4% 2,5% 1,3% 0,8% 6,1%

Mengunjungi gelanggang 
remaja

- 0,7% 1,8% 1,1% 0,8% 4,3%

Pergi ke disko, ke pesta, atau 
clubbing

0,4% 0,3% 1,1% 0,5% 0,1% 2,4%

Lain-lain 0,2% 0,2% 0,2% - 1,2% 1,8%

Tidak tahu / tidak jawab - 0,3% 0,6% 1,0% 2,1% 4,0%

Pembagian waktu senggang berlawanan dengan pernyataan kaum muda bahwa “menjadi seorang Muslim yang lebih baik” adalah 
aspirasi kedua yang paling penting di hidup mereka. Mereka mengatakan “Percaya kepada Tuhan” adalah sesuatu yang paling penting 
bagi mereka, “memiliki teman” tidak begitu penting, sedangkan “menjadi kaya” adalah peringkat terakhir.

Seperti orang lain, kaum muda menghadapi masalah, frustrasi dan stres di kehidupan sehari-hari mereka. Pengendalian emosi, 
terutama stres, berdampak kepada kesehatan mental dan fisik mereka. Oleh karena itu, cara kaum muda menangani stres penting. 
Berbicara (curhat) pada teman merupakan cara yang paling disukai, namun ada beberapa perbedaan yang didasarkan gender. Selain 
lebih komunikatif, kaum muda perempuan juga lebih cenderung untuk curhat pada keluarga. Sedangkan kaum muda laki-laki, 
entah karena mereka tidak begitu banyak berbicara atau harus tampak lebih tenang, lebih cenderung menghindarkan diri dengan 
membiarkan stres itu hilang sendiri atau mendengar musik untuk menenangkan diri. Hampir tidak ada (0,9%) responden laki-laki 
atau perempuan yang mengatakan bahwa mereka memakai obat penenang atau narkoba.

Bila membiarkan masalah pribadi merupakan sesuatu yang normal dengan bertambahnya umur, namun berlaku kebalikannya 
dengan curhat kepada teman tentang stres atau mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Mendapat konseling dari para ahli 
masih belum lazim di Malaysia, walaupun kelompok umur 15-17 tahun, mahasiswa dan para eksekutif lebih sering menggunakan 
cara ini dibandingkan kelompok-kelompok lain. Cara perawatan ini dipandang sebagai aib. Tidak adanya kepercayaan terhadap para 
ahli bisa menjadi salah satu alasan untuk tidak mengandalkan metode psikologis ini.

laPOran negara: malaYsia
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GRAFIK 13

Dari skala 1 sampai 10, bagaimana Anda menilai pentingnya hal-hal berikut ini?
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a -   Menjadi kaya

B - Mempunyai reputasi yang baik dalam 

kehidupan profesional saya

c - Menikmati kehidupan saya sebisa mungkin

d -  Untuk menerima minoritas etnis & beragama

e -  Mempertahankan tradisi & adat

F -   Menjadi umat Muslim yang lebih baik

g -  Menikah dan mempunyai anak

h -  Memiliki pasangan yang dapat dipercaya

i -  Mempunyai teman-teman

j -  Percaya kepada Tuhan

Kaum muda Muslim Malaysia hampir secara mutlak menolak gaya hidup yang bertentangan dengan Islam seperti meminum bir 
sekali-sekali, mencoba narkotika ringan, seks sebelum menikah, menonton film porno dan homoseksualitas.

GRAFIK 14

Apa yang Anda lakukan bila Anda stres?

persentase

Curhat kepada teman

Membiarkan hilang sendiri

Curhat kepada anggota keluarga

Mendengarkan musik

Mencari konseling dari pakar  
(psikolog, pemuka agama dll)

Lain-lain

Menonton film

Meminum obat penenang

Meminum alkohol

Tidak jawab

Meminum narkoba
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20,9
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa preferensi budaya kaum muda Muslim Malaysia sebagian terbentuk (dan sangat dikontrol) 
oleh media siaran, guru agama setempat dan orangtua serta di skala yang lebih rendah, interaksi sosial dengan teman-teman 
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GRAFIK 15
Seberapa kuat Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan 
berikut ini?

Tidak apa-apa 
untuk melakukan 

seks sebelum 
menikah

Tidak apa-apa untuk 
menonton film 

porno
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Tidak setuju
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0,5% 0,1%

Tidak apa-apa bila 
menjadi gay atau 

lesbian

mereka atau kelompok sosial yang lebih otonom. Selain itu, hampir 85% menggunakan internet yang dapat membawa kawula muda 
melampaui batasan negara, mengekspos mereka kepada budaya-budaya, pandangan dan sistem nilai-nilai yang berbeda. Hal ini 
dapat menjelaskan keberadaan suatu minoritas yang signifikan (40,7%) yang merasa bahwa “musik, film dan busana barat lebih 
keren daripada yang berasal dari Malaysia”.

Salah satu tolok ukur yang baik pandangan sosial kaum Muslim muda adalah apa yang mereka anggap sebagai “keren” dan “basi” 

GRAFIK 16

Menurut pendapat Anda, apa yang dipandang keren atau basi bagi kawula muda masa kini?
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a - Kesetiaan

B - Sukses di dalam karir Anda

c - Terlibat di dalam politik 

d - Uni Eropa
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GRAFIK 17

Menurut pendapat Anda, apa yang dipandang keren atau basi bagi kawula muda masa kini?
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e -  Teknologi

F - Menjadi wiraswasta

g - Memakai busana bermerek

h - Makanan yang sehat
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laPOran negara: malaYsia
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Tidak jawab

Basi
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GRAFIK 18

Menurut pendapat Anda, apa yang dipandang keren atau basi bagi kawula muda masa kini?
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i -  Bertanggung jawab untuk orang lain

j - Berpendidikan universitas

K - Menikah

l -  Mencoba narkoba
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bagi kaum muda masa kini. Ini mungkin mencerminkan interpretasi responden pada kenyataan obyektif dan pemikiran teman-
teman mereka daripada nilai-nilai subyektif yang mereka anut.

Walau hampir semua responden setuju bahwa “komunikasi teknologi”, “pendidikan universitas” dan “sukses dalam karir” sebagai 
“keren”, pandangan mereka berbeda pada apakah “kerja mandiri”, “pernikahan”, “keterlibatan politik”, “busana bermerek”, “Uni 
Eropa”, “makanan sehat” dan “mencoba narkoba” adalah “keren” atau “basi”. Bahkan hampir ada perpecahan antara mereka tentang 
apakah “kesetiaan” dan “bertanggung jawab kepada orang lain” dipandang “keren” atau “basi”. Yang menarik, lebih dari sepertiga 
responden merasa bahwa mencoba narkoba adalah “keren”, sedangkan kurang dari 1% mengatakan bahwa mereka sendiri mencoba 
narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa kaum muda Muslim Malaysia lebih majemuk daripada yang terlihat atau anggapan bahwa kaum muda 
lebih konservatif dan otoriter terhadap masalah agama atau moral.

Sejumlah kawula muda Muslim terlibat di dalam kegiatan sosial masyarakat. Walau hampir tiga-perempat dari para responden 
mengaku “aktif di organisasi kelompok, di kantor atau kegiatan di sekolah, sekolah tinggi atau universitas”, diduga hanya satu dari 
empat yang aktif di organisasi kepemudaan, LSM, klub atau organisasi kemasyarakatan. Partisipasi di dalam partai politik dilaporkan 
sekitar 14,2%.

Tiga-perempat dari kaum muda Muslim Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak begitu tertarik, atau tidak tertarik dengan politik. 
Sebaliknya, sekitar dua-pertiga mengaku puas dengan keadaan ekonomi dan percaya bahwa negara bergerak ke arah yang benar. 
Sisanya tidak setuju.

Cara para responden menjaga jarak dari politik dapat dilihat dari rasa apatis mereka terhadap menggunakan hak untuk memilih. Dari 
para responden yang memenuhi syarat untuk memilih, sebanyak 66,3% tidak mendaftarkan diri untuk memilih, sedangkan 20% 
tidak pernah memilih walau nama mereka di registrasi dalam daftar pemilih. Walau perempuan lebih sadar di dalam menggunakan 

POliTiK

GRAFIK 19

Dimana dan bagaimana Anda melakukan keterlibatan sosial?

a

90

67,5

45

22,5

0

pe
rs

en
ta

se

0,4

55,9

28,2

43,9

70,6

0,3 Ya Tidak tahu/
Tidak jawab

Tidak

56,4

43,0

0,6

dcB

a -  Aktif di dalam kelompok atau acara 
kantor, sekolah atau universitas

B - Aktif di dalam organisasi pemuda
c - Aktif di dalam LSM, klub atau 

perkumpulan 
d -  Aktif di dalam partai politik

85,3

14,2

0,5

Keren

Tidak tahu/
Tidak jawab

Basi

Tiga PeremPaT dari Kaum muda muslim malaYsia mengaTaKan BahWa mereKa TidaK 
BegiTu TerTariK, aTau TidaK TerTariK dengan POliTiK.



50 Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia

GRAFIK 20

Hanya bagi responden di atas 21 tahun.  
Apakah Anda pernah memilih di pemilu?
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hak suara mereka daripada laki-laki, pengusaha, manajer, pekerja non-kantor dan pengangguran adalah kelompok yang paling apatis 
dalam menggunakan hak untuk memilih.

Keengganan kaum muda tingkat universitas terhadap politik mungkin disebabkan oleh Undang-Undang Universitas dan Sekolah 
Tinggi Tahun 1971 yang melarang keikutsertaan mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan politik. Mahasiswa diarahkan secara 
individu untuk bergabung dengan “Persatuan Nasional Mahasiswa Muslim Malaysia” (National Union of Malaysian Muslim Students) 

GRAFIK 21

Apa pendapat Anda tentang politik dan demokrasi?
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a -  Semua orang harus tertarik dengan 
politik

B - Politik membosankan saya
c - Hanya calon yang memiliki uang 

banyak yang dapat sukses dengan 
politik

d -  Rakyat dapat menggantikan 
pemerintahan yang mereka tidak 
kehendaki

GRAFIK 22

Apa pendapat Anda tentang politik dan demokrasi?
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yang mengadakan kursus-kursus motivasi dan tutoring bagi mahasiswa, atau mereka dapat bergabung dengan “Federasi Malaysia 
Semenanjung bagi Mahasiswa Melayu” (Peninsular Malaysia for Malay Students Federation) yang membantu mahasiswa Melayu 
untuk mencapai keunggulan akademis. Namun, asosiasi kemahasiswaan tidak boleh berafiliasi dengan kedua asosiasi tersebut.
Ketidaksukaan pemerintah terhadap kegiatan politik mahasiswa berakibat pada hilangnya ketertarikan kaum muda dalam dunia 
politik, kecuali bagi mahasiswa yang sangat peduli tentang demokrasi dan keadilan. Akibatnya, kebanyakan dari mereka berpendapat, 
terutama kawula muda di Sabah dan Sarawak – keterlibatan dalam politik tidak “keren” sama sekali. Responden yang lebih berumur 
dan lebih berpendidikan paling tidak berminat untuk terlibat politik.

Sebagian besar kawula muda Muslim mempunyai keyakinan bahwa harus ada “orang kuat yang dapat membawa ketertiban bagi 
negara kita”. Namun secara umum mereka mengakui kekuatan rakyat atau “People’s power”: 73,7% percaya bahwa rakyat dapat 
mengubah pemerintah yang mereka tidak suka, sedangkan 71,4% merasa bahwa demokrasi yang baik harus mempunyai partai 
oposisi. Lebih dari dua-pertiga yakin bahwa wanita dapat menjadi pemimpin negara yang baik.

Apatisme politik secara relatif dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen kaum muda Muslim terhadap demokrasi. Terdapat 
empat faktor yang dapat memberikan jawaban pertanyaan ini: sikap kawula muda terhadap kekerasan di masyarakat, citra politisi 
sebagai sosok beragama atau sekuler, kebebasan berbicara dan pertanyaan tentang kepemimpinan.

Dari skala 1 (tidak benar sama sekali) sampai 10 (sangat benar) ide bahwa ada masalah-masalah di dalam masyarakat yang hanya 
dapat diselesaikan melalui kekerasan mendapat skor rendah (3,44). Sebagian besar kawula muda percaya bahwa kekerasan dapat 

GRAFIK 23

Dari skala 1 sampai 10, bagaimana Anda menilai pentingnya hal-hal berikut ini?
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a -  Pemerintahan kita memperlakukan 
semua ras/kelompok etnis secara adil

B - Politisi hanya tertarik untuk 
mendapatkan suara

c - Korupsi telah berkurang
d -  Ada beberapa masalah di masyarakat 

yang hanya dapat diselesaikan melalui 
kekerasan

e -  Tokoh agama harus menggantikan politisi 
di dalam menjalankan negara kita

F - Rakyat harus bebas untuk berbicara dan 
mengungkapkan keyakinan mereka tanpa 
rasa takut

g - Politisi peduli dengan kawula muda 
seperti saya

dan harus dihindari. Ide bahwa politisi harus diganti oleh pemuka agama dapat diterima bagi banyak responden (6,1). Hampir semua 
responden percaya bahwa orang harus bebas untuk berbicara dan menunjukkan keyakinan mereka. (8,2).

Sikap-sikap demokratis dipelihara sejak usia dini diantara kawula muda, namun jawaban-jawaban mereka menunjukkan bahwa 
beberapa dasawarsa di bawah pemerintah yang otoriter telah meninggalkan bekas. Juga perlu dipertimbangkan bahwa kaum muda 
Muslim memperoleh pengetahuan politik mereka melalui media yang dikontrol oleh Barisan Nasional, koalisi yang berkuasa: televisi 
merupakan sumber informasi utama (30,4%), diikuti oleh radio (23,1%), koran (12,1%), internet (9,7%), sekolah (8,0%) dan orang-
orang di sekitar mereka (16,6%). Namun, pemilihan umum terakhir di Malaysia (2008) telah menunjukkan bukti yang nyata tentang 
kekuatan rakyat: lima dari enam belas negara federal tidak mendukung koalisi pemerintah yang berkuasa, melainkan memilih partai 
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oposisi. Hasil pemilihan umum ini tidak hanya kemenangan bagi kaum muda Malaysia saja. Akan tetapi, menjadi bukti bahwa pemilih 
muda dan jaringan sosial melalui blog memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pemilihan umum ini. Walau perempuan Muslim 
muda lebih konsisten dalam menggunakan hak suara mereka dibandingkan laki-laki, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang 
politik dan demokrasi; secara umum kesadaran tersebut bertambah dengan umur dan pendidikan.

Seperti sudah disebutkan di atas, walau tiga-perempat kaum muda Muslim Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak begitu 
tertarik atau tidak tertarik dengan politik, begitu mereka ditanya tentang permasalahan domestik dan internasional yang spesifik, 
sebagian besar responden pada kenyataannya prihatin.

GRAFIK 25
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KesimPulan
Penemuan survei telah menunjukkan pelbagai pernyataan yang bertentangan dan penuh dengan kontradiksi.

Walau mereka berpendirian sangat konservatif tentang permasalahan-permasalahan agama dan moral, kaum muda Muslim Malaysia 
tidak ketat dalam mentaati ibadah agama mereka seperti salat lima kali sehari, membaca Alquran atau berpuasa pada bulan suci 
Ramadan. Walaupun mereka mengatakan bahwa keyakinan pada Tuhan dan menjadi Muslim yang lebih baik merupakan hal-hal yang 
paling penting di kehidupan para responden, mereka lebih suka menonton televisi, mendengarkan musik atau berselancar internet 
di waktu senggang mereka daripada pergi ke mesjid.

Walaupun kaum muda Muslim sangat menghargai orang tua mereka dan bergantung kepada mereka untuk bimbingan, para 
responden merasa bahwa pada akhirnya mereka dapat melakukan kehendak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para responden 
seringkali dapat mengambil keputusan sendiri.

Walaupun kaum muda Muslim mengatakan bahwa mereka tidak begitu tertarik dengan politik, namun mereka percaya terhadap 
kekuatan rakyat atau “Peoples’ Power”: mereka memandang partai oposisi sebagai bagian yang penting dari demokrasi dan 
menghargai kebebasan berbicara dan berkumpul.

Walaupun kaum muda Muslim Malaysia memandang Osama bin Laden sebagai pejuang kebebasan (persisnya 62,4 % responden), 
mereka menolak kekerasan.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa di Malaysia, kaum muda Muslim selalu diingatkan tentang kewajiban mereka dan 
bagaimana menjadi umat Muslim yang lebih baik oleh orang tua, pemimpin agama, media yang dikontrol pemerintah, guru dan lain-
lain. Selain itu, kawula muda menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok sosial di sekolah, universitas atau tempat kerja. Pada 
saat yang sama, kawula muda Muslim Malaysia masa kini berada pada dunia yang sudah mengalami globalisasi. Teknologi modern 
– yang tersedia dan tidak dibatasi di Malaysia – telah menjadi bagian penting dari kebudayaan kawula muda. Hampir 85% kaum 
muda menggunakan internet, sehingga membawa mereka melampaui batas negara dan membuka diri mereka kepada kebudayaan, 
pandangan, dan sistem-sistem nilai yang berbeda.

Bila kita fokus kepada satu per satu pertanyaan dan jawaban, banyak hasil survei – khususnya yang tampak sebagai konservatisme 
sosial – mungkin dapat menjadi alasan kekhawatiran bagi pengamat yang mendukung masyarakat demokratik dan liberal. Namun, 
kita harus mempertimbangkan semua pertanyaan dan jawaban. Kaum muda Muslim Malaysia lebih majemuk daripada yang terlihat. 
Secara keseluruhan, penemuan survei menunjukkan tren yang konservatif otoriter dan liberal demokratis diantara kaum muda 
Muslim – yang mungkin disebabkan oleh adanya tekanan dan kebebasan secara serempak bagi kaum muda Muslim yang dibesarkan 
di Malaysia.

Sifat dari sekolah-sekolah yang dihadiri oleh kaum muda Muslim tampaknya tidak begitu mempengaruhi mereka, karena tidak ada 
perbedaan yang jelas dalam gaya hidup dan nilai-nilai antara responden yang menghadiri sekolah agama atau sekolah umum. Kaum 
muda pedesaan tampaknya lebih jeli secara politis, walaupun hasil survei menunjukkan perbedaan yang sangat tipis secara umum 
di antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di dalam sejarah, hampir semua Muslim Melayu kecuali kalangan bangsawan tinggal di 
kota-kota, selain pedagang-pedagang yang mungkin tinggal di kota-kota pesisir. Akan tetapi untuk sebagian besar Muslim Melayu, 
fenomena tinggal di kota tidak lebih tua daripada negara mereka sendiri.
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Pengumpulan data untuk kajian ini berlangsung dari tanggal 
21 Oktober hingga 4 November 2010 dan dilaksanakan oleh 
lembaga survei Merdeka Center for Opinion Research.

Keterangan diperoleh dari 1.060 warga negara Malaysia yang 
berusia antara 15 dan 25 tahun.

Sampel ditetapkan secara acak dari penduduk di seluruh 
semenanjung Malaysia dan di kedua provinsi Sabah dan Sarawak, 
dengan pembobotan yang bersifat proporsional langsung 
dengan sensus penduduk tahun 2003.
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Setiap rumah tangga keenam dimasukkan ke dalam 
sampel. Para pewawancara diminta mendatangi setiap 
rumah tangga keenam, sampai kuota masing-masing, yang 
ditetapkan berdasarkan karakteristik demografis yang
telah didefinisikan sebelumnya, terpenuhi.

Tanya-jawab berlangsung dalam pembicaraan pribadi yang 
dilakukan oleh pewawancara terlatih. 

Pasca-pengumpulan data dilakukan kontrol mutu terhadap 
23,8% sampel oleh tenaga pengontrol yang berkualifikasi, 
baik secara langsung maupun melalui telepon.
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Survei ini diprakarsai Goethe-Institut dan Friedrich Naumann Foundation for Freedom pada tahun 2010 dan bertujuan memotret 
kaum muda Muslim di dua negara: Malaysia dan Indonesia. Para responden adalah laki-laki dan perempuan berusia antara 15-25 
tahun, dengan latar belakang pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Universitas, baik sekolah-sekolah agama maupun umum. Para 
responden tinggal di perkotaan dan pedesaan, sudah dan belum menikah, sudah dan belum bekerja, dan sudah menggunakan hak 
untuk memilih. Kaum muda ini penuh potensi dan idealisme yang diharapkan menjadi angkatan kerja dan bahkan menjadi calon 
pemimpin negara masing-masing di masa depan. 

Fokus survei adalah untuk menganalisa lima aspek dari kehidupan kaum muda Muslim di kedua negara: Pengembangan pribadi, 
orientasi keluarga, agama, lingkungan sosial, gaya hidup dan nilai-nilai, dan juga politik. Laporan ini akan mencoba melakukan analisa 
perbandingan antara temuan-temuan survei Indonesia dan Malaysia dengan menguraikan, menjelaskan dan menginterpretasikan 
persamaan dan perbedaan secara kritis, dan juga berbagai keterkaitannya.

PengemBangan PriBadi 
Kaum muda di indOnesia dan malaYsia OPTimis TenTang masa dePan mereKa.
 
Temuan survei menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia dalam 
pengembangan diri mereka. Umumnya, mereka mencitrakan diri sebagai kelompok yang bahagia, positif, berpandangan optimis, 
dan merasa puas dengan kehidupan mereka sekarang. Karakteristik dan citra diri mereka menggambarkan kaum muda yang 
penuh energi, kreatif, dan percaya diri, senang mempelajari hal-hal baru, menggandrungi teknologi, pekerja keras, berambisi dan 
berkeinginan menjadi sukses dan kaya. 

Unsur penting dalam pengembangan pribadi kaum muda adalah lingkungan keluarga dimana mereka tumbuh dan dibesarkan. 
Institusi pendidikan, nilai-nilai tradisional, interpretasi ajaran agama, media, kebijakan pemerintah dan nilai-nilai sosial juga ikut 
berperan. Kaum muda Muslim Indonesia dan Malaysia dalam survei ini sama-sama tumbuh di masa pasca kemerdekaan. Mereka 
dibesarkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, modernisasi dan perubahan teknologi, globalisasi, perubahan struktur 
keluarga dan peningkatan individualisme. Mereka juga terekspos oleh berbagai informasi dari media cetak dan elektronik tentang 

GRAFIK 1 
Apakah menurut Anda mengenakan busana perancang merupakan hal yang penting bagi 
kaum muda saat ini?
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berbagai masalah seperti fundamentalisme agama, konflik antara Israel dan Palestina, dan ketegangan antara Islam dan negara-
negara Barat yang maju. Para responden juga terekspos oleh berbagai iklan yang menawarkan gaya hidup yang konsumtif dan 
hedonis sehingga membuat mereka menginginkan barang-barang bermerek, hal ini khususnya di antara kaum muda Muslim 
Malaysia. Adapun kaum muda Muslim Indonesia tidak begitu tertarik dengan barang-barang bermerek, mungkin karena mereka 
dapat menemukan merek lokal yang lebih terjangkau dengan harga yang lebih murah.

Lebih lanjut, kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia optimis tentang masa depan mereka dan negara mereka masing-
masing. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa keadaan ekonomi mereka akan lebih baik. Hanya sedikit dari mereka yang pesimis 
dan memiliki pandangan bahwa masa depan negara suram. Kepuasan akan hidup, khususnya pada kaum muda Malaysia dapat 
dimengerti, yaitu karena adanya kestabilan politik dan ekonomi Malaysia, khususnya pada dasawarsa terakhir. Malaysia juga sempat 

mengalami krisis ekonomi global seperti negara-negara Asia Tenggara yang lain, tetapi tidak terpuruk karena tindakan pencegahan 
yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, Malaysia juga tidak mengalami bencana alam dahsyat seperti tsunami. Akan tetapi, 
dengan mengherankan, jawaban yang sama juga diberikan oleh kaum muda Indonesia – meskipun dengan mempertimbangkan 
bahwa kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya stabil dari dampak krisis ekonomi tahun 1997, bencana alam yang sering 
terjadi, dan sulit mencari pekerjaan yang dapat menjanjikan masa depan yang cerah.

Seperti yang pernah disinggung, pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan pribadi. Pendidikan merupakan sarana 
yang paling penting di dalam mobilitas sosial. Seperti yang disebutkan di dalam laporan tentang kaum muda etnis Melayu di Malaysia 
- yang hampir secara keseluruhan adalah kaum Muslim – pendidikan mereka sangat didukung oleh pemerintah. Hasilnya, kaum muda 
Muslim Malaysia rata-rata berpendidikan baik, dengan hanya 2,6% yang putus sekolah. Selebihnya berpendidikan sekolah menengah, 
diploma atau setara dengan itu, bahkan banyak yang adalah lulusan perguruan tinggi. Kaum muda Muslim Malaysia beruntung karena 
mereka memiliki sistem pendidikan yang diterapkan secara merata di seluruh negeri mereka. Pendidikan hingga ke jenjang pendidikan 
yang tinggi dapat diakses oleh sebagian besar kaum muda Malaysia. Karena itu, terlihat sedikit sekali perbedaan antara kondisi kaum 
muda di daerah pedesaan dan perkotaan. Pemerintah Malaysia mendorong sektor swasta untuk menyediakan pelatihan keterampilan 
untuk kawula muda; pemerintah Malaysia juga menerapkan sejumlah program inovatif bagi kaum muda, seperti sekolah kejuruan yang 
menyediakan pusat-pusat pelatihan keterampilan dan keahlian bagi mereka yang masih menganggur dan para lulusan universitas yang 
mencari pekerjaan. Pelatihan keterampilan bukan hanya dimaksudkan untuk membantu kaum muda memenuhi syarat untuk mencari 
pekerjaan di sektor industri yang berkembang pesat, melainkan juga mendorong mereka agar mampu mendirikan usaha sendiri. 
Dengan ketersediaan peluang pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi kaum muda tersebut serta perekonomian yang bertumbuh 
dengan baik, tidaklah terlalu mengherankan apabila sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka akan dapat menempuh 
pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Namun meskipun demikian, tetap saja ada kecemasan di antara mereka, 
kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau kegagalan mendapat pekerjaan, atau semacamnya.

Sangat berbeda dengan kaum muda Muslim Indonesia. Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi masih merupakan kemewahan 
yang hanya dapat diakses oleh kalangan kelas menengah dan atas, dan terlebih lagi baru tersedia di daerah perkotaan. Tidak heran 
bila ada perbedaan yang mencolok antara kaum muda perkotaan dan pedesaan. Dibandingkan Malaysia, pengelolaan pendidikan di 
Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Indikasinya, antara lain, terlihat dari rendahnya jumlah dana yang dialokasikan untuk 
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GRAFIK 3

Apakah menurut Anda kesuksesan dalam karir penting bagi kaum muda saat ini?
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pembangunan sektor pendidikan, kualitas gedung sekolah, proses rekrutmen tenaga guru dan sistem kelembagaan. Kelemahan-
kelemahan yang lain ditemukan dalam rendahnya tingkat gaji dan tunjangan guru, kesejahteraan guru dan anak didik, kualitas mutu 
guru, dan mutu lulusan.

Harapan dan impian dan obsesi kaum muda di kedua negara sama, yaitu beraspirasi menjadi pengusaha yang sukses dan kaya, serta 
menikmati berbagai kenikmatan hidup.

Tujuan terbesar lainnya adalah menjadi orang tua yang baik. Ini menjadi impian kaum muda Muslim di kedua negara.

Terakhir menyangkut identitas diri, kaum muda Muslim di kedua negara sama-sama lebih menonjolkan identitas Muslim ketimbang 
identitas kebangsaan (Indonesia atau Malaysia), atau etnis. Namun, persentase kaum muda Indonesia yang
menganut pandangan ini lebih rendah daripada kaum muda Malaysia (47,5% dan 79,9%). Ini adalah suatu perkembangan yang 
mencerminkan lebih sulitnya membangun bangsa di negara multi-etnis seperti Malaysia daripada merincikan kepercayaan 
agama: menggapai kesuksesan ekonomi lebih mudah dibandingkan mencapai target jangka panjang seperti integrasi nasional dan 
membangun identitas nasional.

GRAFIK 4
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OrienTasi Keluarga
hamPir leBih dari 90% Kaum muda muslim di indOnesia dan malaYsia menganggaP 
PerKaWinan adalah hal Yang PenTing.

Temuan survei mengungkapkan bahwa hampir semua (lebih dari 90%) kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia menganggap 
institusi perkawinan dan memiliki anak adalah hal yang penting.

Mayoritas berpendapat hidup berkeluarga sangat penting dan membuat orang bisa hidup lebih bahagia. Keyakinan akan 
kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dipengaruhi oleh hubungan baik mereka dengan orang tua. Mereka mengakui orang tua 
telah memberikan pengasuhan dan bimbingan yang baik. Mereka juga menunjukkan bahwa orang tua selalu mengarahkan mereka, 
dan hal ini tampaknya tidak mengganggu mereka. Sikap menerima nasehat orang tua sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional 
yang mewajibkan penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan ajaran-ajaran Islam yang mewajibkan kepatuhan mutlak kepada 
orang tua. 

Walau kaum muda Muslim Malaysia memandang baik cara orang tua mendidik mereka, hanya 24,2% yang bercita-cita ingin 
membesarkan anak mereka dengan cara yang sama. Sebaliknya, lebih banyak kaum muda Muslim Indonesia (48,6%) mengatakan 
bahwa mereka ingin membesarkan anak seperti yang dilakukan orang tua mereka. Lebih banyak kaum muda Malaysia (35,5%) justru 
ingin membesarkan anak mereka dengan cara yang lebih religius, seperti halnya sebagian kalangan muda Indonesia - meskipun 
dalam jumlah yang lebih kecil.
 
Kemudian, hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa di Malaysia, laki-laki yang ingin membesarkan anaknya dengan cara yang 
lebih religius lebih banyak daripada perempuan, khususnya diantara kaum Melayu Bumiputra1 di Sabah dan Sarawak. Selain itu, 
semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi persentase responden yang ingin membesarkan anak dengan cara yang lebih 
religius. Hanya sedikit (2,5%) yang menginginkan cara yang lebih tidak religius. Sebanyak 20,1% menginginkan pendidikan yang 
lebih keras terhadap anak mereka, sementara 15,9% menginginkan didikan yang lebih penuh kasih sayang.

Membahas tentang bentuk keluarga, kaum muda Muslim Malaysia cenderung menginginkan banyak anak. Tidak satupun responden 
yang menginginkan hanya satu anak. Kondisi demikian jelas merupakan pengaruh dari interpretasi keislaman konservatif, yang 
menganggap anak sebagai kodrat Tuhan. Karena itu, merencanakan atau membatasi jumlah anak dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap hukum Islam. Di Indonesia, pandangan konservatif ini sudah bergeser. Hanya sedikit yang menginginkan punya banyak 
anak. Perubahan pandangan keislaman ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru meminta kaum ulama dari 
organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah2 agar ikut menyukseskan program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia, 
walau pasca reformasi kehadiran ormas-ormas Islam transnasional dan partai-partai Islam yang gencar mempromosikan keharaman 
KB menyebabkan program KB kembali tersendat.

1  Bumiputra adalah istilah Melayu untuk masyarakat adat Malaysia
2 NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam utama di Indonesia
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agama
Kaum muda muslim di indOnesia dan malaYsia Terus menerus diingaTKan TenTang 
KeWajiBan seBagai muslim Yang BaiK.

Di Indonesia dan Malaysia, kaum muda Muslim sama-sama mendapatkan pelajaran agama dari berbagai sumber. Termasuk dari orang 
tua dan saudara di rumah, guru agama - baik secara informal di mesjid maupun secara formal di sekolah. Kesadaran religius juga 
diperoleh dari berbagai aktivitas lain di sekolah, dari kegiatan keagamaan, radio, televisi dan internet dan kebijakan pemerintah. 

Kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia terus menerus diingatkan melalui pesan-pesan yang mereka terima tentang kewajiban 
sebagai Muslim yang baik serta apa yang harus dilakukan. Sejak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah lanjut, juga di lingkungan 
sosial yang lebih luas, mereka dibesarkan dengan ajaran bahwa percaya pada Tuhan merupakan hal yang sangat penting dan adalah 
wajib hukumnya. Menjadi Muslim yang saleh harus menjadi dambaan utama kaum muda. Mayoritas dari mereka mengakui dibesarkan 
di dalam rumah tangga yang religius dan bahkan sangat religius, dan hanya sedikit dari mereka mengaku dibesarkan di dalam rumah 
tangga yang tidak religius.

Akan tetapi, meskipun banyak responden berasal dari rumah tangga yang religius dan setengahnya menempuh pendidikan di sekolah 
agama, ternyata tidak semua kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia taat menjalankan ibadah wajib, seperti salat lima kali sehari, 
berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengaji Alquran. Dalam hal ini, kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia tidak berbeda secara 
signifikan. Kurang dari sepertiga mengaku melaksanakan salat lima waktu secara rutin, sedangkan sebagian besar mengatakan bahwa 
mereka hanya menunaikan salat kadang-kadang. Hanya sekitar 60% mengaku melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan, lebih dari tiga 
perempat kaum muda mengaku hanya sedikit mengerti tentang ayat-ayat Alquran. Sekitar 60% lebih mengaku hanya kadang-kadang 
saja membaca Alquran. Boleh jadi, adanya pemahaman yang rendah tentang Alquran menyebabkan sedikitnya kaum muda yang tertarik 
mengaji Alquran. Kenyataan ini agak aneh, mengingat hampir 90% mereka mengaku tinggal dalam rumah tangga yang dianggap 
religius. Perempuan lebih taat menjalankan ibadah daripada laki-laki di Indonesia dan Malaysia. Kondisi tersebut disebabkan karena 
perempuan dalam masyarakat Muslim selalu diarahkan dan diharuskan menjadi penyangga moral, baik dalam kehidupan keluarga 
maupun kehidupan sosial. Perempuan selalu dikontrol agar taat menjalankan ajaran agama.

Berbicara soal poligami, mayoritas kaum muda Muslim di Malaysia dan Indonesia tidak setuju. Dalam hal ini, lebih banyak perempuan 
daripada laki-laki yang tidak setuju. Lebih banyak kaum muda Indonesia yang tidak setuju dengan poligami (86,5%) dibandingkan 
dengan kaum muda Malaysia (72,7%). Data-data ini cukup menggembirakan bagi kelompok moderat, karena pemahaman mereka 
sudah beranjak dari pandangan tradisional yang memandang poligami sebagai ajaran Islam. 

Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa implementasi hukum Syariah di negara-negara Islam sangat bervariasi, termasuk dalam 
urusan poligami. Undang-undang Keluarga di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Yemen, dan Sudan membolehkan poligami 
secara mutlak. Akan tetapi, negara-negara Islam seperti Mesir dan Jordan mengatur poligami secara ketat. Poligami hanya dapat 
dilakukan dengan izin pengadilan setelah calon suami mendapatkan persetujuan lisan dan tertulis dari istri terdahulu. Itupun jika 
pendapatan suami dipandang cukup untuk mengelola dua rumah tangga. Sebaliknya, negara Islam lain, seperti Turki, Tunisia, dan 
Maroko melarang poligami secara mutlak dan menghukum pelaku poligami dengan hukuman pidana penjara dan denda uang yang 
tidak sedikit.

GRAFIK 6

Apakah Anda bersedia menikahi seseorang yang memiliki agama berbeda?
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Bertolak belakang dengan pandangan tentang poligami, kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia hampir semuanya memegang 
pandangan tradisional tentang perkawinan beda agama. Mayoritas mereka tidak setuju dengan perkawinan beda agama. Kalaupun 
mereka bersedia menikah dengan pasangan yang berbeda agama, mereka ingin agar pasangannya ikut memeluk agama Islam. 
Terkait hal ini, perlu dijelaskan mengenai pandangan ulama tentang pernikahan beda agama dalam Islam yang terpola pada tiga aliran 
pendapat, meskipun tiap aliran nantinya masih memiliki friksi-friksi. Pertama, sama sekali tidak setuju perkawinan beda agama (haram 
hukumnya); kedua, setuju dengan catatan bahwa laki-laki Muslim yang menikahi perempuan non-Muslim, tetapi tidak sebaliknya. 
Alasannya, perempuan dianggap lemah dan dikhawatirkan berpindah ke agama suami. Pendapat kedua ini merupakan pandangan 
mayoritas umat Islam. Tidak heran jika praktik beda agama dengan mudah dijumpai di berbagai bagian dunia Islam. Ketiga, setuju 
perkawinan beda agama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Alasan mereka adalah bila laki-laki Muslim dapat menikah 
dengan perempuan non-Muslim hal sebaliknya dapat dilakukan, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang 
diciptakan Tuhan.

GRAFIK 7
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Penggunaan jilbab semakin meluas pada beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Malaysia, dimana kebiasaan berbusana perempuan 
telah berubah drastis. Sebagian besar foto-foto dari perempuan Malaysia antara tahun 1950 sampai 70an dari segala lapisan sosial 
dan letak geografis jarang menampilkan pemakaian jilbab sebagaimana terlihat saat ini. Dalam beberapa kasus jenis penutup kepala 
terlihat, namun kurang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para pemikir konservatif agama masa kini. Baru belakangan ini saja 
anak-anak perempuan di tingkat sekolah dasar mengenakan kerudung.

Sejumlah fakta mengungkapkan, penggunaan jilbab di Indonesia dan Malaysia mulai tampak pada tahun 1980an, perkembangan yang 
menurut beberapa pengamat adalah imbas dari Revolusi Iran pada tahun 1979. Namun pemakaian jilbab pada dua dasawarsa terakhir 
menjadi semakin lazim. Di Indonesia, maraknya penggunaan jilbab terjadi setelah masa Reformasi. Kehadiran partai-partai Islam dan 
ormas-ormas transnasional memberi pengaruh yang signifikan. Kini jilbab sudah menjadi simbol keislaman seorang perempuan. Walau 
demikian, masih banyak dijumpai perempuan Muslim di Indonesia dan Malaysia dengan jabatan terpandang yang tidak memakai jilbab. 
Demikian pula dengan istri para pengusaha elite, dan para perempuan yang berprofesi sebagai pengusaha.

Demikian pula, walau kaum muda Muslim Malaysia bersikap longgar dalam menjalankan ibadah wajib, hampir 70% dari mereka 
menuntut kewajiban berjilbab bagi perempuan. Lebih banyak laki-laki menginginkan kewajiban berjilbab dibandingkan perempuan. Hal 
yang mengejutkan, responden dengan pendidikan tingkat sekolah menengah bersikap lebih liberal daripada mereka yang berpendidikan 
sarjana, diploma atau yang setara. 66,9% dari lulusan sekolah menengah menghendaki kewajiban berjilbab, dibandingkan dengan 
81,3% lulusan universitas, atau 73% lulusan diploma – suatu kenyataan menarik yang menunjukkan adanya tekanan dari sesama rekan 
dan kontrol institusi yang meningkat dibandingkan dengan hubungan yang proporsional antara aturan pendidikan dan religius.

Demikian pula, kaum muda Muslim Malaysia lebih memilih hukum Syariah dan Hudud, meski mereka bersikap longgar dalam 
menjalankan ibadah wajib. Lebih dari 70% menginginkan hukum Syariah menggantikan Undang-Undang Negara. Namun hanya 
separuh dari kaum muda di Malaysia Timur ingin Undang-Undang Negara digantikan oleh hukum Syariah. Lebih banyak laki-laki yang 
menginginkan penerapan hukum Syariah daripada perempuan – mungkin karena Hukum Syariah lebih memihak kepada laki-laki.

Temuan yang mengejutkan adalah bahwa mayoritas kaum muda di Malaysia dan Indonesia setuju terhadap pelaksanaan hukum hudud 
yakni potong tangan bagi pencuri, hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman cambuk bagi peminum alkohol. Data secara lebih rinci 
adalah: 71% dari responden Malaysia dan 50% peserta Indonesia menginginkan hukuman potongan tangan bagi pencuri yang terbukti 
bersalah; 92% dari responden Malaysia dan 68% dari Indonesia mendukung hukuman cambuk bagi peminum alkohol, sedangkan 
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92,5% responden Malaysia dan 66% peserta Indonesia setuju hukuman mati bagi pembunuh. Adalah menarik bahwa lebih banyak 
perempuan yang mendukung hukuman potongan tangan bagi pencuri dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi usia, semakin tinggi juga 
kecenderungan untuk menginginkan pelaksanaan hukuman hudud, serta preferensi untuk hukuman cambuk bagi peminum alkohol.

Sikap konservatif dalam agama dan kehidupan sosial kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia tidak kondusif untuk membangun 
masyarakat modern yang demokratis, pluralis, dan humani. Konservatisme dalam agama dapat mengalami bentrokan dengan prinsip 
demokratis seperti kebebasan beropini, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kebebasan dari tindakan berdiskriminasi.  
 
Sejarah yang dimiliki Indonesia dalam membentuk hubungan khusus antara nilai-nilai religius dengan nilai-nilai umum atau kenegaraan 
- berbeda dengan yang terjadi di Malaysia - mungkin adalah penyebab adanya perbedaan antara kaum muda Indonesia dan Malaysia 
dalam menyikapi Hukum Syariah. Walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, para pendiri bangsa justru memilih Pancasila 
sebagai landasan ideologi. Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka sadar bahwa 
filsafat politik ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip Pancasila sangat merefleksikan pesan-
pesan moral agama, yang dalam Islam dikenal sebagai maqashid al-syari’ah (kebaikan bersama). Para pendiri bangsa Indonesia jelas 
tidak menginginkan memakai agama sebagai landasan bagi negara ini. Agama hanya dipakai sebagai dasar etis, bukan dasar ideologis.

Sebaliknya, di Malaysia ide tentang “negara Islam” semakin marak, khususnya pada beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi tersebut tidak 
selalu demikian adanya. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan ketiga (Tunku Abdul Rahman Putra and Tun Hussein 
Onn) secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia adalah negara sekuler dengan Islam sebagai agama resmi – Perdana Menteri keempat, 
Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam.
 
Perbedaan antara “agama resmi” dan “agama kenegaraan” menjadi lebih rumit karena Malaysia adalah federasi dari negeri-negeri 
dimana Islam mungkin atau mungkin tidak menjadi agama kenegaraan: misalnya, Sabah setuju masuk di dalam “Malaysia Agreement” 
dengan syarat bahwa tidak akan ada agama kenegaraan. Oleh karena itu, persepsi akan hukum-hukum agama berbeda dari satu negeri 
ke negeri lain.

lingKungan sOsial, gaYa hiduP, dan nilai-nilai
gaYa hiduP Kaum muda muslim di indOnesia dan malaYsia TidaK BerBeda dengan  
Kaum muda di TemPaT lain.

Ada setidaknya dua aspek yang dapat diukur dalam variabel lingkungan sosial, gaya hidup dan nilai-nilai. Yang pertama berhubungan 
dengan dinamika di masyarakat dan aspek yang berkaitan dengan kaum muda sendiri. Secara umum, realitas sosiologis yang 
berkaitan dengan gaya hidup kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia tidak berbeda dengan kaum muda di tempat lain, bahkan 

GRAFIK 8

Seberapa besar rasa setuju atau tidak setuju Anda terhadap pernyataan berikut?
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tidak jauh beda dengan kaum muda di negara-negara Barat. Sudah merupakan pemandangan lazim melihat kafe-kafe, kompleks 
perbelanjaan, salon dan butik dengan kaum muda pada akhir pekan, hari libur dan pada malam hari.
 
Lima kegiatan yang paling disukai kaum muda Malaysia pada waktu senggang mereka adalah menonton TV (75%), mendengarkan 
musik (61,7%), berselancar di internet (52,3%), membaca majalah atau koran (47%), jalan-jalan (39,9%), melakukan kegiatan dengan 
anggota keluarga (36,1%), dan berolahraga (32,3%). Sedangkan kaum muda Indonesia menghabiskan waktu senggang mereka 
dengan cara yang sedikit berbeda. Menonton TV masih menduduki peringkat pertama (78,7%), diikuti oleh mendengarkan musik 

GRAFIK 9

Apakah menurut Anda teknologi penting bagi kaum muda saat ini?
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(55,8%), dan bertemu dengan orang lain (46%). Sebaliknya, hanya 14,5% kaum muda Malaysia dan 26,2% kaum muda Indonesia 
yang menghabiskan waktu senggang dengan pergi ke mesjid. Responden termasuk lulusan sekolah agama.  

Tampaknya teknologi sangat penting bagi kawula muda Indonesia dan Malaysia dari berbagai kelompok umur dan tingkat 
pendidikan. Mayoritas yakin akan keunggulan teknologi. Telepon seluler, komputer dan gadget lain adalah teman setia mereka, baik 
saat bekerja maupun saat bersantai karena memungkinkan mereka untuk selalu dapat berhubungan dengan teman-teman dan 
memberi mereka hiburan melalui musik dan permainan. Karena nonton televisi, mendengarkan musik, dan berselancar di internet 
merupakan kegiatan santai mereka, gadget elektronik merupakan suatu kebutuhan bagi mereka.

Bagi para responden, membaca buku di waktu senggang tidak begitu populer; mereka lebih cenderung membaca majalah dan koran. 
Sebagian besar lulusan universitas menonton televisi, walau persentase dari mereka yang melakukan kegiatan ini lebih rendah dari 
kelompok yang berpendidikan lebih rendah. Namun, ini menunjukkan daya tarik televisi, yang masih lebih populer dibandingkan 
kegiatan lain.   

Teknologi memperluas pengetahuan kaum muda, dan seringkali disertai dengan gaya dan desain yang membangkitkan keinginan 
mereka untuk memiliki benda-benda mewah. Memiliki pakaian, sepatu dan aksesori hasil rancangan para desainer terkenal 
merupakan simbol status. 60% dari kaum muda Malaysia berpendapat memakai pakaian bermerek adalah penting. 

Mayoritas kaum muda di kedua negara menyatakan situasi keuangan mereka baik, dan mereka tidak mengalami atau tidak terlibat 
dalam kasus-kasus kekerasan. Akan tetapi, sama halnya dengan kaum muda di tempat lain, mereka menghadapi masalah, frustrasi 
dan stres. Tiga penyebab stres yang paling utama bagi kaum muda Malaysia dan Indonesia adalah tidak punya uang dan masalah di 
sekolah atau tempat kerja.  

Mengendalikan emosi, khususnya stres, berdampak kepada kesehatan mental dan fisik mereka. Berbicara (curhat) pada teman 
merupakan cara yang paling disukai untuk mengurangi stres. Sebagian lagi membiarkan stres itu hilang sendiri – yang menarik, 
lebih banyak kaum muda Malaysia memilih cara ini untuk mengatasi masalah mereka (20,9% dibandingkan 12,7%). Hanya sebagian 
kecil dari mereka yang curhat pada keluarga untuk mengatasi stres, dan dalam hal ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki 
yang melakukannya.

Terkait dengan nilai-nilai, para responden umumnya mengaku bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan nilai yang paling penting 
di dalam kehidupan mereka. Responden yang lebih tua memandang keagamaan dan menjalankan kewajiban beragama sebagai nilai 
utama, sedangkan responden yang lebih muda memandang kerja keras, kreativitas dan ambisi sebagai nilai-nilai yang penting.
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GRAFIK 10
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indOnesiamalaYsia

Ketika para responden ditanyakan tentang hal-hal sensitif seperti seks pra-nikah atau homoseksualitas, sebagian besar menunjukkan 
pendekatan arus utama: menolak seks pra-nikah, gay dan lesbian, dan dalam hal berbusana, menolak bikini serta singlet.

Demikian pula dengan nikah beda agama, hampir semua peserta menolak dan menginginkan pasangannya masuk Islam. Mereka 
pun tertarik pada isu global kemanusiaan seperti HIV/AIDS, hilangnya nilai-nilai dan kebudayaan tradisional, PHK, atau kehilangan 
pekerjaan tanpa mendapat pekerjaan baru. Tidak ada perbedaan signifikan antara responden Indonesian dan Malaysia di dalam 
menanggapi masalah-masalah ini.  

Sebagian besar responden dari Malaysia dan Indonesia menyatakan kesediaan mereka untuk terlibat di dalam berbagai kegiatan 
sosial. Hampir semua peserta tertarik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan untuk melindungi alam dan fauna, 
memperbaiki kehidupan para penyandang cacat, membantu para lansia yang miskin dan terabaikan, serta melestarikan kebudayaan 
dan tradisi. Lalu terkait kegiatan sosial, mereka lebih menyukai aktivitas secara kelompok, baik di kantor maupun di sekolah atau 
universitas. 

POliTiK
Kaum muda di indOnesia dan malaYsia TidaK BegiTu TerTariK dengan POliTiK.

Kaum muda di Indonesia dan Malaysia tidak begitu tertarik dengan politik. Walau 23% dari kaum muda Indonesia mengakui tertarik 
kepada politik, dan 27% mengaku terlibat dengan pilkada, hampir tidak ada kaum muda Muslim Malaysia (0,8%) yang ingin menjadi 
politisi, bahkan profesi ini merupakan tingkat terbawah dalam daftar sasaran dan impian hidup mereka. Mahasiswa di Malaysia 
mempunyai alasan yang baik dalam memiliki pandangan tersebut: Undang-undang Universitas dan Sekolah Tinggi tahun 1971 
melarang keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan politik. Mahasiswa diarahkan untuk bergabung dengan National Union 
of Malaysian Muslim Students (Persatuan Nasional Mahasiswa Muslim Malaysia) yang mengadakan kursus-kursus motivasi dan 
tutoring bagi mahasiswa, dan Peninsular Malaysia for Malay Students Federation (Federasi Malaysia Semenanjung bagi Mahasiswa 
Melayu), yang membantu mahasiswa Melayu mencapai keunggulan akademis secara individu. Ketidaksukaan pemerintah terhadap 
partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik berakibat pada hilangnya ketertarikan mereka pada dunia politik. 

Akibat lanjutan dari tindakan menjauhi dunia politik diikuti oleh sikap apatis terhadap pemilu. Sekitar 66,3% pemilih sah tidak 
memilih, 20% tidak pernah memilih dan hanya 11,6% yang berpartisipasi dalam setiap pemilihan. Kaum perempuan lebih memiliki 
kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya.

Meski mereka tidak begitu tertarik dengan politik, kaum muda di Indonesia dan Malaysia menyadari pentingnya politik dan demokrasi. 
Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa rakyat harus memiliki kekuasaan untuk mengubah suatu pemerintahan yang tidak 
mereka sukai dan bahwa partai oposisi penting bagi demokrasi yang baik. Mereka mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik tidak 
terkait dengan permasalahan gender, karena pemimpin perempuan yang baik layak didukung. Lebih banyak perempuan memiliki 
kesadaran tinggi untuk menjalankan hak pilihnya, walau mereka kurang mempunyai pengetahuan tentang politik dan demokrasi. 
Kesadaran tentang pentingnya politik dan demokrasi juga semakin menguat di kalangan kelompok yang berusia lebih tua dan juga 
berpendidikan lebih tinggi.



Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia 67

GRAFIK 11
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KesimPulan
Kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia bahagia, puas dan optimis tentang kehidupan mereka dan masa depan negara mereka 
masing-masing. Meski mereka memiliki sikap sosial dan pandangan keagamaan yang masih konservatif, dan bahkan dalam beberapa 
hal fatalistis, mereka tergolong memiliki citra diri yang positif. Secara keseluruhan, mereka penuh energi, kreatif, bekerja keras dan 
berambisi serta memahami pentingya pendidikan yang berkualitas.  

Dalam hal gaya hidup, kaum muda ini mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengisi waktu luang. Mereka sering 
menggunakan media yang baru (sms dan internet). Mereka juga cenderung untuk mempelajari program teknik di  universitas. 
Mereka mendengarkan musik (yang modern dan religius) dan menonton TV dan film Barat sebagai hiburan. 

Mereka berusaha keras untuk memperbaiki kesejahteraan pribadi dan berupaya untuk mencari pekerjaan dengan upah yang layak. 
Pengaruh teknologi dalam mensekulerkan komunitas Muslim yang muda, dan dominasinya karena prinsip rasional-ilmiah yang 
tidak memiliki nilai metafisik tidak diragukan lagi. Kemajuan teknologi ini membekali kaum muda Muslim dengan pengetahuan dan 
informasi yang tidak dimiliki orang tua dan kakek atau nenek mereka.

Dalam beberapa aspek ini ada kesan timbal balik bahwa kehidupan dan pengalaman sekuler yang dominan membuat kaum muda 
Muslim mahir dalam teknologi. Namun, mereka tidak melupakan Islam. Mereka mungkin kelihatan dangkal di dalam praktik dan 
pengertian tentang Islam, akan tetapi memandang diri mereka sendiri sebagai beragama walau pandangan agama mereka dan 
praktiknya lebih berorientasi pribadi. 

Sebagian besar kawula muda tidak ingin terlibat di dalam kegiatan agama atau politik kolektif, tetapi hampir semua (92%) 
menunjukkan keinginannya untuk melakukan kerja sosial yang menyangkut lingkungan dan perlindungan hewan, untuk menolong 
orang cacat, orang miskin, dan orang lanjut usia. Mereka menyuarakan kepedulian terhadap permasalahan kemanusiaan global 
seperti HIV/AIDS, konflik internasional, bencana alam, dan juga pelestarian tradisi dan budaya lokal. Para responden lebih cenderung 
ikut serta di dalam kegiatan kolektif sosial di tempat mereka belajar, oleh karena itu kerjasama dengan teman termasuk tinggi di 
dalam kepentingan mereka.

Dari segi etika dan etos, kaum muda menempatkan kerja keras, ambisi, dan kreativitas dalam kepentingan mereka, dibandingkan 
dengan penekanan terhadap kegiatan dan kewajiban agama, yang menurut para responden adalah prioritas orang tua mereka, 
namun mereka sangat percaya kepada Tuhan. Maka tidak mengejutkan bila memandang bahwa mereka memandang kesuksesan 
dan kegagalan ditentukan oleh nasib. Namun, mereka bersedia mempelajari hal-hal yang baru, menikmati hidup dan memaksakan 
kehendak mereka untuk menggapai ambisi. 

Sedangkan di dalam orientasi keluarga, para responden memegang teguh nilai-nilai tradisional. Mereka mendambakan kebahagiaan 
di dalam membesarkan keluarga dan mempunyai anak – lebih dari dua bila memungkinkan. Pernikahan dipandang sebagai tolok ukur 
kebahagiaan. Bila suami atau istri mereka bukan Muslim mereka menginginkan yang bersangkutan untuk menjadi Islam. Mereka 
berada dalam pilihan antara membesarkan anak mereka dengan cara yang lebih religius atau membiarkan anak mereka dibesarkan 
dengan cara yang sama dengan mereka. Secara keseluruhan, mereka ingin menjadi orang tua yang baik.
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Para peserta menggambarkan hubungan dengan orang tua mereka cukup baik, walau mereka tidak meluangkan waktu yang banyak 
dengan keluarga mereka. Mereka juga tidak curhat dengan orang tua mereka pada saat stres. Para responden tidak memandang cara 
mereka dibesarkan dan diajarkan orang tua mereka sebagai ideal, maka mereka ingin cara yang berbeda di dalam membesarkan dan 
mendidik orang tua mereka di masa depan.

Terkait pengaruh agama yang sangat kuat di dalam kehidupan keluarga sebagian besar kaum muda, sudah agak mengejutkan 
bahwa tidak semua dari mereka menjalankan ibadah agama seperti yang seharusnya dilakukan. Mereka tidak selalu sholat lima 
waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, atau mengaji secara reguler. Mereka mengaku bahwa mereka tidak begitu mengerti 
ayat-ayat Alquran dan yang jelas mereka tidak ke masjid pada waktu senggang mereka, tapi lebih cenderung untuk menonton TV, 
mendengarkan musik, atau berselancar di Internet. Dapat dikatakan bahwa sikap ekstrim atau perilaku fundamentalis agak berbeda 
dari cara mereka menjalankan kehidupan beragama. 

Hampir setengah dari mereka (42,4%) dibesarkan oleh orang tua yang sangat religius, namun mereka sendiri menjadi moderat. Yang 
luar biasa, lebih dari 60% tidak menyaksikan atau mengalami kekerasan pada 12 bulan terakhir. Mereka sudah tahu tentang aturan-
aturan tentang memakai jilbab, hukum Hudud, hukuman potong tangan untuk pencuri dan hukum cambuk bagi umat Muslim yang 
meminum alkohol, akan tetapi tidak satupun mengungkit ayat- ayat Alquran untuk mendukung aturan-aturan ini.

Yang terakhir, dari segi berpolitik, sebagian besar responden tidak tertarik dan menghindari keterlibatan sebagai pemilih. Namun 
ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui tentang politik dan demokrasi, karena mereka suka belajar tentang isu politik, 
misalnya, di kelas kewarganegaraan di sekolah, dan mereka berpartisipasi dan terlibat di dalam organisasi sosial. Mereka sadar 
bahwa rakyat dapat menggulingkan penguasa yang tidak mampu.

Tidak seperti teman-teman mereka di Malaysia, sebagian besar kaum muda Muslim Indonesia cenderung tidak percaya dengan 
pemerintah dan tidak setuju bila pemimpin agama harus memainkan peran yang aktif di dalam politik. Secara keseluruhan, para 
responden konsisten dengan pendirian politik yang mereka anut. Mereka mungkin tidak begitu tertarik dengan politik, namun 
mereka menghargai kepemimpinan yang baik di negara mereka. Yang jelas, mereka sangat sadar tentang keadaan sosio-politik dan 
ekonomi. Mereka menunjukkan penghargaan dan kepuasan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, infrastruktur yang 
baik, dan pemerintahan yang memuaskan. Ini sangat tercermin dari 82,4% dari responden Malaysia yang mengungkapkan kepuasan 
yang tinggi dengan keadaan yang damai di negara mereka. 

Semua kaum muda Muslim di Indonesia dan Malaysia menunjukkan pandangan yang pro-Muslim terhadap politik internasional. 
Menurut mereka, bahkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut 
umat Islam di dunia, seperti masalah Palestina yang masih sangat tinggi di dalam daftar isu yang memprihatinkan mereka. Mereka 
memandang sisi positif dari globalisasi sebagai fenomena yang mendukung perdamaian dan kemakmuran ekonomi, akan tetapi 
mereka juga melihat sisi negatifnya, yaitu penghancuran lingkungan.

daFTar PusTaKa
• Anwar, M. Syafi’i, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik 

Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.
• Armstrong, K. Berperang demi Tuhan, Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen, 

Yahudi (terjemahan), Bandung: Mizan, 2001.
• Azra, Azyumardi, Indonesia, Islam and Democracy, Jakarta: The Asia Foundation, 

2006.
• Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln 

& London, University of Nebraska Press, 1999.
• Dian-Interfidei, Laporan Tahunan 2006, Yogyakarta, 2006.
• Donahue, M. J., Intrinsic and Extrinsic Religiousness: Review and Meta-analysis, 

Journal of Personality and Social Psychology, 48, 400-19, 1985.
• Ellacuria, Ignacio, Violence and Non-violence in the Struggle for Peace and 

Liberation, Concilium, No. 195, 1998.
• Esposito, L. John, The Islamic Threat; Myth or Reality, New York: Oxford 

University Press, 1992.
• Zakaria, F., Human Rights in the Arab World: The Islamic Content, dalam Ricour P. 

(ed.), Philosophical Foundation of Human Rights, Paris: UNESCO, 1986.
• Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi, 

Jakarta: Gramedia, 2010.
• Hefner, R. W., Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Princeton: 

Princeton University, 2000.
• Jamhari and Jajang Jahroni (eds), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta: 

Rajawali, 2004.
• Juergens Meyer, M., The New Cold War, Religious Nationalism Confront the 

Secular State, California: California University, 1993.
 ------Teror Atas Nama Tuhan, Kebangkitan Global Kekerasan Agama (terjemahan), 

Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002.
• Jurnal Perempuan No. 60, Awas Perda Diskriminatif, Jakarta, 2008 
• Kholiluddin, Tedi, Kuasa Negara Atas Agama, Semarang: Rasail, 2009. 
• Lindholm, Tore, Cole Durham W., Jr, Bahia G. Tahzib-Lie (eds), Facilitating Freedom 

of Religion or Belief:  A Deskbook, Netherland: Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
• Mulia, Musdah,  Negara Islam, Jakarta: Kata Kita, 2010.
 ------, Perempuan dan Politik, Jakarta: Gramedia, 2005.
 ------, Muslimah Reformis: Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2005.
 ------, Islam dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Naufan, 2010.

 ------, Toward a Just Marriage Law, dalam Feener, Michael R. (ed.), Islamic Law in 
Contemporary Indonesia, Massachusetts: Harvard University Press,  2007.

 ------, Promoting Interfaith Dialogue through Promoting a Culture of Peace, 
dalam Troll, W. Christian, SJ. (ed.), We Have Justice in Common, Berlin: Konrad 
Adenauer Stiftung, 2010.

• Noerdin, Adriana dkk., Potret Kemiskinan Perempuan, Jakarta: WRI, 2006.
• Rahmat, M. Imdadun, Ideologi Politik PKS, Yogyakarta: LKiS, 2008.
• Setara Institute, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Laporan 

Tahunan, Jakarta, 2010.
• Nasr S. H., The Concept and Reality of Freedom in Islam and Islamic Civilization, 

dalam Rosenbaum A. S. (ed.), The Philosophy of Human Rights: International 
Perspective, Westport: Connecticut, Greenword Press, 1980. 

• Zada, Khamami. Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di 
Indonesia. Jakarta: Teraju, 2002.    



Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia c

caTaTan

• Naskah laporan negara Malaysia ini disusun oleh Dr. Volker Wolf, direktur Goethe-Institut Malaysia dan Moritz Kleine-Brockhoff, 
Direktur Proyek Malaysia Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit dengan sumber tiga artikel yang ditulis oleh Datuk Dr. 
Chiam Heng Keng, mantan Profesor Psikologi Sosial di Universiti Malaya, Tunku ‘Abidin Muhriz, Pendiri dan Presiden Pertama 
dari Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) dan Dr. Wong Chin Huat, analis politik dan dosen di Monash University 
Kuala Lumpur. Semua narasumber setuju bahwa ide-ide mereka telah disampaikan secara benar dan teliti di laporan ini. Naskah 
yang asli dapat ditemukan online:
♦	www.goethe.de/indonesien/youthsurvey
♦ www.goethe.de/malaysia/youthsurvey
♦ www.fnfmalaysia.org
♦ www.merdeka.org
♦ www.ideas.org.my

• Informasi tentang negara yang diterbitkan di halaman 6-9 diambil dari sumber-sumber berikut selama bulan April dan Mei 2011:
♦	Auswärtiges Amt: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Indonesien/Kultur-

UndBildungspolitik_node.html 
♦	Badan Pusat Statistik (http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=12 )
♦	Botschaft der Republik Indonesien in Berlin http://botschaft-indonesien.de/de/indonesien/bevoelkerung.htm 
♦	Der Fischer Welt-Almanach, S. Fischer-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2010.
♦	OECD: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23118 
♦	The World Factbook 2009. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2011 (https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/index.html )
♦	UNESCO Institute for Statistics: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_

Language=eng&BR_Country=3600&BR_Region=40515  : http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC 
♦	Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Indonesien ; http://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien ; http://en.wikipedia.

org/wiki/Islam_in_Indonesia ; http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Malaysia ; http://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia ; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwaltungsgliederung_Malaysias 

♦	World Bank: http://data.worldbank.org/country/indonesia ; http://data.worldbank.org/country/malaysia
♦	United Nations Department of Economic and Social Affairs: http://www.un.org/en/development/desa/index.html?utm_

source=redirect&utm_medium=online&utm_campaign=redirect

• Lampiran untuk survei ini, daftar pertanyaan dan hasilnya, dapat ditemukan online:
♦	www.goethe.de/indonesien/youthsurvey
♦ www.goethe.de/malaysia/youthsurvey



d Pemuda muslim di asia Tenggara
Survei di Indonesia dan Malaysia


