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BAB II 

PROFIL GENERASI MILENIAL MITRA GOJEK 

 

A. Gambaran Umum Mitra Go-Jek 

1. Pengertian Mitra Go-jek 

Mitra Go-Jek adalah entitas atau orang yang telah mengikuti 

perjanjian formal dengan Go-Jek. Untuk menjadi Mitra Go-jek 

beberapa persyaratan antara lain, Saling menghormati, Saling 

mempercayai dengan peraturan atau tata tertib dalam manajemen 

Go-Jek. Persamaan perhatian atau visi dan misi. Kemitraan antara 

orang dengan Go-Jek pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama 

atau gotong royong baik secara kelompok maupun individual untuk 

mencapai suatu tujuan usaha yang dilakukan. Peraturan baru dalam 

Go-Jek untuk mitra Go-Jek yang memiliki jargon “PA‟DIMAN” 

yaitu Transparan, Adil, & Nyaman
54

.  

Setiap pelanggaran akan digolongkan ke dalam salah satu 

dari 4 (empat) Tingkatan Pelanggaran (Rendah, Sedang, Tinggi, 

dan Sangat Tinggi), yang didasarkan pada seberapa berat 

pelanggaran yang Anda lakukan. Tidak hanya itu, setiap Tingkatan 

Pelanggaran juga memiliki Tahapan Sanksi yang berbeda. 

Maksimal jumlah pelanggaran yang boleh mitra Go-Jek  lakukan 

adalah sebagai berikut
55

: 

Tingkatan Sangat Tinggi = 1 kali pelanggaran 

Tingkatan Tinggi = 2 kali pelanggaran 

                                                           
54

 Go-Jek. Tata Tertib Go-Jek. Diakses pada https://driver.go-

jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK pada tanggal 26 September 

2019 
55

 Ibid 

https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK
https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK
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Tingkatan Sedang = 3 kali pelanggaran 

Tingkatan Rendah = 5 kali untuk 1 jenis pelanggaran.  

Mitra Go-Jek dapat membersihkan/mengembalikan semua 

tahapan sanksi dengan syarat tidak boleh melakukan pelanggaran 

selama 90 hari ke depan 

2. Jenis-Jenis Mitra Go-jek  

a. Go-Ride  

Go-Ride adalah mitra Gojek dalam bidang Transport 

(jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama 

yang diberikan GOJEK. Untuk layanan ini pihak GO-JEK 

menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan 

fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan kenyaman 

untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara 

transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.  

b. Go-Car  

Go-Car adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa angkutan 

yang diberikan oleh Go-jek dengan menggunakan mobil yang 

bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara 

transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.  

c. Go-Bluebird  

Go-Bluebird adalah mitra Gojek yang bekerjasana 

dengan Blue Bird untuk menyediakan layanan pemesanan taksi 

Blue Bird melalui platform aplikasi Go-Jek. Harga yang 

ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan 

berdasarkan argo. 
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d. Go-Food  

Go-Food adalah mitra Gojek dalam bidang  jasa layanan 

pesan makanan. Jasa layanan pesan antar nomer 1 di Indonesia 

yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh 

Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara 

transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.  

e. Go-Send  

Go-Send adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa layanan 

kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau 

surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada 

aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.  

f. Go-Mart  

Go-Mart adalah mitra Gojek dalam bidang jasa layanan 

untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan 

dapat memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam 

aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan 

ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat 

pemesanan.  

g. Go-Box  

Go-Box adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa layanan 

untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang 

berukuran besar dengan menggunakan pickup bak, pickup box, 

engkel bak, atau engkel box. Pada layanan ini pengguna dapat 

request untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan 

sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai 

kilometer.  
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h. Go-Massage  

Go-Massage adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa 

layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah 

sendiri. Pengguna dapat memilih gender therapis/ jenis kelamin 

pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang di pilih dan 

durasi nya. 

i. Go-Glam  

Go-Glam adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa layanan 

kecantikan yang langsung hadir dirumah pengguna. Layanan ini 

menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat 

menentukan waktu perawatan dan gender therapist. Tarif 

disesuaikan dengan jenis perawatan yang di pilih dan durasi 

nya.  

j. Go-Tix  

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan 

pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat 

memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai 

dengan jarak tempat pembelian tiket.  

k. Go-Busway  

Go-Busway adalah mitra Gojek dalam bidang Layanan 

untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan 

memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte 

Transjakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per 

kilometer.  
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l. Go-Med  

Go-Med adalah mitra Gojek dalam bidang Layanan 

terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan 

medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan 

adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak 

pengguna dan apotek. 

m. Go-Auto  

Go-Auto adalah mitra Gojek dalam bidang Layanan auto 

care, auto service dan service lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai 

dengan service yang di pilih.  

n. Go-Pulsa  

Go-Pulsa adalah mitra Gojek dalam bidang Layanan 

pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-jek menggunakan 

Go-pay.  

o. Go-Clean  

Go-Clean adalah mitra Gojek dalam bidang Jasa layanan 

untuk membantu membersihkan rumah/kos-kosan. Pengguna 

bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk 

jenis pengerjaan nya. Tarif disesuaikan dengan jenis 

pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya
56

.  

 

                                                           
56

 Go-Jek. Profil Go-Jek. Diakses di https://www.gojek.com. Pada tanggal 20 

April 2019. Hlm. 1 

https://www.gojek.com/about/


42 
 

 

B. Profil Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Mitra Go-Jek 

Yogyakarta 

 Subyek pertama yaitu Agus Purwono, tempat tanggal lahir 

Batam, 22 Januari 1994, berusia 25 tahun. Mengambil jurusan hukum 

keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Asal kota Batam. 

Subyek merupakan anak tunggal. Orangtua subyek bercerai ketika 

subyek masih duduk di bangku sekolah TK. Tetapi orangtuanya 

menjelaskan ketika subyek sudah duduk di bangku kelas 2 Madrasah 

Aliyah (MA). Ayah dan ibu subyek sudah tidak tingal bersama dari ia 

kecil. Dikarenakan ayah subyek bekerja menjadi TKI. Sejak itu, ayah 

subyek jarang pulang dan tidak pernah memberi kabar. Di Yogyakarta 

tinggal di Maguwoharjo, Depok, Sleman. Beragama Islam, dari kecil 

selalu disekolahkan di yayasan Islam. Subyek menjadi mitra Go-Jek 

karena sudah tidak dibiayai oleh orangtuanya, untuk kebutuhan 

ekonomi sehari-hari dan pendidikan kuliah. Bergabung dengan mitra 

Go-Jek dari tahun 2017. 

Subyek kedua yaitu Ahmad Rifai, tempat tanggal lahir Tampa, 

04 November 1998, berusia 21 tahun. Asal kota Tampa. Subyek kuliah 

jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Subyek merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Dari kecil 

subyek memang sudah dipondokkan ayahnya, karena ayahnya 

menginginkan anak-anaknya dimasukkan pondok semua. Ayah dan ibu 

informan bekerja sebagai pedagang. Di yogyakarta tinggal di Babarsari. 

Subyek beragama Islam, dengan basik pendidikan agama dari kecil 

subyek sebagai muslim yang suka mengikuti  pengajian. Subyek 

menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya ekonomi, karena ingin 
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mengurangi beban orangtua. Bergabung dengan Go-Jek dari tahun 

2018. 

Subyek ketiga  yaitu Amar Priambodo, tempat tanggal lahir 

Sleman, 27 Juli 1999, berusia 20 tahun. Mengambil jurusan sosiologi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Asal kota Sleman. Subyek 

merupakan anak kedua. Orangtua adalah PNS. Di Yogyakarta tinggal 

di Sambilegi, Lor, Maguwoharjo, Depok, Yogyakarta. Beragama Islam, 

dari kecil selalu disekolahkan di yayasan Islam. Menjadi mitra Go-Jek 

karena ingin mandiri dan mencari jatidiri karena ingin merasakan 

pengorbanan orangtua mencari nafkah. Bergabung dengan Go-Jek dari 

tahun 2018 awal. 

Subyek keempat  yaitu Koko Hartoko, tempat tanggal lahir 

Bantul, 12 Mei 1998, berusia 21 tahun. Asal kota Bantul. Subyek 

kuliah jurusan ekonomi  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Subyek merupakan anak kedua dari pertama bersaudara. Ayah 

informan bekerja sebagai petani semangka. Di yogyakarta tinggal di 

Banguntapan, Bantul. Subyek beragama Islam, dari kecil disekolahkan 

di pendidikan Islam karena ayah adalah pemuka agama, ayah menjadi 

ketua jika ada acara di kampung seperti aqiqah atau selamatan. Subyek 

menjadi mitra Go-Jek untuk menambah kebutuhan ekonomi karena 

orangtua dengan penghasilan yang tidak menentu kadang gagal panen 

sehingga mempunyai motivasi untuk membiayai sendiri. Bergabung 

dengan Go-Jek dari tahun 2017. 

Subyek kelima yaitu Reda, tempat tanggal lahir Salatiga, 5 

Januari 1998, berusia 21 tahun. Asal kota Salatiga. Subyek kuliah 

jurusan Pendidikan Bahasa Inggris  Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. Subyek merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayah dan 
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ibu informan bekerja sebagai guru ngaji. Di yogyakarta tinggal di 

Banguntapan, Bantul. Subyek beragama Islam, dengan keseharian 

menggunakan jilbab. Subyek setelah menjadi mitra jarang mengikuti 

pengajian. Subyek menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya 

ekonomi, karena ingin mengurangi beban orangtua. Bergabung dengan 

Go-Jek dari tahun 2018. 

Subyek keenam yaitu Rini Ayuwati, tempat tanggal lahir 

Surabaya, 15 Agustus 1998, berusia 21 tahun. Asal kota Surabaya. 

Subyek kuliah jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga. Subyek merupakan anak kedua dari pertama 

bersaudara. Ayah informan bekerja sebagai wiraswasta di Surabaya. 

Dari kecil subyek selalu dipondokan oleh orang tuanya. Di yogyakarta 

tinggal di Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Subyek 

beragama Islam. Subyek menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya 

ekonomi, karena ingin mengurangi beban orangtua. Bergabung dengan 

Go-Jek dari tahun 2017. 

Subyek ketujuh yaitu Sufyan Zainal, tempat tanggal lahir 

Lampung, 22 Oktober 1999, berusia 20 tahun. Asal kota Lampung. 

Subyek kuliah jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga. Subyek merupakan anak kedua dari pertama 

bersaudara. Ayah informan bekerja sebagai petugas kelurahan di 

Lampung. Dari kecil subyek selalu dipondokan oleh orang tuanya. Di 

yogyakarta tinggal di Banguntapan, Bantul. Subyek beragama Islam. 

Subyek menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya ekonomi, karena 

ingin mengurangi beban orangtua. Bergabung dengan Go-Jek dari 

tahun 2018. 
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Subyek kedelapan yaitu Widi, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 

Desember 1999, berusia 20 tahun. Asal kota Jakarta. Subyek kuliah 

jurusan manajemen Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Subyek merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Ayah 

informan bekerja sebagai TNI angkatan udara dan ibu bekerja sebagai 

guru agama di SD. Dari kecil subyek selalu diberikan pendidikan 

agama oleh orang tuanya karena keluarga besar seluruhnya beragama 

Islam. Di yogyakarta tinggal di Jalan Kaliurang KM 14. Subyek 

beragama Islam. Subyek menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya 

ekonomi. Bergabung dengan Go-Jek dari tahun 2018. 

Subyek kesembilan yaitu Zulkham, tempat tanggal lahir Padang, 

3 April 1998, berusia 21 tahun. Asal kota Padang. Subyek kuliah 

jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Subyek merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Ayah 

informan bekerja sebagai pensiunan dan ibu menjadi ibu rumah tangga. 

Dari kecil subyek selalu diberikan pendidikan agama oleh orang tuanya 

karena keluarga besar seluruhnya beragama Islam. Di yogyakarta 

tinggal di Jalan Kaliurang KM 14. Subyek beragama Islam. Subyek 

menjadi mitra Go-Jek untuk menambah biaya ekonomi, karena ingin 

mengurangi beban orangtua. Bergabung dengan Go-Jek dari tahun 

2017. 
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BAB III 

KEBERAGAMAAN GENERASI MILENIAL 

 

A. Keberagamaan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Mitra Go-Jek 

Yogyakarta  

Setiap individu maupun masyarakat baik dari kalangan atas 

maupun bawah pasti memiliki agama atau keyakinan, yang 

membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkat pemaknaan dan 

pengimplementasian ajaran agama tersebut, yang kemudian disebut 

dengan keberagamaan. Keberagamaan seseorang, masyarakat atau 

kelas tertentu sangat mungkin berbeda dan memiliki varian-varian yang 

berbeda pula, baik secara paradigmatik maupun dalam praksisnya. Hal 

ini tentunya dipengaruhi banyak faktor yang melingkupinya, mulai dari 

letak geografis, pendidikan, kondisi sosial budaya, bahkan keadaan 

ekonomi.  

Berikut adalah deskripsi tentang 5 dimensi keberagaman yaitu 

dimensi keimanan, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Ajaran 

Agama, Ibadah Ritual, Pengalaman Kegamaan, dan Konsekuensi
57

. 

Keimanan yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara kepada 

Mitra Go-Jek Yogyakarta (Go-Ride, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-

Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-

Massage). 

 

                                                           
57

 Rodney Stark and Charles Y. Glock, “American Piety: The Nature of 

Religion Pattern of Religious Commitment”, (Barkeley: University of California 

Press, 1968), Hlm. 17. 
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1. Keimanan 

Keimanan merupakan bagian keberagamaan yang 

berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem 

kepercayaan. Berbicara tentang keimanan, hal yang paling 

pokok adalah keyakinan dengan adanya Tuhan (Allah) serta 

mengesakannya. Dimensi keyakinan dalam agama Islam 

diwujudkan dalam pengakuan (syahadat) yang terangkum 

dalam dua kalimat syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah 

dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Serta percaya 

kepada Rasul-rasul, malaikat-malaikat, kitab suci, hari kimat, 

takdir baik dan buruk, yang semuanya terangkum dalam rukun 

iman
58

. 

Informan yang bekerja sebagai mitra Go-jek yaitu Go-car 

mengungkapkan bahwa sering sekali mendengar kata Allah 

dalam kesehariannya
59

. Salah satu informan yang bekerja 

sebagai Go-ride juga menjelaskan bahwa informan pernah dan 

sangat sering mendengar kata Allah
60

. 

Peneliti mewawancarai salah satu informan, di antara 

mereka mengatakan:  

“Saya percaya dengan adanya Allah, tapi saya tidak tahu 

Allah itu bagaimana tapi dalam  hati saya selalu berfikiran 

                                                           
58

 Rodney Stark and Charles Y. Glock, “American Piety: The Nature of 

Religion Pattern of Religious Commitment”, (Barkeley: University of California 

Press, 1968), Hlm. 17. 
59

 Wawancara dengan Ahmad Pekerja Go-Car  pada 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
60

 Wawancara dengan Widi Pekerja Go-Ride pada 21 April  2019  pukul 12.30 

WIB 
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bahwa Allah selalu ada pada diri saya, selalu membantu 

saya pada saat saya membutuhkan
61

”. 

 

Sejalan dengan jawaban informan di atas informan yang 

bekerja sebagai Go-car juga menjelaskan bahwa percaya dengan 

adanya Allah. Berikut pernyataanya: 

“iya saya percaya akan adanya Allah SWT.. yang 

membuat saya percaya dan yakin sebenarnya saya dari 

kecil sudah diajari orangtua tentang Allah itu seperti apa, 

jadi pengajaran itu melekat sampai sekarang, seperti Allah 

pencipta alam semesta ini, Allah pencipta segalanya
62

” 

 

Berbicara tentang Tuhan, banyak pandangan bervariasi 

mengenai Tuhan perspektif Petugas Go-Clean seperti yang 

dikatakan oleh informan, ia mengatakan bahwa : 

“ Tak sukuri uripku ngene iki mas, seh iso mangan, awak 

sehat iso golek duit, iki yom ergo gusti Allah iseh sayang 

karo aku. Allah iku adil mas, sing gelem kerjo diwehi  

rejeki okeh, sing gak gelem kerjo yo rejekine sithik. Iki 

wae aku kerjo neng Go-Clean yoameh bantu wong tuoku, 

mesakkemba, wong tuoku  wis tuo.” 

“Saya syukuri hidup ini mas, masih bisa makan, badan 

sehat untuk mencari rejeki, ini karena Allah masih sayang 

sama aku. Allah itu adil mas, yang  mau kerja dikasih 

rejeki banyak, yang gak mau kerja ya rejekinya sedikit. Ini 

aja aku kerja sebagai petugas Go-Clean karena mau 

                                                           
61

 Wawancara dengan Reda Pekerja Go-Clean  pada 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
62

 Wawancara dengan Koko Pekerja Go-Car  pada 20 April  2019 pukul 15.30 

WIB 
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membantu orangtuaku, kasian mas orangtuaku sudah 

tua”
63

 

 

Keberadaan dan  kasih sayang Allah diyakini dengan 

diberikannya kondisi kehidupan di mana ia memiliki badan 

sehat, bisa mencari uang untuk makan, beli pulsa dan pakaian, 

dan membantu kebutuhan hidup orang tuanya. Keadilan Tuhan 

juga diungkapkan dengan pemikiran sederhana, di mana orang 

yang bekerja keras akan mendapatkan rezeki banyak dan yang 

malas bekerja hanya mendapatkan rezeki yang sedikit. 

Kepercayaan kepada Allah juga disampaikan informan, ia 

meyakini bahwa Allah itu ada, Allah adalah Tuhan yang 

disembah oleh umat Islam. Allah yang melindungi manusia dari 

marabahaya. 

“Tuhan yang disembah  sama orang Islam itu namanya 

Allah, Allah Tuhannya orang Islam. Kalau lagi berdo‟a  

aku mintanya sama Allah, biar dilindungi dari bahaya dan 

minta supaya ibu saya sehat bisa nyari duit banyak, saya 

juga sering berdo‟a biar bisa terus kuliah.”
64

 

 

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa subjek penelitian 

ini mengakui bahwa ia percaya akan adanya Allah, Allah 

sebagai Tuhan dan pelindungnya. Allah yang memberikan 

kesehatan dan rezeki. Kesehatan adalah harapan besar baginya, 

                                                           
63

  Wawancara dengan Amar Pekerja Go-Clean  pada 15 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
64

 Wawancara dengan Reda Pekerja Go-Clean  pada 15 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
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karena dengan badan yang sehat, maka ia bisa mencari uang dan 

beraktivitas sehari-hari.  

Sependapat dengan pernyataan  informan yang bernama  Agus:  

“ Saya percaya kalau Allah itu ada, tapi kan Allah gak 

kelihatan ya mas, jadi ya percaya gitu aja seperti adanya 

malaikat, surga, neraka, kan sama juga gak bisa dilihat, 

tapi ya tetap harus dipercayai
65

. 

 

Sedangkan dalam  menjawab pertanyaan Malaikat adalah 

makhluk Allah yang paling  taat, benar atau salah. Dikatakan 

oleh Reda:  

“Iya.. ajaran  itu sudah  tertanam dari kecil bahwa 

malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling  taat 

menurut saya.”
66

 

Pernyataan  informan yang menjelaskan Malaikat adalah 

makhluk Allah yang paling  taat, benar atau salah. Berikut 

pernyataanya: 

“benar mas.. banyak sekali buku-buku yang menjelaskan 

itu adanya malaikat seperti itu, dan saya meyakininya.”
67

 

Informan juga menjelaskan tentang pertanyaan peneliti 

yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, percaya atau 

tidak. Berikut pernyataanya: 

                                                           
65

 Wawancara dengan Agus Pekerja Go-Clean  pada, 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
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 Wawancara dengan Reda  Pekerja Go-Clean  pada, 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
67

 Wawancara dengan Rini Pekerja Go-Clean  pada, 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 
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“iya saya percaya Al-Quran sebagai pedoman hidup 

manusia
68

” 

Dari ketiga informan juga membenarkan bahwa Al-Quran 

sebagai pedoman hidup manusia, dan mereka percaya akan itu. 

Pertanyaan yang diberikan tentang Nabi adalah utusan 

Allah untuk mengajarkan agama, benar atau salah seluruh 

informan yang peneliti wawancarai semua menjawab benar 

bahwa Nabi adalah utusan Allah untuk mengajarkan agama. 

Pertanyaan tentang yakin dengan adanya hari akhir atau 

hari kiamat seluruhnya juga meyakini bahwa akan ada hari 

akhir atau hari kiamat. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang 

rukun iman dan rukun islam seluruh informan yang peneliti 

wawancarai juga mengerti dan hafal tentang rukun iman dan 

rukun Islam. 

Pada pertanyaan tentang diakhirat nanti ada surga dan 

neraka seluruh informan  menjelaskan bahwa sebenarnya tau 

nanti ada surga dan neraka. Berikut pernyataanya: 

“iya tau.. diakhirat nanti ada surga dan neraka, ya itu 

kembali dari penjelasan yang tertanam dari kecil sampai 

sebesar ini saya meyakininya
69

” 
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 Wawancara dengan Ahmad Pekerja Go-Car  pada 20 April  2019 pukul 
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Mitra Go-jek sebagai informan peneliti seluruhnya tidak 

ada yang melakukan konversi agama. Hal ini terjadi karena 

mereka menganut agama yang diyakini semenjak masih kecil, 

dan hanya dikenalkan satu agama oleh orangtua mereka yaitu 

Islam. 

Pernyataan informan diatas tersebut didukung oleh 

jawaban teman informan yang membenarkan bahwa teman 

informan mengetahui bahwa beragama islam dan mengetahui 

kalau mempercayai adanya Allah sebagai pencipta alam. 

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Ajaran Agama 

Pengetahuan atau ajaran agama berisi nilai-nilai ajaran 

moral yang berkaitan dengan pembentukan sifat-sifat yang 

luhur. Namun demikian, tidak semua penganut agama dapat 

menyerap secara utuh ajaran agamanya. Kelompok seperti ini 

biasanya dikenal sebagai masyarakat awam. Dalam keterbatasan 

pengetahuan yang dimilikinya, terkadang mereka memerlukan 

informasi tambahan dari orang lain yang dianggap lebih 

menguasai permasalahan agama. Religius Knowledge (The 

Intellectual Dimension) atau dimensi pengetahuan agama 

adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang 

mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada 

di dalam kitab suci maupun yang lainnya. Paling tidak 

seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok 
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mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan 

tradisi-tradisi
70

. 

Salah satu informan menjelaskan awal mendapatkan ilmu 

agama pertama kalinya yaitu dari kedua orangtuanya. Berikut 

pernyataanya: 

“pertama kali saya mendapatkan ilmu agama yaitu dari 

kedua orangtua saya, orangtua saya basiknya adalah guru 

ngaji jadi dari kecil saya sudah diberikan pengetahuan 

tentang agama islam
71

” 

 

Sejalan dengan pernyataan informan diatas bahwa ia 

mendapatkan ilmu agama pertama kali yaitu dari kedua 

orangtua. Berikut pernyataanya: 

“iya saya juga awalnya tau agama islam dari orangtua 

saya sendiri, dari lahir sampai sebesar ini saya beragama 

islam. Orangtua mendidik saya tanpa saya dimasukan 

lembaga pendidikan seperti pondok gitu, jadi ya murni 

mereka mendidik saya langsung
72

” 

Tetapi berbeda dengan informan bernama widi yang 

mendapatkan ilmu agama dari kakeknya. Berikut pernyataanya: 

“saya dari kecil ikut bersama kakek dan nenek saya 

karena kedua orangtuanya sudah berpisah, orangtuanya 

menikah lagi. Jadi dari kecil saya tinggal dan dibesarkan 

oleh kakek saya. Saya mendapatkan ilmu agama dari 
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kakek saya dan kakek menempatkan saya di pondok di 

Semarang sana.
73

” 

 

Informan menambahkan pernyataan tentang pengetahuan 

agama dan pemahaman agama islam: 

“pengetahuan agama dan pemahaman tentang agama 

islam menurut saya ya dia menjalankan sholat, seperti 

sholat lima waktu, subuh, dzuhur, asar, magrib dan isya
74

” 

Informan lainya juga menjelaskan bahwa pengetahuan 

tentang agama islam yaitu yang tampak menunaikan sholat, 

puasa, dan membayar zakat. Berikut pernyataanya: 

“sebagai seorang yang beragama islam yang paling saya 

tahu yaitu menunaikan sholat, puasa, dan membayar 

zakat
75

” 

Salah satu informan menjelaskan  tentang Islam dan 

ajaran atau ketentuan-ketentuannya yaitu menjalankan 

perintahnya yaitu  sholat, puasa. Mengamalkan Al‟quran 

sebagai pegangan sebagai insan yang beragama islam. Berikut 

penjelasanya: 

“ ya menurut saya orang beragama islam itu menjalankan 

perintahnya yaitu  sholat, puasa. Mengamalkan Al‟quran 

sebagai pegangan sebagai insan yang beragama islam
76

.” 

                                                           
73

 Wawancara dengan Widi Pekerja Go-Ride pada 21 April  2019  pukul 12.30 

WIB 
74

 Wawancara dengan Koko Pekerja Go-Car  pada 20 April  2019 pukul 15.30 

WIB 
75

 Wawancara dengan Agus Pekerja Go-Clean  pada, 20 April  2019 pukul 

15.30 WIB 



55 
 

 

Pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan 

(rukun islam dan rukun iman) dan hukum-hukum islam menurut 

informan yang diwawancarai peneliti yaitu salah satunya 

informan yang menjadi mitra Go-jek sebagai Go-ride 

menjelaskan: 

“Pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan 

dilaksanakan (rukun islam dan rukun iman) dan hukum-

hukum islam yaitu yang paling penting sebagai orang 

beragama islam adalah membaca dua kalimat syahadat, 

menunaikan sholat, puasa, zakat haji jika mampu mas 

yang saya tau
77

”. 

 

Ketika peneliti menanyakan beberapa hal tentang 

pengetahuan agama kepada Reda, ia menyebutkan Rukun Iman 

dan Islam, niat shalat dan puasa, dan do‟a-do‟a harian. Ia juga 

mengetahui beberapa hukum syar‟i,  seperti  hukum  shalat  lima  

waktu  adalah  wajib,  puasa  senin kamis hukumnya sunnah, 

dan lain sebagainya. 

“Shalat lima waktu hukumnya wajib, shalat dzuhur empat 

rakaat,  ashar  empat  rakaat,  maghrib  tiga  rakaat,  isya‟  

empat rakaat dan subuh dua rakaat. Tapi saya shalatnya 

cuma ketika dirumah aja, sama kalau teraweh, tapi jarang 

sih. Pas puasa kadang puasa kadang enggak”
78
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Mitra Go-jek yang masih menempuh pendidikan Tinggi 

Kuliah, pengetahuan agamanya dapat dikatakan memadai, 

sebab mereka mendapatkan pendidikan dan pengetahuan 

agama.  

Dari beberapa informan yang diteliti, pengetahuan 

terhadap dasar-dasar agama tidak dapat disamaratakan. Sebab, 

faktor-faktor yang mempengaruhi serta memotivasi untuk 

mempelajari agama juga bervariasi. Ada mitra Go-Jek yang  

diajarkan oleh orang tuanya tentang pengetahuan agama, tidak 

mendapatkan pendidikan agama di lembaga tertentu. Sementara 

itu, ada mitra Go-Jek yang tidak diajarkan di keluarganya 

namun  mendapatkan pendidikan di sekolah, serta kasus-kasus 

lainnya. Berbagai macam faktor inilah yang menyebabkan 

pengetahuan agama petugas Go-Clean juga berbeda satu dengan 

yang lainnya. 

Pernyataan informan diatas tersebut didukung oleh 

jawaban teman informan yang membenarkan bahwa teman 

informan mengetahui bahwa informan memiliki pemahaman 

dan pengetahuan tentang ajaran agama yang dianutnya yaitu 

agama islam. 

3. Ibadah Ritual 

Ibadah ritual atau dapat juga disebut dengan praktik 

keagamaan
79

 keagamaan adalah tingkatan sejauh mana 

seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam 
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agamanya. Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan 

pemeluk agama denganmenggunakan benda-benda, peralatan 

dan perlengkapan tertentu,ditempat tertentu dan memakai 

pakaian tertentu pula.Wujud dari dimensi ini adalah perilaku 

penganut agama tertentu dalam menjalankan ritual- ritual, 

pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya
80

. 

Begitu pula yang terjadi pada mitra Go-jek, tingkat 

kepatuhan terhadap agama yang mereka yakini dapat dilihat 

dari seberapa sering mereka melakukan ibadah dan ritual-ritual 

keagamaan. Berikut pernyataan salah satu informan mitra Go-

jek: 

“iya alhamdulilah saya selalu melakukan sholat, puasa 

mas
81

” 

Informan lain juga mengatakan bahwa dia juga melakukan 

sholat tetapi masih bolong-bolong. Berikut pernyataanya: 

“iya pernah, sholat puasa, walaupun sholatnya masih 

banyak bolongnya. Kadang subuh kelewat jadinya diganti 

sholat dhuha
82

” 

Informan juga menjelaskan dari lima rukun islam belum 

melaksanakan seluruhnya hanya empat rukun islam yang sudah 

dilaksanakan. Berikut pernyataanya: 
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“Rukun islam kan ada lima saya baru sampai empat aja 

mas, yang terakhir belum haji itu... semoga saya dapat 

melaksanakan haji itu..
83

” 

 

Senada dengan jawaban informan diatas informan yang 

bekerja sebagai Go-car ini juga menjelaskan bahwa belum 

seluruh rukun islam sudah dilaksanakan. Berikut pernyataanya: 

“baru empat kalo rukun islam yang sudah saya penuhi, 

yang kelima insyaAllah menyusul mas
84

” 

Informan mengatakan ketika sedang beraktifitas di jalan 

informan pernah istirahat untuk melakukan shalat. Berikut 

pernyataanya: 

“iya waktu istirahat saat saya melewati masjid saya 

menyempatkan untuk sholat di masjid. Saya juga belum 

pernah ikut pengajian di masjid/musholla terdekat, kadang 

liat di youtub atau difacebook gitu udah ada ceramahnya 

jadi gak usah ke masjid kalo mau dengar pengajian
85

” 

 

Sejalan dengan informan diatas juga melakukan sholat 

ketika beristirahat dijalan. Berikut pernyataanya: 

“iya saya kalo istirahat pas dijalan ada masjid saya sholat, 

seringnya sholat jumat. ..Tidak pernah ikut pengajian di 

masjid/musholla terdekat, sekarang jaman udah pada 
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canggih kan mas tinggal klik udah tau mau liat ceramah 

apa aja diinternet
86

” 

 

Berbeda dengan informan di atas yang waktu istirahat 

jarang melaksanakan sholat, karena keasyikan dengan orderan 

yang diterima. Berikut pernyataanya: 

“kalau waktu istirahat terkadang saya lupa waktunya 

sholat, jarang melaksanakan sholat, karena keasyikan 

dengan orderan yang diterima. Jadi kalo Go-ride gitu 

kadang ngejar point biar bisa dapet bonus, kadang lupa 

saya sholat
87

”. 

 

Pernyataan informan diatas tersebut didukung oleh 

jawaban teman informan yang membenarkan bahwa teman 

informan mengetahui bahwa informan mengetahui bahwa 

informan yang diambil peneliti membenarkan terhadap jawaban 

yang mereka informasikan kepeniliti tentang ibadah yang 

dilaksanakanya. 

4. Pengalaman Kegamaan 

Pengalaman keagamaan dalam menjalankan Ajaran 

Agama berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat 

dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mencakup 

pengalaman yang pernah dialami  dan dirasakan, serta perasaan 

nikmat dalam menjalankan ibadah, merasa takut  berbuat  dosa,  
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merasa  doa‟anya  dikabulkan,  diselamatkan  oleh Tuhan, 

perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah 

dalam kehidupan mereka, dan sebagainya
88

. 

Seperti yang dikatakan oleh Rini: 

“Kadang kalau habis shalat itu hati seneng mas, rasanya 

nyaman dan perasaan gak sedih lagi. Setelah bekerja 

seharian jadi rasa capeknya hilang.”
89

 

 

Dikatakan oleh Agus mitra Go-jek sebagai Go-clean:  

 

“Mempunyai pekerjaan menjadi petugas Go-Clean pada 

masa sekarang ini sangat berat mas, tapi ya saya tetap 

lakukan karena pertama kebutuhan untuk membiayai 

kuliah, karena jujur saya dari keluarga yang tidak mampu, 

jadi dengan sholat saya bisa lebih tenang jalanin pekerjaan 

saya ini.”
90

 

 

Pengalaman keagamaan pada intinya adalah tanggapan 

manusia terhadap realitas mutlak yang dialaminya, atau respon 

manusia terhadap pengalaman spiritual. Realitas mutlak atau 

realitas ghaib tersebut adalah Tuhan yang senantiasa dirasakan 

kehadirannya oleh orang-orang beragama, meskipun tidak 
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dibatasi oleh ruang dan waktu.
91

 Sejalan dengan konsep ini, Al-

Faruqi menyatakan bahwa inti dari pengalaman keagamaan 

adalah syahadah yang menempati posisi sentral dalam setiap 

kedudukan, tindakan dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran 

Tuhan mengisi kesadaran setiap muslim setiap saat. Dalam hal 

ini Tuhan benar-benar merupakan suatu obsesi yang sangat 

agung.
92

 

Sama halnya dengan Reda: 

“iya saya sangat senang melakukan sholat, sholat tahajud, 

dhuha saya tidak pernah terlewatkan, alhamdulilah rejeki 

saya selalu lancar, selalu tutup point.”
93

 

Seperti yang diungkapkan oleh Rini: 

“Pas saya lagi sakit, saya berdo‟a semoga cepat sembuh.  

Trus juga  saya  lagi  pengen  ketemu  ibu,  saya  berdo‟a  

semoga  bisa ketemu sama ibu saya, kan ibu saya di 

Jakarta saya di Jogja kuliahnya.  Saya  pengen kuliah 

saya cepat selesai dan bisa bantu orangtua, pekerjaan ini 

saya lakukan karena saya tidak ingin membebani 

keluarga saya mas”.
94

 

Informan yang bekerja sebagai Go-ride menjelaskan: 

“ketika hari raya idul fitri datang perasaan saya senang, 

karena moment idul fitri itu saya selalu pulang ke 

kampung saya di Lampung mas.. kangen orangtua, nanti 

ada acara setelah sholat ied itu yang kesanya 
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mendramatisir sekali sungkeman ya bahasanya, tangis-

tangisan sama orangtua keluarga
95

” 

Berbeda dengan informan yang bekerja sebagai Go-car. 

Berikut pernyataanya: 

“biasa aja sih sebenarnya, cuman memang ada kesan 

gimana ya waktu idul fitri kayak keluarga pada datang 

kerumah, karena orangtua saya kan tertua setelah kakek 

nenek, jadi tempat yang didatangin sama keluarga-

keluarga yang muda gitu
96

”. 

 

Pernyataan informan diatas tersebut didukung oleh 

jawaban teman informan yang membenarkan bahwa teman 

informan mengetahui bahwa pengalaman keagamaan yang 

diuratakan sesuai dengan teman informan ketahui. 

5. Konsekuensi Keimanan 

Menurut Clock konsekuensi keimanan yaitu dimensi yang 

mengukur sejauh mana perilaku seseorang konsekuen oleh 

ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Dari kelima aspek 

religiusitas di atas, semakin tinggi penghayatan dan pelaksanaan 

seseorang terhadap kelima dimensi tersebut, maka semakin 

tinggi tingkat religiusitasnya. Tingkat religiusitas seseorang 

akan tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari yang 
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mengarah kepada perilaku yang sesuai dengan tuntutan 

agama
97

. 

Berbuat baik kepada sesama adalah salah satu bentuk 

ketaatan kepada agama yang mudah mereka lakukan, seperti 

yang dikatakan oleh Agus: 

“Aku jarang beribadah mas, tapi saya sopan dan hormat 

sama orang tua, meskipun itu bukan orang tua kandung 

saya, tapi saya berusaha membantu kebutuhan mereka. 

Saya juga menjaga hubungan sama teman sekosan.”
98

 

Informan menjelaskan: 

“bekerja sebagai mitra Go-Jek, saya dituntut untuk ramah 

dan sopan kepada pelanggan saya, ya itu sebuah 

profesionalisme mas, tapi ya namanya orang berbuat baik 

menurut saya apapun ajaran agamanya selalu diajurkan 

seperti itu mas
99

” 

Menurut salah satu informan: 

“hubungan dengan temas sekosan baik cuma saya jarang 

berinteraksi sama mereka, karena saya sibuk kuliah dan 

kerja. Mereka juga sibuk mas. Kalau ada teman yang 

terkena musibah kadang saya juga simpatik mas kasian, 

kayak kemarin ada teman kosan jatuh dari motor 

kecelakaan kami ya bantu dia beliin makan, kasian dia 
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jauh dari orangtua, nasib anak kosan kayak kami ini kalo 

gak teman siapa lagi
100

” 

Informan yang bekerja sebagai Go-ride juga menambahkan: 

“kalau ada teman yang melakukan hal kurang terpuji ya 

paling ngingetin gitu, tapi kalau ganggu saya langsung ya 

saya akan marah mas
101

” 

 

Informan menjelaskan apabila ada orang yang meminta 

tolong tetapi tidak seiman tetap akan memberikan bantuan. 

Berikut penjelasanya: 

“kalau saya sih gak pilih-pilih teman, mau dia berbeda 

agama sama saya tetap saya bantu mas, sekarang menurut 

saya kalau pilih-pilih gitu gak ada teman. Jujur walaupun 

saya kuliah di UIN tetapi waktu bekerja sebagai go-ride 

gini ketemunya temen-temen banyak non muslim juga 

yang bekerja seperti saya, yang penting sama-sama baik 

aja
102

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang mengetahui  agama mitra gojek: 

“Saya mewakili dari manajemen, jujur kalau untuk 

persyaratan menjadi mitra Go-jek Go-Ride, Go-Send, Go-

Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, 

Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage yaitu KTP dimana 
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tertera agama yang dianut, tetapi kami kalo tidak melihat 

identitas itu tidak tau mereka aslinya beragama apa
103

”. 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang mengetahui  pengetahuan agama dan pemahaman 

mitra go-jek tentang agama Islam: 

“Ada beberapa yang saya tau karena memang sering ke 

kantor, tetapi kalo umumya saya sendiri tidak 

mengetahui
104

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang pernah melihat atau mengetahui mitra go-jek anda 

beribadah  saat di kantor: 

“ya saya sering liat apabila jam sholat dzuhur mereka ke 

kantor sholat di kantor
105

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang mengetahui mitra go-jek biasanya mengamalkan 

ketentuan atau perintah yang ditetapkan oleh agamanya: 

“disini semua bintang ya yang mengutarakan, karena kita 

tidak mengikuti mitra Go-jek kami kemanapun, kalau ada 

yang kurang baik tidak ramah atau sopan biasanya kami 
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kenai sanksi, dan cara kami meliat mereka melakukan itu 

dari laporan costumer kami
106

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang kantor melakukan perkumpulan / pengajian rutin 

bulanan kepada mitra go-jek: 

“dari kantor mengadakan acara perkumpulan tetapi kalo 

pengajian rutin sih engga, karena mas tau sendiri yang 

disini beraneka ragam agama. Kalau untuk pengajian 

biasanya ada komunitas Go-jek sendiri, umpama wilayah 

mana gitu melakukan pengajian atau perkumpulan
107

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang dukungan yang dilakukan kantor dalam 

meningkatkan keagamaan mitra gojek: 

“dukungan yang dilakukan kantor dalam meningkatkan 

keagamaan dari kami kantor Go-jek, kami menduport 

acara-acara yang mereka adakan, seperti bantuan 

kemanusiaan ke panti asuhan gitu kami berikan dana 

sponsor
108

” 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang acara  seperti kerjasama mitra go-jek dengan 

yayasan amal, yang diwajibkan untuk seluruh mitra go-jek 

untuk mengikuti: 
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 Wawancara dengan Mas Hari staf Go-jek cabang Yogyakarta  pada 25 
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 Wawancara dengan Mas Hari staf Go-jek cabang Yogyakarta  pada 25 

April  2019 pukul 10.00 WIB 
108

 Wawancara dengan Mas Hari staf Go-jek cabang Yogyakarta  pada 25 
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“iya kami mewajibkan jika ada kerjasama seperti itu 

mas
109

” 

B. Asal usul keberagamaan  

Asal usul keberagamaan pada generasi milenial mahasiswa 

mitra Go-Jek Kota Yogyakarta dilihat dari kutipan wawancara yang 

dilakukan peneliti. Seperti yang dikatakan oleh Reda, berikut 

pernyataanya: 

“pernah mas.. walau masih bolong-bolong waktu besar 

ini..Dulu  waktu  saya  kecil,  sering  shalat  mas,  ngaji  

alquran  lancar, puasa sama yang lain-lainnya juga, tapi 

pas sudah besar gini saya malah jarang melakukannya. 

Teman-teman saya ya pada gitu semua, jadi ya malah 

tambah males mau shalat dan lain-lainnya. Kalo jaman 

sekarang beda banget sama dulu sekarang pendidikan 

agama gak harus ke tempatnya, lewat internet sosial 

media aja udah bisa dapet pendidikan agama.”
110

 

 

Kehidupannya berubah setelah ia beranjak dewasa. Hidup 

sendiri dijogja setelah kuliah ini malah paras sekarang, dan 

justru sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, 

membuatnya ikut terjerumus dalam kehidupan yang jauh dari 

ajaran agama. 

Hal lain disampaikan oleh Agus: 

“Aku tiap hari sholat gak pernah telat, dulu pas di pondok 

sering shalat jamaah sama kakak-kakak, ngaji juga. Setiap 

                                                           
109

 Wawancara dengan Mas Hari staf Go-jek cabang Yogyakarta  pada 25 
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bulan Ramadhan teraweh di masjid sama temen-temen, 

Kalau pas puasa aku puasa mas, tapi gak full sebulan. 

Sering makan kalau udah gak kuat nahan lapar, karena 

kalau bekerja kayak gini gak bisa kalau puasa full.”
111

 

Hal senada dikatakan oleh Rini: 

“Kalau saya kadang Sholat kadang gak mas, pas kayaknya 

hidup saya kerasa susah saya sholat, pas banyak orderan 

kadang saya lupa sholat, keburu ngejar target buat tutup 

point.”
112

 

 Berbeda dengan pendapat informan: 

“Alhamdulilah kalau sholat saya selalu mengutamakan 

mas.. karena menurut saya sholat pembuka jalan rejeki, 

dari dulu orang tua saya ngajarin saya dalam keadaan 

apapun sholat gak boleh sampai terlewatkan
113

” 

Hal ini seperti yang diceritakan oleh Reda: 

“Dulu waktu kecil di sekolah disuruh bawa mukenah, di 

sana shalat jamaah di waktu dzuhur. Kalau gak shalat 

dimarahin. Kalau sudah di rumah, saya shalat mba, 

walaupun rumah saya kecil, Ibu saya mengharuskan saya 

untuk shalat, jadi dimarahin kalau gak shalat. Sampai 

kebawa sekarang walaupun jauh dari orangtua saya sholat 

gak pernah lupa”
114
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Dikatakan juga oleh Rini: 

“Dulu di  Sekolah  diajarin  ngaji,  shalat,  baca  do‟a  dan  

surat-surat pendek. Kalau di rumah shalat ngaji. Dulu 

waktu masih tinggal sama ibu, kalau habis maghrib ngaji 

iqra‟ di Musholla, sekarang kuliah di Jogja walaupun gak 

sama ibu tetap ngaji, .”
115

 

 

Dari pernyataan di atas, sangat nampak bahwa lingkungan 

pendidikan sangat mempengaruhi perilaku beragama seseorang. 

Dari sekolah yang mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. 

Praktik-praktik agama yang diprogramkan di sekolah, 

setidaknya mengenalkan mereka terhadap ajaran-ajaran agama, 

meskipun mereka tidak konsisten melaksanakannya, terlebih 

ketika kembali ke rumah dan hidup menyatu dengan lingkungan 

yang tidak agamis. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

informan tentang mempunyai Handphone smartphone. Berikut 

pernyataan informan: 

“Iya saya mempunyai Handphone, karena untuk menjadi 

mitra Go-Jek diwajibkan memiliki handphone, dulu waktu 

awal ada Go-Jek kami diberikan fasilitas handphone dari 

kantor yang membayarnya dengan cara potong dari 

pendapatan Go-Jek, tetapi sekarang karena handphone 

yang lebih canggih berpengaruh dari masuknya orderan 

maka saya ganti handphone dengan tipe terbaru”
116

 

                                                           
115
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Pernyataan sejalan juga disampaikan oleh mitra Go-Jek 

lainya. Berikut pernyataanya: 

“Pasti dan harus punya handphone mas, karena alat 

komunikasi untuk mendapatkan orderan melalui 

handphone. Kalo jaman dahulu bekerja harus melamar 

dan kerja rutin dalam kantor, kalau ini berdasarkan 

orderan, makanya jaman sekarang itu canggih sekali, beda 

kayak jaman saya dulu waktu kecil”
117

. 

Peneliti juga mewawancarai informan dengan pertanyaan 

apakah pernah mengaji ke masjid. Berikut pernyataan informan: 

“jaman sekarang udah gak seperti jaman dulu mas, apa-

apa udah lewat internet via youtube, jadi jujur saya kalo 

ngaji ke pertemuan-pertemuan gitu bisa dihitung dengan 

jari, kebanyakan saya lihat dari youtube mas”
118

. 

Pernyataan lain juga disampaikan informan. Berikut 

pernyataanya: 

“Jujur setelah saya bekerja ini tidak pernah ikut kajian, 

saya lewat handphone yaitu youtube mas, tapi pengajian 

youtube sekarang berbeda dengan dahulu, kalo kita tidak 

bisa memilah-milah kajian bisa terjerumus, karena 

sekarang banyak sekali ustad-ustad yang menayangkan 

kajian lewat youtube, ya saya gak tau yang benar mana, 
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yang saya ambil hanya kajian positifnya untuk saya 

pribadi”
119

 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang mengetahui Pola pendidikan agama pada mahasiswa 

mitra Go-Jek Kota Yogyakarta: 

“kami tidak mengetahui seluruhnya, tetapi sebagian yang 

kami kenal aktif di Go-jek sedikitnya tau tentang pola 

pendidikan agamanya
120

” 

 

Berikut pernyataan informan dari pihak manajemen Go-

jek tentang tanggapan tentang sisi keagamaan mitra go-jek saat 

ini: 

“menurut saya sisi keagamaan mitra Go-jek saat ini batas 

yang aman mas, bukan yang fanatik dengan agama lain 

gitu
121

” 
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BAB IV 

DINAMIKA KEBERAGAMAAN GENERASI MILENIAL 

 

Setiap individu maupun masyarakat baik dari kalangan atas 

maupun bawah pasti memiliki agama atau keyakinan, yang 

membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkat pemaknaan dan 

pengimplementasian ajaran agama tersebut, yang kemudian disebut 

dengan keberagamaan. Keberagamaan seseorang, masyarakat atau 

kelas tertentu sangat mungkin berbeda dan memiliki varian-varian yang 

berbeda pula, baik secara paradigmatik maupun dalam praksisnya. Hal 

ini tentunya dipengaruhi banyak faktor yang melingkupinya, mulai dari 

letak geografis, pendidikan, kondisi sosial budaya, bahkan keadaan 

ekonomi. 

A. Keberagamaan Generasi Milenial Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga 

Demikian pula yang terjadi pada mahasiswa UIN Mitra Go-jek 

yaitu Go-Ride, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-

Box, Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage, bagaimanapun 

mereka tidak bisa dipisahkan dari agama.  

1. Keimanan 

Keimanan merupakan bagian keberagamaan yang 

berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem 

kepercayaan. Doktrin mengenai kepercayaan atau keyakinan 

adalah yang paling dasar dalam suatu agama. Dalam Islam, 

keyakinan-keyakinan ini tertuang dalam dimensi akidah. 

Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata “aqada, ya’qidu, 

aqqidatan” artinya ikatan, sangutan. Disebut demikian, karena 
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ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan seluruh 

ajaran Islam. Secara praktis, artinya adalan iman atau 

keyakinan
122

.  

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan 

Mahasiswa yang bekerja sebagai Mitra Go-Jek dalam keimanan 

nya diketahui seluruhnya mempercayai adanya Allah, meyakini 

keberadaan dan  kasih sayang Allah diyakini dengan 

diberikannya kondisi kehidupan di mana ia memiliki badan 

sehat, bisa mencari uang untuk makan, beli pulsa dan pakaian, 

dan membantu kebutuhan hidup orang tuanya. Keadilan Tuhan 

juga diungkapkan dengan pemikiran sederhana, di mana orang 

yang bekerja keras akan mendapatkan rezeki banyak dan yang 

malas bekerja hanya mendapatkan rezeki yang sedikit. Informan 

juga mengakui bahwa ia percaya akan adanya Allah, Allah 

sebagai Tuhan dan pelindungnya. Allah yang memberikan 

kesehatan dan rezeki. Kesehatan adalah harapan besar baginya, 

karena dengan badan yang sehat, maka ia bisa mencari uang dan 

beraktivitas sehari-hari. Pekerja Mitra Go-Jek percaya Al-Quran 

sebagai pedoman hidup manusia, yakin dengan adanya hari 

akhir atau hari kiamat seluruhnya juga meyakini bahwa akan 

ada hari akhir atau hari kiamat. 

Pada kelompok Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, Go-Send, 

Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, 

Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage, tidak ditemukan petugas 

                                                           
122

 Rodney Stark and Charles Y. Glock, “American Piety: The Nature of 

Religion Pattern of Religious Commitment”, (Barkeley: University of California 
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yang melakukan konversi agama. Hal ini terjadi karena mereka 

menganut agama yang diyakini semenjak masih kecil, dan 

hanya dikenalkan satu agama oleh orangtua mereka yaitu Islam. 

Keimanan merupakan bagian keberagamaan yang 

berkaitan dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem 

kepercayaan. Doktrin mengenai kepercayaan atau keyakinan 

adalah yang paling dasar dalam suatu agama. Dalam Islam, 

keyakinan-keyakinan ini tertuang dalam dimensi akidah. 

Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata “aqada, ya’qidu, 

aqqidatan” artinya ikatan, sangutan. Disebut demikian, karena 

ia mengikat dan menjadi sangkutanatau gantungan seluruh 

ajaran Islam. Secara praktis, artinya adalan iman atau 

keyakinan. Keyakinan ini ditautkan dengan rukun iman yang 

menjadi asas seluruh ajaran Islam
123

. Kajian akidah mencakup 

iman dan tauhid yang bersifat abstrak dan membentang seluas 

keyakinan, imajinasi dan pemikiran manusia. Iman itu sendiri 

adalah suatu pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan tanpa 

keraguan. Sehingga iman adalah keyakinan yang timbul akibat 

dari pengetahuan dan kepercayaan. Iman itu dapat diperoleh 

melalui proses berfikir, perenungan mendalam, survey atau 

penelitian terhadap alam semesta
124

. 

Di sini nampak bahwa orang tua/ keluarga selain sebagai 

kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan 
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 Aminuddin, dkk, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui 

Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 51 
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 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja 
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mempelajari banyak hal dan mendasar melalui pola asuh orang 

tua, namun keluarga juga dapat dikatakan sebagai killing field 

(ladang pembunuh) bagi perkembangan jiwa seseorang, jika 

salah dalam pola pengasuhannya. Orang tua atau keluarga 

lainnya bisa menjadi satu awal sejarah bagi kegagalan anak 

dalam hidupnya.
125

 

Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik kodrati, 

sehingga pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi 

pembentukan jiwa keagamaan. Maka tak mengherankan jika 

Rasul menekankan tanggung jawab itu kepada orang tua. Fungsi 

dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah 

keyakinan anak-anak mereka. Setiap manusia dilahirkan sudah 

memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan 

yang akan dianut oleh seseorang sepenuhnya tergantung pada 

bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh orang tua mereka. 

Hasan Langgulung mengatakan bahwa potensi dasar  manusia 

adalah: ruh, nafs, akal, qalb, dan fitrah. Sedangkan Zakiyah 

Darajat mengatakan bahwa potensi-potensi manusia meliputi: 

jasmani, rohani dan fitrah. Sehingga fitrah manusia itu 

merupakan pola dasar dan sekaligus menjadi potensi dan 

pembawaan hakiki manusia. Potensi fitrah inilah yang 

dimaksud dengan potensi agama yang dibawa sejak lahir, yang 

harus dikembangkan dengan iklim yang kondusif (tidak 

bertentangan dengan fitrah), agar perkembangan fitrah sesuai 
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 Mahfud Junaedi, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, (Depok: 

Kencana, 2017), 274-275 
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dengan pencitptaannya. Di sinilah pentingnya pendidikan 

agama bagi manusia.
126

  

Potensi beragama (fitrah) ini masih dalam bentuk yang 

sederhana, yaitu berupa kecenderungan untuk tunduk dan 

mengabdi kepada sesuatu. Kecendrungan untuk tunduk dan 

mengabdi ini membutuhkan bimbingan dari luar. Demikian 

pentingnya pengaruh bimbingan itu, hingga dikaitkan dengan 

akidah/ideologi. Sebab apabila dibiarkan berkembang dengan 

sendirinya, maka potensi keberagamaan pada anak akan salah 

arah
127

. 

Keterlibatan orang tua (baik dilihat dari faktor keturunan 

maupun tanggung jawab pendidikan), pendidikan di lembaga 

tertentu, dan lingkungan sosial, memang sangat mempengaruhi 

perkembangan kepribadian anak, termasuk dalam hal 

kepercayaan (keyakinan terhadap agama). Kadar pengaruh 

faktor keturunan dan lingkungan terhadap manusia berbeda 

sesuai dengan perbedaan segi-segi pertumbuhan kepribadian 

manusia tersebut. Faktor keturunan umumnya lebih kuat 

pengaruhnya pada fase bayi. Faktor keturunan itu berkembang 

ketika hubungan sosial dan pengalaman anak masih terbatas. 

Sebaliknya, pengaruh lingkungan lebih besar apabila seseorang 

meningkat remaja dan dewasa, ketika wilayah hubungannya dan 

ruang geraknya (tempat ia berinteraksi) semakin  luas, maka 

disitulah peran dan pengaruh lingkungan semakin kuat dan 
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 Baharuddin, Aktualisasi Psikologi Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005, 22-23.  
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meningkat. 
128

 Seseorang yang sejak kecil dididik dengan 

agama atau pernah mendapatkan pendidikan agama dari teman 

lainnya atau dari lembaga tertentu, akan memberikan dampak 

pada kepercayaannya pada agama tertentu. Begitu juga didikan 

dari orang tua atau keluarganya, jika sejak kecil diperkenalkan 

dengan kepercayaan dan ritual-ritual keagamaan, maka 

seseorang akan mencontoh perilaku orang-orang terdekatnya. 

Bahkan menurut pendapat-pendapat ahli Ilmu Jiwa 

Agama mengatakan bahwa: “Agama seseorang itu pada 

umumnya akan ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, serta 

latihan-latihan yang diperoleh anak-anak pada masa kecilnya 

dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, seorang anak pada 

masa kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, 

maka pada masa dewasa tidak akan merasakan pentingnya arti 

agama dalam kehidupannya”.
129

 

Apabila seseorang tidak dididik oleh orang tuanya, maka 

ia akan dididik oleh siang dan malam. Ini berarti bahwa 

pengaruh lingkungan akan mengisi dan memberi bentuk dalam 

jiwa seseorang. Dalam kehidupan yang kehilangan hubungan 

dengan orang tuanya, maka pendidikan dan kasih sayang seperti 

ini tidak akan mereka dapatkan, termasuk dalam hal pendidikan 

agama, dan lingkunganlah yang akan mempengaruhi dan 

membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu, jiwa beragama 
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yang telah dibawa sejak lahir, harus dikembangkan dengan 

sebaik-baiknya, agar fitrah agama tersebut tidak luntur karena 

perlakuan dan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penciptaannya. 

 

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Ajaran Agama 

Pengetahuan atau ajaran agama berisi nilai-nilai ajaran 

moral yang berkaitan dengan pembentukan sifat-sifat yang 

luhur. Namun demikian, tidak semua penganut agama dapat 

menyerap secara utuh ajaran agamanya. Kelompok seperti ini 

biasanya dikenal sebagai masyarakat awam. Dalam keterbatasan 

pengetahuan yang dimilikinya, terkadang mereka memerlukan 

informasi tambahan dari orang lain yang dianggap lebih 

menguasai permasalahan agama
130

. 

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengetahuan dan 

pemahaman agama mitra Go-Jek, informan menjelaskan 

mendapatkan ilmu agama yaitu dari kedua orangtua, orangtua 

sebagai guru ngaji yang dari kecil sudah diberikan pengetahuan 

tentang agama islam. Berbeda dengan salah satu informan yang 

mendapatkan pengetahuan beragama dari kakek neneknya 

karena dari kecil ikut bersama kakek dan nenek karena kedua 

orangtuanya sudah berpisah, orangtuanya menikah lagi. Jadi 

dari kecil tinggal dan dibesarkan oleh kakeknya. Informan 
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mendapatkan ilmu agama dari kakek dan kakek menempatkan 

di pondok pesantren. 

Informan menjelaskan pengetahuan agama dan 

pemahaman tentang agama islam menurutnya yaitu dia 

menjalankan sholat, seperti sholat lima waktu, subuh, dzuhur, 

asar, magrib dan isya puasa, dan membayar zakat. 

Mengamalkan Al‟quran sebagai pegangan sebagai insan yang 

beragama islam. Pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan 

dilaksanakan (rukun islam dan rukun iman) dan hukum-hukum 

islam yaitu yang paling penting sebagai orang beragama islam 

adalah membaca dua kalimat syahadat. 

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran 

agama ini, seorang muslim memperolehnya melalui proses 

intelektual yang cukup panjang melalui pendidikan agama, baik 

formal maupun non formal, yang terstruktur maupun yang tidak 

terstruktur. 

Bagi orang Islam, dimensi pengetahuan agama 

menunjukkan seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman 

muslim terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-

ajaran pokok agamanya sebagaimana termuat dalam kitab 

sucinya. Dalam keber-Islaman, dimensi  ini  menyangkut  

tentang  isi  Al-Qur‟an  dan  Hadits,  yang mengandung pokok-

pokok ajaran yang harus diimani, hukum-hukum Islam, sejarah 

Islam, dan sebagainya. 

Dari beberapa informan yang diteliti, pengetahuan 

terhadap dasar-dasar agama tidak dapat disamaratakan. Sebab, 

faktor-faktor yang mempengaruhi serta memotivasi untuk 
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mempelajari agama juga bervariasi. Ada petugas Mitra Go-jek 

yaitu Go-Ride, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-

Tix, Go-Box, Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage 

yang tidak diajarkan di keluarganya namun mendapatkan 

pendidikan di sekolah, serta kasus-kasus lainnya. Berbagai 

macam faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan agama 

petugas Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, Go-Send, Go-Food, Go-

Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, Go-Car, Go-

Glam dan Go-Massage juga berbeda satu dengan yang lainnya. 

Petugas Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, Go-Send, Go-Food, 

Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, Go-Car, 

Go-Glam dan Go-Massage yang masih menempuh pendidikan 

Tinggi Kuliah, pengetahuan agamanya dapat dikatakan 

memadai, sebab mereka mendapatkan pendidikan dan 

pengetahuan agama.  

Pengetahuan dan pemahaman agama juga dipengaruhi 

oleh tingkat usia seseorang. Meskipun tingkat usia bukan 

merupakan satu-satunya faktor perkembangan jiwa keagamaan 

seseorang, tetapi kenyataan ini dapat dilihat dari perbedaan 

pemahaman agama dari tingkat usia yang berbeda. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi usia seseorang maka semakin 

banyak pula pengetahuan yang ia dapatkan, apalagi jika 

individu tersebut mengikuti suatu program pendidikan tertentu, 

bisa dipastikan bahwa pengetahuannya akan semakin 

bertambah. 

Sedikit banyaknya pengetahuan agama ini secara tidak 

langsung berpengaruh pada pemahaman, pengalaman, dan 
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praktik agama pada petugas Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, Go-

Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-

Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage. Ada beberapa 

petugas yang sudah mengetahui tentang praktik keagamaan 

tertentu, kemudian mereka melakukannya meskipun dengan 

intensitas yang sangat rendah (jarang). Meskipun demikian, 

juga dijumpai petugas yang sudah memiliki pengetahuan 

tentang agama, namun enggan untuk melaksanakannya. 

3. Ibadah Ritual 

Praktik keagamaan atau dapat juga disebut dengan ibadah 

ritual
131

 keagamaan adalah tingkatan sejauh mana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Pada 

dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama 

denganmenggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan 

tertentu,ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu 

pula.Wujud dari dimensi ini adalah perilaku penganut agama 

tertentu dalam menjalankan ritual- ritual, pemujaan, ketaatan 

dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan 

komitmen terhadap agama yang dianutnya. 

Begitu pula yang terjadi pada Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, 

Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-Box, 

Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage, tingkat 

kepatuhan terhadap agama yang mereka yakini dapat dilihat 

dari seberapa sering mereka melakukan ibadah dan ritual-ritual 

keagamaan. Kehidupannya berubah setelah ia beranjak dewasa. 
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Hidup bersama orang tua yang tidak memiliki pendidikan 

tinggi, jarang beribadah, dan justru sering melakukan hal-hal 

yang dilarang oleh agama, membuatnya ikut terjerumus dalam 

kehidupan yang jauh dari ajaran agama. 

Informan menjelaskan bahwa selalu melakukan sholat, 

puasa. Walaupun sholatnya masih banyak bolongnya. Kadang 

subuh kelewat jadinya diganti sholat dhuha. Informan juga 

mengatakan rukun islam kan ada lima saya baru sampai empat, 

yang terakhir belum yaitu haji.  

Informan menjelaskan bahwa waktu istirahat saat 

melewati masjid menyempatkan untuk sholat di masjid. Dan 

belum pernah ikut pengajian di masjid/musholla terdekat, 

kadang liat di youtub atau difacebook gitu udah ada ceramahnya 

jadi gak usah ke masjid kalo mau dengar pengajian. Ada juga 

informan yang mengatakan bahwa kalau waktu istirahat 

terkadang lupa waktunya sholat, jarang melaksanakan sholat, 

karena keasyikan dengan orderan yang diterima. Jadi kalo Go-

ride gitu kadang ngejar point biar bisa dapet bonus, kadang lupa 

saya sholat. 

Lingkungan pendidikan sangat mempengaruhi perilaku 

beragama seseorang. Dari pendidikan yang mengajarkan nilai-

nilai moral dan agama. Praktik-praktik agama yang 

diprogramkan, setidaknya mengenalkan mereka terhadap 

ajaran-ajaran agama, meskipun mereka tidak konsisten 

melaksanakannya, terlebih ketika kembali ke rumah dan hidup 

menyatu dengan lingkungan yang tidak agamis. 
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Kelanjutan dari pendidikan keluarga (orang tua), dan 

memberikan pendidikan agama serta membentuk jiwa beragama 

bagi anak yang tidak memperoleh pendidikan agama dalam 

keluarganya. Dalam konteks ini guru agama harus mampu 

mengubah perilaku anak didiknya agar menerima pendidikan 

agama yang diberikannya. 

Meskipun demikian, kebiasaan yang baik ketika berada di 

kampus sekolah, harus tetap didukung oleh kebiasaan-kebiasaan 

orang tua di rumah serta lingkungan masyarakat yang ada di 

sekitarnya. Dalam pandangan Ahmad Tafsir, kunci keberhasilan 

pendidikan agama di sekolah bukan terletak pada metode 

pendidikan dan penguasaan bahannya, melainkan pada 

pendidikan agama dalam rumah tangga. Maka intensitas dan 

optimalisasi pendidikan agama dalam keluarga sangat 

membantu guru agama dalam mengembangkan kepribadian 

muslim. Guru agama akan melanjutkan transformasi perilaku 

anak berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang telah diserap 

dalam kehidupan keluarganya. Seringnya melaksanakan praktik 

keagamaan di sekolah akan hilang begitu saja jika kondisi 

keluarga dan masyarakat berlaku sebaliknya. Jika orang tua di 

rumah tidak pernah melakukan ibadah (ritual  agama), maka 

anak juga akan mencontoh kebiasaan orang tuanya. Oleh karena 

itu, pendidikan agama lebih dititikberatkan pada bagaimana 

membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama, 

baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. 

Keyakinan dan pengetahuan agama tidak selalu 

menggiring pemeluknya untuk taat terhadap perintahnya. 
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Adakalanya mereka enggan melakukan ritual-ritual keagamaan. 

Ini artinya kepercayaan dan pengetahuan tidak selalu 

berbanding lurus dengan ketaatan beragama. Apalagi jika 

lingkungan yang mengitarinya tidak mendukung dan justru 

menjauhkan individu tersebut dari norma- norma agama. 

Lingkungan masyarakat yang agamis akan dapat 

menciptakan jiwa keagamaan seseorang. Sedangkan lingkungan 

masyarakat yang non-agamis mungkin dapat menghilangkan 

jiwa keagamaan  dalam diri seseorang. Untuk itu fungsi dan 

peran masyarakat dalam pembentukan perilaku beragama akan 

tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung 

tinggi norma-norma itu sendiri. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa lingkungan masyarakat memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan keberagamaan seseorang. 

4. Pengalaman Keagamaan 

Pengalaman beragama ini berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-

pengharapan tertentu, bahwa ia akan mencapai suatu keadaan 

kontak dengan Tuhan. Setiap agama memiliki paling tidak nilai 

minimal terhadap sejumlah pengalaman subyektif keagamaan 

sebagai tanda keberagamaan seseorang
132

.  

Pengalaman keagamaan pada intinya adalah tanggapan 

manusia terhadap realitas mutlak yang dialaminya, atau respon 

manusia terhadap pengalaman spiritual.  
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Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan informan 

yaitu mitra Go-Jek melakukan pengalaman agama yaitu salah 

satu informan menjelaskan bahwa kadang kalau habis shalat itu 

hati seneng, rasanya nyaman dan perasaan gak sedih lagi. 

Setelah bekerja seharian jadi rasa capeknya hilang. Informan 

lain juga mengungkapkan mempunyai pekerjaan menjadi 

petugas Go-Clean pada masa sekarang ini sangat berat, tapi ya 

tetap lakukan karena pertama kebutuhan untuk membiayai 

kuliah, karena dari keluarga yang tidak mampu, jadi dengan 

sholat saya bisa lebih tenang jalanin pekerjaan ini, sejalan 

dengan pernyataan di atas informan lain juga menjelaskan 

sangat senang melakukan sholat, sholat tahajud, dhuha saya 

tidak pernah terlewatkan, dan rejeki selalu lancar, selalu tutup 

point.  

Informan lain juga mengatakan saat sedang sakit, berdo‟a 

semoga cepat sembuh.  Trus juga  lagi  pengen  ketemu  ibu,  

berdo‟a  semoga  bisa ketemu sama ibu, kan ibu saya di Jakarta 

saya di Jogja kuliahnya.  Ingin kuliah cepat selesai dan bisa 

bantu orangtua, pekerjaan ini dilakukan karena tidak ingin 

membebani keluarga dan ketika hari raya idul fitri datang 

perasaan senang, karena moment idul fitri itu selalu pulang ke 

kampung, kangen orangtua, nanti ada acara setelah sholat ied itu 

yang kesanya mendramatisir sekali sungkeman ya bahasanya, 

tangis-tangisan sama orangtua keluarga. 

Tetapi berbeda dengan informan yang bekerja sebagai Go-

car yang menjelaskan biasa aja, cuman menurutnya memang 

ada kesan gimana waktu idul fitri kayak keluarga pada datang 
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kerumah, karena orangtua tertua setelah kakek nenek, jadi 

tempat yang didatangin sama keluarga-keluarga yang muda gitu 

Oleh sebab itu, berdasarkan tinjauan kejiwaan terbukti 

hakikatnya manusia membutuhkan agama, baik sebagai 

pembebasan konflik internal, pencarian nilai-nilai luhur, 

maupun dalam hal mencari makna kehidupan. Lebih jauh, Islam 

sebagai agama fitrah dapat memenuhi dorongan-dorongan 

kejiwaan yang kompleks, yang pada puncaknya dapat 

memberikan ketentraman batin bagi pemeluknya. 

Faktor lain yang dianggap sebagai sumber penghayatan 

dalam beragama adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat 

dipenuhi secara sempurna, melainkan dengan agama. Sehingga 

mengakibatkan adanya kebutuhan akan kepuasan beragama. 

Kebutuhan tersebut dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu: 

kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan 

untuk memperoleh harga diri dan kebutuhan akan adanya 

kehidupan dan kematian. 

Berbagai jenis kebutuhan tersebut, akan menggiring 

seseorang untuk kembali mengingat dan meminta bantuan 

kepada kekuatan yang supranatural (Tuhan), yang dianggap 

sebagai satu-satunya kekuatan yang mendengar dan 

mengabulkan keinginan ketika orang-orang di sekitarnya tidak 

mampu memenuhi kebutuhannya. 

Pengalaman beragama ini berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-

pengharapan tertentu, bahwa ia akan mencapai suatu keadaan 

kontak dengan Tuhan. Setiap agama memiliki paling tidak nilai 
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minimal terhadap sejumlah pengalaman subyektif keagamaan 

sebagai tanda keberagamaan seseorang. Meskipun tidak tepat 

jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik 

pada suatu waktu pasti akan mencapai pengetahuan subjektif 

dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir 

bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan 

supranatural).
133

 

Pengalaman keagamaan ini merupakan bagian dari 

keberagamaan yang bersifat afektif yaitu adanya keterlibatan 

emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama. 

Pengalaman keagamaan ini bersifat subyektif dan sulit 

dijelaskan melalui ungkapan bahasa, tetapi hanya dapat 

dirasakan oleh individu dalam hubungannya dengan Tuhan. 

Oleh karena itu pengalaman dapat juga disebut sebagai perasaan 

keagamaan (religious feeling) yang bergerak dalam empat 

tingkat, yaitu: konfirmatif (merasakan kehadiran Tuhan), 

responsif (merasa bahwa Tuhan menjawab do‟anya,  eskatik  

(merasakan  hubungan  yang  akrab  dengan  Tuhan), dan 

partisipatif (merasa menjadi kawan setia, kekasih atau wali 

Tuhan). 
134

 

5. Konsekuensial keimanan 

Dimensi religiusitas C.Y. Glock dan R. Stark  tentang 

dimensi konsekuensi
135

. Yaitu dimensi yang mengukur sejauh 
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mana perilaku seseorang konsekuen oleh ajaran agamanya di 

dalam kehidupannya. Dari kelima aspek religiusitas di atas, 

semakin tinggi penghayatan dan pelaksanaan seseorang 

terhadap kelima dimensi tersebut, maka semakin tinggi tingkat 

religiusitasnya. Tingkat religiusitas seseorang akan tercermin 

dari sikap dan perilakunya sehari-hari yang mengarah kepada 

perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama
136

. 

The consequential dimension yaitu dimensi yang 

mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh 

ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, Misalnya 

apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang 

kesulitan, mendermakan hartanya, ikut dalam kegiatan 

konversasi lingkungan, ikut melestarikan lingkungan alam dan 

lain-lain. 

Kondisi demikian menunjukkan bahwa sejauh mana 

perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya 

dalam kehidupan sosial. Hal ini mengacu pada identifikasi 

akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan 

pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini juga 

disebut dengan dimensi sosial, yang meliputi segala implikasi 

sosial dari pelaksanaan ajaran agama.
137

 Lebih jauh, dimensi ini 

berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan 

ajaran-ajaran agama berupa tanggung jawab moral dan lebih 

mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya 
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dalam kehidupan yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas 

agama yang dianutnya. 

B. Dinamika Keberagamaan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Mitra Go-Jek Yogyakarta 

 Islam memandang bahwa manusia selain sebagai makluk 

individu, juga sebagai makhluk sosial. Sebagaii makhluk sosial, 

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, 

melainkan memerlukan bantuan dari orang lain, melakukan 

komunikasi dan interaksi, membentuk sebuah komunitas dan 

masyarakat. Atas dasar ini,maka pendidikan harus membantu 

manusia agar mampu melakukan komunikasi sosial, dan 

sekaligus memperhatikan hal-hal yang bersifat sosiologis dalam 

kehidupannya
138

.
 
 

Pengamalan agama yang diwujudkan dalam perilaku ini 

pada akhirnya akan membentuk akhlak. Dalam Islam, ruang 

lingkup akhlak begitu luas, mencakup hubungan baik antar 

sesama manusia. Menyangkut sikap dan perilaku seseorang 

yang seharusnya ditampakkan dalam hubungan antar sesama 

manusia. Hubungan antar sesama manusia merupakan cerminan 

dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam. 

Melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan adalah bagian dari 

hubungan horizontal dari pengaplikasian nilai-nilai 

keislaman.
139
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Dalam hubungannya dengan implikasi beragama, ada  dua 

dimensi yang patut diperhatikan, yakni: moralitas privat dan 

moralitas publik. Moralitas privat atau yang biasa disebut 

dengan kesalehan individu dapat dicontohkan seperti norma-

norma yang mengatur kehidupan seseorang secara 

individual,seperti ketaatan dalam menjalan shalat, puasa dan 

semacamnya. Moralitas privat merupakan bentuk moral yang 

individual oriented. Sedangakan moralitas publik (kesalehan 

sosial), adalah tampilan moralitas yang bercorak social 

oriented, bagaimana seseorang itu menyalurkan aspirasi, 

bagaimana seseorang berperilaku kepada sesama, bagaimana 

menjaga lingkungan hidup, dan semacamnya, merupakan 

contoh dari dimensi yang kedua ini
140

.  

Pengamalan agama yang diwujudkan dalam perilaku ini 

pada akhirnya akan membentuk akhlak. Dalam Islam, ruang 

lingkup akhlak begitu luas, mencakup hubungan baik antar 

sesama manusia. Menyangkut sikap dan perilaku seseorang 

yang seharusnya ditampakkan dalam hubungan antar sesama 

manusia. Hubungan antar sesama manusia merupakan cerminan 

dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam.  

Berdasarkan wawancara dengan mitra Go-Jek informan 

mengungkapkan bahwa  jarang beribadah, tapi selalu sopan dan 

hormat sama orang tua, dan juga menjaga hubungan sama 

teman sekosan. Menurut informan bekerja sebagai mitra Go-
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Jek, dituntut untuk ramah dan sopan kepada pelanggan, ya itu 

sebuah profesionalisme, tapi ya namanya orang berbuat baik 

menurutnya apapun ajaran agamanya selalu diajurkan seperti 

itu. Sejalan dengan pernyataan informan lainya hubungan 

dengan temas sekosan baik cuma jarang berinteraksi, karena 

sibuk kuliah dan kerja. Kalau ada teman yang terkena musibah 

terkadang juga simpatik kasian. ketika ada teman yang 

melakukan hal kurang terpuji saling mengingatkan, tapi kalau 

mengganggu langsung ya akan marah, informan juga 

mengungkapkan bahwa tidak pilih-pilih teman, mau dia berbeda 

agama tetap dibantu, menurutnya jaman sekarang jika pilih-

pilih tidak mempunyai teman. Jujur walaupun kuliah di UIN 

tetapi waktu bekerja sebagai go-ride ketemunya temen-temen 

banyak non muslim juga yang bekerja sama sebagai mitra Go-

Jek. 

Bentuk nilai-nilai religius yang hidup di kalangan petugas 

Mitra Go-jek yaitu Go-Ride, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-

Busway, Go-Tix, Go-Box, Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan 

Go-Massage lebih mengedepankan pada aspek-aspek sosial 

daripada ibadah-ibadah formal (mahdhah), seperti shalat, puasa, 

dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih 

mengutamakan kebiasaan religius (perilaku yang dimotivasi 

oleh ajaran agama) yang lain, seperti solidaritas antar teman 

dengan bentuk saling menolong, sopan kepada orang yang lebih 

tua, bekerja sama, dan sebagainya. Saling menolong sesama 

teman adalah bentuk ibadah yang mereka anggap penting dalam 

kehidupan. 
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Kebiasaan yang bermuatan religius berupa sikap saling 

menolong sudah tertanam kuat dalam diri mereka, hal ini terjadi 

karena orang-orang yang ada di sekitar mereka bersikap 

demikian. Hal tersebut mempengaruhi fikiran mereka akan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di 

dekat mereka. Meskipun demikian, dalam komunitas apapun 

pasti terdapat potensi konflik sosial, begitu pula dalam 

komunitas anak jalanan. Dalam komunitas mereka rawan 

terjadinya konflik yang dipicu oleh masalah lapangan tempat 

tinggal, pekerjaan, keselamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan, 

dan lainnya. 

Dalam   Islam,   Al-Qur‟an   tidak   hanya   mewajibkan   

kepada umatnya untuk melakukan ibadah ritual yang bisa 

memberikan kelegaan emosional dan spiritual, tetapi juga 

membuka ruang penafsiran intelektual guna membantu manusia 

dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman hidupnya. 

Peranan Islam seperti ini nampak dengan jelas bahwa setiap 

ibadah ritualnya selalu terkandung apa yang biasa disebut 

dengan pesan moral. Bahkan  begitu pentingnya pesan moral 

ini, harga suatu ibadah dalam Islam dinilai dari sejauh mana 

pesan moralnya bisa dijalankan oleh manusianya. Apabila suatu 

ibadah tidak bisa meningkatkan moral seseorang, maka 

ibadahnya dianggap tidak ada maknanya. 

Karakteristik Milenial pada umumnya ditandai oleh 

peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, 

media, dan teknologi digital, saling terkoneksi, cepat 

menangkap data dan informasi, menyukai perkembangan diri 
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dan karir cepat, progresif, spontan dan menyukai inovasi dan 

kreatif. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 

1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan 

tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. 

Pada 2018 diproyeksikan oleh Bappenas jumlah penduduk 

Indonesia  didominasi oleh usia produktif. Sekitar 90 juta orang 

merupakan generasi milenial yang berusia 20 - 34 tahun
141

.    

Dengan kemajuan perkembangan dunia global telah 

menyebabkan perubahan cara pandang. Tingkat cara pandang 

generasi milenial lebih progresif tentang keberagaman. Hal ini 

 berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi atas 

kemudahan akses informasi. Interaksi antar milenial dibangun 

dalam komunitas-komunitas yang lebih luas. Sementara disaat 

yang sama, berkembang pemahaman  yang bertentangan dengan 

Ideologi bangsa mengisi ruang generasi milenial. Diketahui 

bahwa periode 350 tahun masa penjajahan dan 73 tahun periode 

kemerdekaan menghasilkan berbagai macam persoalan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perjalanan waktu 

tersebut, seberapa cepat suatu masa dapat menyelesaikan 

persoalan-persoalannya. Berapa lama percepatan perubahan itu 

dibandingkan dengan perkembangan dunia dan dihadapkan 

dengan kemajuan bangsa-bangsa lainnya
142

. 
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Pendidikan dan pembelajaran keagamaan menjadi salah 

satu kunci bagaimana proses kaum muda Muslim membangun 

pengetahuan keagamaannya. Pengetahuan keagamaan akan 

memengaruhi cara pandang seorang Muslim dan berpengaruh 

pada bagaimana praktik keberagamaannya, relasinya dalam 

kehidupan sosial, serta pandangannya sebagai Muslim dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Di era milenial, bukan hanya keluarga, lembaga 

pendidikan, lingkungan pertemanan, dan organisasi yang 

menjadi faktor yang berpengaruh pada proses belajar 

keagamaan kaum muda Muslim. Media sosial teryata 

memberikan kontribusi bagi pembelajaran kaagamaan anak 

muda. Informan pada penelitian ini adalah kaum muda milenial 

yang sangat lekat dengan internet dan media sosial. Kehadiran 

internet dan media sosial tidak hanya memengaruhi pola 

interaksi anak dan orang tua, pola komunikasi antar individu, 

namun juga lahirnya beragam sumber media pembelajaran 

keagamaan. Tidak mengherankan jika corak keberagamaan 

kaum muda Muslim mendapatkan pengaruh dari kehadiran 

teknologi internet dan sosial media. 

Pengalaman kaum muda Muslim dalam berinteraksi 

dengan teman, pembelajaran keagamaan di berbagai tempat, 

dan pengetahuan keagamaan yang diperoleh akan membentuk 

identitas keberagamaannya. Disinilah proses hibridasi identitas 

akan terlihat sebagai bagian dari dampak pertemuan dan 

interaksi dengan berbagai sumber belajar, kelompok dan 

lingkungan. Menguatnya Peran Media Sosial Media sosial pada 
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era milenial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi 

anak muda Muslim dalam belajar agama. Tokoh agama yang 

digital friendly lebih mudah untuk diterima karena mereka 

dapat mengakses secara mudah dimanapun dan kapan pun 

mereka menginginkan. kehadiran media sosial telah mereduksi 

peran pendidikan agama dalam keluarga, dan di lembaga 

pendidikan dan organisasi. 

Media sosial di era globalisasi dimanfaatkan sangat massif 

oleh anak muda, termasuk sebagai sarana belajar agama. Oleh 

karenanya, wajar jika kemudian media sosial mereduksi peran 

sekolah maupun keluarga dalam aktivitas mempelajari agama. 

Usia responden penelitian ini adalah mulai 17 hingga 24 tahun 

yang sudah memiliki kemandirian untuk mencari informasi 

termasuk media apa yang akan menjadi sumber informasi, 

apakah online ataukah of_line. 

Anak muda Muslim sangat lekat dengan internet dan 

media sosial. Kemudahan internet menjadi alasan mengapa 

mereka memilih mencari informasi keagamaan melalui ustadz-

ustadz di dunia maya. Akses yang mudah ini artinya dapat 

dimanfaatkan oleh siapapun dan kapan pun. Temanya pun dapat 

disesuaikan dengan harapan anak muda. Search engine akan 

membantu dengan cepat apa yang mereka inginkan. Tanpa 

harus datang ke pengajian, mereka dapat menyimak dari jauh. 

Jika terlambat pun mereka dapat memutar ulang dari video 

ustadz atau ustadzah yang menjadi favoritnya. Media sosial bagi 

kaum muda Muslim tidak hanya untuk menambah pengetahuan, 

tetapi juga dapat mengubah sikap keberagamaan. 
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Dari penjelasan di atas, apa yang dialami para kaum muda 

Muslim khususnya mahasiswa yang bekerja sebagai mitra Go-

Jek di atas mencerminkan bahwa pengetahuan yang diproduksi 

di dunia maya telah memengaruhi kehidupannya.  

Asal usul keberagamaan pada generasi milenial 

mahasiswa mitra Go-Jek Kota Yogyakarta dilihat dari 

wawancara dengan informan petugas Mitra Go-jek yaitu Go-

Ride, Go-Send, Go-Food, Go-Mart, Go-Busway, Go-Tix, Go-

Box, Go-Clean, Go-Car, Go-Glam dan Go-Massage yang 

menjelaskan walau masih bolong-bolong waktu besar ini. Dulu  

waktu  kecil,  sering  shalat  ,  ngaji  alquran  lancar, puasa sama 

yang lain-lainnya juga, tapi pas sudah besar gini jarang 

melakukannya. Teman-teman yang lain juga seperti itu, jadi ya 

malah tambah males mau shalat dan lain-lainnya. Kalo jaman 

sekarang beda banget sama dulu sekarang pendidikan agama 

gak harus ke tempatnya, lewat internet sosial media aja udah 

bisa dapet pendidikan agama. 

Informan lain juga menjelaskan kehidupannya berubah 

setelah beranjak dewasa. Hidup sendiri dijogja setelah kuliah ini 

malah paras sekarang, dan justru sering melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh agama, membuatnya ikut terjerumus dalam 

kehidupan yang jauh dari ajaran agama. 

Wawancara tersebut, sangat nampak bahwa lingkungan 

pendidikan sangat mempengaruhi perilaku beragama seseorang. 

Dari sekolah yang mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. 

Praktik-praktik agama yang diprogramkan di sekolah, 

setidaknya mengenalkan mereka terhadap ajaran-ajaran agama, 
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meskipun mereka tidak konsisten melaksanakannya, terlebih 

ketika kembali ke rumah dan hidup menyatu dengan lingkungan 

yang tidak agamis. 

Keluarga masih diyakini sebagian orang sebagai faktor 

yang dominan dalam pendidikan anak, termasuk dalam 

pendidikan agama. Keluarga merupakan fondasi awal 

pendidikan agama. Seorang anak akan mendapatkan sentuhan 

pertama kali dalam keluarga. Keluarga pulalah yang menjadi 

awal penunjuk sumber-sumber keagamaan, misalnya dimana ia 

mendapatkan pendidikan formal. Namun demikian, penelitian 

ini menemukan bahwa pengaruh keluarga lambat laun akan 

berkurang dalam hal keberagamaan anak muda. Apalagi sosial 

media dan internet telah menjelma menjadi “guru dan pengasuh 

baru” bagi mereka.  

Keluarga memang menjadi Fondasi awal pendidikan 

agama karena di sanalah anak pertama kali mengenal banyak 

hal. Pengaruh keluarga memang sangat besar pada fase awal 

tumbuh kembang anak, utamanya 5 tahun pertama. Namun 

demikian, pengaruh keluarga secara bertahap dapat berkurang 

atau tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan agama 

karena adanya informasi dari luar yang diperoleh oleh anak. 

Pengaruh informasi dari luar, baik bacaan, informasi dunia 

maya, maupun teman pergaulan, dapat memengaruhi pola 

keberagamaan seorang anak. Fondasi pendidikan tengah diuji 

pada situasi ini, faktor apa yang akan lebih berpengaruh pada 

pola keberagamaan seorang anak muda. Pada pembelajaran 

keagamaan juga berlaku sama. Semakin dewasa seorang anak, 
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pengaruh orang tua semakin berkurang. Tidak semua 

pengajaran agama yang diajarkan orang tua hilang begitu saja, 

namun pengetahuan agama yang anak dapatkan dari dunia luar 

mulai masuk pada praktik keberagamaannya.  

Pada penelitian ini, narasumber yang merupakan 

mahasiswa, yang sudah sedikit memiliki waktu dengan orang 

tua. Kematangan berpikirnya sudah dianggap dewasa. 

Sedangkan pada mahasiswa, fase kemandirian mulai dilalui. 

Informan mendapatkan pengetahuan dasar agama dari 

orang tua atau lingkungan keluarga utamanya pada ketika 

mereka masih belia. Arahan dan didikan orang tua berpengaruh 

pada perkembangan pengetahuan keagamaan anaknya. 

Pengaruh agama yang ditranformasikan dari orangtua atau 

lingkungan keluarga berkisar pada aspek-aspek mendasar dari 

agama yaitu akidah, ibadah, dan etika (akhlakul karimah). 

Beberapa orang bahkan terbimbing pengetahuan agamanya 

sampai fase pemahaman level yang tinggi atas dampingan orang 

tua. Ada pula yang tumbuh dari keluarga religius yang 

menerapkan disiplin keagamaan yang ketat dalam keluarga, 

meskipun bersekolah di sekolah umum. 

Stephen Crook, Jan Pakulski, dan Malcolm Waters
143

 

berpendapat bahwa masyarakat tengah menjalani suatu proses 

pasca-modernisasi. Mereka berada dalam proses berubah dari 

masyarakat modern ke masyarakat pasca-modern. Crook dkk. 

melacak perubahan-perubahan yang tercakup di dalam proses 
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ini dengan jalan melakukan perbandingan antara budaya 

modern dan budaya pasca-modern. Menurut Crook dkk., ada 

tiga karakteristik utama budaya modern: diferensiasi 

(differentiation), rasionalisasi (rationalization), dan 

komodifikasi (commodification).  

Diferensiasi melibatkan pemisahan berdasarkan bagian-

bagian masyarakat yang berbeda. Bidang-bidang ekonomi, 

politik, sosial dan budaya menjadi semakin berbeda satu dari 

yang lain. Mengacu pada gagasan Max Weber, Crook dkk. 

berpendapat bahwa aspek-aspek yang berbeda dari masyarakat 

harus dinilai berdasarkan kriteria yang berbeda pula. Ilmu 

dinilai berdasarkan kriteria kebenaran; moralitas dan hukum 

berdasarkan kebaikan dan keadilan; dan seni berdasarkan 

keindahan. Setiap bidang Stephen Crook, Jan Pakulski, dan 

Malcolm Waters 
144

berpendapat bahwa masyarakat tengah 

menjalani suatu proses pasca-modernisasi. Mereka berada 

dalam proses berubah dari masyarakat modern ke masyarakat 

pasca-modern. Crook dkk. melacak perubahan-perubahan yang 

tercakup di dalam proses ini dengan jalan melakukan 

perbandingan antara budaya modern dan budaya pasca-modern.  

Pada mulanya, patronase kaum kaya memungkinkan 

orang menjadi musisian, komposer, pemahat, dan seniman 

profesional. Kemudian, institusi-institusi spesialis, seperti 

sekolah seni, berkembang untuk melatih generasi spesialis 

budayawi masa depan. Institusi-institusi yang lain, seperti 

                                                           
144

 Crook, S., Pakulski, J. and Waters, M. Postmodernization: Changes in 

Advanced Society, (Sage, London. 1992) Hlm 652. 



100 
 

 

teater, galeri-galeri seni, dan gedung-gedung konser, dibangun 

untuk membuat produk-produk budayawi semakin terbuka luas.  

Budaya, kemudian, menjadi terpisahkan atau 

terdiferensiasi dari aspek kehidupan yang Iain. Budaya 

diciptakan oleh para spesialis, yang dilatih pada institusi-

institusi khusus, dan dikonsumsi di tempat-tempat khusus. Hal 

ini membentuk basis bagi pembedaan antara budaya rakyat 

(yang dapat dijumpai di kalangan orang biasa) dan budaya 

adiluhung yang merupakan produk dari individu-individu dan 

institusi-institusi spesialis termaksud
145

.  

Bagaimanapun, sering majunya modernitas, berkembang 

pula bentuk-bentuk budaya populer yang baru, seperti hall 

musik (music hall), wisata terpandu (charabanc [coach] trip) 

atau tempat peristirahatan pantai (seaside holiday resort). Dalam 

hal-hal ini, budaya pun dibedakan dari aspek-aspek kehidupan 

yang Iain, namun tidak berpretensi menjadi budaya adiluhung.  

Ada sejumlah upaya untuk merinci pembagian antara budaya 

adiluhung dan kehidupan sehari-hari. Para seniman avant-garde 

telah berusaha mengejutkan orang-orang di atas kepuasan diri 

budayawi (cultural complacency) dengan menampilkan objek-

objek kehidupan sehari-hari sebagai seni. Misalnya, pad a tahun 

1917, Marcel Duchamp menampilkan „tempat kencing‟ (urinal) 

sebagai suatu karya seni dengan judul ‘Fountain’ (Air Mancur). 

Ia mempertalikan karyanya itu dengan teknologi kesehatan yang 

merancang tempat kencing itu. Namun demikian, protes-prates 
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sedemikian terhadap pemisahan seni dari kehidupan membawa 

pengaruh yang kecil dalam masyarakat modern
146

.  

Dalam masyarakat modern, budaya dibedakan dari 

wilayah kehidupan sosial lain dan budaya adiluhung dibedakan 

dari budaya populer. Pascamodernisasi membalikkan keadaan 

ini. Menurut Crook dkk., suatu intensifikasi sejumlah proses 

kerja dalam modernitas menghantar ke pascamodernisasi. 

Diferensiasi, rasionalisasi, dan komodifikasi dig anti oleh 

hiperdiferensiasi, hiperkomodifikasi, dan hiper-rasionalisasi. 

Meskipun masing-masing berkembang dari modernisasi dan 

mengintesifkan prosesnya, terdapat pengaruh membalikkan 

sejumlah kecenderungan yang nyata dalam modernitas. Hal ini 

menggiring ke suatu bentuk budaya yang baru.  

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan kebangkitan 

generasi Milenial. Generasi Milenial atau Generasi Z (kelahiran 

tahun 1995-2010) tumbuh subur mulai dari pelosok desa hingga 

pusat kota yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi Milenial 

merupakan kumpulan anak muda yang sangat memiliki 

semangat tinggi dalam kehidupannya. Walau kita tidak bisa 

menutup mata karena banyak juga yang „meleset‟ disebabkan 

oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, pendidikan dan pola 

pikir yang salah berakibat kepada pergaulan yang tidak benar
147

. 
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Menurut Buya Mas‟oed Abidin, tantangan generasi 

Milenial sekarang antara lain infiltrasi dan penetrasi budaya 

sekular yang menjajah mentalitas manusia, seperti the 

globalization life style serta suburnya budaya „lucah‟ yang 

menonjolkan keindahan sebatas yang dilihat, didengar, dirasa, 

disentuh, sensual, erotic, seronok atau sikap hedonis, kadang-

kadang ganas (anarkis), dengn kebiasaan menenggak miras, 

pergaulan bebas, dan kecanduan mandat serta narkoba. Hal 

tersebut terjadi karena mengabaikan batasan-batasan perilaku 

luhur yang telah menjadi “kesadaran kolektif di dalam 

pergaulan masyarakat berupa seperangkat aturan dalam menata 

kehidupan bersama.
148

” 

Sebelum generasi Milenial dapat berperan, salah satu 

kuncinya adalah meningkatkan kapasitas diri. Upaya 

meningkatkan kapasitas diri dapat dilakukan dengan cara 

terlebih dahulu mengubah pola pikir. Jika selama ini generasi 

Milenial „kelihatan‟ malas untuk menganalisa sesuatu secara 

komprehensif, maka sudah saatnya hal tersebut diubah. Apalagi 

zaman teknologi yang bersaing dengan waktu, sangat 

diperlukan generasi Milenial yang bijak terhadap sesuatu yang 

menjadi konsumsi publik sehingga hasilnya adalah tidak 

menemukan generasi Milenial menjadi penyebar isu, gosip serta 

hoax. 
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