
Islam dan Ikhtiar Keindonesiaan — 173

Epilog

oleh:
Abdul Musawwir Yahya

Ketua Umum DPP IMM 2021-2023

Lintas peradaban dunia menunjukkan fakta bahwa aga-
ma dan politik kenegaraan merupakan dua variabel sig-
ni fikan yang memberi kontribusi bagi pembangunan 

eko nomi masyarakat. Keduanya merupakan perangkat atur-
an yang memberi petunjuk bagi kemaslahatan publik. Tanpa 
keduanya, masyarakat akan kehilangan pegangan hidup dan 
kompas menuju tatanan hidup yang baik.

Tiap dekade bergulir, diskursus tentang sinergitas keti-
ga variabel tersebut terus mengemuka. Usaha untuk  mencari 
titik temu juga terus diupayakan. Sengkarut perdebatan hu-
bu ngan ketiga variabel itu sering merupakan perdebatan 
yang kontraproduktif, banyak tokoh pemikir yang sekadar 
me nyumbang suara namun tidak menyumbang ide yang pro-
duktif. Akibatnya kita terus-menerus hinggap di alam per de-
batan, perang pemikiran itu kerapkali tidak mampu dimun-
tah kan dalam wujud tindakan kolektif.

Saat ini, diskursus mengenai agama, politik  kenegaraan 
dan ekonomi harus produktif. Para tokoh pemikir sudah 
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waktunya tampil merumuskan konsep/ide yang mampu di-
operasionalisasikan oleh masyarakat agama dan masyarakat 
bangsa. Agama, politik dan ekonomi harus memberi peran 
praktis bagi hajat hidup publik.

Keislaman, Keindonesiaan, dan Kesejahteraan

Dalam konteks keislaman dan keindonesiaan,  sekarang 
ini dialog kita harus konsentrasi pada pembangunan ekonomi 
masyarakat. Islam dan negara harus mampu berjalan  sinergis 
demi membangun kesejahteraan publik. Prasyarat utama 
dari agenda strategis ini adalah menyudahi dialog dan perde-
batan yang tidak produktif.

Dalam realitas global, fakta menunjukkan bahwa  secara 
kuantitas, jumlah umat Islam semakin banyak, namun di sisi 
yang lain, kita masih berada dalam kondisi  perekonomian 
menengah ke bawah. Ketertinggalan kita dengan komunitas 
agama yang lain jangan sampai berlarut-larut. Harus  ada ru-
musan praksis-taktis untuk mengejar ketertinggalan umat di 
bidang ekonomi.

Dalam hubungannya dengan agenda kebangsaan dan 
ke negaraan kita di Indonesia, diperlukan sinergitas yang pro-
duktif antara kekuatan agama dan politik demi pembangun 
eko nomi bangsa. Islam harus menjadi spirit yang energik un-
tuk membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan 
ke timpangan ekonomi. Politik kebijakan ekonomi juga harus 
berpijak dan berpihak pada maslahat publik. Praktik pemba-
ngu nan ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah jangan 
sam pai bertentangan dengan nilai-nilai agama dan falsafah 
ne gara, pancasila.

Posisi Kaum Muda

Golongan muda punya peran strategis dalam usaha 
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mem bangun kesejahteraan masyarakat. Dengan modal ener-
gi yang masih ranum, pemikiran yang segar dan idealisme 
yang masih kuat, anak muda harus tampil memberi peran 
prak tisnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat 
yang dilandasi oleh spirit keagamaan dan keindonesiaan 
yang padu. Beberapa peran startegis yang perlu dilakukan 
oleh kaum muda ialah:

Pertama, peran intelektual. Dalam posisi ini, peran inte-
lek tual yang perlu dimainkan oleh pemuda  ialah terus mene-
rus mengurai benang masalah perekonomian masyarakat, 
se raya dengan itu tampil merumuskan ide solutif. Peran inte-
lek tual anak muda juga bisa dimainkan dengan usaha terus 
me nerus membangun kritik yang konstruktif bagi pengambi-
lan kebijakan pemerintah.

Kedua, peran sosial-ekonomi. Turut terlibat dalam 
agenda kewirausahaan seraya membangun kesadaran publik 
ihwal pentingnya membangun kesejahteraan publik dari na-
pas keindonesiaan dan keagamaan. Anak muda sekarang ha-
rus melakukan praktik ekonomi-kewirausahaan yang positif 
dan produktif. Mereka perlu mengalami jatuh bangun, hanya 
dengan demikian mereka dapat belajar secara  eksperimental.

Ketiga, peran keagamaan. Dalam konteks keagamaan, 
saat ini diperlukan tafsir dan dakwah keagamaan yang  segar 
dalam usaha mendorong umat untuk terlibat dalam pemba-
ngunan ekonomi produktif. Islam harus menjadi spirit berke-
majuan, mendorong pemeluknya untuk dapat menyelesaikan 
masalah kerumahtanggaannya. Untuk usaha ini, diperlukan 
pem baharuan terus-menerus, pemikiran Islam, baik dari 
ting kat teologis hingga tangga fikih harus diarahkan pada se-
buah bentuk pemikiran Islam yang solutif membangun kese-
jahteraan masyarakat bangsa dan agama.
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Penulis dalam buku ini mengurai tiga variabel  (agama, 
politik, dan ekonomi) dalam satu tarikan napas. Ijtihad inte-
lek tual demikian sedikit-banyak tentu akan memberi pe nga -
ruh pada usaha membangun rumusan baru yang segar bagi 
kesejahteraan masyarakat bangsa dan agama. Buku, bagai-
ma napun sederhananya akan terus memberi pengaruh sig-
ni fikan bagi pembangunan kesadaran publik. Demikian buku 
ini diharapkan tepat tiba di daratan kehidupan masyarakat 
Indonesia yang masih perlu melakuakn  peremajaan di bidang 
keagamaan, politik kenegaraan, dan  kebijakan ekonomi nasi-
onal.

Di ujung ulasan ini, kami ucapkan penghargaan sebe-
sar-besarnya atas terbitnya buku ini. Terbit harapan, semoga 
kelahirannya mampu menjadi angin segar bagi para  pembaca.
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