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Pew :                                                         

Ketegangan Muslim-Barat 

Masih Eksis 
Oleh Yeyen Rostiyani 

 

Di empat negara, pandangan Barat terhadap Muslim semakin positif. 
 

WASHINGTON DC - Polarisasi Muslim dan Barat masih terlihat lewat hasil survei 

oleh Pew Research Center, Amerika Serikat (AS). Muslim dinilai fanatik dan bersikap 

keras. Sedangkan, Barat dipandang mementingkan diri sendiri, tidak bermoral, dan 

tamak. Itulah gambaran pendapat satu sama lain dalam survei yang digelar 21 Maret 

hingga 15 Mei. 

 

Tahun ini, genap sepuluh tahun serangan terhadap menara kembar World Trade Center 

di New York, Amerika Serikat (AS), pada 2001 silam. Momen itu menandai babak baru 

hubungan antara Muslim dan Barat yang ditandai rasa saling curiga serta sikap 

stereotip.   

 

Penelitian terbaru ternyata menunjukkan ketegangan itu masih ada hingga sekarang. 

Sikap saling curiga dan stereotip terasa masih kental hingga memasuki 2011 ini. Meski 

harus diakui bahwa ada juga sejumlah responden di Barat yang menilai Muslim toleran 

atau menghormati kaum wanita.   

 

Untungnya, survei oleh Pew masih menyisakan secuil kabar baik dibanding lima tahun 

yang lalu atau 2006. Terlihat ada kenaikan persentase publik Barat yang menilai 

hubungan mereka dengan Muslim relatif lebih baik dibandingkan pada 2006.  

 

Untuk beberapa isu lainnya, pihak Muslim dan Barat pun satu suara. Misalnya, Muslim 

dan Barat sama-sama percaya bahwa pemerintahan yang korup dan pendidikan yang 

kurang memadai di negara Muslim menjadi salah satu penyebab minimnya tingkat 

kesejahteraan di negara Muslim.  

 

Bahkan, rakyat di beberapa negara Muslim dan Barat menilai bahwa masalah 

kesejahteraan terganjal oleh kehidupan demokrasi yang minim. Pandangan ini mungkin 

dipengaruhi oleh gejolak di dunia Arab saat ini.  

 

Soal pecitraan 
                                                                                                                                                      

Bagi umat Islam, tampaknya boleh berbesar hati. Pasalnya, empat dari enam negara 

besar yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, mayoritas warganya memiliki 

pandangan positif terhadap Muslim.  



2 
 

Empat Negara itu adalah AS, Inggris, Prancis, dan Rusia. Pandangan kian positif 

terhadap Muslim juga ditemukan di Eropa Barat.  

 

Namun, ada pengecualian di dua negara, yaitu Jerman dan Spanyol. Masing-masing 

hanya 45 persen dan 37 responden yang memandang positif terhadap Muslim. Meski, 

persentase tersebut mengalami peningkatan dibanding pada 2006.  

 

Sebaliknya, pandangan Muslim terhadap umat Kristen bervariasi di berbagai negara. Di 

Lebanon, yang memiliki populasi besar umat Kristen, hampir seluruh Muslim atau 96 

persen berpandangan positif terhadap umat Kristen.  

 

Sebesar 52 persen Muslim Indonesia memandang positif umat Kristen. Sedang di 

Yordania, pandangan positif ini datang dari 57 persen Muslim 

Muslim Indonesia juga terus memiliki pandangan positif terhadap Barat. Tren ini 

berlanjut dari survei pada 2006 lalu.  

 

Jati diri kebangsaan dan keagamaan juga beragam. Di Lebanon dan Palestina, misalnya, 

Muslim di kedua negara ternyata mendahulukan identitas kebangsaan dibanding agama 

serta sejumlah Muslim menolak memilih antara identitas bangsa dan agama. Ini 

menunjukkan mereka terikat pada keduanya.    

 

Survei ini digalang dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, Israel, Yordania, 

Mesir, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Palestina, dan Turki. ■ 
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