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Islam Bagian dari Keluarga AS 
 

 

SEJAK ditunjuk sebagai utusan khusus pemerintah AS 

bagi masyarakat Muslim pada Juni 2009 silam, Farah 

Anwar Pandith segera membantu Menteri Luar Negeri 

AS Hillary Clinton dalam menangani kerja sama dengan 

komunitas Muslim dunia. 

 

Dalam sebuah kesempatannya berkunjung ke Indonesia 

selama dua hari, wanita kelahiran Srinagar, Kashmir, 

India, 43 tahun silam itu bercerita soal perkembangan 

umat Muslim di AS maupun kebijakan pemerintahan 

Presiden Barack Obama terhadap Islam. Berikut petikan 

perbincangannya dengan wartawan Republika Hiru 

Muhammad beberapa waktu lalu. 

 

                                                                                                                                                    

Bagaimana perkembangan Muslim di AS sekarang? 

                                                                                                                                                                    

Anda ketahui, di negara kami terdapat beragam umat beragama, suku, budaya, atau pun 

golongan yang berasal dari berbagai negara dan mereka adalah perwakilan rakyat 

Amerika. Begitu pula dengan Muslim AS yang sangat beragam dan berasal dari berbagai 

bangsa di dunia. Keberadaan mereka dilindungi konstitusi AS yang membuka pintu bagi 

siapa saja untuk datang ke AS dan hidup dengan bebas berekspresi berdampingan dengan 

warga lainnya. 

                                                                                                                                                    

Populasi Muslim AS kini mencapai antara tujuh hingga 10 juta jiwa dari sekitar 300 juta 

jiwa lebih populasi warga AS. Mereka hidup tenteram di sejumlah negara bagian dengan 

mendirikan sejumlah masjid yang tempatnya berdekatan dengan gereja, sinagog, atau pun 

kuil. Mereka juga hidup rukun dengan umat beragama lainnya, seperti Kristen dan Yahudi. 

Jadi, mereka sangat multietnik dan beragam. 

                                                                                                                                                                 

Selain itu, Muslim AS juga sudah banyak yang berhasil meraih pendidikan tinggi dan 

menekuni banyak bidang pekerjaan, seperti guru, dokter, pengacara, teknisi, baik di 

pemerintahan maupun swasta. Bahkan, banyak di antaranya yang telah memperoleh 

penghasilan besar dari profesi yang ditekuninya. Sehingga, mereka dapat berkompetisi 

dengan warga AS lainnya. 
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Bagaimana sebenarnya AS memandang Islam selama ini? 

                                                                                                                                                              

Sebenarnya, Islam telah dikenal sejak negara AS terbentuk. Bahkan, pendiri negara AS 

telah bicara soal kebebasan beragama yang berlaku di AS. Hal itu terlihat ketika Presiden 

ke-6 AS John Quincy Adam menerima Duta Besar Tunisia untuk AS dan diikuti 

pernyataan Obama 200 tahun kemudian, yang menyebutkan bahwa Islam adalah bagian 

dari keluarga AS. 

Presiden AS lainnya juga telah menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan 

beribadah bagi setiap orang. Presiden Thomas Jefferson yang membuat teks deklarasi 

kemerdekaan AS 1776 telah memiliki salinan kitab suci Al-Quran yang disimpannya di 

perpustakaan pribadinya. 

                                                                                                                                                    

Selama ini kerap tersiar berita keterkaitan antara Al-Qaidah dan umat Muslim. 

Bagaimana kini pemerintah Anda memandang hal tersebut? 

                                                                                                                                                              

Sikap Presiden Obama dan Hillary Clinton sudah sangat jelas. Islam adalah agama yang 

harus dihormati, dan kami bisa membedakan antara agama Islam dan kelompok teror yang 

menggunakan nama Islam, atau pun kelompok ideologi lainnya yang menggunakan nama 

Islam dengan berbagai tujuan. Hal itu sudah dipahami dan dibedakan dengan jelas. 

 

Bisa Anda gambarkan tugas Anda? 

                                                                                                                                                                 

Tugas saya adalah berkunjung ke sejumlah negara Muslim dan berdialog dengan 

kelompok Muslim di tiap negara untuk meminta masukan, bertukar pikiran dengan 

mereka, dan membangun kerja sama. Kami tidak ingin membahas Islam yang digunakan 

kelompok tertentu untuk tujuan negatif, tapi Islam dalam arti global yang membawa 

manfaat bagi banyak orang.  

Saat ini, umat Muslim yang begitu besar telah melakukan banyak hal yang sangat 

bermanfaat. Itu terlihat ketika saya mengunjungi sebuah pondok pesantren di Bekasi. Anak 

muda di sana begitu aktif dan antusias dan mereka adalah agen perubahan. 

 

Saya sudah dua tahun terakhir diminta Hillary Clinton untuk fokus membahas grass root. 

Saya fokus pada civil society, person to person, dengan orang, generasi muda di bawah 

usia 30 tahun, dan bukan dengan pemerintah. Hillary menekankan pentingnya citizen 

diplomacy guna menunjang kebijakan pemerintah karena banyak tugas yang tidak bisa 

dikerjakan pemerintah. Presiden Obama juga menekankan pentingnya kerja sama dalam 

jangka panjang yang harus dirintis mulai sekarang untuk kesejahteraan bersama. 

 

Bagaimana loyalitas umat Muslim di AS terhadap pemerintah? 

                                                                                                                                                              

Gallup telah melakukan penelitian terkait hal itu. Tapi, rakyat AS akan bangga apabila 
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menjadi rakyat AS. Tidak peduli apakah Anda seorang Muslim, Kristen, atau Yahudi. 

Anda bebas beribadah, apa pun latar belakang Anda dan pendapat Anda dilindungi 

undang-undang negara. Hal itulah yang membuat kami bangga. 

 

Terkait rencana kemerdekaan Palestina, bagaimana sikap pemerintah AS? 

                                                                                                                                                                      

Obama sejak menjabat sebagai Presiden AS telah menegaskan solusi dua negara, Palestina 

dan Israel, yang hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Pihaknya 

telah bekerja keras untuk mewujudkan hal itu. Solusi itu sebelumnya belum pernah 

disampaikan Presiden AS terdahulu, di mana solusi dua negara itu begitu kuat 

dicanangkan. 

 

Proposal perdamaian Israel-Palestina yang diajukan AS beberapa tahun lalu telah 

gagal. Apa solusi yang diajukan pemerintah AS saat ini untuk mengatasi masalah 

itu? 

                                                                                                                                                         

Kami tetap fokus pada solusi dua negara dengan bekerja sama dengan keduanya guna 

menyelesaikan masalah. Tapi, kami tidak bisa memaksakan mereka untuk segera 

menyelesaikannya. 

 

Pada September mendatang, Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya di PBB, 

apakah AS tetap akan menggunakan hak vetonya? 

                                                                                                                                                                 

Sekarang baru bulan Agustus, masih ada waktu beberapa pekan ke depan yang diharapkan 

ada perbaikan ke arah yang dikehendaki. 

 

Bagaimana peran umat Muslim AS ke depan? 

                                                                                                                                                                        

Saat ini saja sudah banyak umat Muslim yang bekerja di berbagai sektor di pemerintahan 

maupun swasta. Mereka bebas beribadah dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka 

tanpa khawatir karena mereka dilindungi undang-undang. Saat ini, ada 1,6 miliar umat 

Muslim di dunia dan sebagian besar masih berusia produktif, baik di Indonesia maupun 

AS, generasi muda Muslim dengan bebas dan aktif menyampaikan pendapatnya.                

■ ed: yeyen rostiyani 

 

Sumber : Republika, Sabtu, 13 Agustus 2011 | 13 Ramadhan 1432 H 
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