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Gallup: Muslim AS Paling Loyal 
Ferry Kisihandi 
 

Muslim  menerima nilai Amerika dan prinsip demokrasi.  
 

WASHINGTON --  Muslim menjadi kelompok pemeluk agama yang paling loyal 

terhadap negaranya, Amerika Serikat, dan berpandangan optimistis terhadap hidupnya 

meski menghadapi tingkat diskriminasi yang tinggi. Hal ini terungkap dari jajak 

pendapat Gallup belum lama ini.  

 

Jajak pendapat ini menyingkap kontradiksi yang muncul di komunitas Muslim Amerika. 

Mereka begitu bersemangat berbicara tentang negara dan presidennya dibandingkan 

kelompok agama lainnya. "Padahal, secara politik, mereka tak begitu terangkul dan 

mengalami diskriminasi paling tinggi," ucap Gallup.  

 

Hasil jajak pendapat Gallup yang dikutip The Christian Science Monitor pada 2 

Agustus 2011 lalu itu juga menepis stereotype bahwa Muslim mengisolasi diri karena 

mereka tak merasa nyaman atau mampu berdampingan dengan kultur arus utama yang 

berkembang di Amerika.  

 

Tergambar sebanyak 93 persen responden Muslim menyatakan loyal pada Amerika. 

Mereka bahkan memiliki keyakinan paling tinggi mengenai integritas pemilu Amerika 

lalu yang mengantarkan Barack Obama menjadi presiden, jumlahnya 57 persen.  

 

Mereka pun adalah kelompok masyarakat yang paling optimis tentang hidupnya pada 

lima tahun mendatang dibandingkan kelompok lainnya. Sebelumnya, sebanyak 48 

persen Muslim Amerika melaporkan pengalaman mereka atas diskriminasi rasial atau 

agama yang dialaminya.  

 

Nasib baik dirasakan oleh pemeluk agama lainnya, seperti Protestan, Katolik, Yahudi, 

Mormon, Ateis, atau Gnostik. Gallup menyatakan, ada alasan munculnya optimisme di 

kalangan umat Islam di Amerika, yaitu mereka melihat kondisi keuangan mereka terus 

meningkat.  

 

Ada 64 persen Muslim Amerika, pada 2011, standar hidupnya sudah menjadi lebih baik 

dibandingkan tiga tahun lalu, 2008, yang hanya mencapai angka 46 persen. Di sisi lain, 

Muslim memberikan legitimasi paling besar bagi Obama, yaitu 80 persen. Di urutan 

berikutnya adalah Yahudi, dengan angka 65 persen.  

 

Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dukungan Muslim terhadap George W Bush 
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pada 2008, yang hanya tujuh persen. Direktur Gallup Dalia Mogahed mengatakan, 

pergantian pemimpin di Washington benar-benar melahirkan transformasi bagi Muslim 

Amerika atas loyalitasnya pada institusi demokrasi dan bangsa.  

 

Menurut Mogahed, meski Muslim telah menyampaikan sinyal positif, namun masih ada 

kendala bagi mereka. "Mereka menghormati nilai-nilai Amerika dan prinsip demokrasi, 

tetapi tidak yakin apakah masyarakat Amerika lainnya menghormati mereka," jelasnya.  

 

Merespons pemilu 2012 mendatang, Mogahed menyarankan agar partai-partai politik 

yang ingin meraih suara Muslim lebih baik menjalin kemitraan dengan masjid-masjid 

lokal. Ini relevan karena Muslim yang datang ke masjid secara politik lebih aktif.  

 

Mogahed mengatakan, jajak pendapat Gallup ini melibatkan sebanyak 2.482 orang 

dewasa, sebanyak 475 Muslim. Bagi koresponden Muslim, terdapat margin kesalahan 

kurang lebih tujuh persen. ■ 
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