
ABSTRAK 

 

Endang Suhendang :“Konsep Masyarakat Madani Menurut M.Dawam 

Rahardjo”. 

Dawam Rahardjo adalah salah satu diantara sekian banyak intelektual Islam 

Indoonesia yang secara intens membicarakan masyarakat madani dalam konteks ke 

Indonesia. Di negara kita, wacana ini masih dalam tahap mencari format yang sesuai 

disertai landasan teoritis yang belum kokoh. Wacana ini muncul secara terbatas berawal 

dari kunjungan perdana menteri Malaysia ke Indonesia dalam acara seminar di Istiqlal. 

Namun setelah redup lebih dari satu dekade,wacana ini kembali mencuat setelah 

reformasi. 

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar 

masyarakat madani yang dibangun Dawam rahardjo. Bagaimana konsep masyarakat 

madani yang dibangun Dawam Rahardjo, elemen-elemen apa saja yang membentuk 

masyarakat madani dan bagaimana peluang dan tantangan masyarakat madani kedepan. 

Dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui konsep Masyarakat Madani Menurut 

Dawam Rahardjo, serta mengetahui elemen-elemen apa saja yang menjadi faktor 

pendukung terbentuknya masyarakat madani menurut Dawam Rahardjo.   

Studi dilakukan dengan menggunakan metode Content Analysis, yang di 

perkuat dengan pembuktian melalui wawancara langsung dengan Dawam Rahardjo, hal 

ini untuk membuktikan konsisitensi teori-teori yang telah dibanguin sekitar tahun 

95/96-an, di masa sekarang. Dan ternyata pemikiran Dawam  yang berkaitan dengan 

masyarakat Madani masih konsisten sampai sekarang. Menurutnya, masyarakat madani 

berawal dari kontrak sosial (hukum), kemudian dalam perjalanannya mempunyai sikap 

independensi dan mempunyai perangkat-perangkat dalam menegakan Amar ma’ruf 

nahyi munkar. 

Elemen-elemen yang membentuk masyarakat madani tersebut yaitu kaum 

intelektual, LSM dan organisasi keagamaan, serta masyarakat kelas menengah. Ketiga 

elemen tersebut menjadi “syarat” berlangsungnya masyarakat madani. Dan yang 

terpenting dari itu semua adalah sikap independensi dalam segala bidang, sehingga 

masyarakat madani menjadi penyeimbang dan pengontrol terhadap negara dalam 

pengertian modern. 

Dalam pengertian yang paling awal, masyarakat madani telah memberikan andil 

besar dalam mengantarkan Bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaanya. Dalam 

proses selanjutnya, peran dan kedudukan masyarakat madani telah bergeser dan 

mengalami perkembangan. Dalam konteks sekarang ini masyarakat madani menjelma 

dalam wujud organisasi-organisasi keagamaan dan LSM yang senantiasa konsisten 

dengan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap pemerintah. 

Akhirnya, masyarakat madani yang dikemukakan oleh dawam semuanya 

tergantung dan akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Sikap apatis dan masa bodo 

akan jadi boomerang, terhadap kelangsungan masyarakat madani yang dimaksud. 

Seperti yang dikemukankan oleh Azyumardi Azra, bahwa masa depan masyarakat 

madani di Indonesia serba belum pasti. Sambil terus menerus mencari formulasi dan 

landasan teoritis mengenai masyarakat madani, sikap kritis dan keberpihakan terhadap 

golongan masyarakat luas adalah bentuk pengokohan masyarakat madani dalam arti 

yang sebenarnya.  


