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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Organisasi masyarakat (Ormas) merupakan lembaga yang 

memiliki peran untuk merangkul dan mengayomi berbagai 

kalangan masyarakat dalam mewujudkan penguatan sistem 

tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk 

itu, negara memberi kebebasan kepada seluruh elemen 

masyarakat untuk berserikat dan berkumpul seperti yang sudah 

diamanatkan dalam Kosntitusi yaitu tentang Ormas. Sehingga 

kebebasan itu sendiri harus tetap berada pada koridur hukum 

yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan yang 

menyebabkan kerusakan terhadap negara.  

Sebagai mitra pemerintah, Ormas memiliki peran strategis 

yakni sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk mngontrol 

kinerja lembaga negara, terutama kebijakan yang tidak 

mengedapankan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga 

eksistensi keberadaan Ormas, pemerintah sudah 

mencantumkannya dalam Konstitusi Negara yakni Undang-

Undang No 16 Tahun 2017 yang merupakan produk Hukum baru 

sebagai pengganti dari Undang-Undang No 17 Tahun 13 tentang 

Ormas dan dinilai masih memiliki kekurangan dan kelemahan. 

Dengan Undang-Undang baru ini di harapakan mampu mengatasi 

berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebebasan berkumpul 

dan berserikat di berbagai sendi-sendi lingkungan masyarakat. 

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa 

mengalami sebuah perubahan seiring dengan Undang-Undang 
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Dasar (UUD) yang berlaku. Setiap pergantian UUD 

menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Pada 

dasarnya Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Orde 

Baru dan bertahan hingga saat ini. Demokrasi Pancasila 

merupakan sebuah keputusan yang final dan merupakan 

rekomendasi yang tepat untuk bangsa Indonesia. 

Latar belakang negara Indonesia yang sangat majemuk 

yakni terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnik mampu 

hidup berdampingan di dalam bingkai Pancasila. Dari berbagai 

perbedaan tersebut, semua mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama dalam menjaga dan mempertahankan bangsa dari berbagai 

ancaman dan gangguan terhadap eksistensi negara. Masyarakat di 

anjurkan untuk mengetahui berbagai pengetahuan terkait dengan 

ancaman terhadap negara. Khususnya ancaman terhadap 

Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yang merupakan dasar negara. 

Untuk menjaga negara dari pengaruh dan ancaman yang mencoba 

mengganggu eksistensi negara. Pemerintah berupaya membekali 

masyarakat dengan pengetahuan yang berkaitan dengan ancaman-

ancaman yang menyebabkan terjadinya konflik dalam sebuah 

negara. Sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan 

pelarangan suatu ormas, dengan sendirinya masyarakat bisa 

memahami kebijakan tersebut, karena sudah dibekali dengan 

pengetahuan tentang ancaman seperti yang sudah di jelaskan 

diatas.  

Kemajemukan yang ada di dalamnya merupakan sebuah 

kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa. Masyarakat 

diharapkan mampu saling mengahargai perbedaan agar 

terciptanya bangsa yang kokoh. Wilayahnya yang lebih dari 17 



 

3 
 

ribu pulau, lebih dari 714 suku, semuanya berada dalam Negara 

Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI). 1  Masyarakat majemuk 

juga sering disebut sebagai pluralistik atau diferensiasi sosial. 

Konsep ini sangat penting untuk memahami dinamika kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Jokowi sudah mencantumkan kemajemukan tersebut dalam 

Nawacitanya pada poin ke-9 yakni memeperteguh kebhinekaan 

dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan 

memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-

ruang dialog antar warga. Selain itu ia juga menekankan untuk 

pentingnya menajaga nasionalisme dan menjaga eksistensi 

bangsa agar terciptanya kehidupan yang berkemajuan dan tetap 

mengedepankan gotongroyong. Karena bangsa yang besar adalah 

bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya yang 

telah berkorban untuk memperjuangkan kemerdekakan negara.  

Kemajemukan juga harus ditopang dengan memperkuat 

keamanan untuk mencegah konflik baik dalam bentuk konflik 

vertikal maupun horizontal. Gejolak sosial di masyarakat 

biasanya didasari oleh ketimpangan ekonomi. Melihat hal itu, 

Jokowi dalam mengerjakan pembangunannya dengan berdiri di 

atas kaki sendiri (Berdikari). Karena Jokowi yakin dengan konsep 

Berdikari dapat mempersatukan bangsa melalui pembangunan 

infrastruktur yang menjadi penghubung antar wilayah. 

Pembangunan tersebut meliputi infrastruktur logistik hingga ke 

daerah-daerah perbatasan dan plosok-plosok desa. 2  Termasuk 

                                                           
1 https://detiknews .com. Diakses tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.00 
2 Pernyataan Jokowi pada saat Rakornas 3 pilar PDI Perjuangan dengan Tema 

Berdikari Untubk Indonesia Raya di Indonesia Convention Exibition Bumi 

Serpong Damai (ICE BSD) tangerang hari sabtu tanggal 16 Desember 2017 
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juga membangun pintu-pintu masuk perbatasan dengan negara-

negara tetangga, membangun pelabuhan kecil, sedang, sampai 

yang besar. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang 

telah dilakukan oleh Jokowi yakni jalan Trans Papua. 3  Ini 

merupakan proyek besar dalam skala pembangunan jalan antara 

wilayah di Indonesia.  

Ditengah bangkitmya semangat Jokowi dalam membangun 

bangsa, ia dihadapakan dengan situasi ketidakstablian ploitik 

dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 

Jakarta. Terutama kebangkitan populisme Islam yang melakukan 

berbagai mobilisasi massa untuk menjatuhkan Gubernur Basuki 

Cahya Purnama (Ahok). Pristiwa tersebut memaksanya untuk 

memutar otak demi menjaga stabilitas keamanan negara. 

Dari beberapa Ormas Islam yang tergabung dalam 

Penolakan terhadap Gubernur tersebut yang paling disoroti 

adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI adalah gerakan baru 

dan bercorak Islam yang muncul pada tahun 1980-an dan 

sekarang menjadi bagian dari bingkai demokrasi di Indonesia. 

HTI juga menjadi kekuatan sosial yang mempunyai pengaruh 

besar dalam konstelasi kekuatan politk global. Di Indonesia HT 

menamakan dirinya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HT 

lahir dari salah satu Kota di Timur Tengah yaitu Al-Quds, 

Palestina. Kota yang sekarang menjadi wilayah konflik 

perbatasan antara Israel dan Palestina dan sampai sekarang belum 

menemukan penyelesainnya. Dari Kota tersebut HT didirikan 

oleh seorang Ulama besar yaitu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani 

dengan misi besarnya yakni menginginkan umat Islam di dunia 

                                                           
3 https://nems.okezone.com. Diakses 23 Maret 2017 

https://nems.okezone.com/
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bersatu dalam Khilafah dan melawan sistem kapitalisme global 

yang dinilai tidak mewakili kepentingan umat Islam. HT berasal 

dari bahasa Arab yang secara Harafiah Artinya partai 

pembebasan 4 . Sebagai sebuah partai Islam yang mengaku 

memeluk ideologi (mabda) Islam secara kaffah (total). Dalam 

pergerakannya HT mencita-citakan tegaknya kembali sistem 

kekhalifahan Islam (Daulah Khilafah Islamiyah). Yang di 

maksud dengan Daulah Khilfah Islamiyah adalah sistem 

Kekhalifahan atau Negara Islam. 

Salah satu keinginan atau cita-cita HT yaitu ingin bersatu 

dalam kekhilafahan dunia. Dalam pandangan Taqiyudin An-

Nabhani bahwa Khilafah Islamiyah adalah sebuah Keharusan 

bagi umat Islam melalui pembentukan Darul Islam. Yang 

dimaksud dengan Darul Islam adalah dimana segala bentuk aspek 

kehidupan mulai dari hukum, budaya, ekonomi, social dan politik 

di terapkannya sistemIslam termasuk di dalamnya adalah urusan 

kepemerintahan. 

Politik yang dikembangkan oleh HT adalah politik Islam 

yang berlandaskan syariat yaitu Alqur’an dan As Sunnah. 

Sedangkan dalam menjalankan roda ke organisasian HT memiliki 

ciri khas seperti berasaskan syariat Islam, ide, aksi dan politiknya 

bukan politik praktis tetapi politik ideologis, konseptual, rasional 

dan non kekerasan. HT mempunyai tanggung jawab untuk 

memperjuangkan kepentingan umat dan melawan segala bentuk 

kezaliman. Negara Khilafah menurut HT merupakan sistem 

pemerintahan berbentuk Khilafah, bukan berbentuk, diktator, 
                                                           
4 Anonim.2009. Mengenal Hisbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hisbut Tahrir, 

Terj. Abu Afifdan Nur Khalish. Bogor: Pustaka Thoriqul Izza.Cetakan 

ketiga. Hal. 43  
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repoblik, kekaisaran, monarki, federal dan demokrasi. Menurut 

HT kedaulatan atau kekuasaan sesungguhnya hanyalah milik 

umat. HT mengklaim bahwa Sistem Khilafah itu sendiri tetap 

relevan dengan sistem negara Islam modern, sehingga sangat 

rasional bagi umat Islam untuk mendukungnya. 

Gerakan Khilafah ini konsen pada perjuangan untuk 

membangkitkan kembali umat di seluruh penjuru dunia guna 

melanjutkan kembali kejayaan Islam melalui tegaknya kembali 

Khilafah Islamiyah. Gerakan ini sekarang sudah berkembang 

keseluruh penjuru dunia. Menurut pandangannya konsep 

Khilafah merupakan satu-satunya konsep politik yang ideal bagi 

umat Islam. Walaupun sesungguhnya dalam Islam tidak memiliki 

suatu ajaran sistem politik kenegaraan secara definitif. Artinya 

umat Islam di beri kebebasan untuk merumuskan sistem politik 

dan sistem kenegaraannya sendiri sesuai dengan konteks, budaya, 

sejarah, yang dialami dalam sebuah negara tersebut. 

HT mulai muncul di Indonesia tahun 1983, yang di 

syiarkan oleh Abdurrahman Al-Baghdadi dan Mamak Abdullah 

bin Nuh. Kedua ulama tersebut memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan gagasan-gagasan HT di beberapa 

daerah di Indonesia. Dakwahnya yang dimulai dari beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor 

(IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) bahkan kedua 

kampus tersebut dijadikannya sebagai pusat dalam 

mengembangkan gagasannya tentang Khilafah. 

Pergerakan HT mulai muncul di ruang publik pada tahun 

2000, yaitu dengan mengadakan Konferensi Internasional 

Khilafah (KKI) di Senayan Jakarta yang di ikuti oleh 5000 orang. 
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Pada 29 Februari 2004 HT mengorganisir sekitar 3000 massa 

longmarch dari Monas kebundaran Hotel Indonesia Jakarta 

menuntut tegaknya Syari’ah dan Khilafah. 

HT mendapatkan legalitas resmi sebagai organisasi 

keagamaan pada tahun 2006, dengan nama Hizbut Tahrir 

Indonesia kemudian disebutkan HTI. Dalam beberapa dakwahnya 

HTI Berpandangan bahwa, satu–satunya jalan untuk stabilitas dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah dengan penegakan 

sistem Khilafah Islamiyah. HTI juga menegaskan bahwa apa 

yang di lakukakannya berbeda dengan dengan organisasi sosial 

kemasyarakatan, maupun Organisasi non politik yang ada di 

Indonesia. Dakwah yang di lakukan HTI berupa penyadaran umat 

terhadap pentingnya penerapan Syariat Islam di seluruh sektor 

kehidupan, Proses awal kegiatan ini di tempuh melalui kegiatan 

intensif-sistematis dan kontinyu. Kemudian Negara Islam adalah 

sebuah keniscayaan karena melindungi seluruh negeri Islam dari 

penyimpangan terhadap Aqidah Islam. Penyimpangan yang di 

maksud bahwa Aqidah Islam tidak lagi menjadi landasan bagi 

pemerintah dan kekuasaan, sehingga nilai-nilai Islam tidak lagi di 

terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keberadaan HT yang sudah menyebar luas di bebeberapa 

negara di dunia menyebabkan organisasi tersebut patut di 

perhitungkan. Namun keberadaan organisasi ini selalu membuat 

masalah yang mengakibatkan terhadap pelarangannaya di 

beberapa negara seperti catatan Ayomi Amindoni yakni ada 20 

negara di seluruh dunia yang melarang HT berkembang, 
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dikarenakan aktivitas yang dilakukan HT mengancam kedaulatan 

negara dan keterlibatannya dalam beberapa aksi terorisme.5 

Di Indonesia perjalanan HT senada dengan negara-negara 

di dunia lainnya. HTI yang merupakan cabang HT Palestina 

dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada hari rabu tanggal 19 

juli 2017. Pembubaran tersebut dilihat dari kebijakan Presiden 

Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang Undang (PERPU) Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 

tentang perubahan Undang Undang No 17 tahun 2013.6 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu Ormas yang terkena 

dampak dikeluarkannya Perpu tersebut adalah HTI. 

Pemerintah melihat adanya kekosongan hukum atau 

kegentingan yang memaksa terhadap situasi politik yang 

berkembang terutama aktivitas yang dilakukan oleh HTI. Atas 

dasar itu, pemerintah mencari jalan keluar yang cepat dan tepat, 

agar tidak mengakibatkan terjadinya sebuah konflik sosial dan 

mengancam terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Namun Setelah di keluarkannya Perpu tersebut terjadi sebuah 

fenomena yang berbeda di masayarakat yakni adanya respon pro 

dan kontra. Namun berbagai macam respon tersebut tidak 

menjadi pengahalang bagi pemerintah dalam upaya 

membubarkan HTI 

Bahkan dalam beberapa penjelesannya di depan media 

melalui Menko Polhukam telah mencabut secara resmi badan 

hukum HTI sehingga membuat organisasi politik tersebut 

dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dengan 

                                                           
5 https://www.bbc.com. Diakses tanggal 24 Maret 2018 
6 Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang tentang Organisasi kemasyarakatan 

http://www.bbc.com/
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menggunakan nama dan atribut HTI. Perbincangan mengenai 

pembubaran tersebut bergulir dikalangan masyarakat, terutama 

Ormas Islam yang memiliki kesamaan ideologi seperti HTI. 

Mereka merasa ikut terancam sehingga mengutuk keras terhadap 

kebijakan tersebut. Selain itu prasangka negatifpun dilontarkan 

kepada Jokowi sebagai seorang presiden yang otoriter yang Ingin 

Memberengus kebebasan berkumpul dan berserikat masyarakat. 

Namun pihak yang pro terhadap kebijakan tersebut 

mengatakan bahwa HTI layak dibubarkan karena tidak sesuai 

dengan ideologi yang dijalankan oleh bangsa Indonesia saat ini. 

Selain itu HTI juga dinilai mengganggu terhadapa nilai-nilai 

keagamaan yang sudah merupakan kakayaan bangsa dan tidak 

bisa dipisahkan. Bahkan beberapa kelompok Ormas Islam lainnya 

tidak segan melakukan sweeping terhadap organisasi tersebut. 

Melihat persoalan tersbut diatas, penulis sangat tertarik 

melakukan sebuah kajian akademik untuk menganalisa kebijakan 

pembubaran organisasi HTI oleh pemerintah Indonesia. Dalam 

Proses menganilsa fonomena tersebut penulis akan menggunakan 

kaidah-kaidah penulisan ilmiah berupa penggalian informasi 

melalui data primer dan sekunder agar dalam menelaah persoalan 

tersebut diatas bisa lebih tajam dan akurat. Penelitian ini juga 

dilakukan untuk memperluas khasanah pengetahuan bagi penulis 

dalam mengerjakan karya tulis ilmiah seperti tesis.  

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari riset ini adalah 

1. Untuk mengetahui alasan pemerintah membubarkan 

Organisi HTI 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemerintah Indonesia membubarkan organisasi HTI 

3. Untuk memperluas khasanah pengetahuan, khususnya 

tentang ruang lingkup gerakan HTI di Indonesia. 

 

C. KONTRIBUSI PENELITIAN 

Adapun kontribusi dari penelitian ini meliputi 

1. Penelitian ini  diharapakan dapat dijadikan sebagai 

sebagai sumber referensi bagi penulis karya ilmia 

terutama yang berkaitan dengan pembubaran organasi 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

2. Penelitian diharapkan sebagai sumber informasi bagi 

seluruh  masyarakat Indonesia, khususnya kaum pelajar. 

mahasiswa, Aktivis, Ormas. Dan kelompok  masyarakat 

lain yang lain yang ingin menggali informasi tentang 

alasan pemerintah dalam membubarkan HTI. 

3. Hasil penelitian ini diharapakan mempu memberikan 

manfaat unuk para penggiat literasi.  

4.  

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Mengacu pada permasalahan yang di terangkan diatas 

penulis ingin mengkaji lebih terperinci “Mengapa Pemerintah 

Indonesia Membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia?” 

 

E. STUDI PUSTAKA 

Pada sebuah karya penelitian, diantaranya dalam bentuk 

karya tulis berupa Tesis, tidak ada yang bersifat mutlak asli 
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(original) dan benar-benar asli atau baru yang di hasilkan oleh 

seorang penulis ataupun peneliti. Berbagai bentuk penelitian 

tersebut tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, dan pada 

dasarnya penelitian ingin mempertegas penelitian sebelumnya 

ataupun melalakukan revisi atas penelitian sebelumnya. Penulis 

menyadari pentingnya melakukan perbandingan (comparation) 

dengan penelitian ataupun tulisan-tulisan sebelumnya yang 

berkaitan dengan pembubaran organisasi HT. Dengan melakukan 

perbandingan berupa kajian pustaka berarti kapasitas peneliti 

akan berhadapan dengan konsep-konsep yang terlebih dulu ada. 

Kajian pustaka dilakukan secara selektif terhadap tema yang 

secara subtansial dan relevan dengan kajian yang sedang 

dilakukan.  

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian penulis tentang pembubaran HTI diantaranya: 

Dalam Jurnal Hukum yang di tulisakan oleh Putu Eva 

Ditayani Antari tentang Pengaturan Larangan dan Sanksi 

Organisasi (Ormas) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam 

Negara Demokrasi. Dalam jurnal ini mengkaji dari sisi Hukum 

Normatif (normative legal study) tentang pengaturan organisasi 

masyarakat dalam hukum positif di Indonesia. Dalam 

pembahasannya menyinggung beberapa hal terkait dengan 

keberadaan suatu organisasi masyarakat dalam suatu negara dan 

penerapan sanksi terhadap ormas yang menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat diantaranya: 
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1. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara 

Hukum 

Perlindungan HAM Merupakan salah satu persyaratan 

dalam penerapan Negara Hukum dalam suatu negara, dan 

Indonesia menganut ajarann tersebut melalui pernyataan 

tegas dalam salah satu pasal di UUD NKRI 1945. Dalam 

ajaaran negara hukum, perlindungan dan penegakan HAM 

wajib untuk di terapkan guna untuk menciptakan dunia 

yang damai, bebas dari ketertindasan serta ketakutan, 

tindakan sewenang wenang dan perlakuan yang tidak adil 

oleh penguasa (Pemerintah). Dalam ajaran negara hukum 

perlindungan dan penegakan HAM merupakan hal yang 

di jamin dalam pelaksanaanya di Konstitusi. 

2. Kebebasan berkumpul merupakan bagian Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

Terkait dengan Konsep Neagara hukum dalam 

implementasinya pada era modern di masa sekarang, 

termasuk di Indonesia. Setiap warga negara mempunyai 

kedudukan yang sama, sebagaimana dalam UUD 1945. 

Kehidupan berserikat dan berkumpul juga mendapatkan 

legitimasi dalam hukum internasional The Universal 

Declaration of Human Right 1948Dan The Internal 

Convenanton Civil and Political Right (ICCPR) 1966. 

Meski demikian hak untuk berserikat juga adalah hak 

yang dalam pelaksanannya dimungkinkan untuk di batasi. 

3. Tujuan dan fungsi keberadaan organisasi masyarakat 

(Ormas) dalam negara Indonesia sebagai negara 

demokratis dan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. 



 

13 
 

Menimbulkan konsekuensi bahwa keikutsertaan rakyat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu 

kewajiban. Hal ini karena menurut teori kedaulatan rakyat 

rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara.  

4. Larangan-larangan dan sanksi Ormas berdasarkan 

Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang organsiasi 

masyarakat.7 

  Pada Jurnal yang di tuliskan oleh Sudarman tentang 

Khilafah Dalam Pemikiran HTI di Indonesia yaitu menjelaskan 

pandangan HT terkait dengan Negara Islam. Salah satunya 

tentang hukum yang dimaksudkan dalam negara Islam. 

Menjadikan Islam sebagai landasan pemerintahannya, sedangkan 

hukum-hukum yang dijadikan referensi adalah hukum Islam yang 

bersumber dari Alqur’an dan Assunah. Menurut HT ada beberapa 

hal yang membedakan antara sistem Khilafah dengan sistem 

pemerintahan yang lain. Pertama, sistem Khilafah tidak 

mengenal sistem waris seperti yang berlaku pada sistem 

pemerintahan monarki. Khilafah dipilih dan dibaiat oleh umat 

Islam. Kedua, seorang Khalifah sebagai pemegang kekuasaan 

sekaligus pelaksana syariat Islam. Ketiga, sistem Khilafah tidak 

sama dengan sistem kekhaisaran yang membedakan ras yang satu 

dengan ras yang lainnya dalam memberlakukan hukum. Keempat, 

sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah adalah sistem berbentuk 

                                                           
7 Putu Eva Ditayani Antari. 2015. Pengaturan Larangan dan Sanksi 

Organisasi (Ormas)  

Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Democraci. Jurnal 

Hukum Vol 2 No 2 
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kesatuan yakni hanya satu Daulah Islamiyah diatas permukaan 

bumi dengan satu orang khalifah yang menerapkan syariat Islam.8 

Dalam Tesis NYS Junita Arliani, Strategi Politik HTI 

Dalam Menginternasionalisasikan Gagasan Penegakan Kembali 

Khilafah Islamiyah. (Menggunakan pendekatan konstruktivisme). 

Menjelaskan bahwa HT adalah partai politik Islam revolusioner 

yaitu dengan mempunyai prinsip bahwa Khilafah Islamiyah 

adalah harga mati dalam kehidupan dunia, dan untuk untuk 

mencapai tegaknya Khilfah Islamiyah seperti yang di inginkan 

Hizbut Tahrir, maka strategi yang dilakukan adalah dengan 

Mempromosikan HTI ke dunia Internasional.9 

Pada Jurnal yang dituliskan oleh Erni Sari Dwi Devi Lubis 

dan Ma’arif Jamuin dengan judul Infiltrasi Pemikiran dan 

Gerakan HTI Di Indonesia. Dalam jurnal tersebut menjelaskan 

tentang perjalanan HTI, pemikiran HTI dan infiltrasi-infiltrasi 

yang dilakukannya di Indonesia, dengan menggunakan metode 

kajian pustaka yakni analsis deduktif. Namun dalam penulisan ini 

penulis belum menemukan secara spesifik tentang pembubaran 

organisasi Hizbut Tahrir yang sesuai dengan judul yang diangkat 

oleh penulis.10 

Jika dilihat dari konten yang dituliskan oleh peneliti diatas, 

Penulis belum menemukan kajian yang berkaitan langsung 

dengan kebijakan pemerintah tentang pembubaran organisasi 

                                                           
8  Sudarman.S. 2017. Khilafah Dalam Pemikiran Hisbut Tahrir Indonesia. 

Jurnal Kalam 11 (1) 
9 NYS Junita Arliani.2017. Strategi Politik Hisbut Tahrir Dalam 

Menginternasionalisasikan Gagasan Penegakan Kembali Khilafah 

Islamiyah. Repository UMY  
10 Erni Sari Dwi Devi Lubis dan Ma’arif Jamuin. 2015. Infiltrasi Pemikiran 

dan Gerakan HTI Di Indonesia. Jurnal UMS 
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Hizbut Tahrir Khususnya HTI, maka dari itu penulis ingin 

memfokuskan kajiannya terkait dengan alasan atau alasan apa 

yang menyebabkan pemerintah Indonesia membubarkan 

organisasi HTI.  

 

F. KERANGKA TEORI 

Sebelum membahas secara spesifik mengenai kebijakan 

pemerintah terhadap pembubaran organisasi HTI, maka 

diperlukan teori untuk menjelaskan dan menganalisis masalah 

yanga akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu kerangka 

teoritik juga sebagai sarana dalam membantu menjawab rumusan 

masalah. Teori juga merupakan satu bagian utuh untuk menjawab 

masalah dan menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena 

tertentu.  

Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah pendekatan teori 

yang digunakan penulis dalam menjelaskan rumusan masalah 

yang ada dalam tesis ini yaitu. 

 

Teori Otoriterisme-Birokratik 

Pada dasarnya kondisi Indonesia saat ini diperburuk 

dengan kerangka berpikir yang cenderung mengutamakan 

keadaan ekuilibrium atau statis (static bias) di mana 

masyarakat politik digambarkan dengan organisme yang 

selalu terlibat dalam proses diferensiasi dan koordinasi, 

dengan menerapkan analogi sebagai biologi. Seperti halnya 

makhluk biologis, masyarakat identik dengan nilai 

ekuilibrium, yaitu keadaan yang seimbang dan selaras, bagi 

pendukung keadaan ini sistem yang stabil merupakan suatu 
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norma. Sehingga dapat dipahami dalam setiap studi politik 

lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan kestabilan 

politik dibandingkan dengan studi tentang perubahan 

politik. 

Karakteristik yang lain dari politik Indonesia adalah 

kuatnya pengaruh model pluralis yang ideal yang 

menekankan otonomi-sub-sistem dan pluralisme organisasi 

perwakilan kepentingan politik. Dalam model ini 

masyarakat di gambarkan terdiri dari beberapa struktur 

kelompok yaitu individu-individu dan kelompok-kelompok 

yang saling bersaing untuk mengejar kepentingan masing-

masing. Dalam kondisi ini negara hanya berperan sebagai 

penengah atau wasit yang pasif bagi kelompok-kelompok 

yang bermain tersebut. Di sisi lain pola peranan negara 

yang pasif juga ditunjukkan oleh model “instrumentalis” 

yang menganggap negara sekedar sebagai panitia kecil 

yang menaungi kepentingan kelas yang berkuasa. Namun 

Beberapa sudut pandang tentang masyarakat dunia ketiga, 

kedua pejelasan diatas tentang negara tidak 

menggambarkan situasi yang sebenarnya, karena dalam 

masyarakat dunia ketiga seperti Indonesia fungsi negara 

dan penyelenggara urusan negara tidak hanya sekedar 

memproses tuntutan yang diajukan oleh kelompok 

kepentingan tertentu sehingga menajdi bijaksana, namun 

mereka juga berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka 

sendiri dan seringkali berusaha mengubah struktur tuntutan 

masyarakat. Dan juga para pemimpin negara dunia ketiga 
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lebih aktif dalam menjalankan perannya bernegara dengan 

merencanakan dan menjalankan program pembangunan. 

Mulai tahun 1996, keberadaan politik di Indonesia di 

dominasi hanya pada upaya bagaimana mencari suatu 

mekanisme politik yang sesuai dengan masyarakat 

Indonesia yang majemuk. Lebih dari itu situasi politik yang 

lain di perlihatkan dalam perdebatan mengenai ideologi 

negara yang berkepanjanagan dan hampir sia-sia, 

meningkatnya kekuatan komunis dan ketidak efektifan 

pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah di 

daerah. Polarisasi masyarakat Indonesia juga tercermin 

dalam konflik antara partai-partai tentang dasar dan tujuan 

negara indoensia. Walaupun sudah sepuluh tahun merdeka, 

partai-partai tersebut belum juga sepakat terhadap masalah 

pokok negara. 

Beberapa studi mendalam tentang perubahan yang 

dilakukan oleh ilmuwan politik, umumnya yang di maksud 

dengan perubahan adalah progress atau kemajuan, yaitu 

mengarah pada kemajuan domokratisasi. Para teoritisi 

struturalis-fungsionalis menganggap bahwasannya tujuan 

akhir dari kemajuan dalam sebuah politik adalah 

pencapaian kearah demokrasi yang liberal dan stabil seperti 

di Amerika Utara dan Eropa Barat.   

Dalam menyelesaikan persoalan yang di hadapi oleh 

Hizbut Tahrir penulis menggunakan model politik 

otoriterisme-birokratik yang diajukan oleh Guillermo 

O’Donnell. Model sistem politik tersebut akan 

dikembangkan oleh penulis dalam memaparkan kebijakan 
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pemerintah Indonesia terhadap pembubaran Organisasi 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

 Menurut Guilermo O’Donnell, kerangka otoriterisme-

birokratik merupakan unsur penting dalam memahami 

politk negara-negara dunia ketiga, karena beberapa alasan 

di antaranya. Pertama, tidak berlakunya hipotesa yang 

menghubungkan modernisasi dan demokratisasi. Misalnya, 

modernisasi sosial dan ekonomi di Amerika Latin pada 

umumnya berkorelasi dengan otoriterisme, bukan dengan 

demokratisasi. Kedua, iaa memandang negara sebagai suatu 

variabel penting yang dapat melakukan perubahan tanpa di 

pengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Ketiga, ia 

melihat militer sebagai suatu lembaga yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi suatu sikap yang sebagaian didikte 

oleh kepentingannya sendiri demi membangun suatu negara 

yang kuat. Keempat, ia menunjukkan arti penting “Koalisi 

kekuatan yang dominan” yang mendukung rezim tersebut. 

Dan Kelima, ia dapat memasukkan variabel-variabel 

internasional di dalam menganalisa politik negara-negara 

dunia Ketiga. 

Namun dalam menjelaskan situasi politik di Indonesia 

model Otoriterisme-birokratik menurut Mohtar Mas’oed 

dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Dan Sruktur Politik 

harus dimodifikasi meliputi: Pertama, pemerintah dipegang 

oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi melainkan 

sebagai suatu lembaga berkolaborasi dengan “teknorat” 

sipil. Kedua, ia didukung oleh Enterpreneur oligopolistik 

yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat 
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bisnis internasional. Ketiga, pengambilan keputusan dalam 

Rezim otoriterisme-birokratik bersifat birokratik-

teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam 

pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses 

bargaining yang lama di antara berbagai kolom 

kepentingan. Keempat, Massa didemobilisasikan.11 Kajian 

ini dilakukannya pada pemerintahan Orde Baru 1966-1971. 

Dari beberapa model otoriterisme-birokratik yang 

dikembangkan oleh Mohtar Mas’oed diatas, dengan melihat 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini makan penulis 

memfokuskan pada poin ketiga yakni tentang pengambilan 

keputusan dalam rezim otoriterisme-birokratik bersifat 

biroktarik teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik 

dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan waktu 

dalam proses bargaining untuk menyatukan berbagai 

kepentingan. Pendekatan ini yang menjadi dasar penulis 

untuk menganalisis kebijakan serta dasar legitimasi 

pemerintah dalam upaya membubarkan organisasi Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI). 

 

G. HIPOTESA 

Berdasarkan pemikiran diatas, alasan pemerintah Indonesia 

membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena:  

1. Pemerintah berpresepsi HTI mengancam stabilitas 

politik di Indonesia 

2. Pemerintah berpresepsi HTI berupaya melakukan Makar  

 

                                                           
11 Mos’oed Mohtar. 1998. Ekonomi dan Struktur Pilitik. Jakarta: LP3S. 
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H. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menunjang 

penulisan karya ilmiah berupa pemecahan dan penyelesaian 

sebuah masalah. Dengan adanya penelitian ini diharapakan 

mampu menjelaskan, menjawab dan memberikan pertimbangan 

alternatif sebagai cara untuk memecahkan masalah. Penulis akan 

memulai penelitian ini dengan memformulasikan tujuan 

penenelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini juga menyertakan perencanaan strategi umum 

untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan 

menganalisa data dari sebuah penelitian. Mulai dari memberikan 

titik fokus teori dan hipotesis yang mengarahkan penulis untuk 

tetap pada koridor termasuk dengan mengumpulkan data dan 

menelaah literatur dari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. 

Dengan lebih detailnya tahapan tersebut antara lain: 

 

1. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian atau batas penelitian berfungsi 

untuk menjaga konsistensi penulisan agar tidak keluar dari 

konteks pembahasan. Penelitian ini mencoba memfokuskan 

tentang alasan kebijakan pemerintah dalam melakukan 

pembubaran organisasi Hizbut Tahrri Indonesia (HTI) 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif 

merupakan proses penelitian dengan data hasil penelitian 
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berupa gambaran atau bersifat deskriptif yaitu berupa 

ucapan, tulisan dan perilaku individu atau kelomok yang 

dapat diamati berdasarkan subjek itu sendiri. Maka dari itu, 

melakukan wawancara terbuka dan observasi data 

merupakan upaya penting yang harus dilakukan untuk 

memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku 

individu dan kelompok. 

Dalam hal ini penulis megupayakan untuk 

menggunakan tahap-tahap penelitian dengan merincikan 

variable apa saja yang saling barkaitan dan mempengaruhi 

hasil dari penelitian yang akan dikaitakn dengan hipotesis 

awal. Dengan adanya tahapan ini penulis akan lebih detail 

dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Tahapan 

tersebut antara lain: 

 

          1. Tahap perencanaan 

    Melalui tahap ini, penulis akan memulai dari 

memformulasikan tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan. Juga menyertkan dengan perencanan 

strategis umum untuk mempermudah penulis dalam 

memperoleh dan menganalisa data dari sebuah 

penelitian. Tahapan ini harus dimulai dari memberikan 

titik fokus pada teori dan hipotesis yang mengarahkan 

penulis untuk tetap pada koridor termasuk dalam 

mengumpulkan dan menelaah literature dari penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan 

dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini. 

Bisa dikatakan tahap ini adalah “Term of references” 
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2. Tahap pengkajian secara teliti (terhadap rencana 

penelitian) 

      Langakah ini merupakan pengembangan dari tahap 

perencanaan. Diawali dengan membuat deskripsi umum 

latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, 

kerangka teori, hipotesis, prosedur analisis dan 

pengumpulan data. Ini dilakukan agar dapat mencapai 

tujuan pokok penelitian yang dengan ini disebut dengan 

usulan proyek penelitian.  

 

 3. Tahap pengumpulan data  

 Dalam tahap ini penulis akan menjabarkan alur 

dalam pengumpulan data untuk mendukung penelitian 

ini Data yang digunakan dalam rencan penelitian ini 

meliputi data primer dan sekunder diantaranya: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari sumber asalnya, data   primer data penulisan 

tesis ini yaitu wawancara dan diskusi mendalam 

(in dept Interview) yaitu mengadakan diskusi 

dan interview dengan bapak Frans Sinatra, 

Kepala Seksi (Kasi) Direktorat organisasi 

Kemasyarakatan, Kementrian Dalam Negeri 

(Kemendagri) pada tanggal 25 November 2017. 

Untuk menyeimbangkan data peneliti juga 

melakukan wancara dengan eks atau mantan 

anggota HTI yang ada di daerah Yogyakarta. 
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           b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah 

sebelumnya dan diperoleh dari sumber 

kepustakaan. Adapun data sekunder diperoleh 

melalui Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil 

bacaan literature berupa buku-buku, jurnal, Surat 

Kabar, artikel atau data terkait dengan kebijakan 

pemerintah dalam membubarkan HTI. Ditambah 

dengan penelusuran data online, yakni dengan 

menggunakan fasilitas internet.  

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penlitain ini dilakukan di Kantor Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) Bagian Direktorat organisasi 

Kemasyarakatan, yaitu Kepala Seksi (Kasi) di bidang 

pendaftaran Ormas. Dan untuk menyeimbangkan data 

peneliti juga melakukan wancara dengan eks atau mantan 

anggota HTI yang ada di daerah Yogyakarta. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membagi 

pembahasan ini kedalam lima bab. Ini dilakukan untuk 

mempermudah penulisan dan pembahasan secara detail akan 

dijelaskan didalm kategori di bawah ini: 

 

Bab I Pendahuluan.Pertama, alasan pemilihan judul yang 

menjelaskan tentang latar belakang masalah.  Kedua, rumusan 

masalah yang menjadi pertnyaan dan fokus dari penelitian ini. 
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Ketiga, tujuan penulisan yang bertujuan untuk menjelask tjuan 

dari penelitian yang ditulis. Keempat, kerangka teori dimaksud 

untuk menddefinisikan dan menjawab isu yang diangkat, Kelima, 

hipotesis sebagai dugaan sementara penulis terhadap petanyaan 

yang diajukan untuk mengarahkan kepada jawab utama. Keenam, 

jangkaua penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian agar mempermudah penulis dalam pembahasan. 

Terakhir adalah sistematika punilisan, sebagai rencana atau 

susunan dalam mempermudah penulis untuk mnegatur 

kepenulisan sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui 

alur atau arah pemikiran penulis. 

Bab II Kebijakan Pemerintah Terhadap Organisasi Masyarakat 

(Ormas). Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang 

perjalanan organisasi masyarakat beserta Undang-Undang tentang 

organisai kemasyarakatan dari masa Orde Baru sampai masa 

pemerintahan Jokowi, agar pembaca bisa memahami arah 

kebijakan pemerintah terhadap organsisasi masyarakat.  

Bab III Eksistensi Hizbut Tahrir di Indonesia. Pada bab ini 

penulis menjabarkan tentang keberaan HTI di Indoensia mulai 

dari sejarah, pemikiran, gerakan, pertumbuhan hingga stragi 

mempertahankan eksistensinya di indenesia. 

Bab IV Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap 

Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Disini 

penulis menjelaskan tentang berbagai alasan berupa temuan dari 

pemerintah dalam keputusannya membubarkan organisasi Hizbut 

Tahrir. 
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Bab V Penutup.  Diakhir penulisan ini, penulis akan 

menyimpulkan dari hasil penelitian yang dibahas di atas. Penulis 

berupaya memperlihatkan secara singkat dan keseluruhan 

mengenai bukti apa yang dikembangkan oleh pemerintah dalam 

kebijakannya terhadap HTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


