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BAB III 

EKSISTENSI HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA 

 

Hizbut Tahrir (HT) lahir sebagai organisasi politik juga 

berideologi Islam yang berasal di Al-Quds Palestina. Salah satu 

tujuannya ingin mendirikan negara dengan berasaskan Syariah 

Islam dibawah panji Khialafah. Pemikirannya yang berasaskan 

pada nilai-nilai agama ini dengan cepat berkembang dan 

mendapat dukungan dari masyarakat di berbagai negara, 

khususnya negara-negara Islam. Pola penyebaran ide-ide tentang 

sistem Khilafah yang dijalankannya ditengah masyarakat yakni 

dengan menawarkan solusi kepada umat untuk menegakkan 

Kembali Daulah Islamiyah atau Negara Islam. Dengan kondisi 

umat saat ini, HT meyakini dengan berbagai propagandanya 

meyakini suatu saat Islam akan berjaya Kembali dalam Daulah 

Khilafah. 

Gagasan tersebut didukung dengan seruan-seruan politik 

yang cenderung sama dengan kaum marxis. Seruan politik ini 

seringkali diiringi dengan mengkritik kebijakan pemerintah yang 

sah di dalam sebuah negara, yang dinilai tidak mementingkan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun kritikan tersebut berupa 

tuntutan seperti krisis ekonomi, oligarki politik, penguasaan 

Sumber Daya Alam (SDA) oleh segelintir orang atau investor 

negara lain, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang 

menguntungkan segelintir orang, hingga kegagalan sistem politik 

yang di anggap hasil ciptaan bangsa Barat (Eropa, dan Amerika) 

yang sekuler dan tidak berasaskan nilai keIslamaan. 
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Pemikiran dan aksi yang dilakukan HT sangat menyentuh 

masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang 

gampang di cuci otaknya dengan cara membentuk halaqah atau 

tempat berkumpul dan berdiskusi. Ini dilakukan dengan 

sistematis dan masif sehingga sangat berdampak pada 

penyebarannya yang sangat luas di berbagai negara. Sehinnga 

gagasannya yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah secara 

global bertrasnformasi menjadi gerakan Islam transnasional. 

Meskipun masih ada organisasi lain dan sama berjuang secara 

global dan mempunyai pengaruh dan pengikut yang besar seperti 

Ikhwanul Muslimin, Salafi, Jamaah Tabigh, dan yang terakhir 

adalah Islamic State of Suriah and Iraq (ISIS). Namun diantara 

organisasi tersebut hanya HT yang memiliki struktur organisasi 

hingga ke daerah-daerah bahkan terstruktur dan sistematis. 

HT secara sah dan resmi mendaftarkan diri sebagai Ormas 

berasaskan Islam pada tahun 2006, pada masa kepemimpinan 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  HT di Indonesia terdaftar 

dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tercatat 

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Poltik Kemendagri 

dengan Nomor 44/D.III.2/VI/2006 dengan status sebagai 

organisasi sosial keagamaan.36 

 

A. SEJARAH LAHIRNYA HIZBUT TAHRIR 

Hizbut Tahrir (Party of Liberation) atau dalam bahasa 

Indonesia Partai Pembebasan, merupakan kelompok atau gerakan 

revolusioner Islam yang mempunyai wilayah kekuasaan di lebih 
                                                           
36Yunanto, Sri. Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. 

(Jakarta 2017)  

  Hal.  36-37  
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dari 49 negara di seluruh penjuru dunia. HT dilahirkan oleh 

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 1953 M/1372 H di Al-

Quds Palestina. Di palestina ia dikenal sebagai intelektual muslim 

Nasionalis. HT mendedikasikan dirinya sebagai gerakan politik 

(political movement), dengan tujuan membebaskan Islam dari 

penjajahan kafir dan bertekad ingin membangun kembali Sistem 

Khilafah Al-Islamiyyah.37 Runtuhnya kerajaan Ottoman sebagai 

representasi Khilfah Utsmaniyah menyebabkan kegoncangan 

yang besar bagi umat Islam. Pada saat yang sama sistem 

demokrasi berkembang dengan pesat disisi lain para penguasa 

negeri-negeri Islam masih belum bebas dari pegaruh negra-

negara Imperialis-kapitalis seperti Inggris dan para sekutunya, 

hingga tunduknya negara Islam pada sejumlah negara-nergara 

dengan basis Imperealis dan kapitalis.38 

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah sosok yang lahir 

dari keluarga Ulama Ahlussunnah di palestina. 39  Ayahnya 

bernama syaikh Ibrahim Bin Musthofa yang mempunyai keahlian 

di bidang keguruan atau tenaga pengajar ilmu syariah (fiqih) di 

kementerian palestina. Selain itu ia juga merupakan keturunan 

dari seorang syaikh Yusuf Bin Ismail Bin Yusuf An-Nabhani 

yang merupakan kakek dari ibunya yang mepunyai latar 

belakangnya seorang hakim, selain hakim juga ia adalah penyair, 

dan sastrawan. Dan merupakan Ulama terkemuka yang sudah 

menulis banyak kitab tentang Islam. 

                                                           
37Abu Afif, dkk. 2007 Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut 

Tahrir. Bogor:   Pustaka Thariqul Izzah Hal. 4-5 
38 Muhammad Shiddiq Al Jawi. 2007 Malapetaka Akibat Hancurnya Negara  

Khilafah 
39 Lihat biografi Syaikh Taqiyudin An-Nabhani dalam Tesis NYS Junita    

Arliani  
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Pada masa belianya di usianya 13 tahun, Syaikh Taqiyuddin 

An-Nabhani sudah mampu menghafal Al-Qur’an. Ini tidak 

terlepas dari pengaruh kakeknya. Dalam kegiatannya sehari-hari 

ia bersama kakeknya mengikuti majelis-majelis ilmu untuk 

mengembangkan pengetahuannya. Cara ini dilakukan kakeknya 

sebagai upaya untuk menambah wawasan dan juga mengasah 

kecerdasannya. Sehingga dalam perkembangan ia mampu 

menunjukkan kecerdasannya dengan pemahaman ilmu yang 

mendalam dan kokoh. Setelah ia menyelesaikan studinya, 

kemudian kembali ke Palestina dan menjadi tenaga pengajar Ilmu 

Syariah di sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa pada tahun 

1932-1938.  

Sebagai seorang tenaga pengajar ia harus mampu 

mengamalkan pengetahuannya kepada murid-muridnya dengan 

baik. Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang guru, ia 

mengambil keputusan untuk berhenti mengajar pada tahun 1948, 

dan beralih profesi sebagai Hakim (Qadhi) di pengadilan Islam 

Yerusalem. Selama menjadi hakim Taqiyuddin sangat aktif 

mempelajari administrasi-administrasi terkait dengan aturan-

aturan di buat negara-negara Barat dalam upaya menggembosi 

eksistensi umat Islam di dunia. Hal lain yang dipelajari ketika 

menjadi hakim ialah mengkaji berbagai administrasi Inggris 

terkait kebijakannya terhadap negara palestina. 

Kondisi tersebut kemudian memacu semangatnya untuk 

terus mempersoalkan berbagai masalah politik terhadap 

penjajahan Barat ke dunia Islam. Merespon berbagai upaya 

politik yang di lakukan oleh Barat tersebut untuk menghancurkan 

dunia Islam. Salah satu cara untuk menangkal upaya Barat 
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tersebut yaitu dengan mendirikan kendaraan politik yang 

berasaskan Islam untuk mengembalikan semangat kejayaan dan 

kemuliaan Islam. Kemudian ide tersebut dilakukan dalam 

aktivitasnya di berbagai Kota, khususnya kepada para Ulama, 

pemikir maupun tokoh-tokoh terkemuka. 

Pada saat ia terjun langsung ke masyarakat sebagai tenaga 

pendidik, mendorong dirinya untuk merumuskan sebuah 

pemikiran tentang Islam. Pemikiran tersebut tidak lepas dari 

pristiwa besar sejak runtuhnya Daulah Islamiyah, kejadian ini 

mengakibatkan berbagai negara kesatuan Islam pecah menjadi 

negara kecil yang tidak punya pengaruh lagi dalam mengkonter 

kebijakan yang tidak pro terhadap Islam, dan hanya bisa tunduk 

terhadap aturan-aturan yang dibuat negara Barat.  

Pendirian organisasi Hizbut Tahrir oleh Taqiyuddin An-

Nabhani pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginannya untuk 

mempersatukan negara-negara Islam dengan semboyan 

“Persaudaraan Islam” (Muslim Brotherhood) yang memiliki 

pandangan sosialis. Taqiyuddin juga menggarisbawahi gerakan 

yang di bentuk olehnya tidak sepenuhnya sama dengan Muslim 

Brotherhood yang merupakan ujung pangkal dari Ikhwanul 

Mulsimin. Pergerakan Hizbut Tahrir berada dan dilakukan diluar 

kerangka/Sistem politik yang sudah ada.40 Artinya tidak masuk 

dalam sistem pemerintahaan melainkan menjadi organisasi ekstra 

perlementer. 

HT bukanlah dikenal sebagai organisasi kerohanian 

melainkan merupakan organisasi politik. Organisasi ini 

                                                           
40 Zeyno Baran, 2004 “Hizb Ut-Tahrir: Islam Political Insurgency” 

Washington DC: Nixon Center. Hal. 27  



 

59 
 

berpandangan bahwa pendirian partai politik yang memiliki 

ideologi Islam merupakan keharusan. Sehingga HT 

mendedikasikan dirinya sebagai partai politik yang memiliki 

ideologi Islam, politik adalah kegiatannya sedangkan Islam 

adalah Ideologinya. Dalam pandangannya, Kekhalifahan 

merupakan prototipe dari sistem pemerintahan Islam yang telah 

terbukti secara operasional selama berabad-abad menguasai 

dunia. Untuk menguatkan gagasannya ini, HT mengeksplorasi 

glorifikasi atau mengagungkan sejarah Islam di masa 

kekhalifahan yang dipandang bermula dari Nabi Muhammad dan 

Berakhir dengan keruntuhan Khalifah Usmani di Turki pada 

tahun 1924. 

Secara garis besar tujuan utama didirikannya HT adalah 

melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke 

seluruh penjuru dunia. HT bergerak di tengah-tengah umat dan 

bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai 

permasalahan utama dalam kehidupan. Serta membimbing umat 

untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan 

hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan sehari 

hari. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup 

secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Dan 

seluruh aturan kehidupannya di adopsi dari dari hukum-hukum 

syariah. Daulah Khilafah Islamiyah merupakan sistem 

pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah, yang 

diangkat langsung dan juga dibaiat oleh kaum muslimin untuk 

menjadi pemimpin dengan menjalankan pemerintahan yang 

berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya, serta mengemban 
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amanah untuk menyampaikan risalah Islam kepada keseluruh 

penjuru dunia dengan baik berupa dakwah maupun jihad.41 

Sistem kerja yang dilakukan oleh HT yakni membentuk 

negara ekspansionis atau Khalifah yang di perintahkan oleh satu 

pemimpin, di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, guna 

meyatukan umat Islam di seluruh dunia dan menciptakan satu 

blok politik tunggal atau yang disbut degan Umma.42 Padangan 

tentang kekhalifahan ini di bentuk oleh konsepsi modern tentang 

kenegaraan yang menggabungkan konstitusi pemerintahan dan 

militer.43 

Semenjak terajadinya perang dunia I dan II, kondisi umat 

yang semula hidup dengan sistem dan kultur Islam yang sangat 

kuat dan harmonis mulai mengendur.  Umat mulai mengalami 

perubahan yang begitu cepat ketika adanya aksi pendudukan dari 

negara-negara Barat, dimulai dari negara-negara Arab, sampai ke 

Afrika dan kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya Pendudukan 

ini bukan hanya mengambil alih kekuasaan, akan tetapi terjadi 

berbagai upaya negara Barat ingin meruntuhkan kembali simbol 

kekuasaan kaum Muslimin. Pristiwa ini dibuktikan semakin 

gencarnya negara-negara Barat dengan beerbagai metodenya 

melancarkan paham dan doktrin Nasionalisme.44 

Dari ekpansi besar-besaran yang dilakukan oleh negara 

Barat tersebut, umat Islam mulai menyelamatkan diri dari 

pengaruh-penagruh kapitalisme dan penjajahan. Keadaan umat 

                                                           
41 Ibid Hal.5 
42 Ibid hal.6 
43 Taqiyuddin An-Nabhani. 1998. The Islamic State. London: Al-Khilafah 

Publications  Hal.250 
44 Ibid 9 
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Islam pada saat itu sepertinya perlahan menjauh dari peran Islam 

sebagai rahmatan lil alamin. Merespon hal tersebut Syaikh 

Taqiyuddin bersama dengan teman-teman Ulamanya membentuk 

sebuah gagasan partai politik yang berasaskan Islam yakni Hizb 

at Tahrir. Kemudian ia mendeklarasikan gagasan dan 

pemikirannya tersebut ke pemerintah Palestina disertai dengan 

sruktur organisasi.  Pada masa itu Undang-Undang tentang 

kepartaian Utsmani masih berlaku di Palestina. Di dalam regulasi 

tersebut menyampaikan bahwa, terkait dengan legislasi 

berdirinya sebuah partai politik itu cukup dengan menyampaikan 

permintaan peserta partai politik kepada lembaga-lembaga 

tertentu, lembaga yang dimaksudkan disini adalah lembaga yang 

mempunyai otoritas atau wewenag tentang partai politk. Dengan 

melewati prosedur tersebut, gagasan dari Taqiyuddin di setujui 

oleh para Ulama dan otoritas setempat. Sejak diterimanya sebagai 

organisasi legal, aktivitas dan pergerakan HT mulai berkembang 

di Al-Quds dan beberapa wilayah lain di sekitarnya. 

Pengumuman tentang lahirnya Hizbut Tahrir dipublikasikan di 

Ash Sharih edisi 14 maret 1953, yang bertepatan dengan 

pengajuan permintaan secara resmi kepada pemerintahan 

Yordania, tentang permohonan Ijin dalam melakukan aktivitas 

politiknya di negara tersebut. Dari situ perkembangan HTI 

merambah ke wilayah lain di belahan dunia. 

 

B. HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA  

Melihat dari negara asalnya palestina, Hizbut Tahrir 

merupakan organisasi partai politik. Namun beda halnya di 

Indonesia. HT merupakan Ormas berbadan hukum yang terdaftar 
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di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2006.  HT 

pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1983 yang dibawakan 

oleh Abdurrahman Al-Baghdadi seorang aktivis HT yang berasal 

dari Libanon. Berawal dari perjalanan imigrasinya ke Australia di 

awal tahun 1960-an atas dasar upaya menghindari praktek 

persekusi di negara asalnya. Selain Al-Baghdadi tokoh lain yang 

juga menyebarkan HT di Indonesia adalah Abdullah Bin Nuh, 

seorang pimpinan Pesantren Al-Ghazali di Bogor, Jawa Barat. Ia 

merupakan ustad Kondang dan seorang sarjana Muslim dengan 

keahliannya di bidang Sastra Arab dan mengajar di Fakultas 

Sastra, Universitas Indonesia (UI).45  Ketia ia melakukan safari 

dakwah di Sydney Australia ia bertemu dengan AL-Baghdadi, 

dari pertemuannya tersebut, Abdullah sangat tertarik dengan 

ceramah yang disampaikan AL-Baghdadi tenntang kewajiban 

persatuan umat dan kewajiban menegakkan kembali Khilafah 

untuk melawan hegemoni penjajahan dunia.   

Berangakat dari ketertarikan tersebut Abdullah kemudian 

megajak Al-Baghdadi untuk datang ke Indonesia dan berdakwah 

bersama mngembangkan konsep Khilafah. Atas dasar 

kesepahaman, kedua Ulama tersebut melakukan safari dakwah 

dan melebarkan sayapnya melalui dakwah di kampus-kampus 

besar, lalu meluas ke masyarakat dan masjid-masjid samapai ke 

perumahan hingga perusahaan. 

Abdullah bin Nuh dan Al-Baghdadi memulai proses 

melakukan dakwah di Indonesia dengan fokus utama di kampus-

kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 
                                                           
45Mufid, Ahmad Syafii. 2011. Perkembangan Paham Kegamaan 

Transnasional Di Indonesia. Jakarta: Pushlitbang Kehidupan Keagamaan  

Hal.17  
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Institut Pertanian Bogor (IPB), dan masjid kampus IPB 

merupakan basis utama dalam melakukan aktitasnya. Setelah 

sukses di kampus besar tersebut, ide dan gagasan HTI kemudian 

disebarkan di seluruh kampus-kampus umum di Jawa dan 

Jakarta. Lalu kemudian ke berbagai wilyah kampus lainnya 

seperti di Sulawesi dan Sumatera melalui jaringan Lembaga 

Dakwah Kampus (LDK) yang diinisiasi oleh aktivis-aktivis HTI 

yang ada di kampus.46  Aktivitas HTI kemudian berjalan perlahan 

namun pasti dalam langkahnya untuk menyebarkan paham 

Khilafah ke berbagai wilayah di Indonesia, dengan pemusatan 

aktivitasnya di Bogor, Jawa Barat. Kepemimpinan Abdullah 

berakhir pada tahun 1987, Namun keberadaan HTI tetap eksis 

siring dengan pengaruhnya yang kuat. 

Sebagian besar literatur menyatakan bahwa Abdullah bin 

Nuh adalah Ustad yang membawakan HTI di Indonesia, namun 

menurut M Imadudin Rahmat proses masukknya HT di Indonesia 

terjadi pertama kali pada tahun 1982 melalui M Mustofa dan 

Abdurrahman Al-Baghdadi. Mustofa adalah putra Abdullah Bin 

Nuh. Al-Baghdadi aktivis HT yang pertama kali mengenalkan 

pemikiran HT di Indonesia melalui para mahasiswa IPB yang 

juga santri ayah Mustafa Al-Ghazali. Fathul Hidayah adalah 

mahasiswa yang pertama kali memperkenalkan pemikiran HT 

dan menjadi penggerak untuk melakukan dakwah. Aktivis seperti 

Fathul Hidayah beserta teman-temannya Asep Saifullah, Adian 

Husaini, Hasan Rifai Al Faridi dan lainnya kemudian meneruskan 

kegiatan-kegitan halaqah, sosialisasi pembangunan jaringan 

                                                           
46 Ibid  Hal.38 
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kemudian meraka sebarluaskan ke berbagai daerah melalui 

jaringan kampus.47 

Momentum Reformasi tahun 1998 dengan runtuhnya 

Rezim Soeharto, menyebabkan menguatnya isu-isu terkait 

dengan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia. 

kondisi ini di manfaatakan Suksesor Abdullah bin Nuh, 

Muhammad Al-Khattat, Hafiz Abdurrahman, Ismail Yusanto, Dr. 

Muhammad Usman dan lain sebagainya. Momentum tersebut 

dimaanfaatkan dengan melakukan menyebarluaskan ideologi 

Khialafah. Aktivitas HTI dibuktikan dengan pergerakannya yang 

begitu masif untuk mengsukseskan penyelenggarakan konferensi 

Internasional tentang Khilfah di Senayan, Jakarta. Ini adalah 

bentuk aktivitas pertama HTI yang diadakan dengan memakai 

nama Hizbut Tahrir, dan dengan terbuka memperkenalkan ide-ide 

dan program yang dilakukan oleh pimpinan HTI. 

Konferensi Internasional tersebut di hadiri oleh tokoh-tokoh 

nasional maupun Internasional, serta organisasi Islam Lainnya di 

Indonesia, tidak hanya itu konferensi tersebut juga diliputi oleh 

media lokal dan juga Internasional. Atas keberhasilan kegiatan 

tersebut keberadaan HTI yang sebelumnya tidak begitu nampak 

akhirnya mampu memperlihatkan kepada masyarakat luas terkait 

dengan eksistensinya di Indonesia. Perkembangannya begitu 

pesat juga bisa dilihat ketika dakwahnya di Institut pertanian 

Bogor (IPB), HTI mendapat sambutan positif dari kalangan 

civitas Academica. Dalam struktur kepengurusan pada saa itu, 

salah satu pimpinan pusat HTI adalah alumnus dan dosen IPB 
                                                           
47Ilyya Muhsin. 2017. Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial 

Hizbut Tahrir Indonesia di  DIY.  Jurnal Wacana Hukum Islam Dan 

Kemanusiaan, Vol.12, No 1 
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yaitu Al-Khattat,48 dan penanggungjawab kewilayahan Nasional 

atau di sebut Juru Bicara (Jubir) saat ini di pegang oleh Ismail 

Yusanto dan ketua umum nasional di pegang oleh Hafiz Abdul 

Rahman. 

 

C. PEMIKIRAN DAN AKSI HIZBUT TAHRIR DI 

INDONESIA  

Landasan pemikiran Hizbut Tahrir diambil dari berbagai 

persoalan yang di alami oleh umat Islam saat ini. HTI merasa 

umat Islam saat ini mengalami kemerosotan nilai-nilai Islam 

karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang kufur 

sehingga membuat akidahnya rusak dan juga pemikirannya yang 

kotradiktif dengan ajaran Islam. HTI dalam pemikirannya tidak 

hanya bersifat umum atau global tetapi juga mengadopsi 

pemikiran dalam aktivitas dakwahnya yakni ist’naf al-hayah al-

Islamiyah atau mengembalikan kehidupan Islam. Karena HTI 

meyakini dengan melaksanakan dakwah tentang Islam dengan 

menyadakarkan kepada umat, HTI bisa mmenjadi organisasi 

untuk mengimbangi kekuatan Barat di kontestasi global. 

Pemikiran HT juga merujuk kepada Rasulullah Saw, 

sahabatnya dan juga pengikut-pengikut sahabatnya (Tabiin). 

Dengan mengaktualisasikan pemikiran Rasulullah dalam setiap 

aktivitasnya, mulai tatacara, metode, dan juga cara beliau 

menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Karena 

menurut pendapat HT apa yang dilakukannya mempunyai 

hubungan dengan fikrah (pemikiran) dan juga thariqah (metode) 

                                                           
48 Endang Tarmudzi dan Riza Sihabuddin. 2006. Islam dan Radikalisme di 

Indonesia. Jakarta LIPI Press. Hal. 255-256  
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semuanya bersumber dari Alqur’an dan Hadist. HT juga 

mengkalim bahwasannya tidak ada satupun sumber ajarannya di 

luar dari ajaran Islam. Dan semua yang disampaikannya merujuk 

pada risalah (sejarah) Nabi Muhammad Saw.49 

 

1. Konsep Negara Khilafah Hizbut Tahrir 

Pada dasarnya HT belum mempunyai konsep 

negara Khilafah secara jelas dan komprehensif. Namun 

HT meyakini satu-satunya sistem pemerintahan yang 

telah ditetapkan dan dihendaki oleh Islam adalah 

Khilafah Islamiyah, bukan pemerintahan monarki, 

republik, kekaisaran, dan federasi. Sistem khilafah 

menurut HT mempunyai prinsip-prinsip diantaranya:  

Pertama, sistem Khilafah Islamiyah atau negara 

Islam merupakan sebuah sistem politik diatas negara 

(Super state). Dengan cara menyatukan umat Islam dari 

berbagai negara untuk memperjuangkan Khilafah, 

khususnya negara-negara yang mayoritas Muslim. 50 

Kedua, Kehalifahan akan menerapkan syariat Islam dan 

membawa dakwah keseluruh penjuru dunia. 

Kekhalifahan akan dipimpin oleh seorang khalifah yang 

diangkat dan dibaiat lagsung oleh umat Islam. Ketiga, 

Undang-Undang Dasar dalam sistem Daulah Khilafah 

                                                           
49 Demaz Fauzi Hadi Skripsi, Strategi Humas Hizbut Tahrir Indonesia Chapter 

Universitas Pendidikan Indonesia melalui program Intectual Meeting dalam 

mempersuasi khilfah pada pesertannya, Hal. 109 
50 Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam buku Khilafah Versus NKRI. Sri Yunanto. 

2017. Hal 75 
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Islamiyah adalah akidah Islamiyah. Hal ini desebutkan 

dalam buku Daulah Islam: 

Akidah Islam adalah dasar negara. 

Segala sesuatu yang menyangkut institusi 

negara, termasuk meminta 

pertanggungjawaban atas tindakan negara 

harus dibangun berdasarkan akidah Islam. 

Akidah Islam menjadi asas Undang-Undang 

Dasar dan Perundang-Undangan Syar’i. 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Undang-Undang Dasar dan Perundang-

Undangan harus terpancar dari akidah 

Islam.51 

 Keempat, negara yang tidak mendirikan 

sistem Kekhalifahan sebagai negara kafir (Darul 

Kufr) atau negara yang harus diperangi (Darul 

Harb) Prinsip ini dicantumkan dalam buku 

kepribadian Islam yang dituliskan oleh An-

Nabhani: 

 

 Darul Islam adalah negeri yang di 

dalamnya diterapkan hukum-hukum 

Islam, dan keamanannya didasarkan 

pada keamanan Islam. Darul kufur 

adalah negeri yang di dalamnya 

diterapakan peraturan kufur, atau 

                                                           
51 Ibid. Halaman 76 
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keamanannya berdasarkan selain 

keamanan Islam.52 

Kelima, seorang Khilafah yang dipilih akan 

melegalisasi hukum-hukum yang berlaku dalam sistem 

khilafah. Sebagaimana dimuat dalam buku Daulah 

Islamiyah: 

Khilfah meligislasi hukum-hukum 

syara’ tertentu yang dijadikan sebagai 

Undang-Undang negara. Undang-Undang 

Dasar dan Undang-Undang yang telah 

disahkan oleh Khalifah menjadi hukum 

syara’ yang wajib dilaksanakan dan 

menjadi Perundang-Undangan resmi yang 

wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, 

secara lahir maupun batin. 

           Sitem pemerintah ditegakkan atas 

empat fondasi: 

a. Kedaulatan adalah milik syara’ 

b. Kekuasaan berada ditangan umat 

c. Pengangkatan seorang Khilafah adalah 

fardhu atas seluruh kaum Muslim 

 d. Khalifah mempunyai hak untuk 

melegislasi hukum-hukum syara’ dan 

menyusun Undang-Undang Dasar dan 

Perundang-Undangan.53 

                                                           
52 Ibid. Halaman 76 
53 Ibid. Halaman 76 
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Syarat-syarat seorang yang diangkat sebagai 

Khalifah adalah Laki-laki, merdeka, baligh, berakal dan 

kompeten. Prinsip ini bertentangan dengan HAM dan 

UUD NKRI 1945 karena diskriminatif. 

Keenam, kekuasaan wilayah dalam ajaran Khilafah 

mensyaratkan independensi yakni hanya bersadar 

kepada kaum Muslimin, bukan kepada negara kafir atau 

di bawah cengkraman kaum kafir. Hal tersebut 

membuat negeri ini eksklusif dalam menjamin 

hubungan luar negeri. 

  Ketujuh, penggunaan bahasa Arab sebagai 

bahasa satu-satunya dalam sisten Khilafah. 

Sebagaimana dimuat dalam buku Daulah Islamiyah. 

Kedelapan, menerapkan Islam secara total, revolusioner 

dan menyeluruh, serta siap mengemban dakwah Islam. 

Hal ini tertuang dalam buku Kepribadian Islam yang 

ditulis Taqiyuddin An-Nabhani.  

 

2. Anti Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 

Selain memperjuangkan negara Khilafah 

Islamiyah, HT juga menentang paham-paham dari Barat 

seperti Demokrasi, liberalisasi, dan HAM. Semuah 

paham tersebut mereka menganggap sebagai paham 

kafir  

Untuk saat ini, segala 

gagasan/ide/pandangan yang merupakan 

akidah kufur harus ditentang dan dijelaskan 

kebatilannya. Misalnya sekularisme, 
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pluralisme, dan liberalisme merupakan ide 

yang harus ditentang. Begitu juga cabang 

yang lahir darinya seperti demokrasi, HAM, 

dan kesetaraan gender.54 

Prinsip Kekhalifahan bertentangan dengan prinsip 

inklusivitas, keterbukaan persamaan dan hak-hak politik 

dan diskriminatif. Artinya hanya orang Islam yang bisa 

mendirikan perkumpulan Islam. Hak kaum Muslim 

lebih besar dari umat beragama lainnya.  

Secara garis besar konsep HT terkait pemikiran, hukum, ide 

dan gagasan bisa dilihat dari beberapa tahap yaitu, pertama, 

Akidah (keyakinan) Islam, HT menjadikan akidah sebagai 

landasan dalam keyakinan yaitu percaya kepada Allah SWT, dan 

juga rukun Islam yang lainnya. Kedua, Kaidah-kaidah 

(Rumusan) Syara (agama), menurut HT kaidah-kaidah dalam 

menjalankan perbuatan itu harus selalu berkaitan dengan hukum 

syara, dan tidak boleh melakukan sesuatu di luar dari perintah 

agama. Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan manusia harus 

sesuai dengan hukum syara’. Secara harafiah, hukum syara 

adalah hukum kitab yang memiliki hubungan dengan perbuatan 

manusia. Sedangkan definisi yang bukan syara seperti al-fikri 

(pemikiran), dan juga terkait dengan pola pikir Thariqah aqliyah 

(pola pikir rasional) dan thariqah ilmiah (pola pikir ilmiah) atau 

segala bentuk fenomena di masyarakat yang berkaitan dengan 

fakta. 

Metode yang dilakukan HT dalam menjalankan aktivitas 

dakwahnya terdiri dari beberapa tahap diantarnya, Pertama 

                                                           
54 Ibid. Halaman 78 
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adalah tahap Tatsqif atau tahap pembinaan dan pengkaderan. 

Tahap ini nantinya sebagai dasar pembinaan maupun 

pembentukan kerangka partai, melalui perekrutan pendukung 

atau pengikut kemudian melakukan pembinaan dengan 

membentuk halaqah-halaqah (kelompok) dan memberikan 

pengetahauan tentang tsaqafah HT, yang terarah dan juga 

intensif, sampai benar-benar berhasil. HT juga menanamkan 

pengetahuan yang kuat bersama syabab (pemuda) yang sudah 

memiliki yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang 

Islam dan juga pemikiran-pemikiran tentang HT. Kader yang 

sudah bisa berinteraksi dan juga memahami pemikiran-pemikiran 

HT, bisa kemudian menyalurkan pemikiran tersebut ke 

masyarakat. Ketika tahap ini bisa di rasakan dan diterima oleh 

masyarakat kemudian dakwah HT bisa dilanjutkan dengan tahap 

selanjutnya.   

Tahap kedua, Tafa’ul atau berinteraksi pada tahap ini kader 

yang sudah memiliki bekal tentang pemikiran-pemikiran HT di 

dorong untuk berinteraksi dengan masyarakat, melalui dakwah 

tentang Islam, kemudian memberi pengetahaun tentang kesadaran 

dan juga membangun opini tentang gagasan-gagasan Islam yang 

sudah di tetapkan oleh HT. Sehingga pemikiran tersebut dapat 

mendorong umat untuk berusaha mengaplikasikannya dalam 

realita kehidupan. Dari tahap itulah kemudian mendorong kepada 

umat agar bersama-sama menegakkan kembali Daulah Khilafah 

Islamiyah.  

Sedangkan tahap ketiga, yaitu Istilamu Al-Hukum atau 

penerimaan kekuasaan. Dalam proses tahapan in HT 

menginginkan semua pengetahuan yang sudah dimiliki dari 
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tahap-tahap sebelumnya kemudian menerapkannya secara praktis 

dan juga menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat dan 

menyebarluaskannya di dalam maupun di luar negara (dunia 

Internasional). 

Pasca reformasi, HTI lebih memilih bergerak diluar sistem 

politik yaitu bergerak di ekstraparlementer. HTI yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai organisasi keagamaan, yang 

mengemban dakwah Islam untuk merubah kondisi masyarakat 

kemudian mendorongnya agar mengikuti syaraiat ataupun 

tuntunan Islam. Dalam menyiarkan dakwahnya, Alqur’an adalah 

selalu menjadi rujukan HTI terutama surat Ali Imron ayat 104 

yang artinya: 

Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru 

kepada kebaikan, menyeruh dengan ma’ruf (yang 

baik-baik) dan melarang dari yang munkar, dan 

mereka itulah yang menang. (Q.S. Ali Imron.104) 

55 

Secara keseluruhan HTI mempunyai kemiripan dengan 

gagasan yang pernah dilakukan Rasulullah Saw, karena menurut 

HTI Rasulullah adalah suri tauladan bagi umat manusia,  hal ini 

yang membuat aktivitasnya bisa diterima oleh umat Islam.  

Pembinaan Anggota yang dilakukan oleh HT sama seperti sistem 

sel yang beranak pinak. Masing-masing sel terdiri dari tiga 

sampai tujuh anggota dengan satu orang pemimpin. Pemimpin sel 

ini juga mempunyai pemimpin yang selanjutknya akan 

membentuk mata rantai. Fungsi organisasi dan kontrol HT ada 

                                                           
55 Lihat  Q.S. Ali Imron.104 
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dalam sistem sel rahasia yang merupakan wujud dari well-

organizied and well-controlled party. Model inilah disebut oleh 

Baran mirip dengan metode pengkaderan marxisme-leninisme. 

Baran mengatakan bahwa An-Nabhani mengadopsi prinsip-

prinsip organisasi marxisme-leninisme yang dikawinkan dengan 

ideologi Islam ini adalah totalitarian organization yang tidak 

menoleransi perbedaan.56 

Mengamati segala aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh 

HTI, mulai dari tema yang dibicarakan, isu yang dikritik, 

kemudian menjadi alasan munculnya solusi khilafah Islamiyyah, 

semuanya bersifat politik. Nampak dalam aktivitas dakwahnya 

berupa mempengaruhi masyarakat dengan ajaran atau 

kebudayaan Islam, penegakkan akidah, serta kritik terhadap 

berbagai ideologi maupun aturan-aturan yang dianggap 

menyesatkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Semua kritikan tersebut kemudian disertai dengan menjelaskan 

ketentuan hukum Islam terkait masalah yang dikritik. Penolakan 

terhadap ide-ide kapitalis, liberalisme, demokrasi, komunisme, 

sosialisme, dan masih banyak lainnya, hingga pertentangannya 

dengan pemerintah yang berkuasa yang anggap sebagai 

manifestasi kekuatan-kekuatan politik yang merugikan 

masyarakat terutama umat Islam. 

Adapun Aktivitas politik yang gencar dilakukan HTI dalam 

menyebarluaskan gagasannya tentang Khilafah diantaranya:  

 

 

                                                           
56 Yunanto, Sri. 2017. Negara Khilafah Versus Negara NKRI. Jakarta. IPSS. 

Hal. 17 
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1. Media Massa 

Media massa merupakan tempat HTI menjalankan 

misinya, media massa yang di terbitkan oleh HTI baik 

media online maupun situs-situs resmi organisasi di DPP 

maupun di DPD, merupakan media menjadi alat dakwah 

untuk mencapai strategi khilfah dan juga sebagai wadah 

penyadaran terhadap umat tentang hakikat ajaran Islam. 

Menurut Muhammdad Al-Khathath (Pimpinan HTI 2002-

2004). Pimpinan DPD HTI, penerbitan “AL-Islam” 

meimiliki 2 dua tujuan. Pertama, sebagai bagaian dari 

membuka wawasan dan membangun kesadaran umat Islam 

dalam aspek ruhiyah dan siyasiyah. Kedua, membantu 

memberikan pemahaman tentang keikhlasan dan rela 

berkorban untuk kembali melanjutkan kehidupan Islam 

dalam naungan Daulah Khilafah AL-Islamiyyah. Beberapa 

media tersebut diantaranya, majalah AL-Wa’ie, merupakan 

majalah yang terbit sebulan sekali dengan nama lengkap 

“Media politik dan Dakwah Al-Wa’ie Membangun 

kesadaran umat”. Tabloid Media Umat Memperjuangkan 

kehidupan Islam, terbit setiap bulan dua kali, buletin 

mingguan yang di beri nama “AL-Islam” buletin ini terbit 

regular setiap minggu, kemudia buletin ini di distribusikan 

oleh aktivis HTI terutama pada hari Jum’at di masjid-

masjid, dan setiap terbit dicetak bannyak. Kemudain 

website dengan alamat http:/hizbut-tahrir.or.id. Dalam situs 

resmi ini terdapat beberapa hal yang mudah di akses dan di 

download, baik tentang berita, pernyataaan resmi 

Organisasi dan artikel HTI itu sendiri. Bahkan buku-buku 
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HT dengan mudah dapat diperoleh tanpa membayar.57 Radi 

dan video streaming juga dijadikan media dakwah yang 

efektif, karena memiliki jangkauan yang luas. Dan video 

tentang HTI bisa ditemukan dengan mudah di situs 

youtube. 

Namun setelah pemerintah melakukan pembubaran 

organisasi HTI, website resmi http:/hizbut-tahrir.or.id tidak 

bisa dikases lagi karena sudah di banned oleh pemerintah. 

Ini dilakukan bagian dari upaya pemerintah mencegah 

organisasi tersebut dalam melakukan kegiatan dakwahnya 

tentang Khilafah. 

 

 

2. Demonstrasi 

Pemerintah memberikan kebebasan dalam menyatakan 

pendapat di muka umum sesuai dengan susuai dengan 

amanat kosntitusi pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyatakan, 

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan perndapat.58 Dengan demikian jaminan 

kebebasan dalam sebuah negara demokrasi salah satunya 

adalah (freedom of expression). 

Merujuk pada kosntitusi tersebut, HTI melakukan 

berbagai demonstrasi untuk menyatakan pandangan dan 

gagasannya mengenai sistem negara khilafah yang dicita-

citakannya. Kalau dilihat dari metodenya, demonstrasi 

merupakan cara yang efektif oleh masyarakat di era 
                                                           
57 Sudarno sabron. Hal 57 dalam buku  Negara khilfah versus Negara 

Kesataun Repoblik Indonnesia, Hal 59 
58 Pasal 28 UUD 1945 
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demokrasi ini untuk meyatakan pendapat, menyampaikan 

tuntutan, maupun dukungan terhadap pihak tertentu, untuk 

membuat dampak bagi terciptanya opini publik, aksinya 

yang diliput oleh media massa terutama televisi, sehingga 

dampaknya besar dalam pembentukan opini publik. 

Demonstrasi yang dilakukan HTI biasanya terkait 

dengan menuntut kebijakan pihak berwenang dalam hal ini 

pemerintah maupun kebijakan umum lainnya bahkan juga 

isu-isu internasional yang berkaitan dengan umat Islam. 

Berbagai tempat demontrasi ini dilakukan seperti, di Jakarta 

maupun di berbagai daerah lainnya. Dalam menjalankan 

aksinya HTI memang tidak pernah melakukan aksi yang 

berujung pada perusakan aktivitas umum, ataupun 

anarkisme, karna semua demonstrasi yang dilakukan HTI 

selalu dipenuhi orasi atau penyampaian gagasan secara 

damai. 

Bukan seperti organisasi yang lainnya, HTI dalam 

melakukan demonstasinya selalu datang bukan karena di 

bayar melainkan peserta HTI dengan sukarela 

mengeluarkan uang untuk datang ke tempat demonstrasi. 

HTI beranggapan bahwa dengan adanya kesadaran maka 

akan memunculkan kekuatan massa yang massif karena 

semakin besar jumlah umat yang mengikuti demonstrasi 

semakin besar pula kekuatan aspirasi dalam demonstrasi 

tersebut. 
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3. Seminar, Diskusi Talk Show, dan Konferensi Khilafah 

Internasional 

Sebagaimana sasaran HTI adalah orang orang terdidik, 

misalnya: mahasiswa, pelajar, dosen, guru, dan tokoh-tokoh 

Islam, maka HTI juga melakukan berbagai kegiatan berupa 

seminar, diskusi, maupun sekedar bincang-bincang (talk 

show) semua kegiatan itu dilakukan dengan tema-tema 

terkait dengan Khilafah. 

Pada hakekatnya menurut HTI ada tiga macam pola 

dakwah, pertama, dakwah fikriyah, yaitu dakwah melalui 

penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam 

dan menghancurkan pemikiran yang tidak sejalan dengan 

Islam. Kedua dakwah Siyasiyah, dakwah yang degerakkan 

untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariat dan 

Khilafah. Ketiga, dakwah askariyyah, yaitu dakwah melalui 

kekuatan militer atau jihad fisabilillah. Dakwah secara 

langsung yang biasa digunakan oleh HTI melalui forum-

forum publik seperti seminar, talkshow, tabligh akbar, 

khutbah jum’at, dan pengajian-pengajian ini dilakukannya 

di berbagai wilayah di Indonesia.  

 

D. STRATEGI PERTUMBUHAN POLITIK HIZBUT 

TAHRIR DI      INDONESIA 

 Sejarah mengungkapkan bahwa Timur Tengah merupakan 

kiblatnya umat Islam di dunia. Sehingga hampir semua gerakan 

Islam yang ada di Indonesia berasal dari kawasan tersebut. 

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga tidak terlepas 

dari para pendirinya usai menuntut ilmu di Arab Saudi. 
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Pengalamannya di negara tersebut dari beberapa Ulama, 

memberikan inspirasi yang cukup kuat dalam membangun dan 

mengembangkan organisasinya di Indonesia. Kedekatan yang 

kuat itu berimplikasi pada kedekatan emosional antara sesame 

umat Muslim yakni umat Islam di Indonesia dan di Timur 

Tengah. 

Munculnya HTI di Indonsia adalah salah satu contoh 

hubungan kedekatan tesebut, dengan kesamaan visi dan misi, satu 

pemahaman, satu tekad untuk kebaikan umat Islam. Ini yang 

membuat HTI dapat diterima dan eksis di Indonesia. Sebagian 

besar aliran Islam yang ada di Indonesia mulanya berasl dari 

Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir dan negara yang 

lainnya. Melihat kondisi Indonesia yang mayoritas Islam 

sehingga keberadaan organisasi tersebut tumbuh dan berkembang 

dengan baik. 

Pertumbuhan HTI di Indonesia sangat meningkat, sejak 

muncul pada tahun 1980-an sampai saat ini masih diminati oleh 

masyarakat dan menerimnya dengan baik. Dakwahnya 

dikalangan usia muda seperti mahasiswa dan kaum muda lainnya 

membuat organisasi ini eksis di kampus. Pola pikir anak muda 

yang cendrung ingin mendapatkan pengetahaun yang baru 

dimanfaatkan oleh HTI dalam menyebarluaskan gagasannya 

tentang Khilafah. Dan sampai saat ini HTI mengakui bahwa 

anggota terbesarnya adalah kalangan usia muda.59 

Publikasi merupakan senjata ampuh bagi HTI untuk 

mengisi kekosongan pikiran dari kaum muda maupun kelompok-

kelompok yang blank lainnya, dan ini menjadi penyebab gerakan 

                                                           
59https://liputan6.com diakses tanggal  8 maret 2018 

https://liputan6.com/
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organisasi ini berkembang dengan baik. Selain itu pemikiran juga 

HTI sangat rasional dan mudah dipahami masyarakat. Beberapa 

masyarakat sangat tertarik dengan cara yang dilakukan 

oraganisasi membuat mereka menjadika HTI tempat untuk 

belajar tentang Islam. 

Beberpa demonstrasi yang dilakukan HTI di perjalanannya 

dalam kancah demokrasi di Indonesia daitaranya:  

 

TABEL 1. 

AKSI DAN AKTIVITAS HTI PERIODE PERGERAKAN 

 

Tanggal Aksi Tuntutan 

13 Januari 2012 

Ribuan aktivis dari 

berbagai daerah 

melakukan Longmarch 

Mengimplementasi

kan Kaffah (Islam 

Totalistik 

3 dan 5 Agustus 

2002 

Demo di Dewan 

Perwakilan 

Rakyat/Majelis 

Permusyawaratan 

Rakyat (DPR/MPR 

Menuntut 

perubahan 

Konstitusi untuk 

mengadaptasi 

Syariat Islam. 

pemimpin HTI, 

Ismail Yusanto dan 

15 aktivis lainnya 

audiensi dengan 

fraksi PPP 
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3 Maret 2003 
Bertemu Hamza Haz 

(wapres) 

Mengajukan 

pemberlakuan 

syariat Islam 

sebagai solusi 

multikrisis 

Indonesia 

24 April 2003 

Ratusan Aktifis  

 

melakukan protes 

Mendukung Abu 

Bakar Ba’syir atas 

upaya 

menggulingkan 

pemerintaj 

29 April 2003 
Konferensi di 6 kota 

besar 

Menyerukan 

pembentukan 

Khilafah Islamiyah 

28 Februari 2004 

20.000 aktivis HTI 

demo dan pawai dari 

monas ke Bunderan HI 

Ismail Yusanto 

sebagaimorator 

menganjurkan 

diadaptasi Khilafah 

di Indonesia dan 

mengkritik Gusdur 

7 maret 2004 

Demonstrasi HTI 

Lampung dan 

Palangkaraya 

Menghentikan 

sekularisme, 

pornografi dan 

korupsi 
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14 September 2004 Demo Makasaar 

Menolak pemimpin 

sekuler dam 

anjuran Penegakan 

syariat Islam 

24 oktober 2004 
Pawai ribuan aktivis di 

Istana Merdeka 

Deklarasi 

pemberlakukan 

syariat Islam dan 

Sistem Khilafah 

 

5 November 2004 
Mobolisasi demo di 

berbagai daerah 

Tuntutan 

pemberlakuan 

syariat Islam dan 

beridirinya negara 

Islam 

 

6 Maret 2006 
Aksi Pawai Simpatik di 

Surabaya 

Peringatan 82 

tahun perjuangan 

menegakkan 

Kembali Khilafah 

dan saatnya 

Khilafah 

memimpin dunia. 
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8 April 2007 

Ribuan massa 

menghadiri Konvensi 

Umat Islam Jakarta di 

lapangan tenis Indoor 

senayan 

Rekomendasi 

Penegakan syariah 

Islam dalam 

kepemimpinan 

Gubernur Jakarta 

Periode 2007-2012 

Berbagai kegiatan aksi yang dilakukan oleh HTI diatas, 

sebagian besar keinginannya yakni menuntut pemerintah untuk 

pemberlakuan hukum Islam. Karena menurut HTI pergerakan 

yang efektif dalam sistem demokrasi saat ini adalah mobilisasi 

massa. Selain itu, Demonstrasi juga cara HTI memperkenalkan 

organisasinya di publik. 

 

1. Pertumbuhan di Bidang Pendidikan 

Melihat pola pergaulan yang dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia khususnya anak dan juga remaja saat 

ini yang cendrung untuk melakukan tindaan-tindakan yang 

negatif seperti, tawuran, seks bebas, narkoba dan juga 

prilaku menyimpang lainnya, membuat organisasi dakwah 

seperti HTI terpanggil jiwanya untuk memperbaiki kondisi 

tersebut. HTI memandang bahwa remaja adalah generasi 

penerus yang memperjuangkan untuk kebangkitan umat. 

Oleh karenanya lahirlah kegiatan ataupun aktivitas belajar 

yang di wadahi oleh HTI dengan nama Lajnah Dakwah 

Sekolah (LDS-HTI). LDS HTI adalah salah satu lembaga 

dakwah yang merupakan bagian dari organisasi dakwah 
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yang dimiliki HTI. Dengan memiliki tugas untuk mengurus 

dakwah di tingkat sekolah dan juga menjadi mitra sekolah 

untuk memperbaiki kualitas pengetahuan mencetak 

kepribadian yang menjunjung tinggil nilai-nilai Islam. LDS 

HTI ini di fokuskan agar setiap pelajaran yang ada di 

dalamnya harus memiliki nilai dalam hidup. Lembaga 

dakwah ini sangat mendasar dan sangat penting untuk bisa 

meperkuat Sistem pengetahuan siswa. 

 Adapun tujuan dari dari Lajnah Dakwah Sekolah 

(LDS-HTI) ini adalah ingin mewujudkan kehidupan Islam 

di setiap lingkungan sekolah agar dapat menghasilkan 

generasi terbaik (Khoiru Ummah) berprestasi, dan juga 

memiliki Iman dan taqwa Kepada Allah SWT, selain itu 

LDS HTI mengajak kepada seluruh remaja dan juga pelajar 

untuk mengamalkan seluruh hukum-hukum Islam secara 

total. Sedangkan kegiatan dari LDS HTI ini sengat beragam 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Kegiatan 

tersebut diantaranya, pembunaan mental dan spiritual, 

AMT (Achievemant motivation training), Leadership 

training, training cash (cerdas akal suci hati), pesantren 

kilat, outbond, konsultasi remaja.   

Pertumbuhan dakwah HTI di bidang pemdidikan tidak 

hanya berkisar di ruang lingkup LDS-HTI saja. Namun 

terindikasi banyak Sekolah-sekolah yang memiliki afiliasi 

dengan HTI dan sudah menyebar di beberapa wilayah di 

Indonesia, salah satunya adalah Home Schooling Khoiru 

Ummah, atau di sebut (HSG Khoiru Ummah).  Home 

schooling ini dibawah Yayasan Pendidikan Islam El-
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DIINA, dengan SK Kemenkumham N0.C-

2986.HT.01.02.th2007. Home schooling Group Khoiruh 

dengan memiliki kantor pusat di Bogor utara, Kota Bogor 

ini memiliki anak cabang di beberapa kabupaten/kota di 

Indonesia, seperti, Bogor, Jakarta, Tangerang, kabupaten 

Bantul, Kabupaten sleman, Banjarmasin, Purwokerto, 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Palembang, Jember, 

Balikpapan, Samarinda, Serdang Bedagi, Bekasi. Dilihat 

dari jumlah terdiri dari 20 cabang.60 

Tujuan dari sekolah Home Shooling Khoiru Ummah ini 

adalah untuk mempersiapkan generasi yang memiliki pola 

pikir dan pola sikap yang Islami yang di bangun atas dasar 

akidah Islam, melahirkan generasi hafidz Al-Qur’an  

sedangkan kurikulum yang dari sekolah HSG Khoiru 

Ummah Ini adalah kurikulum Berbasis Aqidah Islam. 

Sebagian besar aktivitas sekolah ini masih tertutup terkait 

dengan identitasnya dan tidak begitu mengemuka di 

masyarakat hanya untuk syabab, ataupun kader-kader HTI 

saja. Menurut salah satu mantan kader HTI yang pernah 

peneliti wawancarai, bahwasannya sekolah HSG Khoiru 

Ummah yang berafiliasi dengan HTI ini yang paling 

terkenal dan sudah eksis adalah HSG yang ada di Bogor, 

dan sebagian dari peserta didiknya adalah anak-anak dari 

syabab-syabab HTI.61 

 

                                                           
60http://anak-shaleh.blogspot.com/2012/03/sekilas.hsg-khoiru-ummah di akses 

pada tanggal 30 november 2017 pukul 10.00 
61 Pernyataan Usaman salah satu syabab HTI dalam sesi  wawancara  yang 

dilakukan di daerah   Yogyakarta 

http://anak-shaleh.blogspot.com/2012/03/sekilas.hsg-khoiru-ummah
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2. Pertumbuhan HTI di media sosial 

Perkmbangan jejaring sosil yang begitu pesat yang 

dapat menghubungkan semua orang di seluruh dinia tanpa 

ada batas ruang maupun waktu. HTI yang memiliki cita-cita 

menyebarkan paham Khilafa keseluruh penjuru dunia 

menajdikan kemuajuan teknologi tersebut sebagai 

momentum dan alat bagi HTI dalam mensyiarkan Khilafah.  

Adapun media sosial yang dipakai HTI dalam meyiarkan 

dakwahnya yaitu, situs http://hizbut.tahrir.or.id. Masyarakat 

dapat mengakses pengetahuan tentang HTI dari situs 

tesebut, di dalamnya terdapat berbagai hala tentang HTI. 

Namun situs tersebut sudah tidak bisa diakses lagi 

(dibanned). Media sosial yang selanjutnya adalah youtube, 

dengan nama HTI Chanel, di youtube ini menampilakn 

berbagai video tenang kegiatan HTI di seluruh Indonesoia, 

dan video tentang Khilafah. Kemudiian Istagram dengan 

nama @hizbuttahrird di dalmnya menampilkan beberpa 

foto tentang HTI, follower dalam instagram HTI mencapai 

88 ribu dan jumlah postinganngan sebanyak 1.025 post 

pada juni 2016. Di Twitter dengan nanma @hizbuttahrirID 

dengan jumlah follower sekitar 45 ribu dangan kurang lebih 

28 ribu postingan. Di facebook dengan nama @HTIID 

Hizbut Tahrir Indonesia total akun yang mengikuti 

facebook HTI mencapai 115.110 orang. Di dalamnya hapir 

semua sama dengan media yang lainnya yaitu menampilkan 

tentang HTI, baik berupa foto video dan link tentang HTI.  

Media sosial tersebut diatas dijadikan oleh HTI sebagi 

tempat dakwah untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam 

http://hizbut.tahrir.or.id/
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Khusunya tentang Khilafah. Sebagaimna kita ketahuai 

media sosial adalah tempat paling banyak diakses oleh 

manusia saat ini, sehingga sangat relevan untuk di jadikan 

tempat dakwah. Seiring dengan penggunaan media sosial 

yang begitu pesat bahkan tempat untuk beraktivitas setiap 

hari. Hampir semua media HTI tersebut diatas sudah tidak 

bisa diakses lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


