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PENGANTAR 

Prof. Dr. Abmad Syaffi 
Maarif, M.A. 

B angkitnya gerakan-gerakan Islam yang mengusung vlsi reviva-

lisme bahkan fundamentalisme politik Islam dewasa in' dikon-

disikan oleh ketidakliadiran kelompok-kelompok Islam main- 

stream dalam kontestansi Islam sebagal ideologi v's a V'S modernisme 

can Westernisasi. Dan kacamata politik global, gelombang liberalis-

me can fundamentalisme Islam telah menempatkan arus moderasi 

Islam dalam posisi sulit. Gerakan-gerakan Islam mainstream yang se-

lama mi bertindak sebagai arus tengah dinilai gagal menegaskan 

identitas, posisi, can orlentasi perjuangannya di tengab kuatnya in-

tervensi politik global, liberalisme, clan sekularisme. 

Pada konteks mi, arus balik perjuangan mengmnstitusikan syariat 

Islam ke dalam sistem kenegaraan merupakan tantangan serius, tidak 

hanya bagi relasi Islam clan negara, tetapi juga masa depan gagasan 

Islam clan keindonesiaan. Dengan sangat logis clan akurat, Saudara 

Haedar Nashir memotret fenomena tersebut sebagai bentuk trans-

formasi ideologi-ideologi salafi yang menampilkan diri dalam corak 

"Islam Syariat' Penulis buku im juga menginformasikan bahwa latar 

belakang pemahaman doktrmn (belief system) merupakan akar repro-

duksi gerakan-gerakan formalisasi syaniat di samping faktor ketidak-

adilan struktural yang kompleks. Ketidakmampuan membaca ulang 
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pemahaman keagamaan yang telanjur membatu, seperti pa ham ji-

had clan keadilan, telah rnenjerumuskari segelintir generasi rnuda 

menganut teologi maut, padahal Islam adalah agama kehidupan. Ba-

gaimana mungkin Adam beserta Hawa diturunkan ke planet bumi 

jika kehadiran anak cucunya justru rnenafikan kehidupan. 

Islam Syariat—istilah yang disematkan oleh Haedar Nashir—me-

rupakan bentuk lain car ideologi Islam politik yang sebenarnya su-

dah mengalami kegagalan pace mesa lampau. Dalam Islam dan Pan-

cosila seba gal Dasar Negara (2006: 203), saya sudah mengingatkan: 

"Bagi umat Islam sendiri, sekaranglah waktunya untuk dengan 

kritis menilal kembali perjuangan politiknya di mesa Iampau di 

hawaii pemaharnan #I•Qijran yang segar dan tepat. Dengan her-

dalil bahwa Islam lebib unggul dari ideologi mana pun, tetapi 

tetap mempertahankan dengan kaku hukum-hukurn Islam yang 

diwarisi dari para yunis Abed Pertengahan dan ingin meIaksana 

kannya sekarang jugs, adalah tuntutan yang kontradiktif." 

Entah berapa kali saya katakan bahwa uniat Islam harus pandai 

membaca peta sosiologis Indonesia agar aktualisasi keberagamaan-

nya menemukan konteks yang tepat sekaligus relevan dengan per-

soalan kebangsaan dan kemanusiaan yang klan had seakan tidak ada 

pangkalnya. Kegagapan menghadapi realitas tersebut rnenyebabkan 

munculnya pandangan serta tindakan yang justru bertentangan de-

ngan semangat Islam clan rahmatan Ill Okirnin. Saya kutipkan satu 

penggalan dari makalah saya dalam ceramah urnum memperingati 

lima tahun terbitnya kembali HU SinarHarapan: 

"... deism pace itu muncul pule sekelompok kecil orang dengan 

jubah dakwah, tetapi di otak belakang mereka sarat dengan 

libido kekuasaan, ingin mengubah Indonesia menjadi sebuah ne-

gara teokratis, karena negara Pancasila dinilai telah gagal men. 

capai tujuan utamanya berupa terciptanya 'keadilan sosial bagi 
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seluruh rakyat Indonesia'. Ironisnya adalah negara teokratis 

yang adil terhadap semua dan terbuka seperti yang mereka her-

halakan itu tidak ada contohnya di niuka hurni sekarang mi. Arti-

kulasi politik inereka sungguh sangat dangkal, tetapi dalarn sua-

sana mental bangsa yang lagi goyab, jualan ruoreka ada jugs 

pembolinya" 

Benang ideologis yang dapat ditarik darl fenomena Gerakan Islam 

Syariat di berbagai daerah di Indonesia pada khususnya sebagaimana 

didokumentasikan buku ini adalah keyakinan terhadap kredo "Islam 

adalah solusi' clan paham integralisme Islam (Islamisme/kaffah). Pada 

dasarnya, k!aim syariat Islam penawar mujarab merupakan identitas 

primordialitas yang bersifatfitriah. Seseorang yang memiliki identitas 

keberagamaan tentu akan menempatkan kebenaran agamanya ca-

lam jantung keyakinannya. Persinggungan Islam sebagal agama pa-

da tataran histonis-aplikatif meniscayakan artikulasi can corak keber-

islaman yang beragam. Tidak terkecuali wajah ekspresi sosial-politik-

budaya bagi Maim bahwa "Islam adalah soIusi' 

Pergumulan Islam dengan kondisi lingkungan yang tidak tunggal 

ditambah faktor realitas kesejarahan masyarakat Islam di berbagal 

kawasan yang heterogen menghadapkan masyarakat Islam path 

berbagai pilihan corak dalam mernburnikan ajaran-ajaran Islam. Pi-

jakan doktrin Islam can realitas sosiologis masyarakat mengantarkan 

maxim "Islam adalah solusi'ç setidaknya, pace dua corak pendekatan, 

yaitu mengedepankan pendekatan bercorak ideal-normatif-ideolo-

gis can menekankan corak ideal-historis-sosiologis. 

Keyakinan akan autentisitas can kesempurnaan ajaran Islam de-

ngan tetap mengacu pada preseden historis generasi Islam awal (so-
lar) merupakan basis ideologis pandangan kalangan yang kukuh 

rnempertahankan syariat sebagai penawar atas problem sosial-poli-

tik masyarakat Islam. Kerancuan clan paradoks peradaban atas name 

modernitas Barat dinilai gagal menyejahterakan tatanan sosial-politik 

pendudukdunia, khususnya masyarakat Islam. Realitas sosial, politik, 
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ekonomi, hukum, bahkan kondisi keamanan yang kacau, morat-ma-

nt, amburadul begitu menohok perasaan masyarakat Muslim yang 

mayoritas hidup di negara-negara pascakolonial. Crisis ekonomi, in-

stabilitas politik, ancaman pernanasan global, degradasi moral me-

nyeret hukum-hukum produksi peradaban Banal pada meja dakwa-

an. Situasi mi memberi peluang bagi tampilnya syariat Islam sebagai 

jawaban atas semua patologi sosial global tersebut. Semakin kuat 

hegemoni dan daya represivitas dunia Barat terhadap masyarakat 

Muslim akan paralel dengan semakin kencangnya tuntutan untuk 

mengirnplernentasikan syaniat Islam. Dan hal inilah yang dialarni dan 

terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia. 

Hemat saya, akar masalah bagi konstruksi filosofis idealitas cita-

cita Islam tertumpu pada ta'wi! historis "syariat Islam adalah solusi". 

Abdulaziz Sachedina dalam The Islamic Roots of Democratic Pluralism 

(2001), menyatakan bahwa ungkapan Islam syaniat sebagai jawaban 

atas berbagai permasalahan manusia mengandung makna adanya 

tanggung jawab untuk merumuskan etika sosial Islam. Secara sena-

da, Farid Esack nienyimpulkan bahwa keyakinan ideal Islam sebagai 

pinnpinan tertinggi bagi resolusi tata kehidupan kemanusiaan meru-

pakan tanggung jawab ijtihad kemanusiaan yang sifatnya "belum 

terpikinkan" (meminjam term M. Arkoun) dalam agenda masyarakat 

Muslim dewasa mi. Tantangan untuk merumuskan etika sosial dalam 

bingkai universalitas tata nilai syaniat Islam membawa wacana syariat 

Islam dalam titik pandang ideal-histonis dan sosiologis. Dengan be-

gitu, memperjuangkan syariat Islam harus menempatkan agenda 

penerjemahan etika sosial Islam dalam konteks relasi yang Iebih lijas 

dan lintas batas. 

Lebihjauh, buku ml rnembeni peringatan terhadap masa depan 

eksistensi Muhammadiyah dan NU yang selama ini membanggakan 

diri sebagai arus-utama Islam moderat di Indonesia. Haedar mengata-

kan: 
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"Kohadiran gerakan Islam syariat dengan karakter dan orientasi 

yang bercorak 'Salafiyah Ideologis' tersebut merupakan tan-

tangan bagi kelonipok gerakan Islam moderat (arus terigah) atati 

arus-utama dan kelompuk-kelompok masyarakat lain dalam 

membangun keseimbangan-keseimbangan baru di tongah kecen-

derungan yang serbaekstrem, baik dalam kehidupan keagamaan 

maupun kebangsaan." 

Pernyataan ini sangat relevan dengan keprihatinan saya mencer-

mati adanya gejala kebuntuan inovasi clan kreativitas dari kalangan 

Muhammadlyab can NU menyikapi perkembangan yang ada. Gagas-

an Islam dan keindonesiaan yang menjadi platform bersama kedua 

organisasi tersebut, setidaknya tecermin cari ikrar keduanya mene-

nima pancasila sebagai ideologi negara, seakan kehilangan daya ta-

warnya. Sebaliknya, fenomena yang disebut Gerakan Islam Syariat 

menyeruak saat masyarakat mengalami disorientasi. 

Secara pribadi saya sangat risau dengan adanya kecenderungan 

mengeksploitasi Muhammadiyah dan NU untuk tunggangan politik 

yang visinya mash sebatas halaman rumah. Kondisi ini sangat menu-

gikan masa depan kedua kekuatan sipil Islam tersebut, bisa rapuh 

dan lumpuh. Saya sangat berharap kehadiran buku mi dapat memoti-

vasi Muhammadiyah, NU, can kelompok-kelompok Islam moderat 

lainnya untuk terus serius mengkaji ulang onientasi can wawasan ke-

beragamaannya untuk menyuarakan nilai-nilai keislaman, kebangsa-

an, can kemanusiaan dalam satu napas, Islam Indonesia. WassaIam.[I 
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p
erkembangan formalisasi syariat Islam di Indonesia dalam ku-

run sepuluh tahun terakhircUkup menarik can dalam sejumlah 

hal masih diwarnai kontroversi. Di Nanggroe Aceh Darussalam 

(NAD) dalam rentang tahun 2001-2010 telah disahkan 38 qanun di 

tingkat provinsi, belum terhitung puluhan qanun di kota dan kabupa-

ten. Di Aceh Besar sampai tahun 2010 telah disahkan 20 qanun can 

diagendakan sampal tahun 2014 akan tercapai target 69 qanun yang 

mengatur berbagai aspek kehidupan. Dari segi lain, sejaktahun 2009 

terjadi perkembangan baru dengan disahkan Qanun Jinayat dan Qa-

nun Hukum Jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ting-

kat provinsi. Kendati, dua qanun tersebut belum ditandatangani gu-

bernur NAD sampai terjadi Pemilukada 2012, karena menurut berita 

yang berkembang poin krusial terletak pada soal hukurn rajam. Se-

mentara qanun atau peraturan daerah (perda) yang mengandung 

muatan legislasi syaniat Islam di daerah-daerah lain tampaknya tidak 

berkembang seperti di NAD, bahkan tampak cenderung statis atau 

berjaian di tempat, tidaksehangat awal maraknya gerakan formalisasi 

syariat Islam pada era Reformasi. 

Proses Jegislasi syariat Islam khususnya di NAD memang telab 

nienjadi bagian clan dinamika khusus karena sejarah dan konflik 



politik yang panjang di daerah paling ujung barat di Nusantara itu. 

Namun, beragam pandangan muncul ke perniukaan terutama me-

ngenai substansi clan pelaksanaannya. Bagi para pendukung legislasi 

syariat Islam bahwa dengan semaldn bertambahriya jumlah qanun 

dan penerapannya,terbilang mengalarni kemajuan, serta darnpaknya 

cukup positif bagi masyarakat Aceh seperti turun drastisnya krimina-

litas. Meski demikian, bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 

perkembangantersebuttidakterlalu ntenggembirakan karena belum 

ditandatanganinya Qanun Jinayat dan Qanun Hukurn Jinayat oleh 

gubernur, padahal kedua perda syariat tersebut dipandang sangat 

perning. MPU can orgarlisasi Islam Iainnya bahkan gundah dengan 

pihakAmnesti Internasional dan kalangart Lembaga Swadaya Masya-

rakat (LSM) lokal yang menolak dan memprotes kedua qanun terse-

but. 

Memang pihakAmnesti Internasional clan 16 LSM yang tergabung 

dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pernantau Syariat (JMSPS) Aceh me-

nolak hukum carnbuk dan rajam, karena bertentangan dengan Hak 

Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ten-

tang anti-penyiksaan. Kalangan pegiat perempuan mengkritisi Se-

jurnlah qanun sebagai tidak sensitif gender. Sedangkan LSM Iainnya 

menyorotinya dalam konteks HAM secara umum dan hak-hakwarga 

negara khususnya masyarakat sipil. Sikap asing dan LSM yang meno-

Iakatau mengkritisi qanun, khususnya Qanun Jinayat can Qanun Hu-

kurn ilnayat yang masuk ke ranah penerapan hokum pidana, bagi 

penggerak legislasi syariat Islam di provinsi paling barat di wilayah 

Sumatra mi justru dipandang sebagai campur tangan pihak luaryang 

tidakpaham syariat Islam, yang rnaksud utamanya untuk kernaslahat-

an manusia di segala bidang kehidupan. 

Perkembangan mutakhir ialah kontroversi atas larangan duduk 

mengangkang bagi perempuan yang dibonceng di atas sepeda mo-

tor yang diberlakukan di Lhokseumawe. Peraturan tersebut dikeluar-

kan oleh wall kota Lhokseumawe dan didukung oleh Majelis Ulama 

Indonesia setempat. Wall kota memandang larangan tersebut seba- 
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gal bentuk merijaga marwah (harga din) can kesopanan perempuan 

(Muslimah) Aceh. Duduk mengangkang dipandangnya bertentangan 

dengan kesopanan can budaya Aceh, serta mencederal penerapan 

syariat Islam yang dibenlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam. Na-

mun, yang menentang juga cukup keras, termasuk car para aktivis 

dan organisasi perempuan di Jakarta, yang memandangnya sebagal 

diskriminasi terhadap perempuan. Ketua Urnum PBNU, Said Agil Si-

radj, bahkan menyatakan di media bahwa Islam tidak melarang pe-

rempuan duduk mengangkang, yang dilarang ialah membuka aurat, 

jika sudah menutup aurat maka soal mengangkang atau tidak me-

ngangkang bukanlah urusan Islam. Sejumlah pihak bahkan ada yang 

menggagas gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas larangan tersebut. 

Di media massa ada pula yang menilal pemberlakuan syariat Islam 

yang sangat detail dan ketat di Aceh !to merupakan bentuk dan mo-

del paham Taliban di Afghanistan yang sarat dengan serbalarangan. 

Agaknya kontroversi atau perdebatan soal formalisasi syaniat Islam 

di Indonesia yang sejatinya bukan negara Islam memang akan terus 

berlangsung, balk yang menyangkut substansi rnaupun legitirnasi 

politik can kemasyarakatan. Khusus dalam konteks politik di NAD 

tentu relatif selesai, kecuali terjadi thnamika internal di dalam masya-

rakat Aceh sendiri terutama dalam kurun waktu ke depan yang sepe-

nuhnya tidak dapat dipastikan besaran clan arahnya. Tetapi, dalam 

konteks Indonesia secara umum Iebih-lebih internasional, tampaknya 

tidak akan sepi darl perdebatan clan wacana knitis. Seberapa jauh Se-

cana substansi can legitimasi politik berbagai qanun di NAD maupun 

daerah lain tenintegrasi dengan denyut nadi kehidupan bermasyara-

kat, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia yang berdasar-

kan Pancasila dan majemuk mi. Dalam konteks internal umat Islam 

maupun masyarakat luas, rnasalah secara nasional formalisasi syariat 

Islam tersebut tidak akan bebas dari wacana can dinamika yang be-

ragam dad yang pro hingga kontra. 

Wacana di kalangan umat Islam tentang formalisasi syaniat me-

nyentuh soal substansi clan penenapannya dalam kehidupan yang 
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sangat kompleks Iebih dari sekadar ranah serbahukum. Jika syariat 

Islam dikonsepsikan sama dan sebangun dengan ajaran Islam (al-Din 

al-!slami), perbedaan penafsiran can bagaimana penerapan dalam 

kehidupan umat Islam nieniscayakan keragaman seiring kemajemuk-

an paham, aliran, mazhab,dan golongan dalam menaisirkan sumber-

sumber ajanan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, 

IegsIasi syariat Islam bermakna Islarnisasi ajaran, yang tentu akan 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai aspek-aspek 

ajaran Islam apa saja yang memerlukan legislasi dan mana yang tidak, 

bagaimana proses clan penerapannya dalam kehidupan yang multi-

ragam, clan berbagai agenda Islamisasi Iainnya yang sening melahir-

kan keragaman sejalan heterogenitas penneluk Islam itu send in. Is-

lamisasi i1mu misalnya sampai saat mi masih menjadi wacana yang 

tidak kunjung usai, balk seal substansi maupun konstruksi episte-

mologi clan metodologinya. 

Jika syaniat Islam dalam makna ajaran Islam dalam konteks Isla-

misasi itu dimasukkan ke ranah ijtihad, maka persoalan akan semakin 

kompleks seining dengan keragaman pandangan, tafsir, clan pema-

haman tentang syariat atau ajaran Islam baikyang menyangkut aspek 

akidah, ibadah, clan akhlaklebih-lebih muamalah karena ijtihad mem-

buka ruang kemajemukan pandangan. Kelahiran berbagai mazhab 

atau aliran dalam Islam sejak akhir abad pertama Hijriyah yang mela-

hirkan ahiatsar clan ah(ra'yi yang diikuti dengan lahirnya berbagai 

mazhab clan golongan dalam Islam, maupun berbagai ragam pemi-

kiran Islam dalam sejarah perkembangan Islam kontemporer balk di 

negeni-negeri Islam maupun negeri-negeni Muslim menunjukkan ke-

majemukan paharn tentang Islam atau syaniat Islam clan aktualisasi-

nya dalam kehidupanumat. 

Sebaliknya,jika syaniat Islam Iebih sebagai hukum Islam,yang ben-

arti satu aspek dan ajaran Islam, formalisasi syariat Islam semakin ma-

suk ke ranah kemajemukan dalam pemahaman, penafsiran, can ak-

tualisasinya dalam kehidupan umat Islam. Manakala formalisasi syariat 

Islam itu bersifat senba-absolut clan menyeluruh, timbul pertanyaan 
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seberapa jauh ruang kehidupan umat Islam pada khususnya dan 

umat manusia pada umumnya yang dimensinya Was masih memiliki 

keleluasaan ketika harus dicandra atau distruktur oleh ajaran Islam 

yang serba-berdimensi hukum? Seberapajauh dimensi syariat dalam 

makna hukum hams masuk dan tidak perlu masuk dalam ranah kehi-

dupan umat Islam dan masyarakat umum yang memang luas sekali 

dan rnemerlukan gerakdinamis lebih dari sekadar patokan boleh dan 

tidak boleh? Dimensi kehidupan mu'Omakih-dunyawiyah sangatah 

luas, balk bag! umat Islam maupun masyarakat nianusia pada umum-

nya, sebutlah politik, ekonomi, etika, pendidikan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan hal-hal yang bersifat every-daylife dalam kebuda-

yaan ummah atau masyarakat. Ketika syariat atau hukuni Islam daam 

patokan-patokan al-a/jkâm at-khanisah rnasuk ke ranah kehidupan 

yang luas itu harus dikaji seberapa jauh dan pada bagian mana saja, 

sehingga ruang untuk menjalankan kehidupan selaku khalifah di mu-

ka bumi tetap terbentang luas guna terus berijtihad dan berikhtiar 

dalam memakmurkan dan membangun peradaban yang utama de-

ngan kekuatan nurani dan akal pikirannya yang terbuka luas. Di sini-

Iah aspek syariat (hukum) tidak cukup mernadai untuk meng-cover 

apalagi mereduksi ranah kehidupan yang sangat luas itu ke dalam 

ajaran satu dimensi. Lebih-lebih manakala dirujuk pada sejumlah te-

muan para ahli bahwa dalam Al-Quran itu aspek afrkôm  atau yang 

berdimensi tidak lebih darl sekitar sepuluh persen, yang berarti as-

pek-aspek nonhukum sangatlah luas dan mayoritas. Jika demikian 

adanya bagaimana mungkin satu diniensi yang sepuiuh persen da-

lam ajaran Islam harus mendominasi seluruh ranah kehidupan yang 

serba-terbentang luas dan multidimensi. Dalarn makna luas, bagai-

mana Islamisasi yang dikodifikasi atau bahkan direduksi menjadi sya-

riatisasi diletakkan dalam konteks rnembangun peradaban umat Is-

lam pada khususnya dan peradaban umat manusia pada umumnya 

yang jauh Iebih luas dan superkompleks daripada satu dirnensi hu-

ku m? 
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Persoalan semakin kompleks ketika penerapan syariat Islam balk 

dalam pemaknaan umum (Islamisasi) Iebih-Iebih khusus (syariatisasi) 

dalam kehidupan suatu bangsa yang majernukdan secara formal bu-

kan berada di negara Islam sebagaimana berlaku di Indonesia. Berba-

gai aspirasi, pemaharnan, dan kepentingan balk car kalangan umat 

Islam maupun masyarakat luas yang sangat heterogen memerlukan 

format pemahaman substantif dan aktualisasi syariat Islam yang tidak 

serbatunggal, monolitik, can rnutlak kaku. Ijtihad clan berbagal kom-

ponen umat Islam balk dalam memahami maupun menerapkan sya-

nat Islam rnenjadi keniscayaan, yang memerlukan konsensus-kon-

sensus baru dari kalangan ulama can cendekiawan rnaupun tokoh 

Islam dalam berbagal format can relasinya. Sekali melakukan hege-

monisasi, homogenisasi, dan pemutlakan akan melahirkan banyak 

kesulitan dan kerumitan yang kompleks, lebih-Iebih ketika dihadap-

kan pada kemajemukan masyarakat Indonesia sendini. Jika salah me-

ngonstruksijustnu akan menjadi beban sendini bagi rnasa depan Islam 

dan kehidupan umat Islam di negeni ini. 

Di sinilah kompleksitas clan tidak sederhananya formalisasi syariat 

Islam dalam kehidupan umat Islam pada khususnya can umat manu-

sia pada umumnya,yang memenlukan perspektif yang multitafsirdan 

multidimensi. Persoalannya bukan sekadar pada setuju atau tidak 

setuju formalisasi syaniat Islam, melainkan Iebih jauh lagi menyangkut 

banyak aspek car esensi dan substansi hingga perspektif dan aktua-

lisasinya dalam konteks kehidupan yang luas clan dinamika umat Is-

lam maupun masyarakat Indonesia yang kompleks. Jangan mudah 

menuduh pihak yang knits atau membuka pandangan yang luas Se-

putar formalisasi syaniat Islam sebagai Muslim yang sekuler-liberal 

atau anti-syariat Islam, kanena begitu banyakhal yang hanus diduduk-

kan persoalannya balk secara substansi maupun penerapan. Lebih-

Iebih dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat Indonesia yang 

majemuk can berdiri tegak di sebuah negara yang memang bukan 

negara Islam, meskipun mayonitas beragama Islam, yang berada da-

lam kenyataan"satu Islam benagam pandangan clan realitas kehidup- 
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an'yang harus dijalani secara niscaya sebagai bagian yang melekat 

dari kesejarahan dan kehadiran Islam di Indonesia tanpa harus kehi-

langan eksistensi keislamannya yang autentik. 

Dan telaahan sekilas atas perkernbangan Islam di Indonesia dalam 

kurun sepuluh tahun terakhir dengan berbagai persoalannya itulah, 

make penulis mencoba menghadirkan kembali buku Gerakan Islam 

SyariatkeproduksiSalafiyah Ideologis di Indonesia, yang pernah diter-

bitkan tahun 2007. Buku tersebut sesungguhnya merupakan disertasi 

penulis untuk meraih gelar doktor bidang studi Sosiologi di Pascasan-

jana Universitas Gadjah Math. Atas dorongan berbagai pihak, kini 

buku tersebut hadir kembali untuk edisi baru yang diterbitkan oleh 

Penerbit Mizan Banding. Dengan sedikit perubahan struktur penulis-

an terutama pada Pendahuluan dan beberapa paragraf tertentu yang 

dipandang perlu penyuntingan, make buku mi hampir same isinya 

dengan disertasi yang penulis susun. Untuk edisi baru buku mi 
berjudul Islam Syariat: Reproduksi Salahyah Ideologis di Indonesia. 

Suatu kajian sosiologi yang menggunakan perspektif gerakan sosial 

(social movements) dengan fokus lslamicMovement yang berkembang 

dalam wacana pemikiran Islam mutakhir. Semoga bermanfaat bagi 

dunia ilmu pengetahuan dan pengembangan pemikiran keislaman 

di negeri tercinta mi. 
Studi tentang gerakan Islam dengan menggunakan perspektifge-

nakan sosial (social movements) khususnya gerakan keagamaan (reli-

gious movements) merupakan kerja akadernik yang tidak mudah. Le-

bih-Iebih dengan menggunakan perspektivisme, yakni memadukan 

sejumlah perspektif yang ingin rnemahami due dimensi sekaligus. Di 

satu pihak ingin memahami pandangan-dunia (world-view) pare ak-

tivis gerakan tersebut dari beranda dalam (pendekatan emik) dengan 

kritis tanpa harus terjebak pada romantisme dengan mencoba me-

nyelami dinamika antara perspektif integralisme dan dekonstruksio-

nisme yang berkembang dalam alam pikiran den wacana keislaman 

kontemporer. Di pihak lain berupaya memahami secana interpretatif 

tanpa harus terjebak pada sikap positivis (pendekatan nomotetik) 
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dalam mengkaji dinamika gerakan Islam yang mengusung tema dam 

aksi formalisasi syariat Islam dalam struktur negara atau pemerintah: 

an. Penul is mengamati terdapat kecenderungan kajian keislaman Se-

cara Iebih kritis, tetapi interpretatif. Sebagian peneliti khususnya dan 

luar kadang pada rornantisasi gaya emik (pendekatan dari dalam, 

ideografis) ketika meneliti gerakan-9erakan Islam di Indonesia, Se-

hingga fakta yang Iumrah pun rnenjadi dramatik, seperti dalam meng-

amati kondisi ketertinggalan (tradisionalisme) kadang dikonstruksi 

sebagai kekayaan tradisi lokal yang kadang tanpa melihat aspek-as-

pekfaktual atau nyata clan tradisionalitas sebagai sebuah keterbela-

kangan. Sebaliknya, dengan pendekatan etik (evaluatif) sebagaimana 

dalam studi fundamentalisme Islam, para peneliti melihat atau meng-

gambankan gerakan-gerakan Islam dalam pencitraan yang mengan-

dung banyak stigma (gambaran negatif), kadang dengan meng-

abaikan aspek keyakinan (belief system) yang dianut oleh para aktivis 

gerakan Islam tersebut sebagai kenyataan faktual yang memang de-

mikian adanya. 

Bayang-bayang lain darl studi gerakan Islam ialah kuatnya pende-

katan atau perspektif studi Islam (Islamic Studies, DirOsOt !slOmiyyah) 

yang nnelihat atau mengonstruksi kenyataan dengan sudut ajaran 

semata, sehingga pendekatan etik (nornotetik) juga menjadi kuat 

yang kadang mengabaikan aspek-aspeksosiologisyang berkembang 

dalam kehidupan umat Islam maupun masyarakat luas. Kendati, studi 

Islam sejatinya banyak nienyentuh ranah sosiologis, bahkan dalam 

perkernbangan mutakhir menunjukkan fenomena baru dengan lahir-

nya pendekatan Iebih holistik, yang oleh M. Amin Abdullah disebut 

dengan interkoneksitas dalam studi Islam kontemporer. 

Di tengah dinamika atau dialektika atau bahkan dikotomi dua 

pendekatan tersebut, maka studi/kajian yang penulis lakukan dalam 

meneliti gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi/legislasi 

syariat Islam dalam institusi negara/pemerintahan, yang dalam hal ini 

disebut dan dilukiskan dalam tema studi tentang"Gerakan Islam Sya-

nat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di lndonesia' mencoba untuk 
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mencari "jalan lain" atau melakukan sintesis seperlunya. Bagaimana 

gerakan Islam syariat ditelaah secara Iebih eklektik (melintasi, berge-

rak car rentang satu dengan rentang Iainnya), sehingga diperoleb 

gambaran dan analisis yang Iebih Iengkap atau tidak satu sudut be-

laka. OIeh karena itu, dalam memahami gerakan Islam syariat yang 

menjadi pusat perhatian studi sebagaimana kajian disertasi yang men-

jadi buku mi, penulis menggunakan perspektif gerakan sosial dengan 

dukungan perspektif integralisme dan dekonstruksionisme Islam. 

Ketika penulis mencoba untuk menggunakan perspektifgerakan 

sosial pada awalnya juga memperoleh kritikan car kawan-kawan di 

jurusan Sosiologi, karena selama ini studi gerakan sosial mengambil 

objek kajian pada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat spontan 

atau gerakan perlawanan massal sebagaimana dalann studi gerakan 

Milenari atau Mesianis. Namun, penulisjustru melihat sebaliknya,jika 

studi gerakan keagamaan mengikuti paradigma klasik seperti itu, 

sampai kapan pun soslologi gerakan sosial tidak akan berkernbang 

untuk memahami atau rnencandra gerakan-gerakan keagamaan yang 

bersifat terorganisasi. Padahal, kenyataan juga menunjukkan bahwa 

gerakan-gerakan Islamjustru banyak yang mengklaim atau menyifati 

dirinya dengarfgerakan'(harakah), sehingga perlu memperoleh ana-

isis clan penspektif yang baru pula. 

Dalam wacana can dinamika kajian akademik seperti itu, maka 

dalam mengkaji gerakan Islam syariat memang menjadi suatu tan-

tangan tersendiri. Ambillah contoh, ketika kelompok ini seperti ditun-

jukkan oleh HizbutTahrir Indonesia (Fill) menyuarakan secaragencar 

tentang penjuangan menegakkan kekhilafahan Islam di Dunia Islam 

(transnasional), secara sepintas car permukaan gerakan mi tidak ter-

kesan memiliki agenda politik perjuangan negara Islam di Indonesia 

sebagaimana gerakan DIITII pada masa silam. Namun, timbul perta-

nyaan,jika tidak memiliki agenda politik, maka untuk apa melakukan 

gerakan dengan terus-menerus rnengusung agenda penegakan ke-

khalifahan Islam? Jika sekadar membentuk alam pikiran di kalangan 

urnat Islam apakah pada tahap selanjutnya akan dUkuti gerakan aksi 
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atau berhenti di posisi wacana? Di sini isu penegakan kekhalifahan 

Islam bukan persoalan sederhana, apalagi dengan rnenilik pandang-

an-pandangan keagamaan dan sikap ideologis kelompok in' yang 

sangat militan can true-believing (fanatik kuat) selalu memosisikan 

konfrontasi ideologis antara sistern Islam versus sistem kufur, haram-

nya demokrasi, dâral-lslOm lawan dOra/-barb, dan sebagainya. Demi-

kian pula dengan sikap oposisi ideologis terhadap sistem negara In-

donesia yang dipandangnya bukan sistem Islam, sehingga I-if I tidak 

mengambil bagian dalam sistem politikdi negeri ini kendati posisinya 

sebagai Partal Politik Ideologis Islam. Aka perjuangan politik-ideologis 

sekadarwacana atau sosialisasi kesadaran can pernahaman di tingkat 

masyarakat tanpa tujuan politik yang bersifat struktural ke tingkat 

negara, lantas untukapa perjuangan yang demikian penting can me-

Iibatkan aspek keyakinan yang begitu militan seperti itu jika tanpa 

tujuan dan aksi politik? Sebutlah jika mayoritas umat Islam dan ma-

syarakat di negeri ini telah bersetuju dengan kekhilafahan Islam yang 

diperjuangkan HTI, lantas mau diapakan Negara Indonesia yang ber-

dasarkan Pancasila can selama ml diposisikan bukan sebagai Data)-

lslorn? Pada posisi ideologis dan politik seperti itu, gerakan Islam sya-

nat sebagai pembawa misi perjuangan ideologi Islam di tingkat nega-

ra menjadi tidak sederhana untukdikonstruksi antara sekadarwacana 

ideologis dan aksi politik. 

Contoh lain mengenai klaim (pengakuan) penegakan syariat Islam 

(tathbTq al-syari'at) yang secara gencar diperjuangkan oleh gerakan 

Islam syariat sebagaimana diusung HTI dan MMI (Majelis Mujahidin 

Indonesia). Kelompokini memandang gerakan Islam seperti Muham-

madiyah dan Nandlatul Ulama (NU) tidak memperjuangkan formali-

sasi syariat Islam dalam kehidupan negara, apalagi yang bersifat hu-

kum Jinayat (pidana). Asurnsinya gerakan Islam syariat seperti HTI, 

MMI, can lain-lain memperjuangkannya hingga ke aspekjinayat atau 

hukum pidana Islam untuk menjadi hukum positif. Jinayat atau hu-

dud (jenis hukuman yang telah dipastikan oleh syariat) seperti p0-

tong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina, hingga qishdsh untuk 
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pembunuh, harus menjadi tujuan clan representasi utama gerakan-

nya. Namun, dalam praktiknya gerakan Islam syariat, kecuali usulan 

MMI can praktiktajjir(hukum cambuk) di Nanggroe Aceh Darussalam 

tidak terfokus ke hudud atau jinayat, tetapi semua aspek syariat di-

Maim can diperjuangkannya termasuk aspek ibadah can akhlak atau 

juga a/iwo! al-syakhshiyyah ( hukum keluarga) sebagaimana selama mi 
telah terlaksana daiam kehidupan umat Islam. F-Iingga di sini kajian 

tentang gerakan Islam syariat dengan pendekatan gerakan sosial ti-

daklah pada tujuan normatif clan syaniat yang rnesti ditegakkan, te-

tapi banyakaspeknya,yakni sistem keyakinan can pengetahuan, mo-

tif gerakan, akar can konteks sosiologis, hingga ke manifestasi can 

dinarnika gerakannya sebagaimana realitas yang ditampilkannya. 

Bahwa mungkin saja pada akliirnya gerakan Islam syaniat ml akan 

menyapu bersih semua aspek syariat atau sebaliknya hanya berhenti 

pada aspek-aspek tertentu, semuanya masih menunggu penkem-

bangan ke depan yang bukan hanya kelompok-kelompok Islam ini 

yang menentukan, melainkan umat Islam clan masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Di smnilah kajian sosiologis seputar gerakan Islam 

syariat menjadi penting clan menanik untuk dilakukan. 

Fokus kajian gerakan Islam syaniat yang penulis lakukan ingin me-

ngetahui, menjelaskan, clan menemukan jawaban atas tiga aspek 

penting sebagai sebuah gerakan keagamaan yang tamp!] dengan 

militan. Ketiga aspek yang dikaji tersebut ialah: 

(1) Mengapa kelompok Islam syariat menunjukkan militansi yang 

tinggi,kendatidalam kasus Piagam Jakarta mengalami kegagalan 

can tidak didukung oleh arus besar kelompok Islam dan kekuatan 

sosiakpolitik lain di negeri mi? Artinya, mungkinkah terdapat sis-

tem keyakinan atau paham tertentu di luar aspek-aspek situasio-

nal/kondisional yang mendorong militansi gerakan mi? 

(2) Mengapa gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat 

dalam institusi negara mengalami pengulangan kembali (repro- 
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duksi) di Indonesia? Yakni, dalam kondisi-kondisi sosial seperti apa 

sehingga gerakan Islam tersebut muncul dan cenderung nieluas? 

(3) Bagaimana kehadi ran gerakan Islam syariat dalam dinamika sosial-

keagamaan dan perkembangan masyarakat di negeri ml? 

Dengan sejumlah kemuskilan yang dihadapi, maka studi/kajian 

tentang gerakan Islam syariat yang penulis lakukan menggunakan 

tiga perspektif sosiologis secara sintesis agar diperoleh gambaran 

yang Iebih Iengkap. Pertama, dengan pendekatan emik (mencoba 

memahami), penulis menggunakan perspektif integralisme Islam Se-

bagaimana tumbuh dalam alam pikiran kaum"lslamis"seperti F-Iasan 

Al-Bana, Sayyid Quthb, Abul Ala Al-Maududi, dan para aktivis Islam 

syariat; yang meyakini dan memahami Islam sebagai ajaran yang me-

nyeluruh yang hams dipraktikkan dalam segenap dimensi kehidupan, 

termasuk dalam dunia politik atau negara. Kedua, dengan pendekat-

an etik (kritik) penulis juga menggunakan perspektif dekonstruksio-

nisme, sebagaimana dikembangkan An-Naim, Al-Jabiri, dan kalangan 

neomodernisme; yang mernandang pentingnya reformulasi ajaran 

Islam khususnya syariat dalarn kehidupan kontemporer. Ketiga, per-

spektif gerakan sosial (social movements), sebagaimana dikembang-

kan dalani tradisi pemikiran sosiologi gerakan keagamaan (religious 

movements); yang memosisikan Islam dan umat Islam dalam relasi-

relasi sosial yang kompleks yang melibatkan aspek-aspek keyakinan, 

pengetahuan, organisasi, dan praktik keagamaan yang bertemali de-

ngan situasi ketegangan struktural dan konflik, peluang-peluang pa-

litik, kondisi kultural, dan respons-respons aktual yang dinamis. 

Secara konseptual, gerakan "Islam Syariat" yang dikaji digambar-

kan sebagai tipologi aksi kolektif sekelompok umat Islam yang mem-

perjuangkan penerapan syariat Islam secara formal dalam institusi 

negara/pemerintahan di Indonesia. Gerakan mi secara gigih dan ml-

litan diperankan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), HizbutTah-

rir Indonesia (F-ITI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) 
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Sulawesi Selatan, dan kelompok-kelompok Islam di Jawa Barat, di Se-

jumlah cjaerah lain, can di Nanggroe Aceh Darussaiam (NAD) yang 

telah berhasil meraih Otonomi Khusus yang memberlakukan syariat 

Islam. Dalam khazanah Islam, kiasik kategori"islam syariat"dibedakan 

dad Islam akidah'sebagairnana terminologi Mahmud Syaltut,juga 

berbeda dari'Islam tarekat" (Islam "hakikat") dalam kategorisasi Bas-

Sam Tjbi untuk gerakan sufisme di Dunia Islam. Gerakan ini, dengan 

watak"Saiafiyah Ideologis" yang memperjuangkan syariat dalam in-

stitusi negara, dibedakan pula darl Islam syariat yang bergerak dalam 

lapangan ekonomi atau perbankan, yang belakangan marak dengan 

gerakan"ekonomi syariat"atau "perbankan syariat' Objektivai syariat 

Islam di bdang ekonomi biasanya Iebih mudah diterima karena me-

nyentuh hukum "permintaan danpenawaran"yang biasanya bersifat 

cairdilakukan oleh siapa saja sejauh menguntungkan secara finansial, 

apalagi manakala corak kapitalistik masih melekat can tidak menjadi 

ancaman senius bagi sistem ekonomi kapitalisme yang dominan saat 

W. 

Gerakan Islam syariat tersebut merupakan fenomena baru dan 

sangat tipikal (khusus) karena mengusung tema utama "penegakan 

syariat Islam" (tathbiq al-syari'at), membangun "rumah politik Islam'; 

bahkan ingin mewujudkan negara Islam (Daulah Islamiyah) dalam 

bentuk kekhaiifahan Islam atau negara Khilafah. Dikatakan baru kare-

na ikon atau tema"syariat Islam" benar-benar menjadi isu utama de-

ngan onientasi perjuangan legislasi secara formal, sehingga gerakan 

Islam it-il menampilkan dua wajah rigid sekaligus, yakni "syariatisasi" 

dan "formalisasi" Islam. Islam ditampilkan dalam wujud syariat dan 

berorientasi pada perjuangan ideologi-politik. Dengan klaim Islam 

kâffah kelompok Islam syariat teiah menampiikan Islam berwajah 

serba-syariat, sehingga terbentuk pandangan-dunia (world-view) Is-

lam serba-syariat atau "Syar'isme" (Syar'iyyah). Islam ditransformasikan 

atau lebih tepatnya direduksi ke dalam ajaran syariat, yakni sebagai 

"tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan" yang ben-

corak hokum Islam, yang porsinya sekitar sepuluh persen can keselu- 
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ruhan ajaran Islam. Dengan pandangan serba-syariat ito, maka Islam 

menjadi serbalegal-formal clan doktriner sebagaimana prinsip"aI-ah-

kâm al-khamsah" (lima asas hukum Islam), yakni wajib, sunnah, ha-

ram, makruh, clan mubah dalam paradigma fiqih Islam. Islamisasi 

yang bercorak dakwah multi-aspek pun direduksi menjadi 'syariati-

sasi' yakni melembagakan syariat Islam secara formal dalam seluruh 

ml kehidupan, Iebih khusus dalam institusi negara. 

Pola gerakan Islam syariat yang bercorak formalisasi syariat clan 

menempuh jalur negara tersebut berbeda cart arus-utama gerakan 

Islam di Indonesia, baik yang diperankan oleh para wall path masa 

lampau maupun genakan Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama path 

awal abad ke-20, yang menampilkan conak Islam dan Islamisasi yang 

moderat, lentur, clan berwajab kultural. Gerakan"Islam syaniat"rneru-

pakan bentuk reproduksi dad gerakan "Salafiyah" (Salafisme) yang 

bercorak"ideologis" (Islamisme, lskimiyyah) sebagaimana ditemukan 

dalam gerakan revitalisasi (revitalization movements) clan gerakan 

penyelamatan (redemptive movements) dalam gerakan keagamaan 

mengikuti pola RevivalismeWahabiyyah (di Arab Saudi) can Neorevi-

valisme Ikhwanul Muslimin (di Mesir), iama'at-i-lslami (di Pakistan), 

clan Taliban (di Afghanistan); dengan kecenderungani pada "tradisio-

nalisme"dan"konservativisme"yang lebih menonjol. Oleh karena itu, 

gerakan ini secara ideologis berbeda dengan Revivalisme Islam yang 

bercorak reformis atau modernis, sepenti Muhammadiyah dan de-

ngan gerakan Islam 4tnadisional"seperti halnya Nabdlatul Ulama yang 

cenderung Ientur atau moderat, Iebih-Iebih dengan gerakan Neo-

modernisme Islam atau "Islam liberal' sebagaimana muncul di era 

n,utakhmr. 

Gerakan Islam syaniatdalam aktualisasi gerakannya ternyata tidak-

lah tunggal. Gerakan ml menunjukkan variasi yang sedikit berbeda, 

yakni: (1) RizbutTahrir Indonesia (HTI) lebih kuat pada onientasi politik 

dengan cita-cita membentuk kekhalifahan Islam atau negara Khffa-

fah, yang tidak lain sebagai bentuk negara Islam klasik; (2) Majelis 

Mujahidmn Indonesia Iebih menekankan pada penegakan syariat, te- 
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tapi mendukung terbentuknya kekhahfahan Islam; serta (3) KPPSI can 

kelornpok-kelompok Islam syariat di daerah-daerah lebih menekan-

kan pada penerapan syariat Islam melalui legislasi can tuntutan pem-

bentukan Otonomi Khusus untuk pemberiakuan syariat Islam dalam 

bingkai Negara Indonesia. Namun, gerakan Islam syariattersebut ber-

temu dalam satu titik, yaitu formalisasi syariat Islam dalam institusi 

negara dengan strategi gerakan yang berada dalarn rentangan antara 

membangun "negeri Syariat" hingga "negara Syariat" yang perkem-

bangan gerakannya masih akan mengalami proses dinamika yang 

panjang can penuh tarik-menarik dengan gerakan-gerakan Islam can 

kekuatan-kekuatan masyarakat Iainnya di Indonesia. 

Dengan sudut pandang sosiologi, kajian ini dapat mengungkap-

kan bahwa gerakan Islam syariat merupakan gerakan keagamaan 

yang terorganisasi dan menempuh strategijalur"atas"(top-down) can 

"bawah' (botom-up) secara sinergis. Kendati merupakan arus-kecil, 

gerakan ml menunjukkan daya militansi yang tinggi, sehingga mem-

peroleh tempat tertentu daiam kehidupan umat Islam di negeri ini. 

Jika mernperoleh peluang politik (po!(caI opportunity) yang leluasa 

dalam situasi yang krisis balk secara struktural maupun kultural, maka 

gerakan Islam syariat akan mentiliki dinamika sendiri untukterus turn-

buh clan berkembang. Daya militansi yang tinggi itu sangat me-

mungkinkan karena terdapat pandangan-dunia (world-view) yang 

bersenyawa dengan aspek-aspek situasional yang mendorong clan  

membangkitkan militansi "gerakan Islam syariat' Dengan demikian, 

penelitian ini berbeda dengan arus-utama kajian-kajian sosiologis 

mengenai gerakan Islam mutakhir seperti studi tentang fundamen-

talisrne Islam, yang Iebih banyak menelusuri aspek-aspek situasional 

dengan kecenderungan mengabaikan dimensi alam pikiran atau ke-

yakinan yang melekat dalam gerakan Islam tersebut. 

Dengan model dan fokus kajian sebagaimana digambarkan terse-

but, secara umum buku ini membahas aspek-aspek khusus sebagai 

berikut: 
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Pendahuluan. Pada bagian mi dibahas tentang aspek-aspekumum 

yang melatarbelakangi dan menjadi basis kerangka analisis serta pe-

nelitian rnengenai gerakan Islam syariat;terdiri atas subbahasan: Des-

kripsi Masalah, Studi Terdahulu, Perspektif (Perspektif Integralisme, 

Perspektif Dekonstruksionisme, Perspektif Gerakan Sosial), dan Ba-

ngunan Metodologis. 

Bab 1, membahas Pandangan-Dunia dan Orientasi Gerakan Islam. 

Pada bagian ni dibahas tentang substansi ajaran Islam yang dikon-

struksi oleh kelompok Islam yang memandang ajaran Islam termasuk 

syariat sebagai sistem kehidupan yang bersifat total can integral de-

ngan seluruh dimensi kehidupan khususnya politik. Dibahas pula ha-

gaimana pandangan Islam yang totalistik atau integralistik itu dirnani-

festasikan ke dalam paham dan praktik keagamaan untuk rnerespons 

perkembangan yang melahirkan gerakan-gerakan Islam. Dalam bab 

mi secara khusus dibahas tentang Islam dan Syariat; Paham tentang 

Negara Islam; Salafiyah dalam Islam; Islam sebagal Ideologi; dan Ge-

rakan-gerakan lslantyang meliputi gerakan Revivalisme Islam, Refor-

misme Islam, Fundameñtalie Islam, Neomodernisme Islam, dan 

IslamTradisional.Termasukdibahas sekilas tentang gerakan lkhwanul 

Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, dan Taliban di Afgha-

nistan, yang memiliki corak yang dikenal dengan Neorevivalisme 

Islam. 

Bab 2, membahas Dinamika Islantisasi dan Ideologisasi Islam. Pada 

bagian ini digambarkan tentang perkembangan Islam di Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan proses Islamisasi dan perkem-

bangan gerakan ideologis di kalangan umat Islam sejakawal kebang-

kitan nasional hingga era Reformasi yang diwarnai pergumulan ke-

lornpok Islam dalam kancah politik nasional. Aspek bahasan meliputi 

Islamisasi dan Pan-lslamisme; Awal Kebangkitan Islam; Piagam Ja-

karta, Konstituante, dan DI/TIl; Islam ideologis pada Era Orde Baru; 

dan Islarnisme di era Retormasi. 

Bab 3, membahas Penerapan Syariat Islam di Daerah, yang meng-

gambarkan gerakan Islamisasi Jalur Bawah. Pada bagian ini digam- 
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barkan tentang 	 rand  dan perkembangan gerakan-gerakan Islam 

yang memperjuangkan formalisasi syariat di sejumlah daerah seba-

gaimana yang menjadi fokus penelitian untuk buku ini. Digambarkan 

tentang gerakan Penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, Pene-

rapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Penerapan Syariat 

Islam di Jawa Barat, Penerapan Syariat Islam di Daerah Lain, dan tipo-

logi persamaan serta perbedaannya. 

Bab 4, membahas Gerakan Flizbut Tahrir can Majelis Mujahidin: 

Islamisasi JalurAtas. Bahasan meliputiMembangun Sistem Islam, Ge-

rakan Majelis Mujahidin Indonesia (Tuntutan Penerapan Syariat Islam 

can Memperjuangkan Piagam Jakarta); dan Hizbut Tahrir Indonesia 

(Menegakkan Kekhalifahan Islam clan Tuntutan Menegakkan Syariat 

Islam), serta bagaimana persamaan can perbedaannya di tiga wilayah 

yang menjadi pusat gerakan syariat di Indonesia itu. 

Bab 5, membahas tentang Islam Syariat can Reproduksi "Salafiyah 

Ideologis' Pada bagian ini secara khusus dianalisis tentang gerakan 

Islam syariat antara fakta sosiologis yang berkembang can perspektif 

yang digunakan dalam buku W. Bagian mi cukup penting karena da-

pat memahami akar, karakter, manifestasi, konteks, can dinamika ge-

rakan Islam syariat sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya. 

Bahasan di bab ini meliputi Keyakinan serba-Syariat (Syar'isme), Sa-

lafiyah Ideologis, Proses Gerakan Syariat (Reproduksi Ideologis, Re-

Islamisasi can Politisasi Syariat, serta Strategi Gerakan Syariat), Kon-

teks Gerakan Islam Syariat (Sikius Krisis, Kebangkitan Agama, Konflik! 

Perlawanan Ideologis, Respons Sektarian, clan Marginalisasi Sosial), 

clan Dinamika Gerakan Syariat (can Salafiyah Reformis ke Ideologis, 

Kontinuitas can Perubahan, can Respons can Pertentangan). Gab mi 
mengonfirmasikan fakta can teori sebagaimana dibahas pada bab-

bab sebelumnya, yang menghasilkan gambaran yang terfokus me-

ngenai gerakan Islam syariat yang menjadi titik bahasan buku ml. 
Kesimpulan, terdiri atas narasi mengenai Pandangan-Dunia Sya-

nat, Reproduksi Salafiyah Ideolo9is, serta Konteks clan Dinamika Ge-

rakan. Sebagaimana pada umumnya kesimpulan, pada bab terakhir 
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in' disimpulkan tentang aspek-aspek penting yang menjadi fokus ka-

jian, disertal dengan catatan penutup sebagai akhir wacana. 

Kepustakaan yang menjadi rujukan dalam penyusunan buku mi, 
di luartemuan-temuan, informasi, dan wawasan yang penulis peroleh 

car lapangan serta berbagal pihakyang rnenjadi kerangka pengeta-

huan dalarn penyusunan buku ini. 

Banyak hal yang menarik car kajian/studi gerakan Islam syariat 

yang berkembang di Indonesia pada era terakhir mi. Prof. M. Amin 

Abdullah dalam ujian terbuka mempertanyakan secara tajam menge-

nai prospek gerakan ml pada nasa depan. Perkembangan ke depan 

mengenai gerakan Islam syariat mernang tidak sederhana, karena 

kan dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang saling terkait seperti re-

Iasi can dinamika gerakan-gerakan Islam Iainnya di luargerakan Islam 

syariat, termasuk seberapa jauh peran Islam arus-utama seperti Mu-

hammadiyah dan Nandlatul Ulama dalam memainkan peran dakwah-

nya yang bersifat alternatif. Demikian juga dengan aspek katalisator 

yang menjadi pendorong maraknya gerakan-gerakan Islam yang me-

nampilkan diri secara tekstual, formalis, clan militan sepenti itu ter-

utama yang berkaitan dengan kondisi sosiologis baik domestik mau-

pun dunia internasional. 

Konstruksi teronisme yang digelorakan Amenika Serikat can seku-

tunya ke kelompok Islam, ditambah sikap radikal sebagian kelompok 

Islam liberal yang selalu menjadi kekuatan "lawan tanding" bagi ke-

lompok Islam in', dimungkinkan dapat mempersubur militansi gerak-

an Islam syaniat untuk semakin merniliki keabsahan hadir sebagai 

kekuatan Islam "penyelamat' Di samping masalah-masalah sosial 

yang dianggap "sosiopatik" (sakit) tenutama yang berkaitan dengan 

moralitas, akan memicu kelompok Islam syaniat untuk hadir mem-

bawa syaniat Islam sebagai solusi satu-satunya di tengah sistem kehi-

dupan dunia yang dipandang bobrok dan tidak Islami. Kecil, tetapi 

vokal dan militan tentu akan memberi warna terhadap dinamika dan 

wajah gerakan Islam di negeri ini, kendati tidak identik dengan me-

nentukan anus besar sejarah Islam ke depan. 
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Akan berubahkah kelompok Islam syariat dengan sikapnya yang 

militan, ideologis, dan serbaformalis? Prof. Dr. M. Mahfud MD, balk 

dalam ujian disertasi maupun lewat tulisan kolomnya di salah satu 

media, mempertanyakan dan mengupas dengan tajam mengenai 

niasalah yang satu ini. Bahwa gerakan Islam syariatjuga akan berubah 

daya militansi dan doktrinernya ketika berhadapan dengan dunia 

nyata yang bersifat praktis atau pragmatis. Menurut mantan Menhan 

kan yang juga kini jadi politisi ini, jika ingin mengubah sikap militan 

dan formalis para aktivis Islam syariat terdapattigajalur penting, yak-

ni sekolahkan mereka ke Barat, masukkan ke panggung politik/pe-

merintahan, dan hadapkan pada dunia nyata. 

Mernang, dinamika suatu gerakan keagamaan tidaklah linier, sela-

lu bergerak dalani rentang yang beragam, dan tidak ideal sebagai-

mana dibayangkan oleh sementara orang. Kadang muncul kontro-

versi atau mungkin diskontinuitas (perubahan, keterputusan) dan 

idealisasi yang bersifat normatif. Kenyataan path sejumlah kasus bah-

kan menunjukkan, aktivisme yang tampak radikal pada satu rentang 

sening berlari ke rentang lain secara radikal pula, sehingga mereka 

yang semula berada di ranah "serbasuci"ketika masuk ke dunia nyata 

justru tampil serbapragmatis. Berdasarkan pengalamannya di dunia 

politik, Profesor Mahfud mernberi contoh lain tentang sikap pragma-

tis para aktivis partai politik Islam, yang tiada bedanya dengan dunia 

politik sekuler pada umumnya, kecuali sekadartampilan-depan (front 

stage) yang mengemas isu politik Islam di ruang publik. Aka hal se-

perti itu terjadi, penjelasannya tentu menyangkut political behavior 

(perilaku politik) yang memiiikl ranah sendiri yang bersifat nyata 

(praktis, pragmatis), yang sering berbeda dan memiliki jarak dengan 

idealisasi di ranah normatif. Kenyataan di dunia politik yang bersifat 

praktis/pragmatis memang tidakjarang menampilkan paradoks, bah-

Wa suatu ekstremitas sering bergerak dari satu pendulum ke pendu-

lum lain dalam rentang yang radikal, sehingga sulit berhenti di titik 

moderat. lenomena paradoks semacam itulah yang oleh Buya Ah-

mad Syafli Maarif, ahli sejarah Islam dan mantan Ketua PP Muham- 
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madiyah, sebagai "sekuler dalam praktik' suatu gambaran tentang 

kesenjangan antara dunia ideal (ajaran) dan duna nyata (tindakan) di 

tengah kuatnya simbol-simbol formal Islam yang merab menyala ak-

sana gincu. 

Namun, pergerakan atau perubahan yang ekstrem semacam itu 

kadang tidak mudah dicerna oleh umat yang awam, karena begitu 

kuatnya penanaman simbolisme dan idealisasi (dogmatisasi) Islam. 

Dengan demikian, pragmatisasi politik atau Iangkah pragmatis lain-

nya, apa pun bentuknya sering dianggap benar dan mernperoleh 

pembenaran Islam. Umat pada umumnya masih terpesona dengan 

simbol-simbol luaryang tampak Islami, kendati bersifat serpihan clan 

tidak menyentuh aspek-aspek mendasar. Simbol Islam dan dakwah 

mudah sekali "memikat" hati umat, kendati di balik itu semua penuh 

agenda dan orientasi politik yang bersifat pragmatis rnenuju pada 

kekuasaan politik. Kekuasaan politik pun bahkan"disublimasikan"de-

ngan berbagai argumentasi keagamaan yang bercorak Islamisme, 

sehingga memperoleh legitimasi keagamaan yang tampakserbasuci, 

meskipun dalam praktiknya politik yang dijalankan pun akhirnya 

pragmatis pula. Demi kekuasaan, maka berkoalisi dengan pihak mana 

pun talk masalah, bahkan dengan kekuatan politik yang selama mi 
berbeda ideologis secara diametral, yang penting memiliki kepen-

tingan yang sama. 

Fenomena lain menunjukkan bahwa ketika partai politik Islam 

mengusung dakwah sekalipun, maka yang terjadi bukanlah dakwah 

sebagai panglima politik, melainkan politik yang menjadi panglima 

dakwah, kendati secara retorik dakwah dan Islam selalu dijadikan isu 

penting dalam kemasan integralisme Islam atau Islamiyah. Bagi seba-

gian umat, politik bersenyawa dakwah seperti itu tampak ideal dan 

bahkan penuh pesona, tetapi sesungguhnya mengandung banyak 

dilema dan masalah. Dari War tampak adanya sublirnasi (penyucian) 

politik oleh dakwah, tetapi sesungguhnya yang terjadi sub-ordinasi 

dakwah ke dalam politik atau dakwah menjadi alat politik. Hingga di 

sini sebagian pengamat menyebutnya sebagal politisasi Islam, poll- 
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tisasi dakwah, dan politisasi agama. Fenomena pengimpitan dakwah 

can politik yang demikian bahkan secara tidak disadari merupakan 

bentuk sekularisasi dakwah (Islam) di ruang publikdalam makna yang 

sebenarnya, karena dakwah sekadarjadi kuda tunggang atau instru-

men politik. Bahwa selalu ada warna Islam yang dimunculkan ke per-

mukaan, bahkan mungkin secara simboliktampak lebib khusyukdari 

para aktivis politik kaum Islamisme itu, sudah barang tentu sebagai 

hal yangtakterhindari dan bahkan lazim adanya. Mengapa demikian? 

Karenajangankan di Iingkungan partai (formalis) Islam, di partai Jam 

yang sekulersekalipun, sudah menjadi fenomena umum di negeri ml 

bahwa warna dan faktor Islam selalu menjadi bahan pertimbangan 

dan referensi tindakan-tindakan politik. 

Islamisme politik di ranah dakwah bahkan mengandung jebakan 

lebih lanjut, yakni Man terfragmentasinya bahkan terkoyaknya kohe-

sivitas kekuatan-kekuatan gerakan dakwah Islam yang benar-benar 

ingin mencerahkan masyarakattanpa dikaitkan dengan partai politik 

dan agenda-agenda kekuasaan hatta untuk dan atas nama demi ke-

jayaan Islam dan umat Islam sekalipun sebagaimana adagium yang 

berlaku di Iingkungan umat Islam selama ini. Padahal, dengan satu 

sayap poiltik pun, umat Islam semakin terbelah ke dalam berbagal 

afihiasi partai politik yang tumbuh bak jamur di musim hujan dalam 

sewindu era Reformasi mi, sehingga umat Islam Han jauh dari efek-

tivitas politik dalam memperjuangkan cita-citanya. Kin!, fragmentasi 

itu diperlebar ke dunia dakwah yang selama mi digeluti oleh orga-

nisasi-organisasi dakwah Islam seperti Muhamrnadiyah, Nandlatul 

Ulama, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia, AI-Khairat, 

Al-Irsyad, AI-Washliyah, Nandlatul Wathan, can sebagainya. Jika pro-

ses péngimpitan politik dan dakwah tersebut terus berlangsung, le-

bih-Iebih digerakkan oleh para aktivis yang militan, maka peluang 

konflikdi tubuh umat Islam akan semakin terbuka clan melebar. Ener-

gi umat, aktivis, clan tokoh Islam pun akan semakmn terkuras karena 

demikian banyak agenda yang harus dilakukan dan masalah yang 
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mesti dihadapi, padahal umat Islam di negeri mi mayoritas hidup da-

lam serba-keterbatasan. 

Dengan kata lain, ketika Islam dan proses Islamisasi di ranah nor-

matif ditampilkan begitu rigid can penuh simbol takhta suci; dalam 

dunia nyata yang faktual justru tampil paradoks dalam bentuktindak-

an-tindakan politik yang bercorak pragmatisme-sekuler dengan ak-

sesori Islam. Hingga di sin! Islamisme yang demikian kaku, doktrinal, 

can militan menjadi sarat masalah can beban di tubuh umat Islam. 

IN bukan soal pandangan liberal Islam atau fobia terhadap Islam p0-

litik, melainkan sebagai suatu gambaran taktual yang objektif me-

ngenai paradoks atau dilema ideologi politik Islam di dunia nyata. 

Islam paling mudah can memesona untuk diatasnamakan, tetapi be-

tapa sulitnya untuk ditampilkan secara autentik di dunia konkret, le-

bih-lebih di ranah politik. Kehadiran kaum Islamisyang merasa paling 

Islami, paling bersih, dan seolah sebagai pemilik kebenaran, justru 

dapat melahirkan disharmoni di tubuh umat Islam sendiri. 

Memang,tidak mudah menawarkan rancang-bangun Islam ketika 

normativitas Islam—meminjam istilah Prof. Amin Abdullah—tidak 

dikontekstualisasikan dengan historisitas Islam. Lebih-lebih manakala 

Islam yang dikonstruksikan atau ditafsirkan serba-tekstual yang ter-

batas atau parsial dan tidakdidukung oleh perangkat-perangkat kon-

septual atau pemikiran yang cerdas clan menyeluruh. Apalagi jika 

dikaitkan dengan kondisi infrastruktur can jamaahjamaah umat Is-

lam yang masih serba-terbatas can marginal di tengah lalu lintas du-

nia kehidupan yang sarat hegemoni kapitalisme global can pragma-

tisme sikap hidup manusia modern seperti sekarang mi. Selalu hadir 

fenomena inkonsistensi atau ironi, bahwa aktivisme Islam formalis 

bergerak dari satu pendulum ke pendulum lain dalam bentuknya 

yang ekstrem. Dalam kond isi yang rentan can paradoks semacam itu, 

akhirnya tidak mudah memprediksi dan memetakan secara tepat me-

ngenai nasib gerakan Islam syariat dan gerakan-gerakan Islam ideo-

Iogis lainnya di Indonesia ke depan, kecuali sekadar rnenyaksikan 

semerbak kembang dan pesona luar yang serbasimbolik sebagal- 
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mana ditampilkan oleh gerakan-gerakan ideologis (Islamisrne, Islam 

politik) pada umumnya can gerakan Islam syariat pada khususnya 

sebagaimana dikupas dalam buku mi. 
Dalam konteks gerakan Islam syariat, perlu juga diberi catatan 

kliusus bahwa militansi saja tidaklah cukup dalam mengaktualisasi 

Islam atau lebib spesihk lagi syariat Islam ke dalam sistem kehidupan 

modern saat in', termasukdalam sistem kenegaraan di negeri tercinta 

in!. mi bukan soal yakin atau tidak yakin dengan syariat Islam, juga 

bukan menyangkut setuju atau tidak setuju, melainkan juga me-

nyangkut tafsir, pemahaman, can aktualisasinya dalarn kehidupan 

yang kompleks pada era abad ke-21 mi. Selain itu, penerapan syariat 

juga memerlukan pembacaan yang cerdas can objektilatas kondisi 

umat Islam pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya 

agar tidak sekadar semangat dogmatis belaka. Apa yang akan terjadi 

manakala penerapan syariat Islam secara formal dipaksakan melalui 

negara can melalul tangan kekuasaan negara di tengah umat Islam 

yang sebagian besar abangan serta dunia kemanusiaan yang pus-

paragam tanpa format yang tepat serta didukung pemikiran yang 

komprehensif; 

Gerakan Islam syariatjuga memerlukan perangkat-perangkat kon-

septual baru yang lebih kontekstual daripada sekadar berpatokan 

pada syariat (fiqih) klasik. Ketika kelompok mi menolak reformulasi 

atau dekonstruksi yang ditawarkan An-Na'im. Al-Jabiri, can pemikir 

Islam lainnya, maka timbul pertanyaan, bagaimana menghadapi ma-

salah-masalah aktual yang bersifat kontekstual. Prof. Dr. Tadjuddin 

Noer Effendi mempertanyakan, mengapa gerakan Islam syariat tidak 

mengagendakan pemberantasan korupsi? Masalah mi memang kru-

sial, karena korupsi merupakan fenomena baru, yang belum terjang-

kau oleh fiqih Islam kiasik yang terbatas pada masalah-masalah ke-

jahatan konvensional seperti mencuri (saraqah) can suap-menyuap 

(risywah). Padahal, korupsi merupakan bentuk kejahatan nonkonven-

sional yang bersifat individual, sosial, can struktural. Dalam kaitan mi, 
gerakan Islam syariat memang belum memasukkan korupsi ke dalam 
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legislasi syariat Islam yang diperjuangkannya, kecuali untuk aspek-

aspek syariat yang selama ini terjangkau oleh fiqih Islam Wasik. Jika 

ingin diagendakan perlu konseptualisasi dan sekaligus melakukan 

kodifikasi masalah korupsi ke dalam sistem syariat Islam. Sebagai per-

bandingan, Muhammadiyah tahun 2006 in' melalui MajelisTarjih dan 

Tajdid telah mengeluarkan konsep Fiqih Antikorupsi, sebagai sebuah 

ikhtiar cukup penting untuk pemberantasan korupsi, sekaligus me-

masukkan korupsi ke dalam fiqih Islam kontemporer. 

Memang rnasih terdapat sejumlah agenda yang terkait dengan 

gerakan Islam syariat, baik yang terkait dengan konsep maupun ak-

tualisasi gerakannya dalam kehidupan nyata yang kompleks. Gerakan 

Islam syariat pada masa kini menghadapi banyak tantangan untuk 

hadir di tengah-tengah dinamika kehidupan yang tidak sederhana 

sebagairnana kehidupan abad ke-7 sampai abad ke-1 0 ketika syariat 

Islam klasiktumbuh clan mengalami kodifikasi dalam kehidupan umat 

Islam masa Iampau. Demikian pula studi/kajian mengenai gerakan 

Islam syariat sebagaimana yang penulis lakukan tentu akan meng-

hadapi masalah-rnasalah baru di kemudian han, sehingga memerlu-

kan kajian lanjutan lain dengan aspek clan fokus yang mungkin Iebih 

spesifik lagi. Namun, betapapun bahwa apa yang penulis lakukan de-

ngan studi/kajian tentang gerakan Islam syariat mudah-mudahan 

dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan, umat Islam, dan 

masyarakat Iuas. Kendati, boleh jadi sumbangsih keilmuan tersebut 

hanyalah Iaksana goresan tinta di lautan Iuas. 

Buku ini sebagaimana disertasi yang penulis susun secara teknis 

dan moril tidakakan hadirjika tanpa dorongan dan dukungan banyak 

pihak. OIeh karena itu, penulis merasakan betul betapa berharganya 

dukungan can bantuan banyak pihak atas penerbitan buku maupun 

penyelesaian disertasi selama penulis studi program doktor di Seko-

Iah Pascasarjana IJGM . Sejak masuk kuliah terstruktur (by course) ta-

hun 2002 hingga penelitian dan penyusunan disertasi berakhir yang 

kemudian menjadi karya buku ini, penulis benar-benar mengalami 

proses pembelajaran dan pengalaman yang cukup melelahkan. Le- 
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bih-Iebih setelah sering ditagih ("dikejar-kejar") oleh promotor (Prof. 

Dr. Sunyoto lisman) dan ko-promotor (Prof. Dr.Tadjuddin Noer Effen-

di can Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah) agar cepat menyelesaikannya 

dengan tepat waktu. Makium, penulis kuliah can menyelesaikan di-

sertasi tersebut sambil mengurus organisasi di Pimpinan Pusat Mu-

hammadiyah yang dad hari ke hari terlibat urusan-urusan ruth mau-

pun turun ke daerah. Apalagi ketika harus terilbat mempersiapkan 

can menyelenggarakan Muktamar ke-45 bulan Juii tahun 2005 di Ma-

lang yang persiapannya lebih car satu tahun bersama anggota PP 

Muhammadiyah lainnya. Kegiatan rutin tersebut cukup menyita wak-

tu untuk belajar secara penuh, padahal pada waktu yang sama juga 

harus tetap menunaikan tugas rutin di keluarga sebagaimana mereka 

yang studi di dalam negeri. Kondisi seperti itu tentu berbeda dengan 

mereka yang studi di luar negeri, yang dapat membebaskan diri can 

jebakan kegiatan-kegiatan wtin yang demikian. Namun, alhamdulil-

lah, penulis dengan tertatih-tatih dapat menyelesaikan disertasi ten-

sebut dalarn waktu empat tahun, dengan yudisium cumlaude. Hal 

yang menggernbirakan, tidak sedikit apresiasi car para penguji,juga 

car handaitolan dan media massa atas disertasi tersebut, yang penu-

is sendlni rnasih merasa belum sempurna, tetapi sebagai rasa syukur 

maka penghargaan dan dorongan semangat tersebut akhirnya mern-

bawa penulis untuk mempublikasikan karya akademik mi. 
Penulis merasakan betul banyak pihakyang ikut berkorban, mem-

bantu, clan mendukung dengan tulus hati untuk terselesaikannya 

disertasi yang menjadi karya buku mi. Oleh karena itu, penulis setelah 

bersyukur kepada Allah Swt.atas segala nikmatdan pertolongan-Nya, 

secara khusus menyampalkan ucapan tenima kasih dan pengkhid-

matan yang sedalam-dalamnya kepada banyak pihak. 

Pertama-tama, tenima kasih yang paling dalam kepada istri tercin-

ta Dra.Siti Noordjannah Djohantini, M.M. M.Si. (Vun) clan kedua anan-

da tersayang Hilma Nadhifa Mujahidah (Hilma) dan Nuha Aulia Rah-

man (Nuha) yang telah berkorban lahir batin untuk kesuksesan studi 

can penyusunan disertasi yang melelahkan ini. Ketiganya sejak kami 
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tinggal di Ketanggungan (Yogyakarta) hingga di Pelenian (Bantul) 

telah menjadi bagian dari napas dan dinamika hidup penulisyang tak 

ternilai harganya, balk suka rnaupun duka. Proses penyelesaian akhir 

studi penulis dengan dukungan penuh keluarga, dilalui ketika rnusi-

bah gempa bumi yang dabsyat menhmpa daerah kami (Bantul) dan 

beberapa daerah terdekat di DIY dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 

27 Mel 2006, yang cukup menegangkan selama beberapa bulan. OIeh 

karena itu, kepada tiga insan terkasih itulah disertasi ml secara sangat 

spesial penulis khidmatkan sebagai unykapan terima kasih, cinta, 

maaf, dan kasih sayang. 

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada 

promoter Prof. Dr. Sunyoto Usman, ko-promotor Prof. Dr. Tadjuddin 

Neer Effendi dan Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, yang telah membim-

bing, mendiskusikan, mendukung, mengkritisi, clan kadang "men-

dead-line" untuk penyelesaian disertasi ini. Dan ketiganya, penulis 

memperoleh mozaik wawasan dan pengalaman kehlmuan yang sa-

ngat berharga. Kepada ketiga guru besar itti, penulis mohon maaf 

atas segala kerepotan yang telah dilakukan, tetapi ketiganya tetap 

santun dan kritis dalam membenikan arahan can telaahan. 

Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada 

Rektor Universitas Gad jah Mada (UGM) Prof. Dr. H. Sofian Effendi, Di-

rektur Sekolah Pascasanjana UGM Prof. Dr. Irwan Abdullah, Ketua 

Kelompok Bidang Ilmu Sosial Pascasanjana UGM Prof. Dr. H. Miftah 

Thoha M.P.A., Ketua Pelaksana Program Doktor Sosiologi UGM (sejak 

ditangani Dr. Heru Nugroho, Prof. Dr. Tadjuddin Neer Effendi, hingga 

Dr. Suhanko) dan para dosen program doktor bidang Ilmu Sosiologi di 

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Madayang tidak dapat disc-

butsatu per satu. 

Penulis secara khusus juga menyampaikan terima kasih yang Se-

besar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Azyumardi Azra sebagai Ketua urn 

Periguji serta Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, Prof. Dr. H. Riswandha Ima-

wan, MA., Prof. Dr. H. Muhammad Mahfijd MD, dan Dr. H. M. All Haidar 

masing-masing sebagal ariggota Tim Penguji. Kelimanya telah mern- 
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berikan masukan-masukan kritis can berharga dalam penyusunan 

dan ujian disertasi. Penulis merasakan betul ketulusan sekaligus apre-

siasi Para penguji tersebut, yang rnencerminkan sikap cerdas dan arif 

sebagaimana sosok guru sekaligus intelektual yang sesungguhnya. 

Izinkan Pula penulis menyampaikan kenangan khusus kepada Prof. 

Dr. Riswandha Imawan yang telah dipanggil Allah Swt. ke haribaan-

Nya path Jumat, 4 Agustus 2006, padahal hari Senin, 31 kill 2006 

Guru Besaryang dikenal kritis ini baru saja ikut menguji penulis dalam 

ujian tertutup disertasi. Penulis ingat betul pada Senin sore itu, wajah 

Prof. Riswandha yang agak kelelahan tampak pucattetapi tetap ceria, 

bahkan menyatakan"enjoy"dan memberikan catatan kritis mengenai 

disertasi mi. Selamatjalan Pak Ris, semoga husnul khatimah can her-

ada di sisi-Nya. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada anggota Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah yang terus mendorong untuk penyelesaian 

studi, kendati tetap sering membagi tugas kepada penulis. Lebih khu-

sus kepada guru can senior penulis Prof. Dr. H. Ahmad Syafli Maarif, 

yang sangat peduli dan terus memantau penyelesaian studi. Demi-

kian juga kepada Prof. Dr. H. M. Amien Rais, yang banyak rnendorong 

dan merekomendasikan penulis untuk studi 52 dan 53 di 13GM. Penu-

Iisjuga berterima kasih kepada Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, Prof. 

Dr. H. A. Malik Fadjac M.Sc., Dr. H. Muhadjir Effendy, Prof. Dr. H. Abdul 

Munir Mulkhan, Prof Dr. H. M. Amin Abdullah, In H. M. Dasron Hamid, 

Drs. H. M. Muhammad Muqaddas, Lc., M.Ag., Prof. Dr. H. M. Yahya Mu-

haimin, Drs. H. A. Rosyad Sholeh, H. M. Muchlas Abror, Prof. Dr. H. 

Zamroni, Drs. H. Said Tuhuleley, Dr. H. Yunahar 11yas, Lc., can anggota 

PP Muhammadiyah, yang memberikan dukungan tulus kepada pe-

nulls. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Badan 

Pembina Hanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Uni-

versitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Universitas Muhamma-

diyah Malang, clan Rektor (Jniversitas Muhammadiyah Sumatra Utara 

atas bantuan dan dukungannya untuk penyelesaian studi mi. 
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Secara spesial penulis khidmatkan karya akademik ini kepada 

ibunda NJ. Edah bintiTahim dalam usianya yang klan sepuh (sekitar 90 

tahun waktu penulis menyelesaikan disertasi) yang tak henti-henti-

nya menumpahkan kasih sayangnya, can pada tanggal 2 Oktober 

2011 yang lalu dipanggil ke haribaan Allah dalam usia 96 tahun. Ke-

pada ayahanda H. Ajengan Bahruddin (almarhum) yang menjadi 

surnber inspirasi can mernberi bekal agama yang sangat penting ba-

gi perjalanan hidup putranya; kepada kakak penulis Drs. H. Ahmad 

Dijanie serta kakak-kakak Iainnya di Bandung Selatan. Karya ini juga 

penulis khidniatkan kepada kedua mertua ayahanda Ardanal Zaenal 

(almarhum) can ibunda Djuwariyah (almarhumah) atas curahan ka-

sihnya, serta adik-adik penulis di Yogyakarta. Semoga seluruh keluar-

ga tercinta 1w memperoleh manfaat atas ilmu dan pengkhidmatart 

penulis mi. 

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para informan 

can aktivis Islam syariat di beberapa daerah yang menjadi tempat 

penelitian tanpa dapat disebut satu per satu, termasuk Daeng Husni 

Yunus yang banyak membantu penulis selama penelitian di Sulawesi 

Selatan.Terima kasih pula kepada kerabat pengelola dan kawan-ka-

wan di program doktor bidang Ilmu Sosiologi pada Sekolah Pasca-

sarjana Universitas GadJah Mada. Demikian pula untuk kawan-kawan 

di MaJalah Suara Muhammadlyab, kerabat kerja sekretariat Kantor PP 

Muhammadiyah diYogyakarta dan Jakarta, kerabat kerja di LP3 (Lem-

baga Penelitian dan Pengenibangan Pendidikan) Universitas Muham-

madiyahYogyakarta, dan kawan-kawan di Fisipol Universitas Muham-

madiyahYogyakarta. Penulis Juga berterima kasih kepada para infor-

man can tokoh Islam di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nanggroe Aceh 

Darussalam, Majelis Mujahidin Indonesia, dan HizbutTahrir Indonesia, 

atas bantuan dan kerJa samanya memberikan inforrnasi. Kepada Pe-. 

nerbit Mizan, penulls sampaikan terima kasih secara khusus atas ke-

baikannya mempublikasikan karya ml. Akhirnya, penulis sampaikan 

terima kasih khusus kepada Fajar Rizal UI Haq, Direktur Maarif Insti-

tute yang begitu gigih mengusahakan agar buku mi terbit kembali. 
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Semoga kebaikan semuanya memperoleh pahala yang setimpal 

dad Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. JazOkurnulláh 

khairaljazá. Kepada Allah-lah penulis mohon hidayah dan berkah-

Nya agar tetap istiqamah berada di jalan-Nya sepanjang hayat. 

Yogyakarta, 28 Januari 2013 

Penulis, 

Haedar Nashir 



I 

I
slam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan 

(Wahyu Allah) yang menyatu dan kehathrannya di muka bumi telah 

dinyatakan final serta sempurna hingga akhir zaman. 1  Ajaran Islam 

merupakan satu-kesatuan yang terdiri atas keirnanan dan amal yang 

dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah, bahkán ajaran 

tentang tauhid (prinsip ke-Esa-an Tuhan) merupakan sistem kehidup-

an (martha] al-hayOt)  bagi setiap Muslim kapan dan di mana pun? 

Pendek kata, Islam itu satu-kesatuan yang menyeluruh dan tidak da-

pat dipecah-pecah, a(-!skim kullu Iâyatajazô. 3  

Namun, Islam yang satu dafl dimensi ajaran itu dalam kenyataan 

hidup para pemeluknya menunjukkan ekspresi dan aktualisasi yang 

beragam, sehingga muncul fenomena "Islam" (nakitch) versus "Al-

Islam" (ma'rifat) 4, yang menggambarkan realitas kemajernukan Islam. 

Bagi kaum Muslim memang hanya ada satu Islam yang diwahyukan 

dan dimandatkan Tuhan, tetapi terdapat banyak penafsiran tentang 

Islam.5  (arena itu, tidak mengherankan jika dalam kenyataan tumbuh 

beragam kepercayaan, praktik-praktik, masalah-masalah, perkem-

bangan-perkembángan, dan gerakan-gerakan yang menyediakan 

sejumlah penilaian tentang agama yang telah mengilhami dan men-

cerahi kehidupan sebagian besar komunitas di dunia W. 
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Dalam kenyataan hidup para pemeluknya, Islam itu banyak. Sama 

halnya tidak ada satu Amerika, Eropa, atau Barat, maka begitu pula 

tidak ada satu Islam. Tidak ada lokasi tunggal atau budaya seragam 

yang identik dengan Islam. Dengan demikian,tidak ada Islam yang 

monolitikP Dalam perkembangan Islam mutakhir, keraganian Islam 

itu ditunjukkan oleh dinamika clan ekspresi Islam kontemporer yang 

sedernikian rupa di hampir seluruh Dunia Islam. Tema dominan da-

lam Islam kontemporer adalah kebangkitan Islam. Suatu dampak Is-

lam yang lebih nyata pada kehidupan kaum Muslim dapat disaksikan 

di sebagian besar Dunia Islam sejakdekade 1970-an. Entah itu berupa 

pakaian kaum perempuan di jalan-jalan Kairo, Istanbul, Kuala Lum-

pur, atau dalam kehidupan politik kaum Muslim mulai can Tunisia 

sampai Mindanao. Hokum Islam, zakat, hudud (sanksi-sanksi pidana 

yang ditentukan Al-Quran), clan bank-bank Islam telah can terus di-

perkenalkan di banyak negeri Muslim. Islam kembali ditegaskan Se-

cara lebih kuat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik 

masyarakat-masyarakat Muslim dengan cara yang ketat dan terka-

dang dramatis yang sering kali disebut sebagai kebangkitan Islam, 

revivalisme Islam, atau fundamentalisme Islam. 7  

Salah satu fenomena baru dari keragaman Islam yang kini muncul 

secara relatif meluas di lndonesiaialah gerakan yang memperjuang-

kan penerapan syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara 

atau pemenintahan, yang berbeda dari arus besar Islam yang tidak 

formalistik sebagaimana ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Nah-

dlatul Ulama selama mi. Gerakan Islam tersebut dalam buku mi secara 

khusus disebut dengan istilah "gerakan Islam syariat', yakni suatu ge-

rakan yang berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan formali-

sasi syariat Islam dalam institusi negara (pemerintahan) sebagaimana 

dipaparkan dalam latar belakang masalah berikut ini. 

Deskripsi Masalah 

Gerakan Islam syariat yang memperjuangkan formalisasi penerapan 

syariat Islam dalam kehidupan negara di Indonesia muncul ke per 
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mukaan secara terbuka pada awal era Reformasi. Gerakan in' dimulai 

dengan usaha sekelompok umat Islam guna memasukkan kembali 

Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 pada Sidang Tahunan 

MPR-RI tahun 2000. Kelompok Islam yang gigih memperjuangkan 

Piagam Jakarta tersebut ialah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), I -liz-

but Tahrir Indonesia (HTI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komi-

te Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Cabang Sulawesi Sela-

tan, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Front Hizbullah, Front 

Pembela Islam (FPI), dan lain-lain, sedangkan cari partai Islam ialah 

Partai Bulan Bintang (PBB) can Partai Persatuan Pembangunan (pp)•E 

Partai Keadilan (PK) yang di kemudian harl menjadi Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) pada awalnya termasuk ikut mengusung isu syariat 

Islam, kendati tidak terbuka sebagaimana PBB can PPP. Sebagian po-

litisi cari Partai Amanat Nasional (PAN) ikut pula mendukung, kendati 

dengan sikap Iebih moderat yang menawarkan formula perubahan 

Pasal 29 UUD 1945 yang tidak terbatas untuk pemeluk Islam sajaY 

Gerakan untuk menghidupkan Piagam Jakarta itu cukup gigih, 

karena sejak dilakukan tahun 1999 ketika MPR-RI menyelenggarakan 

Sidang lstimewa yang pertama dalam era Reformasi, dilanjutkan pa-

da Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan pada persidangan tahun 

berikutnya tahun 2001 dalam agenda Amandemen UUD 1945. Pada 

mulanya target utama gerakan ini ialah memasukkan Piagam Jakarta 

dengan tujuh kata "keramat", yakni "dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-perneluknya" ke dalam Pembukaan UUD 

1945, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, bergeser ke perubahan Batang 

Tubuh IJUD 1945 Pasal 29 Ayat 1, yang juga berakhin dengan kegagal-

an karena tidak memperoleb dukungan politik yang kuat di parle-

men. Kelompok Islam mi memiliki keyakinan sejarah yang kuat Pia-

gam Jakarta tahun 1945 yang kandas tanggal 18 Agustus 1945 dan di 

Majelis Konstituante tahun 1956-1959, "menjwai keberadaan UUD 

1945 dan bagian tidak terpisahkan carl UUD 194510  Selain alasan his-

tons, perjuangan untuk Piagam Jakarta tersebut bagi kalangan Islam 

sekaligus memiliki dasar alasan sosiologis dan filosofis yang kuat, 
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yang akan membawa konsekuensi pada pemberlakuan syariat Islam 

dalam bentuk hukurn yang berlaku bagi umat Islam di IndonesiaY 

Kegagalan memperjuangkan kembali Piagani Jakarta di jalur par-

lemen ternyata tidak dengan sendirinya menyurutkan perjuangari 

kelompok Islam syariat. Di sejümlah daerah muncul gerakan yang 

memperjuangkan penerapan syariat Islam melalul saluran Pemerin-

tah Daerah dan DPRD sebagaimana berkembang di Sulawesi Selatan, 

beberapa daerah di Jawa Barat (Cianjur, Tasikmalaya, lndramayu), di 

Pamekasan, dan beberapa daerah di Jawa Tirnur, serta yang berlang-

sung serentak di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Gerakanin! Se-

cara formal memang tidak memperjuangkan Piagam Jakarta, tetapi 

substansinya sesungguhnya sama, yaitu berlakunya syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya,yang diperjuangkan melalui saluran Peraturan 

Daerah atau peraturan di bawahnya yang memperoleh legitimasi hu-

kum dan politik di setiap daerah. 

Di antara kelompok Islam yang terus-menerus secara vokal, gigih, 

konsisten, dan terbuka dalam memperjuangkan penegakan syariat 

Islam pasca-kegagalan di parlemen tahun 2000 ialah Majelis Mujahi-

din Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (Hil), dan Komite Per-

siapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Sejak 

Kongres pertarnanya di Yogyakarta tahun 2000 dan Kongres kedua-

nya di Surakarta tahun 2003, MMI dengan tekad kuat secara kelemba-

gaan terus memperjuangkan dan menyosialisasikan pelaksanaan 

syariat Islam di seluruh wilayah Republik Indonesia, selain berusaha 

mewujudkan kepemimpinan umat Islam yang bertumpu pada sya-

nat slam" Sedangkan HTI tak kalah gencarnya menyuarakaq isu me-

negakkan kekhalifahan Islam di dunia Muslim dan kewajiban pene-

rapan syariat Islam di Indonesia. Khusus di Sulawesi Selatan muncul 

KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam) yang juga sama 

gigihnya dengan MMI clan HTI. Adapun dari kalangan partal politik 

Islam yang terus mengagendakan perjuangan syariat Islam, yakni 

Partai Bulan Bintang (PBB), meskipun lewat pernyataan-pernyataan 

politik. Partai mi melalui Ketua Umum-nya, Vusril Ihza Mahendra, me- 
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nyatakan tekad untuk tidak akan surut sedi kit pun dari pendiriannya 

mernperjuangkan Piagam Jakarta secara demokratis clan konstitusio-

nal.' 3  

Jika dikaitkan dalam konteks sejarah ke belakang, peuangan ke-

lompok Islam untuk memasukkan syariat Islam ke dalam saluran insti-

tusi negara tersebut tampaknya memiliki kaitan semangat dengan 

perjuangan ideologis di kalangan Islam untuk menjadikan Islam Se-

bagai dasar negara atau sebagaimana komprorni dalam Piagam Ja-

karta, yakni pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk Is-

lam. Perjuangan ideologi politik Islam tersebut berlangsung sejak 

masa kebangkitan nasional rnenyongsong Indonesia merdeka, yakni 

pertama dalam kurun tahun 1920-an dan 1930-an seputar polemik 

kalangan Islam dengan nasionalis mengenai Islam versus nasionalis-

me sebagai dasar negara Indonesia yang dicita-citakan. 14  Berikutnya 

dan yang paling dramatis seputar kegagalan memasukkan draf Pia-

gam Jakarta ke dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada 

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 

Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka dengan dicoretnya 

tujub kata "sakti": dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya", termasuk pencoretan tentang syarat Presi-

den Republik Indonesia harus beragama Islam dalam Batang Tubuh 

IJUD 1945.15  Peristiwa dramatik dan kegagalan umat Islam berikutnya 

ialah dalam memperjuangkan Islam sebagal dasar negara Republik 

Indonesia dalam sidang Majelis Konstituante tahun 1956-1959, yang 

berakhir dengan Deknit Presiden 5 Juli 1959.16 

Pada masa awal kelahiran aide Baru bersamaan dengan usaha 

kelompok Islam untuk melakukan rehabilitasi Majelis Syuro Muslimin 

Indonesia (Masyumi)sempat pula muncul inisiatif untuk menghi-

dupkan kernbali Piagam Jakarta, tetapi usaha tersebut tidak ada ke-

Ianjutannya atau dengan kata lain mengalami kegagalan kembali.' 7  

Tuntutan untuk menghidupkan Piagam Jakarta can hal-hal lain yang 

membawa muatan ideologi politik Islam kian menyusut bahkan Sam-

pai ketitikterendah setelah Pemilu 1971 di mana Parmusi (Partai Mus- 



56 	 ISLAM SYARIAT 

limin Indonesia) yang menjadi tumpuan para aktivis dan tokoh Ma-

syumi hanya meraih sekitar 5,3%, sedangkan Partal Nandlatul Ulama 

pun berjalan dengan orientasi politiknya sendiri 18  Artinya, NU men-

jadi kekuatan politiksendiri dengan keperitingan politikyang bersifat 

pragmatis yang diperjuangkannya di panggung kekuasaan. Demi-

klan pula setelah era fusi partai politiktahun 1971 yang menghasilkan 

tiga kekuatan politik, yaltu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indo-

nesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dianggap 

mewakili aspirasi kelompok Islam politik, tak muncul lagi tuntutan 

Piagam Jakarta. Keadaan semakin suram bagi kalangan Islam setelah 

pada setiap Pemilu di era rezim Soeharto itu partal politik Islam seba-

gaimana diwakili PPP klan termarginalisasi, yang juga dialami kalang-

an nasionalis melalui Partai Demokrasi Indonesia (P01). Lebih-Iebih 

setelah diberlakukan Undang-Undang Keormasan tahun 1985, yang 

mengharuskan seluruh organisäsi kemasyarakatan di Indonesia ber-

asas "tunggal" Pancasila, aspirasi ideologi politikislam akhirnya mere-

dup car pentas nasional. Sejak itu, perjuangan ideologi politik Islam 

kembali rnengalami kegagalan yang cukup serius, kendati semangat 

clan cita-cita ideologi politik Islam masih bersemi di sebagian kalang-

an umat Islam. 

Namun, terdapat fakta yang menarik dari perjuangan melemba-

gakan syariat Islam secara formal di era Reformasi tersebut, balk me-

lalul Piagam Jakarta maupun penerapan syariat di sejumlah daerah. 

Bahwa dua organisasi yang mewakili anus-utama atau mayoritas umat 

Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah 19  dan Nandlatul Ulama 

(NU)2°  justru tidak mendukung gerakan formalisasi syariat Islam ten-

sebut, Iebih khusus lagi yang berkaitan dengan Piagam Jakarta. De-

mikian pula kekuatan-kekuatan politik yang besar seperti Partai Go-

longan Karya (GOLKAR) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP), di samping kelompok-kelompok masyarakat lain termasuk ka-

langan non-Muslim.' 1  

Dan latar belakang masalah yang dipaparkan itu terdapat hal yang 

cukup menarik sekaligus mengandung masalah yang problematik 
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cari kehadiran gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam di 

Indonesia. Bahwa kelompok Islam mi dalam gerakannya menunjuk-

kan militansi yang cukup kuat, yang ditunjukkan oleh kegigihannya 

dalam memperjuangkan Piagam Jakarta maupun penerapan syariat 

Islam di sejumlah daerah. Kendati untuk Piagam Jakarta mengalami 

kegagalan, gerakan Islam in' terus rnerambah ke daerah untuk per-

juangan penerapan syariat Islam melalui saluran legislasi di tingkat 

pemerintahan daerah, yang ternyata mengalarni keberhasilan terten-

tu seperti di Bulukumba (Sulawesi Selatan) clan Cianjur (Jawa Sarat). 

Lebih-Iebih setelah Aceh berhasil meraih stastus Otonomi Khusus 

yang memberlakukan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 

Namun, fenomena kehadiran gerakan Islam syariat tersebut juga 

problematik karena selain tidak memperoleh dukungan politik ma-

yoritas di MPR/DPR, pada saat yang sama organisasi Islam terbesar, 

yaitu Muhammadiyah clan NI) justru berada di luar arus gerakan Is-

lam yang memperjuangkan formallsasi syariat Islam tersebut, bahkan 

dalam kasus Piagam Jakarta keduanya menolak atau tidak mendu-

kung secara terbuka. 

Dalam konteks akademik atau publik di luar, boleh jadi bahwa fe-

nomena gerakan Islam syariattersebut menunjukkan gejala atau fak-

ta kebangkitan Islam yang bercorak fundamentalis, Islami politik, 

revivalis, radikal, literal, skriptural, ekstrem, can berbagai penilaian 

Iainnya 22  yang mengandung unsur pencitraan negatif dengan asum-

si gerakan semacam itu tidak memahami dinamika zaman yang kom-

pleks can sistem kenegaraan serta pluralitas bangsa Indonesia. 23  Te-

tapi, kelonipok Islam syariat tampaknya tetap gigih dan tanpa kenal 

surut untuk memperjuangkan terwujudnya penerapan syariat Islam 

secara formal dalam institusi negara. 

Dari deskripsi (penggambaran) masalah tersebut terdapat masa-

Iah yang menarik dan problematik untuk diketahui clan dijadikan ba-

han kajian sosiaologi mengenai gerakan Islam yang memperjuang-

kan formalisasi syariat Islam dalam institusi negara/pemerintahan, 

yaitu sebagai berikut: 
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(1) Mengapa kelompok Islam syariat menunjukkan militansi yang 

tinggi, kendati dalam kasus Piagam Jakarta mengalami kegagalan 

clan tidak didukung oleh arus besar kelompok Islam can kekuatan 

sosial-politik lain di negeri mi? Artinya, mungkinkah terdapatsis-

tern keyakinan atau paham tertentu di luar aspek-aspek situasio-

nal/kondisional yang mendorong militansi gerakan ini? 

(2) Mengapa gerakan Islam yang memperjuangkan tormalisasi sya-

nat dalam institusi negara merigalami pengulangan kembali (re-

produksi) di Indonesia? Yakni, dalam kondisi-kondisi sosial seperti 

apa sehingga gerakan Islam tersebut muncul can cenderung me-

luas? 

(3) Bagairnana kehadiran gerakan Islam syariat dalam dinarnika so-

sial-keagarnaan can perkembangan masyarakat di negeri ini? 

Dengan deskripsi can perumusan masalah tersebut, studi menge-

nai gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam 

dalarn institusi negara/pemerintahan sebagaimana diuraikan itu, ma-

ka kajian mi menjadi penting dengan tujuan: (1) Diperolehnya penje-

lasan mengenai fenomena keagamaan khususnya yang menyangkut 

sistem keyakinanfpaham Islam (pandangan-dunia) yang rnenumbuh-

kan militansi kelompok Islam yang memperjuangkan penerapan sya-

nat Islam secara formal dalam institusi negara/pemerintahan; (2) Di-

perolehnya penjelasan seputar kelahiran can pertumbuhan gerakan 

Islam syariat yang diasumsikan tidak berada dalarn suasana kosong/ 

vakum, tetapi terkait dengan berbagai kondisi-kondisi sosial yang 

kompleks dalarn kehidupan umat Islam dan masyarakat Indonesia; 

clan (3) Diperolehnya penjelasan tentang kehadiran gerakan Islam 

syariat dalam dinamika perkembangan umat Islam clan masyarakat di 

negeni ini, baikdalam sejarah masa lalu maupun perkembangan saat 

ni. Adapun manfaat dari studi gerakan Islam syaniat tersebut ialah: (1) 

Studi/penelitian mi bagi curia akademik diharapkan dapat rnemberi-

kan sumbangan ilmiah sekaligus dapat melengkapi atau memperba- 
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nil temuan penting yang selama in' telah banyak dilakukan dengan 

menggunakan teori-teori besar (grand theory) di luar arus-utama kaji-

an tentang fundamentalisme clan radikalisme Islam yang cenderung 

evaluatif dan menampilkan stigma (penggambaran negatif) yang 

ekstrem; (2) Studi/penelitian ml dalam kaitan kepentingan praktis di-

harapkan dapat menjadi bahan informasi dalam memahami kecen-

derungan-kecenderungan atau karakter-karakter dan orientasi ye-

rakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam secara 

lebib empati atau eniik (pemahaman clan dalam) dalam pemahaman 

yang lebih interpretatif, 24 dan (3) Perspektif akademik yang bercorak 

Iebih interpretatif diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan 

membangun relasi-relasi sosial yang iebih dialogis clan tidak monoli-

tik, yang dalam kehidupan nyata dapat digunakan untuk meredam 

kemungkinan-kemungkinan negatif sekaligus mengembangkan p0-

la baru dalam dinamika hubungan sesama umat Islam clan antarke-

Ion,poksosial di Indonesia. 

Stud! Terdahulu 

Kajian/penelitian yang secara khusus (spesifik) menelaah gerakan Is-

lam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia ter-

utama dalam perspektif sosiologi yang menggunakan perspektif 

gerakan sosial (social-movements) mengenai gerakan-gerakan keaga-

maan (religious movements) sejauh pengetahuan penulis/peneliti be-

urn banyak dilakukan di lingkungan akademik di negeri ml. Kajian/ 

penelitian yang selama ini banyak dilakukan Iebih bersifat umurn ter-

utama tentang fundamentalisme clan radikalisme Islam dalam per-

spektif studi Islam (Islamic studies),25  yang menjadi arus-utama dalarn 

kajian Islam (kiasik) selama ini. 

Penelitian yang bersifat umum tersebut memberikan khazanah 

cukup penting tentang aspek tertentu dari ajaran dan pemikiran Is-

lam. Namun, kajian yang demikian kurang memberi tempat khusus 

untuk menelaah mengenai fenomena gerakan Islam sebagai aspek 

aktual atau faktual dari kehadiran Islam dalam kenyataan hidup pada 
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pemeluknya, terutama yang bersifat dinamik dalam konteks kehi-

dupan masyarakat yang bersifat kompleks, balk yang menyangkut 

sistem keyakinan, pengetahuan/pemikiran, organisasi/kelembagaan, 

hingga praktik-praktik pengalaman keagamaan yang bersifat sosio-

logis. Kajian semacam itu dapat dilakukan clan menjadi pusat kajian 

sosiologi mengenal gerakan keagamaan (religious movements) yang 

bersifat mutakhir atau kontemporer, sebagai bagian car studi ten-

tang gerakan sosial (soda/movements) dalam ilrriu-ilmu sosial khusus-

nya sosiologi. Padahal, gerakan-gerakan Islam maupun gerakan-ge-

rakan keagamaan merupakan fenomena yang semakin bermunculan 

dengan berbagai ragam karakter clan onientasi keagamaan yang cu-

kup menonjol dalam perkernbangan saat IN, balk di Indonesia mau- - 

pun dalam Iingkup dunia internasional. 

Demikian pula dengan kemunculan gerakan Islam yang memper-

juangkan penerapan syariat Islam di Indonesia saat W. Gerakan mi 

dalam asumsi awal penulis tentu bukanlah hadirtiba-tiba dan terba-

tas pada fenomena saat ini belaka, dimungkinkan memiliki persarn-

bungan sekaligus perubahan dan gerakan-gerakan Islam sebelum-

nyayang pernah mewarnal sejarah perkembangan Islam di Indonesia, 

setidak-tidaknya dengan peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945, per-

debatan Konstituante taliun 1956-1959, clan tidak tertutup kemung-

kinan dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TIl) 

pada masa lalu. 

Sejauh pengetahuan penulis, kajian tentang gerakan Islam syariat 

sebagaimana menjadi fokus buku mi belum banyak dilakukan ten-

utama secara khusus dan mendalam. Beberapa penelitian mengenai 

Piagam Jakarta can DI/Til telah banyalc dilakukan, tetapi memang 

terbatas path dua fokus kajian tersebut. 26  Sedangkan mengenai ge-

rakan penerapan syariat Islam di daerah-daerah,' 7  sedikit sekali dila-

kukan Iebih-lebih melalui penelitian yang bersifat terfokus sebagai-

mana dalam buku mi. Adapun kajian tentang gerakan penerapan 

syariat Islam sebagainiana dimaksudkan pada umurnnya dalam karya 

buku, terutama buku himpunan tulisan, sedangkan yang bersifat pe- 
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nelitian Ilteratur maupun lapangan yang dilakukan secara mendalam 

clan komprehensif masih terbatas. 

Buku pertama yang mengangkat isu/niasalah penerapan syariat 

Islam disunting oleh Kurniawan Zein clan Sarifuddin yang berjudul 

Syariat Islam Yes, Syariat Islam No'°. Bulcu tersebut berisi kumpulan 

tulisan yang mewakili pro can kontra mengenai pemberlakuan Pia-

gam Jakarta can syariat Islam di Indonesia yang muncul di awal era 

Reformasi, yang pada intinya memuat polarisasi kalangan Islamke 

dalam tiga orientasi, yakni yang mendukung sepenuhnya, mema-

hami tetapi tidak mendukung, clan yang menolak formalisasi pene-

rapan syariat Islam dalam negara. Tetapi, sebagaimana kumpulan tu-

lisan, tidak memberikan gambaran yang terfokus mengenai masalah 

yang dibahas, selain sekadar mendeskripsikan secara parsial atau ba-

gian-bagian tertentu saja. 

Buku kedua berjudul Syariat Islam: Urgensi dan Konsekuensinya 29 , 

suatu bunga rampai yang thsunting Edy Sumtaki can kawan-kawan. 

Buku tersebut merupakan hasH seminar yang mewakili kelompok 

Kristen/Katolik clan kelompok Iainnya yang tidak rnenyetujui formali-

sasi penerapan syariat Islam dalam negara. Sebagaimana kesimpulan 

yang diambii dalam seminar, kalangan Kristen menolak gagasan 

pemberiakuan syariat Islam sebagai hukum positif dalam negara. Ke-

lompok mi bahkan meminta pemerintah meninjau kembali undang-

undang yang selama mi dianggap produk umat Islam seperti UIJ Per-

kawinan, Zakat, Pendidikan, can lain-lain; karena aspirasi kalangan 

Islam tersebut dipandang sebagai pengingkaran terhadap perjanjian 

luhur para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 

can dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. 

Sementara itu, buku ketiga berjudul Syariat Islam di Indonesia: Ak-

tualisasi Ajaran dalam Dimensi Ekonorni, Politik, dan Hukurn 30, disun-

ting oleh Muhammad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigan yang merupa-

kan kumpulan tuiisan. Buku tersebut isinya merupakan tanggapan 

atas buku pertama can kedua yang mengandung bahasan tentang 

semangat penerapan can aktualisasi syariat Islam di Indonesia. Pemi- 
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kiran dalam buku in' pada intinya memandang tidak relevan perde-

batan pro can kontra tentang penerapan syariat Islam, karena pada 

hakikatnya penerapan syariat Islam secara substansial telah berlaku 

lama dalam kenyataan hidup bangsa Indonesia melalul akomodasi 

aspirasi umat Islam dalam perundang-undangan clan kehidupan 

bangsa Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan hukum. 

Ketiga buku tersebut tidák secara khusus membahas mengenai 

gerakan penerapan syariat Islam, selain serpihan pemikiran. Se-

bagairnana lazimnya sebuah buku kumpulan tulisan, bahkan terkesan 

berserakan atau tidak fokus, sehingga tidak memberikan perspektif 

yang khusus mengenai masalah yang dikaji. Mash terdapat satu buku 

lagi, yakni suntingan Burhanudin dan diterbitkan oleh Jaringan Islam 

Liberal (ilL) tentang Syariat Islam: Pandangan Muslim LiberoP 1 , tetapi 

sama seperti ketiga buku tadi, terbatas pada himpunan pemikiran 

mengenai masalah penerapan syariat Islam di Indonesia. Kendati 

bahasan dan analisisnya lebih terfokus can mendalam khususnya 

dalam pandangan kelompok Islam Iiberal,tetapi terbatas pada analisis 

pernikiran dan tidak membahasnya sebagai sebuah gerakan Islam. 

Studi lain dilakukan Khamami Zada mengenai "Islam Radikal: Per-

gulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia" 32, sebagai karya 

penelitian untuk meraih gelar sarjana strata dua. Buku mi terbatas 

pada menampilkan profil gerakan-gerakan Islam yang disebut Zada 

sebagai Islam radikal, yakni Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pem-

bela Islam, can Hizbut Tahrir Indonesia, sehingga tidak menyoroti 

gerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Buku mi juga tidak 

memberikan gambaran sosiologis mengenai latar belakang, kondisi, 

dinamika, dan implikasi car tumbuhnya gerakan-gerakan Islam racii-

kal tersebut. Sebagaimana karya-karya keilmuan yang menggunakan 

perspektiffundamentalisme Islam, buku ini juga cenderung evaluatif 

yang memberikan gambaran negatif (stereotipe) mengenai kelompok 

Islam yang disebutnya radikal. 

Penelitian lain dilakukan oleh Yunanto dan kawan-kawan tahun 

2002 yang hasilnya dibukukan dengan judul Gerakan A4ilitan Islam di 
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Indonesia don di Asia Tenqqar&3 . Penelitian in' memusatkan kajian Ia-

pangan seputar gerakan militan Laskar Jiliad Ahlussunah Waljamaah 

(LJAW), Front Pembela Islam (FPI), l-IizbutTahrir (HT), clan Front Pem-

bela Islam Surakarta (FPIS). Namur, kajian ml tidak memfokuskan pa-

da masalah gerakan penerapan syariat Islam sebagaimana penelitian 

penulis, kendati di bagian-bagian tertentu sempat disinggung seba-

gal isu dari gerakan Islam militan yang ditelitinya. Penelitian Yunanto 

can kawan-kawan juga terbatas pada pendekatan studi politik dan 

keamanan dengan mengasumsikan clan melihat gerakan militan Is-

lam sebagai fenomena sosial-politikyang menentang kekuasaan clan 

hukum yang berlaku. Studi tersebut tidak memberikan gambaran 

secara Iengkap mengenal akar, manifestasi, can dinamika gerakan 

Islam ini secara keseluruhan. 

Salah satu penelitian yang mengambil tema syariat Islam dilaku-

kan Samsu Rizal Panggabean clan Taufik Adnan Amal, yang kemudian 

dibukukan dengan judul PolitikSyoriat Is/am darilndonesia hingga Ni-

geria34. Buku ini merupakan hasil penelitian dengan mengumpulkan 

data yang cukup memadai, tetapi Iebih ke studi awal can perban-

dingan mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia clan negara-

negara Muslim Iamnnya. Namun, tidak menjelaskan secara khusus me-

ngenai latar belakang clan kondisi-kondisi sosiologis car gerakan 

penerapan syariat Islam tersebut. Sejumlah studi juga dilakukan ten-

tang penerapan syariat Islam di caerah '35  tetapi penelitian-penelitian 

tersebut juga Iebih bersifat studi pendahuluan atau desknipsi yang 

bersifat umurn, tidak menggambarkan studi yang terfokus can men-

dalam dengan sudut pandang sosiologis mengenal gerakan Islam 

syariat secara Iebih luas di Indonesia. 

Penelitian lain yang cukup lengkap dilakukan oleh Jamhari can 

Jajang iahroni car Universitas Islam Negeni (UIN) Syarif Hidayatullah, 

Jakarta. Penelitian ni menggarnbarkan tentang gerakan Majelis Mu-

jahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (Li), Front Pembela Islam (FPI), 

dan HizbutTahnir Indonesia (HTI) sebagai gerakan Islam radikal dalam 

konteks kehidupan sosial politik masyarakat Muslim Indonesia. Na- 
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mun, seperti penelitian yang lain, penelitian dosen UIN Jakarta terse-

but tidak meneliti atau membahas geakan penerapan syariat Islam 

sebagai fokus kajian, kendati dalam mengganibarkan gerakan-gerak-

an Islam radikal yang disebutnya "Salafi Radikal" memberikan des-

kripsi yang Iengkap. 1-lasil penelitian Jamhari dan Jajang Jahroni telali 

dipublikasikan dalarn bentuk buku yang berjudul Gerakan Salafi Ra-

dikal all Indonesia 16. 

Dengan menjadikan beberapa hasil studi/penelitian tentang ge-

rakan penerapan syariat Islam tersebut sebagai salah satu bahan 

informasi, studi/penelitian untuk buku mi lebih khusus mencoba 

menggambarkan dan menjelaskan gerakan perjuangan menegak-

kan syariat Islam atau yang disebut gerakan Islam syariat sebagal fo-

kus kajian. Dengan menggunakan perspektif gerakan sosial (social 

movements) yang disintesiskan dengan perspektif mntegralisme clan 

dekonstruksionisme Isla M'37  studi mi memiliki kekhususan untuk 

menggambarkan clan menjelaskan mengenai latar belakang, kondisi, 

clan dinamika sosiologis seputar pertumbuhan dan perkembangan 

gérakan-gerakan Islam syariat dalam kehidupan masyarakat Indone-

sia. Dengan perspektif sosiologis yang bersifat deskriptif-interpreta-

tif, penulis mencoba memahami alam pikiran yang berkembang dan 

kelompok Islam syariat, di samping aspek-aspek situasional yang 

menjadi katalisator tumbuh clan berkembangnya gerakan Islam mi, 

dengan berusaha menghindari penggambaran yang negatif seba-

gaimana studi tentang fundamentalisme dan radikalisme Islam yang 

selama in' menjadi arus besar dalam kajian-kajian gerakan Islam. 

Dalam studi mi ditelaah bagaimana gerakan Islam syariat sebagai 

gerakan keagamaan melibatkan aspek keyakinan dan pemahaman 

dalam bangunan pandangan-Dunia Islam (Islamic world-view) terten-

tu, yang bersentuhan atau bersenyawa dengan pengalaman sosial 

para pelakunya dalarn kenyataan sosiologis umat Islam khususnya 

clan dinamika berbangsa pada umumnya, balk pada rnasa kini mau-

pun kaitannya dengan masa Ialu. Dikaji juga bagaimana gerakan Is-

lam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam tersebut ber- 
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Iangsung dalam dinamika kelildupan masyarakat, siapa-siapa aktor 

atau pelaku yang terlibat, saluran-saluran sosial apa yang dimanfaat-

kan, bagaimana cara bergeraknya, clan mengapa di daerah tertentu 

ada yang berhasil clan ada pula yang tidak nienunjukkan kebprhasil-

an. Secara umum, studi mi meletakkan gejala gerakan Islam syariat 

dalam konteks pertautan Islam yang dryakini clan dipahami secara 

serba-syariat dengan kecenderungan pada paham salafiyah yang 

bercorak ideologis mengalami reproduksi atau cetak-ulang gerakan 

dalam realitas sosiologis umat Islam clan bangsa Indonesia yang kom-

pleks dan majemuk di tengab bentangan perkembangan sejarah ge-

rakan Islam di negeri inL 

Selamn itu, dari segi metodologis, penelitian ini memiiiki kekhusus-

an, yakni berusaha memahami gerakan Islam syariat dengan meng-

gunakan "interkoneksitas perspektif" antara memahami alam pikiran 

kelompok Islam syariat sebagaimana apa adanya (faktual) disertai 

analisis kritik yang dikonfirmasi dengan pandangan lain yang selama 

mi berbeda, dan Iebih khusus lagi bagaimana rnanifestasinya sebagai 

gerakan keagamaan. Sehingga gerakan Islam yang dikaji dapat di-

gambarkan dan sekaligus dianalisis secara lebih lengkap, tidak dalam 

satu perspektif yang tunggal. Selebihnya, berbeda dengan kajian Is-

lamic studies penelitian mi sekaligus memberikan gambaran secara 

sosiologis bagaimana akar, manifestasi, dan dinamika gerakan Islam 

yang memperjuangkan formalisasi syariat dan perwujudan negara 

Khilafah Islam, dari sudut dimensi teologis atau ideologis (pandang-

an-dunia, sistem keyakinan) maupun dimensi sosio-historis (konteks 

situasi dan kondisi) secara sebagaimana kehadiran gerakan-gerakan 

keagamaan yang menjadi fokus kajian dalam sosiologi. 38  

Perspektif 

Studi/penelitian mengenai suatu masalab dalam kajian ilmu-ilmu so-

sial memerlukan suatu perspektif yang dibangun di atas suatu teori. 

Perspektif,yakni cara pandang sebagai alat analisis dalam memahami 

atau menjelaskan suatu objek yang menjadi kajian dalam ilmu so- 
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siaI. 39  Sejumlah perspektif dapat diguriakan dalarn rnengkaji suatu 

masalah, yang dikenal dengan perspektivisme, yaitu pandangan atau 

visi terhadap rnasalah yang dikaji dari berbagai segi atau aspek dan 

perspektif, 4° atau integrasi antarperspektif yang bersifat "interkonek-

sitas" sebagaimana berlaku dalam studi keislaman kontemporer, 4 ' 

mengingat betapa konipleksnya rnasalah agama dalam kenyataan 

hidup para penieluknya. 

Dengan perspektif dapat dianalisis masalah yang dikaji secara 

mendalam dan tajarn sesuai dengan analisis teori dalam ilmu-ilmu 

sosial yang dipergunakan.42  Adapun yang dimaksudkan dengan teo-

ri, ialah seperangkat pernyataan yang secara sistematik berhubung-

an fle, atau "serangkaian proposist yang saling berhubungan yang 

rnemungkinkan dapat dipergunakan untuk menerangkan dan rneni-

prediksi kehidupan sosial'44 . Dalani kaitan mi, perspektif dan teori 

merupakan suatu alat analisis yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

Iainnya, yang rentang kebenarannya bersifat relatif dan tidaktunggal, 

sehinyga keduanya merupakan bentuk analisis untuk rnenjelaskan 

masalah sesual dengan basis ilmu yang melandasinya, seperti per-

spektifdan teori sosiologi. 

Dalam rnengkaji fenomena agama, para sosiolog memfokuskan 

perhatian pada tiga aspek, yaitu: (1) rnengkaji agama sebagal sebuah 

persoalan teoretis terutama dalam upaya memahami tindakan sosial; 

(2) menelaah kaitan antara agama dan berbagai wilayah kehidupan 

sosial Iainnya, seperti ekonomi, politik, dan kelas sosial; dan (3) mem-

pelajari peran, organisasi, dan gerakan-gerakan keagamaan. 45  Demi-

kian kompleks fenomena keagamaan sebagai wilayah studi bahkan 

perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa sosiologi agama meng-

gabungkan perspektif-perspektif lain dalam mengkaji fenomena ak-

tual agama.46  

Studi/penelitian mengenai gerakan Islam syariat sebagaimana 

rnenjadi fokus kajian buku ini, menygunakan perspektifsosiologi 

mengenai gerakan keagamaan (religious movements) yang termasuk 

dalam wilayah kajian gerakan sosial (social movements). Fokus studi 
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sosiologi secara umum ialah kehidupan sosial manusia, kelompok, 

dan masyarakat (the study of human social life, groups and societies) 4' 

Sedangkan sosiologi sebagai disiplin ilmu dan teori merupakan suatu 

studi sistematik kehidupan sosial manusia untuk memahami bentuk, 

akar, proses, dan implikasi darl berbagai tindakan sosial yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat. 48  Dengan perspektif sosiologi, 

aspek yang dikaji dapat dianalisis secara interpretatif, karena sosio-

logi menurut Weber pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan 

yang sangat melekat dengan penjelasan interpretatif mengenal tin-

dakan sosial yang penuh makna. 49  

Dengan pendekatan sosiologi interpretatif, maka dapat diperoleh 

pemahaman mengenai aksi gerakan yang mengandung makna-

makna subjektif (the subjective meaning) dari tindakan sosial, dalam 

hal mi tindakan sosial yang bersifat kolektif dalam gerakan keagama-

an umat Islam yang memperjuangkariformalisasi penerapan syariat 

Islam di Indonesia. Objektivitas kajian dibangun dengan memahami 

alam pikiran kelompok Islam syariat, termasuk sistem keyakinan ke-

agamaannya. Karena itu, sosiologi interpretatif tidak akan memberi-

kan penjelasan yang bersifat positivistik untuk menemukan pola hu-

bungan yang berpengaruh secara signifikan dari fenomena gerakan 

Islam syariat sebagaimana kajian-kajian ilmu sosial yang mengguna-

kan pendekatan evaluatif atau kuantitatif. Karena itu, dalam mengkaji 

gerakan Islam syaniat di Indonesia, penelitian atau kajian untuk buku 

ni berusaha membahas tiga perspektif untuk menjelaskan masalah, 

yakni perspektif integralisme, dekonstruksionisme, dan gerakan so-

sial sebagai cara pandang dalam menganalisis gerakan Islam yang 

memperjuangkan penerapan syariat Islam secara formal dalam kehi-

dupan negara/pemerintahan di Indonesia. 

Perspektiflntegralisme 

Kehadiran kelompok Islam syarlat yang demikian gigih dan cende- 

rung militan atau fanatik dapat ditelusuri ke dalam konstruksi atau 

alam pikiran yang tertanam kuat mengenai Islam dan kehidupan, 
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yang dikenal dengan paham integralisme Islam. Menurut perspektif 

integralisme, bahwa Islam sebagai wahyu Allah yang dibawa oleh 

para Nab! sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad merupakan aga-

ma atau ajaran yang Iengkap can sempurna. 50  yang mengatur selu-

ruh kehidupan umat manusia. 51  Tidak ada satu aspek kehidupan pun 

yang lepas dari pengaturan Islam. Karena itu, Islam wajib diyakini, 

dipahami, can diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan secara to-

talitas atau kOffuh52 , tidak boleh setengah-setengah atau parsial. Pan-

dangan atau perspektif tentang Islam "kaffah" kini telah menjadi Se-

macam ikon suci clan kental dari gerakan-gerakan Islam yang mem-

perjuangkan sistem Islam dalarn kehidupan kontemporer di hampir 

seluruh Dunia Islam termasuk di Indonesia. Kendati pemahaman ten-

tang "kaffah" tersebut bias ke pemaknaan tentang "aspek kemenye-

luruhan ajaran Islam, padahal substansi can konteksnya lebih ke "cara 

masuk ke dalam Islam" 53 . Bahwa Islam bukan semata-mata menyang-

kut ajaran tentang akidah (keyakinan kepada Allah) dan ibadah (peng-

hambaan kepada Allah), melainkan juga akhlak (pola perilaku) can 

mu'amalah (kemasyarakatan). 54  

Dengan isi dan cakupan ajaran yang menyeluruh itu, maka Islam 

rrtenjadi agama satu-satunya yang tidak memisahkan bahkan hingga 

batas tertentu mempertautkan secara integratif antara agama (din) 

dan dunia (dunyO). Integralisme Islam dengan kehidupan dunia itu 

termasuk dengan kehidUpan politik (slyasat, dau!ôt) can hukum (syc-

ri'at), sehingga dikenal kesatuan tiga dimensi, yaitu "al-din Wa daulât 

Wa syâriat". 55  Mengenai pertautan antara Islam can negara atau po-

litik yang demikian erat itulah Fazlur Rahman menyimpulkan sebagai 

berikut: "Sebelum Nabi wafat, Islam telah mengembangkan sifat uta-

manya, membentuk masyarakat (umat) beragama yang mencermin-

kan kualitas moral can spiritual agamanya melalui berbagai lembaga 

yang didukung oleh organisasi pemerintahan". 56  

Paham integralistik dalam politik atau tata negara berpandangan, 

bahwa "Islam bukanlah semata-mata agma dalam pengertian Barat, 

yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, se- 
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ballknya Islam adalah satu agama yang sempurna clan yang lengkap 

dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk 

kehidupan bernegara" 57. Aliran penganut paham integrasi Islam dan 

negara berpandangan, bahwa: (1) Islam adalah suatu agama yang 

serbalengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketata-

negaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara, umat Islam 

hendaknya kernbali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak per-

lu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat; (2) Sis-

tern ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah 

sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Al-

Khulafa Al-Rasyidin.58  

Integralisme Islam dan kehidupan dapat ditunjukkan puPa dan ke-

dudukan syariat Islam dalam sistem ajaran Islam. Bahwa syariat Islam 

(hukum yang diturunkan Allah) tidak terbatas mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan Wabi rn/n A//oh), tetapi juga hubungan de-

ngan sesama manusia (habi mm al-Nas) 59  dan kehidupan alam semes-

ta (alam besar).° Syariat Islam bagi kaum Muslim sebagai memiliki 

kedudukan yang sentral, yakni sebagai "the superiority of the Islamic 

way of life'ç pedoman atau pandangan hidup Islam yang utama atau 

superior.0' Dalam konteks yang demikian itulah maka bagi kelompok 

Islam syariat atau mereka yang berorientasi serba-syariat (syari'isme, 

syari'atrnindedness), syariat bukan hanya penting atau mendasar, me-

lainkan sekaligus wajib untuk dljalankan dalam seluruh kehidupan 

kaum Muslim tanpa kecuali, termasuk dalam kehidupan negara atau 

pemerintahan. Karena itu, terdapat kalangan Islam yang menempat-

kan syariat Islam dalam kedudukan sentral dan berusaha memper-

juangkannya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk dalarn pa-

litik kenegaraan. 

Paham integralisme Islam balk yang menyangkut syariat Islam 

maupun hubungan Islam dan politik atau negara maupun kehidupan 

dunia pada urnumnya dapat dilacak antara lain pada pemikiran Mu-

hammad Rasyid Ridha (1865-1935) salah seorang reformis salafIyah 

dari Mesir, 1-lasan Al-Bana (1906-1949) dan Sayyid Quthb (1906-1966) 
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pendiri clan tokoh utarna lkhwanul Muslimin di Mesir, clan Abul Ala 

Al-Maududi (1903-1979) pemimpin Jatnaat-i-Islami car Pakistan. 

Rasyid Ridha sering disebut pelanjut Muhammad Abduh dan Ja-

maluddin Al-Afghani, tetapi dengan pemikiran yang cenderung kon-

servatif. Ridha rneyakini clan rnengakui adanya pemerintahan atau 

negara Islam dengan idealisasi zaman Nabi clan Khulafa Al-Rasyidin. 

Bagi Ridha, perierapan hukum Islam memerlukan sebuah pemerin-

tahan Islam, karena hukum adalah produk dari musyawarah antara 

penguasa clan ulama. Umat Islam hanus memulihkan kekhalifahan 

clan persatuan Pan-Islam.6' Ridha memandang pentingnya memulih-

kan kekhalifahan Islam yang murni, yang merujuk pada zaman Nab! 

clan Khalifah yang empat. Pan-Islamisme (Jami'ah !siamiyah) sebagai-

mana digagas Afghani, menunut Rasyid Ridha, harus dapat memben-

tuk kekhalifahan Islam dengan jalan mennpersatukan seluruh umat 

Islam P3  

Paham integraslisme Islam dapat dilacak secara Iebih khusus pada 

pemikiran 1-lasan Al-Bana tentang konsep is!amiyyah (Islamiyah)yang 

dalam referensi mutakhir sama dengan Islamisme. Menurut Al-Bana, 

bahwa Islam adalah sebuah sistem nilai yang komprehensif, men-

cakup seluruh dirnensi kehidupan. Islam memberi petunjuk kepada 

umat manusis dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam bahkan 

memberikan jalan keluar atau solusi atas berbagai masalah penting 

yang dihadapi umat manusia. "Kami memahami Islam secara integral, 

mencakup dimensi kehidupan dunia clan akhirat. ml bukanlah klaim 

yang kami buat-buat. Namun, rnemang itulah yang kami pahami dan 

Kitab Allah can hasil tapak tilas kami kepada generasi terdahulu Is-

lam.'" Demildan pernyataan Hasan Al-Bana tentang Islamisme, yang 

menunjuk pada kesatuan Islam tentang kehidupan, sebagaimana 

yang menjadi paham Ikhwanul Muslimin. 

Seolah melampaui Hasan AI-Bana, Sayyid Quthb, dan AbuI Ala Al-

Maududi merupakan dua pemikir Muslim yang cukup kuat pengaruh-

nya clan menjadi rujukan utama dalam membentuk corak pemikiran 

integralistik tentang politik Islam, yang sering pula disebut sebagai 
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tokoh pemikir dan aliran fundamentalisme lsIamP 5  Sayyid Quthb me-

mandang can meyakini Islam sebagai sistem kehidupan yang menye-

Iuruh, yang berangkat dari prinsip tauhid can ibadah kepada Allah. 

Pemikir dan penerus lkhwanul Muslirnin tersebut meyakini bahwa 

Islam adalah satu-satunya alternatif terhadap sistem-sistem Barat 

yang harus dipilih oleh setiap Muslim, can setiap Muslim berkewajib-

an untuk melaksanakan Islam serta rela mati untuk mencapai tujuan 

Islam. Umat Islam menterlukan negara atau pemerintahan Islam. Me-

nurut Quthb, negara Islam yang ideal ialah pada zaman Nabi. 66  Nega-

ra Islam nienjamin hak-hak kaum kafir dzimmi (kafir yang dilindungi) 

can kaum musyrikin yang terikat perjanjian damai dengan kaum 

Muslim. Pemerintahan Islam dalam Negara Islam menurut Quthb, ter-

dirl atas tiga asas, yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat, can pen-

musyawaratan antara rakyat dan penguasa. Bagi Quthb, pemerintah-

an yang tidak mengaku (syariat) Islam meskipun dilaksanakan oleh 

organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan la-

bel Islam, tidak dapat dikatakan sebagai Pemerintahan Islam. 67  Sayyid 

Quthb dikenal sebagai ideolog Islam dan berpengaruh besar terha-

dap radikalisme lkhwanul Muslimin, kendati dininya tidak suka ter-

hadap kekerasan. 

Selain Quthb, ideolog Islam ternama lainnya ialah Abul Ala Al-

Maududi pemimpin Jamaat-i-lslami (jamaah Islam) darE Pakistan. 

Maududi bahkan berpengaruh terhadap pikiran Sayyid Quthb, ken-

dati Quthb sendiri melakukan kritik terhadap Maududi. Maududi di-

kenal sebagai pengagas dan pemikir utama konsep sistem Islam" 

(al-Nizham al-Islam!). Maududi berpandangan bahwa syariat merupa-

kan skema lengkap car kehidupan can tatanan sosial yang saling 

melingkupi, can negara Islam memperoleh landasan dasar pada sya-

nat dengan prinsip mengakui kedaulatan Tuhan, otoritas Nabi, status 

perwakilan Tuhan, can menggunakan musyawarah bersama. Mau-

dudE dapat menerima konsep demokrasi dengan istilah "teo-demo-

krasi'ç yakni demokrasi berketuhanan. 
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Bagi Maududi, gerakan menegakkan huküm Islam merupakan ba-

gian tidak terpisahkan dari pembentukan negara Islam can ideologi 

Islam dalam momentum gerakan kebanykitan Islam untuk mengem-

balikan kejayaan Islam pada abad ke-20 sebagaimana terjadi di Pakis-

tan setelah negara ini berdiri. Agenda tersebut merupakan tantangan 

besar bagi Dunia Islam karena sesungguhnya Islam bukan sekadar 

kumpulan dogma can ritual saja, melainkan nnerupakan jalan hidup 

(nanhaj al-hayat) yang paripurna. Islam merupakan penjelniaan tun-

tunan Ilahi untuk semua bidang kehidupan manusia yang mencakup 

urusan pribadi clan kelompok, politikdan ekonomi, sosial clan kultural, 

moral maupun hukum clan keadilan. Islam merupakan ideologi yang 

mencakup segalanya, sedangkan masalah yang menghadang Dunia 

Islam yang baru bebas car penjajahan politik adalah bagaimana 

menjabarkan ideologi Islam dalam praktik serta rnengonstruksikan 

kehidupan sosial politik yang selaras dengan ideologi Islam tersebut. 

Dalam suatu gerakan, paham integralisme Islam dapat ditunjuk 

pada gerakan revivalisme Islam dengan tema gerakannya "kembali 

pada Al-Quran clan As-Sunnah" (al-rujO'ilo al-Qur'ôn wa al-Sunnah). 

Gerakan yang ingin mengembalikan Islam ke masa jaya mi muncul 

pada abad ke-18 untuk menghadapi kemerosotan sosial can moral, 

sementara gerakan serupa pack abad ke-19 can ke-20 menghasilkan 

gerakan modernisme Islam danjamaah-jamaah Islam seperti Ikhwa-

nul Muslimin yang menawarkan respons Islam terhadap tantangan-

tantangan kolonialisme Eropa can modernisasi. 69  Gerakan-gerakan 

revivalisme Islam ini melakukan revitalisasi masyarakat Muslim mela-

lui rekonstruksi moral yang mengubah (memperbarui) tidak hanya 

kehidupan agama, tetapi juga kehidupan sosial politik kaum Muslim. 

Adapun falsafah ideologis gerakan Islam revivalis mi mencakup 

kepercayaan Islam bahwa: (1) Proses pembaruan memerlukan tapak 

tilas atas revolusi atau reformasi Islam pertama can paradigmatis yang 

dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad; (2) Agama adalah bagian in-

tegral car negara can masyarakat; (3) Menyimpang dad norma Islam 

tersebut akan mengakibatkan perpecahan umat can kehilangan ke- 
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jayaannya; (4) Hanya dengan membersihkan perilaku yang tidak Is-

lami clan kembali ke jalan lurus Islam-Iah, suatu kehidupan yang di-

atur oleh hukum Islam, bisa memulihkan umat pada tempatnya yang 

benar, yaitu di puncak can berkuasa; (5) Kebanyakan darl penyebab 

kemerosotan Muslim adalah sinkretisme budaya membabi buta da-

lam Sufisme populer can taklid; (6) Reformasi atas Sufisme harus di-

sertai dengan praktik ijtihad; (7) Pembaruan adalah sekaligus tugas 

pnibadi clan jamaah; (8) Mukmin sejati, seperti generasi Muslim awal, 

mungkin perlu memisahkan diri untuk menjaga iman can memben-

tuk masyarakat atau persaudaraan yang benar; (9) Jihad untuk mene-

gaskan kembali posisi hak Islam dalam masyarakat memerlukan di-

siplin diri can, jika diperlukan, dengan perjuangan bersenjata; (10) 

Muslim yang menolak jihad tidak bisa lagi dianggap sebagai Muslim, 

tetapi rnenjadi bagian cari musuh Tuhan. 7° 
Pandangan integralisme Islam dalam karakter yang lebih keras di-

pertautkan pula dengan fundamentalisme Islam yang muncul dalam 

era mutakhir. Fundamentalisme Islam ingin kembali ke hal-hal yang 

"fundamental" atau "mendasar" dari ajaran Islam, termasuk dalam 

kehidupan politik. Penggunaan perspektif fundamentalisme yang se-

lama mi berkembang cukup dominan perlu dilakukan dengan knitis, 

setidak-tidaknya diterima atau digunakan tidak secara mutlak. Dalam 

perkembangan mutakhir bahkan penggunaan kategori can analisis 

fundamentalisrne dalam tipologi Barat yang mengandung konotasi 

radikalisme dan hal-hal negatif sebagaimana dominan dalam kajian-

kajian tentang gerakan Islam kontemporer belakangan in' bahkan 

dianggap ambigu. 71  
Berkembang pandangan bahwa sejauh menyangkut komitmen 

terhadap hal-hal mendasar dalam Islam, maka istilah fundamentalis-

me justru akan berlaku untuk kalangan Islam yang begitu Iuas, se-

hingga tidak relevan untuk mengidentifikasi kelompok Islam tertentu 

sebagal funcjamentalis" Dalam konteks inilah, tanpa harus terlibat 

dalam anal isis evaluasi, analisis tentang fundamentalisme maupun 

gerakan Islam lainnya yang sejenis dapat ditarik ke perspektif integ- 
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ralisme Islam, bahwa berkembangnya gerakan Islam yang demikian 

karena para penganutnya meyakini clan memahami Islam yang ber-

sifat integral dengan seluruh kehidupan di dunia im. 
Selan kategori fundarnentalisme, kin' berkembang istilah Islamis-

me untuk menunjukkan paham keagamaan yang bercorak ideologis 

clan sekaligus menggambarkan watak integralisme Islam bagi para 

pengikutnya. Islamisme (Islamism) menurut Roy merupakan paharn 

atau gerakan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam ada-

Iah ideologi politik (Islam as a political ideology) Iebih dari sekadan 

agama sebagaimana pandangan yang berkembang dalam masyara-

kat Banal . 73  Dalam Islam memang terdapat hubungan integral antara 

agama dan politik. 74  Islamisme clan kalangan Islamis (orang yang 

menganut Islamisme) memandang bahwa Islam dapat clan harus 

menjadi dasar dad ideologi politik, meskipun diakul bahwa bentuk 

paling ekstrem dari Islamisme adalah radikal, revolusioner, clan uto-

pian.75  Konsep Islamisme dalam wacana akademik kontemporer tam-

paknya jauh lebih longgar clan dapat memberi pemahaman yang 

bensifat emik (memahami dari dalam) danipada fundamentalisme dan 

radikalisme. Dalam kenyataan hidup pun, lebih dari ratusan tahun, 

Islam bahkan telah diterima sebagai satu-satunya aturan dan pninsip 

untuk kehidupan publik clan sosial. 76  Karena itu, kalangan Islamis Se-

makin yakin tentang keterkaitan antara agama dan negana atau poll-

tilç yang harus diperjuangkan dalam kehidupan di sepanjang zaman 

dan keadaan. 

lntegralisme dengan paham Islam yang bersifat komprehensif di-

akul oleh sosiolog Max Weber. Menurut Weber, bahwa Islam sebagal 

sebuah world-view sebagaimana dibawa Muhammad dan terkan-

dung dalam Al-Quran, telah menciptakan orientasi keagannaan baru 

yang melibatkan sistem teologis clan ajaran etis yang komprehensif. 77  

Dalam hubungan dengan politik, bahkan Weber menunjukkan ke-

unikan Islam, bahwa tidak ada agama dunia lain yang menghadirkan 

hubungan-hubungan erat antara agama clan politik sebagaimana 

halnya Islam, bahkan dalam Islam politik itu merupakan hal yang khu- 
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sus pada dua jenjang, yaitu path tingkat world-view can kehidupan 

sosiaU8  

Perspektif integralisme dapat memberikan pemahaman tentang 

landasan dan orientasi keyakinan maupun pemikiran Islam yang me-

mandang kesatuan integral antara Islam clan kehidupan pemeluknya. 

Jika terdapat konsistensi atau setidak-tidaknya jarak yang semakin 

dekat antara ajaran can praktik kehidupan pemeluknya berdasarkan 

ajaran tersebut, maka Islam aka.n memperoleh perwujudan nyata, 

bukan sekadar norma atau dogma belaka. Islam akan menjadi agama 

membumi, bukan sekadar agama Langit, sehingga diharapkan mam-

Pu mewujudkan kehidupan yang "baldatun thayyibatun Wa rabbun 

ghafOr"7° dan menjadi "rabmatan IiI-'âlamin" 80  sebagaimana diideaii-

sasikan umat Islam. 

Namun, pendekatan integralisme Islam tersebut dalam - kenyata-

annya sering menaIami bias atau reduksi, baik dalam pemaknaan 

atau pemahaman maupun pengamalannya. Pertarna, konsep "kAf-

fah" atau "Islam kaffah" dalam ayat Al-Quran "udkhulQ Ii al-silmi kâf-

fah"81  (niasuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya), sering 

dilekatkari pada aspek ajaran Islam yang kOffah artinya agama yang 

"menyeluruFf" Padahal, dalarn teks clan konteks ayat tersebut frasa 

"kaffah" mengandung makna can maksud tentang cara atau keadaan 

masuk ke dalam ajaran Islam, yakni proses ber-Islam can bukan aspek 

ajaran Islam. Kendati Islam memang mengandung ajaran yang me-

nyeluruh, penafsiran tentang "Islam kaffah" sebagaimana dianut ke-

lompok integralis tersebut tidaklah tepat atau bias. Artinya, ketika 

sikap mutlak itu dibangun di atas pemahaman yang tidaktepat, maka 

semakin meyakinkan bahwa antara Islam sebagai ajarn can pema-

haman pemeluknya sering kali terdapatjarak can tidak jarang reduk-

si atau bias tafsir, serta tidak dapat diimpitkan. Pertanyaannya ialah, 

bagaimana dapat membangun suatu konstruksi paham yang bersifat 

serbamutlak atau absolut sebagaimana pandangan dan keyakinan 

kaum integralis, padahal cara menafsir Islam itu sendiri sering terje- 
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bak pada falsifikasi atau kekeliruan tafsir, yang berarti masuk ke wi-

Iayah paham kenisbian. 

Kedua, paham integralisme Islam cenderung utopis atau setidak-

tidaknya mengabaikan dimensi keragaman faktual dari sejarah dan 

perkembangan kehidupan umat Islam pada khususnya can kehidup-

an dunia pada umumnya yang bersifat relatif can khas duniawi. Bah-

Wa Islam sebagal ajaran yang bersumber pada Wahyu Tuhan can pa-

ham tentang Islam car para pemeluknya tidaklah identik, karena 

terkait dengan tafsir atau konstruksi paham can dinamika kehidupan 

para pemeluknya yang terikat ruang dan waktu yang bersifat dunia-

WI. Dengan kata lain, bahwa betapapun pahani integralisme Islam 

dikonstruksikan secara absolut oleh para pengikutnya sebagai eks-

presi dari Islam yang kaffah (totalistik), tetapi dalam kenyataan sosio-

historis tetap terikat dengan hukurn relativitas dan tidaklah sama can 

sebangun dengan Islam itu sendiri. Nabi sendiri bahkan mengakui 

kekhasan dunia yang bercorak profan dengan pernyataannya, "an-

turn a'Iamu bi amr dunyâkum"°', yang berarti selalu terdapat jarak 

atau persoalan aktualisasi antara Islam sebagai ajaran dan kenyataan 

hidup para pemeluknya yang khas duniawi. Jika Islam ideal dirujuk ke 

kehidupan para nabi, maka nabi-nabi Allah pun tidaklah tampil ca-

lam sosok dan peran yang tunggal serta absolut. Memang terdapat 

rasul atau nabi yang menjadi raja sekaligus seperti Nabi Dawud, Nabi 

Sulairnan, dan Nabi Yusuf selaku Perdana Menteri. Tetapi, terdapat 

rasul yang tidak berkaitan dengan jabatan politik seperti Nabi isa, 

Ibrahim, lsma'iI, dan lain-lain. Nabi Muhammad sendiri tidak secara 

jelas diposisikan sebagai Kepala Negara sebagaimana klaim kaum in-

teg raIls. 

Ketiga, jika konsep "masuklah ke dalam Islam secara kOffah", maka 

konsep kãffah akan bertemali dengan kategori bertingkat atau ben-

proses dalarn ben -Islam. Kategori Islam (ben -Islam) bahkan dibedakan 

dengan Iman (beriman), sebagaimana peristiwa kaum Arab Badwi 

yang awal masuk Islam dan mengklaim diri sebagai telah beriman, 

tetapi oleh Tuhan diingatkan bahwa sesungguhnya mereka belum 
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beriman, tetapi baru tunduk ber- Isla mP Bahwa ber-Islam itu memer-

lukan proses dan tidak identik dengan berman, sehingga menjadi 

Muslim dan Mukmin pun memerlukan proses yang tidak pernah ber-

henti. Aspek kemarnpuan (isthithO'ah) juga menjadi perhatian dalam 

Islam, termasuk dalam menjalankan perintah Allah, sehingga antara 

bersungguh-sungguh dan berkemampuan menjadi sesuatu yang te-

rus dinamis dalarn keberagamaan di kalangan umat Islam. 

Memutlakkan Islam dalam kenyataan hidup pemeluknya lebih-

lebih dengan pandangan yang serbatunggal akan bertentangan de-

ngan proses keberagamaan yang diakul Tuhan sendiri sebagal berja-

Ian secara realistik (menyejarah, historis), tidak serbadogmatik dan 

normatif sebagaimana pandangan integralisme Islam. Nabi sendiri 

bahkan menyatakan, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 go-

longan, yang menunjukkan keragaman di tubuh umat Islam, kendati 

satu yang selamat di antara 73 golongan itu oleh kalangan Salafiyah 

dimaknai sebagai golongan "AhI al-Sunnah Wa Al-jama'ah" (ahli Sun-

nah Waljamaah) dan "atba' Al-Salafiyyah" (pengikut Salafiyah). 84  Seja-

rah Islam pasca-Ai-Khulafa Al-Rasyidinjuga rnenunjukkan keragaman 

ketika muncul golongan Khawarij, Salafiyah, Syi'ah, Jabariyah, Qoda-

riyah, Mu'tazilah, dan sebagainya, yang kemudian melahirkan aliran-

aliran atau mazhab dalam Islam. Hal tersebut mengandung arti pula 

bahwa penyatuan antara Islam dan kehidupan sebagaimana dianut 

dalam perspektif integralisme Islam merupakan hal yang tidak harus 

dimaknai sebagai satu totalitas yang absolut dan serba-identik dalam 

satu perspektif atau pandangan pemikiran, sehingga selalu terdapat 

ruang untuk relativitas dan pembaruan. 

Dalam konteks pengakuan terhadap ketidaktunggalan pemaham-

an tentang Islam sebagai ajaran maupun ádanya relativitas antara 

Islam dan kehidupan para pemeluknya yang majemuk itu, maka Ia-

hirlah perspektif dekonstruksionisme dalam konstruksi pemikiran Is-

lam. Pandangan atau perspektif dekonstruksionisme tersebut dapat 

dikatakan sebagai kritik terhadap perspektif integralisnie Islam yang 
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serbamutlak, dengan mengajukan reformulasi mengenal ajaran Is-

lam khususnya mengeriai syariat Islam di kalangan kaum Muslim. 

PerspektifDekonstruksionisme 

Perspektif dekonstruksionisme hadir sebagai bagian clan kritik dan 

pembaruan terhadap pandangan integralisme Islam yang bercorak 

totalistik atau serba-absolut dalam memahami Islam. Perspektif de-

konstruksjonisme, sesuai dengan narnanya, berusaha melakukan de-

konstruksi atau pembongkaran terhadap pemikiran-pemikiran yang 

selama int mapan atau status-quo clan berpengaruh kuat dalam kesa-

daran kolektif umat Islam. Dalam ilmu sosial perspektif dekonstruk-

sionisme atau dekonstruksi dikenal dalam cultural studies sebagai-

mana dilakukan oleh Derrida, yakni analisis dengan cara "mengambil 

bagian, melucuti, untuk menemukan dan menampilkan asumsi suatu 

teks" atau melakukan oposisi konseptual hierarkis" atas suatu teks 

untuk "mengungkap bagian terdalam dan apa yang diinginkan de-

ngan yang tidak diinginkan oleh suatu teks verbal" 85 . 

Kalangan intelektual Muslim yang cukup rnenonjol dalam melaku-

kan dekonstruksi atas pemikiran mengenai syariat Islam dilakukan 

oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, pemikir dad Sudan yang melakukan 

berbagal kritik dan penafsiran ulang mengenal syariat Islam. Perspek-

tif An-Naim dapat disebut sebagai dekonstruksionisme, karena sifat-

nya yang bercorak pembongkaran atau pelucutan atas makna clan 

aktualisasi syariat Islam dalam kehidupan kontemporer, balk clan segi 

si atau substansi maupun metodologi. Bag! An-Na'im, "syaniat bu-

kanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi 

terhadap teks (nosh) dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks 

historis tertentU 116.Pandangan in' menolak prinsip penyatuan total 

clan tuntas antara ajaran Islam khususnya syariat Islam dan real itas 

kehidupan pemeluknya sebagaimana dianut kalangan fundamen-

talisme Islam dalam gerakan Islam kontemporer. Syariat Islam selain 

dipandang bukan sebagai keseluruhan clan ajaran Islam, pada saat 

yang sama aktualisasinya dalam kehidupan kontemporer sering kali 
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menimbulkan kesulitan-kesulitan jika tanpa revisi, reformasi, dan re-

konstruksi.87  

Na'im membedakan syariat Islam atau hukum Islam ke dalam dua 

corak, yaitu "syariat Islam historiC dan 'syariat Islam modern"- 8. Sya-

dat historis dalam pandangan Na'im adalah syariat Islam yang selama 

in' dipahami dan berlaku sebagai praktik keagamaan can hukum per-

data maupun hukum keluarga dan waris sebagaimana dikembang-

kan para yuris atau fuqaha Islam sejak masa kiasik. Sedangkan hukum 

Islam modern merupakan hukum publik alternatif yang mengalami 

reformulasi atau revisi. Dari dua model atau corak syariat Islam terse-

but, maka Naim menggolongkan umat Islam ke dalam dua "komit-

men", yaitu mereka yang ingin menerapkan syariat Islam secara tuntas 

termasuk dalam hukum publik sebagaimana dianut kelompok Islam 

"syariat historis" dan kelompok Islam "syariat modern" yang bersedia 

menerima tuntutan revisi can reformulasi berbagai hokum Islam Se-

cara signifikan. 9  

Pemikiran tentang penerapan hukum Islam alternatif pada dasar-

nya merupakan dekonstruksi terhadap pemahaman can penerapan 

hukum Islam historis dalam tuntutan kehidupan kontemporer. Dalam 

hal ni jika disimpulkan Naim berangkat dari beberapa asumsi pokok, 

pertama antara Islam sebagai ajaran can syariat Islam yang disebut-

nya syariat historis merupakan dua hal yang dapat dibedakan kendati 

tidak dapat dipisahkan, yang formulasi can penerapannya dalam ke-

hidupan kontemporer tidak clapat demikian tuntas can ketat seba-

gaimana dianut oleh para pengikut hukurn Islam historis. Kedua, pe-

nerapan hokum Islam historis yang ketat dan serba-ingin tuntas atau 

total dalam kehidupan kontemporer selalu mengalami kesulitan-ke-

sulitan, karena itu diperlukan reformulasi atau revisi menjadi hukum 

atau syariat Islam modern yang bersifat alternatif. Ketiga, bagi umat 

Islam sering tenjebak pada praktik-praktik syariat Islam yang bersifat 

darurat can penerapan yang tidak memadai, maka lebih baik men-

coba untuk menyesuaikan syaniattersebut dengan berbagai problem 

can kebutuhan kehidupan kontemporer. Keernpat, penyesuaian sya- 
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nat Islam ke dalam kehidupan kontemporer merupakan faktor pen-

ting dengan adanya realitas negara-bangsa (nation-state) di mana 

berkembang hak kolektif hidup kornunitas Muslim can non-Mus-

Ijm°0  

Pemikiran An-Naim meskipun bercorak dekonstruksi, sebenarnya 

menawarkan reformulasi hukum Islam dalam konteks kehidupan ke-

kinian yang bersifat kompleks. Pemikiran tersebut sekaligus untuk 

mencari jalan keluar dan ketegangan umat Islam di negara-negara 

yang hidup dalam bangunan negara-bangsa (nation-state) dengan 

struktur hukum positif. Dengan demikian An-Na'im bukan sekadar 

melakukan kritik atau dekonstruksi secara lepas, tetapi mencoba me-

nawarkan jalan keluar atau alternatif. Bagi An-Naim, selalu terdapat 

dilema yang tidak akan pernah berhenti nnanakala umat Islam terje-

bak dalam sikap final dalam yang serba-ekstrem. Di satu pihak me-

mandang penyatuan syariat Islam dengan realitas kehidupan umat-

nya secara mutlak, di pihak lain memisahkannya secara mutlak pula. 

AnNaim menawarkan reformasi hukum Islam didasarkan pada em-

pat pokok pemikiran mengenai syariat Islam. Pertama, bahwa syariat - 

Islam merupakan produksejarah dan tidakseluruhnya bersifat sakral 

(llahiyah). Kedua, syariat Islam yang ada saat ini (syariat berdasarkan 

ayat-ayat Madaniyah) yang disebutnya sebagai syariat historis, dinilai 

tidak mernadai clan tidak relevan lagi dengan tuntutan kebutuhan 

masyarakat kontemporer. Ketiga, syariat Islam yang dibangun berda-

sarkan ayat-ayat Makkiyah merupakan syaniat modern. Keempat, no-

sakh merupakan metodologi pernbaruan yang memadai dalam mem-

bangun syariat Islam modern itu?' 

Perspektif dekonstruksi An-Naim tentang syariat dipengaruhi 

oleh pemikiran Mahmud Muhammad Thaha, pemikir Sudan yang le-

bih awal mengagas reformulasi syariat Islam. Thaha berpandangan 

bahwa syariat itu tidak tunggaF, tetapi berbeda-beda dalam bentuk 

syariat-syariat sesuai dengan tingkat perkembangan umat manusia. 

Bahkan, menurut Thaha, dalam mencapai puncak rnenghadap Allah 

(QS Al-lnsiqaq [841:6) terdapat tiga tahapan bagi setiap Muslim, ya- 
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itu melalul JaPan syariat, tarekat, can hakikatY' Thaha tidak setuju can 

mengkritik pandangan yang beranggapan bahwa syariat Islam yang 

dilahirkan can berlaku pada abad ke-7 dapat berlakusama clan dite-

rapkan untuk memecahkan problem-problem umat manusia abad 

mutakhir saat in', karena tingkat perkembangan dan kondisi masya-

rakat masa lampau dan masa kini berbeda sekali clan tidak dapat di-

perbandingkan. Oleh karena itu, manusia pada abad modern saat ini 

mencari solusi atas problematikanya pada filsafat-filsafat lain dengan 

anggapan Islam dipandang tidak dapat memberikan jawaban, maka 

syariat Islam produkabad ke-7 itu akan dapat mengarahkan kehidup-

an masyarakat abad mi apabila dikernbangkan atau melakukan re-

formasi dalam dirinya. Kesempurnaan Islam justru terletak pada ke-

mampuannya untuk berkembang di tengah tuntután pemecahan 

problematika umat manusia pada abad mutakhir ini. Dalam tuntutan 

pengembangan syariat Islam yang relevan untuk setiap perkem-

bangan zaman itu, maka perkembangan syariat Islam sebenarnya 

hanyalah perpindahan can satu teks ke teks lain, cari teks yang seja-

Ian dengan situasi masa abad ke-7 kemudian beralih ke teks yang di-

anggap Iebih tepat untuk kondisi waktu sekarangY 3  

Pemikiran dekonstruksiJuga diperkenalkan oleh Muhammad Abid 

AI-Jabiri, yang memperkenalkan konsep kesempurnaan relatif" ten-

tang syariat Islam. Menurut Al-Jabini, bahwa "kesempurnaan" syaniat 

Islam can penerapannya dalam kehidupan sebagaimana berlaku da-

lam bidang-bidang kehidupan Iainnya, adalah kesempurnaan yang 

nelatif balk yang berkaitan dengan praktik pada masa para nabi clan 

para sahabat maupun pada masa-masa sesudahnyaY 4  Di Indonesia, 

Munawir Sjadzali termasuk tokoh yang menawarkan dekonstruksi 

dengan gagasan "reaktualisasi ajaran Islam"-nya yang menjadi bahan 

perdebatan cukup terbuka. Pandangan Munawir berangkat cari peng-

amatan can pengalaman bahwa banyak umat Islam khususnya da-

lam hukum waris tidak mempraktikkan sebagaimana penintah syaniat 

dalam nosh atau teks Al-Quran, sehingga daripada terjebak pada am-

bivalensi, maka apakah tidak mungkin diperbolehkan melakukan re- 
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aktualisasi dalarn bentuk modifikasi atau penyesuaian terhadap ke-

tentuan-ketentuan yang telah dengan jelas digariskan oleh Al-Quran 

ituY5  

Pemikiran-peniikiran Islam yang bercorak dekonstruksi memiliki 

akar atau kaitan dengan pemikiran modern can liberal dalam Islam, 96  

yang dalam perkembangan Islam kontemporer menjadi varian ter-

sendiri yang sering memancing kontroversi di Iingkungan umat Is-

lam. Bahkan, terdapat pernikiran bercorak liberal yang cenderung pa-

da "sekularisme Islam", kendati istilah mi dapat menjadi bahan perde-

batan, apakah benar Islam membenarkan pemikiran sekuler? Dalam 

hal hubungan agama can negara, aliran ini berpandangan, bahwa 

"Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubung-

annya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muham-

mad hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, de-

ngan tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang 

mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, can Nabi tidak 

pernah dimaksudkan untuk mend irikan dan mengepalai satu nega-

ra".'7  Tokoh pemikiran ini ialah Ali Abd Al-Raziq can Thaha Husain. 

Dalam kaitan mi, perspektif dekonstruksionisme, balk yang ber-

corak modernis maupun liberal can sekuler, tidak dapat dijadikan sa-

tu-satunya model untuk memahami gerakan Islam yang bersifat dok-

trinal sebagaimana disebutkan itu. 98  Perspektif dekonstruksionisme 

seperti dikembangkan Abdullah Ahmed An-Naim, mernang bukan 

tanpa catatan kritik atau kelemahan, baik car segi isi maupun meto-

dologinya. Pertama, pandangan An-Na'im yang menyatakan syariat 

(syariat Islam) bukan wahyu Ilahi itu sendiri, melainkan tafsir historis 

atas nosh atau teks (wahyu) dalam konteks sejarah Islam tertentu, 

bertentangan dengan arus besar (mainstream) keyaklnan dan paham 

umat Islam. Arus besar umat Islam meyakini bahwa syari'ah adalah 

firman Allah, sedangkan tafsir atas nosh dinamakan fiqih, can penya-

maan syari'ah dengan fiqih merupakan pandangan yang tidak pro-

porsional. Pandangan Na'im juga dapat memperlonggar keyakinan 

dan sikap terhadap syariat Islam, yang berakibat negatif atau tidak 
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kondusif bagi sikap keagaman di kalangan umat Islam. Na'im juga 

dinilai terlaiu menempatkan HAM atau hukum modern sebagai hu-

kum universal yang tanpa cacat, sehingga menunjukkan kecende-

rungan paham antroposentrisme dan sekuler, yang menuntut diubab 

atau disesuaikannya syariat pada hukum modern buatan manusia itu. 

Selain itu, An-Na'imjuga secara metodologis lebih menempatkan ayat-

ayat Makkiyah di atas ayat-ayat Madaniyah serta melakukan nasakh 

(revisi, peninjauan) terbalik, yaitu nasakh ayat-ayat Makkiyah terha-

dap ayat-ayat Madaniyah sebagal dasar bagi formulasi syariat yang 

ditawarkannya, yang berbeda dengan arus besar pemikiran Islam pa-

da umumnyaY9  - 

Kalangan Islam syariat di Indonesia seperti F-Iizbut Tahrir, Komite 

Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan lain-lain, meng-

kritik dan menolak keras pemikiran-pemikiran Abduilah An-Naim 

can pemikiran-pemikiran dekonstruksionis atau liberal Iainnya. Bagi 

para aktivis gerakan Islam syariat itu, syariat Islam sebagai sumber 

mata air bagi umat Islam dan merupàkan bagian dari iman yang ha-

rus dilaksanakan dalam kehidupan, termasuk kehidupan negara. Se-

dangkan mengenai penerapan syaniat dalam. negara hanyalah soal 

waktu, yang memerlukan pendidikan untuk meningkatkan pema-

haman tentang Islam sehingga pada akhirnya akan mendukung ga-

gasan penegakan syariat Islam di Indonesia. 100  Bagi kalangan Islam 

integralis perspektif dekonstruksionisme tetap dipandang sebagai 

bagian dari sekulanisme yang dapat menjauhkan umat car Islam 

yang bersifat kOffah. Perspektif dekonstnuksionisme juga cenderung 

mengabaikan aspek belief system (sistem keyakinan) dan sistem pa-

ham (ideologi) yang melekat dalam kehidupan umat Islam, yang me-

nyatu dalam keberagamaan mereka, sehingga pandangan apa pun 

akan cenderung ditolak can tidak mernadai karena berlawanan de-

ngan paham totalitas Islam. 

Namun, sebagai sebuah perspektif, dekonstruksionisme dapat di-

gunakan sebagai salah satu alat analisis terutama untuk analisis kritik 

terhadap absolutisme pemikiran yang dibawa oleh perspektif integ- 
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ralisme, setidak-tidaknya untuk kritik wacana tentang kompleksitas 

masalal, konsep can penerapan syariat Islam. Kalangan Islam syariat 

sering tidak menyadari bahwa hingga kini mash terdapat ketidak-

jelasan atau setidak-tidaknya kerancuan pemaknaan dan konsep ten-

tang syariat dalarn kaitannya dengan ajaran Islam dan fiqih Islam. 

Selain itu, dalam penerapannya syariat Islam dalam dimensi ajaran 

maupun hukum Islam selain sering beragamjuga sering mengalami 

penyempitan atau penyederhanaan tentang aspek-aspek syariat Is-

lam manakah yang harus diterapkan terutama dalam kehidupan 

negara balk di negara Islam maupun negara yang bukan negara Is-

lam, tetapi penduduknya mayoritas Muslim. Selebihnya, bagaimana 

penerapan syariat itu dilaksanakan. 

Dalam kaitan mi Muhammad Said Al-Asmawi sebagaimana An-

Naim can Al-jabiri mencoba melihat posisi kerancuan dan fleksibili-

tas penerapari syariat Islam. Menurut pemikir al-ui hukum Islam clan 

Mesir ml, dalam pengalaman seperti terjadi di negara-negara Islam 

semisal Mesir, pertama bahwa syariat yang semula merupakan jalan 

bagi agama (Islam) berubah menjadi hukum Islam sehingga terjadi 

kerancuan atau pencampuradukan antara agama dan syariat can fi-

qih. Kedua, sumber syariat Islam yang semula bersandar pada Al-Qur-

an dan Hadis Nabi, kemudian ditambah dengan ijma' dan qiyas hash 

para mujtahid. Ketiga, terdapat perubahan can fleksibilitas dalam pe-

nerapan syariat Islam2 01  

Jika syariat Islam direduksi menjadi hukum Islam, maka gambaran 

tentang Islam sebagai ajaran yang nienyeluruh menjadi kehilangan 

relevansinya atau setidak-tidaknya menjadi rnenyempit. N.J. Coulson 

sebagaimana dikutip John L. Esposito, memeninci temuannya bahwa 

dari 6.000 (enam ribu) ayat dalam Al-Quran hanya 600 (enam ratus) 

yang berkaitan dengan kitab hukum, kebanyakan menyangkut pen-

hal shalat can ibadah; bahkan di antaranya hanya sekitar delapan pu-

luh ayat yang menyangkut hukum dalam artian terbatas,yaitu pidana 

can sanksi, kontrak-kontrak, can hukum keluarga.'°' AI-Asrnawi juga 

menunjukkan data bahwa hukum-hukunu yang berkaitan dengan 
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muamalah (kernasyarakatan) dalam Al-Quran sangatlah sedikit, yaitu 

80 ayat dari 6000 ayat dalarn Kitab Suci Islam itu, pada umumnya ter-

batas pada persoalan hukum keluarga (aI-'ahwol aI-syakhshiyyah), hu-

kum perkawinan (ahkãrn al-munâkahat), hukum perceraian (ahkOrn 
al-thalaq), hukum memelihara anak (ahkdm al-hadhanch), hukum 

tentang nafkah (oh/cOrn al-nafaqah), dan tentang kewarisan (ahkom 
a!-mowdrits)2 03  

Dalam pemahaman dan konteks penerapan syariat Islam yang ti-

dak sederhana itu, Al-Asmawi menunjukkan sejumlah hal yang me-

nyangkut syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan, yaitu: 

(1) Syariat mengaitkan hukum-hukumnya pacla tegaknya sebuah ta-

tanan masyarakat yang penuh kebaikan dan ketakwaan. Penerap-

annya tergantung adanya masyarakat tersebut yang dipimpin oleh 

orang-orang yang adil dan rakyatnya yang bersikap konsisten Se-

cara hakiki. 

(2) Syariat tidak turun secara menyeluruh dan tanpa sebab. la senan-

tiasa mengiringi realitas dan berubah sesuai dengan kemajuan lea-

litas itu. Qleh karena itu, syariat menjadi sesuatu yang hidup dan 

bergaul dengan realitas kehidupan sosial. Dari situ, ia memiliki Ca-

ra kerja realistis dan bukan sekadar kenikmatan berpikir atau kum-

pulan pernikiran. 

(3) Syariat senantiasa berada dalam proses gradualisme (gerak) yang 

berkesinambungan, yang memiliki ciri up to date, modernis, dan 

autentik. la beranjak dari kemaslahatan menuju hal yang lebih 

utama. 

(4) 1-lukum-hukum syariat tidak statis, tetapi elastis dan spesifik. Apa 

yang mutlak itulah hukum syaniat, dan apa yang spesifik bisa di-

kompromikan dengan kaidah-kaidah moral dan penilaku sosial, 

yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan budaya 

dan adat. 
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(5) Syariat tidak terputus dengan masa lalu. Akar-akarnya terlahir dan 

masyarakat. Bahkan, ja menjadi budaya dan tradisi masyarakat Se-

bagai hukum. la harus senantiasa rnengiringi kemaslahatan buda-

ya dan kesahihan adat. 

(6) Syariat adalah metode yang hidup. Kesempurnaannya terletak ca-

lam keberlangsungannya dalam mengiringi kondisi di tengah ma-

syarakat, dan mengarahkan manusia ke dalam inti kemanusiaan 

dan eksistensi.'°4  

Perspektif dekonstruksionisme dengan demikian dapat niemberi-

kan ruang yang tidakdiisi oleh perspektif integralisme, yakni peluang 

untuk penafsiran dan penerapan syariat secara Iebih fieksibel dalam 

menghadapi pluralitas kehidupan yang dijalani umat Islam di tengah 

perubahan dan perkembangan zaman. Selain itu, perspektif dekon-

struksionisme juga memberikan salah satu jendela jalan keluar dan 

kebuntuan antara paham integralisme yang memandang kesatuan 

Islam dan kehidupan secara niscaya dengan pandangan sekularisme 

yang memandang perlunya pemisahan antara agama (Islam) dan ke-

hidupan. Hanya saja, reformasi syaniat dan penerapannya dalam kehi-

dupan sebagaimana ditawarkan oleh para pemikir dekonstruksionis-

me memerlukan formulasi baru yang Iebih mampu menjembatani 

ketegangari antara keniscayaan penyatuan ajaran Islam dan kehidup-

an sebagaimana perspektif integralisme serta paham sekularismeyang 

tenlampau menyubordinasikan atau bahkan memisahkan antara ké-

duanya. 

Petspektif Gerokan Sosial 

Dengan mencoba memahami alam pikiran kelompok Islam syariat 

sebagaimana perspektif integralisme, sekaligus melihat secara kritis 

sebagaimana perspektif dekonstruksionisme, maka studi/penelitian 

untuk penyusunan disertasi tentang gerakan Islam yang memper-

juangkan formalisasi syariat dalam institusi negara/pemerintahan de- 
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ngan menggunakan perspektif sosiologi gerakan sosial (social move-
ments). Penggunaan perspektif gerakan sosial dengan fokus kajian 

gerakan keagamaan (religious movements) dapat lebih longgar untuk 

niemahami karakter dan orientasi gerakan Islam syariat secara apa 

adanya sebagai kenyataan yang hidup, tumbuh, clan berkembang di 

lingkungan umat Islam. Dengan penggunaan perspektif 9erakan so-

sial yang dikoherensikan (dipadukan) atau interkoneksitas dengan per-

spektif integralisme dan dekonstruksionisme secara longgar, maka 

studi ini berusaha mengungkap dan menganalisis gerakan formali-

sasi penerapan syariat Islam secara lebih komprehensif (menyeluruh 

dari sebanyak mungkin banyak aspek), bukan dengan tinjauan yang 

tunggal. 

Dengan perspektif gerakan sosial, masalah gerakan Islam syariat 

dikaji seputar kemunculan dan manifestasi gerakannya, tanpa mela-

kukan evaluasi negatif apakah gerakan tersebut bercorak fundamen-

talisme atau radikalisme dengan pencitraan yang negatif, sebagal-

mana kritik terhadap perspektif ilmu-ilmu sosial yang bersifat etik 

(penilaian) atau positivistik. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa 

apa pun evaluasi atau kategorisasi negatif yang diberikan, gerakan 

Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara formal 

tetap tumbuh dan berkembang, bahkan memperoleh dukungan dan 

sebagian umat Islam. 

Gerakan sosial (social movements) sebagai sebuah konsep menu-

rut Turner clan Killian ialah: "a collectivity acting with some continuity 

to promote or resist a change in the society or organisation of which 

it is part"105 , yakni suatu tindakan kolektif berkelanjutan untuk men-

dorong atau rnenghambat perubahan dalam masyarakat atau organi-

sasi yang menjadi bagian dari masyarakat itu. Dalam perkembangan 

mutakhir, suatu gerakan sosial selain memiliki bentuk-bentukgerakan 

yang tidak melembaga,juga merupakan gerakan yang terorganisasi, 

berkelanjutan, dan tantangan kesadanan-dini yang menunjukkan ba-

gian identitas clan para pelakunya.10 
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Studi gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan (social move-

ment studies) khususnya dalam sosiologi berkembang pesat dengan 

perspektif yang semakin komprehensif meliputi berbagal macam ge-

rakan. Dalarn hal ml dapat disebut contoh gerakan revolusi, sekte-

sekte atau gerakan keagamaan, organisasi politik, berbagai ragam 

kampanye, hingga ke gerakan sosial baru (new social movements) de-

ngan basis-basis konsepaksi kolektif (collective action), perubahan so-

sial (social change), konflik sosial (social conflict), dan sebagainya'° 7  

Sosiologi gerakan sosial bukan hanya berkembang cepat, tetapi 

juga menunjukkan perkembangan atau pergeseran paradigma da-

lam memaharni can menjelaskan fenomena gerakan sosial. Pada per-

kembangan mutakhir setelah era tahun 1970-an, muncul fenornena 

yang menarik bahwa gerakan-gerakan sosial (gerakan kemasyarakat-

an) dimengerti tidak hanya dalam kaitan dengan perilaku organisato-

ris, tetapi juga dalarn kaitan dengan sistem kepercayaan, ideologL 

can wacana-wacana yang berkembang. 108  Dalam kaitan mi, sosiologi 

gerakan sosial menaruh perhatian yang lebih besar pada aspek ba-

gaimana ideologi gerakan bergema kembali atau bahkan bersekutu 

dengan ideologi lain, layaknya sebuah puncak gunung es clan feno-

mena alienasi, disafiliasi, dan oposisi yang menggambarkan hubung-

an-hubungan yang rumit dalam dinamika kehidupan masyarakat 

yang mengalami suasana saling resistensi. 109  

Robert Minsel mencatat tiga tahap pergeseran atau perkembang-

an paradigma gerakan sosial (gerakan keniasyarakatan). Tahap per-

tama (era 1940-an sampai 1950-an) ditandai dengan pandangan yang 

negatif mengenai gerakan kemasyarakatan clan menggunakan per-

spektif psikologi sosial seperti dalam menjelaskan tentang perkum-

pulan massa (mass society), kerusuhan, can lain-lainTahap kedua (era 

1960-an) teori-teori gerakan sosial didasarkan pada pandangan yang 

lebih positif dengan fokus perhatian path gerakan-gerakan yang ter-

organisasi serta memiliki strategi yang rasional untuk mengubah 

kondisi-kondisi struktural tertentu seperti gerakan perjuangan hak-

hak sipil, gerakan kemerdekaan can antikolonial, gerakan antikomu- 
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n's, gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan Kiri Baru (New Left), dan 

sebagainya. Tahap ketiga (sejak tahun 1970-an) yang disebut sebagai 

periode dekonstruksi atau dekonstruksionisme, yang nienyoroti fe-

nomena gerakan-gerakan sosial sebagai terkait dengan struktur-struk-

tur individual dan sosial yang tidak selalu memiliki unsur-unsur baku 

seperti gerakan ultranasionalis, gerakan Kanan Baru (New Right), ge-

rakan fundamentalisme agama (Kristen, Hindu, Islam), politik identi-

tas dan politik rasial, Gerakan Sosial Baru (NewSocialMovements), dan 

sebagainya. Para sosiolog gerakan kemasyarakatan pada periode ke-

tiga tersebut menanggapi kenyataan dan pemikiran baru yang me-

nyertai perkembangan gerakan-gerakan sosial dengan teen dan kon-

sep kebudayaan, pembingkaian (framing), clan konstruksi identitasj 1 ° 

Dalam perkembangan perspektif gerakan sosial tersebut, pada 

tahap-tahap awal gerakan kemasyarakatan sering disebut sebagai 

gerakan tidak melembaga (noninstitutionalised) atau tidak terorgani-

sasi bahkan tidak berbentuk. Pada perkembangan mutakhir meng-

alami pergeseran ke pemahaman tentang gerakan-gerakan yang ter-

organisasi atau melembaga kendati lebih kurang bersifat Ionggar, 

juga bukan terbatas pada gerakan-gerakan spontan, tetapi juga yang 

menahun atau mendekade 111  David A. Locher secara jelas menyata-

kan bahwa terdapat tiga hal yang membedakan gerakan sosial (social 

movements) dari bentuk perilaku kolektif (collective behavior) Iainnya, 

yaitu: (1) Organized, bahwa gerakan sosial itu terorganisasi, sedang-

kan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi baik pemimpin, 

pengikut, maupun proses gerakannya; (2) Deliberate, bahwa gerakan 

sosial itu direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perenca-

naan, sedangkan perilaku kolektif sebaliknya tanpa perencanaan Se-

caraintensif; (3) Enduring, bahwa genakan sosial itu keberadaannya 

untukjangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade, semen-

tara perilaku kolektif biasanya terbatas pada periode yang singkat. 112  

Gerakan sosial yang bersifat terorganisasi bahkan telah menjadi 

fokus kajian dalam konsep "revitalization movements (gerakan revi-

talisasi) yang dikembangkan Anthony Wallace sebagaimana dikemu- 
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kan Michael Ada5,' 18  yakni suatu "ikhtiar yang disengaja, diorganisasi, 

can disadari oleh para anggota masyarakat untuk membentuk buda-

ya yang memuaskan", seperti "nativistik', "millenial'ç "messianik", "nos-

talgik", "sektarian'ç can "revivalis" sebagaimana label yang sering di-

gunakan untuk menunjuk suatu gerakan sosial. Fenomena gerakan 

sosial yang terorganisasi oleh sekelompok orang untuk menimbul-

kan perubahan yang membedakannya dart usaha-usaha individu dan 

kerumunan massa juga telah menjadi perhatian dalam sosiologi poli-

tik2 4  

Menurut analisis Touraine, terdapat setidaknya dua aspek yang 

penting dan menjadi kerangka analisis dalani sosiologi gerakan sp 

sial, yaitu pertama perhatian pada aspek gagasan dari gerakan sosial 

sebagal kombinasi dari hal-hal prinsip yang menyangkut identitas, 

perlawanan, can totalitas yang rnelekat pada aktor atau pelakunya 

terutama dalam konteks konflik sosial. Kedua, aspek yang menyang-

kut perbedaan atau diferensiasi yang tinggi mengenai keyakinan (be-

liefs) can orientasi (orientations) yang menyertai suatu gerakan so-

siaI." 5  Robert Mirsel menyimpulkan tema kajian sosiologi gerakan 

sosial pada masa awal menyangkut aspek-aspek keterlibatan individu 

dalam gerakan, ideologi, fenomena perkumpulan massa, tingkah 

laku kolektif, can penlawanan terhadap institusi-institusi lain yang di-

anggap ancarnan. Pada peniode kedua mengangkat tema pada as-

pek-aspek organisasi dan perilaku organisatonis, tujuan atau cita-cita, 

mobilisasi, strategi penggalangan, perilaku kolektif, aksi-aksi dalam 

struktur, keterkaitan penilaku dan aksi, can penilaku gerakan (move-

ment behaviour). Pada periode ketiga menyoroti aspek ideologi dan 

sistem kepercayaan yang menyertai kebangkitan gerakan 5osial. 116  

Gerakan sosial dalam empatjenis atau tipe. Pertama, gerakan trans-

formasi (transformative movements) atau gerakan revolusi (revolutio-

nary movements), yakni suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk 

melakukan perubahan secara total atau menyeluruh dalam struktur 

kehidupan masyarakat yang dipandang knisis atau tidak memuaskan, 

seperti gerakan revolusi sosial dan gerakan keagamaan radikal. Ke- 
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dua, gerakan reformasi (reformative movements), suatu gerakan sosial 

yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada sebagian aspek 

struktur kehidupan masyarakat, seperti gerakan kaum perernpuan 

dan gerakan anti-aborsi. Ketiga, gerakan penyelamatan (redemptive 

movements),yaitu perubahan yang bersifattotal untukpenyelamatan 

manusia dari berbagal jalan kehidupan yang menyimpang, seperti 

pada umumnya gerakan-gerakan keagamaan, termasuk di dalamnya 

gerakan-gerakan sekte keagamaan. Keempat, gerakan alternatif (al-
ternative movements), sebagai kebalikan dari gerakan penyelamatan, 

yaltu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan pada Se-

bagian kehidupan individu anggotanya, seperti gerakan anti-alko-

holisme atau untuk menyelamatkan para pecandu alkohoL 1 ' 

Khusus mengenai gerakan keagamaan (religious movements) atau 

disebut pula gerakan sosial-keagamaan (socio-religious movements), 

yang sering dikenal ialah gerakan revitalisasi can gerakan milenari. 

Gerakan revitalisasi (revitalization movements), ialah gerakan keaga-

maan yang berupaya untuk menciptakan eksistensi yang baru atau 

yang "direvitalisasi'ç yang dipandang tepat untuk kondisi saat mi. Sc-

dangkan gerakan milenari (millenarymovements), yaitu suatu gerakan 

keagamaan untuk niengantisipasi tibanya suatu masa seribu tahun 

(milenium), suatu masa yang diyakini akan penuh kedamaian, har-

moni, dan rnakmur, dengan hadirnya pemimpin kharismatik yang di-

pandang messias (ratu adil). Gerakan revitalisasi atau milenari turn-

buh dalam kondisi-kondisi ketegangan atau krisis sosial yang ekstrem. 

Sebutlah kondisi disorientasi sosial dalam kehidupan niasyarakattra-

disional akibat perubahan sosial yang cepat; perubahan kehidupan 

penduduk pribumi akibat penjajahan, perang, dan invasi kebudayaan 

asing; kondisi ketertmndasan can eksploitasi yang melampaui batas-

batas yang tidak dapat ditoleransi. Dalam kondisi-kondisi semacam 

itu rnanusia atau masyarakat mengalami kebingungan untuk berLin-

dak, sementara cara-cara atau jalan sekuler yang selania ini ada tidak 

mampu menangani berbagai ketegangan sosial yang terjadi secara 

ekstrem tersebut. Dalam kondisi yang demikian itulah muncul gerak- 
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an-gerakan keagamaan balk yang murni keagamaan maupun ber-

kornbinasi dengan politik, yang bergerak secara radikal dan miii-

tan. 8  

Dalam kajian sosiologi banyak ragam perspektif mengenai studi 

gerakan sosial sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dan 

berbagai pandangan yang berkembang, Mario Diani menyimpulkan 

adanya empat corak analisis gerakan sosial, yaitu "collective beha-

viour perspective" (perspektif perilaku kolektif) sebagaimana dikem-

bangkan Turner dan Killian; "resource mobilisation theory' (teori mc-

bilisasi surnber daya) seperti yang dikembangkan Zald clan McCarthy; 

"political process perspective" (perspektif proses politik) yang dikem-

bangkan Tilly; dan "new social movements approach" (pendekatan 

gerakan sosial baru) sebagaimana dikernbangkan Touraine dan Me-

luccV 9  Piotr Sztompka menyimpulkan dua corakanalisis sebagai sinte-

s's dari berbagai ragam teoni, yaitu studi gerakan sosial yang beronien-

tasi pada tindakan yang menekankan pada aspek perilaku individual 

atau psikologi sosial clan yang beronientasi pada struktur yang me-

musatkan perhatian pada onganisasi2 2° Robert Mirsel menyimpulkan 

adanya sejumlah analisis teoretikdalam sosiologi gerakan sosial,yaitu 

teori penilaku kolektif, ketegangan struktural, mobilisasi sumber daya, 

manxisrie, dekonstruksionisme, dan post-strukturalisme2 21  

Dari teori-teoni gerakan sosial yang dikembangkan dalam studi so-

siologi tersebut, dapat dipergunakan beberapa analisis teoretik Un-

tuk mengkaji gerakan Islam syariat sebagaimana yang menjadi fokus 

kajian/penelitian dalam buku mi. Pertarna, analisis "penilaku kolektif" 

(collective behaviour) sebagaimana dikembangkan Neil Smelser, Tur-

ner dan Killian.' 22  Menurut teori "collective behaviour" yang dikem-

bangkan Smelser, bahwa suatu pergolakan atau gerakan sosial terjadi 

karena adanya mobilisasi atas dasar belief (sistem keyakinan), seperti 

perilaku takterlembaga, revivalisme agama, pemberontakan, dan re-

volusi. Keyakinan tersebut mengalami proses generalisasi (generali-

zed belief), yang terdini atas hal-hal yang bersifat histeria, keinginan, 

norma, dan n1la1.123 
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Ada pun menu rut Turner dan Killian, gerakan sosial merupakan tin-

dakan kolektif yang berkelanjutan untuk mendorong atau meng-

hambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi 

bagian dari masyarakat itu. Sebagal suatu kolektivitas, gerakan sosial 

terdini atas kelompokyang tidaktenlembaga, keanggotaan yang sela-

lu berubah, dan kepemimpinan yang ditentukan lebih oleh kelompok 

informal daripada prosedur formal untuk melegitimasikan kekuasaan. 

Turner dan Killian menunjuk perilaku kolektif tersebut sebagai me-

miliki sifat keunikan (peculiar kind of collective behaviour)Y Perspektif 

perilaku kolektifjuga dikembangkan oleh Samuel Stouffer dengan 

teori "deprivasi relatif" (relative-deprivation), yang intinya menyatakan 

bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan gerakan sosial 

karena adanya perasaan terampas hak-haknya dibandingkan dengan 

kelompok lain yang menjadi acuan (reference group).125  Dalam de-

privasi-relatif, para pelaku gerakan mengalami jarakantara nilal peng-

harapan (value expectations) dan nilai kemampuan (value capabilities) 

yang dimilikinya.126  Dengan penspektif perilaku kolektif, gerakan sosial 

dipahami sebagai tindakan kolektif dari sejumlah individu yang 

mengalami kekecewaan atau frustrasi tertentu untuk mengubah ta-

tanan sosial. Termasuk 9erakan sosial untuk mengubah nilai dan nor-

ma, menuju pada tatanan kehidupan baru baikdalam bentukgerakan 

tak tenlembaga, milenari, nativisme, revivalisme agama, pemberon-

takan, revolusi, dan lain-lain. 

Kedua, analisis "ketegangan struktural" (structural strain). Kendati 

perspektif im memiliki persambungan dengan perspektif perilaku 

kolektif terutama yang dikembangkan Neil Smelsen maupun dengan 

teori deprivasi-relatif, tetapi fokus perhatian mulai bergeser dari ana-

lisis faktor individual pelaku gerakan ke struktur sosial yang dinyata-

kan sebagai mengalami ketegangan balk ketegangan aktor maupun 

ketegangansosial secara rnakro. Menurut perspektif ketegangan struk-

tural sebagaimana dikembangkan TR Gurr (1970), bahwa suatu gerak-

an sosial tenjadi ditandai dengan ádanya kemarahan dan keputus-

asaan yang melahirkan gerak emosional yang sedemikian rupa yang 
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disebabkan oleh adanya ketegangan sosial pada level makro dalam 

masyarakat.127  Dalam pandangan ini, ketegangan terjadi antara lain 

karena adanya persoalan-persoalan yang saling memiliki hubungan 

satu sama lain yang bersifat eksis clan objektif dalam masyarakat, ter-

masuk ketegangan antara aktor-aktor sosial dalam menanggapi clan 

mengomunikasikan persoalan-persoalan tersebut. Ketegangan struk-

tural juga terjadi antarkelompok masyarakat baik yang berdimensi 

sosial maupun ekonomi seperti antara komunitas lokal dan penda-

tang yang masing-masing terancam eksistensi atau kedudukannya. 

Perspektif yang memusatkan perhatian padä ketegangan stuktural 

juga dilakukan Daniel Bell (1974) ketika meneliti gerakan-gerakan Ka-

nan Radikal (The Radical Right) di Amerika Serikat, yang menggam-

barkan adanya ketegangan struktural dan kecemasan akan kehilang-

an kedudukan (status enxieties) clan kelornpok-kelompok mi)28 

Dalam analisis ketegangan structural dapat ditekankan analisis 

konflik mengenai gerakan sosial. Perspektif konflik sebagaimana ber-

sandar pada teori struktural-konfiik menjelaskan bahwa pada dasar-

nya kelompok-kelompok dalam masyarakat mempunyai tujuan-tu-

juan sendiri yang beragarn dan tidak pernah terintegrasl 129  Bahwa 

dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih yang terkait dengan per-

juangan politik selalu terdapat antagonisme, yakni pertentangan an-

tarkelompok balk karena sebab-sebab persaingan ekonemi, per-

juangan untuk hidup (struggle forlife), maupun faktor sosio-kultural2 3° 

Marxisme menganalisis adanya konflik kelas yang melibatkan ke-

lompok-kelompok komunitas, daerah, bangsa, agama, ideologi, clan 

lain-lain dengan sebab yang bersifat ekonomi antara mereka yang 

tertindas melawan yang menindas. Sedangkan non-Marxis melihat 

faktor soslo-kultural ikut berpengaruh terhadap konflik dalam ma-

syarakat, bukan semata-mata karena ekonomi. 13 ' 

Dalam analisis konflik sebagaimana pandangan Gurr, bahwa ge-

rakan sosial muncul dari bawah (masyarakat) ketika volume keluhan, 

ketidakpuasan, dan kekecewaan rakyat melampaui ambang batas 

tertentu2 32  Beberapa model analisis dalam perspektif sosiologi gerak- 
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an sebagaimana disebutkan, yaitu analisis perilaku kolektif, ketegang-

an struktural, dan lain-lain, dapat dikategorikan sebagai perspektif 

trukturalisme dalam gerakan sosial. Strukturalisme yang dimaksud 

merujuk pada strukturalisme Durkheirn, yakni suatu perspektif so-

siologi yang "rnencari pola-pola pengendali kebudayaan dan kehi-

dupan sosial yang ada di luar individu" 133 . Artinya, keberadaan dan 

kemunculan .suatu gerakan sosial seperti halnya gerakan-gerakan ke-

agamaan tidak lepas darl kondisi struktur sosial yang Iebih luas yang 

melingkupinya, balk itu struktur kehidupan masyarakat maupun ne-

gara. 

Analisis lain yang terkaitdengan pendekatan struktural ialah struk-

tur peluang politik (political opportunity structure), yang rnenekankan 

pada interaksi gerakan sosial dengan pelembagaan politik, termasuk 

di dalamnya proses politik yang menyangkut peluang dan penen-

tangan politik.134  Peluang politikyang dimaksud bermakna luas, yakni 

menyangkut bentuk-bentuk institusi politik yang berlaku, perilaku 

politik elite, pengendalian dan paksaan-paksaan politik, yang meme-

ngaruhi kemunculan gerakan sosial dalam masyarakat. 

Ketiga, analisis mobilisasi struktural (structural mobilizing). Teori 

mobilisasi struktural menekankan pada analisis tindakan-tindakan 

yang pada umumnya rasional yang dilakukan pengikut-pengikut ge-

rakan sosial untuk membuat gerakannya berhasil. Menurut teori in', 

agar suatu gerakan sosial itu berhasil secara efektif, maka tindakan-

tindakan para pengikut gerakan itu haruslah dilakukan oleh organi-

sasi-organisasi pergerakan. Dengan analisis model Weber, suatu ge-

rakan sosial harus memiliki rasionalitas-cara (means-rationality) agar 

mencapai keberhasilan, yakni dengan menggabungkan berbagai ma-

cam bentuk, strategi, clan taktik yang disusun secara sadar dan dise-

ngaja untuk mencapai tujuan gerakan. Dengan kata lain, elernen 

penting dari gerakan sosial menurut tech mobilisasi sumber daya 

ialah organisasi, bukan individu, yang dibangun di atas rasionalitas-

cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu gerakan 

sosial.135  Dengan analisis somber daya struktur, gerakan sosial dikait- 
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kan dengan organisasi yang dimobilisasi, yakni dijadikan sarana ko-

Iektif, balk informal maupun formal, di mana orang-orang diorgani-

sasi dan dilibatkan untuk melakukan tindakan-tindakan kolektif. 136  

Keempat, ialah model analisis kulturalisme. Kulturalisme (cultura-

lism) merupakan suatu perspektif dalam sosiologi kebudayaan (cultu-

ral sociology) atau studi kebudayaan (cultural studies) yang menekan-

kan pada analisis nilal (value analysis) untuk menemukan makna-mak-

na dari tindakan sosial sebagaimana dilakukan Weber. 37  Perspektif 

kulturalisme berusaha melacak perkembangari makna dalam suatu 

kebudayaan di sepanjang waktu, yakni "memandang makna sebagai 

kategori sentral produk manusia aktif", yang secara ketat sering di-

pertentangkan dengan strukturalisme yang meletakkan makna Se-

bagai produk struktur sosial sebagaimana pandangan sosiolog Dur-

kheim) 38  

Dalam analisis kulturalisme, gerakan sosial juga dapat dianalisis 

dengan pendekatan proses pembingkaian (framing processes), yakni 

dilihat sebagal produk can konstruksi budaya, sehingga gerakan so-

sial memiliki dan tidak dapat dilepaskan dan dimensi kebudayaan di 

rnana gerakan tersebut muncul clan berkembang. Dalam gerakan so-

sial tersebut terdapat aspeksistem kesadaran kolektif yang mengan-

dung makna-makna yang menjadi kekuatan legitimasi dan motivasi 

bagi Iahirnya tindakan-tindakan kolektif. 13° Dalam konteks mi, gerak-

an sosial tidak sekadar berkaitan dengan ideologi, tetapi juga sistem 

kepercayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Aspek ke-

yakinan tersebut kemudian menjadi kerangka kerja budaya (cultural 

framework), yang tecermin dalam mentalitas clan cara berpikir yang 

melahirkan tindakan-tindakan kolektif untuk gerakan sosial. Analisis 

kulturalismejuga berusaha memahami gerakan sosial khususnya ge-

rakan keagamaan dalam konteks kebudayaan (cultural contexs) seba-

gaimana dikembangkan oleh Wilson seputar respons yang dianggap 

deviance (menyempal) atau disebut pula sebagal fenomena "secta-

rian respons". 110  Dalam hal ml terdapat suatu konteks atau kondisi-

kondisi kultural yang memunculkan reaksi-reaksi sektanian dan ge- 
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rakan-gerakan keagamaan sebagaimana banyak terjadi di negara-

negara sedang berkembang (Dunia Ketiga) ketika menghadapi per-

ubahan sosial-budaya. 

Dalam analisis kultural dapat dijelaskan gerakan keagamaan seper-

ti halnya gerakan Islam syariat sebagal fenomena millenarian move-

ments seperti dibahas Norman Cohn dalam 'The Pursuit of Millenium" 

yang menyimpulkan bahwa gerakan keagamaan IN yang muncul sejak 

abad ke-il dan 16 yang melukiskan reaksi kelompok-kelompokaga-

ma darl golongan pinggiran atau kaum marginal (groups on the 
margin of society). Gerakan Milleniar atau Mesianisme IN merupakan 

bagian clan gerakan keagamaan yang bercorak eksogenesis (exo-

genousreligius) yang berusaha untuk mengubah keadaan Iingkungan 

sosial-kultural di rnana umat beragama yang bersangkutan berada, 

juga bercorak generatif (generative religious) sebagaimana ditemukan 

dalam gerakan keagamaan yang bersifat cargo cult" (pemujaan ba-

rang), 'messianic movements' (gerakan mesianis), 'nativistic move-

ments" (gerakan navitistik, keinbali ke agama asal), dan "revitalization 

movements" (gerakan revitalisasi) dalam karya-karya antropologi 

mengenai stres-kebudayaan (cultural stress)) 41  

Kondisi kultural yang dianggap knisis bagi para pemeluk agama 

atau kelompok-kelompok sektarian lainnya dapat membentuk pola 

politik kehidupan (life politics) dan peneguhan identitas din (self-iden-

tity) yang hingga batas tertentu melahirkan kecenderungan sikap ra-

dikal dan fundamental sebagaimana tesis Giddens 142  tentang radikal-

isme dan dan tesis Hefner' 43  tentang revitalisasi agama di kalangan 

Muslim Indonesia. Kehadiran kembali politik identitas sebagaimana 

kemunculan budaya tandingan dan budaya resisten (perlawanan) bah-

kan dianggap merupakan fenomena baru dalarn gerakan sosial mu-

takhir, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perspektif atau 

analisis mobilisasi dan Marxisme. 144  

Dari paparan tentang perspektif gerakan sosial tersebut, maka da-

pat disimpulkan adanya empat model utama sebagai alat analisis un-

tuk rnenjelaskan akar, manifestasi, dan dmnamika gerakan sosial dalam 
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kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya gerakan-gerakan ke-

agamaan. Keempat model analisis tersebut ialah analisis perilaku ko-

Iektif, yang Iebih menekankan pada motif dan tingkah laku individu 

termasuk aktor dalam suatu gerakan sosial, yang pada umumnya 

menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan fokus analisis pa 

da individu. Dalam analisis ini, selain teori collective behaviour Juga 

analisis deprivasi kolektif, sebagaimana dikembangkan Smelser, Tur-

ner, dan Killian. Kedua, analisis struktural yang menekankan pada 

kondisi dan pengaruh struktur terhadap gerakan sosial. Dalam per-

spektif yang kedua mi dikembangkan analisis ketegangan struktural 

dari Gurr, teori konflik dan analisis peluang politik. Ketiga, analisis mo-

bilisasi struktural, yang menekankan path institusi organisasi yang 

dijadikan sarana dalam mencapai tujuan gerakan sosial. Keempat, 

analisis kultural, yang menekankan dimensi pemaknaan budaya, ter-

masuk di dalamnya sistem keyakinan, ideologi, dan sistem pengeta-

huan yang membingkai gerakan sosial. Dalam analisis atau pende-

katan kultural (kulturalisme) mi digunakan analisis pembingkaian 

(framing), analisis pandangan-dunia atau ideologi sebagaimana di-

kembangkan Weber, teori atau analisis konteks kultural atau respons 

sektarian dari Wilson, teori identitas kelompok, dan analisis gerakan 

revitalisasi Michael Adas. Keempat analisis gerakan sosial tersebut di-

gunakan secara sintesis untuk memperoleh pemahaman dan penje-

lasan mengenai gerakan sosial, khususnya gerakan keagarnaan yang 

menjadi fokus penelitian untuk bukuin!. 

Perspektif gerakan sosial dengan sintesis perspektif integralisme 

Islam dan dekonstruksionisme dapat dijadikan alat analisis untuk me-

mahami akar, manifestasi, proses, dan implikasi dari genakan Islam 

yang tumbuh dalam perkembangan Islam syariat dalam konteks so-

sio-historis yang kompleks, juga dapat mengungkapkan fenomena 

keragaman gerakan-gerakan Islam. Bahwa gerakan Islam dalam ke-

nyataan sosiologisnya tidaklah tunggal, tetapi plural. Kendati Islam 

diyakini sebagai ajaran yang mutlak, sakral, serhpurna, dan menyelu-

rub bagi umat Muslim, pemahaman tentang Islam dan aktualisasinya 
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dalam kenyataan hidup para pemeluknya sering kali bersifat relatif, 

partikular, profan (duniawi), dan banyak memasuki wilayah perdebat-

an dan persengketaan. Keraganian aktualisasi atau ekspresi Islam itu 

disebabkan oleh kemajemukan konstruksi dan kepentingan untuk 

menghubungkan Islam sebagai agama atau sistem keyakinan (aki-

dah) dengan tingkah laku umat dalam kehidupan duniawi yang telah 

dianggap bernilai tinggi, yang bagi kaurn Muslim generasi awal (So-

(at) dianggap hanya sebagai pelengkap. Sejak masa itulah kemudian 

berkembang luas aliran-aliran akidah, fiqih, tasawuf, filsafat, tafsir Al-

Quran, can berkembangnya paham Syi'ah can Sunni dalam kehidup-

an umat 1s1am1 45  

Kemajemukan gerakan Islam juga dapat dianalisis dalam konteks 

sosio-hitoris dan perkembangan Islam yang mewarnai gerakan-ge-

rakan Islam sepanjang masa. Bahwa sejak abad ke-8 Miladiyah per-

gulatan pemikiran Islam dan munculnya bermacam-macam paham 

menjadi bagian dari dinamika sejarah umat Islam. Dalam masalah hu-

kum Islam kelahiran mazhab ternyata bukan sekadar menyentuh sis-

tern pemahaman dalam wilayah ushi aI-hqh semata, rnelainkan juga 

memiliki konteks bagaimana hukum Islam diterapkan di wilayah-wi-

Iayah baru di Juar Madinah yang waktu itu nienjadi pusat rujukan 

yang diidentikkan dengan Islam generasi awal. Dengan kehadiran Di-

nasti Umaah can kemudian Abbasiyyah yang meluas ke luariazirah 

Arab dengan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam, muncul prob-

lem baru antara keharusan standardisasi hukum Islam (syariat) dan 

keragaman yang muncul di kota-kota utama umat Islam yang berco-

rak kosmopolit seperti Damaskus, Basrah, Kufah, dan Bagdad. Dalam 

konteks sosiologis yang mulai kompleks itulah perdebatan can per-

bedaan mazhab "al-il al-hadits" dan "ahi al-nayi' semakin luas, sekali-

gus menggambarkan dinarnika perkembangan pemikiran can aliran 

dalam Islam246  

Keragaman Islam dalam kenyataan hidup pemeluknyajuga dikon-

struksi oleh para pemikir (ulama) Muslim kiasik dalam sejumlah kate-

goni varian seperti tiga vanian mutabar (terkenal, diketahui méluas) 
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yakni Islam syari'at, ma'rifat, can haqiqat. Konstruksi sosial tiga varian 

tersebut tentu dimaksudkan untuk mewadahi keragaman cara dan 

orientasi ber-Islam di kalangan Muslim yang tidak dapat dikonstruksi 

oleh satu tipe ideal, kendati idealisasi itu dirujukkan pada Islam za-

man Nabi clan Para Salaf yang saleh. Temuan Clifford Geertz di Pare 

Kediri tentang varian "santri" dan "abangan'c' 47  juga menunjukkan 

fakta mengenai konstruksi sosial yang beragam dalam kehidupan 

kaum Muslim yang bergerak dalam dialektika syariat, makrifat, clan 

hakikat atau can Islam "minimalis" menuju rentangan Islam "sempur-

na' atau "maksimalis". 

Kehadiran gerakan-gerakan Islam yang - beraneka ragam paharn 

atau varian tersebut tidak Iepas dari karakter Islam sebagai ajaran 

yang multi-aspek, sekaligus bersentuhan dengan kenyataan hidup 

para pemeluknya yang berbeda latar belakang sosial, situasi, dan 

kondisi yang dialaminya. Islam adalah agama yang bersifat universal, 

juga merupakan suatu sistem kehidupan sebagaimana tecermin dalam 

kehidupan Muhammad Saw) 48 Weber bahkan sampai pada kesimpul-

an, bahwa berbeda dengan agama lain, world-view Islam sebagaima-

na dibawa oleh Muhammad dan Al-Quran, menciptakan sebuah orien-

tasi keagamaan baru yang melibatkan sistem teologis can ajaran etis 

yang komprehensif. 149  Kehadiran gerakan kebangkitan Islam yang 

berkembang pasca-Revolusi Iran tahun 1979 mengilhami gerakan-

gerakan serupa di belahan Dunia Islam dalam berbagai corak can 

karakteristik, yang dapat ditelaah baik dalam kaitan dengan Islam Se-

bagai ajaran maupun dalam dinamika sosial, ekonomi, can politik 

yang menjadi ruang sosiologis yang bersifat kontekstual dalam kehi-

dupan umat IsIam.1 ° 
Kajian Islam dalam dimensi ajaran can dinamika pemeluknya itu 

dapat menjadi basis teoretik untuk lebih memahami fenomena kon-

temporer dad gerakan Islam yang selalu hadir dalam sejarah perkem-

bangan Islam. Kajian tersebut merupakan mata rantai car perkem-

bangan studi Islam dalam berbagai perspektif ilmu-ilmu sosial yang 

mencoba lebih memahami dinamika Islam car dalam, pascastudi 
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orientalisme yang sering dianggap membawa muatan-muatan Barat 

yang stereotipe tentang Islam. Dengan demikian, Islam dapat dikaji 

mengenai aspek ajarannya sekaligus ekspresi kehidupan pemeluk-

nya yang beragam. 

Dalam keragaman ekspresi Islam tersebut terdapat banyak penaf-

siran teoretik atau perspektif yang berusaha memahami kompleksi-

tas clan dinamika gerakan Islam telah menjadi bagian dari perkem-

bangan baru dalam kajian tentang Islam dan umat Islam di belahan 

dunia Muslim dewasa in'. Menurut Voll bahwa kesatuan can kera-

gaman, konsensus dan konflik, kelangsungan dan perubahan—tema-

tema besar sejarah Islam sering digambarkan dalam istilah-istilah ini. 

Istilah itu menggambarkan aspek-aspek pengalaman Islam yang ha-

rus dipahami dan bagaimanapun, apabila mungkin, direkonsiliasikan 

dalam penafsiran-penafsiran. Interaksi dari unsur-unsur kesatuan, 

konsensus dan kelangsungan dengan fakton-faktor keragaman, kon-

flik, dan perubahan merupakan diniensi yang penting dalam perspek-

tif orang yang mencoba menafsirkan pengalaman IsIam2 5  

Bangunan Metodologi 

Pada umumnya suatu studi atau penelitian untuk memperjelas batas-

an clan substansi yang dikaji mengembangkan konsep dan proposisi 

yang menjadi bagian clan bangunan metodologi. Konsep sebagai 

suatu abstraksi yang dipergunakan oleh peneliti merupakan building 
block (batasan) untuk membangun proposisi dan teori. Proposisi me-

rupakan pernyataan tentang hakikat suatu kenyataan sosial yang da-

pat diamati gejalanya dan diuji atau dijelaskan keabsahannya dalam 

bentuk hipotesis atau dalil. Sedangkan teori merupakan serangkaian 

proposisi yang saling berhubungan yang dapat dipergunakan untuk 

menerangkan dan memprediksi kehidupan sosiaV 52  Adapun konsep 

clan proposisi yang dikembangkan tentang gerakan Islam syariat yang 

menjadi fokus penelitian untuk buku mi ialah sebagai berikut. 

Dalam studi sosiologi, gerakan Islam syariat dikategorisasikan Se-

bagai salah satu bentuk darl gerakan keagamaan (religious move- 
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ments) dengan karakteristik tertentu, yang secara umum merupakan 

bagian clan fenomena keagamaan yang menjadi kajian dalam sosio-

Iogi.' 53  Sedangkan gerakan keagamaan termasuk dalam subkategori 

clan gerakan sosial (social movements), sebagaimana gerakan kema-

syarakatan pada umumnya selalu muncul dalam kehidupan masya-

rakat untuk mendukung atau sebaliknya mencegah p eru ba han .1s4 

Gerakan keagamaan sebagai salah satu fenomena keagamaan tentu 

tidak lepas dari dimensi agama itu sendiri yang muncul sebagai suatu 

gerakan yang mengandung aspek-aspek keyakinan (beliefs), nilai-nilai 

(values), bentuk organisasi (forms of organization), cara-cara aktivitas 

(kinds of activity), tipe-tipe keterlibatan (types of participation), reaksi-

reaksi sosial (societal reactions), dan hubungan-hubungan agen atau 

pelaku (relations with agencies) . 155  Dalam konteks gerakan sosial pada 

unnumnya, gerakan keagamaan mengandung unsur-unsur tujuan, 

ideologi, kohesi golongan, organisasi, dan taktik.' 56  Gerakan keaga-

maan juga pada dasarnya mengandung aspek-aspek penting clan 

agama itu sendiri, yaltu keyakinan, sirnbol, praktik, dan organisasi. 15' 

Kanena agarna clan gerakan keagamaan itu hadir dalam masyarakat, 

tidak hanya bersentuhan dengan aspek-aspek ajaran agama belaka 

tetapi juga berpautan dengan aspek-aspek yang bersifat kemasya-

rakatan secara umum seperti politik, ekonomi, dan lain-lain; sehingga 

menjadi suatu fenomena yang kompleks. 

Selain dikenal dalam ilmu-ilmu sosial sebagai bagian dari genakan 

keagamaan (religious movements), konsep dan keberadaan gerakan-

gerakan Islam (Islamic Movements, Harakah at Islam) juga sudah lama 

dikenal dan menjadi bagian clan khazanah serta dinamika perkem-

bangan umat Islam sepanjang sejarahnya. Gerakan Islam dengan ke-

ragamannya di berbagai belahan dunia balk global, nasional, mau-

pun lokal sepanjang waktu memang merupakan kenyataan sejarah 

yang tidak dapat dihindari bahkan diakui oleh kalangan Islam sendiri. 

Kebanyakan kelompok Islam yang menampilkan din baik dalam ben-

tukjamaah-jamaah maupun organisasi-organisasi yang bengerak un-

tuk memperjuangkan keyakinan, paham, dan cita-cita Islam yang 
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dianutnya menâmakan din sebagai "Gerakan" (fiarakah), sehingga di-

kenal dengan "Gerakan Islam" (al-Harakah a(IsIamiyyah). Lebih-lebih 

dalam gerakan Islam yang belakangan dikategorikan sebagal Islamis-

me ((slàmiyyah) dengan karakter gerakan yang bersifat ideologis.' 58  

Dalam hal mi Musthafa Muhammad Thahlan memberikan gambaran 

relatif lenykap mengenai konsep can keberadaangerakan Islam Se-

bagai berikut: 

"... bahwa gerakan Islam adalab gerakan bersania yang melibat-

kan selurub aktivis Islam. Same saja, apakah gerakan Islam me 

rake hersifat lokal, regional, maupun internasional. Juga tidak 

panting apakab itu berwujud gerakan ref ormasi untuk tujuan-

tujuan tertentu, lembaga-lembaga resmi yang berusaha menye-

barkan dan mengukuhkan prinsip-prinsip Islam, yayasan-yayasan 

sosial yang membantu kaum Muslim yang miskin, gerakan-gerak-

an politik yang membela persoalan-persoalan Islam, gerakan-

gerakan kemahasiswaan yang berusaha menyatukan pars maha-

siswa dalam bingkai Islam, gerakan-gerakan Salafiyah yang 

memberikan perhatian kepada akidah umat, ataukah gerakan-

gerakan sufi yang berjihad dalarn rangka menyebarkan Islam. 

Bahkan, termasuk dalam bingkai ni pole, individu-individu yang 

bekerja sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing dalam rang-

ka berkhidmat pada Islam. Gerakan Islam adalab semen itu. In 

tidak dibatasi oleh mazhab tertentu, tidak dimonopoli oleh ma-

syarakat tertentu, dan kepemilikannys tidak boleh diklaim oleh 

kelompok tertentu. Bahkan, gerakan Islam adalah kerja same 

yang melibatkan siapa saja yang ikut andil dalam persoalan ke-

islaman." 

Dari unsun-unsur penting gerakan keagamaan tersebut, gerakan 

Islam syariat dapat dinyatakan sebagai suatu gerakan keagamaan di 

lingkungan umat Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Is-

lam secara formal dalam kehidupan negara can masyarakat. Gerakan 

Islam syariat tersebut sebagaimana gerakan keagarnaan pada umum- 
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nya mengandung aspek-aspek penting sebagai berikut: (1) world-view 

(pandangan-dunia) atau sistem nilal yang meliputi keyakinan (teolo-

gi), paham (ideologfl, sinibol-simbol, dan tujuan atau cita-cita yang 

diidealisasikan oleh para pengikutnya; (2) aktor, yakni p&aku yang 

menjadi penggerak dan pengikutnya balk di tingkat elite maupun 

massa; (3) proses aktual yang meliputi akar sosial-keagamaan yang 

meridorong kelahiran can pertumbuhannya, serta dinamika pasang-

surut/kontinuitas dan diskontinuitas yang melekat dengannya; (4) ma-

nifestasi meliputi pelembagaan/pengorganisasian, bentuk-bentuk 

aksi/aktivitas, dan saluran; serta (5) konteks sosial meliputi kondisi/ 

situasi pendukung/penguat, dan respons atau reaksi yang dihadapi. 

Dalam menjelaskan masalah gerakan Islam syariat dikembangkan 

konseptualisasi sebagai berikut: 

(1) Konsep gerakan Islam syariat dalam penelitian in' ialah aktivisme 

kelornpok Islam yang menjadikan syariat sebagai doktrin utama 

ajaran Islam yang diperjuangkan melalui suatu gerakan forrnali-

sasi atau pelembagaan syariat ke dalam kehidupan negara atau 

pemerintahan. Gerakan Islam syoriat sebagai sebuah kategori ge-

rakan keagamaan di Iingkungan umat Islam dibedakan dengan 

gerakan Islam "akidah' sebagaimana kategorisasi Mahmud Syaltut 

tentang "Islam akidah" dan "Islam syariat"°, juga dibedakan dan 

gerakan Islam thariqat ( hakikat) sebagaimana diperkenalkan oleh 

Bassam Tibi' 61 . Islam syariat Iebih merigedepankan aspek-aspek 

kulit-luar atau rukun formal car ajaran Islam, yakni hukum Islam. 

Sedangkan Islam "akidalf atau "hakikat" Iebih mengutamakan as-

pek-aspek is' terdalam atau substansi dari ajaran Islam. Akidah da-

lam konsep Syaltut rnenyangkut pokok-pokok kepencayaan dalam 

Islam, sedangkan syariat menyangkut tata peraturan dalam Islam 

yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan 

sesama manusia dalam kehidupan. 

(2) Konsep syariat Islam sebagaimana dikembangkan oleh Syaltut 

ialah seperanykat peraturan atau tuntunan ajaran Islam tentang 
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kehidupan, yaltu "susunan, peraturan dan ketentuan yang disya-

riatkan Tuhan dengan Iengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya 

manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan 

Tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan 

saudaranya sesame manusia serta hubungannya dengan clam be-

sat dan kehidupan". 

(3) Gerakan Islam yang memperjuangkan Piagam Jakarta di Indone-

sia merupakan aktivisme ideologi-politik di kalangan umat Islam 

yang berusaha untuk memasukkan kembali Piagam tahun 1945 ke 

dalam konstitusi dasar negara Republik Indonesia melalui per-

juangan politik secara legal-formal. Gerakan Piagam Jakarta me-

rupakan bentuk paling konkret dari lslamisasi jalur atas (top down) 

yang terkait dengan pembentukan sistem politik Islam, sehingga 

bercorak ideologis. Gerakan Piagam Jakarta meniiliki pertautan 

dengan gerakan Islam syariat karena aspek tenpenting yang ter-

kandung dalam Piagarnyang dirumuskan tahun 1945 itu ialah me-

wajibkan pemberlakuan syaniat Islam bagi pemeluk agama Islam. 

(4) Gerakan penerapan syaniat Islam yang berkembang di daerah-

daerah merupakan gerakan Islam syariat yang memperjuangkan 

pelembagaan syariat Islam secara legal-formal melalui proses le-

gislasi syariat di tingkat Pemerintahan Daerah,termasuk perjuang-

an meraih status otonomi khusus untuk pemberlakuan syariat Is-

lam. Gerakan Islam syariat dengan pola penerapan syariat Islam 

dalam kehidupan publikdi tingkat lokal merupakan bentuk Islami-

sasi politik jalur bawah (bottom-up) yang pada akhirnya dapat 

mengarah kejalur atas di tingkat nasional. 

(5) Gerakan Islam syariat baik melalui pemberlakuan kembali Piagam 

Jakarta maupun penerapan syariat Islam di sejumlah daerah di In-

donesia merupakan bentuk politisasi syaniat karena wataknya yang 

memperjuangkan Islamisasi ajaran agama secara ketat berdasar-

kan idealisasi Islam pada zaman Nabi dan generasi Salaf yang sa-

leh (Salafal-ShOIih) dengan format utama path syariat. Karena 
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idealisasi ke Islam masa Iampau maka gerakan Islam syariat dapat 

dikategorisasikan sebagal Salafiyah, kendati corak Salafiyah dan 

era kiasik hingga mutakhir dalam realitas sosio-historis umàt Islam 

sangat beragam dan tidaktunggal. Gerakan Islam syariatjuga me-

miliki pertautan Iebih bercorak ideologis, ketika sebagian kelom-

pok Islam mi memproyeksikan gerakannya pada perjuangan dan 

cita-cita membangun sistem kekhilafahan Islam, yang tiada lain 

sebagai bentuk dari negara Islam bercorak Khilafah. Gerakan Islam 

syariatjalur bawah ini pun bercorak ideologis karena pada akhir-

nya memerlukan pelembagaan negara, yang disebut oleli kalang-

an KPPSI/KPSI sebagai "rumah poIitik' 

(6) Gerakan Islam syariat merupakan bentuk politisasi syariat karena 

wataknya yang memperjuangkan Islamisasi ajaran agama dalam 

kehidupan politik secara niscaya. Islamisasi dengan corak ideolo-

gisyang berbasis syariat semacam 1W mengandung makna khusus 

sebagai fenomena "politisasi syariat", yang merupakan padanan 

dan "politisasi agama" sebagaimana diperkenalkan oleb Eickelman 

can Piscatori, yang merujuk pada konsep tentang kalangan Islam 

yang melibatkan diri dalam urusan politik sebagaimana ditemu-

kan dalam gerakan-gerakan Islam pasca-Revolusi Iran tahun 1979) 

Konsep "politisasi syariat" berarti menunjuk pada kecenderungan 

kelompok Islam yang menanik syaniat Islam ke dalam percaturan 

politik dengan jalan memperjuangkan pelembagaan syaniat seca-

ra politik dalam institusi negara, yang berbeda dengan melemba-

gakan syariat dalam praktik hidup sehari-had kaum Muslim tanpa 

melibatkan negara. Gerakan dengan watak yang demikian memi-

liki orientasi yang tidak terbatas pada perjuangan teologis untuk 

mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan para pemeluknya, 

tetapijuga berorientasi ideologis dengan menjadikan ajaran Islam 

sebagai sistem paham yang berlaku secara kolektif dan merniliki 

tujuan terwujudnya masyarakat atau negara yang dicita-citakan 

sebagaimana idealisaci ajaran Islam yang diyakini dan dipaliami 

para pemeluknya. - 
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(7) Gerakan Islam syariat secara sosiologis digambarkan mengalami 

reproduksi, yakni suatu istilah dalam sosiologi politik untuk men-

jelaskan proses gerakan sosial (social movements) yang sering ter-

organisasi dan terjadi berulang-ulang dalam perkembangan Se-

jarah gerakan politik seperti gerakan protes dan lain-lain '164  baik 

yang bersifat kesinambungan (kontinuitas) maupun perubahan 

bahkan keterputusan (diskontinuitas). Reproduksi gerakan Islam 

tersebut dianalisis dalam konteks sejarah, kondisi sosiologis, dan 

pandangan-dunia atau sistem keyakinan yang mencita-citakan 

terbentuknya sistern Islam secara formal. Dalam kaitan ini gerakan 

Islam syariat pada saat mi ditelaah dalam konteks sejarah masa 

lalu dan kini. Gerakan in' mengalami kebangkitan kembali serta 

pada masa depan akan memiliki efek lanjutan dalam bentuk ge-

rakan-gerakan Iainnya dalam alur gerakan sosial sebagai medium 

dari dua mata rantai gerakan, yaltu sebelum dan sesudahnya. Ge-

rakan reproduksi memiliki kemiripan atau kesamaan dengan ge-

rakan revitalisasi (revitalization movement) dalam gerakan-gerakan 

sosial yang bercorak kenabian" dan bersifat ideologis. 1  

(8) Dengan demikian, gerakan Islam syariat secara operasional memi-

liki ciri-ciri atau karakteristik konkret sebagai berikut: (1) Mengang-

kat isu utama penegakan syariat Islam (tathbiqal-Syari'at) dengan 

tujuan formalisasi penerapan syariat Islam dalam kehidupan Se-

han-han (masyarakat) dan konstitusi atau hukum publik (negara); 

(2) Mengajak kembali pada ajaran dan praktik Islam yang murni 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Sahabat, 

Tabiin, clan Tablin-Tablin yang secara umum disebut gerakan Sala-

fiyah atau Ortodoksi Islam; (3) Membangun seluruh argumentasi 

keagamaan hanya pada rujukan Al-Quran dan Al-Hadis secara har-

fiah/tekstual (scriptural, literal), serta penggunaan rasio harus Se-

jalan dengan nash-nash kedua sumber ajaran Islam tersebut; (4) 

Menganut paham integralisme atau kesatuan mutlak antana aga-

ma (Din), negana (Daulot), dan hukum (Syari'at); (5) Mengembang- 
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kan paham tentan9 pembentukan kepemimpinan Islam balk ma-

mah maupun Kekhalilahan Islam sebagal konsep tunggal/mo-

nolitikdengan merujukpada masa Nabi clan Al-IthulafaAl-Rasyidin; 

(6) Cita-cita pembentukan negara Islam atau negara Khilafah (Ke-

khilafahan Islam) dengan syariat Islam sebagai landasan kedaulat-

an/kekuasaan atau setidak-tidaknya membentukmasyarakat Islam 

berdasarkan Sistem Islam yang dibakukan; (7) Membagi masyara-

kat ke dalam dua golongan DOraI-Salom can DOr aI-Harb secara 

kategoris, serta mewajibkan umat Islam untuk menjalankan sya-

nat Islam secara kaffab (menyeluruh, total); (8) Menentang berba-

gai bentuk Sistem (Man/ia]) can ideologi (Mabdo') di luar Islam 

seperti halnya sistern dan ideologi Sekuler, Liberal, Barat, can yang 

dikategorisasikan sebagai anti-Islam dengan segala bentuk sim-

bol dan kepentingannya; (9) Menjadikan jihad termasuk konsep 

qital (perang) sebagal pilar penting dalam perjuangan menegak-

kan syariat Islam; (10) Memandang atau mengategorisasikan siapa 

pun yang menolak pemberlakuan syariat Islam sebagai kafir, seti-

dak-tidaknya kafir secara akidah termasuk bagi kalangan Muslim; 

(11) Bersifat/berwatak ideologis, karena menganut clan memper-

juangkan paham formalisasi syariat Islam dalam negara, memben-

tuk"rumah politik" bagi pemberlakuan syariat Islam, can mencita-

citakan terbentuknya Negara Islam atau negara Khilafah. 

Dalam kajian in' diasumsikan bahwa kehadiran gerakan Islam sya-

nat bukanlah semata-mata sebagai bentuk respons keagamaan yang 

temporer atas berbagai kondisi kehidupan yang dianggap krisis. Ge-

rakan Islam tersebut dimungkinkan sekali muncul dengan militan ka-

rena memiliki basis orientasi keagamaan dengan tujuan yang diidea-

lisasikan ke dalam cita-cita Islam tertentu. Mengikuti tesis Esposito, 

gerakan Islam semacam itu berakar pada jiwa yang haus akan ke-

bangkitan kembali Islam tidak saja dalam arti politik tetapi dan lebih-

Iebih dalam arti religiusJ° 6 Gerakan tersebutjuga menunjukkan watak 

gerakan "revitalisasi agama" yang tumbuh dalam merespons kondisi 
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lokal, nasional, dan global yang dianggap menyimpang untuk kern-

ball pada keautentikan I5lam. 16' Dalam dimensi ini maka syariat Islam 

dalarn keyakinan para penganut gerakan Islam syariat mengalami in-

ternalisasi nilai untuk menjadi pandangan-dunia atau ideologi keaga-

maan Islam (world-view Islam) yang deniikian penting, unik, men-

darah-daging, can memiliki makna-makna subjektif (the subjective 

meaning) yang terwujud dalam tindakan sosial sebagaimana tesis 

Weber tentang pandangan-Dunia Islam. 168  

OIeh karena itu, kehadiran gerakan Islam syariat balk yang mem 

perjuangkan kernbali berlakunya Piagam Jakarta maupun penerapan 

syariat di sejumlah daerah hingga ke cita-cita membangun negara 

Khilatah menunjukkan watak dan orientasi yang militan, kendati ti-

dak selalu harus radikal. 16' Gerakan Islam yang memperjuangkan for-

malisasi syariat Islam itu dimungkinkan memiliki pertautan atau bab-

kan menyerap paham Islam yang puritan (Islam "murni") sekaligus 

ideologis, yang dalam referensi mutakhir kendati tidak terlalu tepat 

memiliki kemiripan dengan genre neofundamentalisme Islam karena 

demikian kuatnya pada orientasi syariat clan Islamisasi politik. 17° 
Gerakan Islam syariat karena demikian fanatik dan eksklusif, maka 

dimungkinkan berbeda dengan arus-utama Islam di Indonesia dan 

bahkan tidak tertutup kemugkinan rnembuka ruang konflik baru de-

ngan kelompok lain mengingat masyarakat Indonesia yang maje-

rnuk. Konflik tersebut mungkin tidak sekadar bersifat kepentingan 

pragmatis, tetapi juga dan lebih menonjol lagi menunjukkan karakter 

pada konflik ideologis sebagaimana tesis Eickelman can Piscatori 

serta Thariq Ali) 71  
Seberapa jauh dialektika antar-aspek yang berkaitan dengan ke-

hadiran gerakan Islam syariat tersebut, balk yang berhubungan de-

ngan dimensi keyakinan can paham maupun dimensi situasional, 

makaperludicarikansketsapenjelasanawaldengan mengembangkan 

beberapa proposisi sebagai berikut: 

(1) Gerakan Islam syariat bukan semata-mata sebagai gerakan sosial 

yang lahir karena dipicu oleh kondisi-kondisi sosiologis, tetapi 
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kuat kemungkinan memiliki pertautan dengan suatu keyakinan 

dan paham Islam tertentu yang memandang kehidupan secara 

rnutlak, doktrinal, dan penuh totalitas sebagaimana pandangan 

Weber mengenal pandangan-dunia (world-view) Islam yang me-

nyatukan Islam dengan kehidupan para pemeluknya. 

(2) Kehadiran kembali gerakan Islam syariat merupakan perwujudan 

dari Islamisasi yang mengambil corak tertentu yang berlangsung 

dalani dinamika keagamaan clan kesejarahan, balk dalann konteks 

dunia Muslim secara umurn maupun konteks khusus sejarah umat 

Islam Indonesia yang bersifat kompleks,sebagaimana kemunculan 

gerakan-gerakan keagamaan (religious movements) dalam babak-

babak krisis sosial. 

(3) Kemunculan gerakan Islam syaniat telah melahirkan kontroversi 

yang memproduksi kembali konflik teologis dan ideologis yang 

diperkuat oleh dinamika sosial yang kompleks, balk di tubuh umat 

Islam sendiri maupun secara lebih luas dalam kehidupan masyara-

kat Indonesia yang rnajemuk. 

Bahwa studi/kajian tentang gerakan Islam syariat dengan sketsa 

konseptual dan proposisi sebagairnana telah diulas, secara metodo-

logi dalam perspektif sosiologi lebih memusatkan kajian (focus of in-

terest) pada fenomena gerakan keagamaan, bukan pada aspek aga-

ma sebagai persoalan teoretik. 172  Dengan demikian, penelitian mi 

lebih merupakan jenis "penelitian keagarnaan" (religious research), 

bukan jenis "penelitian agama" (research on religion). Jika "penelitian 

agama" Iebih menekankan pada mated agama atau agama sebagai 

doktrin sebagaimana antara lain menjadi sudut pandang teologis; 

maka"penelitian keagamaan"Iebih rnenekankan pada agama seba-

gal sistern atau sistem keyakinan (religious system) yang sasarannya 

agama sebagal gejala sosial." Sebagaimana lazimnya studi/peneli-

tian sosiologi agama atau penelitian keagamaan, maka fokus kajian 

tentang gerakan Islam syariat yang menjadi pusat perhatian ditekan- 
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kan pada interaksi agama (ajaran Islam) dan kehidupan pemeluknya 

dalam masyarakat, yang membentuk format agama sebagai kon-

struksi sosial dalam kehidupan para pemeluknya) 74  Kendati jenis pe-

nelitian lebih merupakan penelitian keagamaan, dalam penelitian in' 

hingga batas tertentu aspek tertentu dad ajaran atau doktrin agama 

pun ditelaah pula, terutama untuk mengetahul dimensi keyakinan 

dan paham keagamaan yang dianut oleh para pengikut gerakan Is-

lam syariat. Hal itu karena dimensi agama can keagamaan tidak Se-

penuhnya atau secara mutlak dapat dipisahkan, kendati dapat dibe-

dakan satu sama lain. 

Kajian mi menggunakan perspektif sosiologi gerakan sosial de-

ngan menggabungkan (menyintesiskan) atau melakukan koherensi 

dengan perspektif integralisme clan dekonstruksionisrne guna me-

nemukan penjelasan lebib lengkap mengenal gerakan Islam syariat 

dengan berbagai fenomenanya. 175  Penggunaan ketiga perspektifter-

sebut didasarkan pada pertimbangan bahwa gerakan Islam syariat 

dalam studi sosiologi dapatdikategorisasikan sebagal gerakan kolek-

tif yang menunjukkan identitas keyakinan, nilai, dan corak kehidupan 

alternatifdalam menghadapi perkembangan kehidupan kontempo-

rer, 176  kendati dalam hubungan dengan arus besar Islam di Indonesia 

boleh jadi dipandang berbeda atau merupakan penyempalan. Arti-

nya,fenomena gerakan Islam tersebutdiletakkan bukan sekadar me-

nyangkut dimensi-dimensi ajaran Islam yang membentuk orientasi 

teologi can ideologi Islam tertentu yang bercorakdoktriner, melamn-

kan juga berhubungan dengan relasi-rélasi sosiologis para pemeluk-

nya di tengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat clan negara 

yang bersifat kompieks. OIeh karena itu, diperlukan perspektif yang 

dapat mengungkap akar, bentuk, proses, can implikasi dari gerakan 

Islam syariat sebagaimana lazimnya studi sosiologi khususnya me-

ngenai gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat kompleks. 

Dengan demikian, studi/penelitian mi sebenarnya menggunakan 

pendekatan perspektivisme. 17' Yakni, menggunakan tiga perspektif 

secara koheren untuk memperoleh gambaran dan analisis yang Iebih 



ISLAM SYARIAT 

Iengkap atau menyeluruh mengenal fenomena gerakan Islam syariat 

Islam di Indonesia yang pada realitasnya niemang bersifat kompleks 

dan tidak linier. Kerangka kerja analisis yang digunakan pertama-

tama mengkaji clan menjelaskan fenomena gerakan Islam syariat 

sebagaimana gerakan keagamaan pada urnumnya dengan mencari 

kekhususan atau karaktertertentu terutama untuk mengetahu akar 

kelahiran, corak atau bentuk manifestasi gerakan, dan implikasi atau 

dinamika gerakan yang ditimbulkannya. Kemudian, analisis menge-

nal gerakan Islam syariat dikonfirmasikan dengan perspektif integ-

ralisme Islam untukmengetahui pandangan-dunia (world-view) yang 

tunibuh dan mengakar (mendarah-daging, mengalami internalisasi) 

yang berbasis pada sistem keyakinan (belief system) dan paham (maz-

hab, aliran) tertentu dalani Islam. Analisis dilanjutkari dengan meng-

gunakan dekonstruksionisme untuk melakukan kritik atau konfirma-

si tentang pandangan-dunia dari kelompok Islam syariat tersebut 

dengan pandangan Islam lainnya, sehingga keyakinan clan paham 

Islam yang menjadi bagian dari kehadiran gerakan Islam syariattidak 

sekadar ditenima sebagaimana fakta apa adanya tanpa perbanding-

an dengan pandangan lain, sehingga memberi garnbaran yang lebih 

Iengkap mengenai keragaman atau kemajemukan Islam dalam ke-

nyataan hidup para perneluknya. 

Dari aspek metode, penelitian in' menggunakan metode interpre-

tasi dalam perspektif sosiologi. Metode interpretatif adalah suatu Ca-

ra rnenafsir untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perbeda-

an can persamaan karakter, mengapa terjadi tendensi-tendensi dan 

suatu fenomena yang diteliti atau dikaji dengan argumentasi-argu-

mentasi yang nalar. Argumentasi dalam melakukan interpretasi di-

landasi oleh kerangka konseptual yang dibangun di atas dasarteori 

can metodologi tertentu) 78  Melalul metode interpretasi tersebut 

pertama-tama akan dilakukan deskripsi-naratif mengenai fenomena 

sosial yang diteliti, setelah itu dilakukan fbrmulasi, can akhirnya inter-

pretasi. Deskripsi-naratif digunakan untuk menggambarkan fenome-

na sosial dengan interpretasi atau penafsiran. 179  Berdasarkan perspek- 
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tifsosiologi bahwa rnasalah yang dikaji ialah pemahaman mengenai 

akar, bentuk, proses, clan implikasi berbagal tindakan sosial dalam 

masyarakat. Pemahaman tersebut dilakukan melalui kegiatan mem-

buat deskripsi, formulasi, dan interpretasi. Deskripsi merupakan ben-

tuk uraian yang di dalamnya terdapat rentangan perbedaan dan per-

samaan karakter mengenai suatu fenomena sosial sehingga diper-

oleh ciri-ciri yang bervariasi. Formulasi (observasi) ialah bentuk urai-

an mengenai tendensi-tendensi yang terjadi berdasarkan paparan 

deskripsi. Setelah itu dilakukan penafsiran sehingga diperoleh pema-

haman tertentu mengenai masalah yang timbul clan menjadi fokus 

kajian dalam penelitian. 

Dengan metode interpretasi, penelitian im berusaha menjelaskan 

dan memaknai fakta-fakta empiris seputar gerakan keagamaan yang 

bercorak teologis dan ideologis yang doktriner dalam hubungan-hu-

bungan yang bersifat kualitatif sebagaimana ditanyakan dalani peru-

musan masalah. Dalam kaitan inilah, metode interpretatif rnemuliki 

pertautan erat dengan metode kualitatif dalam penelitian sosial. Me-

tode kualitatif sebagaimana konsep Bogdan dan Taylor seperti diku-

tip MoIeong 180, adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati atau dijadikan sumber informasi. 

Dalam penelitian kualitatif penggunaan data dan analisis deskniptif 

dipilih untuk nienjawab pertanyaan-pertanyaan "mengapa, alasan 

apa, clan bagaimana terjadinya" clan suatu fenomena sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 18 ' 

Dan proses interpretasi tersebut dapat diperoleh suatu garnbaran 

tentang fenomena keberagamaan di kalangan Islam syariat dalam 

bentuk tipologi atau karakter keagamaannya, proses dan dinamika 

pertumbuhannya, konteks dan kecenderungan-kecenderungannya. 

Metode interpretasi (interpretation) dalam sosiologi merupakan as-

pek utama dan penting untukmemahmi kehidupan manusia (human 

life) sebagaimana dikembangkan oleh Weber, Schutz, Mannheim, 

Gadamer, Scheller, Berger, clan para sosiolog penganut niazhab inter- 
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pretation science yang tujuannya untuk meneliti pemahaman-pema-

haman intersubjektif mengenai sistem-sistem simbol clan derivasi-

nya.' 82  

Analisis intrepretasi dalam studi agama khususnya tentang gerak-

an Islam dapat juga didukung atau dilengkapi dengan interpretasi 

sosiologis yang berbasis fenomenologi untuk"memperoleh gambar-

an yang lebih utuh clan lebih fundamental tentang fenomena keber-

agamaan manusia" 1 . Dalam interpretasi sosiologis-fenomenologis, 

pengalaman keagamaan ditelaah pada aspek-aspek"esensi "makna' 

clan "struktur' yang bersifat fundamental.'- Jika dalam interpretasi 

deskriptif fenomena keagamaan dapat digambarkan dalam berrna-

cam-macam tipologi, maka dalam interpretasi fenornenologis peng-

alaman keagamaan dianalisis pada kebermaknaan dan signifikansi 

agama dalam dunia kehidupan para penganutnya dalam suatu"kul-

tur keaganiaan"yang utub clan penting. 185  Dengan perspektif inter-

pretasi-fenomenologis, gerakan Islam khususnya gerakan Islam sya-

nat, didekati bukan pada aspek partikuler-eksklusif, tetapi ke aspek 

yang bersifat esensial clan fundamental, yakni pada aspek sistem ke-

yakinan dan pengetahuan yang melandasinya, yang dalam konsep 

akademis sering disebut sebagai wilayah teologis clan ideologis clan 

para penganut keyakinan dan paham Islam yang bercorak legal-for-

mal tersebut. 

Pencarian kaitan gerakan Islam syariat pada aspek sistem keyakin-

an, selain pada aspek-aspek sosiologis lainnya, karena agama clan ge-

rakan keagamaan bagi para pemeluknya menyangkut aspek beliefs 

(keyakinan), symbols (lambang-lambang), practices (praktik-praktik), 

dan organizations (organisasi). 186  Gerakan keagamaan sebagaimana 

gerakan sosial memiliki banyak konfigurasi yang terkait dengan pro-

ses clan faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni aspek akulturasi 

dan milenanisme dalam konteks perubahan yang dihadapi;juga me-

nyangkut unsur-unsur tujuan, ideologi, kohesi golongan, organisasi, 

clan strategi gerakan; sedangkan khusus yang terkait dengan aspek 

khusus keagamaan menyangkut proses-proses yang esensial seperti 
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sekularisasi, identifikasi golongan, clan eskapisme) 87  Artinya, suatu 

gerakan keagamaan seperti halnya gerakan Islam syariat, merupa-

kan gerakan yang kompleks, yang kehadirannya melibatkan aspek-

aspek teologis, ideologis, dan sosiologis secara saling terkait. 

Studi tentang gerakan Islam syariat ini dari segi metode menggu-

nakan sintesis antana penelitian kepustakaan (library research) clan 

penelitian lapangan (field research), hal itu dimaksudkan agar Iebih 

kaya dengan informasi dan tidak tenperangkap pada formalitas da-

lam logika"rukun penelitian"terstandar. Dalam menelaah gerakan 

Islam syariat melalui studi kepustakaan dikaji hal-hal yang berkaitan 

dengan gerakan in' balk pada aspek sistem keyakinan, paham, in-

stitusi, organisasi, clan praktik keagamaannya dalam konteks sejarah 

clan sosiologis yang membingkainya melalui berbagai dokumen, bu-

ku, clan sumber-sumber informasi lainnya. Sedangkan dalam peneli-

tian lapangan dilakukan kajian empirik mengenai gerakan Islam di 

daerah-daerah melalui penelusuran informasi, pengamatan, dan pe-

milihan informan kunci (key inforrnan) yang diperlukan sesuai de-

ngan masalahnya. Pemilihan informan kunci dilakukan secara put-

passive (dipilih) berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan Iebih 

mengetahui tentang dan atau berkiprah dalam gerakan Islam syariat 

tanpa hams ditentukan jumlahnya. Sedangkan teknik pengumpulan 

data ialah studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara tidak ter

, 

 

struktur, tetapi niendalam (in-depth interview), dan observasi di 

lapangan. Sintesis penelitian kepustakaan clan lapangan tersebut di-

lakukan selain karena keterbatasan teknis, juga untuk lebih membe-

rikan informasi yang lebih Iengkap dari banyak sumber informasi, 

sekaligus menghindari kecenderungan pada "lokalitas"sebagaimana 

dalam studi kasus yang bersifat penelitian lapangan semata. 

Data atau informasi yang dikumpulkan clan dianalisis ialah pernya-

taan atau pendapat para aktivis sebagai informan clan ahli/kalangan 

yang memahami tentang gerakan Islam syariat, dokumen-dokumen 

resmi organisasi, dan informasi-informasi yang dimuat media massa 

maupun data sekunder lainnya. Data secara khusus diperoleh melalui 
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wawancara untuk rneng9ali informasi secara Iangsung dari surnber 

primer sekaligus untuk memperdalam can memperoleh gambaran 

lebih lengkap serta menyeluruh mengenai gerakan penerapan sya-

nat Islam. Data juga diperoleh melaiul dokumentasi, buku, media 

massa, dan pendapat beberapa ahli sesuai dengan keperluan clan 

kemampuan/kesempatan yang dimiliki penulis. Mereka yang diwa-

wancarai clan ditelusuri informasinya ialah para tokoh organisasi Is-

lam, aktivis penggerak syariat Islam, can cendekiawan Muslim dan-

kampus yang dian9gap memiliki otoritas dalam masalah yang dite-

liti, terutama car kalangan atau kelompok yang memperjuangkan 

formalisasi syariat Islam. 

Fokus sasaran kajian dalam studi in' ialah komunitas atau kelom-

pok umat Islam, yaitu kelompok Islam yang pro-aktif mengangkat isu 

clan melakukan aksi penerapan syariat Islam secara formal dalam in-

stitusi negara/pemenintahan. Kelompok Islam syaniat yang dikaji di-

fokuskan pada organisasi atau kelompok Islam, yaitu Majelis Mujahi-

din Indonesia (MMI) clan Flizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena 

keduanya terbilang paling vokal clan gigih dalam mengusung isu 

clan perjuangan menegakkan syaniat Islam. Fokus sasaran kajianjuga 

pada gerakan-gerakan penerapan syariat Islam di sejumlah daerah, 

terutama di Sulawesi Selatan dengan kelompok Komite Persiapan 

Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang menggerakkannya, di bebe-

rapa daerah di Jawa Barat (Cianjur, Tasikmalaya, Garut, can lain-lain), 

can tentu saja di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah ber-

hasil memberlakukan syariat Islam. Tiga daerah tersebut dengan di-

namika yang berbeda merupakan representasi darl genakan Islam 

yang cukup menonjol dalam memperjuangkan penerapan syaniat 

Islam di negeni mi, di samping terdapat beberapa daerah di provinsi 

lain yang sekilas dibahas dalam buku mi sebagai pendukung can 

tambahan informasi lapangan. 

Penyusunan buku mi dengan segala proses dilakukan dari tahun 

2003 hingga 2006. Adapun khusus penelitian lapangan secara formal 

dilakukan satu tahun, dari bulan Januani sampai Desember tahun 



PE4DAHULUAN 	 II? 

2004. Namun, setelah Desember 2004 itu masih terdapat penambah-

an-penambahan informasi untuk melengkapi bahan informasi yang 

diperlukan hingga tahun 2005 dalam tahap penyusunan laporan dan 

hash, yang terus dikembangkan sampal pertengahan 2006. Langkah 

ml dilakukan selain karena informasi mengenal gerakan Islam syariat 

terus berkembang,juga secara teknis dengan proses penyusunan 

buku yang tidak satu kali jadi maka menjadi tidak terhindarkan ada-

nya penambahan informasi mengenai fenomena gerakan Islam sya-

nat di Indonesia.Tentu saja pasca-tahun 2006 terdapat perkembang-

an lain yang memerlukan kajian atau penelitian lebih lanjut mengenal 

gerakan Islam syariat di negeni ini sesuai dengan situasi can konteks 

yang berkembang dalam kurun terakhir, yang sebagian diulas sing-

kat dalam'Prawacana"buku ini[] 
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M
engkaji gerakan Islam sebagaimana ditunjukkan oleh ke-

lompok Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Is-

lam dalam institusi negara/pemerintahan tidak mungkin 

mengabaikan satu aspek penting yang selalu melekatdalam gerakan 

Islam mana pun, yakni sistem keyakinan dan paham, atau yang dike-

nal dengan pandangan-dunia (world-view) dengan seluruh orientasi 

gerakannya. Gerakan keagamaan pada urnumnya melibatkan unsur-

unsur agama itu sendiri, yaitu sistern keyakinan, simbol, organisasi, 

dan praktik-praktik keagamaan.' Aspek keyakinan (beliefs) can orien-

tasi (orientations) dad suatu gerakan sosial sebagaimana halnya ge-

rakan keagamaan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dan 

aspek gagasan yang melekat dalam did para pelakunya. 2  

Dengan mengikuti pandangan Weber, bahwa suatu gerakan ke-

agamaanjika dikaitkan dengan tindakan sosial, maka aspek pandang-

an-dunia sangatlah penting karena terkait dengan makna-makna 

subjektif (thesubjective meaning) dari kehidupan para pelakunya, yak-

ni menyangkut tindakan-tindakan yang penuh anti can bukan seka-

dar tindakan yang bersifat kebetulan. Weber bahkan menempatkan 

world-view Islam sebagal suatu sistem keyakinan yang spesifik atau 

unik, karena agama mi telah menampilkan onientasi keagamaan baru 

119 
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yang melibatkan sistem teologis dan ajaran etis yang komprehen-

sit3  

Bahwa Islam sebagai ajaran atau agama memiliki pengaruh yang 

sangat kuat dalam kehidupan umat yang menjadi pemeluknya. Pe-

ngaruh Islam yang demikian kuat itu disebabkan oleh hakikat keber-

adaan agama ini bukan semata-mata sebagai seperangkat dogma 

dan ritual, melainkan sekaligus merupakan pandangan-dunia atau 

pandangan hidup (world-view, weltanschauung) yang memberi arah 

bagi tindakan-tindakan umatnya. 4 Ajaran Islam tentang dakwah dan 

jihad telah melahirkan etos perluasan dan militansi yang kuat dalam 

diri kaum Muslim. Dalam kedudukan dan keberadaan agama yang 

demikian itu, maka Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai aga-

ma yang paling sempurna, suci, dan multidimensi di alam kehidupan 

mi untuk membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat. OIeh 

karena itu, seiama Iebih dari empat belas abad, Islam tumbuh dan 

berkembang dari agama abad ke-7 di Arab Saudi menjadi agama du-

nia yang pemeluknya dapat ditemukari di segenap penjuru dunia. 5  

Islam dapat dilihatdalam tiga tingkatan yang saling berhubungan, 

yaitu: (1) Islam sebagai keyakinan dan sebagai sistem keagamaan 

yang kepercayaan-kepercayaan pokoknya rnengidentiflkasikan para 

penganutnya sebagai Muslim; (2) Islam sebagai sebuah kebudayaan 

dan cara hidup yang akan mengintegrasikan Muslim ke dalam suatu 

negara-negara; dan (3) Islam sebagai suatu ideologi poUt/k yang se-

rangkaian nilainya dapat menyosialisasikan umat Islam ke dalam ko-

munitas politik yang terpisahP 

Dari esensi Islam yang fundamental dan menyeluruh itulah, maka 

konstruksi keyakinan, pemahaman, Jan pengamalan Islam dalam ke-

hidupan pemeluknya menjadi demikian kompleks. Dalam relasi yang 

demikian itu, Islam bukan hanya tenbatas pada aspeksistem keyakinan, 

melainkan merasuk menjadi ideologi dan kebudayaan yang menjadi 

pola bagi kelakuan (mode for action) atau sistem-tindakan umatnya. 

Lebihjauh lagi, ketika Islam telah mengekspresikan atau mengaktua-

isasi dalam diri para pemeluknya di tengah-tengah sistem kehidupan 
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masyarakat yang kompleks, maka Islam pun melalul pengalaman-

pengalaman keagamaan (religious experiences) para pemeluknya. Ke-

tika Islam telah menjadi pengalaman keagamaan dad para pemeluk-

nya, maka Islam pun menjadi pola dari kelakuan (mode of action) atau 

sistem tindakan dalam struktur kebudayaan bercorak keagarnaan. 

Dalam kondisi sailing memengaruhi antara Islam sebagal ajaran 

dan kenyataan hidup perneluknya itulah, maka kehadiran Islam seba-

gal agama menjadi semakin kompleks, yang melahirkan konstruksi 

pandangan-dunia (world-view) dan orientasi gerakan Islam (Islamic 

movements) yang beraneka ragam. Keragaman corak pemikiran dan 

gerakan Islam tersebut sebenarnya memiliki akar sejarah pada masa 

kiasik terutama pada paruh ketiga abad pertama HUriyah.  Perkem-

bangan pemikiran Islam periode awal tersebut tumbuh pada masa 

Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyyah dengan kemunculan dua alir-

an (mazhab) atau pandangan keislaman yang sering berbeda secara 

tajam. Mazhab yang pertama ialah Madrasah al-Hadits (Aliran Teks-

tual) di Hijaz, yang pemikirannya lebih mendahulukan hadis atas qi-

yas, dengan tokohnya antara lain Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, 

dan Azh-Zhahiri dengan para sahabatnya. Sedangkan yang kedua 

ialah Madrasah al-Ra'yi (Aliran Akal Pikiran) di Kufah, yang pemikiran-

nya Iebih mendahulukan qiyas (qiyosjali) atas hadis Rasul yang ahad, 

dengan tokoh-tokohnya Abu Hanifah clan Numan binTsabit Dan para 

sahabatnya? Di kemudian had pada era kontemporer Iahirlah pemi-

kiran antitesis dad kedua vlsi keislaman tersebut dengan kehadiran 

aliran moderat. 8  

Adapun sebagai ajaran, lslamjuga dipahami clan dikategorisasikan 

ke dalam berbagal aspek. Dalam perkembangan pemikiran masa kla-

sik, dikenal kategorisasi Islam ke dalam aspek syariat, hakikat, dan 

makrifat, untuk mewadahi rentang pemahaman dan pengamalan 

hingga pengalaman keagamaan all kalangan umat Islam yang bera-

gam. Nabi Muhammad sendiri ketika menerima"pelajaran"dari Ma-

Iaikatiibril, dikenalkan tentang tiga dimensi ajaran yaitu Iman, Islam, 

dan Ihsan. Mahmud Syaltut membagi aspek Islam ke dalam dua di- 
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men si, yaitu akidah dan syariat. Sedangkan pemikir Islam lain, seperti 

Hasan Al-Bana mengonstruksikan Islam menjadi suatu sistem kesa-

tuan ajaran yang disebutnya'Islamiyyah" yakni Islam dalam berbagai 

aspek yang terintegrasi satu sama lain termasuk aspek kehidupan 

politik. Sayyid Quthb misalnya, menggambarkan Islam ke dalam sis-

tern kehidupan, yang disebutnya sebagai "manhaj al-hayât"  Ragam 

pemahaman atau konstruksi pemikiran tersebut rnelahirkan berbagal 

macam dirnensi, sudut pandang, clan orientasi gerakan tentang Is-

lam.' 

Islam clan Syariat 

Islam sebagai agama adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada 

para nabi dari Adam hingga Muhammad Saw. berupa ajaran yang 

berisi perintah, larangan, can petunjuk untuk kebahagiaan hidup ma-

nusia di dunia dan akhirat.'° Islam merupakan agarna yang sempurna 

can menyeluruh yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan 

membenikan pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek kehi-

dupan jasmaniah can ruhaniah, duniawi dan ukhrawi, perseorangan 

clan masyarakat, yang terdiri atas ajaran tentang akidah (keyakinan 

kepada AllahYang Maha Esa atau tauhid), ibadah (peribadahan secara 

ritual), akhlak (tata perilaku), clan muamalah (hal-hal kemasyarakat-

an).' 1  Dalam pandangan Sayyid Syabiq, bahwa al-lslom huwadinAllOh 

auhohu HO Muhammad shalawOt Allah Wa satOmuhu 'alaihi, Wa huwa 

imOr' wa 'amaL' 2  Bahwa Islam ialah agama Allah yang diwahyukan 

kepada Muhammad Saw, yang terdiri atas iman can amal. ]man me-

nyangkutakidah sedangkan amal berkaitan dengan syariat. Hubung-

an antara akidah atau iman dengan amal atau syariat tidak dapat di-

pisahkan, bahwa akidah menjadi landasan bagi syariat dan syariat 

berturnpu pada akidah. Dengan tercakupnya aspek amal atau syariat 

clan muamalah, maka ajaran Islam tidak berhenti pada aspek keya-

kinan sernata, tetapi secara langsung can operasional menyangkut 

masalah-masalah kehiclupan yang bersifat duniawi, termasuk dalam 

wilayah kehidupan masyarakatdan negara. 
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Menurut Syaltut, Islam adalah agama Allah, ajaran-ajaran-Nya be-

rupa pokok-pokokakidah (kepercayaan) dan pokok-pokokdan syariat 

(peraturan), yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk 

umat manusia agar memeluknya clan menjalankannya secara semes-

tinya.' 3  Syaltut membagi aspek ajaran Islam ke dalam dua hal pokok, 

yaitu akidah dan syariat, sebagaimana pendapatnya: 

"Islam itu Agama Allah. Ajaran-ajarannya yang berupa pokok-po-

kok akidah kepercayaan) dan pokok•pokok syariat (peraturan) 

telah disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, 

beliau ditugaskan unluk menyampaikan kepada segenap manusia 

dan nienyarankan supaya mereka memeluk agama Islam dan men-

jalankan menurut semestinya."' 4  

Menurut Syaltut, akidah ialah kepercayaan atau iman yang harus 

diyakini terlebih dulu sebelum yang lain-lain, yang harus bulat clan 

penuh, tidak bercampur dengan syak, ragu, clan samar. Sedangkan 

syariat ialah "susunan, peraturan, dan ketentuan yang disyariatkan 

Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia 

mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hu-

bungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya 

sesamamanusia serta hubungannya dengan alam besardan kehidup-

an". Bagi Syaltut, akidah dalam rujukan Al-Quran ialah iman, sedang-

kan syariat sama dengan amal saleh (perbuatan baik) sebagaimana 

tercantum dalam Surah 18:107-108,16:97,103:1-3, dan 46:13. Dan 

ayat-ayat Al-Quran tersebut, menurut Syaltut, Islam bukan hanya aki-

dah, bukan hanya terbatas dalam mengatur hubungan manusia de-

ngan Tuhannya. Islam itu adalah akidah can syariat yang memimpin 

manusia di segala lapangan kehidupan ke arah kehidupan yang Iebih 

balk.' 6  

Kendati syariat merupakan bagian car ajaran Islam, dalam per-

kembangannya muncul pandangan yang menyamakan keduanya, 

sehingga dikatakan bahwa syariat Islam adalah ajaran Islam, sebalik- 
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nya jika disebutkan ajaran Islam maka itulah syariat Islam. Pendapat 

lain mengategorikan syariat sebagai salah satu aspek atau dimensi 

dari ajaran Islam, yang mengandung makna terbatas hukum Islam, 

yakni hal-hal yang menyangkutaturan-aturanTuhan secara legal-for-

mal, sehingga tidak dapat disamakan. Kelompok umat Islam yang 

men-tperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia pada umum-

nya untuk kepentingan menegakkan syariat Islam menganut pan-

dangan yang menyamakan Islam can syariàt Islam, meski diakui pula 

syariat selain akidah clan akhlak sebagai bagian car ajaran Isla M.17 

Syariat Islam sebagal sebuah konsep atau istilah berasal clan In-

hasa Arab,"syara'a"(sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti 

"jalan yang lurus" atau "jalan ke mata air" atau "sumber mata air".'° 

Menurut Qardhawi' 9, kata "syariat" yang berasal car kata syara'a a!-

syai'a, berarti "menerangkan atau menjelaskan sesuatu' Adapun is-

tilah syaniat yang berasal dari kata syir'ah dart syari'at berarti "suatu 

tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung 

sehingga orang yang mengarnbilnya tidak mernerlukan bantuan alat 

lain' Istilah syaniat dalam bahasa Arab telah ada sebelum Al-Quran 

diturunkan, bahkan dalam pengertian yang sama terdapat dalam 

Taurat can Injil. Kata yang semakna dengan syariat, terdapat dalam 

Taurat sebanyak 200 kata dalam bahasa [bran!, yang mengisyaratkan 

makna "kehendakTuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasa-

an-Nya atas segala perbuatan manusia' Kata "syariat" dalam Talmud 

menurut orang-orang Israel, dimaksudkan sebagai "hukum-hukum 

atau keterangan-ketenangan' Dalam Injil terdapat kata "Namus' Se-

makna dengan "syaniat" dalam bahasa Arab, artinya ialah 'aturan 

orang-orang yang terdekat' disebut juga sebagai "ruh agama clan 

syaniat Nabi Musa as., sebagaimana pemahaman yang sudah ada Se-

belum risalah AI-Masih' 

Dalam Al-Quran terdapat lima kata yang berkaitan dengan syaniat 

dalam berbagai bentuk, kata benda (ism) maupun kata kenja 

Satu kata yang secara eksplisit menysbut "syaniaC yakni pada Surah 

Al-Jâtsiyah (45):18, yang berarti jalan atau peraturan. Dengan maksud 
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atau arti yang sama (syariat sebagal jalan atau peraturan) terdapat 

dalam Surah AIM59dah (5): 48 dengan kata "al-syir'at' dalam Surah 

AI-A'raf(7): 163 dengan kata"syurra'an"yang artinya"terapung di per-

mukaan air". Dua kata lain dalam bentuk kata kerja (Mb, yaitu pada 

Surah AI-Syüra (42): 13, yaitu dalam sebutan"syaraa"dan masih dalam 

Surah AI-SyUrâ (42): 21 dengan kata'syara'ü"yang artinya sarna, yakni 

mensyariatkan atau membuat hukum syariat. 20 Jadi, kata"syariat"dan 

"syirat"memiliki makna yang sama, yang secara bahasa berarti'tem-

pat mengalirnya air' Sedangkan kata"syara'a" berarti "datang" (worn-

da). Makna "syariat"dari "syir'at'tersebut mengandung makna kedua 

(dari segi bahasa), yaitu "agama yang diganiskan oleh Allah Swt., clan 

perintah-perintahnya seperti puasa, slialat, hall, zakat, dan seluruh 

amal perbuatan yang balk", yakni "segala sesuatu yang merupakan 

peraturan agama dan bukan hukum muamalah? 

Bahwa syariat sebagai'jalan (thoriq-sabil-syaril, cara (manhaj), dan 

yang semakna dengannya' mengandung makna sebagai 'jalan dan 

cara"lslam menuju Allah yang terdiri atastigajalur, yaitu ibadah (!b6-

dat), etika (akhlâqiyyat), clan hukum muamalah (ahkorn o[mu'ama-
fat).22  Namun, yang menarik bahwa ketika Al-Quran menggariskan 

egislasi hukum (tasyrfl,  tidak menyebutkan kata-kata asy-syarratdan 

tidakjuga menyebutkan satu derivasi pun dad kata itu, meskipun 

sebagian hukum—selain legislasi (at-tasyrfl--hadir dengan kata pe-

rintah (al-'ornr) seperti pada ayat: "Katakanlah Tuhanku menyuruh 

menjalankan keadilan". 23  

Bahwa syariat dalam Islam ialah Eperaturan  atau ketetapan yang 

Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: shaum, shalat, 

haji, zakat, dan seluruh kebajikan"sebagaimana firman Allah Swt. da-

lam Al-Quran, yang artinya Kernudion Kamijadikan kamu berada di 
otos syariat (peraturan) c/oil urusan (agamo 1W), maka ikutilab syariat 

itu don jangan!ah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak me-

ngetahui (QS Al-Jâtsiyah [45]: 18). Dalam Al-Quran, selain ayat terse-

but juga terdapat tiga ayat lain yang mengandung istilah derivasi 

syariat. Dalam Surah Al-Syüra dikatakan, Dia teich mensyariatkan bag! 
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kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan 

apa yang telah Komi wohyukon kepadamu dan apa yang telah Kami 

wosiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan/so... (QS Al-SyUrâ 1421: 13). Su-

cab AI-Mâi'dah difirmankan: Untuktiap-tiap umatdiontarakamu,Kami 

berikan aturan (syir'ah) danjalan (QS AI-Mâ'idah [51: 48), Dalam ayat 

Al-Quran Iainnya dikatakan: Apakah mereka mempunyaisesembahan-

sesernbahan selain Allah yang rnensyariatkan untuk rnereka agama 

yang telah dimzinkanA!/ah?Sekiranya tidak ado ketetapanyangmenen-

tukan (dariAllab) tentulah rnereka telah dibinasakan. Dan sesungguh-

nya orang-orang yang zolim itu akan memperoleh azab yang amatpe-

dib (QS Al-SyUra [42]: 21). 

Dalarn wacana pemikiran Islam, istilah "syariat" bahkan berkono-

tasi dengan istilah "ad-din" dan "fiqh' Dalarn pengertian yang luas, 

syariat sama dengan "ad-din", yaitu keseluruhan ajaran Allah Swt., 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., meliputi bidang-bidang 

akidah, akhlak, can hukum-hukum. Akan tetapi, dalam pengertian 

yang lebih sempit, syariat selalu digunakan untuk menyebutkan hu-

kum-hukum, ketentuan, atau aturan-aturan yang menyangkut tin-

dak-tanduk dan-perilaku manusia rnuka/Iaf. 24  Adapun kata"fiqh"yang 

berarti "memahami sesuatu secara mendalam' dipergunakan untuk 

"nama bagi hukum-hukum agama, balk yang mengenai hukum aki-

dah maupun yang rnengenai hukum amaliah"' 5. lstilah fiqh" (fiqih) 

mengandung dua pengertian, yaltu: (1) Perincian hukum-hukurn ter-

sebut clan mengeluarkannya cari sumber-sumbernya; clan (2) Mama 

bagi hukum-hukum itu sendini, takada perbedaan antara sesuatu hu-

kum can hukum yang lain?6  

Syaniat Islam sebagai konsep clan pemikiran darl para ulama/pemi-

kir Islam memang memiliki dua pengertian. Dalam kaitan ini terdapat 

kesimpulan bahwa"syaniatc artinya"semua yang ditetapkan Allah atas 

hamba-Nya berupa agama (din) darl berbagai aturan' juga bisa di-

definisikan "Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk 

hamba-Nya, baik melalui Al-Quran maupun dengan Sunnah Nabi 

Saw. berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan'9 7  Syariat men- 
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cakup semua aturan yang ada dalam Islam,termasukakidah, hukum, 

clan akhlak.Jadi,jika disimpulkan bahwa konsep syariat ialah Islam itu 

send iri, tetapi belakangan kata syariat diartikan para ahli sebagai sis-

tern hukum dalam Islam. 28  Dengan kata lain terdapat pemahaman 

yang berbeda mengenal syariat Islam dan perkembangan rnutakhir 

justru menunjukkan pemaknaan syariat Islam sebagai hukum atau 

fiqih Islam. Bagi An-Nairn, syariat Islam merupakan bagian dan tidak 

identik dengan ajaran Islam itu sendiri, yakni sebagal 'hukum Islam 

historis' untuk membedakannya clan konsep"syariat modern' yang 

menunjukkan syariat Islam yang telah mengalami pembaruan can 

menjadi "konsep sistem hukum publik alternatif'9° 

Fazlur Rahman menjelaskan kaitan yang rurnit atau dialektikanta-

ra konsep 'syariat' (syariat) dan 'dIn" (agama) dalam ajaran Islam Se-

bags berikut: 

'Syariat berhubungan dengan agarna, yang menurut bahasa ber 

arti 'kepatuhan' atau 'ikalan'. Sedangkan Syariat menitahkan 

cars dan subjeknya, yaitu manusia. Hal mi berhubungan dengan 

ayat Al-Quran, Kanil/adiken kanrn berada ill atas syariat do/am 

urusan (aganial /tu, maka ikut//ah syar/at itt?°, dan juga, Apakab 

mereka mompunyai sembahan se/a/n Allah yang mensyariatkan 
kepada mereka aflame, yang t/dak mendapatkan li/n Allah?" 

Namun, apabila kita meringkaskan menurut titik acuan ke-Tuhan-

an dan manusia, syariat ran Din itu identik, sania-sama sebagai 

'cara' Jan kandungannya berhubungan. Karena itu, sesuai dengan 

peristilahan Al-Quran, seseorang boleh mengatakan, syariat dan 

Din dapat saling nienukar kandungan yang berhubungan dengan 

agama. Namun, karena kecenderungan dasar yang merupakan de-

sakan moral kepada manusia, yakni untuk mengikuti, patuh, dan 

rnencari, dengan berasumsi bahwa 'cars' untuk pencari yang Se-

sungguhnya, terdapat di sana', maka istilah Din dan hampir se 

mua kesamaannya, Islam lebih sering menggunakannya daripada 

istilah syariat. Namun, karena masyarakat Muslim sudah tunduk, 
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maka kewajiban utania rnereka, yaitu untuk menjelaskan Syariat-

'cara' atau 'perintah Tuhan'." 3' 

Berdasarkan pemahaman mengenal "syariat" dan "din" sebagai-

mana dikeniukakan, Rah man dengan merujuk pada pandangan Asy-

Syatibi, seorang All hukum Islam ternama, sampai pada kesimpulan 

sebagal berikut: 

(1) bahwa pada umumnya, walaupun istilati syariat atau syara' relatif 

sedikitdigunakan, penggunaan istilah itu seimbang dengan istilah 

Din, sesual dengan titik pembicaraannya,Tuhan atau manusia; 

(2) bahwa titik rawan tempat kata syariat menjadi umum, dicirikan 

oleh kontroversi, seperti, apakah ia merupakan alasan pemikiran 

atau syariat, yang menghasilkan prinsip moral dan norma-norma 

praktis; 

(3) karena itu, syariat lebib banyak mulai dipakai untuk hukum daripa-

da ilmu ke-Tuhan-an, yang menggunakan argumen-argumen ra-

sional, lebih banyak digunakan istilah Din daripada syariat; 

(4) bahwa dalam perkembangan berikutnya, ilmu ke-Tuhan-an hadir 

sekali lagi dalam skop syariat dan bahkan mengklaim sebagai ilmu 

syariat paling tinggi dan utama, tetapi akhirnya; 

(5) bahwa hukum dalam kenyataan secara independen telah me-

ngembangkan ilmu ke-Tuhan-an dan tidak hanya karena sulit ber-

angsur menjadi kenyataan, tetapi juga karena para ahli hukum, 

dalam kenyataannya mengklairn hukum sebagai manifestasi sya-

nat dan bahkan secara pasti menghalang-halangi pelajaran ilmu 

agama dan yang lain-lain, yang berkaitan serta yang membantu-

nya.33  

Makna awal kata "syariat" dalam Al-Quran "tidaklah bermakna le-

gislasi hukum (at-tasyril atau undang-undang (aI-qônQn)". Dalam per-

kernbangan benikutnya setelah fiqih Islam yang menjadi bagian pen- 
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ting dari konstruksi pemiki ran keislaman, syariat Islam menjadi identik 

dengan hukum Islam. Dalam perkenibangan inilah syariat Islam yang 

semula merupakan "setiap sesuatu yang terdapat dalann Al-Quran, 

seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan mua-

malah' kemudian berubah maknanya menjadi°segala hukum agama, 

aturan ibadah, legislasi hukum, can muamalah; segala yang terdapat 

dalam hadis nabi; segala pendapat para ahli fiqih, mufasir, pandangan 

para komentator, dan ajaran tokoh-tokoh agama'9 4  Sejak perubahan 

inilah, syarat Islam sebagai hukum Islam yang melampaul makna"sya-

niat"dari makna sebelumnya,juga mengalami perubahan yang semu-

Ia sumber utamanya ialah Al-Quran kemudian menurut para ulama 

menjadi bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Padahal, 

kedua sumber hukum yang disebutkan terakhir,yakni ijma'dan qiyas, 

menurut Al-Asymawi bukanlah sumber syariat Islam, melainkan me-

rupakan sumberfiqih Islam. - 

Dengan perkembangan makna syariat sebagaimana diuraikan, 

Al-Asymawi menunjukkan prinsip-prinsip syaniat secara global seba-

gal berikut. Per tama, penurunan syariat berhubungan dengan berdi-

ninya masyarakat-agama can penerapannya bergantung pada keber-

adaan masyarakat ini. Kedua, syaniat turun karena ada sebab-sebab 

yang menghendakinya, dan sebab-sebab turunnya syariat itu ticlak 

memiliki kesesualan (munasabah) dengannya. Ketiga, syariat bertuju-

an demi kemaslahatan umum masyarakat, untuk merealisasikannya 

sebagian syaniat menghapus sebagian yang lain, can kebenaran serta 

kemaslahatan syariat bergantung pada kemajuan realitas yang terus 

berubah can penistiwa yang barn. Keempat, sebagian hukum-hukum 

syariat dikhususkan kepada Nabi Muhammad Saw., sebagian lainnya 

dikhususkan path suatu peristiwa. Kelima, hubungan syariat dengan 

masa lalu tidakterputus, akar-akarnyajuga tidakterputus dari masya-

rakai tempat diturunkan syaniat, tetapi syariat mengambil sesuatu 

dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untukdijadikan 

sebagai hukum. Keenam, agama telah sempurna sedangkan kesem-

purnaan syaniat adalah upayanya yang selalu berkesinarnbungan un- 
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tuk menyesuaikan diri dengan kondisi rnasyarakat dan mengarahkan 

manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. 35  

Betapapun terdapat perbedaan atau keragaman pemahaman me-

ngenai konsep syariat di kalangan ulama atau pemikir Muslim, syariat 

Islam tetaplali merupakan suatu konsep yang paling penting dan 

komprehensif untuk membenikan Islam sebagai sebuah fungsi, yaitu 

konsep syariat atau "syara' yakni "jalan kehidupan yang baik"berupa 

nilai keagamaan yang tecermin dalani kehidupan sosial manusia yang 

bersifat konkret, yang mengarahkan cara manusia bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai yang bersumberdari Allah 35  MenurutSayyid Quthb, 

syaniat merupakan "a universal law: hukum yang universal, yang di-

benikan Tuhan untuk mengatur kehidupan rnanusia, yang berfungsi 

penting bagi terwujudnya keharmonisan, keberadaan, dan integrasi 

kehidupan manusia balk secara personal, internal, maupun ekster-

nal.37  Syariat karena pentingnya, diposisikan sebagai "divine law: hu-

kumTuhan yang rnengandung peraturan-peraturan normatifsebagai 

Islamic way of life" (pedoman hidup Islam) bag! kaum Muslim? 

Sayyid Outhb juga menempatkan syaniat dalam posisi sentral da-

lam negara Islam dan hukum legislasi syariat itu hanyalah milikTuhan, 

yang bersumber pada kalimattauhid"lâ ilâha ilia AIIàh' Dengan tema 

sentral"pandangan-Dunia Islam" (aI-tashawwura!-Is!ami), Quthb men-

perkenalkan enam prinsip ideologi Islam, yaitu ketuhanan Allah (rob-

bOniyyah),keesaanTuhan (tauhkt, ketetapan (tsabOt), kesempurnaan 

(syumOfl, keseimbangan (tawozun), kepastian (ijObiyyah), dan prag-

matisme (waqriyyah) yang seluruh sumber otoritasnya adalah Tuhan 

dan inilah yang membedakan dengan ideologi-ideologi buatan ma-

nusia. 19  Bagi pemikir dan tokoh Ikliwanul Muslimin yang dihukum 

mati dari Mesir ini, syaniat Islam merupakan hukum Tuhan yang ditu-

runkan untuk mengatur kehidupan manusia secara totalitas. 

Namun, dalam keragaman makna dan penafsiran rrtengenai sya-

nat Islam, syaniat tetaplah menduduki peranan penting dalam ke-

hidupan kaum Muslim sepanjang sejarahnya. Syariat bukan hanya 

berlaku dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, melainkan bahkan 
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melekat dengan perkembangan kekhalifahan Islam, lebih-lebih pada 

Dinasti Khilafah Abbasiyyah pada era Bani Marwani dan tahun 750 M 

hingga kejatuhan Bagdad pada tahun 1258 M, bahkan sesudahnya. 

Syariat Islam selain merupakan sistem ajaran yang penting, juga 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sistematik dalam 

praktik keagamaan can kehidupan kaum Muslim yang penerapannya 

mencakup seluruh aspek kehidupan. Kendati dalam perkembangan 

itu terdapat banyak mazhab, termasuk aliran Islam yang di luar orien-

tasi syariat, tetapi syariat Islam telah diterapkan sebagai sistem hu-

him yang komprehensif, balk yang menyangkut dimensi ibadah 

maupurl muamalah dalam aspek-aspek yang Was dan terperinci. 

Adapun penerapan syariat Islam mencakup hal-hal dasar yang 

menyangkut kaitan antara masyarakat Islam dengan yang lain can 

menyangkut hukum-hukurn yang bersifat internal dalam masyarakat 

Islam tersebut, yang didasarkan atas prinsip penerapan syariat (a!-

ushUlat-tathbiqiyyah), yakni meliputi: (1) Masalah hubungan inter-

nasional; (2) Hukum perdata can hukum waris; (3) Masalah-masalah 

sipil, yakni menyangkut masalah muamalah masyarakat, termasuk 

utang-piutang can nba; (4) Masalah-masalah hukuman (maso'iJja-
zO'iyyah) yaltu meliputi hukuman hudud, ta'jir, can qishash; hukuman 

mencuri; hukuman menuduh zina dan berbuat zina; hukum minum-

minuman keras; hukuman merampok; hukuman bagi orang yang 

murtad.4° Dengan pemaknaan syaniat sebagal hukum-hukum dan 

Allah yang luas dan disamakan denganfiqih Islam, maka aspek syariat 

atau liqih itu mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ba-

dah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ikhtiar mendekat-

kan diri kepada Allah seperti shalat,zakat, shiyam,dan haji; (2) hukum-

hukum muamalah,yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubung-

an manusia dengan sesama manusia di luar bidang ibadah. 4 ' 

Kompleksitas syariat bukan hanya pada aspek konseptual teruta-

ma dalam kaitan dengan agama (din) can fiqih (fiqh), melainkanjuga 

pada rujukan sumber hukum syariat itu sendiri. Qardhawi menunjuk 

dua corak atau bentuk syariat berdasarkan sumber hukum syaniat da- 
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lam menetapkan hukum syara yaitu: (1) hukum qath'i (pasti) yang 

bersumber Iangsung dari nash Kitab can Sunnah, nash-nash tersebut 

secara tegas menyatakan kepastian hukurn, kendati penting jumlah-

nya sangat sedikit; (2) hukum zhonni ( kurang pasti) yang merupakan 

hasil pemikiran dan kesimpulan ijtihad ahil fiqih car Kitab dan Sun-

nah atau yang tidak terdapat dalilnya dalam Kitab can Sunnah. 42  Da-

lam kaitan ini, menurutQardhawi, sering terjadi kerancuan mengenai 

syariat dan fiqih, yakni karena berbeda dalam proses penentuan hu-

kum syara' (tasyri) dan sumber hukumnya, maka fiqih dipandang 

sebagai lawan clan syariat, bahwa syariat berasal dan Tuhan can fiqih 

buatan manusia. Padahal, fiqih itu nierupakan bagian dari ilmu sya-

nat, yang didasarkan pada Wahyu, can kendati proses penyimpulan 

hukum dalam fiqih tidak bersifat mutlak, tetapi dalam pencarian dalil-

dalilnya masih dibatasi oleh pokok-pokok syariat. Namun, pandangan 

lain menyatakan bahwa kendati beragam pengertian tentang syariat, 

semuanya melibatkan interpretasi dan pemikiran manusia, yang me-

mungkinkan syaniat bernilai relatif dan terbuka bagi interpretasi ba-

ru.43  

Oleh karena itu, penetapan hukunn syariat (hukum syara tasyri') 

yang bersumber pada Wahyu dari Tuhan itu, melahirkan konsepsi 

tentang"hukum suci"atau'hukum Ilahiah" (devine law) sebagaimana 

pandangan kaum integralis Muslim, yang rnembedakannya car hu-

kum buatan manusia. Selain, karena cakupannya bersentuhan de-

ngan ketentuan-ketentuan hukumTuhan yang berkaitan dengan as-

pek agama (din) dan fiqih (flqh), maka penetapan hukum syana' juga 

merupakan proses yang cukup kompleks dalam sistem ajaran Islam. 

Struktur penetapan hukum syara tersebut sekaligus menempatkan 

syaniat dalam kaitan yang rumit, yang oleh Hodgson digambarkan 

dalam baganuAsal_usul  Keputusan Hukum Syana'"dengan skema Se-

bagai berikut: 
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Asal-usul Keputusan Hukum Syara' 

Tuhan 

A-Ouran 	 Sunnah (prakUk Muhammad) 

Hadi (rwa 	 Ijina (kosepakatan) 
Qiyas 
(analogi) 

Irmu 
pen getah U an 
dan Uama  

Aa terpelajar 
(putusan .... ......._. 	Ijfihad penyelidikan) oleh seorang mujtahid 
pribadi) 

Fiqh (yurisprudensi) clan seorang faqib 

Syanial qalan orang yang berirnan) 

Fatwa (keputusan nasFhat) oleh seorarig mufti 

Qadh (keputusan pengadilan) dan seorang qádh((hakim) 

Dan skema asal-usul keputusan hukum syara' atau hukum syariat 

tersebut dapat diberikan contoh. Misalnya, Nabi Muhammad meng-

gunakan tusuk gigi setelah makan (sunnah);terdapat riwayattentang 

praktik Nabi tersebut (hadis) yang disebarkan melalui rangkaian para 

rawi (isnad), kemudian mujtahid mengkaji riwayat tersebut (ijtihad) 

dan niemutuskan bahwa penggunaan tusuk gigi tersebut disunnah-

kan bukan hanya atas Nabi, melainkanjuga atas orang yang beriman 

biasa (fiqih). Dengan begitu ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam 

syariat, yakni cara hidup yang baku, dan seorang mufti mungkin 

meniberikan sebuah fatwa kepada orang yang menanyakannya, sam-

bil mengatakan bahwa yang bersangkutan harus melakukannya te-

tapi hal tersebut hanya bersifat anjuran, sedangkan seorang qadhi 

tidak memberikan hukuman jika yang bersangkutan tidak melaku-

kannya45 
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Hukum syara' (syariat) secara teoretik merupakan ketentuan Allah 

untuk memberikan penilaian pada perbuatan manusia lahir dan batin 

yang terkena beban hukum (takllt) seperti wajib/fardhu, haram, sun-

nah (mandOb), makruh, dan boleh (jo'izfibOhah). Guna mencapal pada 

ketentuan hukuni tersebut menurut ulama ushul Fqih ditempuh de-

ngan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pertarna melalui 

thariqah istidWilych (deduction method), yaitu cara dan proses penen-

tuan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) mernahami 

ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam yang relevan atau terkait dengan 

perbuatan manusia yang ingin diketahui ketentuan hukurnnya; (b) 

menggunakan teori peniahaman ayat Al-Quran atau hadis, melalui 

qiyOs, ijrnô', istishab, istihsôn, clan lain-lain; (c) untuk memahami ayat 

dan hadis ahkam itu perlu sarana yang memadai, di antaranya, ke-

mampuan bahasa Arab, mengumpulkan ayat-ayat clan hadis-hadis 

terkait, rnemahami asbObal-nuzUldan asbabal-wurUd, menggunakan 

qawa'id ushO!iyyah clan fiqhiyyoh; (d) membuat kiasifikasi atau kate-

9ori antara ketentuan hukum clan tujuan hukum (maqOshidal-syar'iy-

yaW; dan (e) mengambil kesimpulan sekaligus menentukan kepasti-

an hukumnya. 

Penetapan hukum syariat yang kedua ialah melalui thariqah is-

tiqra'iyah (induction method) yakni cara penetapan hukum dengan 

menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesi-

fikasinya. Adapun langkah-Iangkahnya ialah sebagai berikut: (a) me-

neliti lebih awal spesffikasi perbuatan, kebiasaan personal atau ke-

lompok, bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin telah menjadi 

kultur; (b) mendialogkan perbuatan personal atau kebiasaan masya-

rakat itu dengan pemaharnan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis 

ahkam sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku; (c) memanfaat-

kan teori mernahami ayat alikam mulai dari qiyOs, ijmô istihson, istis-

hôb, dan lain-lain; (d) agar pemahaman tersebut tidak menyimpang, 

rnaka seorang ahli hukum (faqih) harus memahami vocab dan men-

dalami kaidah-kaidah bahasa Arab, mengetahui asbob al-n uzUl dan 

as bob al-wurOd yang terkait; (e) memanfaatkan qawo'id ushOliyyah 
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Dan qawO'id hqhiyyah yang relevan; (f) kiasifikasi antara teknis ke-

tentuan hukum dan tujuan hukumnya (maqOshid aI-syar'iyyah), untuk 

ketentuan teknis hukum baikyang bersifatzhanni (praduga) matipun 

qathi (pasti), sedangkan untuk tujuan hukum menyangkut lima 

prinsip (mabOdi'khamsah), yaltu proteksi terhadap keyakinan agama 

(hffzhu al-din), jiwa ( hifzhu al-nafs,), harta (kifzhu al-mob, akal pikiran 

Wifzhu at-'aql), dan keturunan (ftifzhu al-nasi); dan (g) mengambil 

kesimpulan untuk ditentukan kepastian hukumnya. 47  

Pula dan proses penetapan hukum syariat melalui dua jalan terse-

but secara umum berlaku bagi semua mazhab dalam Islam, yang 

sering membedakannya ialah karena beberapa hal, yaitu: (a) lafazh 
atau redaksi ayat Al-Quran atau hadis mengandung makna ganda 

(musytarak); (b) berbeda dalam menilal asbOb al-n uzu! dan asbOb a!-

wurOd; (c) berbeda dalam menilai hadis; (d) informasi tentang hadis-

hadis ahkam yang sampai antara satu mujtahid dan mujtahid lainnya 

berbeda-beda; (e) berbeda dalam meletakkan hierarki surnberhukum, 

misalnya antara AI-Quran Dan hadis atau antara nash dan akal; (f) ber-

beda dalam menerapkan qawO 'Id fiqhiyyah Dan qawa'id ushU!iah. 

Penerapan syariat sebagai hukum dan pelembagaannya dalam 

kehidupan umat Islam dilakukan melalui penyusunan perundang-

undangan yang disebut tasyri', yaitu"upaya penyusunan undang-un-

dang clan hukum Islam sebagai pedoman bagi masyarakat Dan umat 

Islam"49. Dilihat dari proses tasyric syariat Islam balk dalam materinya 

maupun penerapannya tidak seluruhnya berasal dai Wahyu Allah, hal 

itu dapat ditunjukkan dan adanya dua sumber tasyri'. Pertama, pertrn-

dang-undangan yang ditetapkan Allah dengan ayat-ayat Al-Quran 

dan yang diilhamkan kepada Rasul-Nya, yang disebut dengan a!-tasyrr 
al-Is/Omi yang murni atau al-tasyri' al-IlOhi. Kedua, perundang-undang-

an yang ditetapkan oieh para ahil ijtihad balk sahabat, tabiin, dan 

imam-imam mujtahid yang di-istinbath-kan dari nash-nash al-tasyri' 
al-I/Oh!, baik ruhnya, ma'qOl-nya, serta hal-hal yang ditunjuk oleh sum-

ber-sumber itu. Perundang-undangan yang kedua mi dapat disebut 

sebagai al-tasyri'a/-IIahi dari segi aspek tempat pengambilan dan 
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sumber hukumnya,juga disebutsebagal al-tasyri'aI-wadh'idari usaha 

para mujtahid yang menyusunnya. 

Penyusunan dan pelembagaan al-tasyri'a!-IslOmi sendiri meng-

alami proses perkembangan yang bertahap dan pasang-surut melalui 

periodisasi sebagai berikut: 

(1) Periode Raw!, yaltu periode /nsyd'dan takwin (pertumbuhan dan 

pembentukan), berlangsung selama 22 tahun beberapa bulan, 

yaitu sejak dibangkitkannya Rasul pada 610 Miladiyah sampai Wa-

fatnya tahun 632 Miladiyah. 

(2) Periode Sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil (penafsiran dan 

penyempurnaan), berlangsung selama 90 tahun, yaitu sejakwafat 

Rasul pada 11 F-Iijriyah sampai abad pertama Hijriyah. 

(3) Periode Tadwin, yaitu periode pembukuan dan munculnya imam 

mujtahid, serta masa perkembangan dan kematangan hukum, 

berlangsung selama 250 tahun sejak 100 Hijriyah sampai 350 Hij-

riyah. 

(4) Periode Taqild, yaltu periodejumud dan wukuf (beku dan berhen-

ti), berlangsung mulal pertengahan abad ke-4 Huriyah 50 . 

Dalam sejarah perkembangan Islam,visi syariat berkembang pesat 

pada kurun waktu 750L945  Masehi (Miladiyah) pasca-kemenangan 

Abbasiyyah, yakni sebagai ikhtiar orang-orang saleh yang mernhliki 

harapan-harapan politik tertentu untuk mengelaborasi hukum ke-

agamaan syariat yang dapat diakui dan mengikat seluruh kehidupan 

kaum Muslim. Pada periode ini umat Islam terlibat pada masalah-

masalah pemerintahan yang bersifat praktis dengan mengarahkan 

seluruh kehidupan mereka dalam suatu keserasian hidup yang lebih 

ketat dengan kehendak Ilahi sebagaimana tuntunan Al-Quran dan 

hadis.51  

Pada periode KekhalifahanTinggi, yaitu sejak era kekuasaan Abba-

siyyah di bawah Marwan 11 (750 M/132 H) dan AI-Mutawakkil (945 
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M/232 I-I) hingga ketika Bagdad diduduki tentara Mongol (945 M/656 

H) bahkan lahir fenomena Syari'ah-mindedness ketika hukum sya-

nat yang mengatur kehithipan sehari-hari dari hal-hal besar hingga 

kecil, menjelma menjadi pola kehidupan serba-syariat (syar'isme). 

"Syari'ah mindedlalah"seluruh kompleks sikapyang memberi karak-

teristik kepada kaum Muslim yang menganggap syariat mempunyai 

keutamaan yang tidak tersaingi dalam agama clan dalam kehidup-

an:5' 

Pada periode in!, car Abu Hanifah (w. 767 M) di Kufah hingga Ma-

Ilk (w. 795 M) di Madinah yang mengembangkan knitik hukum Islam 

yang berlaku pada masa kekuasaan Bani Marwani hingga Syafi'i (w. 

820 M) can para penerusnya yang mengernbangkan hukum syariat 

yang komprehensif, pertumbuhan hukum syariat demikian rumit. 

Pada era inilah, hukum Fiqih dengan sistem ushWal-Fiqh-nya berkem-

bang menjadi sistem yang sangat otoritatif. Fiqih merupakan ilmu 

hukum yang sistematik, yang dalam bahasa umum disebut yurispru-

densi, yang di dalamnya hukum syariat ditentukan secara terpe-

rinci.53  

Dalam sejarah penkembangan Islam berikutnya, pertumbuhan pa-

ham yang menguat tentang syariat Islam mekar kembali setelah tra-

gedi kejatuhan Islam di Bagdad oleh tentara Mongol pada tahun 1256 

M. Pada era sebelum kejatuhan kekuasaan Islam tersebut, para yunis 

(ahli hukum Islam, ahli fiqih, fuqaha') Abad Pertengahan Iebih banyak 

memusatkan perhatian pada soal kekhilafahan can imamah dalam 

Islam, yang selama beberapa abad setelah wafat Nabi Muhammad 

telah menjadi institusi politik Islam yang penting balk pada era Al-

Khulafa Al-Rasyidin (KhulafaAl-Nubuwat) pada zaman empat khalifah 

utama (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin AI-Khaththab, Utsman bin 

Affan, dan All bin Abi Thalib) clan kekhalifahan Islam Bani Umayyah 

can Abbasiyyah yang dinastikatau despotik. Pada masa setelah keja-

tuhan Bagdad sebagai pusat kekuasaan can kejayaan Islam itulah, 

para yunis atau ahli hukum Islam mulai memusatkan perhatian pada 
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doktrin-doktrin syariat dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana 

disimpulkan oleh Syafli Maarif berikut ni: 

'Sctelah malapetaka politik ini, para yuris mangalihkan dektrin 

politik mereka dari masalah kekhilatahan kepada posisi syaniat 

yang dipandang dominan sebagai pengikat kehidupan umat. 

Pada era pasca-kejatuhan Bagdad itulah, para yuris Abad Perte-

ngahan mulai berspekulasi dan menyusun teori politik berdasarkan 

syariat dan pentingnya doktrin syariat dalam kehidupan umat Islam, 

terrnasukdalam kehidupan kenegaraan. lbnTaimiyyah, sebagai tokoh 

pemikiran Salaf dan peletak dasar pernbaruan Islam di dunia Muslim, 

yang rnemelopori pokok-pokok pemikiran yang berisi penegasan 

kembali tentang syariat dan pembelaan terhadap nilai-nilai agama. 

Bagi Ibn Taimiyyah,'Syariat adalah sebuah prinsip agama yang leng-

kap, meliputi kebenaran spiritual kaum sufi (haqiqat), kebenaran ra-

sional ('aqO filsuf clan teolog, serta hukunt 55  

Pada era kekuasaan Mongol di Bagdad itu, nilai-nilai agama can 

cita-cita syariat dalam keadaan bahaya dan sudah terlalu jaub dan 

jalan yang benar sebagaimana dipahami generasi awal umat Islam. 

Penyimpangan mi disebabkan oleb dua faktor, yaitu pertama datang 

dari nilai-nilai yang dibawa oleh pasukan Mongol yang telah meng-

hancurkan lrnpenium Abbasiyyah, kedua berasal cari sub-subkelom-

pok Islam seperti kaum Syi'ah, filsuf sufi, kaum teolog, ahli bidah, can 

kelompok-kelompok kecil lainnya. Menghadapi bahaya dan penyim-

pangan Islam tersebut, maka Ibn Taimiyyah tampil melakukan gerak-

an pemurnian dan pembaruan, memberantas taqlid (penerimaan 

otoritas kebenaran agama tanpa dipertanyakan dengan kritis), clan 

pentingnya syariat Islam bagi kehidupan kaum Muslim. 56  Karyanya 

Al-S iydsah AI-Syar'iyyah yang bercorak spekulasi, banyak mengupas 

tentang administrasi syariat, kendati bukan tergolong karya ilmu p0-

litik. Mengenai pandangan politik syariat"dari Ibn Taimiyyah, Syafli 

Maarif mengemukakan pendapat sebagai berikut: 
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"... bagi Urn Taimiyyah, kekuasaan pulitik, dalani pakaian apa pun 

in menanipakkan dirl di permukaan, adalah semata-mata alat sya-

nat (agama). Pendeknya, supremasi syaniat barns tenlibat dalam 

kahidupan umum dan dijamin secara hukum. Inilah inti doktnin 

politik Ibn Taimiyyah. Dan inti inilah prinsip-prinsip lain berkem-

bang, clan clan inti mi pulalah harus diciptakan sistem pengatunan 

politik yang penlu bagi realisasi cita-cita syaniat" 5' 

Kendati tidak merupakan karya ilmu politik, karya Ibn Taimiyyah 

tentang A!-SiyOsah At-Syar'iyyah, secara umum berisi tentarig pedo-

man Islam dalam bernegara meliputi pandangan tentang keharusan 

menunaikan amanah bagi pimpinan, masalah harta dalam Islam ter-

masuk yang harus diurus negara, masalah hudud can hak-hak ma-

nusia berdasarkan syariat Islam. 58  Konteks pemikiran Ibn Taimiyyah 

tersebut memiliki pertautan dengan gerakan salthfiyah yang dipelo-

porinya, yakni untuk mengembalikan Islam pada masa kejayaan ge-

nerasi Nabi Dan sesudahnya. Firdaus AN., ketika memberikan peng-

antar dalam karya Ibn Taimiwah yang terkenal itu, dengan merujuk 

path pendapat Gibb dalam bukunya Modern Trends in Islam, mem-

berikan ulasan (dalam bahasa Indonesia ejaanlama) sebagai ben-

kut: 

"Paham dan seruan Ibnu Taimiyyah jang ingin melihat Islam tje-

merlang sepenti pada zarnan2 keemasannya jakni pada zaman 

Rasulullah dan sahabat2 kemudian ... beberapa abad kemudian, 

faham don seruan itu telah makin meluas dan didengar orang. Di 

Mesh disambut oleh Muhammad Abduh dengan gurunya Sajid 

Djamaluddin AIAfhghany dan mvridnya Muhammad Rasjid Ridha 

yang masjhur itu, didukung dengan suatu genakan yang Iebih 

popular dengan sebutan: Salafijah'. Mad jallak 'Al Manar' jang 

pada mulanja banjak mengagunflan Imam Ohazali sebagal seorang 

bapa Tasauf, achinnya berubah dengan tjepat mendukung Ibm, 

Taimiyyah sehagai seorang tundamentaIis'." 
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Paham tentang Negara Islam 

Keragaman pandangan-Dunia Islam tidak hanya terbatas pada pa-

ham keagamaan belaka yang melahirkan berbagai mazhab dalam 

Islam, tetapi juga mengimbas can meluas ke banyak aspek kehidup-

an, terutama mengenai konsep negara dalam Islam. Pandangan Islam 

atau paham Islam tentang negara bahkan terpolarisasi sedemikian 

tajam karena negara atau politik memang merupakan wilayah yang 

sangat kompleks clan penuh pertentangan, sehingga dimensi teolo-

gis bertemali dengan aspek ideologis clan kepentingan-kepentingan 

praktis, yang dalam dunia politik Muslim juga melibatkan kompetisi 

can persaingan, termasuk dalam menafsirkan simbol can ajaran Is-

la M.60  Munawir Sjadzali 61 , secara lengkap membagi tiga pandangan 

Muslim tentang negara yang satu sama lain saling berbeda, yakni: 

Afiranpertama, paham yang berpendirian bahwa Islam bukanlah 

semata-mata agama dalam pengertian Barat,yakni hanya menyang-

kut hubungan manusia denganTuhan. Islam menurut paham in', ada-

lah agama yang sempurna can lengkap yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam 

Islam terdapat aturan yang serbalengkap,termasuk mengenai sistem 

ketatanegaraan atau politik. Sistem negara dalam Islam harus mene-

ladani sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad can 

Al-Khulafa Al-Rasyidin. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya kern-

bali pada sistem ketatanegaraan Islam clan tidak perlu bahkanjangan 

meniru sistem ketatanegaraan Barat. Tokoh-tokoh utama aliran ini 

ialah Syaikh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Syaikh Muhammad Rasyid 

Ridha, dan Maulana Maududi. 

A/iran keduc, kelompokini menyatakan bahwa Islam adalah agama 

dalam pengertian Barat,yang tidakada hubungannya dengan urusan 

kenegaraan, bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa 

seperti rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak ma-

nusia kembali pada kehidupan yang mulia untuk menjunjung tinggi 

budi pekerti luhur, clan Nabi tidak pernah bertujuan mendirikari clan 
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mengepalai satu negara. Pemikir-pemikir Muslim aliran kedua ini 

yang terkemuka iaiah Thaha Husain clan AU Abd Al-Raziq. 

Aliran ketiqa, pemikiran ketiga menolak pendapat pertama maw 

pun pendapat kedua. Menurut aliran ketiga ini bahwa dalam Islam 

memang tidakterdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat sepe-

rangkattata nilai etika bagi kehidupan bernegara.Tokoh yang cukup 

menonjol car aliran ml ialah Muhammad Husein Flaikal. 

Pemikiran pertama sering disebut dengan aliran tradisional atau 

integralistik. Aliran kedua disebut dengan kelompok sekuler atau re-

formis-sekuler. Sedangkan aliran ketiga disebut reformis atau moder-

nis, atau disebut sekaligus reformis-modernis untuk membedakannya 

dari reformis-sekuler. Ketiga aliran pemikiran tersebut memiliki per-

tautan dengan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyyah, Jamaludin Al-

Afghani, Muhammad Abduh, maupun kini bersambungan dengan 

pemikiran-pemikiran Islam kontemporer. Dalam gerakan Islam ketiga 

aliran tersebut memiliki pertautan dengan pemikiran Revivalisme 

Islam, Modernisme Islam, Fundamentalisme Islam, maupun dengan 

gerakan Salafiyah pada era klasik dan modern, disertai berbagai 

vanian dari berbagai aliran dalam Islam yang pusparagam tersebut. 

Khusus mengenai negara Islam sendiri, sebagai sebuah konsep 

can kenyataan sejarah, di kalangan Muslimjuga terdapat banyak pan-

dangan. Selain karena dasar pandangan yang berbeda sebagaimana 

dikemukakan tentang tiga aliran dalam memandang negara atau pa-

litik, fakta sejarah juga menunjukkan adanya keragaman bentuk pe-

merintahan dalam Dunia Islam pada masa slam. Pada masa Nab! can 

Al-Khulafa Al-Rasyidin bagi kalangan Sunni dipandang sebagai sun 

teladan yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Islam, yang di da-

lamnya agarna can kekuasaan bersatu dalam pemenintahan berda-

sarkan hukum Islam. Tetapi realitas sejarah sesudahnyajuga menun-

jukkan, bahwa sepanjang kekhalifahan Bani limayyah (661-750 M) 

can Ban! Abbasiyyah (750-1258 M) tidak mencerminkan negara Islam 

deal sebagaimana zaman Nabi dan Al-Khuiafa Al-Rasyidmn, yang lebih 

menunjukkan cmi impenium dalam Isla M.62 
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Keragaman pandangan Islam tentang negara memang selalu men-

jadi bahan perdebatan yang tidak pernati usal dalarn perkembangan 

Dun ia Islam. Dalam kontroversi itu muncul kritikterhadap konstruksi 

pemikiran yang selama mi dipandang mapan.Terdapat pandangan 

bahwa, paham penyatuan Islam sebagai agama dan negara sebagai-

mana idiom yang populer"lslam adalah agama can negara (al-Islam 

Din Wa DaWah)", dalam sejarah Islam justru muncul setelah "kaum 

Muslim berkenalan dengan Aryanisme Persia' 63 , yang mengandung 

rnakna lain bukan sebagai gagasan Islam yang autentik mengikuti 

sejarah Islam generasi awal yang diidealisasikan. Kritik lain menyata-

kan, bahwa menurut Para penulis clan sarjana Muslim modern, bahwa 

'semua hadis politik (dari golongan Sunni atau Syi'ah) adalah buatan 

orang sesudah N a biM 

Kendati terdapat keragaman pandangan dalam memahami hu-

bungan Islam clan negara serta dalam mengonstruksi sejarah Nabi 

clan generasi Muslim sesudahnya, hingga kini di kalangan kaum Mus-

lim yang berpandangan bahwa dalam Islam terdapat konsep negara 

terus berkembang. Bahwa kehidupan Nabi serta generasi Muslim pa-

da era kekhilafahan Islam merupakan realitas sejarah tentang adanya 

negara dalam Islam, yang disebut dengan negara Islam atau negara 

Khilafah. Konsep negara Islam itu bahkan memperoleh rujukan pada 

Al-Quran clan Al-Hadis niaupun pendapat ulama, selain secara fakta 

sejarah yang ditambatkan pada zaman Nabi clan masa Al-Khulafa Al-

Rasyidin. Fazlur Rahman, Harun Nasution, can Thomas W. Arnold, 

mengakui adanya negara Islam pada masa Nabi, suatu negara yang 

ketika Nabi wafat wilayah kekuasaannya meliputi seluruh kawasan di 

Semenanjung Arabia. 65  

Maududi mengakui adanya negara Islam sebagairnana pernyata-

an-pernyataan Kitab Suci Al-Quran clan praktik Rasulullah serta para 

Al-Khulafa Al-Rasyidin. Karakteristik utama negara Islam menurut 

Maududi ialah sebagai berikut: (1)Tuhan adalah sumber utama ke-

daulatan negara, bukan manusia; (2) Tuhan adalah sumber hukum 

sejati can sumber wewenang negara, kaum Muslim tidak dapat ber- 



PANDANGAN-DUNJIA DAN ORIENTASI GERMAN ISLAM 	 143 

lindung pada legislasi yang sepenuhnya mandiri; (3) Suatu negara 

Islam dalam segala hal didirikan berlandaskan hukum yang telah di-

turunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah, pernerintah diberi 

hak untuk ditaati sepanjang taat kepada hukum Allah itu, jika me-

langgarnya maka tidak ada lagi ikatan ketaatan bagi kaum Muslim 

kepada pemerintahnya. Sifat negara Islam menurut Maududi uni-

versal, menyeluruh, clan bersifat ideologis artinya segenap pendu-

kung can penyelenggara negara hams meyakini serta menjunjung 

tinggi ideologi Islam dan hukum Isla M.67 

HasanAl-Bana menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisah-

an antara agama clan politik atau negara, Islam bahkan merupakan 

agama yang menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan. 

Sedangkan Daulah Islamiyah (Negara Islam) tegakdi atas fondasi dak-

wah can kaidah-kaidahsyariat yang baku sebagaimana diperintah-

kan AIIahPR  Dengan pandangan bahwa Islam menyangkut seluruh 

aspek kehidupan, Al-Bana bahkan mengembangkan pandangan Is-

larnisme (Islarniyyah), yang mempertautkan Islam dengan politikatau 

negara, serta memandang penting adanya pemerintahan Islam. 

Menurut 2.A. Ahmad, bahwa Daulah Islamiyah atau negara Islam, 

bukan saja diajarkan oleh Nabi, melainkan juga sudah pernah diba-

ngun pada masa hidupnya. Islam memiliki keistimewaan yang ber-

beda dari agama-agama lain, yakni tidak mengenal pemisahan "aga-

ma dari negarW' (scheiding van kerk en stoat), tetapi Islam meliputi 

keduanya.6 Terlepas cad pro dan kontra, kenyataan bahwa"Nabi Mu-

hammad sudah berhasil menyatukan agama dan negara. Kenyataan 

inilah dengan segala ajaran yang ditinggalkannya telah diteruskan 

oleh para sahabatnya yang terkenal dengan Chulafaur Rasyidin" 70. 

Perkataan "Khiiafah" bahkan sudah dipergunakan semenjak berdiri-

nya negara Islam yang pertama, can dijumpai dalam Kitab Suci Al-

Quran dan Hadis Nabi sedangkan perkataan Darul Islam tumbuh 

dalam masyarakat Islam, kendati tidak disebutkan dalam Al-Quran 

dan Hadis Nabi. Adapun perkataan "Baldatun thayyibatun Wa rabbun 

ghafarc adalah istilah yang tercantum dalam Al-Quran dan tumbub 
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dalam dunia politik Islam di Indonesia, meskipun belum dikenal da-

lam politik Islam kiasik (purbakaia). 7 ' 

Dengan men9utip pendapat Amin Said, Ahmad selanjutnya me-

nunjukkan syarat can rukun yang terpenuhi seputar negara Islam, 

yaitu: (1) Ada peraturan can undang-undang yang meliputi segala 

hukum, yang bersumber pada Al-Quran; (2) Ada pemerintahan yang 

teratur dengan penjaga keamanannya yang ditaati oleh seluruh rak-

yat clan yang melakukan hubungan dengan luar negari; (3) Ada ten-

tara yang melindungi segala peraturan can undang-undangnya; (4) 

Ada sumber keuangan yang rnengongkosi kehidupan negara; (5) Ada 

rakyat yang menaati akan segala perintahnya; clan (6) Ada tanah air 

atau batas daerah yang tetap. 72  

Para pemikirdan tokoh Islam modernis dan Masyumi di Indonesia 

selain Z.A. Ahmad, banyak mengupas gagasan negara Islam can ter-

libat dalam polemik soal dasar negara pada awal kemerdekaan hing-

ga pada rnasa perdebatan di Majelis Konstituante tahun 1957. Agus 

Salim, Muhammad Natsir, Soekiman, Kahar Muzakkar, Hamka, isa An-

Shari, Kasman Singodimedjo, banyak menggagas soal Islam sebagal 

dasar negara clan tentang konsep negara Islam sejakera kebangkitan 

hingga awal dan pasca-kernerdekaan tahun 1945 . 71   Sedangkan bagi 

Kartosoewirjo, Daud Beureueh, dan Kahar Muzakkaryang terlibat da-

lam gerakan DI/Til dalam fase yang panjang sejak tahun-tahun awal 

pasca-kemerdekaan hingga tahun 1964; negara Islam merupakan 

tujuan dari gerakannya, yakni membentuk Negara Islam Indonesia. 74  

Bag! gerakan-gerakan Islam syariat seperti HizbutTahrirdan Maje-

is Mujahidin Indonesia, bahwa negara Islam, khususnya negara Khila-

fah, merupakan institusi yang penting dan mendasar bagi tegaknya 

syariat Islam. Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, "Islam mengha-

ruskan umatnya mendirikan negara agar syariat Islam dapat berfungsi 

dengan balk, dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, clan 

negara' 75  Sedangkan Hizbutlahnir berpandangan bahwa"lslam telah 

menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan 
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dengan sistem Khilafali clan menjadikannya sebagai satu-satunya sis-

tern pernerintahan bagi Daulah lslamiyah?7  

Oleh karena itu, l-lizbutlahrir bergerakuntuk mewujudkan Daulah 

lslamiyah (Negara Islam) dalam format negara Khilafah atau Khilafah 

lslamiyah. Gerakannya mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup 

secara Islami di darW!slom (negara Islam) clan dalam masyarakat Is-

jam. Seluruh aktivitas dalam Darul Islam clan masyarakat Islam itu 

diatur dengan hukum syara' (syariat Islam). Pandangan hidup yang 

menjadi pusat perhatiannya ialah halal dan haram di bawah naungan 

Daulah islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipirnpin oleh seorang 

Khalifah yang diangkat can dibaiat oleh kaum Muslim yang menja-

lankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, 

juga untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia de-

ngan dakwah clan jihad 77  

Dalam kaitan inilah maka antara keberadaan negara Islam (negara 

Khilafah) dan penerapan atau pemberlakuan syariat Islam menjadi 

tidakdapat dipisahkan bagi kelompok Islam yang rnenganut integra-

lisme Islam. Dengan berangkat dari pengalaman Pakistan, Khurshid 

Ahmed, memberikan pendapattentang relevansi perjuangan mene-

gakkan syaniat Islam clan keberadaan negara Islam, sekaligus untuk 

memahami keyakinan kelompok Islam syaniat. Menurut Khurshid, 

bahwa: 

"Oerakan untuk memperkenalkan hukum Islam dan pembentukan 

negara Islam adalab bagian dari gerakan kebangkitan kembali dan 

rehabilitasi Islam im, Di mana-mana, orang berupaya koras untuk 

memberi kerangka bagi Konstitusi Islam clan pengenalan hukum 

Islam. Sudan, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Somalia, dan set. 

rusnya; sernuanya menjadi saksi atas gerakan yang same. Perta• 

nyaan yang timbul adalah, mengapa kecenderungan tunggal yang 

same mi muncul di tempat yang begitu tersobar, banyak, dan 

jauh? Dan nengapa niasalah negara Islam menjadi panting seining 

dengan menyebarnya kemordekaan politik? 
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Para pengamat Darat, atau yang secara totalterdidik di dalarn 

Iingkungan tradisi Burst, sering kali tidak dapat memahami gejala 

ni. Dengan demikian, sudah selayaknya kita melakukan tinjauan 

singkat atas kasus kaum Muslim dalan pembentukan Negara 

IsIam. 7  

Fenomena Pakistan cukup menarik, bahwa berdirinya Pakistan 

tahun 1947 clan kemudian menjadi Negara Republik Islam Pakistan 

berdasarkan Konstitusi Pertama tahun 1956, diwarnai pergumulan 

yang panas antara kalangan Muslim modernis dan konservatif me-

ngenai pemaknaan can aktualisasi hubungan Islam clan politik. Ken-

dati bangunandasarnya negara Islam, carl segi konstitusi Pakistan 

berdasarkan hokum Islam, tetapi pembangunannya mengambil mo-

del Barat, wanisan clad penjajahan Inggris. Namun, negara in' penuh 

dengan gejolak politik sejak pemerintahan Ayyub Khan (1 9581 969), 

Zulfikar Alibhutto (1971-1 977),Jenderal Zia ul-Haq (1977-1988), hing-

ga Benazir Bhutto (1988-1990, 1993-1996),yang mempenlihatkan ke-

salingterkaitan antara Islam dan politik negara serta konflik interpre-

tasi kaum modernis versus kaum tradisional mengenal bagaimana 

peran Islam yang tepatdalarn kehidupan masyarakat." 

Sementara itu, di Arab Saudi, negara yang jauh Iebih dulu menjadi 

negara Islam dengan sistem kerajaan tetapi mengambil model ne-

gara-bangsa sejak tahun 1932, merupakan aliansi antara paham Wa-

habiyyah clan Dinasti Raja Muhammad bin Sa'ud, yang menampilkan 

interpretasi Islam yang kaku. Islam adalah asas ideologis Kenajaan 

Arab Saudi, sedanykan Al-Quran sebagai konstitusi dasarnya, can 

negana dikelola dengan sistem peradilan syariat dengan para hakim 

dan penasihat hukurnnya para ulama. Kerajaan Arab Saudi menjusti-

fikasi dan merasionalisasikan diri dengan menunjukkan raja taat ke-

pada syariat Islam. 

Islam dimanfaatkan oleh Keluarga Saud untuk kepentingan di da-

lam maupun luarnegeri. Namun, interpretasi dan pembenaran keaga-

maan digunakan untuk melarang partai politik dan senikat dagang, 
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yang menunjukkan sikap tidak Islam!. Bahkan, ketika terjadi kontlik 

dengan Iran, Khomeini tidak henti-hentinya mengecam Arab Saudi 

dan pemerintah-pemerintah Jazirah Teluk sebagal pemerintahan ti-

daklslami, dan menunjuk hubungan militerserta ekonomi Arab Saudi 

dengan Amerika Serikat sebagai "Islam Amerika' Dengan kata lain, 

Arab Saudi sebagal negara Islam berdasarkan Al-Quran dan syariat 

Islam, melalui sistem kerajaannya tidak kebal dan tantangan-tantang-

an tentang legitimasi clan kepemimpinannya, balk di dalam rnaupun 

luar negeri.°° Kalangan Al-Qaida, bahkan menuding Arab Saudi de-

ngan klaim negara kerajaan Islam-nya itu, tidak menerapkan syariat 

Islam secara adil, bahkan terdaat diskniminasi antara penerapan sya-

nat untuk rakyat kebanyakan dengan kalangan kerajaan, di samping 

pada praktiknyajuga mengembangkan hukum positif, sehingga bagi 

Usamah Bin Ladin Kerajaan Arab Saudi telah mengalami delegitimasi 

secara syariY 1  

Salafiyah dalam Islam 

Islam dalam makna yang urnum sebagai agama atau ajaran (din) mau-

pun Islam dalam pengertian yang khusus menyangkut hukum Islam 

(syari'at) ketika dikonstruksi oleh para penganutnya membentuk ba-

nyakkecenderungan orientasi paham keagamaan,di antaranya mem-

bentuk paham atau aliran (mazhab). Selain itu, terdapatjuga orientasi 

keagamaan yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosiologis para 

penganutnya, yang ikut membentukwarna pemaharnan dan aktuali-

sasi Islam, seperti akulturasi Islam dalam budaya lokal yang berma-

cam-macam di setiap komunitas Muslim.Tumbuhnya kelompok Islam 

yang menampilkan corak pemahaman dan pengamalan yang serba-

berorientasi pada syariat Islam dengan kecenderungannya yang ser-

ba-doktrinal can legal-formal dapat dibaca dalam corak pernahaman 

can aktualisasi Islam yang beragam itu. 

Keyakinan dan paham kelompok Islam yang serba-doktrinal dan 

legal-formal atau tekstual dengan kecenderungan sikap keagamaan 

yang puritan sebagaimana ditampilkan oleh kelompok Islam syaniat, 
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dalarn sejarah perkembangan pemikiran dan aliran atau mazhab cia-

lam Islam klasiksecara khususdapatdirujukdan dipertautkan dengan 

paham Salafiyah (Sa!aflyyah). Dengan sernangat pemurnian can be-

bas car mazhab, Salafiyah"menyeru kepada umat Islam untuk mem-

persatukan rnazhab-mazhabnya can kernbali pada pokok-pokok hu-

kum syariat Islarn.1182  

Salafiyah (Salafiyyah) sebagai suatu istilah dengan berbagal kata 

Iainnya seperti SalafiyyQn, Solo/iyyin, Salañy atau Solo/i, rnemiliki kait-

an dengan kata Solaf (Salaf), dalam bahasa Arab berarti 'terdahulu, 

telah lalu, telah selesai, kaum di masa lalu, dan sebagainya. Adapun 

secara istilah, yang dimaksud di sini ialah Salofus Sh011/i, yaitu para 

pendahulu umat Islam yang saleh. Mereka adalah tiga generasi Islam 

pertama,yaitu para Sahabat, generasiTabiin (para pengikut Sahabat), 

can Tabiin-Tabiin (para pengikut TabHn)1 Masa tiga generasi kaum 

Salaftersebut dalam hitungan sejarah Islam tidak Iebih dad sekitar 

300 tahun sejak masa Nabi. Kaum Salaf tersebut sering dibedakan 

secara kategoris dengan kaum Khalaf (Ahlal-Kholof), yakni generasi 

elite Muslim atau ulama-ulama yang datang kemudian setelah gene-

rasi Salaf, yaltu masa terjauh dari era Rasulullah, yang sering digam-

barkan agak berlainan cara berpikirnya dengan kaum Salaf dalarn 

soal-soal hidup keagamaan.M  Mengenai makna Salafiyah dengan ber-

bagai kaitannya dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai benikut: 

"Secara sederhana Sa/afiya/i bisa diartikan sebagai khazanah ilmu 

atau ajaran Salafus Shalih. Sedangkan Se/a f/yun atau Safaflyin 

ialah orang-orang yang mengikuti ajaran Salafus Shalih. Adapun 

So/dy atau Sa/afi ialah sebutan bagi orang-orang yang mengikuti 

ajaran Salafus Shalih. Salaflyab adalah ajarannya, Salafiyin ada-

Iah para pengikutnya, sedangkan Se/sly adalali sebutan bagi me-

reka. Istilah Sa/afy juga mencerminkan makna komunitas ideolo-

gis. In serupa dengan sebutan lain seperti Maliki (pengikut mazhab 

Imam Malik), Hanbali (peñgikut mazhab Imam Ahmad), lkhwani 

(pengikut gerakan Ikhwanu/ Mug/fm/n), Taljlighi (prnigikut .Jomaa/, 
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TabI,M, Khariji (pengikut paham Khawarij), Aqiani (pengikut pa-

barn rasionalisnie), dan lain lain. 

Seseorang kadang dianggap oleh orang lain sebagai Salafiyah, 

sebab sikap dan perilakunya menunjukkan kesetiaannya pada 

ajaran Salaf us Shalih, meskipun dia tidak pernah menyebut dirinya 

Salafy. Tetapi, ada kalanya orang-orang tertentu sering menyehut 

dirinya sebagai Saiafy, meskipun mereka sendiri belum niemaharni 

dan mengarnalkan ajaran Salatus Shalih itu. Istilah Salaty kemu-

dian menjadi sebutan bagi komunitas yang rnengikatkan dirinya 

dengan ajaran Salafus Shalih, baik dalam ikatan yang bersifat 

kuat maupun ikatan sangat longgar." 

Salafiyah dipertautkan dengan kualitasAhlSa/af(kaum Salaf) atau 

Salafa!-ShOlih (generasi terdahulu yang saleh), yang melekat dengan 

kehidupan para Sahabat,Tabiin, danTablin-Tablin. Tiga generasi ter-

dahulu yang dipandang saleh itu dikaitkan dengan sebuah 1-ladis 

Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim darl Abdullah bin 

Mas'ud, yang berbunyi sebagai berikut: khairukum qarni tsumma a!-

ladzinayaWnahum tsumma al-!adzinayaWnahum (Sebaik-baiknya za-

man bagi kalian adalah zamanku ini, kemudian selanjutnya zaman 

yang mengikuti mereka, kernudian selanjutnya agi zaman yang meng-

ikuti mereka 1)86  Kaum Salaf yang saleh bahkan dildentifikasikan 

dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Taubah ayat ke-100 

tentang sosokEorangorang  yang terdahulu dan pertama-tama masuk 

Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik" (wa as-sôbiqOna al-a wwalUn mill of-

muhâjirin wa a!-anshar wa al-!adzina taba'U hum bi i/isO,, J87,  juga di-

kaitkan dengan profil "Khaira Ummah"atau "umat yang terbaik" 88 . 

Idealisasi tentang kaum Salaf dalam corak keyakinan dikenal de-

ngan suatu mazhab akidah yang disebutdengan"aI-Aqidat aI-Salafiy-

yah" (Akidah Salafiyah) atau a!-'aqidat al-SaIa5, (akidah kaum Salaf); 

yaitu suatu keyakinan yang disepakati kaum Muslim sebagai akidah 

yang benar, yang rnembawa pada keselamatan bag! pengikutnya, 
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yakni akidah Rasulullah Saw., akidah para Sahabat, para Tabiin dan 

generasi sesudahnya, akidah yang suci sekaligus merupakan agama 

yang lurus (haniO yang diturunkan Allah kepada Rasul utusan-Nya 

sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci.°° 

Jika dikaitkan dengan Nadis Nabi tentang tiga generasi terdekat 

yang saleh itu, maka Salafiyah sebenarnya Iebih merupakan kualitas 

generasi umat Islam yang terbaik, yang diseburkhairiyyah" (sebaik-

baik umat Nabi), yang tentu berlaku untuk sepanjang zaman setelah 

Nabi Muhammad wafat. Namun, dalam perkembangannya Salafiyah 

kemudian menjadi sebuah aliran atau mazhab dalam Islam. Salaflyab 

sebagai rnazhab yang mengidentifikasikan dirinya sebagai jamaah 

Islam yang mempunyal manhaj (sistem paham) tertentu yang menjadi 

pegangan bagi orang-orang yang ingin menjadi golongannya, bukan 

sebagal sebuah identifikasi kualitas (khairiyyah), bahkan oleh Buthi 

dikategorikan sebagal perbuatan "bid'ah" (membuat ajaran atau pa-

ham baru) setelah masa RasulullahY° Pengikut mazhab Salafiyah me-

nolak kategori bid'ah tersebut, karena bagi mereka Salafiyah pada 

hakikatnya mengikuti Sunnah Nabi sebagairnana Hadis Nabi tentang 

generasi terbaik. 11  

Apa pun perdebatan tentang Salafiyah; dalam perkembangan Se-

jarah Islam Salahyah memang akhirnya menjadi paharn atau mazhab 

tertentu, bahkan kemudian menjadi suatu gerakan Islam. Salafiyah 

(Salafiyyah) adalah paham orang-orang yang mengidentifikasikan 

pemikiran mereka dengan pemikiran para SaIat° 2  Adapun gerakan 

Salafiyah adalah suatu gerakan yang ingin mengembalikan agama 

Islam kepada dua macam sumbernya yang murni, yaitu Kitab Suci 

Al-Quran can Sunnab Nabi, dengan meninggalkan pertengkaran 

mazhab can segala bid'ah yang disisipkan orang ke dalamnya. 93  De-

ngan kata lain, terdapat dim kategori Salafiyah, yakni sifat dan paharn 

atau gerakan.Jika ditelusuri pada Hadis Nabi tentang kebaikan gene-

rasi tiga kurun terdekat dengan Rasulullah, maka Salafiyah berarti 

sifat kebaikan (khairiyyah), sedangkan dalam perkembangan berikut- 
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nya menjadi suatu golongan dalam Islam (jamaah Islam) yang memi-

liki mazhab tertentu sebagai pedoman bag! golongannyaY 4  

Salafiyah sebagai aliran paham (mazhab) atau gerakan, muncul 

pada abad ke-7 Hijriyah, yang dikembangkan oleh para ulama atau 

pengikut mazhab Hanbali (Ahmad bin Hanbal), yang berpendapat 

bahwa garis besar pemikiran mereka bermuara pada pemikiran Ah-

mad bin Hanbal yang menghidupkan akidah ulama Salaf can berusa-

ha memerangi paham Iainnya. Aliran ini dihidupkan clan disiarkan 

(disebarluaskan) secara gencar oleh Syaikh Al-Islam, Ibn Taimiyyah. 

lbn Taimiyyah menambahkan can mengaktualisasikan pemikiran 

mazhab Hanbali itu sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjut-

nya, pada abad ke-12pemikiran Salafiyah itu muncul dan dihidupkan 

kembali di iazirah Arab oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan 

pengikutnya kaum Wahabi, yang secara terus-menerus mengarnpa-

nyekan paham mi dengan keras can membangkitkan amarah seba-

gian ulama.95  Karena itu, tokoh-tokoh Salafiyah kemudian dirujuk can 

dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 14/780-855 M), 

lbn Taimiah (1263-1328) dan muridnya lbn Qayyim Al-Jauziyah 

(1292-1350), can Muhammad bin Abd Al-Wahhab (1703-1787). Dalam 

perkembangan berikutnya, Salafiyah dikembangkan can dinisbahkan 

kepada para pembaru Islam pada era dunia modern, yaitu Muham-

mad Abduh (1849-1905), Muhammad Rasyid Ridha (1856-1935), can 

Sayyid Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897), dan Sawid Ahmad Khan 

(1817-1898). 

Salafiyah memiliki karakter pemikiran antara lain, pertama bahwa 

argumentasi pemikiran Islam harus jelas diambil dan Al-Quran dan 

Al-Hadis. Kedua, penggunaan rasio atau akal pikiran harus sesuai de-

ngan nash-nash yang sahih. Ketiga, seperti dikemukakan lbnTaimiy-

yah bahwa dalarn konteks akidah harus berdasarkan pada nosh-nosh 
saja. Nash atau teks ajaran Islam itu bersumber dari Allah, sedangkan 

rasio hanya berfungsi sebagai pembenar, yakni sebagai saksi (syahid) 
dan bukan sebagai penentu (hakimi), sehingga akal harus di bawah 

nosh ajaran serta tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil, yakni akal 
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sekadar untuk mendekatkan dengan kehendak nash aja ran. Pemikir-

an Salayah selain mengajak kembali pada Islam generasi awal yang 

dipandang murni, juga berusaha membangkitkan kembali Dunia 

Islam dengan mengadakan pembaruan keagamaan clan reformasi 

moral sebagaimana dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muham-

mad Abduh, Abdurrahman Al-Kawakibi, clan Muhammad Rasyid Ri-

dha, yang dikenäl pula sebagai gerakan pembaruan. Gerakan Salafi-

yah juga memiliki orientasi keagamaan lainnya, yaitu mengecam 

praktiktarekat atau tasawuf karena dianggap melanggengkan keter-

belakangan clan mengajarkan fatalisme atau kepasrahan hidup, serta 

praktik-praktik keagamaan yang mengajarkan pemujaan berlebihan 

terhadap wali, kuburan, dan orang-orang yang diangap suci. 96  

Salafiyah sebagai paham atau mazhab golongan, sering dipertaut-

kan pula dengan Ahlussunnah Waljamaah, yakni suatu thO'ifah (go-

longan) yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad Saw. 

dan berkumpul di atas kebenaran. Secara umum, baik Salafiyah mau-

pun Ahlussunnah Waljamaah merupakan suatu istilah benar clan 

mulia, pihak-pihak yang mengingkarinya tidak memiliki alasan yang 

memadai. Namun, dalam praktik sering dijumpai sebagian Muslim 

yang begitu keras dalam mengklaim istilah-istilah tersebut, bahkan 

di antara mereka kemudianjatuh dalam sikapghuluwatau melampaui 

batasY'Terdapat pula kecenderungan antara pengikutatau kelompok 

Salaflyahyang satu saling mengklaim paling Salafy ketimbang Iainnya, 

can menganggap yang lain palsu atau imitasi. Kaum Salafi atau Sa-

lafiyah sendiri memang majemuk, sehingga satu sama lain memiliki 

perbedaan tertentu. 

Kaum Salafiyah sering pula disebut sebagal golongan tradisional, 

kadang disamakan juga dengan fundamentalismeY 8  Kategori tradi-

sional atau fundamentalisme disebutkan karena kecenderungan Sa-

lafiyah untuk kembali ke asal can akar, ke masa lampau pada zaman 

Nabi clan para sahabatnya dalam gerenasi kaum Salaf. Sedangkan 

Esposito menunjuk gerakan modernisme Islam yang dipelopori oleb 

Jamaluddin AI-Afghani, Muhammad Abduh, dan secara lebih kuat 
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oleb Rasyid Ridha, sebagal gerakan Saiafiyah. 99  Modernisasi atau 

pembaruan Islam sendiri bagi para penggeraknya sebagaimana di-

tunjukkan oleh ketiga pembaru Islam tersebut memiliki perspektif 

yang kukuh bahwa'briginal message" Islam yang telah rnemberikan 

bagan "ideal" bagi pembentukan masyarakat Muslim pada rnasa lalu 

tetap berlaku untuk masa kini maupun masa yang akan datang'°° 

Kaum modernis masuk dalam kategori Salafiyah karena watak utama 

modernisme ialah mengajak kembail ke Islam yang murni dengan 

tema "ar-RujO' ilà al-Qur'an Wa al-Sunnah' selain orientasi pack pem-

baruan melalui ijtihad. Gerakan modernisme Islam di belakang han 

disebut pula dengan gerakan pemurniah (punifikasi), sehingga dalam 

makna lain sering pula disebut sebagai gerakan puritan. Pada per-

kembangan berikutnya dari rahirn corak dan Orientasi Salafisme atau 

juga modernisme Islam itu maka muncul berbagai ragam gerakan 

baik yang bersifat radikal atau fundamentalis, moderat, maupun 

liberal. 

Jamaluddin Al-Afghani yang menggelorakan Pan-Islamisme ke 

seluruh penjuru Dunia Islam pada pengujung abad ke-19, meyakini 

bahwa Islam rnerupakan suatu tata kehidupan yang komprehensif 

dan ketat, mencakup politik dan kemasyarakatan di samping periba-

dahan/kebaktian, serta seseorang yang betul-betul Muslim niscaya 

akan melaksanakan kemauanTuhannya sepanjang sejarah.'° Sedang-

kan Abduh meyakini bahwa basis Islam sebagai ajaran untuk perubah-

an adalah pembagian hukum Islam dalam dua lingkup, yaitu kewajib-

an kepada Tuhan seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain yang pokok-

pokok keyakinan serta pelaksanaannya bersifat tetap; serta yang ke-

dua berupa kewajiban sosial kepada manusia seperti pidana, perdata, 

hukum keluarga, clan lain-lain yang terbuka bagi perubahan. 102  Mo-

dernisme Islam sebagaimana ditunjukkan oleh para tokoh pembaru 

tersebut memiliki tujuan yang bersifat ganda, yaitu: (1) rnernbangun 

kembali masyarakat Islam dan memulihkan kekuatannya melalui re-

formasi Islam dan reformulasi ajaran Islam; can (2) menyingkmrkan 
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imperialisme Eropa di Dunia Islam untuk memperoleh otonomi dan 

kemerdekaan) 03  

Semangatdasargerakan pembaruan Islam yang niemiliki dimensi 

Salafiyah ke masa lalu berikhtiar untuk membangun kontinuitas (per-

sambungan) antara warisan Islam pada masa lampau clan perubahan 

modern. Di satu pihak gerakan IN mendasarkan argumentasi-

argumentasinya pada prinsip Wahyu dan sejarah 151drn serta meng-

identifikasikan did dengan para pendahulunya sebagaimana gerakan 

kaum revivalis, pada pihak lain menampung pemikiran-pemikiran 

Barat clan institusinya untuk perubahan ke arah kemajuan. Namun, 

pada Rasyid Ridha, berbeda dengan dua pembaru lainnya, yaitu Af-

ghani dan Abduh, rnemperoleh penguatan ke arah yang lebih me-

neguhkan identitas keislaman bahwa Islam merupakan pilihan yang 

tepat dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran Barat. Corak pemi-

kiran clan gerakan Salafiyah Rasyid Ridha tersebut kemudian mem-

beri pengaruh bagi kalangan aktivis-aktivis Islam Ikhwanul Muslmniin 

di Mesir clan organisasi-organisasi Islam revivalis dewasa mi.104 

Persentuhan semangat clan esensi pembaruan Islam dengan ge-

rakan Salafiyah yang ditunjukkan Afghani, Abduh, clan Ridha rnelahir-

kan corak"gerakan reformis Salafiyah", yakni gerakan yang menela-

dani generasi Muslim awal, yang dalam gerakan Islam kontemporer 

memperoleh identifikasi diri pada Ikhwanul Muslimin di Mesir. 105  Da-

lam konteks gerakan Salal9yah tersebut, Esposito membenikan catat-

an analisis, bahwa "Jika Afghani adalah katalisator, maka muridnya, 

Muhammad Abduh (1849-1905) can Rasyid Ridha (1865-1935) adalah 

pemandu (synthesizer) Islam modern yang besar. Gerakan Salafiyah 

mereka rnemengaruhi gerakan-gerakan reformasi cari Afrika Utara 

sampai Asia Tenggara1 106  

Gerakan Salafiyah dalam pengaruh dan praktik keagamaari Mu-

hammad bin Abd Al-Wahhab memiliki corak Wahabiyyah atau Waha-

bi. Salaliyah sering disamakan dengan Wahabiyyah yang memiliki 

watak clan orientasi keagaman yang puritan-konservatif dan cende-

rung keras dalam memberantas apa yang disebut dengan praktik 



PANDANGAN-DUNIA DAN ORIENTASI GERAKAN ISLAM 	 155 

keagamaan yaitu syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Identifikasi 

Salafiyah dengan Wahabiyyah itulah yang belakangan berusaha di-

kikis oleh gerakan-gerakan Salafiyah yang ingin mengembalikan pa-

ca orientasi pembaruan IsIam. 07  Namun, kenyataan menunjukkan 

bahwa salafiyah menunjukkan karakter yang keras dan kaku dalarn 

gerakan Wahabiyyah atau Wahabi, sebagaimana ditemukan dalam 

pemikiran Rasyid Ridha meski tidak sekeras Muhammad bin Abdul 

AI-Wahhab. Adapun gerakan Salafiyah Rasyid Ridha dalarn perkem-

bangannya mengarah pada konservatisme, sebagainiana pandang-

annya tentang Salaf dan sikapnya yang cenderung anti-pemikiran 

Barat, yang berbeda dengan Afghani can Abduh, meski ketiga tokoh 

ni sama-sama anti-imperialisme can kolonialisme Barat. 

Dengan sikapyang semakin waspada terhadap Barat, maka dalam 

perkernbangan berikutnya Rasyid Ridha menjadi kian berhati-hati 

dengan modernisme can semakin dekat dengan ulama. Bagi Ridha, 

rasionalisme yang melekat dalam modernisme Barat yang dikem-

bangkan pada intelektual dan elite politik Muslim di Dunia Islam Se-

makin menumbuhkan sekularisasi danWesternisasi masyarakat Mus-

lim. Karenanya Ridha semakin menanggalkan reformismenya dan 

kian menggunakan idiom pembelaan Islam melawan bahaya Barat. 

Penolakannya terhadap liberalisme sekuler Barat can penekanannya 

path kelengkapan serta keswasernbadaan Islam membuat Ridha Se-

makin dekat dengan revivalisme abad ke-1 8 can pada perkembang-

an berikutnya memengaruhi pemikiran can falsafah ideologis Hasan 

Al-Bana, pendiri lkhwanul Muslimin, dan para aktivis gerakan Islam 

kontemporer Iainnya. 108  Esposito memberikan catatan menarik ten-

tang kecenderungan konservatisme Saiafiyah Rasyid Ridha sebagai 

berikut: 

'Ridha mengubah orientasi gerakan Salafi ke arah yang Iebih kon-

servatif selama tiga pululi tahun setelah kematian Abduh pada 

tahun 1905,   Meski sangat tertarik dengan Afghani dan Abduh, 

Ridha memiliki perjurnpaan yang Iebih terbatas dengan Barat. Dia 
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tidak pernah banyak berkenalan dengan Barat, tidak pula berbica• 

ra dangan bahasa Barat. Dia tetap percaya bahwa lnggris senan-

tiasa nenjadi ancaman politik don agama: 'Pemerintahan lnggris 

herkepentingan sekah dengan kehancuran Islam di Timor setelah 

mereka nienghancurkan kekuatan temporal (politik)-nya. Dia Se-

makin kritis terhadap Barat bersamaan dengan tumbuhnya penga-

ruh nasionalisme den hudaya sekuler Barat di Mesir, yang ingin 

nemhatasi agarna hanya untuk kehidupan pribadi. Sebagai se 

orang pengagum Wahabi di Arabia, dia Iebih cenderung untuk 

menekankan keswasemhadaan (self-sufficiency) den kelengkapan 

Islam. Para pembaru Muslin tidak perlu melihat ke Banat, tetapi 

cukup hanya merujuk pada somber somber Islam—Al Curran, Sun-

nah Nabi, den ijma pare Sahabat Nabi. Konservatisrue Ridha te-

cermin dalam pemahanannya yang lebih terbatas mengenai istilah 

So/at, generasi pendahulu yang saleh. Menurut Abduh, Salaf me-

nunjuk arti umum sebagai ahad-abad Islam awal; Ridha menganut 

pembatasan istilah tersebut, ala revivalisme abad kedelapan bo-

las, sebagai generasi pertama Muslim, pare Sahabat Nabi, yang 

contohnya barns diikuti." 9  

Salafiyah selain memiliki persentuhan dengan reformisme atau 

modernisme Islam, juga dengan revivalisme Islam. Gerakan-gerakan 

revivalis pra-modern muncul pada abad ke-18 untuk menghadapi 

kernerosotan sosial dan moral, sedangkan gerakan revivalis modernis 

yang muncul pada abad ke-19 dan ke-20 danjamaali-jarnaah Islam 

seperti Ikhwanul Muslimin menawarkan respons Islam terhadap tan-

tangan-tantangan kolonialisme Eropa dan modernisasi. Gerakan Is-

lam revivalis percaya bahwa kegagalan fundamental umat Islam di-

akibatkan oleh penyimpangan dari Islam sejati don revitalisasi hanya 

dapatdilakukan dengan cara kembali kejalan yang lurus. OIeh karena 

itu, gerakan mi dengan melakukan ikhtiar kembali pada sumber Islam 

yang murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunriah, secara fundamental 

melakukan pembaruan (tajdid) dan reformasi (ish!Oiñ, dan dengan 

menghidupkan kembali ijtihad melakukan penafsiran kembali Islam 
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untuk memurnikan can rnemberdayakan kembali umat Islam can 

keterbelakangan. Dalam kaitan ini, gerakan revivalis dengan kembali 

ke Islam generasi awal (Salaf) sebagaimana Salafiyah, benjuang untuk 

menerapkan kembali Al-Quran can As-Sunnah secara ketat pada kon-

disi-kondisi yang dihadapi, kendati bukanlah upaya untuk memba-

ngun kembali masyarakat Islam Salaf (awal) dalam anti harfiahnya."° 

Salafiyah sebagai sebuah konstruksi tentang orientasi keagamaan 

di kalangan umat Islam yang berkiblat padajejak masa lalu di zaman 

Nabi dan generasi terdahulu (kaum Salaf), memiliki padanan lain da-

am perspektif ilmu sosial dengan istilah"Ortodoksi"(OrtodoAy), meski 

dalam rujukan konseptualnya tidak sama dan sebangun."Ortodoksi 

Islam" sebagaimana istilah "fundamentalisme Islam" can sejenisnya 

sebenarnya merupakan produk konstruksi akademikterutama dalam 

wacana ilmiah Barat, sebagaimana hal serupa ditujukan pada kalang-

an Kristen dan agama lain yang dikesankan "kolot"atau 'brtodoks' 

Ortodoksi atau "ortodoks" dalam pemikiran dan sikap keagamaan 

merujuk pada ketaatan penganut agama terhadap peraturan dan 

ajaran resmi ajaran agamanya atau orientasi keagamaan yang berpe-

gang teguh pada peraturan dan ajaran resmi dalam agama yang ber-

sang kutan. 

Konsep ortodoksi dalam Islam atau untuk dilekatkan dalam Islam 

dan kaum Muslim memang masih menjadi perdebatan. Bernard Le-

wis sebagaimana dikutip Fauzan Saleh, menegaskan bahwa istilah 

"ortodoksi" sebenarnya tidak tepat untuk digunakan dalam konteks 

Islam karena istilah ini berasal car sejarah can lembaga keagamaan 

dalam tradisi Kristen yang rnemiliki lembaga kependetaan yang ber-

wenang untuk merumuskan suatu doktnin sebagai kebenaran res-

mi"' Namun, sebagai konsep ortodoksi juga ditemukan dalam karya 

para pemikir Muslim awal dengan beberapa argumentasi. Pertarna, 

ortodoksi merupakan konsep yang terdapat dalam semua agama 

termasuk Islam. Kedua,jika ortodoksi menunjuk pada keyakinan yang 

benar dan salah, maka hal tersebut terdapat dalam tradisF keislaman. 
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Ketiga, Islam sangat peduli pada upaya mempertahankan kemurnian 

doktrinnya, yang berarti mempertahankan ortodok5i. 112  

Fazlur Rahman termasuk pemikir Muslim yang menggunakan kon-

sep ortodoksi untuk menunjuk pada fenomena kehadiran Islam dan 

Timur Tengab terutarna cari Arab Saudi dan Mesir ke Indonesia di 

akhir abad ke-1 9 dan awal abad ke-20 yang rnenandai kelahiran ge-

rakan pembaruan,yang dikatakannya sebagai penggabungan antara 

forrnasi kelompok-kelompok kegiatan ulama ortodoks dan Islamisasi 

masyarakat." 3  Rahrnan bahkan lebih lanjut menganalisis ortocfoksi 

dalarn Islam terutama di kalangan Sunni, di samping Syi'ah, dengan 

fenomena kemunculan sekte-sekte awal dalarn Islam, yakni Khawarij 

dan lain-lain dengan persentuhan dan pergumulan kekuasaan pada 

zaman Dinasti Urnayyah. Fenomena tersebut menunjukkan transfor-

masi radikal dalarn perkembangan Islam antara menjaga kemurnian 

dan gejala baru kekuasaan pasca-Nabi Muhammad wafat. Menurut 

Rahman, kenyataanyang umum dikenal sekarang, bahwa kemunculan 

ortodoksi Sunni dalam Islam, sebagai kumpulan doktnin dan praktik 

secara garis besar menunjuk pada perkembangan sekte awaLTentu, 

sebagai tradisi mayoritas yang diam" Ia mendahului sekte-sekte lain 

dan menggambarkan suatu perkembangan sika-sikap awal rnasyara-

kat Muslim pra-refleksi (zaman Nabi dan sahabat) pada saat Nabi telah 

meninggalkannya. Meskipun kenyataan bahwa paham Sunni meru-

pakan perkembangan dan sikap awal ini,dan dengan demikian dapat 

mengklaim sebagai Islam "ash" dalam pengertiannya yang penting. 

Perkembangan ortodoksi sebagaimana terjadi pada Abad Pertengah-

an dari sejarah Islam, rnenggambarkan ikhtiar "pembaruan"untuk 

rnenangkap kembali jiwa Islam yang "murni'2 14  Dalam konteks 

ortodoksi Islam pasca-Nabi Muhammad can Al-Khulafa Al-Rasyidin 

itu, ortodoksi berkembang bukan sekadar bergumul di wilayah teo-

logi can praktik keagamaan, melainkan memasuki babak baru masuk 

ke aras ideologi-pohitik, yang membawa sernangat puritan atau pe-

murnian, yang mempertautkan Islam dan politik atau negara dalam 

hubungan-hubungan yang kompleks can rumit. 
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Dengan demikian, Salafiyah atau Salafisme memiliki kemiripan 

dengan revivalisme Islam dalam orientasi keagamaannya yang ingin 

kembali ke Islam yang dipandang asli atau murni, kendati tidak persis 

sama dan sebangun. Salafiyah juga memiliki karakter reformisme clan 

modernisme sebagaimana ditemukan dalam pemikiran Muhammad 

Abduhi dan Jamaludd in Al Afghan!. Khiusus sejauhi yang menyangkut 

gerakan Salaflyahi yang dilakukan AI-Afghani selain Salal9yah moder-

nis atau reformis dalarn pemikiran, dengan ide dan gerakan Pan-

Islamisme terdapat orientasi lain dalam Salafiyah yakni memiliki per-

tautan dengan ideologi-pohitik Islam, seliingga dapat dikatakan Se-

bagai "Salafiyah Politik' Di tangan Rasyid Ridlia Salafiyah memiliki 

corak keislaman yang lain, yakni berwatak konservatif. Di sinilah ke-

ragaman Salaflyah dalam sejarabdan ekspresi keagamaan kaum Mus-

lim, sehingga dapat dikategorikan adanya Salaflyahi revivalis, moder-

nis atau reformis, clan konservatif. Lebih dari semua corak itu, SalafIyah 

dalam konteks semangatdasarclan orientasi subtansialnya akhirnya 

memiliki pertautan dan karakter dalam puritanisrne clan ortodoksi. 

Kelahiran Salaflyahi yang berhaluan konservotif-puritan/sme me-

nurut Hassan Hanafi merupakan bentuk dari romantisme masa lalu 

yang begitu hebat mencengkeram pikiran kelompok mi, hingga me-

reka ingin meninggalkan pesawat terbang dan peluru kendall serta 

mengajak untuk kembali naik unta dan kuda. Fenomena ml tidaklah 

terjadi dengan sendirinya, melainkan sebagai bentukgeliat revitahisa-

Si model ideal dalam perasaan sebagai alternatif dari realitas yang 

ada, sekahigus sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam sendiri. 115  

Fenomena SaIafiyah yang demikian tumbuh clan bahkan berimpitan 

dengan kelahiran gerakan Shaftwah  /slômiyyah, al-Ba'ats a/-!slamiatau 
"Revitahisasi lslam"dan kehadiran AI-Ushuliyyali Islamiyyah atau dike-

nal dengan Islamic Fundamentalism ( Islam Fundamentalis) dalam is-

tilah Barat. Salafiyah konservatif-puritanisrne seperti itu lahir dalam 

keyakinan bahwa generasi So/of (pendahulu) lebih utama daripada 

generasi Khalaf(konternporer-belakangan) sebagaimana pernyataan 

Al-Quran: Maka datang/ah sesudab mereka, pengganti (yang jelek) yang 
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menyia-nyiakon shalat don memperturutkan hawa nafsunya (QS Mar-

yam [1 9): 59)) 16 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Salafiyah berarti suatu gerakan 

can paham pemurnian Islam denganjalan mengikuti jejak Nabi dan 

para So/of o/-Stø/ib, yakni tiga generasi terdekat dengan kehidupan 

Nabi Muhammad,yang kehidupannya dipandang ideal dalam rnenja-

lankan ajaran Islam. Gerakan in' dipelopori oleh para pengikut maz-

hab Hanbali can dilekatkan dengan pernikiran dan sosok ketokohan 

Imam lbn Hanbal, Ibn Taimiyyah, Muhammad bin Abd AI-Wahhab, 

Muhammad Abduh,Jamaluddin AI-Afghani, can Rasyid Ridha. Gerak-

an clan pemikiran para tokoh Salafiyah inilah yang kemudian mewar-

nai era kebanykitan kembali can pembaruan di Dunia Islam, yang 

kemudian dikenal dengan gerakan tajdid fiaNslOm, Revivalisme; Re-

forrnisme, atau Modernisme Islam. Gerakan Salafiyah (Salafisme) pada 

intinya ingin mengembalikan Islam pada Islam yang murni, yang be-

lum tercemar balk oleh tradisi budaya lokal ataupun oleh wacana 

doktrinal tertentu, sebagaimana berlaku path masa Nab! Muhammad 

dan para sahabatnya yang dikenal Kaum Salaf. 117  

Gerakan Salafiyah dengan karakter gerakan kebangkitan kembali 

Islam (revivalisme Islam, aI-shabwoh aI-!slamiyyah/al-Ba'ots a/-/s/Omiy-

yah) can pembaruan dalam Islam (tajdidfia!-/siôm, reformisme Islam/ 

modernisme Islam) clan, yang disebut pula gerakan Reformisme atau 

Modernisme Islam itu, masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-1 9 dan 

awal abad ke-20. Gerakan Islam tersebut secara umum terkaitdengan 

kondisi keterjajahan yang menumbuhkan semangat berlawanan Se-

kaligus kebangkitan dan pembaruan umat Islam yang cukup meluas 

sejakakhir abad ke-18 can awal abad ke-19 di Dunia Islam. Gerakan 

mi muncul dalam bentuk gerakan Padri, Sumatra Thawalib, Al-Irsyad, 

Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Gerakan pembaruan Islam ter-

sebut disebut pula sebagai "Aliran Salaf'"Reformisme Islam'ç"Aliran 

Kebangkitan dalam IsIam' "Aliran Kaum Muda atau bahkan "Wa-

habi"" 8. Jamj'atul Khair, Persatuan Umat Islam (PIJI), Partai Arab Indo-

nesia (PAl), Persatuan Ularna Seluruh Aceh (PUSA), Majelis Syura 
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Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Muslimin Indonesia (PMI/ 

Parmusi) dikategorikan pula sebagai Aliran Salaf dalam paham aga-

manya 119  Syarikat Islam di Indonesia terrnasuk dalam gerakan refor-

misme atau modern Islam, dari segi paham agama juga sejalan de-

ngan aliran Salaf,' 20 tetapi gerakannya mengambil fokus pada politik, 

sehingga di belakang hari menjadi partai politik yang bernama Partai 

Syarikat Islam Indonesia . 121 
 - 

Sebenarnya di kaiangan Nandlatul Ulama di Indonesia, yang dike-

nal dengan kelompokAhlussunnah Waljamaah di Jawalimur, dikenal 

pula Salafiyah terutama di beberapa pondok pesantren yang diberi 

nama atau rnengidentifikasikan ON dengan Salafiyah. Namun, 

SaIalyah di Iingkungan Nandlatul Ulama tersebut memiliki makna 

atau maksud sendiri, yaitu 'Fiqihnya ikut Imam Syafli, akidahnya ikut 

Imam Asyari dan Maturidi, clan tasawufnya ikut Imam Ghazali' 122 . 

Nandlatul Ulama sendiri lebih melekatkan dirinya sebagai Ahiussun-

nah Waljamaah, yang daiam banyak hal sesungguhnya identik pula 

dengan Salafiyah, yang dalam gerakan Islam kemudian Iebih dikenal 

atau dikategorisasikan dengan kaum tradisional atau golongan 

tradisi.123  Sedangkan Salafiyah kaum Islam modernis pada umumnya 

merujuk pada pemikiran Islam Imam F-Ianbali, Ibn Taimiyyah, Mu-

hammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin AI-Afghani, Muhammad 

Abduh, Rasyid Ridha, dan tokoh-tokoh pembaru Islam lainnya. Kiai 

Ahmad Dahian sendiri, pendiri Muhammadiyah misalnya, pada mula-

nya pengikut AhIAI-Sunnah waAI-Jama'ah, yang sering diidentikkan 

dengan Salaflyab sebagaimana paham ulama-ulama tradisional pada 

umumnya, yang mengikuti Syafi'iyah dalam hal fiqih clan Imam Gha-

zali dalarn tasawut Namun, setelah berkenalan dengan pemikiran 

pembaruan pada waktu bermukim di Makkah, Ahmad Dahian banyak 

merujuk can dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama-ulama 

mazhab Hanbali, lbnTaimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Mu-

hammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain) 24  

Gerakan Salafiyah terutama dalam ranah akidah atau teologis pa-

da mulanya memberikan penekanan pada kemestian berlakunya 



162 	 ISLAM SYARAT 

ajaran Islam atau Iebih khusus lag i syariat yang dipandang murni un-

tuk menggantikan kecenderungan spiritual can berbagal penyim-

pangan dalam menjalankan ajaran Islam untuk dikembalikan pada 

ajaran Islam yang murni clan hidup sesuai dengan praktik Islam pada 

zaman Nabi can para So/of a!-Shálih. yang jauh dari praktik-praktik 

penyimpangan seperti syirik, bidah, dan khurafat. Di Indonesia, pada 

masa paling awal gerakan SaIayah dengan semangat kebangkitan 

Islam itu pertama kali muncul di Sumatra Baratdengan gerakan Padri, 

yang menandai kelahiran paham kaum muda yang mengusung pe-

murnian clan pembaruan Islam di Tanah Minang itu. Gerakan Padri 

bahkan bukan sekadar melakukan pemurnian can pembaruan Islam, 

tetapisekaligus mengobarkan semangat Perang Sabil (perang dija-

Ian Tuhan), yang melahirkan Perang Padri melawan penjajah can 

kaum adat sebagaimana perang serupa terjadi di Aceh. Gerakan Sala-

fiyah yang membawa ajaran Islam yang murni serta mengobarkan 

semangat kebangkitan kembali (nevivalisme Islam) can pembaruan 

(reformisme atau modernisme Islam) itu pada awal abad ke-20 me-

lahirkan gerakan-gerakan Islam modern seperti Syarikat Islam (1911), 

Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad, Persatuan Islam (1927), clan lain-

lain. Gerakan-gerakan Islam tersebut tidak terbatas pada gerakan 

keagamaan saja, tetapi juga memiliki orientasi gerakan yang bersifat 

ekonomi,politik, can lebih penting Iagi semangat untuk melawan 

penjajah dengan cara yang Iebih terorganisasi menuju Indonesia 

rnerdeka. Bebenapa organisasi Islam tersebut, terutama yang bercorak 

modernisasi atau modernisme Islam, bahkan memiliki kecenderung-

an pada revivalisme Islam) 25  Revivalisme Islam tidak hanya meno-

barkan semangat kehidupan kepercayaan agama yang berkobar-

kobar untukbangkitdari kemundurantetapi juga dalam memobilisasi 

pengikutnya untuk kemajuan, sehingga secara cepat pengaruh me-

luas ke berbagai daerah di Indonesia. Kesadaran revivalisme yang 

dibawa Syarikat Islam bahkan melahirkan gerakan anti-dna di 

sejumlah tempat sepenti di Sala, Bangil, Tuban, Rembang, Cirebon, 

can Kudus, yang melahirkan antagonisme ekonomi yang juga mem- 
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peroleh penguatan pada perbedaan agama.' 26  Fenomena mi semakin 

mengentalkan kesadaran kolektif umat Islam dalam menghimpun did 

untuk membangun kekuatan di berbagal bidang kehidupan, terma-

suk dalam melawan kekuatan-kekuatan yang dirasakan merugikan 

dan bertentangan dengan kepentingan Islam. 

Revivalisme agama yang klan menguat bersamaan dengan sema-

kin banyaknya orang Islam menunaikan ibadah hap sejak paruh ke-

dua abad ke-19,juga membawa dampak pada semakin meluasnya 

kehadiran pesantren dan gerakan tarekatyang berorientasi Salafiyah 

serta terlibat dalam gerakan-gerakan protes can radikal, yang dipim-

pin oleh para elite religius seperti Mai, haji, guru tarekat, can seba-

gainya. Gerakan-gerakan tersebut, yang bercorak tradisionalistik, 

yang menunjukkan tindakan kolektif yang reaktif, memiliki konteks 

sosial-kultural yang bercorak pedesaan, komunal, clan tertutup seba-

gaimana di belakang hari rnelahirkan gerakan Nandlatul Ulama pada 

tahun 1926. Gerakan-gerakan tarekat can Salafiyah tradisional terse-

but dalam perkembanganriya selain memiliki konteks perlawanan 

terhadap penjajahan atau kolonialisme, juga merupakan reaksi ter-

hadap kehadiran Westernisasi yang menyertai kolonialisrne. Kehadir-

an gerakan-gerakan ini bahkan secara menonjol benar-benar telah 

memberikan identitas koiektif umat Islam yang kental, yang hendak 

membedakan dirl clan yang dibenikan oleb organisasi-organisasi lain 

seperti Boedi Oetomo dan sebagainya. 127  

Gerakan Salafiyah sebagaimana dibahas di atasjuga diidentikkan 

dengan ortodoksi dalam Islam. Paham ortodoks dilukiskan sebagai 

"Islam yang benar (ortodoks) dalam bentuk gerakan reformis Se-

dangkan dalam istilah lain disebutjuga sebagai Islam yang lurus. 28  

Kehadiran ortodoksi Islam yang dikembangkan oleh kalangan Islam 

yang memperoleh pengaruh darl gerakan-gerakan kebangkitan can 

pembaruan Islam itu merupakan bentuk lain can lanjutan dari Isla-

misasi di Indonesia. 12° Ortodoksi sebagaimana berkernbang di Indo-

nesia kemudian menjadi standar tertentu dalam proses Islamisasi, 

sebagaimana dikutip Nakamura ketika mengupas hasil penelitiannya 
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tentang gerakan Muhammadiyah di Kotagede sebagal berikut:"IsIa-

misasi di Indonesia rnasih berlangsung,tidak hanya dalam artian bali-

Wa Islam masih berkembang di kalangan suku-suku Pagan, tetapi 

juga bahwa orang-orang yang berpindah ke Islam beberapa abad 

yang lalu sekarang Iebih menyesuaikan pada standar Islam yang lurus 

(ortodoks)"1 3° Ortodoksi dalam sejarah perkembangannya merupa-

kan varian clan genakan peng-Islam-an atau Islamisasi, yang terkait 

dengan kontak Islam dengan realitas kehidupan para pemeluknya. 

Abdullah, ketika menggambarkan sejarah perkembangan Islam di 

Indonesia, menunjuk ortodoksi Islam sebagal Eajaran  yang utuh can 

abadi ajaran "Ahius Sunnah wal Jama'ah yang murni' yang 'mene-

kankan pentingnya kesesuaian antara tindakan dan syaniat". 131  Ge-

rakan ortodoksi dalam perkernbangan Islam antara lain melakukan 

pemurnian terhadap praktik keagarnaan sufisme atau tarekat can 

pemberantasan agama yang bersifat  atau dianggap bid'ah. 132  Orto-

doksi Islam merupakan proses Islamisasi untuk kaurn Muslim atau 

kalangan Islam sendiri, yang berarti re-Islamisasi terhadap orang 

Islam sendiri, sebagaimana dilakukan kaum reformis atau gerakan 

reformasi Islam dalam melakukan pemurnian praktik dan keyakinan 

keagamaari Isla M.133 - 

Salafiyah atau Ortodoksi Islam, lebih-lebih di kalangan Islam mo-

dernis Indonesia seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, meru 

pakan sistem keyakinan can praktik keagamaan yang menekankan 

pada upaya nienjaga kemurnian akidah tauhid, kesempurnaan akh-

lak, can terpeliharanya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 134  Menjaga kemurnian akidah can pelaksanaan syariat 

(purifikasi) bahkan telah menjadi doktrin utama kalangan modernis 

atau reformis, di samping seruan pada pelaksanaan Utihad atau pe-

nafsiran rasional oleh setiap individu Muslim terhadap teks Al-Quran 

dan Al-Hadi5. 135  

Salafiyah sebagai paham memang menjadi gerakan yang meluas 

balk di Dunia Islam maupun di Indonesia, dengan corak yang maje- 
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muk. Abi Abdurrahman Al-Thalibi, seorang aktivis Salafiyah, mem-

berikan data perkembangan Salafiyah sebagal berikut: 

'Madrasah Salafiyah sendiri terdapat di berbagai negara Muslim, 

antara lain di Arab Saudi, Yemen, Yordania, Suriah, negara-negara 

Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, den lainnya. 

Tiga madrasah yang sangat dominan seat im, ialah Salatiyah di 

Arab Saudi, Salafiyah di Yemen, den Salafiyah di Yordania-Suriah 

(Syani). Setiap madrasah memiliki ulama, majelis-majelis, lembaga-

lembaga pendidikan, media, serta karya-karya buku. Asal rlegara• 

nya bisa berbeda-beda, tetapi pores ajarannya same, yaitu tx/jid 

den fttthâ' sauna/I (mengikuti Sunnab Nabi). 

Paham Salafiyah yang masuk ke Indonesia berniacam-macam 

warnanya. Warne yang paling ash ialah dakwah Imam Muhammad 

bin Abdul Wahhab r.a. yang dibawa oleh ularna-ulama di Sumatra 

Barat pada awal abad ke-19. Inilab Salaf iyah pertania di Indonesia, 

dikenal sebagai kaum Padri pada zarnan kolonial berperang mela-

wan kaum adat don Belanda. Menurut informasi yang saya do-

ngar, kaum Padri masih eksis sampai seat im, meskipun jumlah 

mereka tidak besar, den mereka memisahkan din dan adat Mi-

nangkabau secara umum, (Wallaby  alam). Paham Salafiyah juga 

berpenganuh secara nelatit tenhadap organisasi-organisasi Islam di 

Indonesia, misalnya Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan 

Islam (Persis), juga Al-Irsyad. Ahmed Dahlan, A. Hasan, Munawan 

Chalil dIL, dikenal sebagai tokoh-tokoh gerakan punifikasi di Indo-

nesia yang antisyirik den bid'ah." 136  

Kini, banyak warna atau ragam kelompok Salafiyah di negeri mi, 
tetapi porosnya satu yaitu Salafiyah. Keragaman Salal9yah di Indone-

sia menunjukkan sikap can aktivitas sebagai berikut: 

(1) Sikap ilmiah murni, yaitu mengkaji setiap persoalan berdasarkan 

landasan Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta metode yang lurus 

sebagaimana yang dipegang del -i para ulama ANus Surinah se- 
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panjang sejarahnya, iniiah sumber metode ash dakwah Salafi-

yah. 

(2) Membangun jaringan majelis taklim yang menginduk ke madra-

sah Salaflyah tertentu di TimurTengah melalui para pelajar Indo-

nesia yang menuntut ilmu di madrasah Saiaflyah tersebut. 

(3) Bersikap keras dalam mengingkari ahli bidah dan kelompok me-

nyimpang, sikap keras tersebut kadang ditunjukkan dengan ber-

muka masam, tidak mau menjawab salam, bersikap menjauhi, 

mencela, membuka aib-alb, rnenghina, hingga memboikot. 

(4) Mengambil khazanah ilmu-ilmu Salaflyah, tetapi juga menerap-

kan sistem kejamaahan (organisasi) seperti yang diterapkan di 

kalangan jamaah-jamaah dakwah Islam pada urnumnya. 

(5) Mengambil bab-bab tertentu dad ilmu Salaflyah dam meninggal-

kan bab-bab lainnya, adakalanya anti terhadap bab-bab tertentu 

yang tidak memuaskan akal, kebebasan, dan kepentingannya. 

(6) Mengambil khazanah ilmu Salafiyah untuk bab-bab yang bersifat 

dasar (elementer), lalu meletakkan di atas dasar-dasar itu pemi-

kiran non-Salafiyah seperti doktrin politik, kekerasan, organisasi, 

can lain-lain. 

(7) Mengambil sebagian ilmu-ilmu Salafiyah, lalu meramunya de-

ngan ilmu-ilmu cari sumber lain sehingga menghasilkan paduan 

multiwarna, yang disebut dengan metode tha riqu! jam'! (metode 

kompromis). 

(8) Berkiprah dalam bidang-bidang teknis, misainya penerbitan, me-

dia, pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial, can lain-lain tanpa 

mengikatkan diri pada suatu organisasi Islam tertentu. 

(9) Berkarya dalam dakwah Salafiyah secara independen dengan 

tidak mengikatkan diri pada suatu organisasi, jamaah, jaringan 

rnaielis taklim, lembaga, madrasah, dan lain-lain, balk di dalam 

maupun di luar negeri, mereka menyebarkan ilmu-ilmu Salafiyah 
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secara mandiri, Iokal, dan rnenyesuaikan metodedakwali dengan 

situasi Iingkungan, secara pupoler mereka kurang dikenal karena 

terpisah-pisah, tetapi dakwah mereka cukup eksis. 

(10) Mengambil hikmah ilmu Salafiyah secara individu sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, clan kepentingan masing-rnasing. 137  

Pada era Reformasi, selain berkembang Salafiyah "Dakwah" atau 

disebut juga "Jamaah Salafiyah" yang ingiñ mempraktikkan cara hi-

dup Nabi clan generasi Salufal-ShO/ifisecara harfiah (literal) dan kaku, 

sebagaimana ditampilkan oleh Salafiyah Yamani can Salafiyah Haraki 

serta yang sejenisnya. Salafiyah Yamani merupakan kelanjutan dan 

LaskarJihad pada masa lalu, yang merupakanjaningan para dai Salafy 

yang berafiliasi kepada syaikh-syaikh Salafy di Yaman can Timur Te-

ngah. Sedangkan Salafiyah Haraki, yakni Salafiyah yang rnenerapkan 

sistem pergerakan (harakah). Keduanya mengklaim dirl sebagal pihak 

yang paling Salafy, sehingga satu sama lain menuding kelompok lain-

nya sebagal Salafiyah imitasi atau tidak murni, karena itu kedua ke-

lompok ini saling 'bermusuhan' 138 . 

Salafiyah Haraki masuk clan berdiri di Indonesia Iebih dulu danipa-

da Yamani, kendati keduanya hadir pada tahun 1990-an. Salafiyah 

Haraki, sesuai dengan namanya, menggunakan metode barakiyyah 

(harakah, pergenakan, genakan). Metode harakah, meski tidak persis 

sama, serupa dengan metode yang digunakan oleh jamaah-jamaah 

Islam seperti lkhwanul Muslimin (IM), HizbutTahrir (HT), JamaahTab-

ligh QT), iamaat Islamy (JI), Negara Islam Indonesia (Nil), dan lain-lain. 

Metodehorakiyyah ini ditolak oleh SalaflyahYamani karena tengolong 

sebagai bid'ah dan mengeruakkan praktik car fanatisme (hizbiyyah). 

Namun, bagi Salal9yah Haraki, metode harakah diperlukan karena 

bagaimanapun untuk membina dakwah di tengah zaman modern 

sekarang ini membutuhkan sistem organisasi (tanzhirn), sebagai ben-

tuk ijtihad can bukan bidah yang diperbolehkan oleh 
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Salafiyah Yamani di Indonesia had ir setelah Salahyah Haraki. Pada 

awalnya SaIayah Yamani ditokohi Ustad Ja'far IJmarThalib, seorang 

ustad car Malang yang kemudian memimpin Pondok Pesantren Ih-

yaus Sunnah di Yogyakarta. Sebelum memimpin Salafiyah Yamani, 

pada awalnya Ja'far Umar pengikut Salafiyah Haraki. Salafiyah pimpin-

an Jafar UmarThalib inilah yang menerbitkan majalah SaIa&.  Kin!, 

Salafiyah Yamani dipimpin oleh Ustad Muhammad Umar As-Sawed, 

waktu itu sebagai orang kedua setelah Jafar UmarThalib, yang me-

mimpin Pondok Pesantren Dhiya'us Sunnah di Cirebon. As-Sawed 

inilah yang kemudian mengembangkan Salafiyah Yamani hingga me-

miliki 86 jaringan ustad Salafy di seiuruh Indonesia, can telah me-

nerbitkan majalah Asy-Syari'ah. 14° 
Jafar UmarThalib, yang semula bergerak dalam Salafiyah Yamani 

can tentu saja tidak menyetujui metode pergerakan (barakiyyah) Se-

bagaimana Salafiyah Haraki, kemudian pada 14 Februari 1998 dalam 

tabligh akbar di Solo, mendirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah 

Wal Jamaah (FKAWJ). Kelompok ini kemudian sebagaimana Salafiyah 

Haraki, kemudian berkembang dengan sifatfanatiksehingga menja-  
- 

di kelompok Hijbiyyah, yang semula mereka musuhi atau mereka 

tolak. Namanya Forum Komunikasi, tetapi pada hakikatnya sama 

dengan organisasi-organisasi Islam yang lain, yang memiliki struktur 

kepengurusan berupa dan pusat (DPP), pengurus wilayah (DPW), can 

seterusnya. Kelompok mi juga pada akhirnya terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang dulu ditentangnya, yaitu seperti fotografi, wawancara 

dengan wartawan, konferensi publik, mengeluarkan opini atas pens-

tiwa-peristiwa yang terjadi, dan lain-lain. FKAWJ bahkan lebib jauh 

lagi mendirikan LaskarJihadyakni sebuah organisasi sayap militerdi 

bawah FKAWJ yang dibentuk pada 30Januani 2000 sebagai reaksi atas 

can kemudian diterjunkan ke Ambon setelah terjadi tragedi berdarah 

1 9ianuari 1999 yang menjadi titik picu konflik berkepanjangan di Ibu 

Kota Maluku yang sangat traumatik itu. Laskar Jihad turun ke kancah 

konulik Ambon untuk membela kaum Muslim setempat, bersama 

kelompok Islam lain yang menurunkan kekuatan laskarnya' yaltu 
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Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDIfl, Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI), Partai Keadilan (PK),Wandah Islamiyyah Makassar, dan Jamaah 

Tabligh (ii). Karena sejumlah pertimbangan, termasuk terdapatnya 

penyimpangan di tubuh Laskar Jihad selama beroperasi di Ambon, 

pada bulan Oktober 2002 Laskar Jihad bahkan FKAWJ kemudian di-

bubarkan oleh Jafar UmarThalib.' 41  

Gerakan Salafiyah yang tumbuh path tahun 1980-an can era Re-

formasi, balk yang bergerak murni keagamaan maupun politik, me-

nunjukkan sikap yang raclikal, karena para pengikutnya terkadang 

melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran"normal"tergolong sangat 

kasar, termasuk menghancurkan segala hal yang dianggap tidak Se-

suai dengan norma dan ajaran Islam yang mereka anut, seperti meru-

sak atau menghancurkan tempat-tempat maksiat.' 42  

Gerakan-gerakan Salafiyah"Dakwah"atau"Jama'ah Saiafiyafr'yang 

berkembang pada era tahun 1980-an clan 1990-an di Indonesia, seca-

ra umum sebagaimana paham Salafiyah berusaha untuk memahami 

can menjalankan akidah dan praktik hidup Islam mengikuti Nabi ser-

ta generasi So!of al-S holih dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana 

gerakan Salafiyah Muhammadiyah Dan lain-lain pada awal abad ke-20 

yang silam, gerakan Salafiyah menggelorakan kembali path Al-Quran 

can Sunnah Nabi yang asIl serta menentang segala macam bentuk 

syirik, bid'ah, takhayul, can khurafat. Namun, gerakan Salafiyah era 

baru tersebut memiliki ciri, yang jika disimpulkan sebagal berikut: 

(1) Memberikan penekanan yang kuat pada penegakan syariat Islam 

secara forriaIistik daripada perhatian terhadap masalah Iainnya. 

(2) Kendati menggunakan simbdl/idiom Ahius Sunnah, kelompok mi 
cenderung memandang Nandlatul Ulama yang juga menganut 

paham Ahlussunnah Waljamaah sebagai ahli bid'ah, bahkan juga 

Muhammadiyah. 

(3) Memiliki sifat radikal atau termasuk dalam kategori fundamenta-

lisme Islam, meski iebih condong pada fundamentalisme skriptu-

ralis (skriptural fundamentalisme), karena Iebih menekankan pada 
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paham dan praktik keagamaan yang murni can keras, yang sulit 

diterima oleh orang Islam pada umumnya. 

(4) Karena wataknya yang formal istik can fundamentalistik, maka Se-

lain yang bergerak di bidang dakwah, terdapat kecenderungan 

kaum Salafi atau gerakan Salafiyah ml memasuki gerakan politik 

can sejenisnya, artinya tidak semata-mata gerakan murni keaga-

maan. 

(5) Mengambil corak gerakan (harakah) di samping jamaah atau dak-

wah murni sebagai gerakan murni keagamaan (religious oriented), 

karena itu Salafi yang bercorak dakwah atau jarnaah mi menolak 

atau tidak memasuki wilayah politik, termasuk dalam menygagas 

negara Islam atau Khilafah Islam sebagaimana dilakukan Hizbut 

Tahrir dan Majelis Mujahidmn Indonesia. 

(6) Cara rnempraktikkan Islam sangat dipengaruhi atau bercorakWa-

habi (Wahabiyyah), yang mementingkan pemurnian secara skrip-

tural, menolak segala bentukTBC (Takhayul, Bid'ah, don Chura fat), 

can menolak pengembangan (pembaruan), sehingga sering ber-

hadapan dengan arus-utama Islam di negeri in i.143 

Dari beberapa ciri gerakan Salafiyah era 1980-an can 1990-an ter-

sebut, sebenarnya terdapat gerakan Islam yang memiliki karakter 

yang sama kendati tidak menyatakan diri sebagai Salafiyah. Gerakan 

Islam yang berkarakter Salayah tersebut menekankan perjuangan 

formalisasi syariat Islam secara koffah (totalitas), tetapi dan karena itu 

termasuk menerapkan syariat Islam dalam institusi negara, bahkan 

lebih khusus lagi membangun negara Islam berupa negara Khilafah 

Islam. Praktik Islam seperti itu mencontoh zaman Nabi dan generasi 

sesudahnya di era Kekhilafahan Islam. Dengan demikian, gerakan Is-

lam yang demikian juga termasuk dalam kategori SaIayah karena 

wataknyayang ingin kembali ke zaman keemasan pada masa lampau, 

cenderung kenas can puritan, tetapi memiliki kekhususan, yakni me-

masuki arena pelernbagaan syaniat dalam negara can bergerakdalam 
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lapangan politik untuk cita-cita negara Khilafah. Kendati mencita-

citakan negara Khilafah dan memandang penting politik,gerakan mi 
tidak serta-merta Iangsung terlibat dalam praktik politik sebagaima-

na partai politik Islam yang lahir di era Reformasi, sehinyga Iebih ke 

wilayah gerakan ideologis. Oleh karena itu, varian Salafiyah yang de-

mikian dalam buku mi disebut dengan "Salafiyah Ideologis", yakni 

gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam secara formal 

dengan ciri yang kaku atau skriptural serta rnencita-citakan terben-

tuknya ideologi Islam berupa negara Khilafah Islam, tanpa terlibat 

langsung dalam kegiatan politiksebagaimana layaknya partai politik 

Islam. Gerakan Islam yang bercorak Salafiyah Ideologis seperti itu di-

tampilkan antara lain oleh Majelis Mujahidin Indonesia, F-lizbutlahrir 

Indonesia, KPPSI Sulawesi Selatan, can lain-lain, yang sangat gencar 

mengusung tema penerapan syariat Islam can kekhalifahan Islam. 

Dari uraian mengenai Salafiyah tersebut dapat disimpulkan bebe-

rapa corak atau orientasi Salafiyah yang berkembang di Indonesia. 

Pertanw, "Salafiyah Tradisional' yang berimpitan dengan Ahlussun-

nah Waljamaah dan masih terikat dengan paham mazhab Syafi'i, Se-

bagaimana ditunjukkan oleh beberapa pesantren Salafiyah can ke-

Iompok-kelompoktarekat. Kedua,"Salafiyah ReformiCatau"Salafiyah 

Modernis yakni gerakan Islam yang ingin mengembalikan Islam 

kepada sumbernya yang ash (Al-Quran can Sunnah Nab!), menolak 

bentuk-bentuk tradisi terutama yang bersifat syinik, takhayul, bidah, 

dan khurafat; serta yang lebih menonjol lagi membawa tema dan 

gerakan pembaruan Islam (tajdid if al-/slam) untuk bangkit dan ke-

munduran can membangun perubahan ke arah kemajuan, serta tidak 

melibatkan diri dalam politik sebagaimana dipeloponi oieh Muham-

madiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan lain-lain. Ketiga, "Salafiyah 

Dakwah" atau Jamaah Salafiyah'c yakni gerakan Salafy yang lebih 

mengutamakan pemurnian akidah can mempraktikkan cara hidup 

pada zaman Nabi can tiga generasi sesudahnya secara ketat dan ke-

ras, serta tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik; sebagaimana 

ditampilkan oleh Salafiyah Yamani, Haraki, At-Turast, Forum Ahlus- 
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sunnab Waljamaah pimpinan Ja'far Umar Thalib, can kelompok-

kelornpok sejenisnya. Keempat, "Salafiyah IdeologiC yakni gerakan 

Islam yang mengusung pelembagaan syariat Islam secara formal ca-

lam kehidupan umat Islam, termasuk dalam kehidupan negara dan 

membentuk negara Islam,dengan merujukpada idealisasi kehidupan 

Islam zaman Nabi dan era kekhilafahan Islam pada masa lampau un-

tuk dipraktikkan pada zaman sekarang sebagaimana ditunjukkan 

oleh MMI I  HTI, KPPSI, can kelompok Islam syariat Iainnya yang serba-

harfiah/Iegal-formal, doktriner, clan militan. Kelompok Islam tersebut 

oleh sebagian kalangan di Indonesia disebut pula sebagai"Salafi Ra-

dikaI "Islam Radikalç "Radikalisme lslam' dan 'Fundamentalisme Is-

lam"', suatu istilah yang mulai dikritikdalam wacana akademik, yang 

tidak digunakan dalam buku mi sebagai kategori golongan Islam, 

tetapijika digunakan sebatas sebagai suatu sifat atau kecenderungan 

karakter dalam memahami dan mempraktikkan Islam. 

Islam sebagai Ideologi 

Islam dalam ekspresi perneluknya sering tampil tidak hanya sebagai 

ajaran, tetapi juga ideologi. Islam sebagal suatu ideologi masih men-

jadi bahan perdebatan, tetapi dalam kenyataannya di sebagian ling-

kungan Muslim selalu terdapat gerakan atau pemikiran yang menja-

dikan Islam sebagai ideologi. Perdebatan tersebut dapat dipahami 

mengingat konsep ideologi itu senciri sepanjang sejarahnya selalu 

menjadi wacana kontroversi balk sebagai kerangka pemikiran mau-

pun gerakan. Lebih-lebih pada abad terakhir mi ketika isu"akhir ideo-

logi" (the end of ideology) muncul ke permukaan, ideologi dipandang 

bukan hanya sebagai konsep yang ambigu (kacau, rancuY sebagai-

mana sama tidak jelasnya konsep Posmodernisme (Pascamodernis-

me), tetapi juga rusak. Namun, karena betapapun ambigu can ru-

saknya konsep ideologi, masyarakat manusia pada abad sekarang 

ternyata tidak dapat melepaskan diri darl ideologi, bahkan karena 

manusia modern seat mi juga rusak maka akhirnya terjebak pada 

ideologi, yang memunculkan gejala 'ideologi tanpa akhir" sebagai 
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antitesis clan "akhir ideologi, sehinyga isu kematian ideologi saat ml 
masih sekadar ada dalam wawasan". 45  

Ideologi sebagal sebuah konsep dalam khazanah Barat,yang pada 

awalnya sebagaimana diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh 

Destutt deiracy pada era Revolusi Prancis, dipandang sebagai pemi-

kiran alternatif dan prasangka-prasangka metafisika dan agarna. Pada 

masa itu, konsep ideologi dipandang sebagal ilmu pengetahuan baru, 

yaitu "ilmu tentang ide-ide yang berguna sebagai "basis baru untuk 

pendidikan rakyat" 46 . Konsepsi netral (neutral conception) tentang 

ideologi mendeskripsikan ideologi sebagai sistem berpikir, sistem 

kepercayaan, praktik-praktik simbolik, yang berhubungan dengan 

tindakan sosial dan politik. Sebaliknya, konsepsi kritis (critical 

conception) memandang ideologi sebagai hal mendasaryang berhu-

bungan dengan proses pembenaran kekuasaan yang tidak simetnis, 

yang berkaitan dengan pembenaran dominasi) 47  

Ideologi memang bukan konsep doktriner yang kaku, sehingga 

balk dalam kaitan dengan filsafat, ilmu pengetahuan, Iebih-lebih da-

lam suatu gerakan sosial, memiliki dimensi yang beragam bahkan 

sering tampak ambigu atau menunjukkan ketidakjelasan. Ideologi 

dikatakan sebagal "sistem ide-ide tentang fenomena, terutama feno-

mena kehidupan sosial; cara berpikir khas suatu kelas atau mdlvi-

du'2 Dan pengertian ideologi tersebut terkandung dua aspekyang 

tampak ambigu, yakni suatu teori atau penjelasan tentang fenomena 

yang berarti mengandung sejumlab proposisi-proposisi, sedangkan 

yang kedua merupakan cara berpikir sehingga mengandung makna 

subjektifmengenai individu atau kelompokdalam memandang reali-

tas kehidupan. 

Konsep ideologi dipandang negatif, terutama setelah Napoleon 

menyelewengkannya menjadi doktrin-doktrin yang membahayakan 

kehidupan negara, sebagaimana belakangan hal serupa terjadi dine-

gara-negara Komunis pada abad ke-l9can ke-20. Karl Marx meman-

dang ideologi sebagai sebuah sistem gagasan yang mengandung 

"kesadaran palsu" atau kesadaran semu (false consciousness), yang 
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mereficksikan kepentingan kelas yang berkuasa (represent the inte-

rests of the rulllng class) 49 . 

Kendati ideologi oleh sementara pihak dipandang negatif can am-

bigu, ideologi hingga saat ini tetap rnenjadi referensi berpikir can 

menjadi alam pikiran yang penting dalam perkembangan kehidupan 

manusia sebagaimana hanya agama can ilmu pengetahuan. Ideolo-

91 bekerja sebagai perekat hubungan sosial yang mengikat anggota 

masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai clan nor-

ma-norma yang disepakati secara kolektif. Ideologi dalam hal terten-

tu merupakan pelembagaan dalam masyarakat cari dunia yang nya-

ta. Ideologi bukan hanya bayangan tertentu dari dunia sosial;tetapi 

merupakan bagian dari dunia itu seridini) 5° Melalul ideologi berlang-

sung suatu pembenian makna, yakni ketika "makna atau ide meme-

ngaruhi konsepsi dan aktivitas individu maupun kelompok yang 

rnembentuk dunia sosial'2 5 ' 

Dalam kaitan yang kompleks itu, maka ideologi balk bagi individu 

maupun kelompok yang menganutnya merupakan sistem paham 

yang kompleks. Martin Selinger menunjukkan kompleksitas ideologi 

sebagai 'sistem kepercayaan'c "sistem pemikiran' "sistem pemikiran 

can ucapan";juga suatu "prinsip'Y'komitrnen'1pemaharnan terhadap 

nilai dan fakta' can lain-lain. 152  Selain sebagai sistem kepercayaan, 

ideologi juga merupakan proyeksi rasional, yang merupakan sistem 

simbol modern yang terkait dengan analisis ilmu pengetahuan yang 

didasarkan pada detradisionalisasi masyarakat, yang mencerminkan 

rekonstruksi sosial dalam perubahan masyarakat yang tradisional Se-

perti tesis Alvin Gouldner. 153  Ideologi bahkan terkait dengan relasi 

sosial, yang mewakili manusia menghidupkan relasi dengan kondisi 

eksistensinya sebagaimana tesis Alhusser) 

Dari sejarah kelahiran dan perkembangan ideologi sebagai salah 

satu konstruksi pemikiran tentang kebenaran, tendapat dua arus-uta-

ma peniikiran tentang ideologi. Pertama, sebagaimana yang berkem-

bang di Prancis sejakdeTracy memperkenalkan istilah ideologi, ideo-

logi merupakan pemikinan kontemplatif tentang kebenaran, yakni 
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kebenaran yang berkorespondensi dengan kenyataan. Kedua, yang 

berkembang di Jerman, ideologi sebagal konstruksi penciptaan ke-

benaran, bukan pengamatan, yang lahir dalam masyarakat yang 

berubah karena konflik dan memerlukan kesadaran baru untuk mem-

bangun kembali konsensus dan stabilitas, sehingga ideologi berko-

herensi dengan kenyataan. 155  Oleli karena itu, ideologi menjadi tidak 

terpisahkan dengan alam pikiran dan dinamika kehidupan uniat ma-

nusia sepanjang sejarahnya, sebagaimana agama dan ilmu pengeta-

huan dengan corakpemikiran yang berbeda satu sama lain. 

Ideologi menempati posisi clan fungsi yang penting dalam gerak-

an Islam di dunia Muslim. Lahirnya gerakan-gerakan Islam seperti 

lkhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, clan gerakan-

gerakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam clan Masyumi, tidak 

dapat dilepaskan dan ideologi. <arena ideologi dalam gerakan Islam 

memiliki pertautan dan landasan dengan ajaran Islam, maka dikenal 

istilah baku ideologi Islam atau Islamic Ideology. Konstruksi Islam se-

bagai ideologi (Islamic Ideology) didasarkan pada pandangan tentang 

Islam sebagai agama yang bersifat universal ("(slam asa universal tell- 
gion ),Is6 

Ideologi Islam adalah ideologi yang bersumber path paham hidup 

yang berasaskan Islam, yakni:"Satu ideologi yang sempurna karena 

mempunyai asa sebagai landasan keyakinan dan merupakan titik to-

lak clan setiap kegiatan, yang mutlak (tidak relatif), adanya pedoman 

cara untuk mencapai tujuan secara konkret dan lengkap, di mana 

dapat memimpin tingkah laku dantindakan para penganutnya (Mus-

lim) dengan tujuan yang jelas, balk tujuan akhir (ultimate goal) Se-

bagai sumber semua harapan maupun tujuan jarak dekat sebagai 

realisasi all alam kehidupan manusia di dunia ini' 17  Dalam konteks 

ideologi Islam tersebut, ideologi dimaknai sebagai seIuruh pikiran 

yang disusun secara sistematis diatas landasan suatu sistem keyakin-

an (mungkin bersumber pada wahyu atau filsafat) yang dapat me-

mimpin tingkah laku dan tindakan penganutnya ke arah tujuan yang 

akan dicapai, balk yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial- 
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politik maupun Iainnya'2 58  Mengenai Islam sebagai ideologi sebagai-

mana ditampilkan dalam gerakan-gerakan Islam, Jamuri niemberikan 

penjelasan dan argumentasi sebagai berikut: 

"Samoa gerakan Islam yang rnuncul pate awal abad kedua pulub 

mendasarkan ideologinya pate Islam. Meskipun secara budaya 

gerakan-gerakan Islam tersebut diperkaya oleh unsur Jokal dan 

nasional, pada dasarnya martha mi mencerminkan pandangan dan 

wawasan Islam yang beragam. Pads tingkat teori, ideologi itu 

dirumuskan berdasarkan prioritas nasional. Ideologi memainkan 

peranan panting bagi kelangsungan gerakan, dan menjadi sebuah 

mekanisrne internal yang panting dalam perkembangannya. Idee-

logi memuat seperangkat doktrin dan keyakinan yang dirumuskan 

dalam maksud dan tujuan gerakan. Di dalamnya terdapat sepe-

rangkat kritik terhadap tatanan kehidupan yang ada ran ingin 

diubahnya; seperangkat doktrin untuk membenarkan tujuan yang 

ingin dicapai; ran seperangkat keyakinan bagi program yang akan 

dilaksanakan. Dleh karena itu, baqi sebuah gerakan, ideologi tidak 

hanya memuat rencana panting untuk memecahkan persoalan te-

tapi jugs, sebagairuana dikatakan oleh Blumer, memberikan sepe-

rangkat nilai, koyakinan, kritik, alasan, dan pembelaan. Dorgan 

kata lain, ideologi memberikan arahan, justifikasi, senjata untuk 

melawan den mempertahankan inspirasi serta hacapan." 

Pandangan yang i-nempertautkan Islam sebagai ideologi, dalam 

makna Islam sebagai agama yang menyeluruh menyangkut segenap 

aspek kehidupan termasuk politik dan memproyeksikan Islam 1W se-

cara Iangsung atau integral dengan kehidupan politikatau negara, di 

kalangan pergerakan Islam seperti pandangan Hasan Al-Bana disebut 

dengan lslâmiyyah" (Islamiyah), sedangkan dalam wacana kontem-

porer dikenal dengan"lslamism"(lslamisme). Para penganut lslamiyah 

disebut dengan "lslami'un' sedangkan pengikut Islamisme disebut 

"IslamiC !s!âmiyyah (Islamiyah) rnenurut Syaikh Hasan Al-Bana, pan-

diri dan pemimpin utama AI-lkhwan Al-Muslirnin, rnenunjuk pada 
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pemahaman Islam secara integral, mencakup segala dimensi kehi-

dupan. Islam yang integral nienurut Al-Bana, itulah "Islam kami"(/s/o 

muno), yakni Islam sebagaimana diyakini, dipahami, dan dipraktikkan 

oleh Ikliwanul Muslimin. Islam yang bersumber pada AI-Quran clan 

As-Sunnah, yang mengikuti sirah solafus shôlift, jalan hidup generasi 

awal Islam yang saleh. Berikut makna dan maksud kata Islamiyah me-

nurut Al-Bana: 

"Kata (Islamiyah) mi mempunyai makna yang sangat bias, tidak 

sebagaimana yang dipahami secara sempit oleh sebagian orang. 

Kami moyakini bahwa Islam adalah sebuah sistem nilai yang koni-

prehensif, mencakup selurub dimensi kehidupan. Dia ruemberi 

petunjuk bagi kehidupan nianusia dalani semua aspeknya, dan 

menggariskan tormutasi sistemik yang akurat tentang hal itu. la 

sanggup menberi solusi alas berbagai masalah vital ran kebutuh-

an akan berbagai tatanan untuk mengangkat harkat kehidupan 

manusia."10  

Islamiyah dalam makna mutakhir (konternporer) sebagaimana di-

perkenalkan.para sarjana Barat yang mempelajari Islam dan fenome-

na gerakan-gerakan fundamentalisme Islam, sepadan dengan istilah 

atau konsep'islamisme"(Is/amism). Islamisme merupakan fenornena 

gerakan Islam kontemporeryang memandang Islam sebagai ideologi 

politik, termasuk yang membawa kecenderungan neofundamental-

isme yang sangat peduli pada penerapan syariat Islam. Dalam kaitan 

mi Olivier Roy rnenyatakan, "will refer to the contemporary movement 

that conceives of Islam os apolitical ideologyas 'lslamism" 61 . Pada per-

kembangan berikutnya, lslamisme mengalami perubahan bentuk 

yang tipikal dalam gerakan neofundamentalisme yang sangat peduli 

pada penerapan hukum Islam, yakni the shar'ia atau syariat Islam. Fe-

nomena gerakan Islam yang memperjuangkan Islam menjadi ideo-

logi politik can lebih praktis ke dalam institusi politik kenegaraan 
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bertolakdari panclangan bahwa Islam selain agama juga merupakan 

ideologi politik ((slam as much apolitical ideology as religion). 162  
Islarnisme memandang bahwa Islam sebagai cetak biru (blueprint) 

dan harus menjadi dasar bagi suatu ideologi politik Islam. Kalangan 

Islamis (mereka yang menganut Islamisme) selain meyakini Islam Se-

bagai niiai-nilai clan prinsip-prinsip bagi suatu ideologi politik, juga 

sampai tingkat tertentu mempersoalkan hubungan antara Islam clan 

konsepsi-konsepsi Barat dengan meyakini bahwa masyarakat dapat 

mengatasi masalah kehidupan modern jika benar-benar bertumpu 

pada Islam. Kalangan Islamis juga menaruh harapan atas reformasi 

legislatif yang mendorong negara menjalankan kepentingan besar 

dalam Islamisasi masyarakat dan secara khusus melaksanakan syariat 

Islam sebagai obat mujarab bagi masyarakat yang sakit.' 63  

Kelompok Islamis sebenarnya tidaklah tunggal, juga tidak selalu 

identikdengan konservatif atau tradisional is. Ijalam gerakan-gerakan 

Islam all dunia Muslim, bahkah muncul kelompok Islamis yang me-

nunjukkan kemodernan. Pandangan cukup menarik tentang Islamis-

me dikemukakan oleh Esposito dengan rnerujuk pada pandangani 

Bjorn Olav Utvik: 

'The ideologies, institutions, and goals of many Islamist groups 

reflect their modern orientation, character, and agendas. Islamist 

discourse, while sometimes at odds with secular counterparts, is 

modern and rational; it promotes developments that are conduc-

tive to individualization, social mobilization, and economic deve-

lopment. It is less anti dependency on the West and anti-Western 

intervention.' 104  

Bahwa ideologi, institusi, dan tujuan clan kebanyakan kelompok 

Islamis mencerminkan orientasi, watak, clan agenda yang modern. 

Wacana kaum Islamis, sambil sesekali berselisih dengan kalangan 

sekuler, adalah modern dan rasional, wacana itu mempromosikan 

pengembangan yang mendorong ke arah individualisasi, mobilitas 
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sosial, dan pembangunan ekonomi.Tidak banyakyang anti-ketergan-

tungan pada Barat dan anti-intervensi Barat. Esposito bahkan melu-

kiskan kelompok Islamis sebagaimana yang terjadi di Iran justru me-

ngembangkan kedaulatan rakyat, civil society, kemajemukan, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kelompok Islamis 

juga menjadi kekuatan yang sangat kritis dalam menyuarakan sikap 

antikorupsi terutama di pemerintahan, menganjurkan tanggung 

jawab clan kebebasan individu, dan mengembangkan orientasi merit 

ketimbang koneksi keluarga. Dengan orientasi yang modern itu 

bahkan implementasi dan kodffikasi Syariat Islam ke dalam undang-

undang dan aplikasinya melalui pengadilan seperti yang 

diperjuangkan oleh AI-Ikhwan Al-Muslimun justru menunjukkan 

orientasi yang modern ketimbang menyerahkannya pada institusi 

ulama dan qadi (religius scholars/judges). 165  

Bahwa kelompok Islamis mi terkesan antimodern, sesungguhnya 

mereka tidak antimodern, tetapi berdasarkan kearifan konvensional 

yang dimilikinya untuk melakukan kritik terhadap modernitas 16  Na-

mun, sebagian kalangan Islamis terutama yang menunjukkan ke-

cenderungan konservatif dan radikal atau kelompok fundamentalis 

skriptural memang antimodernitas seperti Taliban, setidak-tidaknya 

anti-penatsiran baru. Bagi kalangan Islamis, hanya satu Islam, yakni 

sebagaimana pada zaman Nabi, setelah itu Islam kehilangan arah ja-

Ian oleh modernitas, dan modernitas berarti sebuah kehilangan bagi 

Isla M.161  Di Indonesia misalnya, HizbutTahrir dan Majelis Mujahidin 

Indonesia menolakdemokrasi, karena demokrasi selain bertentangan 

dengan Islam,juga karena produk sistem kufur atau sekuIer.' 

Perkembangan gerakan Islamis akhir abad ke-20 dan awal abad 

ke-21 menunjukkan kecenderungan ke arah Islamisasi dan pemben-

tukan Civil Society seperti yang terjadi di Mesir, Aijazair,Tunisia,Turki, 

Jordan, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Kelompok-kelompok 

Islamis mi menawarkan alternatif visi dan institusi non-governmental 

dari mendinikan sekolah, rumah sakit, klinik-klinik, hingga ke pelayan-

an hukum, sosial, kesejahteraan sosial, dan asosiasi-asosiasi profesio- 
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nal. Islaniisasi all arena publik pada abad ke-20 dan ke-21 telah menja-

dijelas menu njuk pada pembentukan negara Islam, penekanan pada 

dimensi politikdan publik Islam, mengimplementasikan kembali Sya-

nat sebagal hokum, debat mengenai hak-hak perempuan dalam ke-

hidupan pribadi clan publik, serta kontrol tentang pendidikan. 

Kebangkitan Islam kontemporer clan pelaksanaan re-Islamisasi te-

lah mempertinggi perhatian seputar kemajuan clan pengembahgan 

kaum perempuan berhadapan dengan reformasi abad ke-20 dalam 

bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan relasi gender. Perempuan 

clan relasi gendertelah menjadi sentral menuju hukum Islam clan ma-

syarakat Muslim. Keluarga sebagai komponen dasar clan komunitas 

Islam telah menjadi dambaan yang cukup lama untuk dihormati Se-

perti untuk wahana pelatihan bagi generasi Muslim pada masa da-

tang.'° 

Namun, kecenderungan lain memang juga memperlihatkan ge-

jala konservativisme. Terdapat kelompok-kelompok Islamisme yang 

ingin mempraktikkan pola hidup kaum Salaf pada masa Iampau da-

lam hal-hal yang parsial secara ketat clan harfiah seperti dipraktikkan 

Jama'atTabilgh dari Pakistan, gerakan Salafi Yamani clan Haraki, lebih 

keras lagi bahkan sebagaimana ditampilkan olehTaliban di Afghanis-

tan. Kelompok ini juga sangat anti-Barat, eksklusif dengan kecende-

rungan suka nienganggap pihak lain sebagai "tidak lslami' melaku-

kan domestikasi kaum perempuan secara ketat, menolaksistem selain 

Islam, clan pandangan negatif lainnya tentang kehidupan. Islamisme 

yang sangat kaku clan serba-tertutup sening disepadankan dengan 

fundamentalisme. Olivier Roy menggambarkan adanya Islamisme 

yang hanya peduli pada perjuangan menegakkan syariat Islam (con-

cerned solely with reestablishing Muslim law, the sharia) clan menguta-

makan Islamisasi masyarakat (given to the Islamization of the society) 

untuk membedakannya clan aktivisme politik yang lebih menguta-

makan perjuangan politik (accorded the political struggle)) 70  

Dan gambaran di atas terkuak suatu perspektif lain bahwa Islamis-

me clan kelompok Islamis dalam vanian yang beragam tidak semata- 



PANDANGAN-DUNIA DAN ORIENTASI GERAKAN ISLAM 	 181 

mata bercorak fundamentalis dalam konotasi yang radikal dan anti-

kemajuan, kelompok mi juga sedang bergerak ke arah kemajuan can 

modernitas kendati tidak harus mengekor atau sama dengan kema-

Juan dan modernitas Barat yang selama mi memang mereka kritik. 

Perspektif ini tentu tidak dengan sendirinya menyamakan setiap Is-

lamisme dalarn bingkai kemajuan dan menutup kecenderungan-ke-

cenderungan anti-kemajuan dan bercorak radikal sebagaimana hal 

serupa sering terJadi dalam berbagal gerakan keagamaan yang pada 

dasarnya memang tidaklah monolitik. 

Fakta lain memang menunjukkan bahwa Islamisme yang dernikian 

kuat atau militan menunjukkan kecenderungan pada politisasi aga-

ma, tidak teleran pada perbedaan dan pluralitas, eksklusif, can me-

ngobarkan semangat kekerasan can perlawanan terhadap hal-hal 

yang dianggapnya mewakili "kekafiran"kebatilan"dan"kemungkar-

an' Demikian pula, dalam gerakan-gerakan Islamisme yang mene-

kankan pada penerapan syariat, yang oleh Olivier Roy dikategorikan 

sebagai kelompok Islamis neofundamentalisme Islam, corak keras 

atau militan dan harfiah atau literal cukup menonjol ketimbang watak 

modernnya, sehingga yang tampil ke permukaan sering dicap atau 

diberi predikat sebagai gerakan Islam Salafi yang keras, gerakan radi-

kal, dan fundamentalisme Islam sebagaimana pandangan umum Se-

lama ini menyatakan demikian 17 ' 

Gerakan Islam 

Islam dalam realitas sosio-historis para pemeluknya terutama dalam 

menghadapi perubahan-perubahan sosial yang menghadang men-

Jelma ke dalam gerakan-gerakan keagamaan. Gerakan agama selalu 

mengenai masalah kebenaran dari doktrin atau ajaran yang sedang 

dianut, yang menyangkut penghayatan kultural tentang bagaimana 

sesungguhnya sesuatu yang diyakini itu terpancar dalam kehidupan 

pribadi clan kenyataan sosial.' 72  Gerakan agama di lingkungan umat 

Islam, yang disebut gerakan Islam, tidak lepas bahkan tampak kental 

menunjukkan pergumulan antara doktrin ajaran dan realitas kehi- 
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dupan para pemeluknya balk dalam menghadapi keadaan internal 

maupun dunia luar. 

Pada masa sejarah Islam Mask pasca-Nabi Muhammad wafat ter-

utama sejak era Al-Khulafa Al-Rasyidin, sebenarnya telah muncul ge-

rakan-gerakan Islam yang Iah ir dalam pergumulan internal. Fenome-

na baru tersebut muncul untuk pertama kalinya dengan kelahiran 

gerakan Khawarij dalam peristiwa konflik kekuasaan peralihan dan 

Khalifah Utsman ke Khalifah All bin AbiThalib yang melibatkan Mua-

wiyah clan kemudian menjadi titik awal terbentuknya kekuasaan Di-

nasti Umayyah. Kelahiran Khawarij itulah oleh Faziur Rahman disebut 

sebagai kelahiran sekte-sekte awal can pembentukan ortodoksi 

Sunni"dalam sejarah Islam. 178  Kelahiran Khawarij telah menandai era 

perpecahan dalam sejarah umat Islam generasi awal yang kernudian 

disusul dengan kelahiran gerakan-gerakan Islam lain seperti Asyariy-

yah, Maturidiyyah, Sunni, can Syi'ah, yang memiliki corak ideologis 

dalam gerakan Islam. Dalam hal ini Rahman sarnpai pada kesimpulan 

sebagai berikut: 

"Perpecahan yang Ierjadi pads masyarakat Muslim awal secara 

implisit bercorak ideologis, terutama setelah pemberontakan ter-

hadap litsman. Beborapa lagi setelah itu, seperti pemberontakan 

Mu'awiyah terhadap Ali dan pemberontakan Thalhah dan Zuhair 

terhadap Ali ruerupakan pertentangan politik sepenuhnya. Sc-

dangkan pemberontakan atas name keadilan den kehaikan dilaku-

kan oleh kaum Khawarij. Kemudian, diawali dengan Zayd, cucu 

Ali, yang rare pengikutnya dikenal dengan kaum Zaidiyyah, porn-

berontakan itu berlanjut." 174  

Kaum Khawarij adalah kelompok masyarakat yang sangat puritan, 

idealis, dan egalitarian, di mana gerakan kauni wanita juga tampak 

memainkan peranan. Namun, karena terdiri atas orang-orang - Badui, 

kaum Khawarij tidak dapat mempertahankan kesatuan yang efektif, 

sehingga di antara mereka sendiri terjadi saling pengafiran. Kaum ini 
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secara praktis tidak lebih car sekadar kelompok pejuang can bukan 

pemberontak yang tenorganisasi dan bersatu, sehingga akhirnya ca-

pat ditaklukkan oleh penguasa Umayyah. Tetapi, pemberontakan 

kaum Khawanij kemudian melahirkan neaksi di kalangan khalayak 

umum kaurn Muslim, yang memunculkan gerakan lain, yakni Jab-

bariyyah, Asyariyyah, dan lain-lain, yang mengangkat perdebatan-

perdebatan sengit teologis seputar irjo'(penundaan hukum terhadap 

mereka yang dianggap keluar dari iman), qadar (ketentuan Tuhan), 

can lain-lain 175  

Pada perkembangan berikutnya, setelah Abad Pertengahan Iewat 

clan negara-negara yang berpenduduk mayoritas kaum Muslim atau 

negara-negara Islam di belahan Asia dan Afrika berada dalam penja-

jahan Baratterutama Prancis, Inggris, can Belanda, keadaan masyara-

kat Islam praktis berada dalam kondisi tertindas karena penjajahan. 

Dalam periode yang cukup lama inilah muncul gerakan-gerakan ke-

agamaan yang dilakukan umat Islam muncul dalam bentuk perla-

wanan menghadapi kolonialisme. Gerakan-gerakan Islam baiksecara 

terencana maupun sporadis hadir meIakukn pemberontakan-pem-

benontakan di hampirseluruh wilayah di setiap negeri terjajah. Dalam 

era ini, kehadiran gerakan-gerakan tarekat dalam pemberontakan 

melawan penjajahan memberi warna tersendini cad gerakan-gerakan 

keagamaan di negeni-negeri Muslim, termasukdi Indonesia. 176  Dalam 

periode kolonialisme itulah kemudian lahir gerakan-gerakan pemba-

ruan Islam yang dipelopori antara lain Muhammad bin AbdulWahhab 

di Arab Saudi, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha di 

Mesir, Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, Syaikh Waliyullah di 

India, termasuk gerakan-gerakan senupa di Indonesia. Gerakan-ge-

rakan Islam di Indonesia seperti Syarikat Islam (1911) can Muhamma-

diyah (1912) bahkan mengawali era banu Iahinnya gerakan Islam mo-

dern yang turnbuh bersamaan dengan gerakan-gerakan kebangkitan 

kemerdekaan pada awal abad ke-20.' 77  

Gerakan-gerakan Islam terutama sejak abad ke-la hingga abad 

ke-20 tumbuh clan berkembang menandai gerakan kebangkitan Is- 



184 	 ISLAM SYARTAT 

lam yang memiliki semangat yang sama, yakni melawan kolonialisme 

Barat dan membangun kembali umat Islam dari puing-puing kemun-

cluran atau keterbelakangan. Pada era inilah kemudian lahir gerakan 

Islam revivalisme, reformisme, clan fundamentalisme sebagaimana 

catatan Lawrence berikut ml: 

"Tiga gerakan Islam yang berskala luas—revivalisme, ref ormisme, 

dan fundamentalisme—merupakan poia interaksi antara Eropa 

dan Dunia Islam. Perkembangan terbaru dalam interaksi Ito dimolai 

dengan ekspansi kolenial Eropa pada abad ke-18 dan 19. Rnaksi 

pertamanya adalah revivalisme. Ketika revivalisme tidak heriiasil 

mencapal tujuan jangka panjangnya, qerakan im digantikan oleh 

upaya nielakukan ref orniasi Islam dengan cara bergandengan ta-

ngen bersama gerakan-gerakan nasionalis. Ketika gerakan mi juga 

tidak menunjukkan basil, baruiah muncul Islam fundamentalis." 178  

Gerakan ref?rmisrne Islam dikenal pula sebagai gerakan Moder-

nisme, yang di belakang had gerakan ni ada yang bercorak reformis-

modernis hingga sekuler-modernis. Sedangkan revivalisme clan fun-

damentalisme memiliki varian lain yakni tradisional-konservatif can 

puritan-fundamentalis.' 7°  Fazlur Rahman memperkenalkan karakter 

lain dari gerakan Islam, yakni neomodernisnie Islam, sebagai varian 

lanjutan car! Modernisme Islam) 80  Perkembangan mutakhir bahkan 

memunculkan gerakan baru yang dikenal Islam liberal. 18' Gerakan 

Islam yang disebut terakhir sering dikategorikan sebagal berbeda 

secara tajam atau bertentangan dengan gerakan-gerakan sebelum-

nya yang berconak revivalis clan fundamentalis, tetapi memiliki per-

tautan dengan modernisnie clan neomodernisme Islam) 82  

Rev! valisme Islam 

Revivalisme merupakan gerakan kebangkitan kembali Isla M.183  Pada 

umumnya istilah"kebangkitan lslam"dipergunakan untuk semua ge- 

rakan yang bertujuanmemperbarul cara berpikir clan cara hidup 
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umat Islam. Dalam pemikiran IbnTaimiyyah gerakan seperti mi dma-

makan "muhyi atsari Salaf' yakni membangkitkan kembali ajaran-

ajaran lama, yakni para generasi Salaf yang saleh. Gerakan in' ingin 

mengembalikan umat Islam pada ajaran yang bersumber pada Al-

Quran can Sunnah Rasul yang murni, menentang praktik-praktik ke-

musyrikan clan bid'ah, clan mempraktikkan ijtihad, sehingga disebut 

pula sebagai Gerakan SaIaf) 

Revival isme Islam memiliki karakter keyakinan umum sebagai ber-

ikut. Pertama, Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap; 

bahwa agama integral dengan politik, hukum, clan masyarakat. ICe-

duo, kegagalan masyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh pe-

nyimpangan mereka dan jalan lurus Islam dan mengikuti jalan sekuler 

Barat, dengan ideologi clan nilai-nilai yang sekuler can materialistis. 

Ketiga, pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali pada Islam, 

sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspi-

rasinya car Al-Quran clan gerakan besar Islam yang pertama yang 

dipimpmn oleh Nabi Muhammad. Keempot, untuk memul ihkan kekua-

saanTuhan clan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum 

berinspirasi digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-

satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat Muslim. Ke-

limo, meski Westernisasi masyarakat dikecam, tidak demikian dengan 

modernisasi, ilmu pengetahuan clan teknologi ditenima, tetapi ke-

duanya harus ditundukkan di bawah akidah can nilai-nilai Islam demi 

menjaga dan Westernisasi clan sekularisasi masyarakat Muslim. Ke-

enam, proses Islamisasi atau lebih tepatnya re-Islamisasi memenlukan 

organisasionganisasi atau serikat-senikat Muslim yang berdedikasi 

dan terlatih, yang dengan contoh can kegiatan mereka, mengajak 

orang lain untuk Iebih taat, clan orang-orang yang ingin benjihad me-

Jawan korupsi can ketidakadilan sos i a l)85 

Revivalisme Islam sebagai sebuah gerakan tidaklah tunggal. Hun-

ter can kawan-kawan menjelaskan fenomena gerakan Islam gerakan 

revivalis atau kebangkitan Islam yang tumbuh mekar sejak Revolusi 

Iran tahun 1979 can tersebar di Mesir, Suniah, Lebanon, Irak, Palestina, 
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Arab Saudi, Aijazair, Pakistan, Malaysia, Indonesia, selain di Iran de-

ngan pola atau tipologi yang berbeda-beda. 186  Dekmejian membuat 

taksonomi ideologi kelompok Islam revivalis ke dalam empattipologi 

atau kategori, yakni Gradualis-Adaptasionis, Syi'ah Revolusioner, 

Sunni Revolusioner, can Mesianis-Primitif.1 87  Jika disimpulkan gerakan 

revivalis menurut Dekmejian dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori yaitu Gradualis atau Adaptasionis, Revolusionis, dan Me-

sianis. 

a. Revivalis Islam Gradualis 

Gerakan ini merupakan gerakan revivalis yang besar dari kalangan 

Sunni yang karakter gerakannya mengikuti kebijakan-kebijakan 

bertahap untuk mempertinggi kesadaran keagamaan di kalangan 

masyarakat, sambil terus rnendorong upaya pelaksanaan syariat 

oleh negara. Kelompok Gradualis-Adaptasionis dalam upaya me-

negakkan tatanan Islam menunjukkan fieksibilitas dan kesiapan 

untuk mengadaptasikan ideologi-ideologi can program-program-

nya dengan kondisi modern. Kelompok mi ditunjukkan oleh ge-

rakan Ikhwanul Muslimin dan gerakan-gerakan yang berafiliasi 

dengannya di sejumlah negara yaltu di Mesh, Irak. Negara-negara 

Teluk, Sudan, Yordania, can Afrika Utara. 

b. Revivalis Islam Revolusioner 

Kelompok Revivalis berkembang di tubuh umat Islam balk di ka-

langan Sunni rnaupun Syi'ah. Kelompok ini bersifat militan dan 

revolusioner dengan komitmen gerakan pada pembaruan umat 

Islam melalui upaya kembali pada akar-akar Islam, melakukan ad-

vokasi militansi dan jihad dalam rnempertahankan Islam, pema-

duan ideologi revivalis dengan aktivisme sosial dan politik, dan 

kesiapan untuk menghadapi otoritas keagamaan can politikserta 

kesediaan untuk menderita demi mempertahankan keyakinan ke-

agamaan Islam. 



PAN DANGAN-  DUN IA DAN ORIENTASF GERAKAN ISLAM 	 IS? 

Di kalangan Syiah, kelompok in I varian utamanya dan Revolusi 

Islam Iran yang dipelopori Ayatollah Khomeini dengan memben-

tuk Republik Islam Iran yang dibangun di atas konsep Wilâyatal-

Faqih (perwalian dari ahil hokum) yang dipegang oleh Khomeini. 

Varian kelompok Revolusioner Syi'ah di luar gerakan Revolusi Iran 

adalah gerakan Hizb al-Dakwah al-lslamiyah di trak dengan ge-

rakan-gerakan yang berafihiasi padanya di negara-negara Teluk, 

juga gerakan Hizbullah, Jihad Al-Islam, dan AMAL Islam di Leba-

non Selatan. - 

Sementara itu,darl kelompok Revolusioner Sunni ialah gerakan 

Wahabiyyah di Arab Saudi, Sanusiyah, Mandiyah, dan gerakan-ge-

rakan Salafiyah, kemudian Al-Ikhwan Al-Muslimin niilitan di Mesir 

pasca-pembunuhan Hasan Al-Bairn pada tahun 1949, yang dipim-

pin Sayyid Quthb yang juga terbunuh (dihukum gantung) pada 

tahun 1965 di bawah rezim Gamal Abd Nasser. Kelompok revivalis 

Sunni militanjuga diiakukan oleh Ikhwanul Muslimin Suriah, Orga-

nisasi Pembebasan Islam di Mesir can Yordania, Organisasi Jihad 

danTafkir Wa AI-Hijra di Mesir, serta kelompok-kelompok yang sa-

ma selain di Mesir,yaitu di Afrika IJtara, Lebanon, Israel, Arab Saudi; 

Tepi Barat, can negera-negara Teluk. 

C. Revivalis Islam Mesianis 

Kelompok mi merupakan bentuk ideologi revivalis yang paling 

puritan yang muncul secara periodik dalam sejarah Islam. Pada 

abad terakhir, kelompok Mesianis atau disebutjuga gerakan Mah-

di lebih banyak berkembang di kalangan Islam Sunni daripada 

Syiah. Gerakan mi ditunjukkan oleh Al-Anshar di Sudan,Tafkir Wa 

Al-Hijra di Mesir,JamaatAI-Muslimin lil-Tafkir di Mesir, dan lkhwan 

di Arab Saudi. Gerakan Mesianis atau Mandi ditandai oleh sikap 

puritanisme yang ketat dan primitivisme, yang berusaha untuk 

mencontoh kehidupan Nabi dan bentuk kehidupan komunitas 

Islam generasi pertama. Para pemimpin gerakanmni berusaha on- 
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tuk menciptakan kembali umat Nabi can menentang pembaruan 

atau menentang usaha-usaha untuk beradaptasi dengan kondisi-

kondisi modern. 

Secara umum Mumtaz Ahmad menyimpulkan bahwa gerakan-

gerakan revivalisme di Iran, Mesir, dan Lebanon cenderung militan, 

sedangkan di Pakistan lebih akomodasionis. 188  Artinya orientasi clan 

pola gerakan Islam revivalis ada yang cenderung militan atau radikal, 

tetapi terdapat pula yang bercorak akomodatif, sehingga gerakan 

Islam ini tidaklah tunggal tetapi beragam. 

Salah satu fenomena gerakan yang menonjol dari gerakan reviva-

ls ialah gerakan Wahabiyyah, sebagai bentuk persekutuan antara 

kaum Wahabi yang dipimpin Muhammad bin Abdul AI-Wahhab de-

ngan Kepala Suku Najd bernama Ibn Sa'ud di Arab Saudi. Persekutuan 

tersebut menghasilkan Kerajaan Arab Saudi yang sekarang, yang me-

ngontrol dua kota suci Makkah clan Madinah. Di Afrika, gerakan revi-

valis melibatkan kaum Fulani-Qadri di Nigeria. Di Indonesia dikenal 

dengan gerakan kaum Padri di Sumatra. Gerakan revivalis di banyak 

negara Islam melibatkan kaum Sunni, sedangkan di Iingkungan Syi'ah 

dikenal kaum Bahai, yang tidak disukai oleh mayoritas Syiah.' 

Gerakan Wahabiyyah dilekatkan dengan Muhammad bin Abdul 

AI-Wahhab (1703-1792), sosok revivalis yang keras di Jazirah Arab, 

pengikut gerakan mi disebutWahabi (Wahhabi). Para pengikutAbdul 

Al-Wahhab sendiri sebenarnya lebih rnemilih sebutan"Muwahhidun' 

artinya orang-orang mengikuti Tauhid (Keyakinan kepada Allah Yang 

Maha Esa) yang menjadi landasan can orientasi utama ajaran Islam. 

Namun, sebutan"WahhabF'untuk pengikutnya dan"Wahabisme"atau 

"Wahabiyyah" untuk gerakannya, jauh lebih populer dari gerakan 

Islam yang sering disebut sebagai pelopor gerakan Salafiyah can 

bahkan fundannentalisme Islam yang militan pada abad modern. 1°  

Gerakan Wahabi menjadi kekuatan yang militan setelah Abd AI-Wai-

hab bergabung dengan pemimpin lokal Arab Saudi yang bernama 

Muhammad bin Saud dan Daniyah, yang melahirkan kekuasaan baru 
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di Semenanjung Arab Saudi, yang memadukan rnilitansi agama can 

kekuatan rniliter yang meluas di Jazirah Arab can akhirnya memben-

tuk clan rnenjadi peletak dasar bagi pemerintahan baru Kerajaan Is-

lam Arab Saudi yang bercorakWahabiyyah. 

GerakanWahabi secara tegas can keras menolak sinkretisme kaum 

sufis dan tradisional yang membawa pada praktikagama yang bersifat 

syirik atau politeistik, seraya rnenggelorakan gerakan menegakkan 

tauhid atau monoteisme yang membawa semangat transendensi 

Tuhan. Demikian kerasnya hingga gerakan Abd AI-Wahhab mema 

sukkan golongan Muslim yang terlibat keyakinan can praktik keaga-

maan yang menempuh jalan sufi yang menjurus ke syirik sebagai 

kafir can boleh dibunuh karena meninggalkan ajaran Islam 191  Gerak-

an ini sangat tipikal dan pengaruhnya meluas ke hampir seluruh Du-

nia Islam pada abad ke-18 itu, termasuk ke Indonesia. Banyak guru 

yang pergi naik haji can menuntut ilmu ke Arab Saudi kala itu setelah 

kembali ke Tanah Airnya membawa semangat Islam Wahabisme 102 . 

Dengan gerakan menegakkan tauhid yang murni sebagal prinsip 

akidah monoteisme absolut yang menjadi doktrin utamanya, Waha-

biyyah melakukan penghancuran atas kuburan-kuburan can benda-

benda yang keramat yang diberhalakan"sebagai ikhtiar untuk men-

cegah umat Islam terjerumus kejalan kemusyrikan dengan radikal ke 

semua jazirah yang menjadi area pengaruhnya. Bukan hanya di Mak-

kah dan Mad inah yang menjadi pusat kekuasaan Islam kala itu,Waha-

biyyah melakukan gerakan penghancuran benda-benda can kubur-

an-kuburan yang dikeramatkan, bahkan hingga ke wilayah Irak di 

Karbala, sehingga menimbulkan konflik dengan kalangan Syi'ah. 193  

Karena karakternya yang keras inilah,Wahabi dikenal sebagai gerakan 

Islam yang Iebih radikal can tidak kenal kornpromi terhadap ajaran-

ajaran yang dipandang tidak Islami. 1" 

Kendati beragam, terdapat basis atau kerangka ideologis yang ber-

sifat umum dari gerakan revivalis Islam di dunia Muslim, yaitu: 

(1) Din wa aI-Daulât. Bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang 

total, yang secara universal dapat diterapkan semua keadaan, 
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waktu, dan tempat. Pemisahan antara agama (din) can negara 

(daulOt) tidak dapat diterima, hukum syariat dalam Islam bersifat 

inheren, Al-Quran niemberikan syariat dan negara menegakkan-

flya. 

(2)Al-Quran don al-S unnah. Bahwa fondasi Islam adalah Al-Quran 

can AI-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk kembali pada 

akar-akar Islam yang awal can praktik-praktik umat Nabi yang pu-

ritan dalam mencari keaslian dan pembaruan. Kalau umat Islam 

tidak kembali pada "jalan yang benar" dan para pendahulu me-

reka, maka tidak akan selamat. 

(3)Puritanisme dan Keadilan Sosiol. Bahwa keluarga merupa kan 

tonggak masyarakat dengan laki-laki ditempatkan sebagai pe-

mimpin can yang bertanggung jawab, sementara perempuan 

adalah sumber cinta dan kebaikan. Nilai-nilai dan adat-istiadat bu-

daya Barat ditolak sebagal sesuatu yang asing bagi Islam. Media 

massa diperintahkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai can prak-

tik-praktik Islam daripada menyebarkan pengaruh-pengaruh bu-

daya asing. Kembali pada jalan yang benar juga mensyaratkan 

Penegakan keadilan sosial-ekonomi. Semua harta kekayaan men-

jadi milik masyarakat can akhirnya menjadi milikTuhan, manusia 

hanya memanfaatkan kekayaan yang didapat melalui usahanya. 

Islam mengakui hak-hak pribadi, tetapi membatasinya sesuai de-

ngan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kekayaan yang di-

kumpulkan melalui monopoli, nba, ketidakjujuran dilarang, Se-

dangkan praktikzakatyang disertai dengan kebijakan negara akan 

memajukan kead ilan sosial can akhirnya akan memperbaiki kese-

jahteraan kelas. Dalam mempromosikan pethbangunan ekonomi, 

masyarakat Islam harus menghindari terjerumusnya pada situasi 

ketergantungan pada negara-negara industri maju. 

(4)Kedaulatan dan Hukum Allah berdasarkan syariat. Bahwa tuju-

an pokok umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di 

muka bumi dan hal itu hanya dapat dicapai dengan menetapkan 
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tatanan Islam (NizhOm al-Is/om) di mana syariat merupakan un-

dang-undang yang tertinggi. Tegaknya masyarakat Islam akan 

menjamin kebebasan seseorang dad orang lain cancan keinginan 

dirinya. Melalui Islam, keselamatan kemanusiaan itu dapat diwu-

judkan. 

(5) Jihad PilarKeenam. Bahwa Muslim yang balk diperintahkan untuk 

menjalankan Rukun Islam yang lima clan kewajiban-kewajiban 

dalam Islam serta berkomitmen untuk bertindak membangun 

masyarakat yang ideal sesuai dengan syariat. Jihad bukan hanya 

"bertahan" melainkan juga menaklukkan semua halangan yang 

mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia, 

sehinggajihad bermakna komprehensif clan menghancurkan ke-

hidupan jahiliyah, termasuk dengan menggunakan kekerasan. 195  

Revivalisme di tangan para aktivisme yang radikal menunjukkan 

kecenderungan yang radikal pula baik dalam meyakini, memahami, 

clan mempraktikkan ajaran agama maupun dalam memandang pihak 

lain. Di antara kecenderungan revivalisme radikal ialah memiliki ka-

rakter sebagai berikut: 

(1) Mentalitas Perang Salib, neokolonialisme Barat (khususnya Ame-

rika Serikat) dan Timur (Uni Soviet kini Rusia), can kekuatari Zio-

nisme mengadu domba Barat melawan Dunia Islam. 

(2) Pembentukan pemerintahan Islam bukan sekadarsuatu alternatif, 

melainkan suatu kewajiban syar'i, berdasarkan perintah atau ke-

hendakTuhan. OIeh karena itu, setiap orang Islam harus mematuhi 

can mengikuti mandat Ilahi mi dengan berjuang untuk menegak-

kan can mematuhi hukum Tuhan. 

(3) Karena legitimasi pemerintah-pemerintah Muslim didasarkan pa-

da syariat, maka pemerintah-pemerintah yang tidak mematuhi 

syariat adalah tidak sah. Mereka yang tidak mematuhi hukum Is-

lam, maka pemerintah-pemerintah atau individu-individu itu ber- 
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salah karena kafir. Mereka bukan lag  Muslim, melainkan para ateis 

yang kekafirannya menuntut untuk dijihadi. 

(4) Oposisi menentang pemerintah yang tidak sah diperluas untuk 

menentang ulama resmi, serta masjid-masjid dan dai-dal dukung-

an negara yang dianggap terkooptasi oleh pernerintah. 

(5) Jihad melawan kekafiran dan orang-orang kafir adalah tugas suci. 

OIeh sebab itu, semud Mukmin sejati diwajibkan untuk meme-

rangi pemerintah semacam itu clan para pendukungnya, balk An 

perseorangan atau pemerintah-pemerintah asing. Seperti kaum 

Khawarij pada zaman awal Islam, kaum radikal mi menuntut ko-

mitmen dan ketaatan total. Orang menjadi Mukmin sejati atau ti-

dak sama sekali (kafir), selamat atau terkutuk, teman atau musuh 

Tu han. 

(6) Orang-orang Kristiani dan Yahudi umurnnya dianggap sebagai 

kal9r dan bukannya AhIl Kitab karena hubungan mereka dengan 

kolonialisme Barat (Kristen) clan Zionisme. Mereka dipandang se-

bagai rekanan dalam sebuah konspirasi Yahudi-Kristen melawan 

Islam clan Dunia Islam."' 

Dalam konteks sosiologis, kelahiran revivalisme Islam tidaklah Se-

mata-mata berdasarkan sebab-sebab keagamaan. Menurut Lawrence, 

gerakan revivalis atau revivalisme harus dibaca dalam konteksreaksi 

ideologis clan kelompok-kelompok kepentingan Muslimin tertentu 

atas kerugian yang mereka alami. Islam pun menjadi simbol perla-

wanan menghadapi penciutan secana bertahap atas perdagangan 

internal dan eksternal, yang diakibatkan oleh kegiatan dagang ne-

gara-negara nianitirn Eropa, khususnya Portugal, Spanyol, Belanda, 

Inggris, clan Prancis'2 9' 

Gerakan revivalis mutakhir di dunia Muslim muncul pada abad 

ke-20, yang sering disebut sebagai"neorevivalisrne' gerakan-gerakan 

keagamaan baru, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesin dan Jamaat-i-

Islam! di anak benua India (Pakistan). Neoreviva!isme muncul bersa- 
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maan dengan gerakan-gerakan reformisme Islam, tetapi Iebih keras 

daripada gerakan Islam yang disebutkan itu. Gerakan ini memandang 

umat Islam kala itu berada dalam keadaan yang kritis. Sebagaimana 

kaum modernis, neorevivalis niengakui kelemahan internal umat Is-

am dan adanya ancarnan eksternal (imperialisme) Barat, serta pen-

tingnya ilmu pengetahuan Dan teknologi. Tetapi, berbeda dengan 

kaum reformis modernis dan reformis sekuler, neorevivalis bersikap 

lebih keras terhadap Barat dan menegaskan keswasembadaan Islam 

yang mutiak. 198  Dalam pemikiran Dan praktik keagamaan, neorevi-

valisme rnenunjukkan watak dan orientasi yang konservatif. Menge-

nai gerakan neorevivalis, berikut pandangan Iebih jauh dari Espo-

sito menyatakan sebagal berikut: 

"Neorevivalis cenderung niengikuti tradisionalisme konservatif da-

lam he] kecenderungan mereka untuk menyamakan antara pepaf-

s/ran /iistoris yang mereka warisi dari pare peridahulu mereka 

dengan wahyu. Mereka menganut pemikiran yang agak roniantis 

dan statis tentang perkembangan akidah dan praktik Islam. Sikap 

in' dapat dipahami, disebabkan oleh persepsi dan pengalaman me-

reka tentang modernitas sebagai ancaman politik Barat dan doni-

nasi serta asirnilasi kuIturaInya." 9  

Gerakan neorevivalis yang sangat menonjol pada era abad ke-20, 

yang sering juga dimasukkan dalam kategori fundamentalisme Islam, 

ialah Ikhwanul Muslimin dan Jamaat-i-Islami. Dalam masa paling be-

lakangan, bahkan dengali karakter yang jauh Iebih keras dan sangat 

konservatif, dapat dimasukkan gerakan Taliban di Afghanistan. 1]ga 

gerakan Islam yang berhaluan keras tersebut sering pula dikatego-

risasikan sebagai fundamentalisme Islam, kendati istilah mi banyak 

dikritik dan mulai diberi label lain,yakni lslamisme.20° 
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1. AI-Ikhwan Al-Muslimin 

AVlkhwan Al-Muslimin (Persaudaraan Muslim, The Muslim Brother-

hood) sering pula disebut secara gampang Ikhwanul Muslimin, adalah 

organisasi Islam berhaluan keras yang didirikan oleh Syaikh Hasan 

Al-Bana pada bulan Marettahun 1928. Gerakan in' lahirdi Ismailiyah, 

sebuah kota clan salah satu provinsi di bagian timur dari Kairo, Mesir. 

Al-Bana sebenarnya seorang guru, lahir tahun 1906 di Mahmudiyah, 

sebuah kota dekat Iskandariah (Alexandnia),tidak jauh cari Ismailiyah. 

Namun, melalui gagasan-gagasannya dan kernudian setelah mendini-

kan lkhwanul Muslimin, Al-Bana berubah menjadi sosok yang memi-

liki daya tank can kharisma yang luar biasa, sehingga bersania or-

ganisasinya menjadi kekuatan Islam yang menonjol, tangguh, dan 

berpengaruh sangat luas tidak sdja di Mesir, tetapi meluas ke Jazirah 

TimurTengah can bahkan di Dunia Islam. Karena pergerakannya yang 

militan, kemudian terlibat dalam konflik-konflik politikyang keras de-

ngan rezim penguasa setempat Al-Bana dan juga Sayyid Quthb di 

Mesir, sebagaimana Maududi di Pakistan, digolongkan sebagai tokoh 

kaum fundamentalis, yang berhaluan keras. 201  

Sebagaimana pada umumnya kaum revivalis, bahwa dengan se-

mangat"kembali pada keutuhan Islam' yakni Islam yang integral dan 

universal, Al-Bana dengan AI-Ikhwan Al-Muslimin yang dipimpinnya 

menyuarakan can memperjuangkan terbentuknya Sistem Islam dan 

Ideologi Islam yang totalistik menuju path apa yang dikatakan Al-

Bana sebagai pembebasan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam ke-

hidupan. Pemimpin lkhwanul Muslimin mi mengkritik paham yang 

meletakkan Islam sekadar ritual ibadah yang bersifat ruhaniah belaka 

dan dikatakannya sebagal pandangan yang salah dan sempit. Berikut 

kutipan Al-Bana mengenai Islam yang integral yang dikatakannya 

sebagai "Islam kami" (Islom Al-lkhwOn Al-Muslim in): 

3ebagian orang memahami secara salah bahwa Islam itu terbatas 

pada berbaqai ritual ibadah yang bersif at ruhaniah sala. Karenanya 
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mereka banya rnongungkung diri dalam pemahaman yang sempit 

itu. Dan kami tidak ingin niemahami Islam dengan care yang seni-

pit seperti itu. Kami memahami Islam secara integral, rnencakup - 

dimensi kehidupan dunia dan akliirat. Ini bukanlab klaim yang kami 

mat hurt. Tetapi, memang itulah yang kami pahami dan Kitab 

Allah dan hasil napak Was kami kepada generasi terdahulu Islam 
"202 

lkhwanul Muslimin pada awalnya merupakan gerakan Islam yang 

moderat clan bergerak dalam reformasi moral can sosial seperti men-

dirikan sekolah, kilnik kesehatan, masjid, bahkan mendirikan industri 

kecil di pedesaan-pedesaan. Anggotanya pada mulanya juga kaum 

Muslim yang jelata atau miskin di pedesaan. Namun, dalam perkem-

bangan berikutnya, terutama setelah markasnya pindah dart Ismaili-

yah ke Kairopadataliun 1933, gerakan mi menjadi luas can masuk ke 

pergerakan politik dengan anggota seat itu sekitar setengah juta 

orang terdini atas pare maliasiswa, dokter, profesional, pegawai ne-

geri, can bahkan anggota tentara. Persentuhan dengan politik terse 

but makin kental setelah terlibat dengan konflik politik dan gerakan 

antikoioniai Inggris can pemerintahan Mesir di bawah kepemimpin-

an Raja Faruk,juga penentangannya terhadap berdininya negara Israel 

di Yerusalem pada era tahun 1948. Sejak itu konflik politik dengan 

pihak rezim berkuasa tidak terhindarkan, lebih-Iebih setelah Raja 

Faruk terbunuj-i tahun 1945, dengan tudingan dialamatkan kepada 

aktivis lkhwanul Muslimin. Strategi politik mi berujung pada pe-

nangkapan para aktivis lkhwanul Muslimin, bahkan pace tahun 1949 

dengan ditembaknya 1-lasan Al-Bana oleh polisi rahasia Mesir, yang 

kian melarutkan lkhwanul Muslirnmn dalam pergerakan politik yang 

keras. Setelah Al-Bana terbunuh, lkhwanul Muslimin dipimpin oleh 

Hasan Ismail Al-Hudhaibi dari tahun 1948 hingga 1954, tokoh yang 

terbilang moderat sebagaimana Al-Bana. Setelah Hudhaibi, di bawah 

pimpinan Sayyid Quthb, lkhwanul Muslimin semakin terlibat dalam 

konflik politik yang keras dengan rezim penguasa Mesir era Gamrnal 
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Abd NasserTahun 1954, Ikhwanul Muslimin dilarang dan para aktivis 

serta pemimpinnya ditangkapi,termasuk Sayyid Quthb yang dijatuhi 

penjara selarna 13 tahun, kendati kemudian dibebaskan pada tahun 

1964 atas campur tangan Presiden Irak Abd Al-Salam Arif. Tetapi, 

tahun 1966 Quthb yang pemikiran-pemikirartnya sangat produktifitu 

dijatuhi hukuman mati atas tuduhan membuat makar. 20 ' 

Sayyid Quthb sendiri pada awalnya merupakan aktivis dan pernikir 

Islam yang moderat, bahkan selama dua tahun pernah di Amerika 

Serikat untuk menipelajari sistem dan organisasi pendidikan dalam 

kapasitasnya sebagai pejabat pada Kementerian Pendidikan Mesir. 

Naniun, setelah menyaksikan demoralisasi masyarakat Barat (Amerika 

Serikat), sikap masyarakat Arnerika Serikatyang anti-Arab, dan berdiri-

nya negara Israel atas dukungan Barat, maka Quthb menjadi sangat 

militan can berada di garis depan dalarn perjuangan melawan Barat, 

Israel, dan rezim pernerintahan Mesiryang dipandangnya sekuler dan 

pro-Barat. Sejak itulab Quthb semakin gencar memperkenalkan pikir-

an-pikiran can gerakannya yang rneriiperjuangkan sistem can ideo-

logi Islam berhadapan dengan sistem Barat dan sekuler sampai mern-

bawanya ke tiang gantungan yang sangat mernilukan. Dua tokoh 

utama Ikhwanul Muslirnin, yakni pendirinya Hasan Al-Bana, dan Say-

yid Quthb, berakhirdengan kernatian karena dibunuh, sebagai kema-

tian syahid melawan rezim kekuasaan. 

Ideologi Islam bagi Ikhwanul Muslimin sebagairnana dikatakan 

Quthb, merupakan alternatif yang terbaikdari ideologi mana pun, hal 

itu bukan semata-mata karena dapat niemecahkan masalah-masalah 

sosial can ekonomi, tetapf sekaligus meniberikan harga din pada 

kaum Muslim. Ideologi Islam diyakini sebagai ideologi yang rnenye-

luruh can dengan ideologi Islam setiap individu Muslim merniliki 

tujuan hidup yang lebih besar daripada dirinya sendiri. 204  Adapun sis-

tern Islam (Nizhdm a/-!s(âm),'tidak hanya suatu tiruan pada masyara-

kat Islam pertama, tetapi setiap bentuk sosial yang diatur oleh pan-

dangan hidup Islam yang menyeluruh? 205  Salah satu ciri dari sistem 

Islam, menurut Quthb, yang rnembedakannya car sistem-sistem lain 
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buatan manusia, bahwa sistem Islam itu dikembangkan dari syariat. 

Sedangkan mengenai ideologi Islam, agar tercipta masyarakat yang 

bermoral, maka haruslah berdasarkan Al-Quran clan mengikuti ran-

canganTul-ian bagi kemanusiaan.206  

Pergesekan dengan dunia politik yang keras Dan dramatik sejak 

Al-Bana hingga Quthb tampaknya semakin membuat Ikhwanul Mus-

limin menjadi gerakan Islam yang militan. Bukan hanya di Mesir, me-

lainkan juga di Suriah dan negeri-negeri lain. Penjuangan menegak-

kan sistern dan ideologi Islam menjadi sentral Dalam kaitan inilah, 

pemikiran Dan gerakan Islam yang diperankan lkhwanul Muslimin 

sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Bana dan Quthb, merniliki persam-

bungan dengan corak pemikiran Rasyid Ridha,yang mengubah orien-

tasi Salafiyah menjadi militan. Kesamaan pemikiran tentang Islam 

tersebut ialah bahwa: 

"Islam adalab suatu agama yang sempurna dan arnat Jengkap, 

yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan perihadatan, tetapi 

jugs petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek ks 

hidupan, termasuk kSiidupan politik, ekonomi, dan sosial; oleh 

karenanya untuk memulihkan kejayaan dan komakmuran, umat 

Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan leng-

kap itu, kembali kepada kitab sucinya, AIfluran dan Sunnah Nabi, 

mencontob pola hidup Rasul dan umat Islam generasi pertama, 

tidak perlu bahkan jangan moniru pola atau sistern politik, eko-

nomi, dan sosial Barat."20' 

Al-Ikhwan Al-Muslimin sesuai dengan namanya, merupakan ja-

maah yang menghimpun setiap Muslim yang dilkat oleh persaudara-

an untuk berkhidmat kepada Allah. Kaum Muslim yang bergabung 

dan mendésak Al-Bana untuk berbai'at mendirikan lkhwanul Musli-

min itu merasa hidupnya terhina, terjajah, clan terikat oleh penjajahan 

Dan penindasan, yang bangkit untuk'izzatul/s/dm (kemuliaan Islam) 

dan menjadi keku atanjundun/i risalatillslôm (tentara penyampai ajar- 
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an Islam). Sebuah organisasi yang membawa nama Islam tanpa kera-

guan, berpijak pada kebenaran (fiaq), yang selalu bergerak dalam 

amaliyahnya untuk merealisasikan kemuliaan Islam, membebaskan 

kaum Muslim dari keterikatan yang membuat hilangnya kemuliaan, 

yang menghimpun golongan Allah yang memiliki ciri-ciri khusus, 

yang selalu menegakkan dan memelihara persaudaraan sesama Mus-

lim.208  Orientasi dan tahapan gerakan Al-lkhwan Al-Muslimin ialah 

melaksanakan hal-hal berikut: pembentukan diri Muslim sejati, ter-

ciptanya keluarga Islami, pembentukan masyarakat Islami, pemben-

tukan pemerintahan Islami, Islamisasi alam Islami (dunia), justifikasi 

eksistensi akal, dan revitalisasi agama. 20° 
lkhwanul Muslimin sejak awal mengkritik perundang-undangan 

yang berlaku di Mesir sebagai hukum buatan manusia (wadh'i) yang 

tidak saja bertentangan dengan Islam, tetapi juga dengan jiwa UUD 

(Undang-Lindang Dasan) Mesir sendiri yang nyata-nyata menyebut-

kan Islam sebagai agama negara. 21°  Dengan merujuk Al-Quran yang 

menuntut umatnya untuk berhukum pada hukum Allah dan tidak 

boleh berhukum pada hukum jahiliyah (hukum buatan manusia di 

masa lalu) sebagaimana pada umumnya gerakan-gerakan umat Islam 

yang memperjuangkan penegakan hukum Allah, 2" lkhwanul Musli-

min menuntut diberlakukannya syariat Islam sebagai 'Dustur" (Un-

dang-Undang Dasar) clan "Qanun" (Undang-Undang, Peraturan) di 

Mesir. Mengenai tuntutan pemberlakuan syariat Islam, Al-Bana me-

nyatakan sebagai berikut: 

TMsetiap umat tentu memikki tmkum kepada mana mereka hertah-

kim. Bagi kaum Muslim, hukum itu haruslah hersumber dan syaniat 

Islam, berakar dan Al-Quran dan sesuai dengan dasar-dasar yang 

terdapat dalam tiqih Islam. Seb.ab sesungguhnya dalam syaniat 

Islam dan dalam hukum yang kemudian lahir darinya—ijtihad para 

ahli hukum Islam—terkandung somua diniensi yang dibutuhkan 

aleh umat. UIeh karenanya, hanya dengan hukum itu rnereka akan 

mellcapai hasil yang paling balk dan sempurna. Mate.i-mateni 
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hukuni pidana Islam sesunggulrnya sangat ampuh untuk membas-

mi samua bentuk kejahatan dan kriminalitas, betapapun dalamnya 

naluri kejahatan terpendam dalam diri para pelaku kejahatan ten-

sebut." 212  

Bagi Al-Bana can lkhwanul Muslimin pemberlakuan syariat Islam 

merupakan suatu alternatif yang niscaya. Dengan menerapkan hu-

kum Allah, sesungguhnya negara-negara itu justru melepaskan dir[ 

car semua pengalaman pahit yang mungkin timbul sebagai akibat 

kegagalan hukum buatan manusia. Pengalaman sejarah membukti-

kan itu can pemikiran-pemikiran hukum modern juga menyerukan 

hal yang sama.Justru merupakan hal yang aneh rnenurut lkhwanul 

Muslimin,jika dalam suatu negara berlaku hukum yang bertentangan 

dengan ajaran agamanya, yakni Al-Quran can Sunnah Nabi. Karena 

itu, Al-Ikhwan Al-Muslimin memiliki slogan yang terkenal,"AI-Quran 

Dusturu-na bahwa "Al-Quran adalah konstitusi dasar kami' 

2. Jamaat-i-Islami 

GerakanNeorevivalisme Islam lainnya yang juga sering dilekatkan 

dengan fundamentalisme Islam, kendati Iebih rnoderat, ialahiamo'at-

i-Islarnidi anakbenua India (Pakistan).Jamaat-i-Islami bahkan dikate-

gorisasikan pula sebagai partai politikfundamentalis, untuk membe-

dakannya dan partal politik modernis seperti Masyumi (MajelisSyuro 

Muslimin Indonesia) di Indonesia. 213  Kendati, dilihat dari proses dan 

karakter gerakannya Iebih merupakan gerakan ideologis ketimbang 

partai politik, kendati dalam masa sekitar tahun 1957 sebagaimana 

juga Ikhwanul Muslimin terlibat dalam pergerakan politik dan pere-

butan kursi dalam Pemilu di Pakistan. 

Jamaat-i-Islami didinikan pada 21 Agustus 1941 oleh Sayyid Abul 

A'la Maududi, ketika kaum Muslim India saat itu sedang menggagas 

clan memperjuangkan negara baru yang terpisah car India, yakni 

Negara Pakistan. Pada dasarnya Jamaat-i-Islami tidak setuju pemisah-

an can bertentangan dengan anus besar umat Islam di India kala itu, 
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termasuk berbeda pendirian dengan partai Liga Muslim yang sejak 

awal menginginkan berdirinya Negara Pakistan yang terpisah dan 

IndiaTetapi, setelah terjadi kerusuhan clan krisis politik di India, maka 

Maududi dengan Jamaat-i-lslami yang dipimpinnya berubah mendu-

kung berdirinya Pakistan sebagai negara merdeka terpisah car India, 

hingga akhirnya Pakistan berdiri pada 15 Agustus 1947. Jamaat-i-

Islami nnenghendaki Pakistan yang baru berdiri itu menjadi negara 

Islam dan mengkritik Liga Muslim yang dianggapnya partai "tidak 

Islami sekuler, can hanya 'mengeksploitasi lsIam' Sejak itu, Jamaat-

i-Islami semakin rnenunjukkan watakfundarnentalisnya,yakni"Iegalis 

dan radikal"dalam rriemperjuangkan cita-cita politik Islam di Pakis-

tan. Pakistan kala itu dinilai Jamaat-i-Islami sebagai 'negara sekuler" 

karena memakai hukum yang 'bukan hukum Allah' Lebih jauh lagi, 

Jamaat-i-Islami memperjuangkan agar Pakistan yang baru berdiri itu 

menjadi "negara Islam yang sebenarnya"serta menerapkan syariat 

secara total" untuk menggantikan 'hukum sekuler"di negeri itu. 214  

Maududi dengan Jamaat-i-lslami yang dipimpinnya selain meng-

kritik Liga Muslim sebagai tidak Islami"dan mengembangkan "fana-

tiketnik"('ashabiyyah qaumiyyah),juga berpandangan bahwa,"suatu 

pergerakan Islam, harus meniru contoh perjuangan Rasulullah clan 

para sahabatnya" 215 . OIeh karena itu, sejak awal menggagas partai 

Islam yang akan menjadi alternatif car partai sekuler atau partai tidak 

lslami di negeri Pakistan, Maududi secara terbuka menyatakan bahwa 

partai politik bagi Muslim Pakistan haruslah berdasarkan "Ideologi 

Islam' yang tujuannya ialah menegakkan kedaulatanTuhan dan men-

jadikan Islam sebagai jalan hidup satu-satunya di dunia ini.216 

OIeh karena itu, dalam Anggaran Dasar partai secarajelas disebut-

kan bahwa Jamaat-i-Islami memiliki tujuan "menegakkan kedaulatan 

Tuhan di muka bumi"dan "menjadikan Islam sebagai sistem danjalan 

hidup di atas dunia' Dua tujuan politik tersebut harus dicapai karena 

menurut Maududi, pada masa modern mi manusia"telah menjadikan 

manusia sebagai pihak yang berdaulat di dunia mi can bukannya 

Tuhan seperti dikehendaki ajaran Islam Karena manusia modern ber- 
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daulat seperti itu, maka yang demikian itulah sebagai sumber can 

"kerusakan Dan bencana di dunia ini" Sistem buatan manusia terse-

but bersifat "Jahiliyah karena itu terbukti gagal can tidak mampu 

menyelesaikan masaiah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia 

saat ml. OIeh karena au/Islam merupakan alternatiftunggal untuk 

mencegah umat manusia dari kehancurannya" 217 . 

Daiam perkembangan berikutnya, Jamaat-i-Islami terlibat dalam 

konflik politik internal dan perebutan kursi dalam Pemilihan Umum 

tahun 1953, yang membuat dirinya mulai berubah menjadi"f]eksibeI' 

Namun bersamaan dengan itu, sistem organisasi di tubuh Jamaat-i-

Islami menjadi semakin monoiitik dengan mengembangkan kepe-

mimpinan Amfrdari Majells Syuro, suatu format kepemimpinan tung-

gal dan sangat otoritatif di bawah kekuasaan pendirinya, Sayyid Abul 

Ala Maududi. Sistem kepemimpinan can organisasi partai yang mo-

nolitik itu dibangun can dikembangkan sejak Jamaat+islami didiri-

kan hingga dibubarkan pada tahun 1958 oleh rezim pemerintahan 

Pakistan di bawah kekuasaan Jenderal Muhammad Awub Khan. 

Pakistan setelah merdeka dan kemudian menjadi negara Islam 

memang termasuk negara yang bersama Arab Saudi termasuk paling 

menonjol sebagai contoh negara berdasarkan syariat Islam, kendati 

dalam praktiknya tidak sederhana can banyak dirundung permasa-

lahan agama can politik yang kompleks. Pergantian rezim dengan 

berbagai persoalan politiknya tidak mencerminkan bagaimana Islam 

menjadi rujukan dan bingkai dalam percaturan politik dan kenegara-

an di negara Islam pecahan dari anak benua India itu. 

3. Taliban 

Fenomena mutakhir tentang gerakan Islam neorevivalis yang sangat 

keras (nadikal), yang juga sering disebut fundamentalis yang paling 

ekstrem pada akhir abad ke-20, ialah Taliban di Afghanistan. Gerakan 

ni menimbulkan pro can kontra serta sangat dikenal dalam tempo 

singkat di dunia internasional dengan aksi gerakannya yang sangat 
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puritan, fariatik, dan radikal Gerakan in' sempat menjadi rezim ke-

kuasaan yang memirnpin pernerintahan Afghanistan pasca-penarik-

an pasukan Soviet, kendati pada akhirnya jatuh pada tahun 1998. 

Rezim Taliban sangattotalistikatau rnengontrol dalam hal penegakan 

syariat Islam, termasukdalam menentukan standar berpakaian, Iebih-

Iebih dalam membatasi gerak dan pakaian bagi kaum perempuan 

dengan menerapkan sanksi. 218  

Taliban, sesuai dengan namanya, pada awalnya dalam rentang 

tahun 1993 hingga tahun 1994 merupakan perhimpunan kaum ter-

pelajar yang terdiri atas para guru dari mahad (madrasah) dan para 

dosen dari universitas di Afghanistan yang terpanggil untuk melaku-

kanjihad atau penyerangan terhadap pemerintahan Islam Mujahidin 

Afghanistan yang selama sekitar dua tahun dianggap tidakmenja-

lankan pemerintahan sesuai dengan syaniat Islam. Pemerintah Islam 

Mujahidin sendiri sebenarnya merupakan pemerintahan baru yang 

berhasil meruntuhkan rezim Pemerintahan Kornunis pimpinan Presi-

den Najibullah yang dianggap boneka IJni Soviet waktu itu, setelah 

negeni Beruang Merah itu hengkang dan Afghanistan. Para angyota 

Taliban ash bangsa Afghanistan dan berbahasa Afghan. 

KelahiranTaliban dalam mengobarkanjihad (peperangan) baru di 

Afghanistan untuk merebut kekuasaan dari tangan Pemenintahan Is-

lam Mujahidin pimpinan Presiden Mujadiddiy, didorong oleh kekece-

waan terhadap tiga hal, yaitu: (1) Pemerintahan Islam Mujahidin di 

bawah Presiden Mujaddidiy telah memberi amnesti/pengampunan 

terhadap mantan Presiden Najibullah, padahal dalam pandanganTa-

liban seharusnya Najibullah dihukum karena telah membangun rezim 

pemerintahan Komunis di wilayah umat Islam Afghanistan; (2) Peme-

rintahan Islam Mujahidin Afghanistan tidak melaksanakan hukum 

syariat Islam yang benar; dan (3) Penyesalan terhadap Tujuh Tanzim 

Mujahidin (aliansi kelompok Mujahidin Afghanistan) yang tidak per-

nah bersatu bahkan saling berperang di Afghanistan' 19  

Taliban menghendaki hanya ada satu golongan dengan satu orga-

nisasi saja yang mengatur kehidupan umat Islam di Afghanistan Un- 
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tuk menerapkan syariat Islam clan menegakkan Daulah Islamiyah (Ke-

kuasaan/Pemerintahan/Negara Islam). Setelah berjuang sangat qigih 

dengan dukungan persenjataan yang Iengkap, akhirnyaTaliban ber-

hasil meruntuhkan Pemerintahan Islam Muja hid in Afghanistan yang 

sebenarnya memiliki semangat yang sama.untuk menegakkan syariat 

Islam can Negara Islam Afghanistan pasca-pemerintahan Komunis 

bentukan Soviet. Pada tahun 1996 akhirnya Taliban berhasil mern-

bentuk sebuah Pemerintahan Islam Afghanistan yang baru dengan 

nama Daulah Taliban Afghanistan. 

Sejak berkuasa, Taliban muncul nienjadi penguasa yang sangat 

radikal dalam menerapkan syariat Islam can menjalankan pemerin-

tahan pasca-pendudukan lini Soviet (1979-1989) can kekuasaan bo-

neka Soviet pimpinan Ahmad Syah Masood clan Najibullah (1989-

1992), serta pada era Pemerintahan Islam Mujahidin Afghanistan dan 

rentang tahun 1992-1 996.Tindakan radikalyang pertama kali dilaku-

kan oleh pernerintahan baru Taliban ialah melaksanakari hukuman 

gantung terhadap mantan Presiden Najibullah can adiknya di pasär 

di pusat Kota Kabul, Ibu Kota Afghanistan. Sejak tahun 1996 itulab 

Talthan berkembang menjadi sebuah rezim kekuasaan yang mene-

rapkan syariat Islam sebagai konstitusi dasar negara yang paling kon-

troversial pada era mutakhir abad ce-TI W. 

Gerakan can rezirn Taliban dalam menerapkan syariat Islam sa-

ngatlah khas can radikal seperti mewajibkan perempuan Muslim 

(Muslimah) memakai cadar clan tidak boleh sekolah; kewajiban laki-

laki Muslim memelihara janggut hingga batas tertentu clan sanksi 

bagi yang tidak mematuhinya; melarang musik, menonton televisi, 

can tempat-tempat hiburan; kendaraan berhenti pada saat waktu 

shalattiba, dan penghancuran peninggalan-peninggalan sejarah pur-

bakala.22° Gerakan Taliban menghancurkan situs-situs yang dikera-

matkan ftu termasukdalam fenomenalkonoklasme" 221 , yaitu penen-

tangan atas pemujaan berhala, yang menggambarkan fanatisme 

agama bercorak Wahabi pada masa Iampau di Jazirah Arabia. 
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Di samping pemberlakuan syariat Islam dengan orientasi can co-

rak yang sangat puritan, Taliban menggelorakan jihad di kalangan 

kaum Muslim khususnya di Afghanistan secara radikal. Kendati rezim 

baru yang kontroversial in' hanya mampu bertahan selama lima ta-

hun (1996-2001), pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan Islam di 

belahan lain cukup kuat, setidak4idaknya menjadi salah satu rujukan 

bagi gerakan pene9akan syariat Islam clan jihad melalui negara. Ke-

berhasilannya berkuasa di Afghanistan bahkan mengilhami gerakan-

gerakan serupa, bahwa perjuangan menerapkan syariat Islam me-

merlukan jihad yang keras dan bukan sesuatu yang mustahil kendati 

di dalam negara yang konstitusi dasarnya bukan berlandaskan Is-

lam. 

Reformisme/Modernsme Islam 

Reformisme Islam merupakan sebuah gerakan Islam modern yang 

lahir pada abad ke-19 ketika Duriia Islam berada dalam supremasi dan 

ekspansi penjajahan Eropa. Berbeda dengan revivalisme Islam yang 

bersikap keras anti-Barat (Eropa, penjajah), gerakan reformasi dengan 

tetap bersikap kritis mengadopsi hal-hal yang positif dari luar (Barat) 

untuk dijadikan sarana bagi kemajuan Dunia Islam. Pada saat revi-

valisrne Islam mencukupkan diri dengan sistem yang sederhana, re-

formisme Islam bergerak ke dalam sistem global. Ketika revivalisme 

memandang Islam sebagai sistem ajaran can hukum yang koheren, 

reformisme Islam mengarahkan perhatiannya terhadap kelemahan 

umat Islam yang mengalami ketertinggalan untuk membangun ke-

majuan di berbagai bidang kehidupan. 222  

Reformisme terkait dengan gerakan yang ingin mentransformasi-

kan Islam dalam kehidupan modern, karena itu disebutjuga sebagai 

modernisme Islam. Kaum reforms Islam modern melakukan respons 

atas pengaruh Baratterhadap masyarakat Muslim dengan melakukan 

upaya-upaya yang niendasar untuk menafsirkan kembali Islam yang 

sesual dengan can dapat menghadapi perkembanqan zaman yang 

selalu berubah. Reformasi hukum, pendidikan, sosial, dan lain-lain 
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dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat Muslim darl kemero-

sotan dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan hi-

dup modern. 2  

Dalam gerakannya, kaum reformis menekankan pentingnya sains 

clan teknologi dalam pembaruan pendidikan, struktur konstitusi clan 

demokrasi parlementer dalam politik, serta peran perempuan yang 

perlu ditinjau ulang dalam ranah kehidupan bermasyarakat. Gerakan 

ni lahir terkait erat dengan pergerakan nasionalis di Dunia Islam me-

lawan kolonialisme. Reformisme Islam berkembang menjadi gerakan 

"Kebangkitan Islam'yang menyebar luas, dan salah satunya menjel-

ma menjadi gerakan "Pan-Islamisme'' 24. Lebili clan itu, reformisme 

atau modernisme Islam tidak mentah-mentah menerima kemodern-

an atau Barat, tetapi mencari dan merumuskan alternatif atas kehi-

dupan zaman modern yang diselaraskan dengan dan memiliki pijak-

an pada nilai-nilai Islam. Dalam catatan Esposito, "Para reformis Islam 

menekankan semangat, kelenturan, dan keterbukaan yang telah 

menjadi cmi khas perkembangan awai Islam, terkhusus pada capaian-

capaiannya di bidang hukum, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. 

Mereka mendesakkan reformasi internal lewat suatu proses ijtihad 

dan adaptasi selektif (Islamisasi) ide-ide dan teknologi B ara t122s 

Reformisme merupakan gerakan untuk perbaikan dan kemajuan 

ke arah yang dicita-citakan. Gerakan reformasi Islam memiliki persa-

maan atau sening Pula disebut dengan modernisrne Islam (Islamic 

Modernisme). Reformasi atau modernisme Islam muncul untuk men-

jawab sejumlah tantangan yang dihadapi umat Islam, yakni: (1) tan-

tangan politik bagaimana membebaskan diri clan penjajahan Barat; 

(2) tantangan kultural mengliadapi masuknya nilai-nilai baru akibat 

kemajuan ilmu pengetahuan modern Barat; (3) tantangan sosial-eko-

nomi bagaimana mengentaskan kebodohan dan kemiskinan umat; 

(4) tantangan keagamaan bagaimana mentngkatkan wawasan pe-

ngetahuan agama serta mendorong umat untuk dapat memahami 

ajaran agama secara mandiri.126 
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Gerakan modernisme Islam memperkenalkan hal baru dibanding-

kan dengan revivalisme Islam, yaltu memperluas is' ijtihad seperti 

hubungan antara akal clan wahyu, pembaruan sosial khususnya da-

lam bidang pendidikan can status perempuan, pembaruan politik 

dan bentuk-bentuk pemerintahan yang representatif serta konstitu-

sional. Gerakan ml cukup berhasil dalam mempertautkan pranata-

pranata clan gagasan-gagasan modern Barat dengan ajaran Islam 

yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah NabL 227 
 

Persentuhan reformisme clan modernisrne Islam rrternunculkan 

pemikiran reformis-moderat. Pemikiran reformis-moderat muncul se-

bagai antitesis atau akomodasi clan dua kutub pemikiran Islam yang 

saling berseberangan, yaitu pemikiran tradisional can sekuler. Pemi-

kiran in' berpandangan bahwa Islam adalah agama universal, kom-

prehensif, dan integral sehingga akan terus sesuai serta aktual untuk 

diterapkan dalam ruang clan masa yang berbeda. Dalam Islam tidak 

akan terjadi ketidak-relevanan terhadap perkembangan clan per-

ubahan zaman karena terdapat prinsipprinsip ilmiah (rasional), rea-

listis, moderat, dan berwawasan ke masa depan sebagai seperangkat 

metode yang dipergunakan dalam memberikan solusi problematika 

umat lslam.Tetapi, pemikir reformis-moderat tetap berpegang pada 

metode salaf. Dengan dua orientasi keagamaan tersebut, pemikiran 

reformis-moderat di satu pihak tetap berpegang pada prinsip dasar 

Islam, tetapi pada saat yang sama menjadikan Islam dapat berjalan 

clan membumi dalam konteks kemodernan. 228  Menurut Sjadzali, alir-

an ketiga mi berpandangan bahwa dalam Islam memang tidak ter-

dapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai 

etika bagi kehidupan bernegara?29  Pemikir-pemikir reformis-moderat 

menurut Munawir, antara lain Syaikh Rifaah Rafi' AI-Tahthawi clan 

yang satu visi dengannya meskipun tidak persis sama, yaitu Jamal 

Al-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Al-Bana, Malek Bin Nabi, 

clan tokoh lainnya yaitu Muhammad Husein HeikaL 
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Fundamentalisme Islam 

Fundamentalisme sebagai istilah akademik muncul sekitar tahun 

1950-an dan beIim terdapat dalam Oxford English Dictionary, sehing-

ga dikatakan sebagai "new concept" (konsep baru) dan "new social 

force"(kekuatan sosial baru). Fundamentalisme cenderung menekan-

kan pada kemurnian atas seperangkat doktrin yang diterima. Funda-

mentalisme bukan hanya ingin berbeda dari tradisi lain, melainkan 

bahkan menolak ide-ide yang didialogkan di wilayah publik. Dalam 

fundamentalisme tradisi tidak lagi diterima seba9aimana apa adanya 

(taken forgranted),tetapi dikukuhkan (decided about). Fundamentalis-

me dianggap berbahaya karena membawa potensi kekerasan (apo-

tentialfor violence). Kecenderungan fundamentalisme semacam itu 

tidak hanya dalam fundamentalisme agama, tetapi juga berkaitan 

dengan kehidupan kelompoketnik, keluarga, clan gender.' 3° 

Fundamentalisrne sebagai corak gerakan keagamaan sebenarnya 

tidak hanya berkembang dalam Islam, tetapi juga agama-agama lain, 

bahkan pada awalnya justru lahir dalam tradisi keagamaan Kristen. 

Fundamentalismejika dilekatkan dalam konsep gerakan Islam yang 

disebut ushuliyyah, merupakan tipologi pemikiran Barat, yang ber-

beda dengan ushUliyyah dalam bahasa Arab clan wacana pemikiran 

Islam.23 ' Dalam perspektif Barat, fundamentalisme sebagaimana da-

lam tradisi keagamaan Katolik di Amerika bercorak "Gerakan Mile-

nium' yang memercayai kebangkitan kembali Almasih untuk meng-

atur dunia,232 juga menolak penyesuaian kepercayaan dengan kon-

disi-kondisi baru, stagnan clan membeku. 233  

Fundamentalisme (fundamentalism) secara literal berarti berpe' 

gang pada hal-hal yang mendasar atau pada ajaran dasar clan suatu 

agama (to stick to the fundamentals or to stick to the basic teachings of 

a religion) 234  lstilah fundamentalisme berkembang pada abad ke-20, 

yang bermula clan pengalaman Kristen, tetapi kemudian berkem-

bang untuk agama-agama lain termasuk Islam, yang dikenal dengan 

sebutan "Islamic Fundamentalism' (Fundamentalisme Islam). Seba- 
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gaimaria di kalanyan Kristen, thndamentalisnie Islam dirujuk pada 

orientasi dan kelompok keagamaan yang cenderung bersikap kon-

servatif, sebagal kebalikan car orientasi dan kelompok modernis, 

yang menolak interpretasi baru yang bersifat liberal dalarn mema-

hanil agama. Istilah fundamentalisme kemudian berkembang men-

jadi dua rnakna, yakni yang bersifat positif dan negatif. Jika funda-

mentalisme dirujukpada paham dan sikap yang kernbali pada ajaran 

agama (Islam) yang rnendasar sebagaimana ajaran Al-Ouran dan Sun-

nah Nabi dengan jalan ittibo' (taat, mengikuti ajaran Islam), rnaka 

maknanya menjadi positif dan hal itu berlaku untuk semua orang 

lslam.Tetapi, manakala fundamentalisme dimakna sama dengan si-

kap ekstrem dan keras, maka hal itu berarti negatif. 235  
Fundamentaslisme di kalangan Kristen (Protestan Anglo Saxon) 

berpandangan bahwa Bibel wajib diterima can diinterpretasikan Se-

cara literal. Dalam bahasa Prancis, kata yang paling mendekati istilah 

fundamentalisme ialah "integrisme yang mengacu pada maksud 

yang sama, tetapi sarna sekali tidak bertendensi identik dengan aga-

ma Katolik Roma. Dalam Islam Sunni, kaum fundamentalis menerima 

Al-Quran secara literal, sekalipun dalam hal-hal tertentu dilakukan 

dengan kualifikasi, kelompok mi pun memiliki ciri-ciri khas Iainnya. 

Sedangkan mazhab Syi'ah Iran, yang secara sangat umum merupakan 

kaum fundamentalis, tidak menginterpretasikan Al-Quran secara lite-

ral (harfiah). Kaum fundanientalisme Islam menerima paham tradisio-

nal Islam sepenuhnya dan ingin mempertahankan keutuhannya, Se-

hingga disebut pula sebagai kaum konservatif can tradisional. Ken-

dati kaum fundamentalis itu konservatif dan tradisional, terdapat 

pula berbagai unsur reformis dan terkadang bersikap kritis terhadap 

ulama. 23° 
Kaum fundamentalis disebut tradisional karena memiliki pan-

dangan-dunia (world-view) yang standar (tradisional) berdasarkan 

paham ketidakberubahan (unchangingness) mengenai ajaran Islam, 

bahwa semua doktrin yang benar sudah ada sejak Nabi Muhammad 

dan aturan-aturan serta hukum-hukum untuk perilaku manusia yang 
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tercantum dalam Al -Quran can Sunnali Nabi telah final can harus 

dipertahankan. 137  Dalam kaitan ini muncul pandangan negatif ten-

tang fundamentalisme Islam, yaitu penndasan terhadap perempuan 

termasuk untuk mengenakan kerudung, pingitan, dan pemilahan; 

kekejaman sanksi atas pelanggaran norma agama; fanatik terhadap 

keyakinan; permusuhan terhadap orang-orang Barat; patriarkalisme; 

can kecenderungan pada kekerasan bahkan terorisme. 238  

Muhammad lmarah mencatat kerancuan berpikirtentang fonda-

mentalisme. Bagi kalangan Barat, kaum fundamental is (ushUliyyin) 

adalah orang-orang kaku dan taklid yang memusuhi akal, metafor, 

takwil,dan qiyäs (analogfl,serta menarikciri dari masa kini dan mem-

batasi diri pada penafsiran literal nash-nash. Sedangkan kaum ushO-

Iiyyin dalam peradaban Islam adalah para ulama ushul fiqih yang me-

rupakan kelompok ulama yang paling menonjol dalam memberikan 

sumbangsih dalam kájian-kajian akal atau mereka ahli penyimpulan 

hukum, istid/oI(pengambilan call), ijtihad, can pembaruan. 239  Dalam 

kaitan inilah, lmarah lebih memilih istilah !s/amiyin (Islamist) daripada 

fundamentalis dan untuk rpembedakannya clan orang-orang Islam 

secara urnum, yaitu kalangan Islam yang "mendengungkan kemam-

puan Islam untuk memberikan solusi-solusi tepat bagi problem-prob-

lem kehidupan sehari-hari, serta kemampuannya untuk membangun 

negara can lembaga-lembaga politik'9 4° 
Islam fundamentalis sebagai salah satu representasi dari komuni-

tas Islam mempunyai pandangan dengan tiga cmi utama, yaitu; per-

tama kontrol terhadap perempuan; kedua praktik politik menentang 

plunalisme; can ketiga penyatuan agama dengan politik. 241  lunda-

mentalisme Islam sebagaimana tecenmin dalam Islamisme, meyakini 

bahwa'Islam is the solution"(lslam sebagaijalan keluar) dalam proses 

perubahan masyanakat yang mengandung knisis. Bagi kaum islamis 

atau fundamentalis, Islam dapat menjadi solusi yang utama di segala 

lapangan kehidupan karena agama mi memiliki kanakter utama seba-

gai din (faith), yakni agama yang suci; dunyO yakni pandangan hidup 

yang Iengkap; dan daulátyaitu negana atau sistem politik.242 
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Fundamentalisme keagamaan sebagal gerakan dapat dipandang 

dari dua sudut penyikapan. Pertoma, bersamaan dengan munculnya 

berbagai masalah dunia di ujung abad ke-20, fundamentalisme ke-

agamaan dipandang sebagal ancaman. Dalam kaitan in' semua fun-

damentalisme pada umurnnya dipandang sebagai pengikut Kitab 

Suci secara doktriner, tinggal di masa lalu, penyederhana yang naif, 

terhadap peristiwa-peristiwa dunia yang rurnit yang terjadi dalam 

pertarungan antara yang balk dan yang nista. Kedua, fundamentalis-

me keagamaan dipandang sebagai fenomena yang jauh Iebih luas, 

sebagai orientasi terhadap dunia modern, balk kognitif maupun emo-

sional, yang berfokus path protes don perubahan serta pada tema-

tema tertentu, yakni pencarian kemurnian, pencarian autentisitas, 

totalisme dan aktivisme, perlunya kepastian (skripturalisme), moder-

nisasi selektif, dan pencapaian masa lalu yang bersifat mitologis ke 

masa kini.243  

Fundamentalisme Islam sebagai pemikiran maupun gerakan apa 

pun penilaiannya dalam kenyataannya tetap tumbuh dan berkem-

bang sebagai fakta sosiologis. Gerakan ini bahkan telah menjadi fe-

nomena gerakan transnasional yang tumbuh di berbagai belahan 

bumi. Di Dunia Islam, fundamentalisme kontemporer bahkan tum-

buh pesatsetelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, kenclati akansejarah 

don basis nilai pertumbuhannyajauh sebelum itu don memiliki per-

tambatan pada semangat kebangkitan dan orientasi tertentu dan 

ajaran Islam. Benikut kesimpulan Richard T. Antoun tentang konteks 

keberadaan fundamentalisme keagamaan: 

"Fundamentalisme merupakan orientasi kognitif don afektif terha-

dsp dunia yang bertokus pads proles don perubahan. Protes don 

kekesalan kauni fundamentalis lerhadap idealogi ruodernisme: pe-

nekanan pada perubahan di atas kontinuitas, kuantitas di atas 

kualitas, don produksi atau laba di alas simpati terhadap nhlai-nilai 

tradisional seperti hubungan antarprihadi jangka-panjang, saling 

kuniung dengan tetangga don kerabat, pemeliharaan rumah don 
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anak-anak, dan kegunaan kehidupan religius bagi banyak ranab. 

Protes fundamentalis adalah jugs terliadap negara-bansa seku-

er, yang dianggap sebagai slat dalam mefiggusur agama 2M 

Neomodernisme Islam 

Neomodernisme (neomodernism) merupakan kritik terhadap moder-

nisme kiasik. Modernisn -,a Wasik rnenurut Faziur Rahrnan memiliki 

dua kelemahan. Pertama, modernisme kiasik tidak menguraikan Se-

cara tuntas metodolaginya yang secara semi-implisit ten etak dalam 

menangani masalah-masalah khusus can implikasinya clan prinsip-

prinsip dasar. Dalam kaitan ini niodernisme Islam (klasik) tidak mela-

kukan interpretasi yang sistematik can menyeluruh terhadap ajaran 

Islam yang menjadi agenda pembaruannya, kecuali lebih bersifat ad 

hoc. Kedua, masalah-masaah adhoc yang dipilihnya merupakan ma-

saiah-masalah yang berlaku di dunia Baratsehingga terkesan menjadi 

agen dariWesternisasi. Dalarn konteks inilah, modernisme Islam seba-

gaimana Fazlur Rahman sebagai juru bicara atau tokoh penting di 

dalamnya, hadir untuk mengembangkan sikap kritis balk terhadap 

Barat maupun terhadap warisan-warisan kesejarahan Islam sendiri. 

Bagi neomodernisme, kaum Muslim harus mengkaji dunia Barat be-

serta gagasan-gagasannya secara objektif, demikian pula terhadap 

gagasan-gagasan dan ajaran-ajaran dalam sejarah keagamaan Islam 

sendiri agar mampu menghadapi dunia modern clan melangsungkan 

kehidupannya. 245  

Neomodernisme sampai batas tertentu bersentuhan can bahkan 

sering pula dituding terkait dengan pemikiran sekuler. Di kalangan 

pemikir Muslim sebenarnya terjadi perbedaan pemahaman tentang 

sekularisme (Alamiyyah). Sebagian memahaminya sebagaimana pe-

ngertian dalam pemikiran Barat, yakni pemisahan antara agama clad 

urusan-urusan negara dan Iebih jauh lagi memperkecil bahkan meng-

hllangkan pengaruh agama car urusan-urusan atau pranata-pranata 

kehidupan, sedangkan sebagian lain memahaminya sebagai paliam 
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yang rnempunyai urgensi penting urituk memperbarul dan mema-

jukan kehidupan umat dalam semua aspek kehidupan. 

Muhammad Imarah sebagaimana dikutip Wijaya menyimpulkan 

empat karakteristik pemikiran sekuler di kalangan pemikir Muslim, 

yaltu: (1) menyamakan nosh-nosh Islam dengan karya manusia; (2) 

agama adalah persoalan pribadi yang tidak berkaitan clengan per-

soalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi; (3) adanya pertentang-

an antara konsep agama, ilmu pengetahuan, clan teknologi; can (4) 

adanya persepsi bahwa Barat adalah satu-satunya alternatif solusi 

urituk mencapai kemajuan dan kemodernan.' 46  Sementara itu menu-

rut Sjadzali, pemikiran sekuler di kalangan Islam berpandangan bah-

Wa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hu-

bungannya dengan urusan kenegaraan, bahwa Nabi Muhammad 

hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya dengan 

tugas tunggal mengajak manusia kembali pada kehidupan yang mu-

ha untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, can Nabi tidak pernah 

bertujuan mendirikan can mengepalai satu negara. 247  Pemikir-pemi-

kir Muslim diTimurTengah yang dikategorisasikan memakai pende-

katan sekuler antara lainThaha Husain, Salamah Musa, Fuad Zakariya, 

Farag Fawdah, Nashr Hamid Abu Zaid, can Ali Abd AI-Raziq. 

Pemikiran neomodernisme maupun modernisme Islam juga me-

miliki pertautan dengan pemikiran liberal. Menurut Barton, "Neo-

modernisme dipahami (sebagaimana Faziur Rahman gambarkan, 

meskipun bukan dalam pemikiran di Indonesia) sebagal gerakan pe-

mikiran Islam yang liberal, progresif yang muncul setelah Modernis-

me can sintesis antara wawasan Islam Tradisional clan penekanan 

Modernisme atas rasionalitas can ijtihad (interpretasi individu terha-

dap kitab suci), clan dengan pemikiran Barat modern 1 2  Adapun yang 

dimaksud dengan Islam yang liberal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

suatu komitmen terhadap rasionalitas clan pembaruan; suatu keya-

kinan akan pentingnya kontekstualisasi ijtihad; suatu penerimaan 

terhadap pluralisme sosial can pluralisme dalam agama-agama; can 
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pemisahan agama dari partai politik clan posisi nonsektarian ne-

gara. 24' 
Pandangan Islam liberal tidak ingin terjebak pada pemahaman 

harfiahverbal (tekstual) tentang Islam. Bagi kaum Muslim tradisional 

bahwa Al-Quran merupakan landasan bagi pengetahuan mutlakten-

tang dunia. Sedangkan bagi Muslim liberal, bahasa Al-Quran sedera-

jat dengan hakikat wahyu, tetapi isi clan makna pewahyuannya pada 

dasarnya tidak bersifat harfiah-verbal, karena kata-kata dalam Al-

Quran tidak secara lanysung mengungkapkan makna pewahyuan-

nya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemahaman yang berbasis 

pada kata-kata dalam Al-Ouran,tetapi tidak hanya terbatasi oleh kata-

kata itu, dan mencari apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan 

atau diwahyukan melalui bahasa Al-Quran. 2 ° 
Islam liberal (liberal Islam) berbeda secara kontras dengan Islam 

adat (customary/slam) dan Islam revivalis (revivalist/s/am), ingin meng-

hadirkan masa lalu untuk kepentinyan modernitas. Islam liberal meli-

hat keterbelakangan (backwardness) urnat Islam sebagai penghalang 

bagi modernitas untuk kemajuan ekonomi, demokrasi, hak-hak hu-

kum,dan sebagainya.lslam liberal muncul di antara gerakan-gerakan 

revivalis pada abad ke-18, suatu masa yang subur bagi perdebatan 

keislaman. 25 ' Dalam konteks mi Kurzman mengidentifikasikan Islam 

liberal derigan karakten-karakter dalam gerakan modernisme Islam 

(Islamic Modernism). 252  Disebutkan sejumlah tokoh clan gerakan Se-

perti Muhammad Abduh dan kelompok Muslim liberal di Jniversitas 

Al-Azhar di Mesir, Syaikh Waliyullah dan gerakan Aligarh di India, Mu-

hammadiyandan tokohnya Kiai Hap Ahmad Dahlan di lndonesia,dan 

lain-lain, sebagai Islam liberal 253  

Islam Tradisional 

Di luar gerakan-gerakan Islam yang bercorak revivalisme, reformisme 

atau modernisme, fundamentalisme, dan neamodernisme atau Islam 

liberal, masih terdapat kategori lain, yaitu Islam tradisionalis atau tra-

disionalisme, yang oleh Kurzman disebut pula kelompok Islam adat 
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(customary Islam) 254  Islam adat tergolong sebagai tradisi pertama da-

lam gerakan Islam, yang ditandal oleh kombinasi kebiasaan-kebiasa-

an kedaerahan dan kebiasaan-kebiasaan yang juga dilakukan di selu-

ruh Dunia Islam. Kebiasaan-kebiasaan tradisi Islam tersebut seperti 

penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap suci, yang 

menggambarkan sebagian Muslim yang merasa tidak memiliki pe-

ngetahuan dasar tentang Al-Quran; mereka yang percaya terhadap 

ruh-ruh dan kepercayaan setempat, kepercayaan suci terhadap hal-

hal yang dipandang gaib dan tempat-tempat keramat seperti kubur-

an; clan lain-lain Tradisi-tradisi semacam itu merepresentasikan ma-

yoritas terbesar umat Islam di banyak tempat 5  

Kelompok Islam tradisional seperti halnya di Indonesia terutama 

dalam konteks gerakan Islam awal abad ke-20 seperti kelahiran Nah-

dlatul Ulama tahun 1926, rnenurut Deliar Noer menunjukkan indikasi 

mengorganisasi din untuk memperkuat pemikiran dan kesatuan Se-

sama golongan tradisi Iainnya baik di dalam negeri maupun kemung-

kinan dengan sesama golongan tradisi yang sepaharn di luar negeri 

di Arab Saudi khususnya pada waktu melaksanakan ibadah haji. De-

ngan perkembangan sikap pemerintah Arab Saudi yang dipengaruhi 

Wahabiwah setelah terbentuknya kerajaan Ibn Sa'ud di Jazirah Hijaz, 

yang memiliki hubungan dengan gerakan-gerakan pembaruan Islam 

di Indonesia, maka kondisi tersebut mengilhami golongan tradisional 

Islam untuk"bangkit melawan pikiran pembaruan yang mereka sa-

makan dengan aliran Wahabi"'°. Golongan Islam tradisional seba-

gaimana terwakili dalam Nandlatul IJIama saat mi telah mengalami 

perubahan, bahkan dalam kaitan dengan golongan modernis seperti 

Muhammadiyah, kini menunjukkan konvergensi atau perubahan pa-

da masing-masing golongan sehingga dikotomi tradisional versus 

modern menjadi semakin Ionggar. 

Dalam konteks Indonesia mutakhir perkembangan pemikiran 

maupun gerakan Islamjuga sangat bervariasi. Syafli Anwar membagi 

pemikiran dan gerakan aksi Islam di negeri mi ke dalam enam tipo-

logi, yaitu: (1) Formalistik, model IegaI-rmaI yang mengutamakan 
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penegulian dan ketaatan yang ketat terhadap format-format ajaran 

Islam yang bercorak skriptural atau literal, serta berjuang untuk insti-

tusionalisasi doktrin can simbol ajaran dalam kehidupan; (2) Substan-

tivistik, yang lebih mengutamakan makna-makna iman dan periba-

dahan secara mendalam ketimbang formalitas clan simbol dengan 

mengembangkan sikap keagamaan yang toleran terhadap pihak lain 

termasuk agama lain; (3) Transformatik, yang memiliki pandangan 

bahwa misi Islam yang utama ialah untuk kemanusiaan dengan me-

ngembangkan pemihakan, pembebasan, can praksis Islam untuk ke-

manusiaan; (4) Totalistik, bertolak clan pandangan bahwa doktrin Is-

lam bersifat total (kâffah) serta mengandung wawasan-wawasan, ni-

lai-nilai, can petunjuk yang bersifat langgeng clan komplet meliputi 

seluruh bidang kehidupan manusia can masyarakat, yang menerap-

kan unsur-unsur fundamentalisme dalam Islam; (5) Idealistik, yakni 

pemikiran clan gerakan Islam yang bertolak car pandangan akan 

pentingnya perjuangan umat Islam untuk berorientasi pada tahapan 

cita-cita Islam yang ideal, sehingga Islam ideal menyatu dengan Islam 

sejarah; clan (6) Realistik, yakni mencari keterkaitan antara dimensi 

substantif dad ajaran atau doktnin Islam dengan konteks sosial-kul-

tural masyarakat pemeluknya sehingga Islamisasi mampu berhadap-

an dengan akulturasi dalam Iingkungannya. 257  

Perkembangan gerakan-gerakan Islam selain yang bercorakgerak-

an pemikiran, tidak kalah pentingnya tumbuh dalam bentuk gerakan 

yang terorganisasi dalam berbagai kecenderungan orientasi keaga-

maannya masing-masing. Di antara gerakan-gerakan Islam yang di-

kenal mewakili corak keagamaan revivalis, fundamentalis, atau Salafi-

yah yang sangat menonjol ialah gerakan Wahabi (Wahab!yyah) di 

Arab Saudi, lkhwanul Muslimin di Mesir, danTaliban di Afghanistan. 

Berbagai corak gerakan Islam sebagaimana dipaparkan tersebut 

semakin menunjukkan perbedaan, diferensiasi, can polarisasi yang 

makin beragam sehingga sampai Dacia batas tertentu melahirkan ke-

cenderungan politisasi Islam yang berkesinambungan pada masa 

depan.258  Berbagai gerakan Islam tersebutjuga semakin menegaskan 
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watak historis clan pemahaman Islam yang beraneka ragam dalam 

perkembangan Isla M.259 

Jika disimaksecara mendalam berbagai ragam penafsiran dan per-

bedaan pandangan, Iebih-Iebih mengenai politik pada khususnya 

maupun tentang kehidupan pada umumnya di kalangan kaum Mus-

lim, akar persoalan utamanya terletak pada masalah yang mendasar 

mengenai Islam sebagai ajaran dengan kenyataan hidup para peme-

luknya can dunia secara keseluruhan. Masalah tersebut menyangkut 

persoalan dialektika antara hakikat clan fungsi agama (din) dengan 

dunia (dunyd), antara wilayah Ilahi dan Manusia, serta bagaimana 

agama dalam aktual isasi manusia pemeluknya menghadapi kehidup-

an di dunia can akhirat kelak. Sebagian pandangan secara radikal 

atau fundamental bahkan ekstrem melakukan sakralisasi clan tran-

sendensi yang sangat kuat sehingga keberagamaan menjadi sangat 

teosentrisme sebagairnana terjadi di Barat Abad Pertengahan. Se-

dangkan penieluk Islam Iainnya secara fundamental dan radikal me-

lakukan sekularisasi yang sangat kuat sehingga menjadi sangat an-

troposentrisme sebagaimana terjadi di Barat abad modern saat mi. 
Dalam konteks sejarah Islam sebenarnya kelahiran can perkem-

bangan bermacam-macam pemikiran itu memiliki akar historis, teo-

logis, can sosiologis yang relatif berkesinambungan. Embrio perbe-

daan atau perselisihan paham mulai tumbuh ke permukaan dalam 

peristiwa Saqifah Bani Sya'idah mengenai perbedaan persepsi clan 

aspirasi mengenai l9gur kepemimpinan umat Islam setelah diting-

galkan Nabi Muhammad. Perbedaan tersebut melibatkan tiga pihak, 

yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib yang dikenal mewakili oh! al-bait 

(keluarga Nabi), kaum Anshar atas nama Muslim penduduk Kota Ma-

dinah, can Muhajirin yang mewakili Muslim pendatang dari Makkah 

yang ikut hUrah  bersama Nabi. Peristiwa kedua yang cukup menonjol 

dalam sejarah Islam ialah perselisihan mengenai peralihan kekhali-

fahan dan Utsman bin Affan ke Ali bin AbiThalib. Perselisihan tersebut 

bahkan berakhir dengan konflik kekuasaan yang melahirkan peme-

rintahan baru Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Mu'awiyah 
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dan lahirnya sekte atau golongan "sempalan' pertania daiam sejarah 

Islam yang dikenal dengan Khawarij,yaknl kelompokyang memisah-

kan did atau ke I uardarl arus besar umat Islam kala itu? 6° 
Perbedaan can keragaman ekspresi Islam bahkan semakin leng-

kap atau kompleks dalam babak sejarah Islam berikutnya, yaitu pada 

sekitar abad ke-8 Miladiyah atau akhir abad ke-1 Hijriyah den9an 

kelahiran berbagai macam mazhab (aliran), golongan, dan gerakan 

yang secara kontras terpolarisasi dalam dua mazhab (aliran) besar, 

yakni uhf al-hadits (aliran naqil, tekstual) yang berpusat di Hijaz can 

ahla/-ra'yi (aliran akal, kontekstual) yang berpusat di Kufah. 261  Setelah 

masa kiasik itu, perselisihan pandangan atau aliran dalarn Islam bali-

kan seniakin meluas can majemuk, yang sering rnemperoleh pem-

benaran teologis bahwa perbedaan paham dalam Islam merupakan 

rahmatdari Allah. Keragaman ekspresi dan perselisihan kaurn Muslim 

tersebut terus tumbuh meniembus batas ke luar Jazirah Arab dalam 

berbagai periode sejarah hingga perkembangan mutakh irawal abad 

ke-21 yang dikenal dengan perkembangan pemikiran Islam klasik 

can kontemporer. 

Sejak abad ke-8 Miladiyah atau di pengujung abad pertama Hij-

riyah pergulatan pernikiran Islam dan munculnya bermacam-macam 

paham menjadi bagian car dinamika sejarah umat Islam. Daiam ma-

salah hukum Islam kelahiran mazhab ternyata bukan sekadar me-

nyentuh sistem pemahaman dalam wilayah us/il aI-fiqh semata, tetapi 

juga memil iki konteks bagaimana hukum Islam diterapkan di wilayah-

wilayah baru di luar Madinah yang waktu itu menjadi pusat rujukan 

yang diidentikkan dengan Islam generasi awal. Dengan kehadinan 

Dinasti Umayyah can kemudian Abbasiyyah yang meluas ke luarJazi-

rah Arab dengan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam, muncul 

problem baru antara keharusan standardisasi hukum Islam (syariat) 

dan keragaman yang muncul di kota-kota utama umat Islam yang 

bercorak kosmopolit seperti Damaskus, Basrah, Kufah, can Bagdad. 

Dalam konteks sosiologis yang mulai kompleks itulah, perdebatan 

dan perbedaan mazhab "ahl al-hadits"dan "all al-ra'yi" semakin luas, 
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sekaligus menggambarkan dinamika perkembangan pemikiran dan 

aliran dalam Islam! 6' 

- Perkembangan aliran pemikiran clan gerakan Islam yang majemuk 

can penuh dinamika itu juga berkembang di Indonesia, yang dikenal 

dengan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di muka 

bumi.263  Sejak awal abad ke-20 bersama dengan menyingsingnya fa-

jar kebangkitan nasional untuk kemerdekaan, kemudian lahir sejum-

Iah organisasi Islam dengan aliran paham dan orientasi gerakan yang 

beragam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan 

Islam, Nalidlatul Ulama, dan lain-lain yang terpolarisasi ke dalam dua 

arus besar, yakni Islam modernis dan tradisionalis.2M  Perkembangan 

Islam tersebutterus berlangsung hingga pada pengujung abad ke-20 

dan awal abad ke-21 dengan lahirnya gerakan neomodernisme, Islam 

liberal, kelompok-kelompok Islam yang sering disebutfundamentalis 

atau berhaluan keras, clan lain-lain. 265  

Kehadiran gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam tidak le-

pas dari can melekat dengan karakter Islam sebagai agama atau ajar-

an yang multi-aspek. Islam adalah agama yang bersifat universal,juga 

merupakan suatu sistem kehidupan sebagaimana tecermin dalam 

kehidupan Muhammad Saw. 266  Weber bahkan sampai pada kesim-

pulan bahwa berbeda dengan agama lain, world-view Islam sebagai-

mana dibawa oleh Muhammad dan Al-Quran, menciptakan sebuah 

orientasi keagamaan baru yang melibatkan sistem teologis dan ajar-

an etis yang komprehensif? 7  Fenomena gerakan-gerakan kebangkit-

an Islam dalam berbagai corak can karakteristiknya dapat ditelaah 

baik dalam ciri-ciri Islam yang bersifat spesifik yang melekat dalam 

kaitan Islam sebagai ajaran maupun dalam dinamika sosial, ekonomi, 

can politik yang menjadi ruang sosiologis yang bersifat kontekstual 

dalam kehidupan umat lslam' 

Dalam keragaman ekspresi Islam tersebut terdapat banyak penaf-

siran teoretik atau perspektif yang berusaha memahami kompleksitas 

dan dinamika gerakan Islam telah menjadi bagian daTi perkembang-

an baru dalam kajian tentang Islam clan umat Islam di belahan dunia 
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Muslim dewasa in'. Di antara orientasi gerakan yang tampak kontras 

atau ekstrem hadir kelompok Islam yang mencoba membangun ke-

seimbangan antara teosentrisme dan antroposentrisme, yang dikenal 

dengan gerakan Islam moderat. Dalam konteks dialektika ajaran dan 

kehidupan di mana manusia sebagai pelaku penafsiran clan sekaligus 

pelaksana ajaran Islam itulah sesungguhnya terletak potensi dan 

fungsi akal pikiran untuk melakukan rasionalisasi atau aktualisasi, 

yang pada akhirnyajuga menghadapi dilema antara yang menapikan 

dan mendewakan akal pikiran sehingga terjadilah ketegangan dan 

ragam pemikiran serta gerakan keagamaan yang tiada henti-henti-

nya. 

Dalam prosestransformasi ajaran ke realitas kehidupan seperti itu, 

Hassan Hanafi rnenawarkan konsep rekonstruksi sistem nilai (recon-

struction of value-system) menuju kemajuan. Rekonstruksi sistem nilai 

tersebut dapat menghadang konservativisme masyarakat-masyara-

kat tradisional sekaligusjuga sekularisme Barat, sehingga Islam tam-

p11 sebagai kekuatan perubahan sosial clan kemajuan yang berkelan-

jutan. Dalam rekonstruksi Islam tersebut dilakukan melalui beberapa 

aspek clan model: (1) From God to Land ( dari Tuhan ke Bumi), yang 

esensinya menurunkan pesan Ilahi untuk mernengaruhi clan meng-

ubah keadaan di bumi manusia; (2) From Etemnityto Time (dari Keabadi-

an ke Waktu), yaitu bagaimana kesadaran akan niiai yang abaci di-

bumikan menjadi sebuah kenyataan yang memiliki dimensi (waktu) 

yang realistik; (3) From Predestination to Free Will (dari Keterpaksaan 

menuju Kebebasan), yakni dari keadaan yang serba-terkekang menu-

ju kebebasan untuk perkembangan atau kemajuan; (4) From Authority 

to Reason (clan Otoritas menuju Penalaran), yakni daTi orientasi pada 

kekuasaan yang cenderung otoritarian ke intelektualitas atau rasio-

nalisasi untuk merencanakan kehidupan; (5) From TheOry to Action 

(dari Teoni keTindakan), yakni perubahan darl perdebatan teoretik ke 

Iangkah-Iangkah aksi; (6) From Charisma to Mass-participation (dan 

Khanisma ke Partisipasi Massa), yakni proses demokratisasi dan pe-

ngaruh figur-figur khanismatik menuju partisipasi massa ataujamaah; 
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(7) From Soul to Body (dan Jiwa keTubuh), yakni dan agama yang teN 

lalu berat mengajarkan spiritualitasjiwa ke kepentingan memenuhi 

hal-hal fisik agar terjadi kemajuan; (8) From Eschatology to Futurology 

(dari Eskatologi ke Futurologi), yaitu dari orientasi ke serbatujuan aba-

di dengan mengabaikan dunia ke kesadaran masa depan tanpa kehi-

langan orientasi akhirat.269[] 



K
elhadiran Islam di Indonesia merupakan fenomena yang mena-

rik karena agama yang semula dianggap asing in' selain diteri-

ma oleh mayoritas penduduk dengan cara yang berlangsung 

damai, pada saat yang sama dalam perkembangan sejarahnya me-

nunjukkan dinamika yang penuh warna. Dinamika yang penuh dia-

Iektika terjadi ketika Islam berhubungan dengan politik atau kekua-

saan negara, terutama pada era modern setelah bersentuhan dengan 

struktur negara-bangsa (nation-state) sejak Indonesia merdeka tahun 

1945 yang mengantarkannya pacla pergulatan ideologis yang penuh 

problematik. IniIah sebuah fase baru setelah era Islamisasi kultural 

yang berlangsung lama sejak rnasa awal kedatangan Islam ke Nusan-

tara dan proses persentuhan politik pramodern dalam dinamika ke-

kuasaan kerajaan-kerajaan Islam sejak abad ke-1 3. 

Pergulàtan ideologis yang sarat problematik di tubuh umat Islam 

selain menggambarkan keragaman corak pengalaman Islam dalam 

kehidupan politiksecara umum maupun dalam menghadapi struktur 

baru negara-bangsa secara khusus, pacia saat yang sama menunjuk-

kan masih beiumterpecahkannya masalah hubungan Islam (din) can 

negara (daulâh) di era modern secara tuntas, yang melahirkan 1w-

bungan-hubungan yang canggung di antara keduanya. 1  Namun, apa 
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pun ragam corak eksperimen Islam dalam kehidupan politik kenega-

raan, maka proses dialektika itu tampaknya terus berlangsung tanpa 

kenal berhenti dan bag! kaum Muslim merupakan suatu keniscayaan 

sebagai bagian dari dinamika Islamisasi yang tidakpernah akart sele-

sal. Bagi sejarahwan, kehadiran Islam melalui proses soslo-kultural, 

politik, bahkan ekonomi yang dilakukan para penyebardan saudagar 

Muslim di Kepulauan Nusantara muaranya ialah path penyebaran 

Islam, yang kemudian melahirkan Islamisasi? 

Adapun Islamisasi di Indonesia sepanjang sejarahnya tidaklah her-

sifat linier dan satu coralc tetapi menunjukkan proses yang berlapis-

lapis dengan penyebaran yang menimbulkan akibat-akibat tertentu 

serta m!munculkan realitas-realitas baru dan pergumulan Islam dan 

masyarakat dalam pantulan sejarah Indonesia. 3  Lebih-Iebih bagi Se-

buah gerakan keagamaan yang tidak memisahkan urusan agama dan 

politik, maka Islarnisasi itu selalu memunculkan proses pertemuan 

clan dialog antara tun tutan-tuntutan yang bersifat doktrin dan kenya-

taan Iingkungan sosial yang dihadapi. 4  Dalam konteksyang demikian 

maka kehadiran Islam dalam kenyataan hidup pen -teluknya can dunia 

pada umumnya menjadi suatu takta historis clan sosiologis, yang se-

lalu bersifat kompleks dan penuh warna. 

Dalam perkembangan sejarah Islam dan Islamisasi di Indonesia 

yang dinamis clan majemuk itu tumbuh gerakan Islam yang menam-

pilkan corak ideologis, yang mempertautkan Islam secara langsung 

dengan kehidupan politik can cita-cita pembentukan negara Islam 

atau negara yang berdasarkan Islam. Gerakan ni sebenarnya tumbuh 

dalam satu arus besar kebangkitan Islam yang melekat dalam gerak-

an revivalisme Islam sebagaimana dipertautkan dengan gerakan ke-

bangkitan Islam yang dipelopori oleli IbnTaimiyyah, Muhammad bin 

Abd Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, clan Ra-

syid Ridha di Dunia Islam, yang kemudian masuk clan berkembang di 

Indonesia pada akhir abad ke-19 clan awal abad ke-20. 

Dalam perkembangan kontemporer pasca-Revolusi Iran tahun 

1979, gerakan kebangkitan Islam dalam corakrevivalisme,yang mem- 
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pertautkan Islam dengan kehidupan politik atau negara, menurut 

Esposito merupakan suatu proses "ideologisasi Islam",yakni ketika 

"Islam ditafsirkan sebagal ideologi total yang menjadi asas kerangka 

makna can sebagai tujuan kehidupan politik, sosial, dan kulturaiY 

Gejala ideologisasi Islam tersebut bahkan belakangan sering dilekat-

kan dengan "Islamisme" (Islámiyyah), yang dalam wacana Islam kon-

temporer mulai banyak digunakan sebagai pilihan lebih tepat dan-

pada konsep fundarnentalisme Islam yang memang banyak diknitik 

sebagai mengandung banyak kelemahan atau ambiguitas. Dalam era 

kebangkitan Islam akhir abad ke-1 9 dan awal abad ke-20, ideologisasi 

Islam tampaknya satu napas dengan gerakan Pan-Islam (Pan-Islamis-

me) sebagaimana dikumandangkan oleh Jamaluddin AI-Afghani, 

yang kemudian menggema ke seluruh Dunia Islam termasuk ke Indo-

nesia. 

Islamisasi dan Pan-Islamisn* 

Islam masuk ke Kepuiauan Nusantara (Indonesia) dan segi waktu dan 

asal muasalnya masih rnenjadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Di 

satu pihãk pada umumnya Para sejarahwan menunjukkan bukti bah-

Wa Islam datang ke negeni Nusantara sekitar abad ke-1 3 yang dibawa 

oleh para pedagang Muslim dari India, Parsi,danCina,tetapiada pula 

yang berpendapat bahwa kedatangan Islam dimuiai pada abad ke-7 

M atau abad ke-1 H langsung car Arab yang dibawa oleh para musa-

fir Muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting di 

Kepulauan Nusantara.°Tetapi, di antara para sejarahwan itu tidakada 

yang berbedajika kerajaan Islam pertama di lndonesia,yaltu Samudra 

Pasal berdiri pada abad ke-13, kemudian pada abad ke-15 can ke-16 

secara mencolok bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan 

Nusantara seperti Malaka, iambi, Demak, Cirebon, Banten, Ternate 

danTidore, Banjarmasin, Mataram, dan kerajaan-kerajaan Islam di Su-

lawesi Selatan (Goa, Bone, LuwuWajo, Soppeng, dan TaIlo). Di antara 

kerajaan-kerajaan Islam itu pada abad ke-17 bahkan mencapai pun-

cak kejayaan, yaitu Aceh Banten, Mataram, Gowa-Tallo, can Ternate, 
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yang diikuti oleh era kemunduran pada abad ke-la terutarna untuk 

kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. 7  

Dari kehadiran kerajaan-kerajaan Islam yang mendominasi sejarah 

Nusantara selan -ta sekitar empat abad itu, tampak jelas bahwa ke-

munculan Islam path awalnya bersifat kultural, yakni sebagai agama 

yang hadir melalui proses adaptasi yang berlangsung darnai sehing-

ga menjadi agama mayoritas penduduk. Pada perkembangan ben-

ikutnya terjadi fase baru ketika Islam masuk dan menyatu ke dalam 

proses kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, yang menghasilkan corak 

Islam politik. Pada fase baru itu Islam tunnbuh nnenjadi agama keraja-

an, bahkan untuk beberapa kerajaan seperti Gowa-Tallo pada masa 

jayanya mempraktikkan syariat lslamTerkait dengan Islamisasi kera-

jaan tersebut beserta politik kerajaan itu,Taufik Abdullah dan kawan-

kawan menyimpulkan sebagai berikut: 

"Bergen berdirinys pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Aech di 

Sumatra; Dernak, Pajang, Jan Mataram di Jews; Gowa-Tallo den 

Bone di Sulawesi; Ternate den Tidore di Maluku, dan sehagainya, 

make penytharan Islam mmuiang tak bisa di1isahkan dan perkmm 

bargain politik, struktur politik dan tradisi politik masing-masing 

pusat kekuasaan atau kerajaan itu. Kepentingan politik ran eko-

nomi, di samping panggilan suci agama, telah tampil sebagal fak-  

tor -faktor yang ikut menentukan corak ran penyebaran, pengem-

bangan agama Islam serta bentukan masyarakal Islam di wilayah 

masingmasing." 

Dalam perkembangan Islam di Nusantara sejak tahun 1500-an, 

sebagaimana temuan Pines ketika mengunjungi kerajaan Tuban dan 

Gresik pada tahun 1514 selain munculnya akulturasi Islam can buda-

ya setempat yang bercorak Flindu-Jawa, juga ditemukan kehadiran 

penguasa-penguasa Muslim yang berpengaruh dalam kehidupan 

penduduk setempat. Pada era itu kerajaan-kerajaan Islam tumbuh 

bagaikan cendawan di pantai utara Jawa,yang cflwarnal oleb tercipta- 
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nya hubungan-hubungan antarsatu kerajaan dengan Iainnya dengan 

berbagai tipe penguasa kerajaan Islam, yang sekaligus menu njukkan 

Islamisasi yang memiliki latar belakang ekonomi dan politik. 9  Dengan 

kehadiran para wall atau penyebar Islam yang melahirkan Islamisasi 

yang begitu cepat dan bercorak akulturasi, sejarah Islam di Nusantara 

juga menunjukkan fenomena sosiologis yang rnenarik. Bahwa Para 

wall itu tumbuh menjadi elite politik-religius yang tidak hanya merni-

liki kewibawaan ruhaniah,tetapi sekaligus berpengaruh dalam kehi-

dupan politik yang meluas keluar sebagaimana ditunjukkan oleh so-

sok Sunan Girl dan Sunan KaIijaga)° 

Sejak Islamisasi melalui jalur kekuasaan kerajaan itu, raja-raja Islam 

bahkan bergelar Sultan. Gelar tersebut menyatukan dua wibawa Se-

kaligus (agama can politik) ke dalam satu personifikasi penguasa re-

ligio-politik dengan simbol gelar Kalifatullah seperti gelar raja-raja 

Mataram. Di Yogyakarta misalnya, Sultan Hamengkubuwono IX me-

miliki gelar Iengkap sebagai berikut: Sarnpeyandalem !ngkang 5km-
wun Kanjeng Sultan Hamengkubowono, Senopati Ing Nga!ogo, Abdur-

rahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatu/Iah Ingkang Kaping IX, yang 

dimaksudkan bahwa "Suitanlah penguasa yang sah di dunia yang fa-

na mi, dia juga adalah Senopati Ing Ngalogo, yang berarti bahwa dia 

mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian dan pepe-

rangan, dan bahwa dia pulalah pangiima tertinggi angkatan perang 

pada saat peperangan. Sultan juga adalah Abdurrahman Sayidin Pa-

noto Gonna, atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui Se-

bagai Kalifatullah, pengganti Muhammad, Rasul Allah' 11 . Raja-raja Is-

lam Melayu juga memakal gelar Syah sebagaimana raja-raja Parsi. 

Gelar Sultan can Sunan kemudian menyebar menjadi simbol raja Is-

lam selain di Mataramjuga di Palembang, Kutai, Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi Selatan,Ternate, Sumbawa, Banten, can kerajaan Islam lain-

nya di Nusantara, yang semakin menanamkan pengaruh agama dan 

poiitik di kalangan rakyat. 12  Dengan dernikian, personifikasi Sultan 

merupakan sosok raja Islam yang memiliki kekuasaan politik, milker, 

dan keagamaan secara absolut, yang menggabungkan kekuatan 
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Langit can Bumi sebagaimana konsep Deva-Raja dalam sistem ke-

kuasaan raja-raja Hindu pada rnasa lampau. Persentuhan Islam dan 

kekuasaan melalui kerajaan merupakan bentuk pelembagaan paling 

dominan dalam sejarah Islam pramodern, bahkan hirigga batas ter-

tentu pada era modern saat mi sebagaimana berkembang dalam sis-

tem monarki di Arab Saudi can negara-negara kawasanTimurlengah 

lainnya, kendati sumber hukum negara berpijak pada syariat Islam. 

Dalam kasus ni, betapa Islam memiliki latar belakang sosiologisyang 

kental dalam persentuhannya dengan dunia politik, yang semakin 

menguatkan pandangan keagamaan integralisme Islam sebagai aga-

ma clan ne9ara atau politik sepanjang sejarah perkembangannya. 

Pertumbuhan Islam yang berkaitan dan bahkan berimpitan de-

ngan negara (kerajaan) dalam konteks sejarah memiliki keterkaitan 

langsung dalam dinarnika perlawanan terhadap kolonialisme. Peme-

rintah kolonial Belanda path abad ke-1 9 bahkan niengambil kebijak-

an serius dalam rnenghadapi perkembangan Islamisasi yang bercorak 

politik itu. Kantor Pemerintah Belanda setelah kedatangan Snouck 

Hurgronje tahun 1889, melakukan kebijakan "Politik Islam" ((slam 

Politiek) dalam menangani umat Islam di Indonesia (Inlandsch Poll-

tiek). Kebijakan politik Islam tersebut intinya ialah agar pemerintab 

kolonial Belanda tidak memberi peluang pada tumbuhnya Islam Se-

bagai kekuatan poliik, tetapi toleran atau netral dalam menghadapi 

kegiatan umat Islam dalam lapangan ibadah, serta bersikap meng-

hormati atau jika perlu membantu dalam lapangan kemasyarakatan. 

Kebijakan "Politik Islam" tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa 

"musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam 

sebagai doktrin politik" 13 . Kebijakan yang mengandung sikap kembar 

antara toleransi dan kewaspadaan itu dilakukan bukan untuk mem-

bela Islam, melainkan justru untuk menjinakkan Islam terutama da-

lam kehidupan politik yang ternyata cukup berhasil, yang rnuaranya 

ialah melestarikan kepentingan kekuasaan Belanda seridiri. 14  Kebijak-

an baru pemerintah kolonial Belanda itu dikenal pula dengan tindak-

an untukmengemansipasikan bangsa Indonesia dari agama Islam"', 
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sebagai bahasa lain untuk membebaskan pengaruh Islam dad tubuh 

masyarakat Indonesia. - 

Perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu tidak lepas 

dad perkembangan sikap umat Islam yang dari hari ke han semakin 

menunjukkan kesadaran baru untuk menjadikan Islam sebagai ke-

kuatan perlawanan terhadap penjajah. Lebih-lebih setelah semakin 

banyak orang Islam yang menunaikan ibadah hap ke Makkah clan 

dibukanya Terusan Suez tahun 1869. Para haji (hujjâj) itu dianggap 

sebagal orang Islam yang "fanatik dan tukang memberontak". Per-

kembangan baru tersebut memicu sekaligus tumbuh bersamaan de-

ngan semakin meluasnya kesadaran"Pan-Islam"(Pan-lsiamisme) sejak 

abad ke-1 8 berembus kencang melalui gagasan-gagasan pembaruan 

Jamaluddin AI-Afghani dan kemudian semakin diperluas gerakannya 

oleh kekhaljfahan Turki, yang oleh pihak Belanda dinilai melahirkan 

kekuatan Islam yang fariatik." Sikap penuh waspada pemerintah Be-

landa tersebut bahkan semakin kuat dengan peristiwa perlawanan 

atau pemberontakan yang dipelopori kaum Tarekat seperti yang ter-

jadi di Cianjur (tahun 1885), Cilegon (1888), can peristiwa Garut (ta-
hun 1919)) 8  

Kewaspadaan yang berlebihan darl Belanda terhadap umat Islam 

juga ditunjukkan dalam menyikapi ibadah haji keTanah Makkah. Se-

telah dibukanya Terusan Suez, pemenintah Belanda memang sangat 

mencemaskan menyhadapi perkembanganjumlah jamaah haji yang 

terus meningkat. OIeh karena itu, untuk niengawasi umat Islam Indo-

nesia di Tanah Suci kemudian dibuka konsulat di Jeddah can pada 

tahun 1945 ditingkatkan menjadi kedutaan. Para jamaah haji itu, le-

bih-Iebih dengan jamaah haji yang kemudian menjadi muqimin, yak-

ni mereka yang tinggal di Arab Saudi untukwaktu yang lama, setelab 

pulang dianggap Iebih militan atau fanatik. Kecenderungan militan 

atau fanatik itu tampaknya berkaitan dengan serapan paham onto-

doksi (salafiyah) yang saat itu berkembang di TimurTengah, khusus-

nya di Arab Saudi, yang di belakang hari terutama pada awal abad 

ke-20 memicu kelahiran gerakan reformasi Islam di Tanah Air.'9 
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Snouck Hurgronje sendiri selaku advisor pemerintali kolonial Be-

landa sebenarnya tidakterlalu mencemaskan umat Islam yang berha-

ji itu karena menurutnya mereka yang berhaji itu sama saja ketika 

berangkat hingga pulang keTanah Air. Mereka yang berhaji itu tidak 

mengalami perubahan militansi, kecuali mereka yang muqimin. 

Snouck sendiri meletakkan ibadah hap sebagai ritual ibadah yang 

dalam rekomendasi politiknya dimasukkan ke dalam kebijakan yang 

harus disikapi netral, tidak harus ditakuti, karena yang perlu diwaspa-

dai ialah kehidupan politik umat Islam seperti halnya gerakan Pan-

Islam.2° 

Kolonial Belanda memang mencemaskan gerakan Pan-Islam, ka-

rena meletakkan kesadaran umat Islam sedunia untuk bersatu dan 

yang membuat Indonesia (Hindia Belanda kala itu) menjadi pusat 

perhatian Dunia Islam khususnya di Turki dan Timur Tengah. Sikap 

sangat waspada pemerintah kolonial Belanda itu juga dipengaruhi 

oleh trauma Perang Aceh yang melelahkan can berkepanjangan,yak-

ni dalam rentang tahun 1883-1912. Dalam catatan sejarah ternyata 

Aceh-Iah yang sulit sekali ditaklukkan Belanda,jauh sebelum gerakan 

dan paham Pan-Islam car Turki disebarluaskan ke Indonesia, Aceh 

bahkan telah rhenjalin hubungan can bahkan memiliki perwakilan di 

Istanbul (Turki) sejak abad ke-16. Kala itu Aceh (Malaka) memperoleh 

bantuan persenjataan dari Turki untuk melawan Portugis dalam per-

lawanan atau Perang Sabi] (perang orang Islam di jalan Tuhan mela-

wan orang kafir). Bagi negara-negara Timun Tengah, termasuk Turki 

yang gencar melancarkan gerakan Pan-Islam dengan isu kekhalifahan 

Islam di dunia Muslim, penjajah Belanda di Indonesia dianggap Se-

bagai negara Eropa yang paling tiranik dan kejam terhadap orang 

Islam. 2 ' Dalam menghadapi Pan-Islam sebagai bentuk car gerakan 

Islam dalam lapangan politik, Snouck sendini sangat mewaspadai 

bahkan menentang gerakan transnasionalisasi politik Islam itu de-

ngan keras, seraya menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda 

tidakperlu ragu atau takut menerapkan kebijakan"Islam Politik"yang 

tega 22 
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Gerakan Pan-Islam dengan model kepemimpinan khalifal -i di Do-

nia Islam memang semakin menjadi isu besar, terutama pada awal 

abad ke-20 bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran nasional untuk 

merdeka di hampir seluruh negeri Muslim terjajah. Gerakan tersebutte-

rus meluas setelah pemerintahTurki Utsmani di bawah Sultan Salim I 

pada tahun 1917 merebut Mesir can mengembuskan isu kekhalifah-

an Islam sedunia can mengangkat dirl sebagai pelindung Makkah 

dan Madinah. Setelah kernenangan Sultan Salim itulah Pan-Islam 

tumbuh menjadi isu can gerakan di Dunia Islam, termasuk di Indo-

nesia. Kendati terdapat Pula ironi bahwa di Turki sendiri gerakan itu 

kandas setelah gerakan nasionalis-sekuler yang dikenal dengan Jo-

lukan kaum Turki Muda di bawah Mustafa Kemal berkuasa dan ke-

mudian rnenghapuskan jabatan khalifah pada tahun 1924. 

Di luarTurki, gerakan Pan-Islam terus berkumandang dengan ga-

gasan utama pembentukan khalifah Islam. Pada tahun 1924, Syanif 

Husein Amir car Arab Saudi menggagas untuk membentuk Dewan 

Khalifah, kendati tidak bertahan lama. Di bawah kepemimpinan Raja 

Fuad,juga digagas Kongres Umat Islam sedunia untuk pembentukan 

khalifah Islam. Kongres itu pertania kali dilaksanakan di Kairo Mesir 

pada 13-19 Mel tahun 1926, kemudian di Makkah di bawah kepemim-

pinan Raja Ibnu Saud tanggal 1 Juni 1926, can tahun 1927 kembali 

diselenggarakan di Kota Makkah. Dalam Kongres Khilafah di Makkah 

tahun 1926, umat Islam Indonesia mengutus K.H. Mas Mansur (Mu-

hammadiyah) dan H.O.S. TJokroaminoto. Sedangkan pada Kongres 

kedua di Makkah tahun 1927 mengutus Haji Agus Salim, yang sempat 

menimbulkan ketidakpuasan kalangan Islam tradisional yang kemu-

dian mendirikan Nandlatul Ulama pada tahun 1926. Setelah beberapa 

kali Kongres yang kurang berhasil mewujudkan gagasan kekhalifah-

an Islam sedunia itu, isu Pan-Islam lambat laun menyusut can kemu-

dian Kongres Khalifah berubah menjadi MuktamarAlam Islami pada 

tahun 1931 hasil dari Kongres di Yerusalem, Palestina}3 
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Awal Kebangkitan Islam 

Pan-Islam terutarna melalui gerakan pernikiran Jamaluddin Al-Afgha-

ni menjadi salah satu inspirasi dan bagian darl kelahiran gerakan re-

formasi atau modernisme Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. 

Modernisme atau reformisme Islam tersebut selain bergerak dalam 

pembaruan keagamaan dan kehidupan kaum Muslim, pada saatyang 

sama memiliki implikasi pada tumbuhnya kesadaran baru di kalangan 

umat Islam dalam gerakan kebangkitan nasional untuk kemerdekaan 

Indonesia. Pembaruan Islam yang juga terkaitdengan kesadaran Pan-

Islam untuk kebangunan atau kebangkitan kembali Dunia Islam, da-

lam corak yang Iebih kaku atau sering disebut radikal berhubungan 

erat gerakan revivalisme Islam sebagaimana dipelopori Muhammad 

bin Abd AI-Wahhab yang dikenal dengan gerakanWahabi. 24  Gagasan 

dan gerakan Pan-Islam (Pan-Islamisme) can revivalisme Islam dalam 

lapangan politikitu dimaksudkan selain untuk membangkitkan kesa-

danan umat Islam dari dalam, pada saat yang sama merupakan sikap 

menghadapi tantangan Barat. Dalam kaitan in' Stoddard memberikan 

analisis bahwa cetusan api kesadaran yang menyala di padang pasir 

clan melahirkan gerakan Wahabi pada abad ke-20 untuk reformasi 

Islam, gerakan ml kemudian berkembang menjadi gerakan kebang-

kitan Islam,yang akhirnya menjelma menjadi Pan-Islamisme. 25  Gerak-

an Pan-Islamisme, reformasi atau modernisme Islam, dan revivalisme 

Islam yang muncul pada awal abad ke-20 itu rnemang tumbuh men-

jadi kekuatan yang bersifat ganda, di satu pihak sebaai gerakan ke-

bangkitan Islam untuk melawan keterbelakangan sekaligus mema-

jukan kehidupan umat Islam, di pihak lain menjadi pilar kekuatan 

kebangkitan nasional melawan penjajahan Belanda untuk Indonesia 

Merdeka. 

Pada awal abad ke-20 itulah lahir gerakan kebangkitan Islam yang 

ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi Islam modern Se-

perti Syanikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), 

Persatuan Islam (1923), dan lain-lain. Gerakan-gerakan Islam tersebut 

tidak terbatas pada gerakan keagamaan saja, tetapi juga memiliki 
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orientasi gerakan yang bersifat ekqnomi, politik, dan Iebih penting 

Jagi semangat untuk melawan penjajah dengan cara yang Ieblh teN 

organisasi menuju Indonesia merdeka. Beberapa organisasi Islam ter-

sebut, terutama yang bercorak modernisasi atau modernisme Islam, 

bahkan memiliki kecenderungan pada revivalisme Islam. 2° Revivalis-

me Islam tidak hanya mengobarkan semangat kehidupan keperca-

yaan agama yang berkobar-kobar untuk bangkit dan kemunduran, 

tetapi juga dalam memobilisasi pengikutnya untuk kemajuan, Se-

hingga secara cepat pengaruh meluas ke berbagai daerah di Indone-

sia. Kesadaran revivalisme yang dibawa Syarikat Islam bahkan mela-

hirkan gerakan anti-dna di sejumlah tempat seperti di Sala, Bangil, 

Tubán, Rembang, Cirebon, dan Kudus,yang melahirkan antagonisme 

ekonomi yang juga memperoleb penguatan pada perbedaan aga-

ma.17  Fenomena ini semakin mengentalkan kesadaran kolektif umat 

Islam dalam menghimpun din untuk rnembangun kekuatan di ben-

bagal bidang kehidupan, termasukdalam melawan kekuatan-kekuat-

an yang dirasakan merugikan can bententangan dengan kepenting-

an Islam. 

Revivalisme agama yang Han menguat bersamaan dengan sema-

kin banyaknya orang Islam menunaikan ibadah liaji sejak paruh ke-

dua abad ke-19,juga membawa dampak pada semakin meluasnya 

keliadiran pesantren can gerakan tarekat yang berorientasi Salafiyah 

serta tenlibat dalam gerakan-gerakan protes dan radikal, yang dipim-

pin oleh para elite religius seperti kiai, haji, guru tarekat, can sebagai-

nya. Gerakan-gerakan tersebut, yang bercorak tradisionalistik, yang 

rnenunjukkan tindakan kolektif yang reaktif, memiliki konteks sosial-

kultural yang bercorak pedesaan, komunal, can tertutup sebagai-

mana di belakang han melahirkan gerakan Nandlatul Ulama pada 

tahun 1926. Gerakan-genakan tarekat dan Salafiyah tradisional terse-

but dalam perkembangannya selain memiliki konteks perlawanan 

terhadap penjajahan atau kolonialismejuga rnerupakan reaksi terha-

dap kehadiran Westernisasi yang menyertai kolonialisme. Kehadiran 

gerakan-gerakan mi bahkan secara menonjol benar-benartelah mem- 
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berikan identitas kolektif umat Islam yang kental,yang hendak mem-

bedakan diri dari yang diberikan oleh organisasi-organisasi lain Se-

perti Boedi Oetomo clan sebagainya. 28  

Pada awal tahun 1920-an itulah, lebih-lebih setelah Syarikat Islam 

menjadi partai polltik Islam, tumbuh ideologisasi can terbentuknya 

ideologi-politik Islam, sebagai fenomena baru dalam sejarah perge-

rakan Islam di Indonesia. Tahun 1920-an clan kemudian mengental 

tahun 1930-an bahkan disebut sebagai "dasawarsa ideologi" sebagal 

pengalaman sejarah yang baru ketika harus mempertautkan Islam 

clan kebangsaan. 29  Pada masa mi pula kesadaran akan perjuangan 

politik semakin menemukan ruang kebebasan baru can bagi kalang-

an umat Islam sekaligus menjadi medan perjuangan untuk mengga-

lang solidaritas kolektif melalui pembentukan partai Islam can orga-

nisasi-organisasi Islam yang bercorakfederatif dalam mempersiapkan 

lahirnya fajar kemerdekaan Indonesia. 

Perkembangan mi sejalan dengan kehadiran organisasi-organisasi 

pergerakan yang mewakili kaum aristokrasi atau priayi Jawa dalam 

Boedi Oetomo yang bercorak netral car agama can tampaknya Iebih 

disukai rakyat. Gerakan-gerakan yang disebutkan terakh ir itu memi-

liki dimensi lain, yakni semakin renggangnya jarak atau fragmentasi 

antara gerakan revivalisme Islam can kekuatan-kekuatan sosial seku-

lerdan lokal. Revivalisme Islam memang memiliki dayatotalitas dalam 

membentuk identitas kolektif can mobilisasi massa, tetapi sekaligus 

semakin menimbulkan perbedaan atau perpecahan dengan kelom-

pok lain dalam pergerakan nasional. Kondisi sosial-politikdan kultural 

inilah yang di belakarig hari menjadi benih perbedaan orientasi ideo-

logis dalam pentas politikdan pergerakan nasional. Pada pergumulan 

yang demikian itulah lahir polernik antara Soekarno dan Muhammad 

Natsir dan tokoh-tokoh Islam Iainnya mengenai Islam visa V's dengan 

nasionalisme dan Marxisme?°yang memberi makna tentang kehadir-

an Islam sebagai kekuatan ideologis berhadapan dengan ideologi-

ideologi lain. 
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Dalam konteks pergumulan ideologis itulah gerakan-gerakan Is-

lam yang lahir pada masa Kebangkitan Nasional semakin menunjuk-

kan karakter politiknya dengan mendirikan atau beraliansi dalam sua-

tu wadah partal politik. Syarikat Islam semakin meneguhkan dirinya 

sebagai partai politikyang mernbawa ideologi-politik Islam yang ra-

dikal, lebih-lebih setelah peristiwa perpecahan dengan SI-Merah yang 

berhaluan Marxisme. Selain itu, Muhammadiyah meskipun menjauh-

kandiricari aktivitas politik, tetapi anggota-anggotanya ikut dan aktif 

dalam aliansi Partal Islam Indonesia (1937), Majelis Islam 'Ala Indone-

sia (1938), can kemudian Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Ma-

syumi(1 945)31  Dalam Masyumi, Muhammadiyah bahkan menjadi 

anggota istimewa, sedangkan tokoh-tokohnya menjadi pengurus 

partai Islam modernis itu. Nandlatul Ulama yang lahir tahun 1926, 

meskipun merupakan pergerakan kaum ulama, tetapi sampai batas 

tertentujuga masuk ke aktivitas politik. Pada tahun 1952 setelah ke-

luar dan Masyumi, selain pada masa awal Orde Baru tahun 1971 Nah-

dlatul Ulama bahkan menjadi partai politik. Pada tahun 1937 tokoh-

tokoh Muhammadiyah, Nandlatul IJIama, can bahkan membangun 

aliansi dengan mend irikan Partai Islam Indonesia (P11) can pada tang-

gal 21 Septembertahun 1937 mendinikan Majelis Islam Ala Indonesia 

(MIA]) yang semangatnya memobilisasi perjuangan politik umat Is-

lam. MIN merupakan badan federasi untuk menyatukan kekuatan-

kekuatan Islam sekaligus sebagai bentuk kompetisi kolektif dalam 

nienghadapi kekuatan nasionalis sekuler yang memiliki perhimpun-

an serupa dalam perjuangan ideologi politik di era pergerakan naslo-

nal. 

Dengan semakin tumbuhnya semangat pergerakan nasional un-

tuk kemerdekaan Indonesia, sejarah baru telah disyukuri oleh kekuat-

an-kekuatan Islam, yakni keterlibatan dalam pergerakan nasional, 

bahkan Islam tumbuh menjadi dasar nasionalisme Indonesia .32  IKe-

terlibatan dalam pergerakan naslonal ni, ketika memasuki fase pen-

carian identitas nasional maka kekuatan Islam mulai terlibat dalam 

perdebatan tentang nasionalisme can Islam sebagai asas kebangsa- 
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an. Perdebatan tersebut sejaktahun 1920-an melahirkan pertentang-

an dengan kelompok kebangsaan yang berakar pada aristokrasi dan 

kaum sekuler pendidikan Barat, yang di belakang hari rnelahirkan 

dikotomi Islam dan nasionalisme atau antara nasionalis Islam can na-

sionalis sekuler, di sarnping cfengan kalangan sosialis bahkan komu-

nis. Pertentangan antara tokoh-tokoh Islam dengan kalangan nasio-

nalis-sekuler dan sosialis atau komunis mernanas ketika tahun 1918 

surat kabar Djawa Hisworo yang terbit di Surakarta memuat tulisan 

yang terang-terangan menghina Nabi Muhammad. Perdebatan isu 

tersebut merambah ke perdebatan tentang nasionalisme antara to-

koh-tokoh Islam dengan Soekarno clan lain-lain 33  

Dalam konteks pergerakan nasional di maria kehadiran gerakan-

gerakan Islam dan lain-lain yang memasuki pergumulan politik ke-

bangsaan dengan kekuatan-kekuatan lain, maka fase baru muncul-

nya ideologisasi dan terbentuknya ideologi politik Islam memang 

dimulal. Mengenai pergumulan kekuatan-kekuatan Islam dalarn per-

gerakan kebangsaan itu dapat dikutip pernyataan berikut mi: 

"Tetapi, memang sejarah pergerakan Islam memperlihatkan pula 

bahwa 'panji•panji' yang merupakan simbol solidaritas memasuki 

proses pematangan ruenjadi 'ideologi' ketika Islam, sebagai aga-

ma, menjadi sumber 'Islamisme', sebagai ideologi—maka perde-

batan tidak terhindarkan. Dalam suasana begini, maka antara 

golongan 'dalam' dan 'luar' makin diperluas pula. Dema antara 

hasrat persamaan dengan garis perjuangan yang telab dirumuskan 

adalah satu tema penting dalam sejarah penghadapan Islam do-

ngan politik kék uasaan .M 

Adapun mengenai ideologisasi, yang melibatkan konf]ik kekuatan 

Islam dengan kelompok lain, bahkan antara santri dan abangan, 

merupakan konsekuensi cari Islamisasi yang terus berlangsung yang 

menyebabkan perbedaan komitmen yang klan terpola ke dalarn 

orientasi sosial-politik kelompok Islam dengan kekuatan lain. Dalam 
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konteks ml terdapat dua gejala penting yang tumbuh pada awal ta-

hun 1920-an itu, yaitu "Pertarna bahwa ideologisasi mernantapkan 

Islam sebagai landasan solidaritas politikyang bersifatantar-etnis can 

bercorak nasional. Kedua adaiah makin jelasnya polarisasi kultural 

santri can abangan#35.  Perkembangan Islam sebagai ideologi seba-

gaimana disimpulkan AbdulIah, menunjukkan suatu pandangan 

bahwa agama Islam tersebut tumbuh menjadi ideologi sosial, yang 

kehadiran can perkembangannya terkait erat selain dengan pema-

haman agama, tetapi lebih empirik Fagi dengan perkembangan can 

perubahan sosial di lingkungan para pemeluk agama ini. Agama Se-

bagal ideologi itu bahkan mengalami tahapan pertumbuhan ter-

tentu, yang ditandai oleh can memiliki kaitan dengan struktur sosial 

yang mengitarinya. Dalam konteks agama sebagai ideologi sosial itu, 

Wertheim melihat bagaimana Iahirnya gerakan pembaruan Islam di 

Indonesia seperti Muhammadiyah, yang memiliki semangat liberal 

dan terkait dengan struktur sosial kaum borjuis sekaligus mencita-

citakan masyarakat yang diinginkan, selain Iahirnya corak gerakan 

keagamaan Iainnya dalam bentukortodoksi atau revivalis hingga ge-

rakan millenary (mesianis) sebagai lambang protes sosial yang sering 

muncul secara periodik. 37  

Menjelang kemerdekaan, setelab Indonesia di bawah penduduk-

an Jepang can ketika persiapan kemerdekaan memasuki tahap pem-

bahasan bentuk can dasar negara serta pikiran-pikiran mendasar 

Iainnya tentang Indonesia Merdeka, kalangan Islam melalui para 

tokohnya memasuki babak baru dalam memperdebatkan masalah 

ideologi. Pada tahap ini para tokoh Islam seniakin menegaskan tawar-

annya tentang Islam sebagai dasar negara sebagaimana pernab di-

angkat dalam polemiktahun 1930-an dengan pihak nasionalis-seku-

ler. Melalui proses saling akomodasi akhirnya disepakatilah sebuah 

konsensus Piagam Jakarta hasil perumusan Panitia Tujuh, yang akan 

menjadi embrio bagi naskah Preamble (Pembukaan) lindang-Undang 

Dasar Negara Indonesia setelah merdeka. Piagam Jakarta yang me-

ngandung salah satu isinya mengenai "kewajiban menjalankan sya- 
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Fiat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" itu pada tanggal 18 Agustus 

1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, mengalami"dead-lock" 

(jalan buntu) clan akhirnya melalul proses politikyang"agak misterius" 

menurut kalangan Islam dan hingga kini peristiwanya masih menjadi 

bahan perdebatan, kemudian dicoret dari naskah Pembukaan UUD 

1945. 

Dari dinamika pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak keda-

tangannya hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam clan per-

juangan melawan penjajahan sebagaimana dipaparkan tampak sua-

tu benang merah, bahwa kehadiran Islam di Kepulauan Nusantara 

selain kental dengan lslaniisasi yang bercorak kultural (melalui adap-

tasi dan akulturasi yang berlangsung carnal clan meluas), pada saat 

yang sama mengandung dan memunculkan fenomena Islamisasi p0-

litik. Islamisasi politik tersebut hadir pertama-tama dalam bentuk 

tampilnya Islam dalam institusi kerajaan, termasuk dalam pelemba-

gaan syariat Islam yang bersifat parsial dalam kehidupan negana (ke-

rajaan). Pada perkembangan berikutnya yakni ketika memasuki era 

kebangkitan Islam dan kebangkitan nasional di akhir abad ke-1 9 clan 

awal abad ke-20, Islarnisasi politik itu muncul ke perrnukaan dalam 

semangat yang bercorak ideologis, yaitu ketika Islam menjadi simbol 

perlawanan terhadap kolonialisme sekaligus peneguhan identitasdiri 

berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain melalui gerakan Pan-

Islamisme, revivalisme, clan reformisme Islam. Pada awal kebangkitan 

nasional dan lebih-lebih pada masa terdekat dari Prokiamasi Kerner-

dekaan Indonesia tahun 1945, pergerakan Islam semakin menunjuk-

kan karakter perjuangan ideologis ketika Islam diperbincangkan dan 

dIperjuangkan sebagai dasar negara yang memperoleh perlawanan 

clan kekuatan-kekuatan nasionalis-sekuleratau nasionalis netral-aga-

ma dan non-Islam. 

Periode Prokiamasi Kemerdekaan tahun 1945 tersebut bagi ka-

langan Islam merupakan saat-saat paling krusial sekaligus semakin 

menegaskan karakter perjuangan ideologis dalam menewarkan Islam 

sebagai dasar konstitusi negara atau Islam secara formal masukdalam 
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struktur negara. Dikatakan krusial karena ketika Islam ditawarkan Se-

bagai dasar negara atau masuk dalam struktur negara di mana ernbrio 

nation-state (negara kebangsaan) telah terbentuk, maka pada saat 

itulah polemikdan konflik ideologis tumbuh ke permukaan, yang Se-

makin menegaskan polarisasi politikantara kalangan nasionalis-Islam 

dan nasionalis-netral agama (sekuler) di tubub negara yang baru mer-

deka itu. Pada periode mi, sebagairnana persambungan dengan masa 

perjuangan kemerdekaan sebelumnya can pada era kerajaan ketika 

Islam masuk dalam institusi publik, pertumbuhan pandangan Islam 

sebagai ideologi (Islamisme) can Iahirnya kelompok Islam yang mem-

perjuangkan ideologi Islam (Islamis) semakin menunjukkan karakter 

yang tegas can sikap yang lebih terbuka. Perjuangan Islam ideologis 

tersebut sekaligus mengundang konflik ideologis baru dalam kehi-

dupan nasional dengan kekuatan-kekuatan atau pihak-pihak yang 

tidak setuju Islam dijadikan dasar negara atau masuk dalam struktur 

negara. Inilah suatu era yang menjadi tonggak krusial, tetapi penuh 

vitalitas yang memengaruhi alarm pikiran can perkembangan gerak-

an-gerakan Islam ideologis di Indonesia pada fase-fase berikutnya. 

Piagam Jakarta, Konstituante, dan DI/Till 

Kelompok Islam ideologis, yakni mereka yang menjadikan Islam Se-

bagai ideologi can memperjuangkannya dalam kehidupan negara 

balk melalui partai-partai politik Islam maupun gerakan sosial-keaga-

maan pasca-kemerdekaan tahun 1945 masih terlibat dalam percatur-

an ideologi-politik nasional. Pada era awal kemerdekaan tahun 1945, 

yang dimulai beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya hampir Se-

mua kekuatan Islam terutarna yang tergabung dalam organisasi-or-

ganisasi Islam pergerakan seperti SI, Muhammadiyah, Persis, NU, can 

sebagainya memiliki orientasi ideologis, karena itu hampir seluruh 

tokohnya terlibatdalam wacana Islam sebagai dasar negara. Perjuang-

an ideologis tersebut berlangsung hampir dua puluh tahun sejak to-

hun 1945 atau sebelumnya hingga keruntuhan rezim Orde Lama di 

bawah pemermntahan Soekarno pada tahun 1965. 
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Dalam kurun dua dasawarsa itu pergulatan ideologis kelompok 

Islam bahkan Iebih terbuka can memasuki babak baru perjuangan 

melalui partai politik Masyumi, Syarikat Islam, dan Nandlatul Ulama. 

Dalam rentang waktu yang penuh pergolakan itu terdapat tiga pens-

tiwa menonjol dalam kehidupan umat Islam yang berkaitan dengan 

dinamika kebangsaan, yaltu peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945, 

Sidang Konstituante 1959, dan pemberontakan DI/Dil di sejumlah 

daerah terutama di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, can Sula-

wesi Selatan. 

Pertarungan ideologi yang pertama yang melibatkari kelompok 

nasionalis-Islant don nasionalis-sekuler atau nasionalis-netral agama 

ialah dalam peristiwa "Piagam Jakarta" tahun 1945. Inilah peristiwa 

politik yang monumental sekaligus penuh kontroversi sejarah, yakni 

suatu kejadian politik dicoretnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta 

pace proses perumusan dan penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agus-

tus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tang-

gal 17 Agustus 1945. Tujuh kata yang dicoret tersebut ialah sebuah 

anak kalimatyang mengandung tujuh kata,"dengan kewajiban men-

jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyac yang tercantum 

dalam Piagam Jakarta yang diperuntukkan bagi naskah Preamble 

atau Pembukaan UUD 1945 sebagai Konstitusi Dasar Negara Republik 

Indonesia. Piagam Jakarta tersebut bunyi lengkapnya adalah sebagai 

benikut: 

Piagam Jakarta 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, 

dan oleli sebab itu make penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 

karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai-

Iah kepada seat yang berbahagia dengan selamat sentosa meng-

antarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indone-

sia yang merdaka, berdaulat, adil don maknur. 
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Alas barker rahmat Allah Yang Mahe Kuasa, dan dengan didorong 

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang be 

bas, make rakyat Indonesia dengan mi menyatakan kemerdeka-

annya. - 

Kernudian daripada itu unluk membentuk suatu Pemerinlah I\iega-

ra Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan solo-

ruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahleraan 

urnum, mencerdaskan kehidupan barges dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, make disusunjah kemerdSaan Indone-

sia 1w dalam sualu hokum closer Negara Indonesia, yang turban-

Ink dalam suatu susunari Negara Republik Indonesia yang berke-

daulatan Hakyab, dengan berdasar kepada: Ke-1uhan-n, ilengan 

kewajIban menjalankan syariat Islam bQgipemeluk-pemc/uknya 

(sic), menurut desert kemanusiaan yang adil dan beradab, persabu-

an Indonesia dan kerakyaban yang dipimpin oleh hikmal kebijak-

sanaan deism permusyawaratan perwakilan, serta dengan rnewu-

judkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jakarta, 22 Juni 1945 

Ir. Soekarno 

Drs. Mohammad Halle 

Mr. A.A. Maramis 

Abikusno Tjokrosujoso 

Abdulkahar Muzakkir 

H. A. Salim 

Mr. Achmad Subardjo 

Wachid Hasjim 

Mr. Muhammad Yamin38  

Sejarah mencatat bahwa sebagai wujud janji pemetintahan bala-

tentara Jepang bagi kernerdekaan rakyat Indonesia, maka pada 9 

April 1945 dibentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Zyurnbi 

Tyoosakaiatau Badan PenyelidikUsaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
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Indonesia (BPUPKI) untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan 

dengan kemerdekaan Indonesia. Anggota badan mi berjumlah 68 

orang dari berbagai tokoh pergerakan nasional di bawah Ketua Dr. 

RadjimanWedyodiningrat Badan mi melaksanakan persidangan per-

tama dalam rentang waktu dari 29 Mel sampai 1Jun11 945 yang mem-

bahas masalah bentuk negara, batas negara, dasar falsafah negara, 

dan hal-hal lain yang menyangkut rancangan UndangUndang Dasar 

yang akan menjadi konstitusi Negara Indonesia. 

Dalam persidangan BPUPKI yang pertama itulah terjadi perdebat-

an sengit dan pengelompokan yang tajam antara kalangan nasionalis 

Islam clan nasionalis sekuleratau netral agama mengenai dasar negara 

Indonesia.39  Kalangan Islam mengusung gagasan Islam sebagai dasar 

negara, sedangkan pihak nasionalis sekulertidak setuju atau menolak 

Islam sebagai dasar negara yang Iebih berpandangan pada pemisah-

an agama (Islam) dengan negara. Dalarn sidang BPLJPKI inilah untuk 

pertama kalinya dalam sejarah Indonesia modern bahwa Islam seba-

gal dasar negara diperbincangkan secara resmi dalam perdebatan 

nasional. Perdebatan di BPIJPKI itu sekaligus menandal masamasa 

sulit bagi para tokoh pergerakan nasional, yang membelah sikap p0-

litik menjadi dua kutub yang saling bertentangan antara golongan 

nasionalis Islam clan nasionalis sekuler. Betapapun panas clan tajam 

perdebatan tentang dasar negara itu, tetapi pada akhirnya pada 22 

Jun! 1945 dihasilkan sebuah kompromi yang elok dalam bentuk ru-

musan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta .40 

Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil tim kerja yang diketuai 

oleh Soekarno dengan anggota tim, yaitu Soekarno, Mohammad 

Flatta, AA Maramis, AbikusnoTjokrosujoso, Abdulkahar Muzakkir, 

Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, can Muhammad Ya-

mm. Dalam rumusan Piagam Jakarta telah disepakati bahwa Pancasi-

Ia sebagai dasar negara Republik Indonesia, dengan sila pertama 

yaitu Ketuhanan diberi tambahan klausul tujuh kata yaltu "dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeIuk-pemeIuknya'Tu-

juh kata dalam Piagam Jakarta tersebutjuga disepakati masukdalam 



DINAMFKA tSLAMISASI DAN IDEOIOGISASI ISLAM 	 241 

Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diusulkan kepada 

BPUPKI. Kendati pada awalnya golongan Kristen berkeberatan, tetapi 

BPUPKi dalam sidangnya tanggal 16 Juli 1945 secara aklamasi me-

ngesahkan Piagam Jakarta sebagai naskah rumusan konstitusi dasar 

negara Indonesia yang akan diprokiamasikan. Sebagaimana tecermin 

dan keanggotaan tim perumus Piagam Jakarta, tampak bahwa ka-

langan Islam sebagaimana diwakili oleh para tokohnya berada dalam 

satu sikap yang sama,yakni memperjuangkan clan menyepakati ideo-

logi Islam, yakni syariat Islam masuk dalam konstitusi dasar negara 

Indonesia. 

Setelah bangsa Indonesia memasuki momentum sejarah yang pa-

ling menentukan, yaitu Prokiamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 

1945, tidak lama kemudian muncul masalah baru yaitu adanya kebe-

ratan car golongan agama minoritas yakni Kristen dengan isu akan 

mernisahkan din car Negara Republik Indonesiajika tujuh kata dalam 

Piagam Jakarta yang akan menjadi Preamble UUD 1945. Melalui pro-

ses yang di kemudian had menjadi bahan perdebatan terutama dan 

kalangan Islam, akhirnya dalam pertemuari mendadakyang thmotori 

Soekarno can Mohammad Hatta, yakni beberapa saat sebelum si-

dang PPKI pada 18 Agustus 1945 terjadVpenghilangan"atau penco-

retan tujuh kata dalam Piagam Jakarta untuk Pembukaan UUD 1945 

itu.Rapat mendadakyang di kemudian hari kontroversial itu, dilaku-

kan melalui jalan lobi politikyang melibatkan Mohammad Hatta (me-

wakili kalangan nasionalis) dan Kasman Singodimedjo (kalangan Is-

lam) untuk mendekati Ki Bagus Hadikusuma (kalangan Islam) yang 

semula sangat keberatan dengan rencana penghapusan tujuh kata 

itu. Ki Bagus diminta agar bersedia menyetujui pencoretan tujuh kata 

itu sebagaimana kebenatan kalangan agama rninonitas. Melalui proses 

yang menurut kalangan Islam mengandung tekanan psikologis ter-

tentu, akhirnya Ki Bagus Hadikusuma bersedia mengakomodasi tun-

tutan kalangan Kristen tentang tujuh kata Piagam Jakarta dengan 

suatu "kompromi politik"baru. 
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'Kompromi politik baru"tersebut berisi bahwa demi keutuhan Ne-

gara Republik Indonesia yang baru berusia satu han, make kalangan 

Islam dapat menyetujui tidak dimasukkannya tujuh kata dalam Pem-

bukaan UUD 1945, tetapi dengan permintaan bahwa Sila Pertama 

pada Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UIJD 1945 

ditambah dengan anak kalimat "Yang Maha Esa" sehingga menjadi 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu 

secara esensial merupakan kompensasi dari anak kalimat "dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyCyang 

dihapuskan. Akhirnya, dalam sidang pada 18 Agustus 1945 UUD 1945 

PPKI rnengesahkan UUD 1945 dengan naskah basil kompromi baru, 

sekaligus mengakhini perselisihan dan perdebatan tentang Islam Se-

bagai dasar negara can Piagam Jakarta dalam konstitusi dasar negara 

Indonesia. - 

Demikian pentingkah komprorni politik pada tanggal 18 Agustus 

1945 tersebut? Dalarn hal mi, Maarif membenikan ulasan menanik me-

ngenai kompromi dalarn Sila Pertama Pancasila sebagaimana tercan-

turn dalam Pembukaan UIJD 1945 sebagai benikut: 

"... modifikasi sila pertama mi dipandang sangat berarti, sebab 

dengan jalan demikian wakil-wakil umat Islam tidak akan berke-

beratan dengan formula barn Pancasila itu. Dalani pada itu, sebe-

narnya makna perubahan konstitusi pada saat-saat kritis itu pun 

cukup leas, yaitu: setiap usaha untuk mengubah Indonesia men-

jaW sebuah negara Islam pada waktu itu menjadi tidak mungkin, 

karena he[ itu berlawanan dengan konstitusi yang baru diterima 

itu."4 ' 

Selesaikah persoalan Piagam Jakarta setelah kompromi kedua pa-

da 18 Agustus 19457 Pada tahun 1978 ketika menjadi Menteni Agama 

Republik Indonesia, Alamsjah Ratu Perwiranegara, menyatakan bah-

we penghapusan tujuh kata cari Piagam Jakarta satu hari setelah 

Prokiamasi Kemendekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai 
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hadiah umat Islam kepada bangsa can kemerdekaan Indonesia, yaitu 

demi persatuan Indonesia. Bahkan, Ketua PBNIJ, K.H. Ahmad Sicfdiq, 

pada tahun 1985 ketika perdebatan soal asas tunggal Pancasila bagi 

organisasi kemasyarakatan, menyampaikan pernyataan yang Iebih 

tegas bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

telah final. Namun, terdapat pula kalangan Islam yang memaknai clan 

menyikapi berbeda mengenal penghapusan tujuh kata dari Piagam 

Jakarta ALL 

Peristiwa mi menimbulkan luka mendalam di kalangan umat Islam, 

yang oleh kelompok Islam ideologis atau Islam politikdisebutsebagai 

pengkhianatan terhadap umat Islam. Sebagian kalangan umat Islam 

memandang peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai kekalahan politik 

urnat Islam, bahkan di belakang hari muncul ikhtiar politik untuk me-

ngembalikan Piagam Jakarta dalam kancah politik nasional. Peristiwa 

Konstituante tahun 1959 bahkan menjadi bukti paling nyata, bagai-

mana cita-cita politik umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai 

dasar negara tidak pernah padam atau setidak-tidaknya sering mun-

ciii kembali ke permukaan. Demikian pula clengan perjuangan meng-

hidupkan kembali Piagam Jakarta pada masa awal kelahiran Orde 

Baru dan di era Reformasi. Dalam analisis Deliar Noerdinyatakan, ka-

langan Islam memandang setelah penghapusan tujuh kata Piagam 

Jakarta itu perjuangan behumlah selesai. Hal itu atas bukti bahwa se-

telaFi Ki Bagus mengikuti sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, dalam 

Sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, anggota Panitia Tujuh 

yang juga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah itu menyatakan 

agar umat Islam Iebih keras lagi dalam berjuang. 42  

Namun, peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945 itu mernang hingga 

saat ini masih menyimpan bahan perdebatan. Temuan A.B. Kusuma 

berdasarkan sumber primer yang diyakini autentik menunjukkan 

bahwa sejaksemula selain substansi masalah mengenai Islam sebagai 

dasar negara selain menguridang perbedaan tajam antara wakil go-

longan kebangsaan" can "golongan Islam" dalam BPLJPKI/PPKI, juga 

terbentuknya 'tim kecil"yang menyusun Piagam Jakarta atas inisiatif 
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Soekarno secara legal-formal termasuk "tim tidak resmi", sehingga 

Soekarno send it! harus meminta maaf atas"kelancangan prosedural" 

membentuk tim sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta terse-

but.43  Sebagaimana diketahui bahwa pada 1 Juni 1945 rapat BPUPKI 

membentuk Panitia Kecil (Resmi") guna menarnpung usul-usul yang 

selama Masa Reses yang terdiri atas Soekarno, Mohammad Hatta, 

Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. 

Otto Iskandardinata, Wachid Hasjim, dan Ki Bagus 1-ladikusuma. Do-

kumen Masa Reses yang baru disiarkan adalah: (1) Indonesia Merdeka 

selekas-Iekasnya; (2) Dasar; (3) Bentuk Negara Jni atau Federasi; (4) 

Daerah Negara Indonesia; (5) Badan Perwakilan Rakyat; (6) Badan 

Penasihat; (7) Bentuk Negara can Kepala Negara; (8) Soal Pembelaan; 

(9) Soal Keuangan; di sampling itu dimuat pula Rancangan JUD Se-

mentara car (10) "Kelompok Tujuh" (Prof. Dr. P.A. H. Djayadiningrat, 

Prof. Mr. Dr. R. Supomo, Mr. R. Suwandi, Mr. R. P. Singgih, Mr. R. Sastro-

rnulyono, M. Sutardjo Kartohadikusumo dan Mr. A. Subardjo; can (11) 

Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Kecil"tidak resnti"yang ter -

din atas ft. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M.Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. 

Subardjo, K.I-l.Wakhid Hasyim, K.H. Kahar Muzzakir, H. Agus Salim, can 

AbikusnoTjokrosuyoso (9 orang)7 

Dalam catatan A.B. Kusuma, bahwa Panitia Kecil"tidak resmi"terse-

but dibentuk atas inisiatif In Soekarno pada masa reses, karena sifat-

nya yang "tidak resmi" itu Soekarno pada sidang BPUPKI pada 10 Juli 

1945 harus meminta maaf atas pelanggaran prosedur yang dilaku-

kannya, yakni membuat"gentIemen Agreement"(Piagam Jakarta) di 

luar resmi Badan Penyelidik agar UIJD dan Negara Indonesia segera 

dibentuk, padahal menurut rancangan Jepang, Badan Penyelidik ha-

nya bertugas meneliti segala sesuatunya tentang UUD, sedangkan 

tugas rnenyusun UUD diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemer-

dekaan Indonesia (PPKI). Soekarnojuga mengubah perbandingan 

antara "Golongan Kebangsaan"dan "Golongan Islam" menjadi 5 ber-

banding 4,termasuk mengganti Ki Bagus Hadikusuma oleh K.H. Kahar 

Muzzakir dalam keanggotaan Panitia Kecil Piagam Jakarta, dengan 
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kemungkinan Ki Bagus harus kembali ke Yogyakarta pada saat itu, 

kendati Ki Bagus adalah tokoh yang paling gigih membela dirnasuk-

kannya tujuh kata yang menjadi bahan perdebatan sengit kala itu. 45  

Dari segi prosedur Iahirnya Panitia Kecil 'tidak resmi" (Piagam Ja-

karta) hasil inisiatif Soekarno tersebut memang tidak begitu tepat 

karena tidak menjadi mandat Panitia Kecil "resmi" yang diberikan 

BPUPKI path 1 Juni 1 945.Tetapi, Soekarno tampaknya Iebih memen-

tingkan untuk mencari JaPan kompromi yang realistis dari polarisasi 

atau tarik-menarikyang tajani antara sebagian pihakdi kalangan "Go-

longan Kebangsaan"yang menghendaki dihiIangkannyatujuh kata" 

dengan sebagian kalangan di tubuh"Goongan Islam"seperti disuara-

kan Xi Bogus Hadikusuma yang menghendaki"pernberlakuan syariat 

Islam secara umurn"(tanpa kata'bagi pemeluknya") yang kemudian 

menghasilkan"Gentlemen'sAgreement"dalam bentuk rumusan akhir 

Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Oleh karena itu, Soekarno mem-

berikan argumentasi atas kesalahan prosedur tersebut dalam sidang 

BPUPKI pada 10 Juli 1945, dengan menyatakan sebagai berikut: 

"Semua anggota Panitia Kecil sadar same sekali hahwa jalannya 

pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada menyirn• 

pang daripada formaliteit, monyimpang daripada aturan for-

meel yang telab diputuskan, telah ditentukan. Tetapi angyota 

Panitia Kecil berkata: Apakab arti tormaliteit di zarnan gegap gem-

pita sekarang mi. Apakah arti fornialiteit terhadap desakan seja-

rah sekarang ini. Apakah arti formaliteit jika Sekutu telab niendiri-

kan Netherlands Indies Civil Administration, telah menyerbu ke 

dalam daerah tenth air kita dan membthayakan Indonesia Mer-

deka! Apakah arti formaliteit jikalau di kanan kiri kita menggun-

tur-rnenggeledek gempa-petir-halilintar meriani, born, dinamiet? 

Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, bahwa jika-

au formaliteit tidak sesuai dengan dinamiek sejarah, make harus 

dirobah formaliteit itu, harus diganti fornialiteit itu, hams dibong-

kar formaliteit itu.4 
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Oleh karena itu, menjadi sangat menarik, mengapa Soekarno 

demikian 9igih untuk rnempertahankan 'Gentlemen's Agreement" 

Piagam Jakarta tersebut, yang juga sikapnya konsisten di belakang 

harl ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan menjadikan 

Piagam Jakarta sebagai rnenjiwai UUD 1945 yang didekritkannya 

secara konstroversial itu. Sedangkan pada saatyang sama Mohammad 

Hattajustru dengan berbagai ikhtiarnya yang di belakang han digugat 

oleh tokoh-tokoh Masyumi seperti isa Anshari dan Prawoto 

Mangunsasmito maupun tokoh Islam Iainnya sebagai langkah"aneh' 

justru berusaha untuk mencari "kompromi"daiam bentuk lain, yakni 

dicoretnya tujuh kata dalam Piagarn Jakarta yang menjadi bahan 

perdebatan klasiktahun 1945 itu. 

Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dipelopori Mo-

hammad Hatta jelang sidang PPK1 pada 18 Agustus 1945 itu pada 

tahun 1950-an menimbuikan pertanyaan sekaiigus mencuatkan kern-

ball kekecewaan kalangan Islam. Ketua Umum Masyumi, Prawoto 

Mangkusasmito, sebagaimana dikutip Anshari, menyatakan sebagai 

benikut: 

"Apa sehab rurnusan 'Piagam Jakarta', yang diperdapat denqan 

susah payah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh 

tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kenudian di dalani rapat 

'Pan/tie Persiapan Kenierdekoan' pada 18 Agustus 1945 di daiam 

beberapa menit saja dapat diubah? Apa, apa, apa sebabnya? 

Tidak dapal dihindarkan pertanyaan: Kekuatan apakah yang 

mendorong clan beiakang hingga perubahan itu terjadiT Penubs 

tidak tahu apakah pertanyaan liii masih dapat dijawab dengan 

jujur dan tepat. Apakah sebabnya in. Sukarno, yang seiama si-

dang-sidang Badan Penyehdik' dengan mati-rnatian mernper-

tahankaru 'Piagam Jakarta', kemudian justru menieioponi usaha 

untuk mengubahnya? Penuhs tidak tahu."4' 
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Adapun tokoh Islam iainnya, K.H. M. Ise Anshari, pada tahun 1957 

dalam sidang Majeiis Konstituante menyarnpaikan pendapat sebagal 

berikut: - 

"Kejadian yang mencolok mate itu, dirasakan oieh umat Islam 

sehagai suatu permainan sWap' yang masih diliputi oleh kabul 

rahasia ... sehagal permainan pohtik pat-pat-gulipat terhadap go-

iongannya; akan tetapi ruereka diam tidak mengadakan taritangan 

dan periawanan, karena jiwa toleransi mereka" 48  

Penghapusan tujuh kata yang nielibatkan tokoh sentral Mo-

hammad Halle itu memang mengandung misteri" sejarab yang 

tidak sederhana. Mengapa Muhammad Hotta yang dikenal sangat 

demokratis demikian "gigih" melakukan lobi dan ikhtiar untuk pen-

coretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, padahal teiah menjadi 

Gentlemen's Agreement pace 22 Joni 1945? Benarkah iangkah 

Hotta tersebut dilakukan alas keberatan kaiangan Kristen dan 

Indonesia bagian Timor sebagaimana disampaikan nielaiui opsir 

Kaiton (Angkatan taut Jepang)? Tapi kenapa Halle sendiri tidak 

mehbatkan A.A. Maramis yang Kristen clan menjadi salah satu 

penandatangan Piagam Jakarta, juga tidak mengajak serta minta 

persetujuan K.H. Wachid Hasyim dan H.A. Agus Salim yang juga 

penandatangan Piagam Jakarta yang mewak iii kalangan Islam? 

Kenapa Halle maiah nielobi keras Ki Bagus Hadikusuma yang ti. 

risk menjadi anggota penandangan Piagam Jakarta? 

Temuan A.B. Kusurna kiranya dapat dijadikan salah satu jalan un-

tuk mencari penjelasan mengenai iangkah"pohtik"Mohammad Hatta 

tersebut. 

Menurut Kusuma, dalam catatan Tim Penyunting Risalah BPUPKI/ 

PPKI Edisi IV yang diterbitkan Sekretariat Negara hal. Xxxix dimuat 

pernyataan bahwa "Pada sidang pertama tanggai 18 Agustus 1945 

pagi dengan persetujuan clan tokoh-tokoh Islam telah dapat ditun-

taskan masalah anak kabmat dalam ahnea keempat Rancangan Pem-

bukaan UUD 1945". Dalam hal ini, Kusuma memberikan komentar 
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bahwa tokoh-tokoh Islam dalam BPUPKI banyaknya 15 orang, se 

dangkan tokoh-tokoh Islam yang menyusun Piagam Jakarta jumlab-

nya 4 orang, yakni K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Muzakkir, H. Agus 

Salim, dan R. AbikusnoTjokrosujoso, tidak satu orang pun dari tokoh 

Islam yang menyusun Piagam Jakarta diajak berunding pada perte-

muan pada 18 Agustus tersebut,"Jadi sanna sekali tidak benar bahwa 

ada persetujuan penuh car tokoh-tokoh Islam untuk menghapus 

anak kalimat'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pe-

mel u k-pemel u knya'" 50 . 

Fakta lain menunjukkan bahwa memang benar pada han-han ber-

sejarah yang penuh knusial di sekitartanggal 17 dan 18 Agustus 1945 

itu, terdapat sekelompok wakil Borneo (Kalimantan) can Indonesia 

Tirnur di luar mereka yang menjadi anggota BPUPKI/PPKI, yang tiba 

di Jakarta can sebelumnya singgah di Surabaya. Kelompokini, teruta-

ma sebagian dari Indonesialimun, mendengar perdebatan mengenai 

format negara, termasuk soal "Gentlemen's Agreement" Piagam Ja-

karta pada 22 Juni 1945. Apakah kelompok inilah yang menemui 

Bung Hatta diklaim sebagai pihakyang mewakili IndonesiaTimun dan 

berkeberatan dengan tujuh kata car Piagam Jakarta? Kusuma bah-

kan mempertanyakan, apakah "Bung Hatta didekati oleh salab Se-

orang car orang Jepang yang mendampingi utusan IndonesiaTimur, 

yakni Kishi, Goto, dan Nakai? Kusuma meragukan jika tentara Jepang 

tersebut melakukannya, karena car segi disiplin militer hal itu sukar 

dilakukan karena pada saat itu, yakni pada 17 Agustus 1945 malam 

ban, Laksamana Muda Maeda sedang menjamu aniggota PPKI dan 

Indonesia Timur 51  Tampaknya, car beberapa fakta clan data sejanah 

tersebut tenlihat sekali penan atau permainan politik" Mohammad 

Hatta dalam proses penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta, 

yang di belakang had menjadi bahan kontrovensi di kalangan umat 

Islam. Oleh kanena itu, A.B. Kusuma sampai path kesimpulan berikut 

ni: 
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"Dung Hotta adalah erang yang paling bertanggung jawab terha-

puskannya 'tujuh kata dari Piagarn Jakarta. Began konsisten 

mengikuti ajaran yang dianutnya. BeIiau nienghapuskan 'tujuh 

kata' tanpa berunding dengan tokoh-tokoh Islam yang menyosun 

'perjanjian luhur di Piagani Jakarta, yakS: K.H. Wachid Hasjim, 

K.H. Kober Muzakkir, H. Agos Salim can Abikusno Tjokrosujoso. 

eIiau hanya beronding dengan Ki Bogus Had ikusuma yang bukan 

penyusun Piagam Jakarta dengan janji bahwa he] itu akan dibahas 

lagi di sidang MPR yang akan dibentuk. 

Pertimbangan beliau hanya didasarkan pada pendapat Se-

orang Jepang yang mengaku utusan dari Indonesia Timur. Began 

tidak menyatakan telah berunding dengan utosan Indonesia Timur 

yang resmi yakni D.G. Ratulangie, Mr. J. Latuharhary, Andi Pange-

ran Petta Rani, Andi Sultan Daeng Radja dan Mr. Kent Pudja. 

Lltusan Indonesia Timur didampingi oleh Mr. Zainal Ab idin dan tiga 

orang Jepang yakni Kishi, Gob, dan Nakai. 

Keterangan Bong Hotta bahwa pada 18 Agustus 1945 beliau 

lelah berunding dengan K.H. Wachid Hasjirn tidak sesuai dengan 

kenyataan, karana K.H. Wachid Hasjim sedang bepergian ke Sura-

baya. Itulah sebabnya K.H. Kober Muzakkir di Konstituante me-

nyatakan bahwa yang melanggar 'perjanjian luhur' yang tercan-

turn di Piagam Jakarta adalah golongan Nasionalis. Dalam sidang 

Kontituante, beliau tidak mengakui adanya perjanjian Iuhur' yang 

dibüat pada 18 Agustus 1945, lebih-Iebih setelah mendengar dan 

Mr. Kasrnan Singodiniedjo bahwa 'perjanjian luhur' itu bersifat 

sementara. Semua tokoh Islam di Konstituante menyatakan bah.  

we perjanjian itu bersifal sementara dan sekarang waktunya un-

tuk menagib janji mengembalikan tujuh kata' ke dalam Pembuka-

an IJUD J945'2 

Persoalannya, mengapa Hatta melakukan ikhtiar pencoretan tujuh 

kata dat -i Piagam Jakarta? Bung Hatta sendiri dikenal sebagai tokoh 

utama yang mengikuti ajaran pemisahan sepenuhnya"urusan agama u 

dan "urusan negara" 53 . Dalam sidang BPUPKJ, secara tegas Hatta seba- 
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gaimana Prof. Suponio menyatakan dirinya menganut paham untuk 

memisahkan urusan agama dan negara, keduanya bahkan tidak per-

nah mengucapkan kata-kata yang berbau aganm Islam seperti kata 

Allah SubkOnahu wa Ta'OlO, alharndulillah, dan sebagainya, kendati 

Hatta diketahui taat melaksanäkan Rukun Isla M.14  Aspek lain, mung-

kin sekali bahwa Hatta memang ditemul oleh sekelompok atau utus-

an baikyang mengatasnamakan wakil IndonesiaTimur maupun yang 

beragama Kristen, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang op-

sir Jepang sebagaimana versi lain mengenai sejarah yang krusial itu. 

Bung Hatta sebagai orang yang dikenal menjunjung tinggi nilai de-

mokiasi Barat boleh jadi memiliki keyakinan yang kuat tentang per-

samaan di rnuka hukurn dan negara, serta tidak ada perbedaan anta-

ra kelompok mayoritas dan minoritas di hadapan umum maupun 

negara. 

OIeh karena itu, menjadi tampak logis, bahwa paham "sekuler" 

mengenai pemisahan agama dan negara ditanibah paham demo-

krasi mutlak sebagaimana praktik di negara-negara Barat, telah me-

nyatu utuh dalam din Bung Hatta. Persenyawaan paham sekuler dan 

demokrasi ala Barat yang kuat itulah, ditambah dengan kekhawatir-

annya tentang kemungkinan disintegrasi bangsa yang baru berusia 

satu hari akibat perpecahan soal dasaratau format negara,yang men-

jadikan Hatta bersikeras untuk melobi tokoh-tokoh Islam khususnya 

Ki Bagus Hadikusurna untuk mencoretlmenghapus tujuh kata dan 

Piagam Jakarta dalam naskah Pembukaan UUD 1945.Kendati Hatta 

sendiri tentu tahu bahwa Piagam Jakarta tersebut merupakan 'Gen-

tlemen's Agreement"(perjanjian luhur) yang telah disepakati pada 22 

Juni 1945 dan dia termasuk salah seorang penandatangannya. Na-

mun, memang tebersit kesan, bahwa berbeda dengan Soekarno yang 

berusaha mencari titik temu antara golongan kebangsaan dan go-

longan Islam melalui Piagam Jakarta, Bung 1-latta justru menghapus-

kannya, yang mengindikasikan tokoh yang satu IN menenipuh "ikh-

tiar politik sendiri' yang di belakang had menjadi sisi "misterius" dan 

sekaligus"kekecewaan"dari sebagian kalangan Islam mengenai pro- 
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ses penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 

bersejarah itu. Janji bahwa masalah tujuh kata dalam Piagam Jakarta 

akan dibahas kelakoleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang 

akan diberitUk sebagal konpensasi yang diberikan kepada Ki Bagus 

Hadikusuma melalui Kasman Singodimedjo, ditambah langkahnya 

pada 18 Agustus 1945 yang tidak mengajak berund in9 tokoh Islam 

penanda tangan Piagam Jakarta untuk menghapuskan tujuh kata 

"keramat"itu,juga mengesankan Mohammad Hatta'bermain politik" 

secara piawai, yang menampilkan wajah lain dart salah satu tokoh 

Proklamator ini. - 

Peristiwa Piagam Jakarta niemang kompleks, selain situasi yang 

penuh tekanan pada harl-hari menjelang kemerdekaan, juga bera-

gam aliran pikiran yang berkembang can ditampilkan oleh para to-

koh pergerakan kala itu. Dalam kasus mi polarisasi antara kalangan 

'kebangsaanlnasionalis"danlslam'atau antara'Nasionalis lslam"dan 

"Nasionalis Sekuier"ternyata tidak sederhana. Masing-masing tokoh 

kadang menunjukkan pemikiran yang saling-silang pernikiran, Se-

hingga tidak sepenuhnya tungyal dalam satu kutub pemikiran, ter-

utama menyangkut hubungan antara agama dan negara yang me-

warnai perdebatan tentang Piagam Jakarta maupun tentang dasar 

negara. 

Secara kategonis dua kelompok dalam BPUPKI/PPKI yang berten-

tangan mengenai tujuh kata dari Piagam Jakarta yang akan menjadi 

naskah Pembukaan UIJD 1945 kedaIamGolongan lslam'versus"Go-

ongan Nasionalis'ataujuga disebut"Nasionalis lslam"dan'Nasionalis 

Sekuler". Namun yang menanik, dalam kasus Piagam Jakarta tersebut 

sesungguhnya polarisasi kedua golongan tersebut tidak mutlak. 

Mengapa dernikian? Karena cari kalangan yang disebut "Nasionalis 

Sekuler'terdapat tokoh-tokoh yang ingin nielaksanakan syariat Islam 

dengan sungguh-sungguh seperti R.A.A.Wiranatakusunna yang men-

dirikan Bail Al-Mal di Bandung, Mr. R. Samsudin yang berasal can Pe-

santren can menjadi pengurus Masyumi, can R.T. Adul Rahim Pra-

talykrama yang pernah menjadi Residen di Kedini yang mengusulkan 
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pertama kalinya agar Presiden ialah orang Indonesia asli yang ber-

agania Islam. Selain itu, mereka yang dikategorisasikan sebagai "Na-

sionalis Sekuler"juga hampir semuanya beragama Islam, kecuali tiga 

orang clan Non-Islam yaltu Mr. A.A. Maramis 55, Mr. J. Latuharhary, dan 

RE Dahler. Dari kalangan "Nasionahis Sekuler"juga terdapatWongso-

negoro yang mendukung Piagam Jakarta dan menyatakan penyesal-

annya mengapa"perjanjian luhur"pada 22 Juni 1945 itu dimentahkan 

lagi, sedangkan dad kalangan Kristen terbagi dua yaitu Mr. A.A. Mara-

mis termasuk yang menyetujui dan menjadi salah seorang penanda - 

tangan Piagam Jakarta, sedangkan Latuharhany termasuk yang me-

nolak.56  Dalani masalah keharusan Presiden beragama Islam, kalang-

an Islam penanda tangan Piagam Jakartajuga terpecah ke dalam dua 

sWap, di satu pihakyang setuju dan mengusulkan demikian yaitu K.H. 

Wachid Hasyim—selain Ki Bagus Hadikusuma clan K.H. Sanusi—di 

pihak lain terdapat Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso yang me-

nolak kritenia agama Islam karena dipandang bertentangan dengan 

asas kesetaraan. 57  - 

Konflik seputar Piagam Jakarta antara "Golongan Islam" dan "Go-

longan Kebangsaan" berangkat dan pandangan yang berbeda me-

ngenai hubungan antara agama dan negara. Kahangan Islam seperti 

Ki Bagus Hadikusuma dan K.H. Wachid Hasjim merupakan wakih dan 

kelompokyang memiliki pandangan tidakterpisahkannya hubungan 

antara agama dan negara. Sedangkan GoIongan Kebangsaan" me-

mandang sebaliknya, yakni agama harus dipisahkan dari negara. Na-

mun, sebenarnya "Golongan Kebangsaan" pun terbagi dua. Pertamo, 

mereka yang sepenuhnya menganut paham pemisahan antara aga-

ma dan negara (doktrin "Separation of Church and State") yang dipe-

loponi oleh Drs. Mohammad Hatta dan didukung oleh Prof. Supomo, 

Mr. Wongsonegono, Dr. Radjiman, R.A.A. Sumitro Kohopaking, serta 

dari kahangan Kristen yakni Mr. J. Latuharhary. Kedua, mereka yang 

tidak sepenuhnya menganut paham pemisahan antara agama dan 

negara, yakni In Soekarno, dengan pendukung lainnya ialah Mr. M. 

Yamin, H. Agus Salim, ft AbikusnoTjokrosujoso, Mr. A.A. Maraniis, clan 
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Mr. Subardjo.58  Dan fenomena tersebut maka tarnpak sekali kerumit-

an peniikiran sekaligus polarisasi antartokoh dalam mernandang dan 

mendudukkan masalah Piagam Jakarta. 

Adapun peristiwa kedua yang menjadi bagian penting dalam Se-

jarah perjuangan ideologi politik Islam di Indonesia ialali soal perde-

batan tentang Dasar Negara dalarn sidang Majelis Konstituante path 

tahun 1956 can tahun 1959, apakah akan meng9unakan Pancasila 

can Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kelompok Islam 

car seriiva elemen seperti Masyumi, NU, P511, dan lain-Pain bersatu 

dalam rnenghadapi sidang Konstituante untuk mengegolkan Islam 

sebagai dasar negara, kendati pada akhirnya mengalami kegagalan 

karena tidak memperoleh suara mayonitas. Kendati bersatunya ke-

lompok Islam yang semula bercerai secara politik oleh sebagian pihak 

dinilai karena persoalan kekuasaan waktu itu 5' secara faktual mereka 

bersatu dan bersepakat untuk mengajukan Islam sebagai dasar nega-

ra dalam perdebatan di Konstituante yang bersifat konstitusional dan 

demoknatis itu. 

Kehadiran kembali gagasan tentang Islam sebagai ciasar negara di 

kalangan umat Islam Indonesia tahun 1950-an itu mernang karena 

tendapat peluang politik yang secara konstitusional memang dibuka 

secara resmi dalam perdebatan majelis Konstituante, sebagaimana 

hal serupa terjadi dalam BPUPKI pada awal persiapan kemendekaan. 

Pada saatyang sama kemunculan kembali tawaran Islam sebagai da-

san negara Indonesia itu tampaknya terkait pula dengan hasrat ter-

pendam kalangan Muslim yang merasa dikecewakan oleh proses 

penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta dalam Pembukaan UUD 

1945. Menurut kalangan Islam proses pencoretan tujuh kata itu di-

pandang tidak terbuka can cenderung manipulatif karena waktu itu 

Mohammad 1-latta hanya melibatkan (meminta kesediaan) Ki Bagus 

Hadikusuma dan sama sekali tidak rnelibatkan seluruh tokoh Islam 

yang tergambung dalam PanitiaTujuh perumus Piagam Jakarta. Pada 

saat yang sama proses pencoretan atau penghapusan itu pun hanya 

melalui pertemuan terbatas can singkat yang diakui Hatta sendiri 
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berlangsung kurang darl lima belas menit sebelum diselenggarakan 

sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.60  Peristiwa yang dinilal agak ganjil 

tersebut menurut aktivis Islam Abdul Qadir Djaelani merupakan ben-

tuk dan flkelicikanu  Mohammad Hatta clan "kebodohan" Kasman Si-

ngodirnedjo, yang berakhir dengan pencoretan tujuh kata sesuai de-

ngan "ultimatum" kalangan Kristen. 5 ' 

Kalangan Islam (nasionalisme Islam) memproduksi kembali tun-

tutan tujuli katacari Piagam Jakarta sebagai bentuktagihan atasjanji 

Mohammad Malta dan pihak yang menginginkan pencoretan pada 

18 Agustus 1945 yang lalu, bahwa di kemudian hari ketika MPR ter-

bentuk masalah tersebut akan dibicarakan. Namun, kalangan naslo-

nalis kembali menolaknya dengan alasan trauma atas interpretasi 

bahwa "dengan kewajiban menjalankan syaniat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya"dimaknai dan memiliki konsekuensi pada tuntutan lain 

bahwa'Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" 62. 

Dalam perkembangan berikutnya terbukti bahwa kalangan Islam 

dari benbagai faksi atau golongan kemudian bersepakat untuk meng-

ajukan Islam sebagai dasar negara ketika tenjadi ruang yang terbuka 

dalam Majehis Konstituante yang bersidang untuk menentukan dasar 

Negara Republik Indonesia setelah berlangsung Pemilu pertama pa-

dais Desembertahun 1955, Pemilu 1955 itu sendini menghasilkan 

kekuatan yang terbelah, yaitu partai-partai Islam memperoleh 230 

kursi, partai-partai Iainnya (nasionahis, Protestan, Katolik, Sosialis, clan 

Komunis) memperoleh 286 kursi, sehingga tidak ada yang memper-

oleh suara rnayoritas tunggal. Setelah Majelis Konstituante dibentuk 

sebagai hasil Pemilu 1955 can kemudian dilantik pada 10 November 

1956, badan tertinggi ini kemudian menyelenggarakan sidang khu-

susnya untuk membahas dasar negara. Agenda penting sidang Kon-

stituante tersebut sebagai konsekuensi car janji Soekarno sewaktu 

sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengenai sifat kesementaraan 

UUD 1945 yang disahkan waktu itu. 

Dari Majelis Konstituante inilah lahir perdebatan sengit dan cukup 

panjang mengenai dasar negara Republik Indonesia antara yang 



DFNAMIKA ISLAMISASI DAN IDEOLOGISASI ISLAM 	 255 

mengusulkan Islam dan PancasilaP 3  Sidang berlangsung cukup inten-

sifdalam tenggang waktu sejaktahun 1957 sampai tahun 1959 yang 

tidak dapat menghasiikan keputusan karena masing-masing pihak 

tidak memperoleh suara mayoritas. Kebuntuan sidang Konstituante 

itu berakhirdengan antiklirnaks,yaitu pembubaran Konstituante oleh 

Soekarno dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sekaligus me-

nandai Iahirnya Demokrasi Terpimpin yang mengantarkan Presiden 

pertama mi ke puncak kekuasaan yang otoriter atas dukungan ke-

kuatan Nasakom (NasonaIis, Agamk, dan Komunis) yang rnelibatkan 

pilar kalangan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indo-

nesia (PKI), dan Nandlatul Ulama (NU) dari kalangan agama. Kekuasa-

an Soekarno pasca-Dekrit 1959 yang didukung pilar Nasakom itu me-

rupakan sejarah kritis dan penuh konflik disertai kondisi ekonomi 

serta kehidupan bangsa yang centang-perenang luar biasa. Kondisi 

carut-marut nasional itu kemudian berujung pada krisis politik nasio-

nal can terjadmnya tragedi C 30/S/PKI can kejatuhan kekuasaan Soe-

karno pada tahun 1965. 

Kelompok islamM,  yang rnengajukan Islam sebagai dasar negara 

didukung oleh Masyumi (112 suara/anggota), NU (91), P511 (16), Perti 

(7), can empat partai Islam Iainnya dengan total suara 230. Sedang-

kan kelompokyang mengajukan Pancasila sebagai dasar negara ter - 

din atas Partai Nasional Indonesia (16 suara/anggota), Partai Komunis 

Indonesia termasuk Fraksi Republik Proklamasi (80), Partal Kristen In-

donesia (16), Partai Katolik (10), Partal Sosialis Indonesia (10), Ikatan 

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (8),dan partal-partal kecli lain-

nya dengan total suara 273. Sementara pendukung dasar Sosial Eko-

nomi ialah Partai Buruh (5 suara/anggota) dan Partai Murba (4) de-

ngan total 9 suara. 

Jika dilihat dari perbandingan suara yang berbeda pandangan dan 

sikap politiktersebutsebenarnya Majelis Konstituante melalui serang-

kaian persidangannya cukup banyak mengalami kemajuan. Menurut 

Ketua Umum Majelis Konstituante, Mr. Wilopo, bahwa perumusan 

mengenai konstitusi dasar negara Indonesia yang permanen telah 
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mencapai hasH sekitar 90% dan tinggal menyelesaikannya menjadi 

100% apabila diberi kesempatan yang fafr•65  Pada saat itu meniang 

kelompok nasionalis sekulertetap bersikukuh dengan Pancasila seba-

gaimana UIJD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, tetapi ka-

langan nasionalis Islam pun sebenarnya juga telah maju selangkah 

dengan kesediaan untuk"kembali ke UUD 1945" dengan rumusan 

Pancasila sebagaimana tercantum pada Piagam Jakarta sejalan de-

ngan anjuran Presiden/Pemerintah pada waktu itu. Dengan dernikian, 

peluang untuk tercapai kompromi cukup terbuka. Namun, sejarah 

mencatat lain, bahwa pada Jun! 1959 ketika ditetapkan untuk melan-

jutkan persidangan Majelis Konstituante di Bandung, pada waktu itu 

mayoritas anggota Majelis terutama dan fraksi-fraksi bukan Islam me-

nolak untuk melanjutkan sidang, sehingga persidangan Majelis akhir-

nya mengalami kebuntuan. IJalam situasi yang dikenal dengan krisis 

konstitusional itulah Presiden melakukan intervensi dengan menge-

luarkan Dekrit Presiden S Jul11959.   Dekrit tersebut berisi makiumat 

pembubaran Konstituante, benlakunya kembali UIJD 1945, can pem-

bentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri 

atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan car go-

longan-golongan dan daerah-daenah serta Dewan Pertinibangan 

Agung Sementara yang akan ditetapkan dalam waktu yang sing-

katP 

Perdebatan Konstituante merupakan konflik ideologis yang meli-

batkan kelompok pendukung PacasiIa, Islam, dan Sosial Ekonomi 

sebagai dasar negara Indonesia. Namun, sécara khusus perdebatan 

Konstituante tersebut secara tajam can terbuka menunjukkan"kon-

frontasi ideologis antara pendukung Pancasila dan para penganut 

Islam, masing-masing pihak menekankan keunggulan ideologi yang 

diusulkannya karena ideologi tersebut dianggap unggul'°' Karena 

itu, kendati NU dan PSII telah keluar dari Masyurni jauh sebelum Kon-

stituante, dan NU terutama Iebih banyak berbeda sikap politik de-

ngan Masyumi, tetapi dalam perdebatan di Majelis Konstituante ter- 
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sebut seniva kelompok Islam bersatu dalam mengajukan Islam seba-

gai Dasar Negara.° 8  - 

Dilihat dan perjuangan ideologi kelompok Islam (nasionalis Islam) 

dalam rnernperjuangkan Islam sebagal dasar negara, Dekrit Presiden 

5 Juli 1959 itu sebenarnya telab menghentikan Iangkah formalisasi 

Islam dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana perjuangan mema-

sukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang gagal pada tanggal 

18 Agustus 1945 oleh proses yang dianggap diliputi sedikit kabut 

sejarah, maka melalui perdebatan di Majelis Konstituante perjuangan 

formalisasi Islam ke dalam konstitusi negara pun kemudian meng-

alami kegagalan serupa.Jalan perjuangan ideologi politik Islam untuk 

formalisasi Islam dalam kehidupan negara seolah telah berakhir atau 

mengalami jalan buntu. 

Akan tetapi, Dekrit Presiden 1959 itu punjustru menyisakan agen-

da yang membuka kembali peluang atau harapan kelompok Islam 

untuk memperjuangkan kembali formalisasi syariat atau ajaran Islam. 

Hal itu mucul karena dalarn salah satu konsideran pada alinea terakhir 

Dekrittercantum kalimat"Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam 

Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 

1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan ken-

stitusi tersebut' Celah inilah di kemudian hari mendorong kembali 

kalangan Islam untuk memperjuangkan lag! Piagam Jakarta dalam 

kancah politik nasional setelah pergantian rezim Orde Lama ke Orde 

Baru. 

Selain itu, Dekrit Presiden 5 Jul 1959 sendiri selain dari segi sub-

stansijuga menimbulkan masalah car aspek prosedural. Semestinya 

Presiden tidak ikut campur dalam masalah Konstituante, lebih-lebih 

kala itu telah terdapat sejumlah titiktemu, kendati proses persidang-

an berlangsung lama dalam dua kali dan terkesan mengalami "dead-

lock"atau Jalan buntu. Di belakang had ternyata Dekrit tersebut me-

rupakan satu mata rantS can persoalan konflik dan masalah nasiorial 

yang kompleks, yang diwarnai oleh situasi politik nasional yang Se-

makin memanas antara Soekarno dengan berbagal kekuatan politik 
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dan berakhir dengan tragedi G 301S/PKl tahun 1945, sekaligus me-

nandai kejatuhan rezim Orde Lama di bawah kekuasaan Presiden Soe-

karno. 

Perjuangan kalangan Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar 

negara maupun membangkitkan kembali Piagam Jakarta, tidaklah 

berakhir karena pergerakan tersebut bukan semata-mata bersifat 

pragmatis, rnelainkan menghunjam ke hal yang mendasar, yaltu me-

nyangkut keyakinan clan paham keagamaan mengenai Islam. Dengan 

demikian, perjuangan kalangan Islam tersebut nierupakan perjuang-

an ideologis. Dalam kaitan in', Muhammad Natsir, seorang tokoh pa-

ling menonjol dalam kancab pergerakan umat Islam can menjadi 

corong paling kuat dalam perdebatan di Majelis Konstituante, mem-

berikan argumentasi tentang alasan kalangan Islam memperjuang-

kan Islam sebagai dasar negara. Berikut petikan pidato Natsir dalam 

persidangan Majelis Konstituante: 

"Saudara ketua, saya khn/asa/ikan simpu/kan): bukan sernata-

mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di ka-

lanan rakyat Indonesia seluruhnya, kanii mengajukan Islam seba-

gai dasar negara kita, akan tetapi berdasarkan kepada keyakinan 

kami, bahwa ajaran-ajaran Islam yang mempunyai sitat-sif at yang 

sempurna mgi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat men-

lamin hidup keagamaan alas soling harga-menghargai antara pel-

bagai golongan di dalam negara: 'kalaupun besar tidak akan me-

landa, kalaupun tinggi malah akan melindungi'." 69  

Peristiwaketiga mengenai perjuangan ideologis di kalangan umat 

Islam yang terbilang keras ialah pergolakan politik dalam bentuk ge-

rakan DIITII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang terjadi di Se-

jumlah daerah. Gerakan DI/TIl yang paling menonjol terjadi di Jawa 

Barat di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo, di Aceh dengan tokoh 

utamanya Daud Beureueh, di Sulawesi Selatan melalui gerakan Kahar 

Muzakkar, can di Kalimantan Selatan dengan tokol, Letda Ibnu Hajar, 
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di samping di beberapa daerah di Jawa Tengah bagian barat yang 

memperoleh pengaruh dari gerakan DI/Til Kartosoewirjo. Gerakan in' 

melengkapi bahkan merupakari puncak paling radikal dari kemun-

culan gerakan ideologi politik Islam yang tumbuh bersama dengan 

dinamika politik nasional. Kelahiran gerakan ini bersifat kompleks. 

Dinyatakan kompleks karena gerakan DI/TIl membawa muatan antara 

dimensi keagamaan yang mengusung negara Islam dan pemberlaku-

an syariat Islam dengan kondisi-kondisi politikdan sosiologis di mana 

gerakan-gerakan Islam radikal tersebut muncul. 

Gerakan DI/TIl di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo 

(1 907-1 962) yang benlangsung sejak diproklannasikannya negara Is-

lam pada 7 September1949 hingga tokoh ini ditangkap dan dihukum 

mati pada 5 September 1962. Akar gerakan ml sebenarnya dimulal 

sejak Kartosoewirjo aktif dalam partai politik Islam sebagai Wakil 

Pengurus Besar Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di Jawa 

Barat dan sebelumnya aktivis Syarikat Islam, yang didukung oleh ka-

wan-kawannya dalam barisan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Karto-

soewirjo can kelornpok-kelompok garis keras Iainnya di Tatar Pasun-

dan itu tidak mau konnpromi dan menerirna sikap Belanda pada 21 

Juni 1947 yang melanggar Perjanjian Linggarjati tahun 1947 di era 

Kabinet Sjahrir. Perlawanan Kartosoewirjo clan kawan-kawan bahkan 

secara Iebih kentara muncul ketika pemerintah Indonesia di bawah 

kepemimpinan Soekarno-I-latta melakukan Perjanjian Renville pada 

7 Januari 1948 yang berisi genjatan senjata. Dalam genjatan senjata 

itu antara lain disepakati bahwa pasukan TM (Divisi Siliwangi) harus 

mengosongkan Jawa Barat dan hijrah kevogyakarta. Sejak itulah Kar-

tosoewirjo clan mereka yang tidak setuju dengan pengosongan Jawa 

Barat itu melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda. Perlawan-

an mula-mula berlangsung di Garut (Malangbong) kemudian menuju 

Tasikmalaya, Ciamis, dan daerah-daerah lain di seluruh Priangan (Ta-

tar Pasundan, Jawa Barat). Gerakan perlawanan Kartosoewirjo itu ke-

mudian sampai pada puncaknya dengan kelahiran gerakan DI/TIl, 
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yakni pembentukan Negara Islam Indonesia di Wilayah Jawa Barat 

yang diprokiarnasikan pada 7 September 1949. 

Gerakan 011TH pimpinan Kartosoewirjo itu merupakan pilihan pa-

ling ekstrem dan radikal untuk mempertahankan kekuasaan di Jawa 

Barat sekaligus berisi sikap politiktidak mengakui keberadaan peme-

rintahan Republik Indonesia yang dianggap vakum atau mengalami 

kekosongan. Kevakuman kekuasaan Indonesia itu terjadi setelah ter-

bentuknya PORI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di bawah 

Sjafruddin Prawiranegara berhubung Yogyakarta sebagai ibu kota 

telah jatuh ke tangan Belanda dan ditahannya Soekarno-Hatta serta 

tokoh-tokoh Indonesia Iainnya oleh pihak Belanda pasca-agresi 14 

Desember 1948. Pada awalnya perlawanan Kartosoewirjo dan kawan-

kawan terhadap Belanda di Jawa Barat itu disetujui diam-diam oleh 

pemerintah Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Namun, dalam perkem-

bangan berikutnya ketika gerakan ini rnenjelma menjadi DI/Til, maka 

sikap Pemerintah Pusat berubah can rnenganggapnya sebagai pem-

bangkangan atau makar atas pemerintahan yang sah sehingga harus 

ditumpas. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta waktu itu 

melalui Mohammad Haifa dan Jenderal Sudirman hanya menyetujui 

gerakan perlawanan Kartosoewirjo sejauh ulituk melawan Belanda, 

tetapi tidak untuk mendirikan negara Islam di Jawa Barat khususnya 

maupun di Indonesia secara keseluruhan. 

Gagasan tentang pembentukan negara Islam bagi Kartosoewirjo 

sendiri tidaklah tiba-tiba. Menurut pengakuannya, gagasan tersebut 

telah melekatdalam perjalanan hidupnya sejak muda dan hal itu ber-

ulang-ulang ditunjukkan secara terbuka ketika tokoh ini aktif dalam 

pergerakan nasional melalui Syarikat Islam dan kemudian Masyurni. 

Pada waktu muda ketika pergerakan nasional Indonesia mulai turn-

buh, Kartosoewirjo sempat mempunyai gagasan untuk memprokia-

masikan negara Islam, tetapi kernudian diurungkan can akhirnya 

memberikan dukungan pada terbentuknya Negara Republik Indone-

sia yang diprokiamasikan pada 17 Agustus 1945.° Keterlibatan Karto-

soewirjo dengan Tjokroaminoto selaku gurunya dalam perjuangan 
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Islam dan pergerakan nasional tahun 1920-an mernberi warha sendiri 

dalam pernbentukan kesadaran tentang negara Islam clan pember-

lakuan syariat Islam. Dalam kaitan mi Holk H. Dengel mernberikan 

catatan sebagai berikut: 

"Tjokroaminoto dam muridnya Kartosuwiryo sudab sejak tahun 

1920-an rnemperjuangkan ide sebuah negara Islam dan pengertian 

nereka alas sebuah ngara yang demik ian itu adalah sebuSi ne-

gara yang benar-benar menjalankan syariat Islam dan huktim Is-

lam sesuai dengan ajaran Al-Ouran dan Sunnah MaW secara konse-

kuen dan menyeluruh." ' 

Gagasan negara Islam yang tumbuh dalam din Kartosoewirjotam-

paknya sebagai jalan radikal clan kekecewaan Kartosoewirjoterhadap 

keadaan, yakni kekecewaan terhadapPemerintah Pusat dalarn meng-

hadapi Belanda, selamn banyak faktor yang bersifat kompleks. Dan 

aspek individual, karakter tokoh kelahiran Kedu Jawa Tengah in' Se-

bagaimana dilukiskan Jackson juga sebagai sosok nasionalis radikal. 

Karakter radikal itu ditunjukkan clan sikapnya yang tidak suka me-

nempuh kompromi dalam mempenjuangkan cita-cita Indonesia men-

deka, sekaligus membeni jalan sengketa yang kejam dalam pilihan 

politik pemberontakannya, kendati bagi sementara pihak yang ben-

sangkutan disambut sebagai pahlawan revolusi. 72  

Pada awalnya Kartosoewirjo sendiri selain tidak menyetujui ge-

rakan DIJTII untuk memisahkan din clan mengudeta pemenintahan 

Indonesia yang sah di Yogyakarta, pada saat yang sama dirinya meng-

hendaki agar perjuangan mendirikan DI/1 -11 berlangsung legal melalui 

pensetujuan pemenintah Republik Indonesia di Yogyakarta atau apa-

bila Pemenintah Republik Indonesia telah jatuh ke tangan Belanda. 

Namun, dalam perkembangan berikutnya gerakan tersebut meluas 

menjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dani Republik Indo-

nesia yang dianggapnya tidak memiliki legitimasi lagi dengan alter-

natif membentuk negara Islam. Gagasan dan pilihan untuk mendiri- 
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kan negara Islam semakin menguat dalam konferensi wakil-wakil 

organisasi Islam yang dimobilisasi Kartosoewirjo dengan memilih 

Malangbong (Garut) sebagal pusat pemberontakan. Konferensi ter-

sebut berlangsung pada 10 Februari 1948 selama dua had di Pangwe-

dusan (Cisayong, Jawa Barat) yang diikuti 160 perwakilan organisasi 

Islam se-Jawa Barat,termasuk LaskarSabil illah dan Hizbullah. Pembe-

rontakan tersebut bagi Kartosoewirjo sekaligus merupakan bentuk 

"Kijrah Politik"dalarn melawan penjajah Belanda yang ingin kembali 

menjajah clan Pemerintah Pusat yang dianggap telah lumpuh atau 

Va kum. 

Dari pertemuan Pangwedusan Cisayong itulah tekad mendinikan 

DI/Til mula-mula di Jawa Barat untuk dan seterusnya di seluruh Indo-

nesia, yang semangatnya tiada lain untuk menyelamatkan Negara 

Indonesia. Dalam konferensi tersebut sebenarnya Kartosoewirjo sen-

din masihtidaksepakat dengan tokoh-tokoh radikalyang hadir, yang 

ingin mendirikan negara Islam dengan Iangsung memisahkan din 

car Republik Indonesia dan jika perlu melakukan kudeta. Saat Ito 

Kartosoewinjo berpandangan bahwa Jawa Barat bukanlah bagian ter-

pisah dari Indonesia. Namun, setelah pertempuran sengit dengan 

Belanda pada 17 Februari 1948 can berbagS kekecewaan yang men-

dalam terhadap Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Soe-

karno-Hatta, maka pada konferensi berikutnya tokoh paling kontro-

versial in' menyetujui pembentukan ne9ara Islam dengan dininya 

sebagai Imam Negara Islam. Konferensi lanjutan tersebut berlang-

sung pada 1-2 Maret 1948 di tempat yang sama. Kartosoewirjo me-

nyetujui untuk memperjuangkan negara Islam di seluruh Indonesia 

rnelalui Program Politik tJmat Islam yang terdini atas: (1) Membuat 

brosur tstang pemecahan politik pada dewasa mi, yakni perlunya 

lahir satu negara baru, yakni negara Islam, pengarang Kartosoewirjo 

(untuk disiarkan ke suluruh Indonesia); (2) Mendesak kepada Peme-

nintah Pusat Republik Indonesia agar membatalkan semua perun-

dingan dengan Belanda, kalau tidak mungkin, lebih balk Pemenintah 

dibubarkan seluruhnya dan dibentuk satu Pemerintah baru dengan 
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dasar Demokrasi yang sempurna (Islam); (3) Mengadakan persiapan 

untuk membentuk satu negara Islam yang akan dilahirkan, bilamana 

Negara Jawa Barat telah lahir atau Pemerintah Republik Indonesia 

bubar; dan (4) Tiap-tiap daerah yang telah kita kuasai sedapat-dapat 

kita atur dengan peraturan Islam, dengan seizin dan petunjuk lmam. 73  

Selama gerakan DI/Til meluas di Jawa Barat, dikembangkan dae-

rah-daerah teritorial sebagai bagian dan "wilayah kekuasaan" negara 

Islam yang diperjuangkan diTatar Priangan itu. Pembagian daerah itu 

diintegrasikan untuk mewujudkan tujuan pembentukan "negara Is-

am di mana hukum-hukum Islam dijalankan secara menyeluruh' 74 . 

Konsep pembagian daerah tersebut secara jelas dipengaruhi oleh 

hukum Islam, yang membagi dunia ke dalam Dar Al-Islam di mana 

hidup umat Islam can hukum Islam dipraktikkan sepenuhnya. Se-

dangkan daerah lainnya ialah Dar Al-Harb, yakni daerah yang dihuni 

oleh pihak non-Islam. Dalam konteks mi, maka "negara Islam menja-

lankan hukum-hukum Islam can menetapkan Islam sebagai ideologi 

yang dominan bagi setiap masyarakat'7 5  Dukungan carl masyarakat 

Pasundan pun cukup positif dan menjadi faktor yang membuat ge-

rakan DI/TIl meluas dengan cepat, karena bagi pendudukiawa Barat 

yang terkenal saleh tentu merupakan tujuan yang ideal. 76  

OIeh karena itu, gerakan DI/Til tidak mudah untuk dipadamkan 

oleh Pemerintah Pusat. Namun, betapapun kuatnya gerakan DI/TIl 

pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat can beberapa daerah di Jawa 

Tengah itu, akhirnya dapatjuga dipadamkan setelahTentara Nasional 

Indonesia berhasil melumpuhkannya bahkan menangkap serta meng-

hukum mat! Imam Negara Islam tersebut pada pada 5 September 

1962. Sebuah gerakan yang mengibarkan simbol Islam dengan tuju-

an perjuangan mendirikan negara Islam dan menjalankan Syariat Is-

lam melalui pemberontakan selama 13 tahun dilanah Pasundan te-

lah berakhir dengan tragis, tetapi sekaligus tidak menimbulkan efek 

jera bagi gerakan serupa di wilayah lain seperti di Aceh can Sulawesi 

Selatan. 
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Cerakan DIITII juga terjadi di Aceh menyertai pemberontakan 

yang berlangsung antara tahun 1953 sampai 1959. Akhir pemberon-

takan tahun 1959 dipakai sebagai patokan jika diukur dan persetuju-

an carnal antara pihak 01/Tn Aceh can pemerintah Republik Indone-

sia. Adapun jika patokan yang dipakai ialah ketika Daud Beureueh 

kernbali (menghentikan pemberontakan) car gunung ke Banda Aceh, 

maka gerakan DI/T11 berakhir pada tahun 1962. Gerakan ini cukup 

rnendalam dalam kehidupari masyarakatAceh khususnya umat Islam, 

sehingga terkesan memberi warna bagi bentuk-bentuk perlawanan 

lainnya terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta. Gerakan in' pada awal-

nya muncul karena kekecewaan-kekecewaan cukup terhadap kebi-

jakan Pemerintah Pusat di Jakarta yang selain menjadikan ciaerah 

Serambi Makkah ini sebagal "anak-tiri"dan karena itu Pemerintah Pu-

sat mengubah status Aceh dari otonom menjadi residensi atau sub-

provinsi Sumatra Utara. Rakyat Aceh juga kecewa karena pemerintah 

Soekarno-F-Iatta Iebih memberi tempat pada kelompok uleubalang 
ketimbang kepada tokoh-tokoh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) 

dalam memimpin pemerintahan di Serambi Makkah itu. 

Alasan lain yang memiliki akar ideologis memberi warna sendiri 

pada gerakan DI/TIl Aceh sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh 

PUSA sewaktu menyambut kedatangan Presiden Soekarno ke Banda 

Aceh pada 30 Jul 1951.   Bahwa pemerintah Soekarno tidak dapat di-

percaya lagi dan "telah mengkhianati Islam dengan mempropagan-

dakan Pancasila, ketimbang Islam, sebagai dasar Negara Indonesia "77. 

Pada mulanya rakyat Aceh sebagaimana dikemukakan Daud Beu-

reueh tidak ingin memisahkan din car Republik Indonesia, tetapi 

juga tidak ingin terus dianak-tirikan, sehingga lahirlah ide dan pilihan 

untuk mendinikan negara Islam. Gerakan ml pada mulanyajuga seba-

tas menuntut status Provinsi Negara Islam Indonesia dengan otonomi 

yang Iuas, 18  bukan untuk mendirikan negara Islam. 

Pemberontakan DI/TII dideklarasikan pada 19 September 1953 

untuk seluruh wilayah Aceh can daerah-daerah sekitarnya. Karena 

sifatnya meluas dan kompleks gerakan mi disebut Nazaruddin Syam- 
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suddin sebagai pemberontakan kaum Republik .79  Semangat men-

dirikan negara Islam di Aceh semakin berkobar lebih-lebih setelah 

Soekarno selaku Presiden Indonesia menyampaikan pidato di Amun-

tai (Kalimantan) yang secara terbuka menyatakan bahwa dirinya me-

milih negara nasional dengan dasar Pancasila dan bukan Islam karena 

jika terbentuk Negara Islam Indonesia, maka daerah-daerah lain yang 

penduduknya non-Islam akan memisahkan din. Dengan is' pidato 

Soekarno itu maka soal dasar negara antara Islam can Pancasila bu-

kan lagi sekadar perdebatan peristilahan, melainkan menjadi perten-

tangan kepentingan yang berbeda balk yang bersifat kedaerahan 

maupun ideologis. Bagi Daud Beureueh dan kawan-kawan, rakyat 

Aceh tahu benar menibedakan antara agama dan nasionalisrne, serta 

Islam tidak mernisahkan atau membedakan antara hal-hal yang ber-

sifat keagamaan dan sekuler karena Islam menyangkut segala aspek 

kehidupan, terrnasuk dalarn kehidupan kenegaraan. Jika pemerintab 

Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama, maka rakyat 

Aceh yang seratus persen Muslim harus diberi kebebasan untukrnen-

jalankan syariat Islam. 8° Pemerintah Pusat can pemirnpin-pemimpin 

nasional di Jakarta dilukiskan oleh Daud Beureueh bukan hanya 

menganak-tinikan Aceh can lebih mengutarnakan kepentingan Jawa 

dan orang-orang Jawa. Selain itu, Pemenintah Pusat juga dianggap 

sebagai kafir yang menghancurkan Islam melalui pembentukan sis-

tern pendidikan yang sekuler dan menghidupkan kembali Majapahit-

isrne yang berbau HinduismeY 1  

Gerakan DI/TIl di Aceh memiliki hubungan pula dengan gerakan 

serupa di Jawa Baratyang terlebih dulu muncul, melalui kontak Daud 

Beureueh can kawan-kawan dengan Kartosoewirjo. Pada bulan Ja-

nuari tahun 1955 setelah tiga tahun pemberontakan DI/TIl Jawa Barat 

berlangsung, tokob Aceh Daud Beureueh diangkat sebagai Wakil 

Presiden Negara Islam Indonesia dan melalui Piagarn Batee Kureng 

status Aceh diubah dari provinsi menjadi negara dalam Negara Islam 

Indonesia yang bersifat federal. 8' Pemberontakan DI/TIl di Aceh ber-

langsung sekitar sembilan tahun dan gerakan mi benar-benar ber- 
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henti setelah Daud Beureueh menghentikan perlawanan pada Mel 

1962 dengan tercapai kesepakatan carnal. Kesepakatan damal dila-

kukan antara pihak DI/TII dan pemerintah Republik Indonesia yang 

dilanjutkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Kerukurian Rakyat 

Aceh (MKRA) pada 22 Desember 1982 di Blangpadang. Musyawarah 

menghasilkan Ikrar Blangpadang, yang niengakhiri Aceh car Data!-

Harb (wilayah perang) ke DOra!-Salorn (wilayah damai). Sejak itu Aceh 

kembahi menjacf I daerah otonom dan berstatus sebagai provinsi Dae-

rah Istirnewa. 

Dengan demikian, secara substansi tuntutan-tuntutan yang men-

jadi sebab pemberontakan DI/TII di Aceh relatif terpenuhi tanpa Se-

cara formal terbentuk ne9ara Islam. Jika dihubungkan dengan status 

Aceh setelah era Reformasi saat in' yang memiliki status Otonomi 

Khusus dengan pemberlakuan Syariat Islam dengan nama Nanggroe 

Aceh Darussalam, sebenarnyajauh rnelampaui tuntutan yang muncul 

ketika DIITII diproklamasikan. lnilah satu-satunya daerah yang pernah 

mernunculkan gerakan DI/TII yang berhasil mencapal tujuan formahi-

sasi Islam dalarn negara tanpa harus menjadi negara Islam, rneskipun 

persoalan-persoalan internal rakyat Aceh tentu tidak akan tuntas Se-

Iuruhnya sebagaimana dialami oheh rakyat Indonesia di daerah-dae-

rah lain setelah puluhan tahun merdeka. 

Gerakan DI/TII lainnya yang mengusung panji-panji Islam dalam 

pemberontakan melawan pemerintab Republik Indonesia pada awal 

kemerdekaan yang terbilang paling lama ialah yang terjadi di Sula-

wesi Sehatan di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar(Abdul Qahhar 

Mudzakkar). Gerakan ini sebenarnya mehiputi juga wilayah Sulawesi 

bagian Tenggara, yang waktu itu masih menyatu menjadi Sulawesi 

Selatan can Tenggara (Sulseltra), tetapi lebih dikenal dengan DI/TIl 

Sulawesi Selatan. Pemberontakan DIfTII di Sulawesi Selatan dikatakan 

paling lama daripada yang terjadi di Jawa Barat, Aceh, dan Kalimantan 

Selatan, karena berlangung car tahun 1950 hingga 1965 can ber-

akhir dengan tertembak matinya Kahar Muzakkar di pinggir Sungal 

Kolaka, Sulawesi Tenggara pada 2 Februari 1965. 
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Gerakan DI/Til pimpinan Kahar Muzakkar sebagaimana gerakan 

serupa di wilayah lain, juga IaIiir karena berbagal faktor yang terkait 

dengan pertumbuhan Indonesia sebagai bangsa yang melewati ma-

sa-rnasa kritis setelah Prokiarnasi Kernerdekaan. Gerakan DI/TII ini 

untuk pertama kalinya diproklamasikan pada 7 Agustus 1953 dengan 

menggabungkan ke dalam Negara Islam Indonesia (Nil) yang berada 

di bawah imam (pemimpin puncak) S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat. 

Pada mulanya gerakan ml muncul karena kekecewaan terhadap Pe-

merintah Pusat pada tahun 1950 yang tidak memenuhi tuntutan para 

pejuang kemerdekaan di wilayah Sulawesi Selatan yang mengorgani-

sasikan diri dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) untuk 

ditetapkan menjadi Corps Tentara Nasional (CTN) atau Tentara IKe-

amanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi Brigade Hasanuddin. 

Tuntutan tersebut sekaligus menghendaki agar Kahar Muzakkar di-

angkat sebagai Komandan sebagaimana hasil Konferensi KGSS di Ma-

ros path Agustus 1949. Pemerintah Pusat memang akhirnya mene-

tapkan anggota KGSS menjadi CTN pada 24 Maret 1951, tetapi di 

belakang hari ketika membentuk Brigade/Kodarn Hasanuddin justru 

yang ditunjuk ialah Letkol J.F.Warouw sebagai Komandan can bukan 

Kahar Muzakkar yang dianggap Iayak can besar jasanya. Dalam te-

laahan sejarah Anhar Gonggong, kekecewaan-kekecewaan terhadap 

kebijakan Pemerintah Pusat itu bagi Kahar Muzakkar sendini memiliki 

pengaruh path aspeksiripasse'yang menjadi simbol harga-diri da-

lam budaya Bugis-Makassar. Faktor inilah yang memicu sernangat 

Kahar untuk memobihisasi pemisahan diri atau pemberontakan. Ge-

rakan mi mula-mula bercorak atau memakai isu-isu kebangsaan Se-

perti dengan mendirikan Partai Pantjasila Indonesia (PPI) can konsep 

Revolusi Indonesia Sedjati (RIS), tetapi sejak 7 Agustus 1953 secara 

resmi menggunakan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ 

TIl) sebagaimana ditempuh can mengikuti gerakan DI/Thi Kartosoe-

wirjo di Jawa Barat. Dalam kaitan mi Anhar Gonggong menyirnpulkan 

sebab cari pemberontakan DITFII Kahar Muzakkar sebagai berikut: 
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'Jika per] awanan KCSS, CTAJ, danTl(R dalamjarak waktu 1950-

1952 semata-mata didorong can ditopang oleb berakumulasinya 

perasaan kecewa yang kemudian menumbuhkan perasaan sin'-  
passe', make sejak tahun 1953 gerakan pemberontakan pimpinan 

Abdul Gabber Mudzakkar mi ditopang pula oieh unsur lain, yaitu 

agana Islam. Setidak-tidaknya hal mi dinyatakan secara formal. 

Karena sejak tanggal 7 Agustus 1953 Abdul Qahhar Mudzakar 

sebagai pimpinan TKR di Sulawesi Salmon, telab menyatakan 

penggabungan din. Pasukan dan daorah yang dikuasainya, sebagai 

bagian dan gerakan Di/TIl pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat. 

Gerakan mi secana jelas menyatakan tujuannya untuk rnendirikan 

Nil. Bahkan, Nil telah diproklamasikan oleh Kartosoewirjo pada 7 

Agustus 1949 dan sekaligus juga menyatakan dirinya sebagai 

Imam dan neQaranya' it u .e4 

Pola gerakan pemberontakan atau perlawanan kembali terulang, 

bahwa Islam dijadikan alternatif setidak-tidaknya secara formal me-

lalui gerakan pelembagaan Islam dalam negara yang dicita-citakan, 

yang bernama negara Islam. Pada kasus Kahar Muzakkar yang dibe-

rontak mula-mula Negara Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 

Agustus 1945, kemudian setelah kecewa dengan DI/TIl pimpinan Kar-

tosoewirjo akhirnya memisahkan din car gerakan di Jawa Barat lilt 

Dengan demikian, Dl/Tli yang dipimpin Kahar terpisah clan hanya 

menjadi gerakan di Wiiayah Sulawesi Selatan can Tenggara yang di-

sebutnya sebagai Wilayah Indonesia bagman Timur. 

Gagasan dan aksi gerakan DI/ -II dengan menggunakan topangan 

Islam pertama-tama memiliki sandaran pada sikap pribadi Kaharyang 

keras can menurut pengakuannya selain tidak pernah dikalahkan ka-

wan-kawannya kalau berkelahi. Namun, Iebih penting lagi Kahartidak 

pernah mengikuti kemauan orang lain yang tidak sejalan dengan 

ajaran Islam yang dianutnya. Berikutpengakuan Kahardalam bukunya 

sebagaimana dikutip Gonggong:".. sedjak masa ketji/ sofa tidak per-

na/i ditundukkan ole/i Iowan-Iowan saja do/am perkelahian dan sedjok 



DINAMIKA ISLAMISASI DAN IDEOLOGISASI ISLAM 	 269 

dewasa saja tidak pernah rnendjadi 'Pak TunE' pendapat seseorang di 

luaradjaran Islam" 85 . Dalam konteks yang Iebih luas, Kahar sebagai-

mana halnya Daud Beureueh, lahir dalam masyarakat yang dikenal 

memiliki tradisi keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam, yaitu di 

Luwu Sulawesi Selatan, clan sewaktu di Solo memiliki latar belakang 

pendidikan Muhammadiyah can aktif di gerakan kepanduan HizbuI 

Wathan, sehingga terjadi interaksi antara latar belakang pendidikan 

clan Iingkungan keagarnaan Islam yang sailing mendukung 86  Meski 

sangat boleh jadi bahwa karakter Kaharyang dikenal"keras can emo-

sional"sertatradisisirr-passe'memberi warna send in dalam menopang 

sikap pemberontakannya. 

Sejaktahun 1953 itulah simbol-simbol Islam yang formal diper-

gunakan dalam gerakan Kahar Muzakkar. Partal Pancasila Indonesia 

yang dibidaninya untukmengorganisasikan perlawanan diubah men-

jadi Partai Islam Revolusioner, Selain itu, untuk membedakannya dan 

format negara Islam di daerah lain Kahar menamakan Negara Islam 

yang di wilayah kekuasaannya dengan nama Republik Persatuan Is-

lam Indonesia (RPII). Dalam kaitan mi terjadi perubahan orientasi 

ideologis clan tujuan gerakan Kahar Muzakkar, yakni car benideologi 

Pancasila dengan tujuan mendukung Negara Kesatuan Republik In-

donesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 (periode gerakan 

Kahar tahun 1950-1952) berubah ke ideologi Islam dengan tujuan 

mendinikan Negara Islam Indonesia (Nil) yang diproklamasikan pada 

7 Agustus 195V 7  Dalam mencapal tujuannya Kahar mernperoleh du-

kungan bukan hanya dan rakyat, melainkan juga car tokoh-tokoh 

Islam kenamaan di tingkat lokal. 

Kahar menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif dalam gerakan 

perlawananterhadap pemerintah Republik Indonesia yang dianggap-

nya telah menyimpang can mengecewakan dari cita-cita proklamasi. 

Menurut keyakinan Kahar bahwa dibandingkan dengan agama-aga-

ma clan ideologi lain hanya agama Islam yang mampu memperbaiki 

situasi masyarakat yang dinilainya telah rusak dan mengalami cen-

tang-perenang. Dalam keyakinan Kahar Muzakkar sebagaimana di- 
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kutip Gonggong, bahwa: (1) Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Mu-

hammadjauh Iebih luas, Iengkap, lebih sempurna, (meliputi kehidup-

an manusia di dunia dan di akhirat), daripada ajaran Nabi Musa as. 

dalam Kitablaurat dan ajaran Nabi isa as. dalam Kitab Injil; (2) Ajaran 

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad me!iputi segenap lapisan 

umat manusia di seluruh permukaan Bumi, sedang agamaYahudi dan 

agama Nasrani hanyalah dikhususkan oleh Tuhan untuk Bumi Israil. 88  

Káhar mengkritik para ulama dan pernimpin Muslim di Dunia Islam 

seperti diTurkj, Mesh, Suriah, Iran, Irak, dan sebagainya yang dikata-

kannya "menyisihkan agama car negara can ikut-ikutan mencari su-

sunan tata negara, menciptakan tata negara kebangsaan gadungan 

yang kacau-balau di luar ajaran Islam". Pancasila juga ditolak Kal -,ar 

karena tidakmemiliki kekuatan moral can bukan agama, sambU theng-

kritik Soekarno clan para pemimpin Indonesia yang memperjuangkan 

Pancasila sebagai membawa apa yang disebutnya°Majapahitisme' 9° 
yang bernuansa Hinduisme. Kendati Pancasila dalam sila pertamanya 

berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa' menurut Kahar bahwa sila ke-

satu tersebut tidakditerima baik oleh umat Islam, sebab selain samar 

dan meragukan, bahkan menyesatkan dan menimbulkan berbagai 

macam tafsiran sebagaimana berkenibang dalam kehidupan bangsa 

Indonesia? 1  Ketika kawan-kawannya clan PRRI/Permesta pada tahun 

1960 mengumumkan pembentukan Republik Persatuan Indonesia 

(RPI) sebagai alternatif atau pelurus negara Republik Indonesia 17 -

Agustus 1945 dengan Undang-Undang Dasar RPI yang baru, Kahar 

Muzakkar menyetujuinya, tetapi dengan meminta agar ajaran Islam 

dicantumkan secara jelas clan tegas dalam sejumlah hal penting dan 

OUDyang baru itu. Ketika para tokoh PRRI/Permesta menyerah tahun 

1961 clan PRI yang digagas ikut sirna, juga sewaktu gerakan DI/TIl 

pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat dan DI/Til pimpinan Daud Beu-

reueh di Aceh mendekati masa kekalahan pada 1962, KaharMuzakkar 

tetap melanjutkan pemberontakannya. Pada saat itu Kahar selain te-

tap melanjutkan gerakan DI/TIl yang dipimpirinya, pada 14 Mei 1962 

memprokiamasikan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) seba- 
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gal puncakdari gerakan pemberontakan sekaligus pernbentukan Ne-

gara Islam Indonesia yang diusungnya, dengan status dirinya menjadi 

Pejabat Khalifah dari RPII itu. 

Kahar Muzakkar membentuk Republik Persatuan Islam Indonesia 

dengan dua alasan pokok. Pertama, RPII merupakan pengganti Nega-

ra Republik Indonesia hasil Poklamasi 17 Agustus 1945 yang diang-

gapnya sekuler, totaliter, Komunis (Marxis) clan menindas umat Islam 

yang mayoritas. Kedua sebagai alternatif dari gerakan DI/Til Karto-

soewirjoyang dianggapnya membentuk negara Islam yang bercorak 

kesatuan, bukan bersifat federasi seperti dikehendakinya. Adapun 

RPII yang didirikannya selain bersifatfederasijuga berbentuk kekhali-

fahan dengan UUD yang mencantumkan ajaran Islam secara tegas 

dan jelas. 

Negara Islam yang dicita-citakan Kahar sejak 1953 dengan gerak-

an DI/Til di Sulawesi Selatan yang dipimpin berbentuk Khilafah (Re-

publik) yang berdasarkan Al-Quran can Hadis sahih. Dalam pandang-

an Kahar, negara Khuafah (Republik) yang dimaksud ialah negara de-

mokratis sesuai dengan ajaran Islam clan dihidupkan atas dasar mu-

syawarah, yang berdiri tegak di atas landasan moral can politik yang 

kukuh, yang dititahkan Tuhan dalam Al-Quran Surah Al-NOr ayat 5592 

Negara Khilafah yang digagas Kahar di bawah kekuasaan khalifah, 

yakni Presiden dengan kekuasaan tidakterbatas, yang wilayah kekua-

saannya ingin diperluas guna rnempersatukan Dunia Islam sehingga 

berkembang menjadi"Khilafah Dunia Islam, Negara Republik Persatu-

an Dunia Islam" 93. Namun, cita-cita can gerakan DIITII yang dipimpin-

nya tidakterwujud, Kahar Muzakkartertembak mati pada 2 April1965 

di pinggirSungai Lasalo, SulawesiTenggara. Gerakan DIITII yang meng-

usung Islam di Sulawesi Selatan sebagaimana di Jawa Barat, Aceh, clan 

juga Kalimantan Selatan, akhirnya kandas lagi di tengah jalan. Gerak-

an DI/Til pimpinan Kahar Muzakkar berakhir pada tahun 1965 seba-

gaimana nasib serupa diaami oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat can 

Daud Beureueh di Aceh. 
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Dalam perkembangan pada akhir kekuasaan rezim Orde Lama, 

bersamaan clengan makin kerasnya kontlik dan persoalan politik na-

sional akibat Iangkah-Iangkah Soekarno yang bermain api kekuasaan 

secara makin terbuka melalul payung DemokrasiTerpimpin, kekuatan 

ideologis dan politik Islam juga mengalami delegitimasi kekuasaan. 

Masyumi dibubarkan tahun 1962 karena konflik yang Man keras de-

ngan rezirn kekuasaan Soekarno. NU yang mewakili sayap Islam tradi-

sional makin terlibat dalam kekuasaan dengan rnasuk dalam unsur 

Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang berada dalam kon-

trol Soekarno atau menjadi pilar pendukung rezim penguasa yang 

Man menunjukkan politik otoritariannya. Sejumlah tokoh serta kom-

ponen umat Islam yang lain harus menerima nasib isolasi politik aki-

bat terlibat dalam PRRI dan DI/Til, yang pada umumnya berlatar be-

lakang kelompok Islam modernis, sehingga umat Islam berada dalam 

kondisi yang centang-perenang. Gerakan Islam mengalami situasi 

titik terendah dalam pergumulannya di kancah nasional. 

Dan gerakan DI/TIl di tiga wilayah yang dikenal berpenduduk ma-

yoritas Muslim yang "taat" atau "saleh' dapat disimpulkan adanya 

onientasi ideologis, yakni mendinikan negara Islam dan pemberlakuan 

Syaniat Islam yang bersamaan dengan kekecewaan politik dari para 

tokoh dan kelompok pendukung gerakan pemberontakan bersimbol 

Islam itu. Menurut Flolk H. Dengel, penyebab pemberontakan DITflI 

itu bersitat kompleks, yakni: 

"Alasan timbulnya gerakan Bawl Islam adalah sangat kompleks, 

don tidak dapat dijelaskan dengan satu faktor saja. Faktorfaktor 

Yang sangat membantu Kartosoewirjo dalam merealisasikan cita-

citanya, dan yang juga mernungkinkan gerakan Darul Islam dapat 

didirikan, ialah situasi politik dewasa itu, seperti sedang berge-

Ioranya revolusi nasional dan pertentangan dengan Belanda can 

tenth juga faktor agama. Yang tak kalah penting juga adalah ke-

pribadian Kartosoewirjo dan bakalnya dalam bidang organisato-

ris. Kartosoewirjo akhirnya juga menjadi tawanan dari genakan 
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yang didirikan dan nasihnya lerkail erat dengan nasib gerakan-

nya. 

Sementara itu, dalam konteks ideologis, gerakan-gerakan DI/Til 

memang memiliki pertautan dengan gerakan perlawanan terhadap 

sistem yang dianggap bertentangan dengan sisteni Islam, yang ter-

kait dengan orientasi ortodoksi Islam yang memang tumbuh cukup 

kental di kalangan umat Islam. Orientasi ideologi Islam yang bercorak 

ortodoks itu tidak hanya berdimensi keagamaan semata, tetapi juga 

rnemberi efek pada semangat nasionalisme dalam melawan penjajah 

yang ingin kembali menanamkan pengaruft dan kekuasaannya sete 

Iah Indonesia merdeka tahun 1945 di rnana pemerintahan Indonesia 

pada saat mi dinilal lembek atau mengalah. Berikut kesimpulan Karl 

D. Jackson tentang orientasi ideologis dan gerakan DI/Til yang diko-

barkan untuk pertama kalinya oleh S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat: 

"Para pendukung Negara Islam Indonesia Ito niscaya kaum nasio-

nails. Pergerakan Revolusi Indonesia menghubungkan bangkitnya 

pemberontakan Darul Islam secure Iangsung dengan penolakan 

Kartosoewirjo terhadap strategi diplomasi yang lebih disetujui pa-

ra pemimpin nasionalis yang dominan seperti Sjahrir, Soekarno, 

dan Hatta. Negara Islam Indonesia melakukan perjuangan bersen-

jata sebagai sarana yang paling mungkin untuk menghasilkan In-

donesia yang tidak Iianya merdeka, melainkan luga Islami. Tujuan 

pertama adalah kedaulatan dari penguasaan penjajahan. Tapi ke-

daulatan tidak depot memakai jubati negara sekuler, karena ne-

gara sekuler, betapa menguntungkannya pun, tak dapat men-

bebaskan umat Islam dari kaum katir. Think dapat membiarkan 

pemerintah kaum kafir mombuat Islam menjadi sebuah benteng 

melawan legitimasi pemenintah kolonial. Tapi pemberontakan ten-

hadap negara sekulen setelah kedaulatan, berasal dari kepercaya-

an yang same, bahwa Iegitimasi kewibawaan pemerintahan ha-

nyalah doper dijalankan oleh kaum Muslim ortodoks yang bertindak 

area name Allah serta menurut aturan-atunan syarat Islam."M 
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Islam Ideologis pada Era Orde Baru 

Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan Islam terutama menje-

lang tahun-tahun terakhir kejatuhan Soekarno bersatu lagi rnengha-

dapi musuh bersama, yakni Partal Komunis Indonesia. Sejarah men-

catat kelompok Islam itu berhasil menjadi salah satu kekuatan utama 

selain militer yang menumpas gerakan PKI yang dikenal dengan G 

30/S/PKI tahun 1965. Nabdlatul Ulama kendati ikut dalam Nasakom, 

tetapi dalam perkembangan terakhfrjelang kejatuhan Soekarno, me-

nunjukkan sikap keras terhadap Partal Komunis Indonesia (P1(I). Da-

lam penumpasan PKI pasca-peristiwa '5 30/S/PKI bahkan para aktivis 

NU di sejurnlah daerah termasuk paling keras. Setelah Soekarno clan 

PKI tumbang serta rezim Orde Baru lahir di bawah kepemimpinan 

Soeharto, umat Islam bangkit kembali dengan gagasan-gagasan ideo-

logi-politiknya. 

Pada awal berdirinya Orde Baru kelonipok Islam berusaha kembali 

untuk memperjuangkan Islam sebagai bagian penting can masuk ke 

dalam proses serta struktur kehidupan negara sebagaimana per-

juangan serupa dilakukan pada masa perjuangan kemerdekaan can 

Orde Lama. Langkah awal yang dilakukan kelompok Islam ialah minta 

pengabsahan Piagam Jakarta dalam Sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara (MPRS) pada Maret 1968 ketika lembaga tertinggi 

negara mi membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara. Aspirasi ka-

langan Islam tersebut kandas karena tidak disetujui kelompok lain 

terutama can kalangan Kristen, sebagaimana peristiwa serupa terjadi 

pada masa awal kemerdekaan dalam kasus Piagam Jakarta tahun 

1945. Dalam kaitan mi, Kamal Hassan dengan mengutip Samson me-

lukiskan sebagai berikut: 

"Di dalam perdebatan-perdebatan MPRS, partai-partai Islam men-

desak agar Piagam Jakarta disahkan sebagai mukadimah Undang-

Undang Dasar, tetapi kalangan Kristen dan golongan-golongan 

yang meminati soal pembangunan menentang Iangkah ni."95 
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Dalam menanggapi aspirasi kelompok Islam, A.H. Nasution (Ketua 

MPRS) sebagaimana dikemukakan dalam Seminar di Malang tahun 

1968, cukup menunjukkan sikap yang positif, dengan menyatakan 

bahwa pembangunan masyarakat Islam yang otonom dalam kerang-

ka program pemerintah sebagai hal yang penting can kondusifbagi 

keberhasilan pembangunan nasional. Dikatakan penting karena Se-

lain akan adanya harmoni jika"program umah"dan"program pemerin-

tah" diselaraskan, pada saat yang sama karena Islam memiliki "suatu 

sistem sosial"tertentu yang diambil dan Al-Quran dan Sunnah Nabi. 

Nasutionjuga menyatakan bahwa'.. penegakan peningkatan syariat 

agama Islam oleh urnatnya akan penting sekali hasilnya dalam aspek-

aspek ketahanan mental, kerukunan sosial-politik can usaha serta 

pemodalan untuk kesejahteraan can pendidikan dengan swadaya 

masyarakat1 Pandangan Nasution itulah yang disimpulkan Hassan 

sebagai dukungan tidak Iangsung cari Ketua MPRS terhadap per-

juangan umat Islam mengenai Piagarniakarta. 96  Kendati tokoh militer 

yang dikenal santri mi tetap mengingatkan tentang perjuangan Islam 

tersebut dalam bingkai negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan kepentingan pembangunan nasional. 

Pemikiran can keinginan untuk menghidupkan Piagam Jakarta 

dan partai politik Islam rnuncul kembali dan menjadi perdebatan ten-

utama dalam menghadapi tantangan modernisasi di awal Orde Baru. 

Pemikiran tersebut disalurkan dalam Seminartentang Pembangunan 

Masyarakat Islam Dalam Ran gka MIIadJDBTH( (Yayasan Dana Bantuan 

untuk Calon Hall Indonesia) di Malang (Jawa Timur) pada Juli 1968 

yang dihadini oleh tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Masyu-

ml. Dalam dasar pemikiran diadakan seminar tersebut antara lain di-

munculkan tentang format membangun masyarakat Islam di berba-

gal bidang kehidupan. Disoroti pula tentang masih adanya perjudian 

yang dilegalisasikan untuk pembangunan bangsa, padahaljelas-jelas 

dilarang oleh syaniat Islam. Diangkat pula masalah yang berkaitan 

dengan adanya ketakutan dalam masyarakatterhadap pemberlakuan 

hukum Islam, di samping sorotan terhadap masalah dakwah dan po- 
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1111k umat Islam. Di bagian lain dikatakan bahwa "Ajaran Islam yang 

meliputi segala aspek hidup, baikdalam bidang sosial, politik, hukum 

dan ekonomi, sangat dirindukan untukdapat diterapkan dalam kehi-

dupan masyarakat" 97 . 

Dalam seminar tersebut tampak sekali perbedaan sikap antara 

wakil pemerintah clan tokoh-tokoh Islam bahkan di antara para elite 

Muslim sendiri. Pemerintah yang diwakili Sekretaris Negara, Alam-

syah Ratu Prawiranegara, clan Gubernur Jawa Timur Mohammad 

Noer; berpandangan bahwa urusañ umat Islam cukup diwakili dalam 

institusi Departemen Agama. Di pihak lain terdapat para tokoh Islam 

terutama kalangan ideaiisyang menginginkan masuknya Islam dalam 

institusi negara secara Iebih menyeluruh, termasuk dihidupkannya 

kembali Piagam Jakarta. Sedangkan para tokoh Islam car kalangan 

pragmatis can kaum intelektual Muslim yang Iebih muda mencoba 

untuk menarik Islam pada peran pembangunan sebagaimana ke-

inginan pemerintah Orde Baru. 

Kalangan Muslim idealis can dalam istilah Hassan kalangan Mus-

lim"pusat"yang pada umumnya dan kaum modernis can para tokoh 

atau aktivis Masyumi pada masa lalu, lebih menghendaki peran Islam 

dalam struktur negara yang juga berarti dapat berperan dalam pem-

bangunan. Kelompok Islam mi mendukung dan memperjuangkan 

Piagam Jakarta dalam institusi Negara Indonesia, yang mengandung 

arti adanya keadilan untuk umat Islam yang mayonitas di negeri mi, 
tanpa harus masuk pada ide negara Islam. Dalam seminar tersebut 

tarnpak sekali perbedaan pendapat di kalangan tokoh Islam sendini 

maupun sikap pemerintah yang tampaknya tidak menginginkan ide-

ide formalisasi Islam terutama dalam politik masuk ke struktur ne-

gara. 

Namun, terdapat kesimpulan dari seminar di Malang tahun 1968 

itu, yang cukup memberi isyarat tentang kepentingan Islam ditem-

patkan secara signifikan clan tuntutan kepada pemenintah untuk 

mengakomodasi kepentingan Islam. Dalam hal ml, Hassan menyam-

paikan catatan tentang kesimpulan seminar sebagai berikut: 
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TMKesimpulan seminar yang merigingatkan pemerintah akan kewa 

jiban konstitusionalnya kepada kaum Muslim untuk memudahkan 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban Islam secure utuh di dalam ma-

syarakat Muslim merupakan ref Ieksi dari pandangan Muslim bah-

we pembangunan dalam pengertiannya yang paling utuh hanya 

dapat dilakukan dalam konteks yang membolehkan pelaksanaan 

Syauiat secara utuh. Akibat waler dari pemikiran mi ialah bahwa 

semua bentuk dan manifestasi dari kurang majunya spiritual ran 

materiil secara langsung berhubungan dengan suatu situasi di ma-

na Ajaran Hidup Islam beluni dilaksanakan dalam seluruh tingkat 

konteks sosial balk karena pemahaman yang salab tentang Web 

tansc/iaung Islam pada sebagian penaf sir tradisionalnya atau ka-

rena rintangan yang disengaja oleh kekuatan-kekuatan eksternal. 

Ketika kondisi tersebut ditemui, make tinggallah kini menunggu 

perkembangan tate sosial-politik ideal yang sebenarnya—'masya-

rakat Islam' di dalam masyarakat Indonesia. Karenanya imperatif 

yang dipertimbangkan oleh seminar, yaitu bahwa tuntutan Muslim 

agar Piagam Jakarta disahkan di dalam Dewan Permusyawaratan 

Rakyat, dibeni dukungan seluas mungkin." 8  

Usaha kelornpok Islam tersebut kemudian dilupakan clan keretak-

an lebar antara para penguasa Orde Baru clan partai-partai Islam ha-

nya rnenimbulkan frustrasi di kalangan pemimpin Muslim. Padahal, 

kalangan Islam mengharapkan dengan jatuhnya Orde Lama akan 

niemberi harapan masa depan politik yang cerah ba9i umat Islam. 

Perjuangan formalisasi Islam dalam kehidupan negara kembali mun-

cul bersamaan dengan lahirnya Orde Baru untukkemud an memben-

tur tembok politik lagi dad kekuatan lain yang menolaknya. Nasib 

umat Islam tersebut seakan rnen9ulang kembali sejarah penghapus-

an tujuh kata dalam Piagam Jakarta di awal Proklamasi tahun 1945 

can gagalnya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalarn 

Majelis Konstituante tabun 1959. 

Langkah lain yang ditempuh umat Islam dalam perjuangan idea-

logi-politik Islam ialah menghidupkan kembali Masyumi (Majelis Syu- 
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ro Muslimin Indonesia), tetapi tidak disetujui Soeharto sehingga ikh-

tiar itu gagal. Demikian pula gagasan Mohammad Hatta (mantan 

Wakil Presiden pada zaman Soekarno can salah seorang prokiamator) 

untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (Poll) can pra-

karsa Muijadi Djojomartono (tokoh Muhaminadlyab can mantan 

Menteri Sosial) untuk menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia 

(1311). Keduanya kandas di tengah jalan karena tidak memperoleh si-

nyal persetujuan dari rezim pemerintahan baru Soeharto. 99  

Kebuntuan politik kalangan Islam itu kemudian memperoleh ako-

modasi yang sebenarnya tidak utuh, yakni dengan persetujuan Soe-

harto atas kelahiran Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) melajui Surat 

keputusan Presiden pada 30 Februari 1968. Awalnya Parmusi clang-

gap sebagai"jelmaan"baru Masyumi, tetapi ternyata selain tidak me-

representasikan aspirasi keluargaBulan-Bintang" tidak lama kemudi-

an dikebiri oleh rezim Orde Baru. Pengebirian politik itu pertama-tama 

tidak menyetujui Muhammad Roem sebagai ketua Parmusi dan yang 

kedua adanya kudeta kepemimpinan Ojarnawi Had ikusuma can Luk-

man Harun oleh kepemimpinan H.S. Mintareja can H. J. Naro yang 

didukung oleh rezim penguasa. Pembentukan Parmusi tersebut bag! 

kelompok Islam yang memperjuangkan ideologi politik Islam sama 

sekali tidak memenuhi harapan yang diinginkan untukterbentuknya 

partai Islam yang representatitseperti halnya Masyumi. Namun, keke-

cewaan kalangan Islam itu tetap tidak mengubah sikap rezim baru 

yang semula diharapkan Iebih akomodatif terhadap perjuangan ideo-

logi politik umat Islam. 

Dari kasus penolakan aspirasi Piagam Jakarta, intervensi atas hash 

Seminar Malang, can pengebirian Parmusi, pemerintah Orde Baru di 

bawah rezim Soeharto tampaknya telah memiliki sikap dasar untuk 

tidak mengakomodasi aspirasi kalangan Islam untuk hal-hal yang di-

anggap mengganggu kebijakan depolitisasi dan deideologisasi yang 

dicanangkan rezim Seoharto dalam bingkai struktur negara-bangsa 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tafsiran dan cara-

nya sendiri yang berwatak militeristikatau otoritarianistik. Penolakan 
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tersebut bahkan dinilal sebagal cerminan dari sikap cuniga dan kekha-

watinan terhadap genakan Islam ideologis sebagaimana sikap serupa 

yang ditunjukkan rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Soe-

karno.'°° 

Parmusi hasil pengebirian Orde Barn semakin nyata tidak mewakili 

kepentingan dan aspirasi politik umat Islam yang senapas dengan 

Masyumi, setelah pada Pemilu 1971 sebagai Pemilu pertama pada 

masa Orde Barn hanya rneraih 5,32%, padahal Masyumi pada Pemilu 

1955 meraih 20,9%. Demikian halnya dengan kelahinan Partai Persa-

tuan Pembangunan (PPP) tahun 1973 sebagai hasil dari fusi yang di-

paksakan rezim Orde Baru rnelalui kebijakan restnukturisasi politik 

yang menggabungkan empat partal politik Islam, yaltu Partal NU, 

Parmusi, P511, dan Perth. Kehadiran PpPtersebuttidak mengubah peta 

dan arus kekuatan Islam ideologis balk dalam hal besarnya dukungan 

maupun perannya dalam memperjuangkan cita-cita politik Islam. PPP 

bahkan semakin mengalami delegitimasi sebagai kekuatan politik 

pembawa cita-cita Islam ideologis setelah tahun 1984 harus meng-

ganti asas partal darl Islam dengan Pancasila dan sebelum Pemhlu 

1987 hanus mengganti simbol Ka'bah dengan lambang Bintang da-

lam salah satu lambang Pancasila. 

Akhirnya, peluang tumbuhnya kembali ideologi politik Islam dan 

formalisasi Islam dalam kehidupan ne9ara kembali tertutup, bahkan 

dikunci rapat oleh rezim Orde Baru. Sejarah gerakan ideologi politik 

Islam bahkan mengalami titik terendah path masa Orde Baru itu ke-

tika rezim semakin otoriterdan nielakukan manginalisasi Islam. Represi 

banu yang semakin meluas !to terjadi pada tahun 1985 ketika Peme-

nintah menetapkan kewajiban asas tunggal Pancasila bagi organisasi 

kemasyarakatan melalul Undang-Undang No.8/1985 yang semakin 

menimbulkan ketegangan dengan kalangan Islam. lnilah suatu perio-

de yang dikenal sebagai marginalisasi atau peminggiran politik umat 

Islam oleh negara. 10 ' 

Dalam periode mi terdapat sejumlah peristiwa yang menunjukkan 

sikap oposisi kelompok Islam ideologis terhadap rezim Pemenintah 
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Soeharto akibat kekecewaan-kekecewaan politik, balk yang bersifat 

alami maupun terperangkap dalam rekayasa. Sejumlah kasus terjadi 

dalam periode penuh ketegangan ini seperti komandojihad, penge-

boman BCA di Jakarta, pengeboman Candi Borobudur di Jawa Te-

ngah, tragedi Tanjung Priok tahun 1984, can dipenjaranya sejurnlah 

tokoh Islam garis keras, yang menandai hubungan antagonistik an-

tara kelompok Islam dan negara.' 02  Dalam periode represi ml sebenar-

nya kelompok-kelompok Islam ideologis tidak sungguh-sungguh 

mati, karena keyakinan can orientasi ideologis dalam setiap gerakan, 

Iebih-ebih gerakan keagamaan, biasanya tidak mudah untuk ditum-

pas, kendati secara organisasi atau kelembagaan dapatdimatikan hak 

hidupnya. Pada era itu sesungguhnya tumbuh kelompok Di/Nil (Darul 

Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), HizbutTahrir 

Indonesia (1-ITI), can kelompok-kelornpok Islam yang sering disebut 

radikal atau garis keras, yang keberadaannya waktu itu sebagai ja-

maah-jamaah Islam underground.' 03 

Namun, pada masa Orde Baru itu tercatat pula sedikit "kisah suk-

ses"umat Islam dalam perjuangan formalisasi Islam, setidak-tidaknya 

pada aspek-aspek yang parsial seperti pengesahan Undang-Undang 

Perkawinan tahun 1974 melalui pergulatan politik yang relatif keras. 

Perkembangan politikyang agak membaik kendati tidak sepenuhnya 

murni, muncul pula ketika Soeharto yang mulai kehilangan tabungan 

kekuasaannya merangkul kelompok Islam, sehingga terjadi sailing 

mendekat antara rezim Soeharto clan Islam. Keadaan saling mende-

kat itu dikenal dengan "buian madu" Islam can pemerintah atau Se-

ring disebut sebagai fenomena "ijo royo-royo' Dilihat darl sudut pan-

dang politik bahwa perubahan sikap rezim Orde Baru itu sebenarnya 

mengandung motif mengooptasi kekuatan Islam untuk menyokong 

kekuasaan yang mulai goyah dengan cara akomodasi politik umat, 

yang hasil akhirnya sarna, yakni penjinakan ideologi politik Islam. Ke-

adaan ini berlangsung hingga Soeharto jatuh clan terbit fajar baru 

reformasi yang melahirkan pesta pora politik rakyat. 
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Islamisme pada Era Reformasi 

Keuntuhan rezirn Soeharto dan Iahirnya era Reformasi tahun 1998 

membuka lembaran baru, yakni terbukanya keran demokrasi secara 

luas dalarn kehidupan bangsa Indonesia. Di era baru itu bukan hanya 

lahir partai-partai politik yang niengusung politik aliran baik car ka-

langan Islam maupun golongan masyarakat lainnya, tetapi juga orga-

nisasi-organisasi atau gerakan-gerakan keagamaan yang membawa 

misi dan simbol-sirnbol keagamaan termasuk di kalangan umat Islam. 

Di antara gejala baru yang cukup rnenonjol can menimbulkan kon-

troversi ialah gerakan Islam yang mengusung kembali Piagam Jakarta 

can penerapan syariat Islam yang diusung oleh kelompok-kelompok 

Islam yang sering disebut berhaluan radikal atau fundamentals Se-

perti Majelis Mujahidin, }-fizbutTahrir, Komite Penegakan Syariat Islam 

(KPPSI), can lain-lain, di luar partai politik Islam yang mengusung isu 

yang sama kendati tidak sekuat gerakan-gerakan Islam berhaluan 

militan itu. Gerakan-gerakan Islam yang rnengusung perjuangan me-

negakkan syariat Islam dalam strukturnegara itu kendati gagal dalam 

memasukkan Piagam Jakarta dalam Amandemen IJUD 1945 pada 

momentum Sidang MPR tahun 2000, tidak kenal menyerah dalam 

melakukan usaha-usaha penerapan syariat Islam di berbagai daerah 

seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, can daerah-daerah lainnya. 

Lebih-Iebih setelah Aceh berhasil memperoleh status Otonomi Khu-

sus dengan menerapkan syariat Islam tahun 2001. 

Di pengujung kekuasaan Orde Baru terutama ketika Soeharto mu-

Iai mendekatkan diri pada kelompok Islam, gejala Islam mendekat ke 

negara sebenarnya telah tampak ke permukaan. Dalam bidang eko-

nomi bahkan akomodasi negara terhadap pelembagaan perekono-

mian syariat telah dimulai pada masa akhir kekuasaan Soeharto itu, 

yang cukup mendapat sambutan clan menjadi bagian dari aspirasi 

umat Islam yang terbilang menonjol. Soeharto menyetujui berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang memperoleh legitimasi kuat 

melalul Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan ter- 



ISLAM SYARIAT 

sebut menjadi dasar hukum berdirinya lembaga-lembaga keuangan 

syariat seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariat (BPR Syariat),yang be-

lakangan tumbuh clan meluas ke seluruh penjuru Indonesia. 104  Na-

nun, akomodasi can pelembagaan syariat dalam aspek ekonomi 

tampaknya tidak inemiliki daya sensitivitas tinggi ketimbang politik, 

sehingga akomodasi negara terhadap ekonomi berbasis syariat Islam 

jauh Iebih mudah diterima daripada mengakomodasi syariat Islam 

yang bercorak ideologis atau politik. Bahkan, untuk akomodasi eko-

nomi syariat pun tampaknya masih bersifat parsial atau komplenien-

ter karena masih bercorakdualistik antara sistem ekonomi konvensio-

nal yang berbasis ekonomi liberal-kapitalisme dan ekonomi berbasis 

syariatyang masih mencari format kelembagaan yang tepat. Perkem-

bangan ekonomi khususnya perbankan syariat itu sungguh menge-

sankan dalam beberapa tahun terakhir, meski diakui masih belum 

ideal can menuntut pengembangan sistem ekonomi dan perbankan 

syariat secara Iebih terintegrasi. 105  Lebih-lebih dengan masih terdapat 

anggapan di sebagian masyarakat bahwa tidakada perbedaan antara 

perbankan syariat can bank bank konvensional selain dalam hal 

nama, simbol, dan istilah.'°6  

Kelompok Islam yang membangkitkan kembali partai politik ber-

label formal Islam, termasuk mengusung isu Piagam Jakarta dan pe-

nerapan syariat Islam, tergolong dalam kategori Islam ideologis atau 

dalarn istilah yang belakangan populer disebut Islamisme. Dikatakan 

Islam ideologis karena watak clan orientasi keagamaannya beibasis 

pada pandangan Islam sebagai ideologi, yang mempertautkan secara 

langsung hubungan Islam clan negara atau politik serta memper-

juangkan cita-cita politik Islam. Bag! kaum Islamis (peñgikut Islamis-

me) atau yang paham Islam ideologis bahwa Islamisasi harus dilaku-

kan melalui keterlibatan Iangsung dalam kegiatan sosial clan politik. 

Bahwa keterlibatan dalam politik berpijak pada Islam sebagai sistem 

pemikiran yang umum dan menyeluruh (Islam is a global and synthe-

sizing system of thought). Masyarakat Islam dalam berbagai landasan 

can struktur kehidupannya haruslah lslami.'°7 
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Kelompok Islamis terlibat dalam partal-partal Islam dan gerakan-

gerakan Islam non-partal politik. Partai-partai politik Islam berhaluan 

Islamisme itu terbagi ke dalam dua kategori, pertama yang berasas 

Islam secara formal seperti Partal Persatuan Pembangunan, Partai 

Bulan Bintang, dan Partai Keadilan (Partai Keadilan Sejahtera), clan 

lain-lain. Kelompok kedua ialah partai berbasis dukungan umat Islam 

seperti di Partai Kebangkitan Bangsa clan Partai Amanat Nasional 

yang memiliki orientasi Iebih inklusif ketimbang yang partal politik 

yang disebutkan pertama. Partai politik berbasis aliran Islam itu cu-

kup menonjol keberadaan dan dukungan politiknya, kendati tidak 

merupakan kekuatan mayoritaskarena terfragmentási. Pada Pemilu 

1999 sebagai Pemilu pertama dalam sejarah reformasi pasca-kejatuh-

an rezim Orde Baru, terdapat 20 partai politik Islam yang lobs masuk 

dalam pertarungan politik Pemilu dan jumlah 48 partai peserta Pemi-

Iu.iumlah tersebuttidaktermasukpartai-partai Islam yang tidakiolos 

yang jumlahnya 40 partai Islam dad total 141 partai yang terdaftar di 

Departemen KehakimanJ° 8  - 

Pada Pemilu 2004 sebagai kelanjutan dari Pernilu 1999 pada masa 

Reformasi, partai-partai Islam bermunculan kembali, kendati pada 

akhirnya yang lobs seleksi dan bolos electoral threshold hanya Pantai 

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

yang nyata-nyata rnenggunakan simbol formal Islam ditambah Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Arnanat Nasional (PAN) yang 

kendati tidak menggunakan simbol formal Islam, tetapi memiliki ba-

sis pendukung kalangan Islam yang kuat, yaitu Nandlatul Ulama can 

Muhammadiyah. 

Gejala baru lain yang juga muncul pada era Reformasi, yaitu keha-

diran onganisasi-organisasi atau pergerakan kelompok Islam yang 

rnengusung perjuangan memberlakukan kembali Piagam Jakarta 

dan penerapan syariat Islam di Indonesia sepenti Forum Komunikasi 

Ahlussunnah Waljamaah dengan pasukan Laskar Jihad-nya (tahun 

1998), Front Pembela Islam (tahun 1998), Majelis Mujahidin Indonesia 

(tahun 2000), can HizbutTahrir. F-lizbutTahrir kendati berdirinya su- 
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dali lama, tetapi kemunculannya secara Iebih terbuka dalam meng-

usung perjuangan syariat Islam, yaitu pada era Reformasi. Demikian 

pula dengan gerakan penerapan syariat Islam di beberapa daerah 

terutama yang menonjol di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, selain di 

Daerah Istimewa Aceh yang kemudian berubah menjadi Nanggroe 

Aceh Darussalam setelah berhasil menjadi otonomi khusus clan me-

nerapkan syariat Islam melalui perjuangan yang konstitusional. Ge-

rakan mi terus berlangsung dengan dinamika clan konteks sosiologis 

maupun teologis yang bermacam-macam. Kendati menurut semen-

tara pihak kehadiran gerakan Islam ideologis can Islam politik terse-

but tidak membawa cita-cita pembentukan negara Islam sebagal-

mana era tahun 1950-an, tetapi nuansa clan orientasi ideologisnya 

yang bercorak Salafiyah clan integralisme Islam tampaknya masih 

tetap kuat. Hal 1w dapat dibuktikan dengan perjuangan memasukkan 

kembali Piagam Jakarta, kendati akhirnya gagal clan satu per satu 

menyusutdari kancah politik nasional. 

Kehadiran partai-partai polltik can organisasi Islam bercorak isla-

mis atau ideologis di era Reformasi tersebuttelah secara terbuka me-

nyuarakan can mengusung kembali perjuangan menegakkan syariat 

Islam melalui isu menghidupkan kembali Piagam Jakarta dalam Si-

clang Tahunan MPR. Pergerakan tersebut muncul dalam memanfaat-

kan momentum Amandemen UUD 1945 seperti disuarakan oleh PPP, 

PBB, dan PK (PKS) maupun oleh FPI, MMI, dan Rizbut Tahrir melalui 

perjuangan politik parlemen, yang dapat dikatakan sebagai gerakan 

Islam Syariatjalur atas atau'top-down" 109. Gerakan Islam untuk mene-

gakkan syariat Islam pada era Reformasi juga muncul secara luas di. 

sejumlah daerah terutania Aceh, Jawa Barat, can Sulawesi Selatan, di 

samping beberapa daerah di Jawalengah, Riau, Madura, dan lain-lain 

yang boleh dikatakan sebagai gerakan Islam Syariat melalul jalur ma-

syarakatatau bercorak"bottom-up"seperti dipelopori oleh KPPSI (Ko-

mite Persiapan Penerapan Syariat Islam) di Sulawesi Selatan dan be-

berapa daerah yang disebutkan tadi.11° 
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Sejauh yang menyangkut kehadiran partai politik Islam di pang-

gung politik Indonesia pada era Reformasi menunjukkan kecende-

rungan yang menarik sekaligus ambigu. Bahwa kendati Islam telah 

diusung secara formal oleh sejumlah partal politikyang menisbahkan 

diri pada perjuangan umat Islam tersebut, tetapi selain terfragmen 

tasi pada saat yang sama derajat pemihakan terhadap perjuangan 

ideologi politik Islam seperti dalam mengusung Piagam Jakarta juga 

beragam dan mengalami penyusutan. Partai-partai politik Islam yang 

berjumlah 42 partai yang berdiri pada awal reformasi tahun 1998 dan 

terdaftar di Departemen Kehakiman car total 141 partai politik me-

nunjukkan orientasi sikap politik yang beragam berkaitan dengan 

isu-isu yang bertautan dengan persoalan-persoalan Islam sebagai 

ideologi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejumlah 

temuan penelitian Arskal Salim terhadap 39 elite yang mewakili 39 

partai politik Islam cukup menarik untukdikutip, di antaranya sebagai 

berikut: 

(1) Sebesar 95% menjadikan Al-Quran can As-Sunnah sebagai rujuk-

an sistem politik sekaligus sebagai panduan moral, bahkan ada di 

antaranya yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut Se-

bagal rujukan awal. Namun, menanik pula bahwa car jumlah res-

ponden tersebutterbelah menjadi dua ketika memosisikan Islam 

sebagai ideologi, yaitu masing-masing 50% setuju can 50% lain-

nya tidaksetuju, kendati yang tidaksetuju itu Iebih pada pandang-

an bahwa Islam sebagai agarna yang multi-aspekjauh lebih luas 

danipada ideologi. 

(2) Mayoritas responden car 39 partai politik itu, yaitu 70% meman-

dang Presiden Indonesia harus pria can hanya 30% yang mern-

bolehkan perempuan. Selain itu, agama Presiden haruslah Islam 

(85%), sedangkan 15% membolehkan non-Islam sebagai Presi-

den. 

(3) Dalam menyikapi sejarab Majelis Konstituante tahun 1957-1959 

Iebih dad separuh (60%) menyatakan persetujuan terhadap upaya 
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partai-partai Islam waktu itu dalam memperjuangkan Islam seba-

gal dasar negara, balk karena Islam rnemang dasar yang paling 

hakiki (33,3%) maupun karena proses demokrasi (50%) can alasan 

Iainnya (16,7%). Sedangkan 40% responden yang tidak setuju 

terhadap perjuangan partai-partai Islam di Konstituante dengan 

argumentasi bahwa umat Islam sebaiknya mempertimbangkan 

pluralitas bangsa Indonesia. 

(4) Dalam menyikapi Pancasila sebagai dasar negara mayoritas (60%) 

responden car partai-partai politik Islam itu memandang Pan-

casila sebagal hal final, sedangkan sisanya (40%) bersikap sebalik-

nya, yakni memandang tidak final karena di dunia mi tidak ada 

buatan manusia yang bersifat final atau abadi. Di antara respon-

den yang memandang finalitas Pancasila, tumbuh pula pendapat 

agar penghayatan, pemahaman, dan pelaksanaannya harus sela-

ras dengan ajaran Islam. 

(5) Dalam hal contoh empirik negara Islam di dunia Muslim mayoritas 

responden (85%) berpendapat tidak ada negara Islam yang men-

dekati aspirasi ideal, kendati ada di antaranya yang menjadikan 

Iran (20%) can Arab Saudi (10%) sebagai mendekati aspirasi, selain 

itu mereka memandang bahwa Negara Indonesia yang bukan ne-

gara Islam justru dipandang lebih balk dan dapat menjadi model 

pada masa depan. 

(6) Meski Indonesia bukan negara Islam, rnayoritas responden (75%) 

justru menghendaki syariat Islam atau hukum syariat dapat diber-

lakukan di Indonesia, sedangkan sisanya (25%) yang tidak setuju 

beranggapan bahwa di negeri mi harus ada satu unifikasi hukum 

yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Pemberlakuan 

hukum syaniat berupa perdata maupun pidana, dan 65% respon-

den berpandangan agar Pengadilan Agamadibenikan kewenangan 

yang Iebih luas di negeni ini. Meski setuju pemberlakuan hukum 

Islam, mayoritas responden (85%) berpendapat bahwa orang Is-

lam yang murtad tidak perlu harus dihukum oleh negara, yakni 
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murtad bukan sebagal delik pidana dalam penerapan hukum is-

lam di Indonesia. 

(7) Mayoritas responden cari partai-partai Islam itu menyetujui can 

menghendaki negara memiliki ketenlibatan dalam urusan agama 

seperti sebagai amil zakat (60%), pemegang otoritas hari Lebaran 

(70%), can mengatur pembangunan rumah ibadah (80%), semen-

tara sisanya tidak menyetujui campur tangan negara. 

(8)Responden can partai-partai politik Islam sebanyak 60% menolak 

atau tidak menyetujui adanya agama resrni negana, selebihnya ya-

itu 40% menyetujui agama resmi negara. 111  

Hal yang menarik dari penelitian tentang sikap elite cari partai-

partai Islam tersebut ialah masih terdapat ambivalensi atau kega-

mangan clan onientasi yang samar-samar dalam mernosisikan Islam 

dalam kehidupan negara, termasuk dalam formalisasi syariat Islam. 

Ambivalensi tersebut bahkan dapat diperluas ketika mencermati pro-

fil atau jati diri partai-partai Islam yang berdiri bagaikan jamur di mu-

sim hujan di era Reformasi itu. Bahwa tidak semua partai Islam atau 

yang memiliki basis konstituen kaum Muslim itu secara formal men-

cantumkan Islam sebagai asas partal, di antaranya terdapat pula yang 

mencantumkan Islam sekaligus Pancasila, selain yang terang-terang-

an mencantumkan Pancasila sebagai asas partai. Demikian halnya 

dalam menetapkan tujuan, pada umumnya partai-partai Islam itu 

meletakkan tujuannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dalam berbagai 

rumusan yang disintesiskan dengan cita-cita Islam. Dari 42 partal 

politik Islam yang terdaftar di Departemen Kehakiman menjelang 

Pemilu 1999, tampaknya hanya satu partai Islam, yaitu Partai Politik 

Islam Masyumi (PPIM) pimpinan Abdullah Hehemahua selain berasas 

lslamjuga dalam merumuskan cita-cita politik lslamnya menunjukkan 

rumusan yang eksplisit, yaitulèrlaksananya ajaran dan hukum Islam 

di dalam kehidupan pribadi, masyanakat can negara Republik 
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Indonesia, menuju keridaan IIahi' Sikap yang hampir sama tetapi le-

bih sarnar ditunjukkan oleh Partai Keadilan (PK) pimpinan Nur Mah-

mudi Ismail yang kini menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), yang menyatakan tujuannya, yaitu "Mewujudkan bangsa can 

negara Indonesia yang adil dan makrnur yang diridai Allah Swt' 112  

Kendati memiliki orientasi yang beragam, kelompok-kelompok 

Islam yang lahir di era Reformasi tersebut menunjukkan kecende-

rungan yang kuat pada proses ideologisasi Islam, yang mewakili ka-

rakter Islamisme dalam mernpertautkan Islam dengan dunia politik. 

Kecenderungan pada Islamisme tampak sekali tergambar dalarn par-

tai-partai politik can gerakan-gerakan Islam lainnya yang secara for-

mal dan tegas mencantumkan asas Islam dan cita-cita ideologi-politik 

Islam. 

Di era Reformasi itu memang bangkit kembali politik aliran, seolah 

menjadi pendulum ekstrem dari era Orde Baru yang menerapkan de-

ideologisasi dan depolitisasi, yang mengayunkan kotak pandora ke 

era Orde Lama ketika ideologi politik aliran mencapai puncaknya ter-

utarna pada 1950 an. Kecenderungan hadirnya kembali ideologi po-

litik aliran itu bukan hanya car kalangan Islam, melainkan juga dan 

golongan lain seperti kehadiran Partai Damai Sejahtena (PDS) yang 

mengusung ideologi kaum Knistiani. Di lingkungan umat Islam, selain 

partai-partai politik berasas formal Islam sebagaimana disebutkan, 

lahir pula gerakan-gerakan Islam yang mengusung cita-cita ideologi 

Islam sepenti Majelis Mujahidin Indonesia, FlizbutTahrir Indonesia, 

yang kedua-duanya mengusung perjuangan menegakkan syariat Is-

lam can kekhalifahan Islam. Sedangkan gerakan-genakan Islam lain-

nya seperti KPPSI di Sulawesi Selatan can kelompok-keiornpok Islam 

setempat mengusung formalisasi syaniat Islam dalam institusi peme-

rintahan seperti berkembang di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, can 

daerah-daenah lainnya, selain di Nanggroe Aceh Danussalam yang 

secara resmi sejak dibenlakukannya Otonomi Khusus tahun 2003 te-

lah menjadi daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal. 

Gerakan-gerakan Islam mi, balk yang bergerak Iangsung di lapangan 
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politik menjadi partal politik maupun menjadi gerakan-gerakan Islam 

yang bercorak dakwah can ideologis, memiliki nasab ideologis yang 

relatifsama can bahkan hingga batas tertentu mempunyal pertautan 

elite dan pahamnya dengan gerakan-gerakan Islam yang mengusung 

ide negara Islam atau Islam sebagal dasar negara pada masa silarri. 

Kecenderungan Islam yang berorientasi pada politik inilah yang me-

warnai kebangkitan kembali Islamisme maupun Islam politik di era 

baru yang membuka keran keterbukaan luar biasa itu. 

Kehadiran gerakan Islam yang mengusung ideologi, yang mem-

pertautkan Islam secara Iangsung atau integral dengan institusi ne-

gara atau politik, dalam wacana kontemporer sebagaimana diuraikan 

dalarn bab terdahulu dikenal dengan Islamisme (Islamiyah). Islamis-

me memandang bahwa Islam tidak dapat dipisahkan car can memi-

liki hubungan integral dengan politik negara, karena Islam mencakup 

seluruh aspek kehicupan. 113  Kecenderungan kaum Islamis (penganut 

Islamisme, al-islômiyyOn) ialah membangun ulang proses can simbol 

politik Islam, yang berjuang meneguhkan diri untuk menerapkan visi 

Islam yang diyakininya sebagal pelurus terhadap praktik-praktikyang 

dianggap"tidak lslami"dalam kehidupan umat Islam can masyarakat 

yang sedang berlangsung. Kelompok Islamis inilah yang memiliki ke-

cenderungan sebagai Muslim yang termotivasi secara ideologis dan 

representasi dan "gerakan Islam" (atjiarakah aI-lsIOm!yyah)." 4  

Kebangkitan kaum Islamisme di Indonesia pada era Reformasi me-

nunjukkan karakter yang cenderung kaku sebagaimana fundamen-

talisme Islam, kendati tidak sama dan sebangun. Balk yang menam-

pilkan diri dalam partai politik yang berasas formal Islam maupun 

gerakan-gerakan Islam yang mengusung penerapan syariat Islam clan 

kekhalifahan Islam, kelompok Islamisme ini sering memandang go-

longan Islam lain termasuk arus-utama Islam seperti Muhammadiyah 

can Nandlatul Lilama sebagal "tidak lsIamF Tudingan atau predikat 

"tidak Islami" itu dialamatkan kepada partai politik lain yang tidak 

menggunakan asas Islam can membangun cita-cita politik Islam Se-

perti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) can Partai Kebangkitan 
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Bangsa (P1(B) sebagaimana muncul balk pada awal kelahiran partal-

partai politik kalangan Islam tersebut maupun dalam masa kampanye 

Pemilu untuk memperebutkan dukungan suara umat Islam. Sedang-

kan kepada organisasl Islam yang lain seperti terhadap Muhammadi-

yah dan Nandlatul (Mama tudingan serupa dilontarkan karena tidak 

secara formal memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan ne-

gara, termasuk dalam hal Amandemen UUD 1945 ketika isu Piagam 

Jakarta dijadikan agenda politik dalam Sidang Tahunan MPR tahun 

2000 yang berakhir dengan kegagalan. 

Kelompok Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam 

secara formal dalam kehidupan negara seperti MajelisMujahidin In-

donesia sering terlibat polemik dengan tokoh atau kalangan Islam 

lain yang tidak setuju dengan formalisasi syariat. Dalam menghadapi 

pandangan yang berbeda tersebut, Majelis Mujahidin Indonesia anta-

ra lain dalam siaran pers yang disampaikan pada Kongres Mujahidin 

II di Surakarta, 12 Agustus 2004, menyatakan dalam salah satu butir 

pernyataannyabahwa:.. 9. Menyatakan dengan tegas bahwa orang 

Islam yang menolak penerapan syariat Islam dalam lembaga peme-

rintahan can menyetujui prinsip pemisahan agama car negara ada-

lah kufur itiqadi (murtad)" 115 . Sedangkan Flizbutlahrir Indonesia me-

mandang bahwa "Kondisi kaum Muslim saat ini hidup dalam darul 

kufur—karena mereka rnenerapkan sistem hukum selain dan apayang 

diturunkan Allah Swt.—serupa dengan (keadaan) negeri Makkah pa-

ca saat diutusnya Rasulullah Saw. J 116  

Dalam konteks keragarnan corak pemahaman Islam di Indonesia, 

maka Haim "lslami"versus"tidak lslami"sebagaimana melekat dalam 

alam pikiran kaum Islamis atau Islamisme menjadi mengandung 

masalah. Pertamo, menyamakan penolakan formalisasi syariat Islam - 

dalam negara dengan penolakan terhadap syariat Islam itu sendini 

menjadi sesuatu yang ambigu sekaligus benisiko tinggi karena akan 

dihadapkan pada hukum"munafikkufur' atau"rnurtad"sebagaima-

na yang menjadi pandangan Majelis Mujahidin dan HizbutTahnir. Ke-

duo, dalam kaitan dengan wacana akademik yang belakangan digu- 
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nakan para peneliti atau ahli keislaman tentang istilah "Islamis" bagi 

kelompok Islam yang menganut Islamisme (lslamiyah) sebagai alter-

natif dari fundamentalisme menjadi ambigu pula, karena kategori 

"lslamis"atau'lslamiyah"sesungguhnya berlaku untuksemua kalang-

an Muslim yang berusaha menjalankan Islam dalam kehidupannya 

tanpa harus mengklaim satu pihak sebagal Islami, sedangkan pihak 

lain dituding tidak Islami. 

Dalam kaitan inilah, penggunaan kategori Islamisme (lslarniyah) 

dan kelompok Islamis, dapat dipahami sekadar untuk melukiskan ke-

cenderungan orientasi kalangan Islam yang bersifat ideologis, yang 

mempersambungkan Islam Secara Iangsung dengan politikatau ne-

gara, bukan sebagai kategori dan tidak harus disertai dengan klaim 

keagamaan mengenai "kelompok Islam yang lslami 

Jika kelompok Islamis atau lslamisme digunakan sebagai kategori 

Iebih-lebih secara ketat, maka di luar kelompok Islam yang tidak ber-

paham ideologis seperti itu dapatdimaknai dan digolongkan sebagai 

tidak Islarni. Lebih-Iebih manakala pandangan Islamisme itu kemu-

dian menggiring kalangan Islam mi untuk memberi vonis keagamaan 

kepada kelompok Islam lain yang berbeda pandangan mengenai pe-

Iembagaan syariat Islam secara formal dalam institusi negara sebagai 

kafir dan murtad. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa peno-

lakan itu bukanlah pada substansi clan otoritas syariat Islam sebagai 

ajaran atau bagian dari ajaran Islam yang berasal dad Allah, melamn-

kan Iebih menyangkut ke perbedaan penatsiran dan strategi pelaksa-

naannya dalam kenyataan hidup umat Islam.[] 



PENERAPAN SYARIAT ISLAM 
DI DAERAH 

Islamisasi Jalur Bawah 

G
erakan untuk menerapkan syariat Islam di sejumlah daerah 

merupakan fenomena yang menonjol di era Reformasi. Ge-

rakan ini hampir bersamaan dengan perjuangan mengusung 

Piagam Jakarta tahun 2000 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 

umat Islam dalam berbagai organisasi keaganiaan. Gerakañ Islam 

yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam berlangsung secara 

relatifluas di Sulawesi Selatan,Jawa Barat,dan Aceh. Perjuangan urtiat 

Islam yang mengambil gerakan penerapan syariat Islam di daerah 

dapat dikategorisasikan sebagai gerakan Islamisasi masyarakat yang 

disebut Roy sebagai Islamisasi dari bawah (Islamization from the bar-
tam-up)'. Islamisasi tipe bottom-up menurut Roy bercorak neofunda-

mentalisme,yang demikian pedull pada ikhtiar menegakkan kernbali 

syariat Islam dalam tatanan kehidupan. 

Neofundamentalisme merupakan bentuk pergeseran darl Islamis-

me yang cenderung politis dan revolusionerseperti yang terjadi pada 

masa Revolusi Iran pada 1979 ke model gerakan Islam berorientasi 

pada syariat, Islam yang murni, berorientasi dakwah, populis, konser-

vatif, can anti-Barat seperti Front Penyelamatan Islam (FIS) di Aijazair. 

Namun, semangat keagamaan gerakan fundamentalisme maupun 

neofundamentalisme tetap sama, yakni berpijak pada keyakinan clan 

292 
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paham keislaman yang totalistik. Perbedaan lebih pada fokus atau 

tekanan yang rnenjadi sasaran gerakannya salah satunya yang Iebih 

mengedepankan penerapan syariat secara kaku. 

Kenyataan yang cukup menarik bahwa gerakan Islam mernper-

juangkan penerapan syariat Islam itu paling menonjol tumbuh can 

berkembang terutama di tiga wilayah yakni Nanggroe Aceh Darus-

salam (NAD), Sulawesi Selatan (Sulsel), can Jawa Barat (Jabar). Ketiga 

daerah tersebut di masa Iampau dikenal dengan daerah-daerah yang 

menjadi basis gerakan DIITII. Ketiga daerah yang dikenal tanahnya 

subur itu juga serin9 dikategorikan sebagai daerah dengan pendu-

duk taat beragama Islam can basis car kekuatan-kekuatan politik 

Islam seperti Syarikat Islam clan Masyumi pada masa lalu. OIeh karena 

itu, ketiga daerah tersebut menjadi fokus studi dalam penelitian Un-

tuk buku mi. 

Penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan 

Gerakan penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan jika dikaitkan 

dengan karakter penduduknya memang merupakan hal yang wajar 

berkembang di daerah mi karena mayoritas beragama Islam dan Se-

lama ni dikenal sebagai masyarakatyang terbilang fanatikatau terbi-

lang taat beragama terutama dalam melaksanakan ajaran Islam yang 

bersifat nominal seperti shalat, puasa, dan rukun Islam lainnya. Ma-

syarakat Sulawesi Selatan yang berpenduduk sebesar 7.802.732 jiwa 

can menempati suatu wilayah seluas 62.362 km 2  (sekitar 4,15% dan 

luas Indonesia) dengan jumlah daerah tersebar di 2 (dual kota can 22 

(dua puluh dua) kabupaten, dari segi kepemelukan agama mayoritas 

Islam. Penduduk yang beragama Islam, yaitu sebesar 6.824.269 jiwa 

atau 87,46%; selebihnya beragama Kristen Protestan 681.179 jiwa 

(8,73%), Katolik 1 36.548jiwa (1,75%), Hindu 1 28.74sjiwa (1,65%), dan 

Buddha 31.991 jiwa (0,41%). Penyebaran pemelukagama setiap dae-

rah di Sulawesi Selatan secara umum menggambarkan komposisi di 

tingkat provinsi, tetapi dengan beberapa perkecualian,yakni diToraja 

mayonitas Protestan (72,19%), sedangkan Islam hanya 6,11% di bawah 
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Katoiik (13,18%) can Hindu (8,52%). Pemeluk Katolik lebih banyak di 

Toraja (13,18%) selain di Makassar (2,72%) dan Pare-Pare (264%), Se-

mentara Hindu agak besar pemeluknya di Sidra pdengan persentase 

13,47% setelah pemeluk Islam (86,34%). Selain di Toraja (8,52%) can 

Mamuju (4,67%) yang pada umumnya terdiri atas penduduk asli dan 

penganut aliran kepercayaan Tolotang, dan Buddha hanya terkon-

sentrasi di Makassar dengan 2,45% agak sebanding dengan Katolik 

(2,72%) di bawah Protestan (6,42%) dan Islam (88,01 0/G) 2 . 

Oleh karena itu, daerah ini seperti halnya Aceh dan Jawa Barat, 

merupakan lahan yang subur bagi gerakan Islam yang memperjuang-

kan penegakan syariat Islam. Adapun gerakan Islam yang memper-

juangkan penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan dimulai sejak 

tahun 2000, bersaniaan dengan gerakan memperjuangkan Piagam 

Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 di sidang MPR. Gerakan mi pa-

ca awalnya dimulai dari serangkaian interaksi dan diskusi Para tokoh 

dan aktivis Islam dari berbagai komponen di Sulawesi Selatan. Setelah 

itu diselenggarakan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan yang per-

tama tahun 2000 dan yang kedua tahun 2001, yang antara lain meng-

hasilkan kesepakatan membentuk Komite Persiapan Penegakan Sya-

nat Islam (KPPSI). Gerakan mi dilanjutkan dengan berbagai langkah 

politik melalul perjuangan legislasi di DPRD, pemerintah daerah, can 

bahkan melalul DPR-RI untuk memperjuangkan Otonomi Khusus ba-

gi Sulawesi Setatan yang muatan isinya ialah penerapan syariat Islam 

dalam kehidupan berrnasyarakat, benbangsa, can bernegara seba-

gaimana yang terjadi di Aceh. 

Gagasan untuk memperjuangkan penerapan syaniat Islam di Sula-

wesi Selatan mengkristal dalam dialog terbuka pada 21 Mei 2000 di 

Hotel Berlian Bosowa Makassar, yang membuahkan keputusan untuk 

menggelar Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan. Akhirnya, Kongres 

(pertama) Umat Islam terselenggara pada 19 sampai 21 Oktober 

2000 di Asrania Haji Sudikalang Makassar. Kongres menghasilkan 

sejumlah kesepakatan untuk menegakkan syaniat Islam di Sulawesi 

Selatan dengan membentuk sebuah Komite atau Panitia yang dibeni 
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name Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).Tugas utama 

KPPSI ialah "memperjuangkan terealisasinya Otonomi Khusus Pem-

berlakuan syariat Islam di Provinsi Sulawesi Selatan" 3 . Kongres I ter-

sebutjuga melahirkan Dekiarasi Makassar tertanggal 23 Rajab 1421 

H bertepatan 21 Oktober 2000 M yang mirip pernyataan Prokiamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Kanii umat Islam Sulawesi Salmon melalui Kongres tinat Islam 

dengue menyebut asma Allah Yang Mahasuci menyatakan hahwa 

Umat Islam telah siap menegakkan Syariat Islam di wilayah Sula-

wesi Selatan. Hal-hal mengenai mekanisme pemberlakuan Syariat 

Islam diusahakan dalam waktu yang secepat mungkin dan dengan 

cara kons titusional. 4  

Setelah KPPSI terbentuk berdasarkan Kongres I tahun 2000, para 

aktivis/pengurus KPPSI melakukan War bersama pada 21 Muharram 

1422 H/IS April2001 M. Ikrar itu intinya tentang keyakinan dan tekad 

memperjuangkan penegakan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan, 

yang disebut Deklarasi Muharram. Lima butir pernyataan Deklarasi 

Muharram adalah sebagai berikut: 

Mendesak kepada pemerintah can DPR untuk segera menindak-

lanjuti secure konkret tuntutan aspirasi penegakan syariat Islam 

di Sulawesi Selman, melalui Otonomi Khusus. 

Mendesak kepada pemerintah dan OPH di setiap Kabupaten! 

Kota di Sulawesi Selatan kiranya berkenan menerbitkan Peratur-

an Daerah sesuai kewenangannya dalam mengatur dan mendu-

kung suasana masyarakat yang kondusif untuk siap/dapat me-

laksanakan syariat Islam sebagaiman tuntutan dan tuntunan Al-

Quran dan AsSunnah. 

Kepada pemeriritah, OPH-RI, can elite politik, agar tidak meng-

abajkan tuntutan aspirasi perjuangan menegakkan syariat Islam 

di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Serambi Madinah, ka- 
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rena mengabaikan berarti akan menimbulkan persoalan barn bagi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. 

Kepada segenap umat Islam Indonesia can Sulawesi Selatan 

pada khususnya agar sellers rnerapatkan shaf dan Iebih meng-

utamakan pemihakan terhadap perjuangan most Islam yang Iebih 

mendasar, yaitu herupa pelaksanaan syariat Islam, demi kenias-

lahatan umat sesuai tujuan syariat Islam sendiri. 

Seandainya ads pihak yang tidak sependapat terhadap tuntut-

an penegakan syariat Islam hagi umat Islam di Indonesia dan Su-

lawesi Selman pace khususnya, adalab merupakan hak dan kewa-

jiban umat Islam yang barns dihargai ran sepatutnya dipahami 

secara demokratis" 5  

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Sela-

tan sebagai sebuah komite atau panitia pengurusnya terdiri atas to-

koh-tokoh Islam yang mewakili segenap komponen umat Islam di 

wilayah mi. Vlsi KPPSI ialah sebagai wahana aliansi (tansiq) bersifat 

independen dengan mempersatukan segenap potensi umat Islam 

Sulawesi Selatan untuk penegakan syariat Islam. Misi KPPSI ialah pe-

negakan syariat Islam di Sulawesi Selatan secara legal formal melaiui 

perjuangan politikkonstitusional, demokratis, can tetap dalam bing-

kai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan struktural yang 

dilakukan ialah menjadikan wilayah Sulawesi Selatan memperoieh 

status Otonomi Khusus dengan memberlakukan penerapan syariat 

Islam sebagai sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, masyarakat 

berbangsa, can bernegara. 

Strategi KPPSI bertumpu pada fakta mayoritas umat Islam Sula-

wesi Selatan sebagai inspirasi can aspirasi politik yang berhak diako-

modasikan untuk dijadikan sebagai keputusan politikyang mengikat 

clan mengatursebagaimana ajaran Islam yang diyakininya.Taktik per-

juangan KPPSI ialah gerakan dakwah-politik can politik-dakwah di 

Parlemen yang diiringi tarbiyah (pendidikan) sertajihad dengan me-

mobilisasi segala potensi di semna sektor. Program KPPSI adalah re- 
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vital isasi clan aktualisasi syariat Islam secara aspiratif dan aplikatifde-

ngan berpedoman pada: (1) flqhu nash, yaitu pemahaman teks ter-

tulis/ideal dalam Al-Quran dan AI-Sunnah (hadis sahih) serta pertirn-

bangan; (2) fiqhu wOqi yaitu peniahaman kaidah realitas/ernpiris 

masyarakat yang dihadapi; menuju terwujudnya legitimasi institusio-

nalisasi Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat berdasarkan 

syariat Islam. Sedangkan operasionalisasi gerakan KPPSI ialah nielak-

sanakan sosialisasi, konsolidasi, kristalisasi, clan mobilisasi dengan 

konsisten berdasarkan misi yang diemban, serta rnelakukan gerakan 

dengan gabungan pendekatan struktural politik (secara vertikal) clan 

kultural sosiologis (secara horizontal). 6  

Sebagai kelanjutan car Kongres I clan menjadi bagian car Iangkah 

KPPSI maka diselenggarakan Kongres II IJmat Islam Sulawesi Selatan 

pada 29 sampai 30 Desember 2001 di Asrama E4aji Sudikalang Makas-

sar. Kongres II diselenggarakan untuk target politik, yaitu terwujud-

nyarumah politik"yang bernama Otonomi Khusus sebagai wadah 

atau payung penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Baik pada 

Kongres I maupun Kongres II perjuangan menegakkan syariat Islam 

secara koffah (utuh) di Sulawesi Selatan ditempuh secara konstitusio-

nal, demokratis, clan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia.' 

Berbagai langkah atau usaha KPPSI antara waktu Kongres I can 

Kongres II antara lain melakukan komunikasi clan penyaluran aspirasi 

ke DPRD untuk menuntut legislasi syariat Islam dan otonomi khusus. 

Langkah berikutnya ke DPR-RI dan Pemerintah Pusat terutama yang 

berkaitan dengan tuntutan Otonomi Khusus. Pada 21 Oktober 2000 

can 16 April 2001 KPPSI Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi clan 

tuntutan kepada DPRD tentang pemberlakuan syariat Islam. DPRD 

menanggapi secara positif clan berdasarkan rapat konsultasi DPRD 

pada 23 April 2001 dicapai kesepakatan merekomendasikan aspirasi 

umat Islam tersebut untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat guna 

dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Konstitusi 

yang berlaku. 
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Berdasarkan kesepakatan DPRD Sulawesi Selatan, maka dikirim 

delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua DPRD bersama Ketua Fraksi-

Fraksi DPRD dan wakil-wakil KPPSI Sulawesi Selatan menemui Presi 

den RI, yakniAbdurrahmanWahid can Ketua DPR-RI AkbarTanjungdi 

Jakarta. Sedangkan untuk Gubernur Sulawesi Selatan pada 9 Maret 

2001 pihak DPRD juga telah mengirim surat yang isinya agar peme-

riritah daerah melalul Gubernur melakukan pengkajian can pemba-

hasan bersama instansi/iembaga/pihak terkait mengenai tuntutan 

umat Islam Sulawesi Selatan untuk pemberlakuan syariat Islam. Gu-

bernur Sulawesi Selatan yang waktu itu dijabat H.Z.B. Palaguna me-

nanggapi tuntutan umat Islam itu dengan mengeluarkan Surat Ke-

putusan nomor 601/Xlrahun 2001 pada 9 Oktober 2001 yang berisi 

pembentukan Tim pengkajian Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di 

Sulawesi Selatan. Tim yang dibentuk terdiri atas tokoh-tokoh Islam 

dan pemerintah serta akademisi yang bertugas mempersiapkan Se-

gala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengkajian 

Konsep Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sula-

wesi Selatan sebagai tindak-lanjut ialah melakukan survel atau jajak 

pendapat yang dilakukan oleh Balitbangda can Tim Pengkajian Kon-

sep Pemberlakuan Syariat Islam (TPKPSI). Fokus survei tentang Waca-

na Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Survei diseleng-

garakan pada November 2001 sampai Januari 2002 yang menjaring 

pendapat car para bupati/wali kota, anggota DPRD, tokoh agama, 

clan tokoh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sula-

wesi Selatan. 8  - 

Proses perjuangan legislasi mengenai pemberlakuan syariat Islam 

melaiui DPRD can Peraturan Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 

maupun mengenai tuntutan Otonomi Khusus yang intinya penerap-

an syariat Islam di wilayah mi masih terus berlangsung, tetapi belum 

membuahkan hasil legislasi. Bahwa belum terwujudnya legislasi pem-

berlakuan syariat Islam di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pertama 

karena belum diperbolehkannya status Otonomi Khusus bagi Sula- 
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wesi Selatan oleh DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Kendala kedua kare-

na tidak semua kekuatan politik di DPRD provinsi bertekad member-

lakukan syariat Islam, kecuali dari partal-partal politik berbasis Islam. 

Namun terdapat perkembangan yang menarik bahwa kendati di ting-

kat Provinsi masH-i mengalami kemandekan atau belum terlaksana 

melalui Peraturan Daerah Provinsi dan lindang-Undang Otonomi 

Khusus bagi Sulawesi Selatan, ternyata di sejumlah daerah seperti 

Bulukumba, Maros, Gowa, Sinjai, dan lain-lain telah dikeluarkan Per-

aturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati. Perda dan kebijakan Pe-

merintah Daerahlingkat II tersebut mengandung semangat pember-

lakuan syariat Islam kendati bersifat parsial, yakni dalam hal larangan 

perjudian dan minuman keras, kewajiban kemampuan baca tulis Al-

Quran, dan sosialisasi pemakaian busana Muslim dalarn berbagai pe-

Iaksanaan yang bervaniasi. Penerapan nilai-nilai ajaran Islam tersebut 

meskipun diakui masih merupakan bagian kecil, tetapi merupakan 

hal positif sekaligus salah satu keberhasilan darl perjuangan umat 

Islam di wilayah Sulawesi Selatan dalam upaya Penegakan syariat Is-

lam.' 

Jika ditelusuri fenomena gerakan penegakan syariat Islam di Sula-

wesi Selatan ternyata tidak sederhana, gerakan mi mempunyai kaitan 

dengan sejumlah proses dan keadaan yang terkait dengan dinamika 

kehidupan umat Islam di wilayah. 

Kontekssejarah 

Penegakan syariat Islam bagi masyarakat Sulawesi Selatan menurut 

para aktivis atau tokoh KPPSI atau mereka yang memperjuangkannya 

merupakan suatu keniscayaan karena memiliki akar dalam sejarah 

kedatangan Islam dan Islamisasi masyarakat Sulawesi Selatan. Sejarah 

menunjukkan, masyarakat Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan 

dari Islam, bahkan syaniat Islam telah melembaga dalam kehidupan 

masyarakat, Iebih-Iebih pada era kerajaan. 

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan dimulai oleh para rnusafir 

yang singgah dan kemudian menetap di beberapa daerah yang kini 
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berada dalam wilayaii Sulawesi Selatan. Islam pertama kali datang 

dan kemudian tumbuh pesat di empat daerah yaltu Gowa, Luwu, Bu-

lukumba, dan Selayar. Naniun, proses Islamisasi yang terbilang gencar 

dan memengaruhi perkembangan Islam di Sulawesi Selatan sesung-

guhnya dimulal dari Gowa yakni sejak masa pemerintahan Gowa di 

bawab kekuasaan Raja I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung 

yang memerintah tahun 1546-1565. Pemerintahan Qowa diteruskan 

oleh Raja I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa yang 

memerintah pada 1565-1590 10 . 

Kedatarigan Islam Re Sulawesi Selatan termasuk lambat karena 

Ternate di Maluku telah lebib dula memeluk Islam dan bahkan 

meinhentuk Karajaan Islam ketika putra Zainal Abidin diangkat 

menjadi Sultan Ternate pace tahun 1486. Dan segi waktu, keda-

tangan Islam ke bumi Sulawesi Selatan bahkan tenlambat sekitar 

seratus tahun dari kedatangan Islam di Malaka dan Indonesia 

bagan barat. Dan sejumlah sumber ditemukan bahwa setjenarnya 

sebebum Kerajaan Gowa lahir sehagai kerajaan Islam, beberapa 

daerah lain tenlebih dulu telah menganut Islam, yaitu Kerajaan 

Luwu, daerah Tiro di Bubukumba, dan Kepulauan Selayar. 

Penyebar Islam parterre yang datang ke Luwu dibawa Web 

tiga pendakwah dari Minangkabau yang berlayar dari Johor, yaitu 

Suleiman (Khatib Suleiman Dato' Patimang), Abdul Makmur (Abdul 

Makmur Khatib Tuaggal Dato'ri Bandang), dan Chatib Bungsu 

{Khatib Bungsu Datoni Tiro}. Islam masuk ke Luwu melalvi dialog 

yang panjang antara ketiga pendakwah itu dengan penguasa 

Luwu, yaitu Datuk La Patiware (memerintab pada tahun 1585-

1610), yang akhirnya memeluk Islam pride 15 Ramadhan 1013 

Hijniyah atau 5 Februari 1603, due tahun sebelum Islam masuk 

ke Gowa. Namun, penguasa Luwu itu tidak dapat rnenyebarkan 

Islam karena menjaga harmoni dan tidak ingin berbenturan dengan 

pihak Portugis can Spanyol yang para misionarisnya giat pule 

menyebarkan agarnanya(Kristen). Demi stabilitas daerah Luwu, 

ketiga pendakwah Ito disarankan untuk menyebarkan Islam ke 
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Bowa. Saran flatuk Patiware dipenuhi dan akhirnya ketiga penye-

bar Islam ito pergi ke Sawa dan Bulokuruba, yang akhirnya dapat 

menyebarkan Islam secara Iebih leluasa di due daerah itu. 1 ' 

Sejak raja Gowa menieluk agama Islam dan Islam menjadi 

bagian panting dalam pemerintahan kerajaan, make sejak ituish 

Islam melons dan menjadi agama mayeritas dalam kehidupan ma-

syarakat Sulawesi Selatan. Secara khusus dathm perkembangan 

sejarah kebudayaan ruenurut Koentjaraningrat, Islam mempunyai 

pengaruh yang mendalam dalam kehidupan penduduk di Sulawesi 

Selman sebagaimana dialami oleh masyarakat Aceh, Barren, pan-

tai IJtara Jawa, Sumatra Timur (di mesa IaIu), Sumatra Barat, can 

pantai Kalimantan ' 2 . Hingga seat in' pun rnasyarakat Sulawesi 

Selatan sering diidentikkan denqan Islam, bahkan jika Aceh dike-

nal dengan Serambi Makkah, make orang Sulawesi Selatan meng-

identikkan derahnya sebagal Serambi Madinah.' 3  

Kehadiran Islam di Sulawesi Selatan merupakan titik sejarah baru 

yang mengubah tatanan masyarakat terutama dalam kehidupan po-

litik kerajaan dan sistem religi. Dalam kehidupan politik Islam telah 

menjadi fenomena baru seba9ai agama kerajaan terutama di Gowa 

yang berarti masuk dalam struktur kekuasaan yang kemudian meng-

alami proses politik dengan adanya penaklukan terhadap kerajaan-

kerajaan lain di wilayah Kepulauan Sulawesi bagian selatan itu. Sc-

dangkan dalam sistem religi ditandai dengan perubahan yang cukup 

mencolok dad kepercayaan animisme dan dinamisme ke ajaran Islam 

yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Tunggal (Tauhid) 

secara puritan. Dengan caranya yang persuasif dan menyertai gerak 

penakiukan Gowa terhadap daerah lain akhirnya Islam tumbuh men-

jadi agama mayoritas, kecuali di Tana Toraja. Dalam hal mi Andaya 

memberikan catatan menariksebagai berikut: 

"Abed ke-17 merupakan periode bar blase dalam sejarah Sula-

wesi Selatan. Perubahan serempak terjadi dalam skala Was, ba 

nyak penguasa lokal dan pengikutnya yang dalam waktu singkat 
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beralih menieluk Agama Islam. mi tidak pernah terjadi sebelum-

nya. Keberhasilan Islam pada due dekade pertama abad ke-1 7 itu 

terutama disebabkan oleh Raja Goa pertama yang memeluk Islam. 

Dia berkeyakinan hahwa sudah menjadi kewajibannya untuk me-

nyeharluaskan agarna Islam kepada pare tetangganya, bila perlu 

dengan menaklukkan mereka. Setelah menaklukkari kerajaan Do-

ne, saingan terberatnya, Boa pun menjadi kekuatan terbesar di 

Sulawesi Selatan. Jntuk pertama kalEdalam sejarah Sulawesi 

Selatan, tercatat adanya satu negara yang dapat menyatakan diii 

sebagai penguasa seluruh wilayah semenanjung tersebut. Meski 

deniikian, Goa tidak pernah menaklukkan Luwu—kerajaan yang 

pernah rnendominasi Sulawesi Selatan, yang pertama kali memo 

Ink Islam, dan yang mula pertama mendukung niat Boa untuk 

menyebarkan agama itu Re wilayah lain 114 

Dalam catatan Suriadi dan Irwan Abbas", kerajaan Gowa yang ibu 

kotanya bernama Somba Opu itu semasa jayanya memang me-

megang peranan yang besar dalam penyebaran Islam di Jazirah Sula-

wesi Selatan. Islam telah menjadi agama resmi kerajaan, bahkan di-

tandal oleh ritual ibadah shalat Jumatyang pertama kali dilakukan di 

lingkungan kerajaan Gowa-Tallo pada 9 November 1607 Miladiyah/ 

Masehi atau 18 Raja b 1016 Hijriyah sebagaimana temuan sejarahwan 

Ligtvoet maupun J. Noorduyn yang dikutip Suriadi, yang menandai 

perubahan kerajaan Gowa (Gowa-Tallo) darl Door al-Harb (wilayah 

kafir) menjadi Door al-Islam (Dunia slam)' 6. Pada masa Gowa di ba-

wah kekuasaan Sultan Hasanuddin sebagai raja Gowa ke-1 4, seluruh 

kerajaan Bugis dan Makassar tenmasuk Bone telah menerirna dan 

menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan 17 . 

Kehadiran Islam dalam struktur kehidupan kerajaan Gowa Bugis-

Makassar dan benlanjut dengan penyebarannya ke daerah lain me-

rupakan fenomena Islamisasi Keraton (konversi Keraton). Pada masa 

kekuasaan Sultan Alauddin kemudian Islam disebarkan dan dan men-. 

jadi agama resmi kerajaan di wilayah kekuasaan Soppeng (tahun 1609 

M), kerajaan Wajo 0 610 M) can kerajaan Bone (tahun 1611 M), Se- 
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muanya melalui proses Islamisasi jalur kekuasaan kerajaan atau dapat 

dikatakan sebagai Islamisasi politik yang menjadi titik menentukan 

dalam Islamisasi di seluruh Sulawesi S&atan. Berikut kutipan Suriadi 

dan Irwan Abbas: 

"Saluran Islarriisasi yang dikembangkan di Sulawesi Selatan ada-

lah Iebih tepat dikategorikan melalul saluran politik sebab melibat-

kan penguasa-penguasa zaman itu. Kalau dilihat kedatangan Islam 

di Sulawesi Selatan yang dibawa oleh tiga orang ulama dari Su-

matra dalam menyobarkan agama Islam sasarannya adalah pare 

penguasa, dalam hal mi raja, bukan kepada orang banyak terlebih 

dahulu. Keberhasilan ketiga ulama mengislamkan raja Gowa dan 

Tallo serta Luwu, itulah kungi kesuksesan mereka. Secara politis, 

dakwah selanjutnya sudab berada dalam tangan penguasa (raja). 

Cara Islamisasi yang dilakukan oleh ketiga ulama tersebut 

dengan mengislamkan raja terlebth dulu adalah sangat meng-

untungkan dan tepat untuk wilayah Sulawesi Selatan. Hal itu 

tentu saja kalau dilihat dari late hubungan sosial antara raja dan 

rakyat. Dalam pandangan masyarakat raja adalah kerajaan Ito 

sendiri. Baja yang berkuasa dianggap oleh rakyat sebagai personi 

tikasi dari dewata yang harus diikuti semua penintah dan larang-

annya. ltulah sebabnya sehingga dalam penkembangan berikut-

nya, aganna Islam bisa dimasukkan ke dalam struktun pemenin-

tahan/penguasa." 8  

Islamisasi di Sulawesi Selatan pada awal masuknya agama Islam di 

Luwu, Bulukumba, Selayar, dan Gowa sebenarnya mengalami dialek-

tika pemikiran dari para penyebar Islam sendiri, yaitu antara pende-

katan tasawuf den syariat. Berikut catatan yang ditulis Suriadi dan 

lrwan Abbas berdasarkan telaahan Yusuf Abdullah Puar tentang dia-

ektika Isiamisasi tersebut: 

TMPada seat Khatib Tunggal dan Khatib Bungsu dalam pelayanan 

kembali dari Luwu untuk menuju Gowa, mereka terlibat dalam 
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perselisilian taham. Khatib Bungsu berpendapat bahwa dalam pe-

nqembangan agama Islam, yang balk diajarkan terlebih dahulu 

kepada rnasyarakat adalah lewat ajaran toss wuf, sebab rnenurut 

pengalamannya ajaran itu Iebih mudah diterima, namun Khatib 

Tunggal berpendapat lain. Beliau Iebih menghendaki diajarkan ter-

Iebih dahulu syarat-syarat agama Islam. Keduanya tidak mencapai 

kesamaan taham, sehiogga masing-masing berpisah dan menjalan-

kan rencananya sendiri-sendiri. Khatib Bungsu singgah di Tiro, 

sedangkan Kliatib Tunggal tetap torus menuju Gowa." 19  

Dialektika antara Islari -ilsasi dan ajaran Tasawuf can Syariat me-

mang menjadi ciri khas dalam perkembangan Islam di Nusantara clan 

di Sulawesi Selatan. Pendekatan Islam Syariat yang dibawa Khatib 

Tunggal Iebih dominan dengan masuknya Islamisasi ke dalam struk-

tur kekuasaan pemerintah kerajaan Gowa untukselanjutnya berkem-

bang ke kerajaan-kerajaan lain. Jadijika di kemudian hari umat Islam 

memiliki kesadaran keagamaan yang kebih bercorak syariat, maka 

dapat dipahami karena sejarah Islamisasi di wilayah in' juga menun-

jukkan kecenderungan orientasi syariat can politik kerajaan. 

Pada periode kedua melalui kerajaan Gowa Islam selanjutnya ber-

kembang ke wilayah Bone, Soppeng, dan Wajo. Proses Islamisasi Se-

cara Iebih mulus mekar ke Iingkungan masyarakat Mandar clan seba-

gian kecil ke Tana Toraja serta wilayah Sulawesi Tengah. Di Mandar 

Islam berkembang dalam dua wilayah kerajaan, yaitu di Polewali-

Mamasa dan Majene dan Mamuju. Islamisasi di Mandar jauh Iebih 

cepat dan meluas yang salurannya meliputi sejumlah institusi, yaitu: 

(1) Islamisasi melalui golongan bangsawan clan raja-raja sebagaimana 

di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan waktu itu; (2) Islamisasi me-

Ialui lembaga perkawinan termasuk antara ulama pendakwah Islam 

can keluarga kerajaan; can (3) Islamisasi melalui lembaga pendidikan 

seperti dirintis penyebar Islam di Mandar, yaitu Abciurrahman 

Kamaluddin dengan mendinikan kompleks pendidikan semacam pe-

santren yang dibeni nama "Mukim"20. 
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Di Kerajaan Wajo sebagaimana dimuat dalam naskah Lontarak 

Wajo, telah diajarkan dan disosialisasikan ajaran Islam yang berkaitan 

dengan hukum Islam meliputi hukum perkawinan, pengurusanjena-

zah, dan hukum waris atau farO'idh 21 . Dalam sistem pemerintahan 

kerajaan juga ditempatkan ahli agama dalam jabatan parewa sara 

yakni pejabat syariat yang dipimpin oleh seorang kali (qOdhi), yaitu 

pejabat tertinggi di bidang Syariat Islam dan berkedudukan di pusat 

kerajaan". 

Dengan latar belakang sejarah Islam yang melekat dengan masya-

rakat dan kerajaan Sulawesi Selatan pada masa Iampau, maka para 

penggerak penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan akhir-akhir mi 
memiliki rujukan historis yang dijadikan dasar legitimasi. Berikut per-

nyataan yang tertuang dalam dokumen KPPSI Sulawesi Selatan: 

"Make di seat tercapainya puncak koemasan KerajaanKerajaan 

Islam Sulawesi Selatan, kelika itu orang Bugis, Makassar, dan 

Mender menggelar did, bahwa bukan GraDy Bugis, kalau bukan 

Islam. Begitu pula orang Makassar dan Mandar, serta role mali 

demi agama Islam. Deism periode itu pule kebudayaan dan kepri-

badian Islam melekat dalam hati nurani, perilaku dan interaksi 

sosial. Peradaban Islam yang rnemupuk cinta damai yang dikawS 

oleh nilai Sin', bahwa melaksanakan syariat Islam adalah berarti 

menegakkan Sin'. Hilangnya Sin berarti hilangnya harga diri dan 

martabat sebagai nianusia. Siapa yang tidak memiliki Sin', berarti 

bukan manusia karena manusialah yang melaksanakan syariat Is-

lam. 

Kesemuanya menunjukkan bahwa syaniat Islam adalab hal 

yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan niasyarakat dan no 

gara pada mass itu. Dengan kata lain syariat Islam telah menjadi 

dasarp/,flosop/i/s masyarakat, background histonis, dasar dan inti 

dinamika kultur, ikatan normatif, hinge menjadi dasar peraturan 

ran perundang-undangan. 
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Konteks Kultural 

Pelembagaan syariat Islam dalam kehidupan umat Islam di Sulawesi 

Selatan dan perjuangan untuk penerapannya kembali pada saat mi 

bagi Para aktivis dan umat Islam di wilayah in' memiliki kaitan selain 

pada konteks historisjuga kultural. 

Dalam hal kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki Ice-

ragaman subkultur,yaitu komunitas Bugis sebagai suku-bangsa yang 

terbesar di wilayah ml kemudian menyusul suku Makassar, Mandar, 

clan Toraja. Suku Bugis tersebar di daerah Bulukurnba, Sinjal, Bone, 

Soppeng, Wajo, Sidendeng-Rappang (Sidrap), Pinrang, Polowali-Ma-

rnasa (Polmas), Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru, Pangkajene kepu-

Iauan, dan Maros. Suku Makassar banyak mendiami daerah Gowa, 

Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, clan Pangakejene. Suku Toraja 

juga merupakan penduduk di Sulawesi Tengah, menempati daerah 

Sulawesi Selatan bagian utara, yaitu diTana-Toraja (Tator) dan Mama-

sa. Sedangkan suku Mandar tersebar di daerah Majene dan Mamuju. 

Meskipun suku Mandar dan Toraja secara khusus memiliki bahasa 

dengan dialek yang berbeda secara umum kebudayaannya sama de-

ngan Bugis clan Makassar. Suku Bugis menggunakan bahasa Ugi, Ma-

kassar memakai bahasa Mangasara, orang Mandar berbahasa Man-

dar, can suku Toraja niemakai bahasa Toraja, pada umumnya huruf 

yang dipakai ialah aksara /oritara, yakni sistem huruf yang asal dan 

huruf Sanskerta 24 . 

Sebelum Islam datang, masyarakat Sulawesi Selatan telah meng-

anut religi atau agama yang percaya pada satu dewa yang tunggal, 

yang dikenal dengan Patoto-e (Dia yang menentukan nasib), Dewata 

Seuwa-e(Dewa yang tunggal), Turiea'rana (Kehendakyang tertinggi), 

yang sisa kepercayaan tersebut masih dianut oleh orang To Lotting di 

kabupaten SidendengRappang dan pada orang Amrna-Towa di Ka-

jang Kabupaten Bulukumba25 .Tetapi, secara umum kepercayaan ma-

syarakat setempat bersifat animisme dan dinamisme sebagaimana 

terdapatdalam La Galigoyang mempercayai Toon! Tolotang (keperca- 
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yaan pada dewa-dewa selain dewa utama yang tunggal), Patuntung 

(ajaran Sinkietisme yang mempercayai tiga dewa), dan A/uk Todalo 

(pedoman hidup dari leluhur yang muaranya percaya pada dewa-

dewa dan arwah Ieluhur) 26. 

Setelah Islam datang sistem kepercayaan itu beradaptasi dan ka-

rena kepercayaan utamanya kepada dewa yang tunggal, maka ajaran 

Tauhid yang dibawa Islam dapat dipahami dan kemudian diterima 

oleh penduduk sehingga Islam dipeluk oleh mayoritas masyarakat 27, 

kecuali all beberapa tempat seperti pada komunitas Kajang (keper-

cayaan orang To Lotang) dan masyarakatToraja yang beragama Kris-

ten dan kepercayaan animisme. Dari proses adaptasi kebudayaan 

itulah maka ajaran Islam masuk dalam struktur kebudayaan masya-

rakat, yakni yang disebut syara 

Struktur kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan 

sistern budaya Panngaderreng ( bahasa Bugis) atau Panngadakkang 

(bahasa Makassar). Paningaderreng atau Panngadakkang berisi lima 

pilaradat-istiadat, yaitu: (1) Ad? (Ada') yakni adat-istiadat berupa nor-

ma-norma seperti mengatur perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, 

hak dan kewajiban warga rumah-tangga, sopan santun pergaulan 

antarkerabat yang disebut Ade'akkalabinengeng dan norma-norma 

yang disebut Me tana yang mengatur hal-ihwal bernegara dalam 

hukum negara, hukum antarnegara, dan etika politik; (2) Bicara, ada-

lab bagian dari Panngaderreng tentang semua aktivitas dan konsep-

konsepyang berkaitan dengan peradilan,sama dengan hukum acara 

dalam hukum positif, yang menentukan prosedur, hak-hak, dan ke-

wajiban di muka pengadilan atau mengajukan penggugatan; (3) Ra-
pang, yaltu contoh, perurnpamaan, kias, atau analogi yang menjaga 

kepastian dan k&angsungan suatu keputusan hukum tak tertulis da-

lam masa Iampau sampai sekarang dengan membuat analogi antara 

kasus pada masa lampau dan kasus saat ni; (4) Wariç yaitu unsur 

Panggaderreng yang melakukan kiasifikasi dad segala benda, pens-

tiwa dan aktivitasnya dalam kehidupan masyarakat menurut kate-

gorinya seperti untuk menentukan susunan kekerabatan, pelapisan 
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sosial, dan lain-lain; dan (5) Sara', yakni unsur Panggaderreng yang 

mengandung pranata-pranata dan hukum Islam, yang melengkapi 

keempat unsur adat-istiadat tersebut menjadi lima unsur 28 . 

Hal lain yang berkaitan dengan adat-istiadat dan denyut kehidup-

an masyarakat Sulawesi selatan ialah konsep Siriyang memiliki kono-

tasi dengan Sara Siriartinya malu dan tersinggung rasa kehormatan, 

yang mendorong untuk membunuh siapa pun yang menyinggung 

rasa malu dan kehormatan tersebut,termasukyang berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap adat khususnya dalam perkawinan. Konsep 

Sin' sebenarnya dalam praktiknya multi-interpretasi sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat dan tidak hanya satu aspek 

dalam perwujudannya. Hal itu karena Sin' merupakan sesuatu yang 

abstrak yang hanya akibatnya yang dapat diamati secara empinik. 

Kendati perwujudan Siri'itu sering kali tenjadi karena hal-hal sepele, 

hal tersebut tidakjarang hanya merupakan alasan lahir belaka, yang 

terkait dengan rasa kehilangan martabat, harga din, clan identitas 

sosial yang muaranya merupakan cerminan dari sebab-sebab yang 

kornpleks 19 . 

Dalam kaitan dengan Sara'sebagai bagian dari sistem kebudayaan 

Panngaderreng/Panngadakkang, Mattulada memberikan penjelasan 

seputar keberadaan dan fungsi Sara'sebagai berikut: 

"Ilukum Islam atau Syar/'at diintegrasikan ke dalam panagador-

rang don menjadisara'sebagai unsur pokok darinya dan kemudian 

nialahan menjiwal keseluruhannya. Unsur-unsur dari kepercayaan 

lama seperti pemujaan dan upacara bersaji kepada ruh nenek mo 

yang atau attor/olony, pemeliharaan tempat keramat atau sail-

kung, upacara turun ke sawah, upacara mendirikan dan meresmi-

kan rumah dan sehagainya, semuanya dijiwsi oleh konsep-konsep 

can agama Islam. Dalam sistem kerajaan Bugis-Makassar sampai 

kerajaan-kerajaan itu menjadi swapraja-swapraja (atau Zefibestu-

rondo Landsc/iappen) di bawah kekuasaan pemenintah jajahan 

Hindia-Belanda, sa,a'itu disusun menurut organisasi ade'dan her- 
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kembanglah suàtu peruhagian lapangan di mane Sara' mengatur 

kehidupan keruhanian dan ode' mengatur kehidupan keduniawiari 

dan politik dad negara. Demikian dalam tiap-tiap negara swapraja 

diadakan seorang pejabat sara'tertinggi yang disebut gad/ii. 

Dalam abad ke-20 mi, terutania karena pengarub gerakan - ge-  - 

rakan pemurnian ajaran •ajaran agama Islam, seperti  misalnya  go 

rakan Muhamrnadiyah, make ada kecondongan untuk inengang-  
- 

gap hanyak bagian -bagian dan panagaderreng itu sebagai syirik, 

tmndakan yang tak sesual dengan ajarari Islam, dan karate itu 

sebaiknya ditinggalkan. Demikian Islam di Sulawesi Selatan telah 

mengalami proses pemurnian." 3  

Dengan sistem budaya dan proses Isiamisasi kulturai yang ber-

Iangsung secara terintegrasi dalam PanngaderrenglPanngadakkong, 

maka upaya umat Islam yang memperjuangkan penerapan syariat di 

Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang tepat dan memiliki akar 

pada budaya setempat. Kalangan KPPSI mempunyal alasan yang kuat 

bahwa penegakan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan memiliki 

dasar kultural sebagai berikut: 

'Adalah suatu kenyataan bahwa pengetahuan kaisiaman sebagi-

an masyarakat Suisel masih rendah, tetapi fanatisme keislaman 

sangat tinggi. Rendahnya pengetahuan keislaman masyarakat ti 

dak perlu menjadi alasan untuk tidak atau menunda pelaksanaan 

syariat Islam. Lintuk melaksanakan hukum positif (Belanda) juga 

tidak meminta kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Masya-

rakat yang pendidikannya rendah cenderung paternalistik dan 

menyerahkan nasibnya kepada elite politik. 

Semua masalah yang dihadapi manusia sekarang terutama 

dalam hal keniasyarakatan pada hakikatnya disehabkan karena 

meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam terutama ad/wal 
,hsan. Oleh karena ito, penerapan Lan terwujudnya nilai-nilai ke-

adilan dan kedamaian sesuai dengan syariat Islam sesungguhnya 

merupakan kebutuhan yang sangat didambakan oleFi satiap insan 
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den marifaatnya tidak hanya akan menguntüngkan masyarakat 

Islam, tetapi juga akan dirasakan oleh non-Muslim. 

Di era ref ormasi ini, rnuncul lagi gerakan don usaha penegakan 

kembali Syariat Islam di Sulawesi Selatan yang merupakan ama-

nah Allah Swt. yang wajib hukumnya hagi pemeluknya den seba-

gai wujud tanggung jawab serta hasrat mempertahankan keutuh-

an NKRI yang dicintal den harus dipertahankan. 

Nilai-nilai kultural di Sulsel seperti sb/c pacce den lain-lain 

sangat mengikat Kornite Persiapan Penegakan Syariat Islam di 

Sulsel yang berlandaskan pada Ialsafah taro ada tare gao." 3 ' 

Konteks Politik 

Gerakan memperjuangkan penerapan syariat Islam di Sulawesi Sela-

tan tidaklepas dart situasi politikyang berkembang di Indonesia. Bah-

Wa iklim keterbukaan pada era Retorrnasi memberikan peluang bagi 

umat Islam khususnya can masyarakat pads umumnya untuk mem-

perjuangkan aspirasinyaTermasuk aspirasi untuk pemberlakuan sya-

nat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, clan bernegara. Per-

juangan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan memiliki konteks 

politik dengan beberapa aspek. Pertama, terkait dengan perjuangan 

umat Islam di tingkat nasional yang mernperjuangkan Piagam Jakar-

ta dalam konstitusi dasar UUD 1945 pada momentum ST MPR tahun 

2000 can Amandemen UIJD 1945 dalam SidangTahunan MPR ben-

ikutnya 32. Kedua, adanya gerakan serupa di daerah lain seperti di Aceh, 

Banten, Jawa Barat, Sumatra Barat, Riau, don lain-lain yang memper-

juangkan penerapan syariat Islam, termasuk dengan adanya KPPSI di 

beberapa daerah lain 33 . Ketiga, kondisi krisis dalam kehidupan bangsa 

clan negara yang dianggap sebagai wujud dari lemahnya sistem hu-

kum dan ketertiban dalann penyelenggaraan pemerintahan yang me-

merlukan alternatif nilai clan rujukan Islam melalui syaniat Islam 34. /Ce-

empat, pentingnya aspirasi politik umat Islam untukdiakomodasi dan 

lebih jauh lagi adanya kepentingan untuk memperoleh rumah poll-

tik" dalam bentuk otonomi khusus sebagai keniscayaan dari kedu- 
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dukan Sulawesi Selatan sebagai Serambi Madinah 35 . Dalam kaitan ini 

KPPSI memberikan argumentasi sebagai berikut: 

Islam tidak carat dipisahkan dengan politik don persoalan kenega-

raan Iainnya. Syariat Islam tidak membedakan enters yang bersi-

fat individual den yang herdimensi kemasyarakatan. OIeh karena-

nya syariat Islam harts dilaksanakan secara menyeluruh (kiffah} 

dalam seluruh aspek kehidupan. 

Beberapa DPRD Kota(Kabupaten se-Provinsi Sulsel den Orga-

nisasi Kemasyarakatan Islam serta lembaga dakwah den pendi-

dikan Islam telab memherikan dukungan positif hagi pemberlaku-

an Syariat Islam secara kiffab berdasarkan Al-Ouran den Hadis. 

OPAD Sulawesi Selatan sebagai pemegang kekuasaan legisla-

tif telab mengeluarkan Rekomendasi Nomor 16013091DPRD1 2001 

mengeluarkan rekomendasi bagi pemberlakuan Syariat Islam yang 

didukung oleh seluruh kekuatan politik yang memiki wakil di 

OPRO Provinsi Suisel. Kekuatan politik tersebut adalah FPG (Ool-

kar), FPP (PPP), FPDI-P, FKK (Kesatuan Kebangsaan), FAIJ (Area 

net Urnat), den TNIJPoIri. Bahkan, anggota DPR-RI wakil pemilib-

an Sulsei den yang harass] dan Sulsel telah memberituk sebuah 

Pokja untuk merumuskan den memperjuangkan aspirasi terse-

but. 

I\iilai dasar yang sangat pealing deism pelaksanaan hukum 

adalah keadilan den nilai-nilaimoral. Ini sangat terasa pada syariat 

Islam. Demikian pula Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Sale 

tan yang hertumpu pada Iandasan agama merupakan salab satu 

hal yang sangat sinkron dengan pemberlakuan Syariat Islam. 

Seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis, 

Makassar, Mandar, den Toraja sejak lama terkenal sebagai suatu 

komponen bangsa Indonesia yang amat knot berpengaruh pada 

pengembangan ajaran Agoras Islam sebagaimana daerah—dikenal 

sebagai Seranthi Madinah. 

Masyarakat Sulsel sadar sesadar-sadarnya bahwa kini di era 

ref ormasi sudah tiba saatnya untuk mengambil Syariat Islam so- 
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bagal satusatunya pilihan. Masyarakat Sulsel thorasakan bahwa 

sejak kemerdekaan hingga sekarang sistem yang diberlakukan da-

lam penyelenggaraan nogara sangat tidak memuaskan ran tidak 

memberikan ketenteraman serta kesejahteraan, sehingga diperlu-

kan jalan keluar sesegera murigkin. 

Aspirasi masyarakat Sulsel yang sangat kuat mi aniat perlu 

disambut balk oleh pemerintah, sebab peniberian otonomi khusus 

dengan pemberlakuan Syariat Islam nierupakan solusi tepat seka-

ligus menjadi alat perekat bangsa dan merupakan sebuah usaha 

untuk memperluas partisipasi masyarakat Sulsel dalam memba-

ngun bangsa khususnya di SulseI 

Bagi sebagian elite Muslim di Sulawesi Selatan Penegakan syariat 

Islam di wilayah ml juga memiliki kaitan ideologis dengan pengalam-

an umat Islam di masa perjuangan Kahar Muzakkar pada 1950-an. 

Waktu itu di sejumlah daerah seperti di Sinjal, Pinrang, Paloppo, can 

daerah lain yang menjadi daerah"kekuasaan defacto"telah dipraktik-

kan syariat Islam seperti hukum rajam bagi yang berzina karena wila-

yah yang disebutkan itu telah masuk dalam "Oar al-Islam" 37. KPPSI 

bahkan secara tersurat mengakui kaitan ideologis-historis perjuang-

an menegakkan syariat Islam dengan gerakan Kahar Muzakkar seba-

gaimana dinyatakan dalam salah satu butir Hasil-Hasil Keputusan 

Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan sebagal berikut:"DI/TlI di ba-

wah pimpinan Kolonel Abdul Qahhar Muzakkar, seorang dari Sula-

wesi Selatan telah berjihad memberlakukan kembali Syariat Islam 

sebagal wujud penolakan atas pencoretan 7 kata dalam Piagam Ja-

karta dan terhadap pengaruh komunis di SuIsel pada awal 1951-

an!'88  

Pada tahun 1950-an dengan lahirnya gerakan DI/Til pimpinan Ka-

liar Muzakkar selain menunjukkan gerakan perlawanan bersenjata 

terhadap Pemerintah Pusatjuga disertai dengan perjuangan pene-

rapan syariat di wilayah kekuasaan de-facto DITll di wilayah mi. Ber 
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ikut catatan Harlan Fajar dalam memberikan ulasan seputar pelaksa 

naan Kongres Umat Islam I Sulawesi Selatan: 

"Momang secara historis, upaya penagakan syariat Islam di Sulsel 

bukan baru kali in'. Beberapa tahun silam, ratusan bahkan ribuan 

rakyat Sulsel yang dipimpin Iangsung Kahar Muzakkar pun telah 

berjuang mati-niatian menegakkan syariat Islam ini. Bahkan me 

rake bermaksud keluar dari kerangka negara Indonesia can men 

dirikan negara tarn yang bernama Negara Islam Sulawesi. Se-

yangnya, perjuangan rakyat itu tidak membuahkan hasil. Malah 

beberapa di antara mereka terpaksa ditahan dan dianiankan Ian 

taran diduga melakukan gerakan anti-pemerintah.' 39  

Keterkaitan upaya penegakan syariat Islam dengan gerakan Kahar 

Muzakkar memang diakui pula oldi pihak KPPSI sebagaimana salah 

satu butir pernyataan dalarn Hasil-Hasil Keputusan Kongres II Umat 

Islam Sulawesi Selatan. Dalam keputusan itu dinyatakan, bahwa 'DII 

III di bawah pimpinan Kolonel Abdul Qahhar Muzakkar, seorang dan 

Sulawesi Selatan telah berjihad memberlakukan kembali Syariat Islam 

sebagai wujud penolakan atas pencoretan 7 kata dalam Piagani Ja-

karta dan terhadap pengaruh komunis di Sulsel pada awal 1951-an1 41  

Seorang peserta dalam Kongres I Umat Islam Sulawesi Selatan bahkan 

dalamforum tersebut secara terbuka menyatakan,sebetulnya gerak-

an penegakan syariat Islam ini menupakan reinkarnasi car gerakan 

yang pernah dilakukan Kahar Muzakkar" 41 . 

Meski demikian, Azis Kahar, Ketua Tanfidziah KPPSI Sulawesi Sela-

tan, yang juga putra KaharMuzakkar, membantah reinkarnasi gerak-

an penegakan syariat Islam itu. Masalah reinkarnasi gerakan memang 

caper menjadi bahan perdebatan, tetapi bahwa gerakan penerapan 

syariat Islam di Sulawesi Selatan sebagai merniliki dasar ideologis an-

tara lain dengan perjuangan Kahar Muzakkar diakui secara tersurat 

dalam Kongres II setahun setalah Kongres I sebagaimana pernyataan-

nya telah dikutip di atas. Fenomena mi dapat membenikan mndikasi 
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dari gerakan ideologi, yang cenderung mereproduksi keyakinan dan 

paharn perjuangan yang dianygap luhur atau sakral, Iebih-Iebih yang 

menyangkut gerakan keagamaan. Dalani kaitan ml Komite Persiapan 

Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan memberikan argu-

mentasi sebagai berikut: - 

"Syariat Islam telah berlaku dan berjalan dengan balk di daerah 

Sulawesi Selman sejak abad ke-17 19  M. Nomura, pembenlakuan 

mi dihentikan oleh kolonial VOC-Belanda sejak masuknya di Sulsel, 

disusul dalam era kemerdekaan RI lingga sakarang. 

Bahwa di seat pergerakan nasional dengan organisasi-organi-

sasi yang berasas Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, 

Nandlatul Ularna dan Organisasi Iainriya yang menempatkan Sya-

nat Islam di Sulawesi Salmon, umumnya bergabung dalarn salah 

satu organisasi pergerakan tersebut. 

DI/Til di bawah pimpinan Kolonel Abdul Gaither Muzakkar, 

seorang den Sulawesi Selatan telah berjihad memberlakukan kern -

bali Syariat Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan 7 

kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di 

Sulsel pada awal tahun 1951 an. 

Sejanah mencatat pule Kongres Pembangunan Masyanakat 

Sulawesi Selatan yang bergabung di Malino, tanggal 0711 De-

somber 1957 yang disponsori oleh Raja Gowa, yang didukung oleh 

Pimpinan Angkatan flarat KDMSST, dan f3ubernur Militer SST, 

yang dimaksud untuk menegakkan syaniat Islam di tengah masya-

rakat &jlsel.'2  

Dan pernyataan tersebutjelas sekali bahwa Kahar Muzakkar dipo-

sisikan sebagai orang yang berjihad dalam menegakkan syariat Islam, 

bukan sebagai pemberontak dalam makna negatif. ligur Kahar Mu-

zakkar memang memiliki tempatyang sangat kuat dalam masyarakat 

Sulawesi Selatan, bahkan disertai dengan mitos Kahar masih hidup. 

Masyarakat Sulawesi Selatan hingga saat in' ada yang mempercayai 

bahwa Kahar masih hidup dan tidak pernah ditangkap, di sampling 



PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI DAERAH 	 315 

yang percaya sudah meninggal atau tidak berada dalam dua Skala 

tersebut. Secara kebetulan salah satu tokoh penting dan aktivis pun-

calk KPPSI adalab Azis Kahar, salah seorang putra Kahar Muzakkar, 

yang menjadi KetuaTanfidziyah KPPSI Sulawesi Selatan can pada Pe-

milu 2004 terpilih sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), sehingga memperkuat pengaitan antara upaya mene-

gakkan syariat Islam dengan sisa-sisa semangatDI/ -rII pimpinan Kahar 

Muzakkar. 

Perjuangan menegakkan syariat slam di Sulawesi Selatan menjadi 

demikian kuat dan meluas tampaknya karena rnernasuki wilayah per-

juangan ideologi Islam. Yakni, perjuangan pohitik keagamaan yang 

disebut pam aktMs KPPSI sebagai bentukdari gerakan dakwah-pohitik 

can politik-dakwah melalui perjuangan pohitik yang demokratik dan 

konstitusional. Dapat disimpulkan bahwa strategi utama penegakan 

syariat Islam yang dilakukan urnat Islam di Sulawesi Selatan terfokus 

sebagai perjuangan politik atau perjuangan struktural, bukan pada 

jahur kultural. Pendekatan struktural maksudnya bahwa "kekuasaan 

negara diupayakan dipegang oleh orang yang jelas komitmennya 

terhadap Islam can slap memberlakukan syariat Islam dalani Iingkup 

sosial-kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara benar-benardapat 

dikelola sesual dengan ajaran yang diturunkan Allah Swt!' 43  

Adapun pendekatan kultural berkaitan dengan praktik penerapan 

syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sebagaimana 

dilaksanakan oleh organisasi-organisasi Islam selama ini. Mengapa 

tidak menempuh pendekatan atau jalur kultural? Hal tersebut dida-

sarkan atas argumentasi para aktivis KPPSI, bahwa penerapan syariat 

yang bersifat kultural atau dakwah pada umumnya selama mi telah 

dijalankan atau dilaksanakan seperti yang ditempuh organisasi-orga-

nisasi Islam Muhammadiyah, Nandlatul Ulama, clan sebagainya. Bag! 

KPPSI, bahwa "Perjuangan KPPSI demi tegaknya syariat Islam secara 

formal melalui dakwah politik clan politik dakwah diiringi tarbiah clan 

jihad secara konstitusional, demokratis dalam bingkai Negara Kesatu-

an Republik Indonesia can ikhlas karena Allah Swt. semata. Gerakan 
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in' bertujuan untuk mewujudkan legitimasi (secara formal) institusio-

nalisasi Islam dalam bentuk Undang-Undang Otonomi Khusus pem-

berlakuan Syariat Islam di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai rumah 

politik, sedangkan para cendekiawan, pakar,tokoh umat, can pemim-

pin lembaga-lembaga Islam mengisi rumah politiktersebut dengan 

aturan-aturan, manhaj, hokum yang berdasarkan Al-Quran clan As-

Sunnah, sehingga perjuangan itu berjalan secara simultan dan bersi-

nergU 

Dalam strategi perjuangan KPPSI dinyatakan bahwa"Syariat Islam 

itu meliputi tiga sistem kehidupan yakni Iingkup pribadi, lingkup ke-

luarga, clan Iingkup kehidupan sosial-kenegaraan. Penegakan syariat 

Islam dalam perjuangan KPPSI adalah diarahkan atau ditujukan ter-

utama dalam bentuk tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam 

lingkup kehidupan sosial-kenegaraan, artinya berjuang demi mem-

berlakukan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa can bernegara 

sehingga terwujud negara yang adil, makmur, dan sejahtera dalam 

ampunan Allah Swt., khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

bentuk Otonomi Khusus? 45 Tegaknya syariat Islam sebagaimana stra-

tegi perjuangan tersebut ditandai oleh beberapa indikator, yaitu: (a) 

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan orang-orang yang jelas 

komitrnennya dalam menegakkan syariat Islam; (b) Kebijakan negara 

harus sesuai dengan hukum yang digariskan Allah Swt. dalam meng-

atur kehidupan sosial-kemasyarakatan; dan (c) Peradaban manusia 

dibangun di atas peradaban (budaya) yang sesuai dengan akhlak Is-

lam. 

Konteks politik Iainnya dari perjuangan menegakkan syariat Islam 

di Sulawesi Selatan tampaknya terkait dengan kekentalan masyarakat 

setempatdengan alam pikiran ideologi-politiksebagaimana penga-

ruh partai-partai politik Islam di masa lampau sebagairrrana tergam-

bar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sejak Pemilu 1955 hingga pada 

masa Orde Baru clan era Reformasi. Pada Pemilu 1955, partai-partai 

berbasis Islam mendominasi can menjadi kekuatan yang relatifbesar 

di wilayah mi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi 
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(39,73%) sekaligus sebagai pemenang pertama, disusul oleh Nah-

diatul Ulama (17,24%) dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau P511 

(12,28%). 

Namun sejak Once Baru, peta politik kekuatan Islam mengalami 

perubahan dengan kehadiran Golongan Karya (GOLKAR) yang mun-

cul menjadi kekuatan utama sejak Pernhlu 1971 hingga berakhirnya 

rezim pemerintahan Orde Baru itu 48. Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) rnenempati posisi kedua can Partai Demokrasi Indonesia Per-

juangan (PaP) memperoleh tempat nomor tiga di daerah berbasis 

Kristen seperti Toraja, selain car daerah kota, yaitu Makassar can 

Pane-Pare 49. Pada Pemilu 1999 penolehan partai-partai politik di Sula-

wesi Selatan masih tetap didominasi Partai Golkar (65,48%), menyusul 

berturut-turut PPP (8,41%), PDIP (6,61%) Partai Amanat Nasional 

(3,48%), Partai Kebangkitan Bangsa (1,59%), Partai Bulan Bintang 

(1,38%), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (1,29%), 

Partal Daulat Rakyat (0,96%), Partal Demokrasi Kasih Banysa (0,90%), 

Partal Keadilan can Persatuan (0,82%), dan lairinya (8,08%) 0 . 

Pada Pemilu 5 Apr112004 Partal Golkar kembali memperoieh suara 

paling besar, yakni 44,34%, meskipun dibandingkan dengan periode-

periode sebelumnya mengaiami peluruhan yang cukup seniu, yang 

menandakanmenyusutnya kepercayaanmasyarakatsetempatterha-

dap partai warisan Orde Baru itu, sekaligus menunjukkan semakin 

terfragmentasinya orientasi dan afihiasi politik rakyat di daerah ten-

sebut. Selebihnya dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004 yang 

mernperoleh suara berturut-turut adalah Partai Keadilan danSejahte-

ra (7,30%), Pantai Demokrasi Kerakyatan (6,65%), Partai Persatuan 

Pembangunan (6,56%), Partai Amanat Nasional (6,40%), Partai Demo-

krasi Indonesia Perjuangan (4,55%), Partai Deniokrat (3,04%), Partai 

Bintang Reformasi (2,93 0/6), Partai Bulan Bintang (273%), can Partal 

Merdeka (1,91 %)51 

Dengan posisi politik yang demikiari maka ikhtiar memperjuang-

kan penegakan syaniat Islam di Sulawesi Selatan mengaiami kendala 

secara politik balk untuk legislasi di tingkat Provinsi rnaupun untuk 
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meraih Otonomi Khusus bagi penerapan syariat Islam karena bandul 

kekuatan politik berada di tangan partai politik yang tidak setuju de-

ngan Piagam Jakarta dan pelembagaan syariat Islam, yakni Partai 

Golkar dan kekuatan politik Iainnya yang sepaham. Di kalangan par-

tai-partai berbasis umat Islam pun seperti PKB dan PAN tidak rnern-

peroleh dukungan, sedangkan PKS juga tidak jelas, sehingga praktis 

hanya PPP dan PBB yang mendukung gerakan penerapan syariat 

Islam di bumi Sulawesi Selatan, itu pun dengan perjuangan politik 

yang tidak gigih 52 . 

Penegakan Syariat Islam seba gal Keyakinan 

Penduduk Sulawesi Selatan dari segi agama mayoritas beragama Is-

lam dan dikenal sebagai niasyarakatyang relatif fanatik seperti halnya 

masyarakat Aceh, Sumatra Barat, dan Jawa Barat. Kehidupan umat 

Islam di Sulawesi Selatan khususnya yang berkaitan dengan peme-

lukan agarnanya tidak lepas dari sejarah dan dinamika perkembang-

an sejak Islam masuk dan menjadi agama kerajaan terutama di Gowa 

sejak awal abad ke-1 7. Namun, kehadiran Islam sendiri tidaklah ber-

jalan linier, tetapi mengalami akomodasi atau akulturasi yang her-

Iangsung dinamis dengan kebudayaan seternpat, selain mengalami 

dinamika dengan kehidupan politik baik pada masa kerajaan dan ko-

lonialisme pada masa Iampau maupun pada masa pergolakan pasca-

kemerdekaan tahun 1945. 

Dalam perkembangan sejarahnya umat Islam Sulawesi Selatan 

setelah mengalami pertumbuhan dalam rentang sejarah yang relatif 

panjang sejak Islam masuk ke wilayah ini, juga secara kultural mem-

bentuksistem budaya yang mengintegrasikan syara'atau syariat Islam 

ke dalarn Panngaderreng (Panngadakkang). Dan belakangan dipenga-

ruhi dan membentuk karakter ideologi politik Islam yang semuanya 

rnemperkukuh keyakinan keagamaan yang melahirkan citra orang 

Sulawesi Selatan termasukfanatikatau taat beragama (Islam). Kondisi 

dan orientasi sejarah, budaya,dan politikyang melekatdalarn karakter 
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masyarakat Islam di wilayah ini menjadi saling berkaitan dengan sis-

tern keyakinan yang menjadi paham keagamaan tentang integralisme 

Islam dalam kehidupan. 

Karena itu, kendati pada tataran politik perjuangan rnenerapkan 

syariat Islam belum memperoleh dukungan yang luas cari partai-par-

tai politik yang dominan, tetapi pada saat yang sama memperoleh 

tanggapan dan dukungan yang positif cari masyarakat. Umat Islam 

maupun masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan survei yang di-

laksanakan oleh Balitbangda can Tim Pemberlakuan Syariat Islam 

(TPKPSI) pada uthumnya mernberikan tanggapan positif terhadap 

wacana pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di wilayahin!. 

Meskipun pernahaman mereka terhadap syariat Islam diakui cukup 

bervariasi can bahkan di antara mereka ada yang belum memaharni-

nya, tetapi mereka memberikan dukungan. Tanggapan positif ter-

sebut karena umat Islam yang menjadi mayoritas cari penduduk Su-

lawesi S&atan selaku Muslim rneyakini bahwa syariat Islam harus di-

amalkan meskipun pelaksanaannya belum nienyeluruh. 53  Penegakan 

syariat Islam bagi umat Islam dipandaang can diyakini sebagal ibadah 

bahkan menyangkut persoalan akidah, yakni sistem keyakinan dalarn 

Islam yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. 54  

Kaiangan KPPSI meialui kongresnya terus menekankan penting-

nya pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Dalarn Deklarasi 

Makassar dikatakan pada Mukadimah "Bahwa penegakan Syariat 

Islam di bum! Allah Swt.,yang merujukkepadaAl-QurandanAs-Sun-

nah adalah kewajiban seluruh umat Islam di mana Wa berada. OIeh 

sebab itu, maka seluruh usaha yang berkenaan untuk Penegakan Sya-

nat Islam harus dilakukan sesegera mungkin karena telah sesuai de-

ngan situasi can kondisi. Perjuangan Umat Islam di seluruh Indonesia 

telah sampai pada tahap untuk menyatakan pemberlakuan Syariat 

Islam dalam wilayah Negara Republik Indonesia. IDengan mengharap 

rida Allah Swt., maka peserta kongres umat Islam Sulawesi Selatan 

menyatakan Deklarasi Umat Islam Sulawesi Selatan yang diberi nama 

Deklarasi Makassar? 
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Adapun is' Dekiarasi Makassar tersebut, dengan dimulai kalimat 

"BismilIãhi ar-Rahman ar-Rahim"berbunyi:'i(ami IJmat Islam Sulawesi 

Selatan melalui Kongres Umat Islam dengan menyebut asma Allah 

Yang Mahasuci menyatakan bahwa Umat Islam telah slap menegak-

kan Syariat Islam di wilayah Sulawesi.Selatan. Hal-hal mengenai me-

kanisme pemberlakuan Syariat Islam akan diusahakan dalam waktu 

yang secepat mungkin dan dengan cara konstitusional 55  Dari 151 Mu-

kadimah clan Dekiarasi Makassar tersebut tampak sekali keyakinan 

yang mendalam darl para elite dan umat Islam mengenai kewajiban 

menegakkan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan. 

Para elite Muslim yang mewakili umat Islam Sulawesi Selatan, yaitu 

K.H. Sanusi Baco, Lc., car Pimpinan Wilayah Nandlatul Ulama, K.H. 

Djamaluddin Amien car PimpinanWilayah Muhamrnadiyah, dan Prof. 

Dr. H. A. Rahman Basalamah, M.SL, yang mewakili Forum Ukhuwah 

lslamiyah bahkan membubuhkan tanda tangan dalani sebuah doku-

men yang diberi nama "Memorandum Syaniat Islam" Memorandum 

Syaniat Islam tersebut dinyatakan di arena Kongres I Umat Islam Sula-

wesi Selatan yang mengandung pernyataan sebagai berikut:"Meru-

juk kepada Al-Quran clan As-Sunnah, Penegakan Syariat Islam adalah 

sesuatu yang mutlak. Untuk itu, kami menyetujui dan mendukung 

upaya penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatanl Dalam lembaran 

terpisah, tetapi dengan isi yang sama membubuhkan tanda tangan 

dalam Memorandum Syariat Islam H. Andi Hamzah Puang Nippi sela-

ku PelanjutTarekat Khalawatiya Samman Pattene-Maros. 56  

Demikian kuat keyakinan yang tumbuh dalam diri Para elite Mus-

lim clan aktivis penegakan syariat Islam hingga dalam dokumen KPPSI 

tercantum sebuah pernyataan sebagai benikut:"Bahwa melaksanakan 

SI (Syariat Islam, penulis) bagi orang Islam yang beriman balk secara 

individu maupun secara kolektif adalah merupakan suatu kewajiban 

yang mutlakditunaikan. Kalau ada orang yang mengaku Islam, tetapi 

tidaksetuju penegakan SI, rnaka ia perlu meningkatkan pengetahuan 

clan wawasan keislamannya, karena sebenarnya ia telah kufur (meng-

ingkari) agamanya sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. berikut 
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"Katakanlah, inilah jalan (dakwah)-ku, Aku don orang-orang yang 

men gikutiku men gajak (lcalian) kepada (syariat) Allah den gan hujjob 

(bukti) yang nyata" (QS YUsuf [12]:109) 51. Pernyataan tentang kewajib-

an mutlak bagi setiap Muslim untuk menegakkan syariat Islam dan 

kufur bagi yang tidak menyetujuinya menunjukkan betapa menda-

Iarnnya keyakinan tentang upaya penegakan syariat Islam sehingga 

telah menjadi sistem keyakinan (beliefsystem) yang mendarah-daging 

dalam kehidupan Muslim, meskipun diakul bahwa pemahaman ten-

tang syariat Islam dapat bervariasi dan aktualisasinyajuga dapat ber-

macam-macam. 

Penegakan Syariat Islam seba gal Solusi 

Bagi umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat keyakinan tertentu bah-

Wa penegakan berupa penerapan atau pemberlakuan syariat Islam 

dalarn kehidupan masyarakat kliususnya bagi umat Islam merupakan 

suatu solusi.Yakni, sebagai jalan keluar dan situasi kehidupan masya-

rakat termasuk dalam pemerintahan yang dianggap sebagai meng-

alami demoralisasi atau krisis. Bagi K.H. Jamaluddin Amien clan K.H. 

Sanusi Baca, Lc., keduanya mantan Ketua PW Muhammadiyah dan PW 

NU yang juga tokoh dekiarasi Syariat Islam di Sulawesi Selatan, bahwa 

penerapan syariat Islam rnerupakan alternatif terbaikdari kondisi ma-

syarakat yang diliputi oleh kemerosotan akhlak dan kemungkaran 

seperti perzinaan, perjudian, minuman keras, pencurian, kriminalitas, 

korupsi, dan lain-lain yang tidaksepenuhnya dapat diatasi oleh sistem 

hukurn positif. Menurut Kiai Jamaluddin,"Syariat Islam dapat membe-

rikan jalan keluar dari krisis moral'? 8  sedangkan bagi Sànusi Baca, 

bahwa"Negara yang melaksanakan hukum syariat akan menciptakan 

rasa aman, meskipun bukan berarti tanpa pelanggaran dan syariat 

Islam sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia baikdalam kepen-

tingan umum maupun ruhani karena, sedangkan hukum positif yang 

dibuat manusia sangat terbatas sehingga apa yang ditetapkan han 

ni belum tentu akan berlaku di kemudian hari'Y9 
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Para informan pada umumnya menunjukkan contoh pengalaman 

pada zaman kerajaan Islam pada masa lalu maupun pada masa gerak-

an DI/Til Kahar Muzakkar tercipta suasana aman ketika syariat Islam 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Salah seorang tokoh peng-

ikut Kahar Muzakkar yang pernah ikut masuk hutan pada masa lalu 

dan kemudian kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia pada 1964 

menunjukkan contoh bahwa setelah diterapkan hukum potong ta-

ngan can rajam di wilayah de-facto di mana syariat Islam diberlaku-

kan, faktanya tidak terdapat atau kecil sekali terjadi pencurian dan 

perzinaan di Sulawesi Selatan waktu itu seperti di Sinjai, Paloppo, 

Enrekang, Pinrang, Luwu, dan sebagainya. Informan lain yang juga 

tokoh gerakan syariat Islam di KPPSI bahkan mengkritik, setelah Mu-

hammadiyah dan Nandlatul Ulama berdiri can menjalankan misi dak-

wahnya selama puluhan tahun, tetapi dinilai tak ada hasilnya dalam 

memberantas kemungkaran di negeri mi. OIeh karena itu, Para aktivis 

gerakan ini sangat yakin jika syariat Islam diterapkan, maka akan ter-

cipta kehidupan yang Iebih bermoral, aman, damai, dan sejahtera. 

Respons Publik 

Pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan sebagaimana di ting-

kat nasional menunjukkan dinamika yang tidak linier. Artinya, tidak 

semua kalangan Islam maupun masyarakat menunjukkan sikap atau 

tanggapan (respons) yang seragam balk dalam memaknai atau me-

rnandang konsep syariat Islam rnaupun dalam penerapannya dalam 

kehidupan umat 

Ketika awal gerakan ml tumbuh dan berkembang terutama pada 

2000 bersamaan dengan isu perjuangan menghidupkan kembali Pia-

gam Jakarta dan penerapan syariat di beberapa daerah di Indonesia, 

hampir seluruh elite dan kekuatan umat Islam maupun masyarakat 

ménunjukkan dukungan yang penuh terhadap pemberlakuan syariat 

Islam. Muhammadiyah dan Wandlatul Ulama Wilayah Sulawesi Sela-

tan pun seperti dipelopori masing-masing ketuanya yaitu K.H. Djama-

luddin Amien clan K.H. Sanusi Baso, Lc., pada waktu itu bukan hanya 
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mendukung sepenuhnya, melainkan bahkan menjadi pelopor dan 

termasuk tokoh kunci dalam perjuangan menegakkan syariat Islam 

Ell wilayah ml. Demikian pula dengan kalangari akademisi terutama 

dari tiga kampus swasta ternama di Makassar, yaltu Universitas Mus-

limin Indonesia (UMI), Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Sultan Alau-

din, dan Liniversitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh). 

Namun, kernudian mulai muncul perbedaan pemahaman menge-

nai konsepsi syariat Islam can strategi perjuangannya di Sulawesi 

Selatan terutama pada tokoh-tokoh berikutnya di kalangan organi-

sasi Islam dan akademisi, serta cari kalangan masyarakat clan tokoh 

non-Muslim. Menurut informasi yang dikurnpulkan di lapangan, kini 

tokoh PimpinanWilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Nah-

dlatul Ulama Sulawesi Selatan ada yang memiliki pandangan bahwa 

syariat Islam merupakan bagian dad ajaran Islam yang menyeluruh, 

seliingga jika harus diterapkan dalam kehidupan umat Islam, maka 

tidak terbatas pada aspek penerapan hukum Islam semata, lebih-

lebih yang bersifat terbatas pada masalah pakaian secara Islami, 

membaca Al-Quran, shalat berjamaah, pemberantasan minuman ke-

ras dan perjudian, clan lain-lain. Hal itu karena selama mi aspek-aspek 

yang disebutkan tersebut secara kultural telah berlaku dalam masya-

rakat. Demikian pula dengan praktik legislasi cari ajaran Islam seperti 

Undang-Undang Perkawinan, haji, zakat, can lain-lain, tanpa formali-

sasi syariat Islam pun telah diakomodasi oleh pemerintah. Berikut 

sejumlah tanggapan atau respons mengenai pemberlakuan syariat 

Islam secara formal dalam pemerintahan sebagaimana digali dan Se-

jumlah kalangan khususnya di Sulawesi Selatan. 

Respons Elite Orrnas Islam 

Pada umumnya tokoh-tokoh dari Ormas Islam mendukung pember-

lakuan syaniat Islam di Sulawesi Selatan, tetapi terdapat apresiasi pe-

maknaan atau pemahaman yang tidak tunggal baik dalam menaf-

sirkan konsep maupun cana penerapan syaniat Islam, sebagaimana 

dapatdicermati cari pandangan can tokoh Muhammadiyah dan Nah- 
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diatul Ulama Sulawsi Selatan. Dalam pandangan Drs. K.H. Nasruddin 

Razak (Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2000-

2005), bahwa berdasarkan pandangan Muhammadiyah makna Sya-

nat ialah Islam itu sendiri, meskipun diakui pub dalam makna yang 

khusus Syariat berarti hukum. Bagi tokoh Muharnmadiyah yang juga 

dosen di Universitas Hasanuddin mi, bahwa syariat Islam ialah "jalan 

rayaTuhan yang sarat nilai dan norma-norma yang harus dilalui ma-

nusia agar sejahtera, bahagia, can selamat? ° Tokoh puncak Muham-

madiyah mi ingin menyatakanjika substansi syariat Islam yang diper-

juangkan hanya berdimensi hukum Islam jauh lebih sempit jika di-

bandingkan dengan pemaknaan yang Iebih luas, yakni bermakna 

ajaran Islam, yang penerapannya juga membawa konsekuensi yang 

lebih luas dan tidak cukup bersifat linier, tetapi harus graduaL 61  

Dengan berpijak pada sikap Muhammadiyah di tingkat pusat, K.H. 

Nasruddin Razak rnenyampaikan pendapat sebagai benikut: 

'Sebagai sebuah organisasi massa Islam yang baser di Indonesia 

can sebagai bagian dari bangsa sejak berdirinya memberikan per-

hatian yang besar dan terlibat deism nasalah kebangsaan dan 

keumatan, Muhammadiyah tidak dapat nienghindar dari wacana 

dan kontroversi tersebut (maksudnya tentang pro don kontra 

penerapan syariat melalvi pemberlakuan Piagam Jakarta, pen). 

Sehingga, nielalui ketuanya. Muhammadiyah menyatakan tidak 

setuju dengan usulan perubahan Pasal 29 UUD 1945 tersebut. 

Ketidaksetujuan Muhammadiyah terhadap perubahan tersehut 

same sekali bukanlah berarti Muhanimadiyah menolak penegakan 

syariat Islam di Indonesia seperti yang disalahpahami oleh seba-

gian orang termasuk oleh anggota Muhammadiyah sendiri. Seba-

gai gerakan dakwah amer makruf nahi mungkan yang berdesarkan 

Islam term saja Muhammadiyah berate di ganis depan untuk se 

gala usaha penegakan syaniat Islam yang bersifat menyeluruh, 

karena kewajiban menjalankan syariat Islam adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari keimanan kita terhadap kehenaran Islam 

sebagai agama. 
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Selain itu sejak awal, setiagal gerakan dakwah Muhammadi-

yah tidak pernah lupa mrniipertimbangkan dengan mamperhatikan 

keadaan, waktu, ternpat den rnanusia serta aspek-aspek lain yang 

berkembang sesuai dengan perkenihangan zaman. Strategi dapat 

saja berubab dan waktu ke waktu. Allah Swt. pernah meiarang 

kaum Muslim herperang fi sabilillab waktu periode Makkah, tapi 

mengizinkan, bahkan memerintahkannya pada peniode Madinah. 

Keyakinan terhadap kebenaran syariat Islam den kewajiban me-

aksanakannya adalah sehuah aqidah yang tidak akan pernah den 

boleh mengalami perubahan di more don kapan pun, tetapi strate-

gi dakwah den pelaksanaannya depot berubah dari sate mesa ke 

mesa den di satu tempat ke tempat lain." 52  

Selain itu, ketidaksetujuan Muhammadiyah terhadap penerapan 

syariat Islam melalui perjuangan menghidupkan kembali Piagam Ja-

karta, menurut K.H. Nasruddin Razak, didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat politik can strategis. Berikut pernyataan 

KetUa PW Muhamrnadiyah tersebut: 

"Dorgan later belakang pemikiran seperti itulah Iihat: kutipan 

alinea seb&um kutipan im, pen.), Muhammadiyah melihat bahwa 

rnemasukkan secara eksplisit kalimat 'dengan kewajiban menja-

lankan syariat Islam bay pemeluknya' deism Ayat satu Pasal 29 

UIJD 1945, untuk seat mi bukanlah merupakan strategi yang to-

pat, produktif, den menguntungkan. Penilaian seperti itu diambil 

berdasarkan penilaian Muhammadiyah terhadap reahtas politik, 

terutama di MPR, den hubungan antar-agama di Indonesia, ter-

utama di sebagian daerah yang tidak harmonis, den konstelasi 

kekuatan pobtik internasional yang juga berpengaruh di Indonesia. 

lintuk seat im Muhammadiyah nienilai, di saruping nelalui dakwah 

kultural den langkah-Iangkah dakwah Iainnya selama mi, pene-

gakan syariat Islam secara sftuktural depot dilakukan pada ting-

kat undang-undang. Melalui wakil-wakil rakyat di Dewan Perwa-

kilan Rakyat Indonesia, Muhammadiyah berharap undang-undang 
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yang sudah ado atau yang akan dibuat tidak bertentangan dengan 

syariat Islam yang dianut oleb mayoritas warqa negara. Muhani 

niadiyah melalui lobi-lobi dan kader-kadernya yang ado di DPR-Rl 

tentu saja akan berusaha untuk merevisi undang-undang yang ber-

tentangan dengan ajaran Islam, dan ke depan mernproduksi un-

dang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Letiih luas lagi, 

Muhammadiyah memandang bahwa penegakan syariat Islam ha-

rus tecermin dalam konsistensi perilaku dan amaliali setiap Mus-

lim sehingga melahirkan rahmatan Iilalamin. 63  

Bag! Nasruddin Razak bahwa penegakan syariat Islam memerlu-

kan perjuangan jangka panjang, penuh kearifan, hikmah, dan proses 

yang gradual (tadri]) sesuai dengan perjalanan risalah Rasulullah Saw. 

yang berlangsung secara tadrij pula. Hal yang paling penting ialah 

para aktivis penegakan syariat Islam menurut Nasruddin Razak, harus 

rhenjadi tokob teladan (uswah hasanah) untuk melaksanakan syariat 

dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak mulia, seperti dicontohkan 

oleh Rasulullah Saw., can janganlah terjadi bahwa "berjuang mene-

gakkan Syariat, tetapi tanpa Syariat? Tokoh Muhammadiyah mi 
membawa agenda perjuangan menegakkan syariat Islam di Sulawesi 

Selatan ke substansi can pendekatan yang Iebih luas, komprehensif, 

berproses, dan tidakterbatas pada formalisasi dan strategi politik Se-

mata. - 

Ketua Pimpinan Wilayah Nandlatul Ulama, K.H. Amiruddin Chawi-

du, juga memiliki pandangan yang senada dengan K.H. Nasruddin 

Razak. Tokoh Nandlatul Ulama tersebut bagi sementara pihak dipan-

dang memiliki pandangan yang berbeda dari arus besar tokoh don 

umat Islam dalam mendukung penerapan syariat Islam di Sulawesi 

Selatan. Dari beberapa informan diperoleh keterangan yang bersifat 

penilaian, beberapa tokoh Islam lain bahkan ado yang dianggap me-

miliki pandangan yang cenderung sekuler dalam memandang kon 

sep dan penerapan syariat Islam, meskipun tokoh-tokoh Islam yang 

dimaksud setelah dikonfirmasi secara prinsip mendukung penerapan 
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syariat Islam, tetapi tokoh-tokoh mi menarik konsep can aktualisasi 

penerapan syariat Islam ke area yang lebih luas. Artinya, tidakterbatas 

pada konsep hukum Islam can melalui formalisasi jalur politik, tetapi 

Iebih membawa ke pemaknaan yang komprehensif, yakni syariat Is-

lam sebagai identik dengan ajaran Islam yang berdimensi luas dan 

penerapannya melalui jalur kultural serta melalui proses yang berta-

hap atau gradual, dengan memperhitungkan keberadaan masyarakat 

lain th luar komponen umat Islam. 

Respons Cendekiawan Muslim 

Pendapat lain yang juga cenderung moderat, ialah apa yang dikemu-

kakan oleh Prof. Dr. Qashim Mathar, guru besar can dosen pasca-sar-

jana lAIN Alaudin Makassar. Bagi Qashim, syariat Islam itu sesung-

guhnya ajaran agama itu sendiri, bahkan selain syariat Islam adajuga 

syariatYahudi, syariat Nasrani, syariat Hindu, can lain-lain. Syariat Is-

lam bahkan dipahami oleh guru besar lAIN Makassar itu sebagal pe-

nafsiran tentang ajaran Islam, yang tidak lepas cari konteks sosiologis 

ketika tafsir ajaran itu dikonstruksikan. Dalam maknanya yang khusus 

syaniat Islam memang bermakna ketentuan-ketentuan legal formal 

tentang Islam, yang pemahamannya berdimensi fiqih. Oleh karena 

itu, bagi cendekjawan Muslim cari lAIN in!, pemahaman tentang sya-

nat Islam selain terkait dengan kondisi sosiologis, juga tidak boleh 

hanya bertumpu pada satu pemikiran fiqih belakaP 5  

Bag! cendekiawan Muslim lain, yakni Prof. Dr. Jalaluddin Rahman, 

syariat Islam memang maknanya luas, yaitu ajaran Islam sendini dan 

syariat Islam yang sering dipahami sebagai hukum Islam sesungguh-

nya hanya mengandung hal-hal yang prinsip dart ajaran Islam yang 

harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat, tidak semuanya ben-

sifat penincian. Namun, dalam wacana clan pemahaman mengenai 

pembenlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, menurut guru besar 

lAIN Alaudin mi Iebih ke aspek hukum lslarnP 6  Pemahaman syariat 

Islam selain memiliki dimensi yang sempit (khusus), tetapi juga luas 

(umum) juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Abdul Muin Salim (Rektor 
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Universitas Islam IndonesiaTimur). Menu rut Abdul Mu'in, syariat Islam 

itu adalah jalan atau hukum-hukum yang ditentukan Allah dalam me-

nata seluruh aspek kehidupan rnanusia yang menyangkut ibadah, 

yaitu hubungan manusia denganTuhan, hubunganmanusia dengan 

sesama manusia, hubungan manusia dengan Iingkungannya, terma-

suk menyangkut urusan ekonomi, politilc keamanan, dan sebagai-

nya.57  

Menyangkut penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan, para 

cendekiawan Muslim yang berpikiran moderat selain memandang 

konsep syariat Islam tidak terbatas pada hukum Islam semata, juga 

memiliki pandangan yang berbeda dalam hal strategi pemberlakuan 

atau penerapan syariat Islam di wilayah ini. Kalangan akaden -tisi Mus-

lim berpandangn bahwa penerapan syariat Islam tidak hanya me-

nyangkut strategi politik, tetapi juga kultural. Penerapan syariat Islam 

baik yang menyangkut aspek substansial dan formal, strategi politik 

din kultural, haruslah ditempatkan dalarn pandangan yang luas can 

merupakan perjuangan yang panjang. Selain itu, harus pula mem-

pertimbangkan aspirasi masyarakat lain dan berada dalam konteks 

negara-bangsa. 

Respons Mosyarakat Unium 

Respons atau tanggapan masyarakat sebagaimana tecermin dalam 

hasil survei yang dilakukan Balitbangda dan TPKPSI Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwamayoritas niasyarakat, yaitu 91% setuju pem-

berlakuan syariat Islam dengan strategi pemberlakuan melalui jalur 

politik 58,67%, jalur kultural 3244%, can selebihnya memandang 

perlu pengkajia08  Namun, survei itu dilakukan dengan mengambil 

responden para bupati can wali kota, pimpinan DPRD, tokoh semua 

agama, can tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, yang boleh 

jadi bias atau tidak menggambarkan aspirasi masyarakat secara kese-

luruhan. 

Survei tersebut menyangkut beberapa aspek yang dijaring, yaitu 

mengenai: (1) Pemahaman tentang syariat Islam; (2) Pandangan ten- 
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tang wacana pemberlakuan syariat Islam; (3) Sistem pemerintahan 

can ekonomi; (4) Bentuk pelaksanaan syariat Islam; (5) Pelaksanaan 

ibadah can muamalah; (6) Penanggulangan mungkarat dan sanksi 

hukum pidana.° Hasil survei juga menunjukkan bahwa pemahaman 

masyarakat Sulawesi Selatan meskipun mayoritas mendukung pem-

berlakuan syariat Islam, tetapi masyarakat masih memiliki pemaham-

an yang beragam dan bahkan mash terdapat masyarakat yang ku-

rang atau rendah pemahamannya tentang syariat Islam. 

Dan hasil Survel Pendapat tentang Wacana Pemberlakuan Syariat 

Islam di Sulawesi Selatan disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Pemahaman masyarakat Sulawesi Selatan mengenai 'Syariat Is-

lam'masih sangat bervariasi atau belum seragam. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya keseragaman konsep syariat Islam yang dise-

pakati oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat agar dalam 

penerapannya tidak terjadi silang sengketa antara satu kelompok 

clan kelompok lain yang berakibat terjadinya instabilitas kehidup-

an masyarakat. 

(2) Meskipun pemahaman sangat bervariasi dan bahkan ada yang 

belum memahami dengan baik,masyarakat pada umumnya mem-

berikan respons positif terhadap wacana pelaksanaan 'Syariat Is-

lam"bagi pemeluknya di Sulawesi Selatan. Respons positif itu lahir 

karena masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas Muslim meng-

akui bahwa sebagai Muslim, syariat Islam harus diamalkan bagi 

pemeluknya clan hal itu telah dilaksanakan meskipun belum secara 

rnenyeluruh. IJmumnya responden mengakui wacana pelaksana-

an syariat Islam bagi pemeluknya, baik secara substansial maupun 

formal dalam konidor perundang-undangan yang berlakuWacana 

tersebut perlu dikaji, disosialisasikan clan dilakukan secara berta-

hap, dengan tetap mempenhatikan kepentingan non-Muslim. 

(3) Pandangan umat Islam lain tenhadap wacana pemberlakuan sya-

nat Islam juga bervaniasi mulai car yang menyatakan tidak ada 

masalah clan memahami sampai pada mereka yang ragu-ragu clan 
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tidak setuju diberlakukan secara formal, tetapi banyak yang ber-

pandangan perlunya toleransi dan koordinasi. 

(4) Sistem pemerintahan otonomi sekarang dalam negara kesatuan 

RI yang berdasarkan Pancasila bukan halangan untuk pelaksanaan 

syariat Islam oleh penganutnya di Sulawesi Selatan. Namun, seba-

gal daerah yang penduduknya mayoritas Muslim dituntut kehi-

dupan yang Islami. 

(5) Pemahaman responden terhadap sistem ekonomi sangat kurang 

dan yang banyak mereka pahami adalah sistern ekonomi atau cara 

melakukan beberapa kegiatan ekonomi di mana ada yang dibe-

narkan (halal) dan yang tidak dibenarkan (haram) sesuai dengan 

ajaran Islam (Al-Quran dan Hadis) bukan pada hukum permintaan 

dan penawaran. Jadi, secara umum masyarakat rnenghendaki pe-

nerapan sistem ekonomi yang Islami, yakni tetap mengacu pada 

hukum perrnintaan dan penawaran dengan mempertimhangkan 

nilai balk dan buruk menurut ajaran Islam. 

(6) Untuk mewujudkan kehidupan Islami, maka syariat Islam hendak-

nya dilaksanakan oleb penganutnya secara substansial, mulai dan 

diri sendini, keluarga, dan Iingkungan masyarakat. Pada gilirannya 

penerapan syariat Islam akan menyeluruh dan secara bertahap 

konstitusional. 

(7) Syariat Islam yang telah menjadi aturan formal dalam kehidupan 

bernegara balk muamalah maupun ibadah (seperti aturan perun-

dang-undangan menyangkut: perkawinan, zakat, halt, dan peng-

adilan agama Islam) diakui telah berjalan dengan baik. 

(8) Pengamalan ibadah bagi umat Islam adalah kewajiban yang telah 

ditetapkan dan diatur pelaksanaannya dalam Al-Qunan dan Sun-

nah, dan telah dilaksanakan oleh umat Islam di Sulawesi Selatan. 

OIeh karena itu, tanpa aturan-aturan formal yang mengaturnya 

masyarakat Sulawesi Selatan dituntut untuk melaksapakannya ka-

rena hal itu, merupakan tanggungJawabnya sebagai hamba Allah 
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Swt. Meskipun demikian, ada juga yang menganggap bahwa as-

pek ibadah tersebut memerlukan dukungan aturan formal secara 

konstitusional can tidak bertentan9an dengan semangat syariat 

Islam itu sendiri (tidak memaksa, bertahap, can tidak memberat-

kan). 

(9) Aturan negara dalam penanggulangan mungkarat sudah jelas, 

hanya penerapannya yang belum optimal. Hal itu Iebih banyak 

disebabkan oleh: (1) Lemahnya penegakan supremasi hukum; (2) 

Masih kurangnya dukungan Peraturan Daerah; (3) Sanksi hukum 

pidana Islam belum masukdalam KUHP Nasional;dan (4) Kesadaran 

masyarakat atas bahaya yang ditimbulkan perbuatan mungkarat 

masih rendah.'° 

Masyarakat non-Muslim sebagaimana terekam dalam pendapat 

beberapa informan terbelah ke dalam tiga sikap. Pertama, kalangan 

non-Muslim mendukung atau tidak keberatan penerapan syariat Is-

lam diberlakukan di Sulawesi Selatan asalkan mereka dapat menjalan-

kan agama masing-masing dengan aman dan bebas. Kedua, terdapat 

kelompok yang tidak menampakkan diri mendukung atau menolak. 

Ketiga, ada yang menolak bahkan di antara mereka sempat menge-

mukakan isu untuk membentuk provinsi sendiri seperti diTanaToraja 

meskipun tidak sempat meluas clan terbatas pada sekelompok kecil. 

Para tokoh can aktivis Islam sendiri meyakinkan masyarakat bahwa 

penerapan atau pemberlakuan syariat Islam berkeyakinan tidak akan 

menghalangi kebebasan pemeluk agama lain untuk menjalankan 

agamanya masing-rnasing asalkan juga tidak menghalarigi umat Is-

lam menjalankan agamanya berdasarkan syariat Islam' 1  

A.M. Fatwa, anggota DPR-RI yang juga tokoh Islam clan Sulawesi 

Selatan memberikan pandangan dalam sambutannya di Kongres I 

IJrnat Islam. Menurut Fatwa, kelompok minoritas agama lain di Sula-

wesi Selatan jangan sampai menghalangi penegakan syariat Islam 

bagi umat Islam di wilayah mi, dengan kesadaran bahwa"yang mayo-

ritasjangan sampai berlaku semena-mena terhadap kaum minoritas. 
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Sebaliknya yang minoritas pun tidak menghalang-halangi keinginan 

mayoritas' Menurut A.M. Fatwa, Sulawesi Selatan berpeluang untuk 

pemberlakuan syariat Islam sebagaimana Aceh, karena secara historis 

maupun kultural orang Sulawesi Selatan telah mengenal dan melak-

sanakan ajaran Islam beratus abad Ianianya 72  

Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam 

Berbeda dengan gerakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, masyara-

kat Aceh atau kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebe-

narnya telah -nemulai penerapan syariat Islam secara formal dalam 

institusi pemerintahan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 

tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pernberlakuan syariat 

Islam di NAD bahkan telah diisyaratkan sejak tahun 1999, pada masa 

pernerintahan Presiden BJ. 1-labibie, dengan diberlakukannya UU-RI 

(Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor44tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang 

mengandung unsur pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya, khu-

susnya dalam pasal Penyelenggaraan Kehidupan Beragama. Pember-

lakuan syariat Islam di NAD bahkan sernakin konkret dan tersistem 

dengan keluarnya VU-RI Nomor 1 Btahun 2001 tentang Otonomi Khu-

sus, sekaligus mengubah Provinsi Daerah Istimewa Aceb menjadi Pro-

vinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam VU Otonomi Khusus yang 

ditandangani Presiden Megawati Soekarnoputri tersebutjuga terda-

pat dengan ketentuan-ketentuan khusus mengenai instrumen pelak-

sanaan syariat Islam di wilayah ini seperti Mahkamah Syariyah, Qanun 

(Peraturan Daerah), dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Megawati 

Soekarnoputri tersebutjuga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syar'iyah 

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu lenibaga peradilan Se-

bagai pengganti institusi Peradilan Agama, yang bebas dad pengaruh 

pihak rnana pun yang berlaku untuk pemeluk agama Islam di seluruh 

wilayah NAD. 
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Sejak keluarnya dua Lindang-Undang dan Keputusan Presiden ter-

sebut kemudian dihasilkan berbagal Peraturan Daerah (Qanun) Pro-

vinsi NAD yang mengatur berbagal hal rnengenai pelaksanaan syariat 

Islam secara lebih konkret. Qanun adalah peraturan daerah sebagai 

pelaksanaan undang-undang di wilayah NAD, balk dalam rangka pe-

nyelenggaraan otonomi khusus maupun pelaksanaan syariat Islam 

dalarn sejumlah aspek kehidupan. Sejak tahun 2000 hingga 2004 te-

Iah terbit delapan belas Peraturan Daerah atau Qanun di NAD seperti 

Qanun Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan 

Mat, Qanun Nomor 33 tahun 2001 ter*ang Susunan can Tata Kerja 

Dinas Syariat Islam, Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksana-

an Syariat Islam Bidang Akidah, lbadah dan Spar Islam, dan berbagai 

Qanun Iainnya tahun 2004 dengan total 18 Qanun di samping 11 Pe-

rangkat Peraturan Lainnya dalam bentuk Instruksi Gubernur Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. 73  

Namun, berbeda dengan di Sulawesi Selatan can Jawa Barat, pem-

berlakuan syariat Islam di Aceh jaub lebih banyak diwarnai oleh di-

namika polltik antara Aceh can Pernerintah Pusat. Gerakan penerap-

an syariat Islam tidak sepenuhnya murni tumbuh dari gerakan ma-

syarakat, tetapi Iebih karena akomodasi can kebijakan politik dalam 

konteks penyelesaian konflik yang berkepanjangan di wilayah ini 

sejak eraOmle Baru. Konflik politik itu bahkan memiliki akarkesejarah-

an sejak Indonesia merdeka dalam masa awal hingga era Orde Lama 

yang melahirkan ketegangan atau konflik berskala luas can lama. De-

ngan kata lain, pemberlakuan syariat Islam secaraformal diAceh lebih 

merupakan kebijakan politik Pemenintah Pusat untuk Aceh daripada 

murni lahir dari gerakan keagamaan, kendati faktor gerakan pun ikut 

mewarnainya. 

Akan tetapi, apa pun karakternya, pemberlakuan syaniat Islam di 

Aceh tetap rnemiliki warna sendiri dan Iebih jauh bahkan ikut meme-

ngaruhi atau memacu daerah lain untuk melakukan hal yang sama 

seperti halnya di Sulawesi Selatan can Jawa Barat di samping daerah-

daerah Iainnya. Aceh bahkan memiiiki karakter khusus sebagai dae- 
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rah berbasis perjuangan Islam yang heroik dan dikenal sebagai Se-

ranibi Makkah untuk menggambarkan kelekatan rnasyarakat Aceh 

dengan Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh bahkan Iebih luas dan 

berbagai macam aspek dengan daya dukung perundang-undangan 

dan perangkat-perangkat kelembagaan yang Iengkap, sehingga sya-

nat Islam menyatu dalam pemerintahan kendati tetap berada dalam 

kerangka Otonomi Khusus can secara nasional tetap berada dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Karakter Keislaman 

Masyarakat Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) sebagaimana masya-

rakat Sulawesi Selatan dan Jawa Barat memang dikenal sebagai ma-

syarakatyang taat dalam beragama Islam, artinya secara nominal dan 

semangat yang tumbuh dalam masyarakat secara luas telah menja-

lankan rukun Islam can memiliki daya fanatisme relatif tinggi dalam 

beragama. Penduduk atau masyarakatAceh yang menempati wilayah 

yang luasnya 55.390 km' atau sekitar seluas Jawa Barat itu mayoritas 

(97,3%) beragarna Islam, sedangkan mereka yang beragama non-

Islam kebanyakan berasal dan luarAcehyang menjadi pegawal peme-

riritahan atau sebagai pendatang. Demikian kental nuansa keislaman 

di wilayah yang kini bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu 

hingga daerah mi populer disebut Serambi Makkah, yang nielukiskan 

kehidupan masyarakat Aceh yang Islami. Dalam hal ini cukup tepat 

dan tidak berlebihan adanya pandangan yang menyatakan kuatnya 

budaya Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh dad aspek kesehari-

an hingga ke sikap politik sebagaimana penggambaran berikut ini: 

"Budaya Islam memang berpengaruh sangat dalam kehidupan ma-

syarakat di Provinsi Daerah Istirnewa Aceh. Nuansa Islam inilah yang 

ikut pula memengaruhi pilihan politik penduduk di daerah mU"4  
Sejumlah mndikasi car keberadaan Aceh sebagai basis kaum Mus-

lim dengan dma keislaman yang kental pada masa lab dapatditelusuri 

clan ditunjukkan dalam berbagai hal sebaqaimana dalam tulisanTeu- 
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ku Syamsuddin 75,yang dapat digambarkan dalam beberapa simpulan 

antara lain: 

(1) Sejak kedatangan Islam di Aceh sebagaimana dijurnpai pada pe-

ninggalan raja-raja Pasai seperti pada nisan Sultan Malikul Saleh 

yang wafat pada 1297 Masehi, masyarakat Aceh mengenal huruf 

dan tulisan Arab sehingga melahirkan tuilsan Arab-Melayu yang 

menjadi ciri khas alat komunikasi bahasa penduduk Aceh yang 

disebut hurufJawoe. 

(2) Kegiatan penduduk sejak lama terbiasa dalam melakukan kewa-

jiban-kewajiban ibadah dan rnembangun rnasjid serta madrasah 

(meunasab) secara bersama-sama atau gotong-royong. 

(3) Kesatuan-kesatuan teritorial di tingkat bawah seperti gampong 

(desa) dan mukim (kumpulan desa),sagoe (kumpulan mukim), dan 

daerah Sultan, selain ulee-balang (distrik) terkait dengan struktur 

masyarakat lama Aceh yang berada dalam pengaruh keagamaan 

(Islam) dengan puncak kekuasaan yang memengaruhi kehidupan 

masyarakat Aceh berada di bawah Sultan dan di masyarakat luas 

berada dalam pengaruh Teungku (LJlama atau ahIl agama Islam) 

dan Iman (Kepala Mukim), di luar pengaruh Ulee-Balang (Teuku) 

yang tergolong elite priayi. 

(4) Agama dan adat merupakan satu-kesatuan yangtidakterpisahkan 

dalam kehidupan rnasyarakat Aceh, dengan pengaruh agama (Is-

lam) yang cukup kuat, meskipun pengaruh adattidak hilang sama 

sekali. 

(5) Hukum Islam telah berlaku sejak zaman kerajaan (zarnan Belanda) 

dengan kekuasaan lembaga Peradilan Agama Islam dan adanya 

lembaga tertinggi Mahkamah Syariat terutama dalam menangani 

perkara-perkara hukum perkawinan, waris, clan perkara perdata 

lainnya. 

(6) Selain adanya organisasi-organisasi Islam, pada umumnya masya-

rakat Aceh pendukung partai politik yang berdasarkan Islam. 
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(7) Pendidikan agarna memperoleh tempat yang tinggi dalam kehi-

dupan masyarakat Aceh dengan peran lembaga meunasah (mad-

rasah) yang cukup penting di tingkat bawah. 

Masyarakat Aceh memiliki corak kehidupan yang kental dengan 

agama Islam dapat dilacak akar sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan 

Islam yang menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus agama di wila-

yah in'. Aceh tergolong wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam 

hal Icedatangan Islam clan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, yang 

dimulai dari kerajaan Peureulak (840-1291), Samudra-Pasai (1042-

1427), Teumieung/Tamiang (1184-1398), Darussalam (1205-1530). 

dan Aceh Darussalam (1511-1903). Mash terdapat kerajaan-kerajaan 

Islam lainnya seperti kerajaan Lingga di Aceh Tengah, kerajaan Pidie, 

dan kerajaan Islam Jaya, yang tergolong kerajaan-kerajaan kecil. Di 

antara kerajaan-kerajaan Islam tersebut Sarnudra-Pasai, Malaka, clan 

Darussalam merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang sangat besar 

dan rnenonjol peranan kesejarahannya di bumi Serambi Makkah itu. 

Samudra-Pasai (1042-1427) nièrupakan kerajaan Islam yang besar 

di Nusantara, yang tumbuh dan berkembang pesat menjadi kekuatan 

hegemoni pada abad ke-13 bersamaan dengan masa kerajaan Maja-

pahit dan Sriwijaya kala itu. Setelah era kerajaan Samudra-Pasai, pada 

abad ke-14tradisi Islam di Aceh berlanjut dalam era kerajaan Malaka, 

sebuah kerajaan Islam sekaligus kekuasaan maritim dan peletakdasar 

budaya Islam serta menjadi pusat sylar atau penyebaran Islam ke ber-

bagai belahan Nusantara sehingga memancarkan corak kosmopolita-

nisme Islam path saat itu. Kendati Malaka jatuh ke tangan Portugis 

pada tahun 1511, pusat-pusat kekuasaan Islam justru mulai bertum-

buhan dari wilayah ujung paling barat Kepulauan Nusantara mu6 
Pada perkembangan berikutnya kekuasaan raja dan kerajaan Islam 

menjadi faktor penting dalam mengembangkan agarna Islam ke te-

ngah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekua-

saannya,Raja Iskandar Muda (1607-1636) banyak masjid dan meng-

gelorakan Perang Sabil (Jihad) terhadap kaum kafir (kolonial Portugis) 
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pada masa kekuasaannya. Sebagaimana dilukiskan dalam Bustanus-

so/atm, sosok Iskandar Muda yang dikenal dengan julukan Marhum 

Mahkota Alam itu sebagai seorang yang berusaha menegakkan kehi-

dupan beragama, memberantas rninuman keras can perjudian, men-

jalankan aturan agama, shalatJumat bersama-sama rakyat, can mem-

ber sedekah kepada fakir-miskin. 7  Kehidupan beragama di Aceh 

semakin menunjukkan kecenderungan yang mengeras dalam masa 

kekuasaan IskandarThani yang naik takhta pada 1636 menggantikan 

Iskandar Muda dengan mengembangkan ajaran Islam ortodoks yang 

melarang can memberantas semua penyimpangan agama Islam 

serta mengeliminasi atau menekan peran ajaran sufisme yang 

dikembangkan Nuruddin dan Pasai dan Abdurrauf clan Singkel. 78  Di 

belakang hari ortodoksi Islam di Aceh memperoleh ruang dalam Se-

tiap babakan sejarah, termasuk pada masa kebangkitan nasional awal 

abad ke-20 can setelah kemerdekaan seperti dalarn pembenlakuan 

syariat Islam pada 1959 setelah penistiwa pemberontakan 011Th pim-

pinan Daud Beureueh berakhir, kendati Islam bukan menjadi faktor 

utama atau satu-satunya faktor lahirnya pemberontakan di wilayah 

ujung utara Pulau Sumatra ini' - 

Masyarakat Aceh derigan semangat keislamannya yang kental ju-

ga dapat ditunjukkan dengan sejarah heroismenya dalam melawan 

penjajahan, baik dalam melawan Portugis (tahun 1511) maupun da-

lam perang melawan Belanda (tahun 1873-1912), yang sangat mele-

Iahkan pihak kolonial clan daratan Eropa itu melalui apa yang dikenal 

dengan Perang Sabil (/ihodfisabi/llIah, perang di JaPan Allah) melawan 

kauni kafir. Dalam perlawanan terhadap Belanda pasca-Trakrat Su-

matra yang membenikan peluang Belanda untuk melakukan agresi ke 

Aceh yang waktu itu mash merupakan negeri merdeka, rakyatAceh 

di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Syah yang berkuasa path 

tahun 1870-1874 dan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Daud Syah 

yang memegang tampuk kekuasaan padatahun 1874-1903 sejak usia 

dini, dengan dukungan Panglima Polim, Teuku Limar, Cut Nyak Din, 

dan tokoh-tokoh lainnya mampu mengobarkan semangatjihad dan 
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memobilisasi rakyatyang demikian gigih. Kendati pada 1912 Belanda 

dapat menguasal Aceh, di beberapa daerah seperti di Pidie (AcehTe-

ngah) dan Aceh Tenggara masih terdapat perlawanan-perlawanan 

sporadis terliadap Belanda yang berlangsung hingga tahun 1942 ke-

tika masa pendudukan Jepang tiba di Indonesia. °  

Dinamika Politik dan Tuntutan Syariat Islam 

Gambaran tentang pertautan sejarah Aceh can kehadiran Islam seba-

gaimana dipaparkan itu menunjukkan betapa Islam telah memper-

oleh tempat khusus can mendalam dalani kehidupan masyarakat 

Aceh. Dalam kaitan inilah pertautan Islam dan masyarakat Aceh yang 

mendalam can khusus tersebut dapat menjadi faktor penguat can 

perekat bagi pemberlakuan syariat Islam atau hukum Islam dalam 

kehidupan masyarakat di Serambi Makkah itu, yang juga telah ber-

langsung dalam tempo yang cukup lama sejak era kerajaan-kerajaan 

Islam hingga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Mengenai 

pertautan erat antara sejarah Aceh melalui kerajaan-kerajaan Islam 

dengan Islam Iebih khusus lagi penerapan syariat Islam, berikut ku-

tipan Hasanuddin Yusuf Adan: 

¶<erajaan-kerajaan yang pernah ads di humi Aceh yang akrab 

disebut sebagai Serambi Makkah mi adalab Kerajaan Islam Peu-

reulak, Kerajaan Islam Samudra Pasai. Semuanya menganibil Is 

lam sebagai dasar kerajaan. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang per-

nah ada sebelum Kerajaan Aceh Darussalam terwujud, seperti 

Kerajaan Days, Kerajaan Aceh Rayeuk, Kerajaan Pidie, Kerajaan 

Lingé, dan Kerajaan Baum, somuanya ruenjadikan Islam sebagai 

asas kerajaan dengan sumber hukumnya Al-Quran, Ijma, dan 

Qiyas. 

Karma Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah keraja-

an yang dibangun dan diasaskan kepada Islam, ruaka Kerajaan 

Aceh Darussalam selalu disebut dengan nama Kerajaan Islam 

Aceh Darussalarn. Dalam Kanun AIAsyi Meukuta Alam ditetapkan 
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bahwa dasar negara Kerajaan Aceh Darossalarn adalab Islam, se-

mentara sumbor hukumnya adalah AI•Quran, Hadis, Ijnia, don 

Qiyas. 

Dengan jelas don terangnya dasar hukum Kerajaan Aceh Da-

russalam mi, nienandakan bahwa kerajaan mi meniang betul-betul 

sebuah Kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam di da-

Iamnya. Raja-raja yang meminpin kerajaan jul senantiasa mengan-

dalkan hukum Islam yang bersifat mutlak kebenarannya don rnuj-

mal pula sit afnya daripada hukum buatan manusia yang bersifat 

sementara don Iernah keberadaannya. 

KondisFini menjadi warisan anak cucu Sultan Alaiddin Ali Mu-

ghaiyat Syah sebagai periguasa Negara Kerajaan Aceh Darussa-

lam. (arena kebanyakan raja-raja Aceh berpedoman penuh kepa-

da sumber hukum tersebut, maka kesejahteraan don kedamajan 

dalam negeri sangat terjamin don bisa diwujudkn kala itu. Rukti-

nya, selama masih ada Kerajaan Aceh Darussalam, maka selama 

itu pula kerajaan tersebut dapat mengatur kehidupan rakyat de-

ngan sempurna sehingga jauh dan korupsi, kolusi, don nepotisme. 

Dan dengan ito pula rakyat jauh dari pembunuhan, penganiayaan, 

perogolan, pembantaian, penyiksaan don sejumlah perbuatan zina 

Iainnya sebagaimana yang marak sekanang irIi.' 1  

Pada masa penjajahan Belanda yang tidak terlalu lama (1887-

1912), pelaksanaan hukum Islam masih berlaku di Aceh. Pada zaman 

pergolakan paling keras don perang kemerdekaan melawan Belanda 

di negeri Serambi Makkah itu, penerapan syariat Islam dilakukan me-

lalui legitimasi pelaksanaan hukum Islam dalam masalah-masalah 

hukum keluarga, wanis, can sebagainya melalui peran lembaga Per-

adilan Agama Islam bagi masyarakat Aceh. 82  Sedangkan dalam per-

kembarigan sejarah Aceh berikutnya momentum formal bagi masya-

rakat Aceh untuk menerapkan syaniat Islam setelah era kemerdekaan 

Indonesia tahun 1 945,tercapai setelah pemberontakan DIJTII dengan 

keluarnya Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1 959 yang 
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memberikan status istimewa bagi Provinsi Aceh dalam tiga bidang, 

yaitu keagamaan, peradatan, can pendidikan. 

Proses terbentuknya status istimewa pada 1959 itu memiliki latar 

belakang sejarah pergolakan yang cukup keras pula setelah sebelum-

nya wilayah im berstatus provinsi sejak kemerdekaan 1945 sampai 

tahun 1949 dalam masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. 

Peralihan kedaulatan Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Sun-

car tahun 1949, tepatnya pada 1950 Aceh kemudian diubah status-

nya oleh Pemerintah Pusat menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Uta-

ra. Sejak itu karena berbagai kekecewaan can faktor-faktor lain yang 

kompleks dari ketegangan politik dengan Pemerintah Pusat, timbul-

lah pergolakan can pemberontakan DI/TIl pimpinan Muhammad 

Daud Beureueh yang dimulai pada 21 September1953 hingga tahun 

1959 atau sampal tahun 1960 setelah Beureueh tunun gunung. Dalam 

dinamika pembenontakan can tanik-menarik politik balk internal anta-

ra kaum ulama can uleebalarig serta konflik eksternal dengan Peme-

rintah Pusat rakyat Aceh memperoleh konsesi-konsesi politik selain 

menjadi Daerah Istimewa juga pemberlakuan syaniat Islam sebagal-

mana menjadi tuntutan rakyat Aceh. 

Pada era pergolakan politik pasca-kemerdekaan itu sebenarnya 

rakyat Aceh melalui Gubernur Sumatra Utara kala itu—sewaktu Aceh 

menjadi bagian cad provinsi Sumatra utara—meminta izin kepada 

Pemenintah Pusat untuk membentuk can memberlakukan Mahka-

mah Syariat untuk menangani hukum keluarga can waris, tetapi di-

tolak oleh Pemenintah Pusat di Jakarta,yang kemudian menimbulkan 

kekecewaan bagi rakyat can elite Aceh. Selain menolak tuntutan rak-

yat Aceh untuk pemberlakuan syariat Islam itu, Pernerintah Pusat bah-

kan pada 1950 melebun urusan-urusan syariat Islam can hukum swa-

praja ke dalam can di bawah otoritas pengadilan negeni. Pada 1948 

ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh sempat secara lisan 

menyetujui tuntutan pemberlakuan syariat Islam yang disampaikan 

oleh Daud Beureueh selaku Gubernur Aceh waktu itu.83 
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Namunjaminan lisan Soekarno ituticlaYmemilki kekuatan legal-

formal karena Soekarno keberatan untuk memberikan persetujuan 

secara tertulis. Syariat Islam tidak memperoleh legitimasi formal dan 

Pemerintah Pusat waktu itu, bahkan Aceh yang semula sebuah Pro-

vms' dengan status Istimewa keniudian dilebur menjadi bagian dan 

Provinsi Sumatra Utara. Kondisi yang demikian itulah yang memicu 

kekecewaan dan kemudian melahirkan pemberontakan DI/TII rakyat 

Aceh di bawah pimpinan Daud Beureueh sendiri, yang mengandung 

sernangat perlawanan terhadap Pemerintah Pusat yang dianggap 

telah mengkhianati rakyat Aceh, dengan pilihan menjadi negara sen-

diri yang bebas untuk memberlakukan syariat Islam sebagaimana 

tuntutan dasar rakyatAceh kala itu. Setelah melalui pergolakan politik 

DITll yang melelahkan dan menimbulkan penderitaan yang panjang 

maka baru pada tahun 1957 Pernerintah Pusat melalui Peraturan Pe-

merintah Nomor 29/1957 membentuk Pengadilan Agama dengan 

kewenangan hanya untuk rnenangani hukum keluarga can waris, se-

lain kewenangan (otoritas) yang terbatas can sub-ordinasi karena 

keabsahannya baru memperoleh kekuatan hukum setelah dkukuh-

kan oleh Pengadilan Negerh TM  

Bagi rakyat dan elite Aceh bahwa pembenlakuan syariat Islam de-

ngan status Aceh sebagai Daerah Istimewa merupakan hal yang wajar 

mengingat sejarah can jasanya yang besar terhadap kemerdekaan 

dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 

Ketika tahun 1960 Daud Beureueh turun gunung—setelah arus besar 

pemberontak di luar kelompok"ganis keras" Daud Beureueh melaku-

kan ikrar Lamteh tahun 1958 yang mengakhiri perlawanan DIITII ter-

hadap Pemerintah Pusat—can mengajukan syarat pemberlakuan 

unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri 

pemberontakan Dh/TIl di bawah kepemimpinannya, maka sejak itu 

dihasilkan maklumat Konsepsi Pelaksanaan Unsun-Unsur Syariat Islam 

bagi Daerah Istimewa Aceh. Lebih jauh lag] pack 1962 sebagai bentuk 

rekonsiliasi atas tuntutan rakyat Aceh melalui penlawanan DI/TIl yang 

berlangsung sejak 1953 itu, dikeluarkan keputusan Nomor 061/31 
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1962 oleh Panglima Komando Daerah Militer 1/Iskandar Muda (M. 

Jasin) yang berisi tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang 

pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada saat 

yang sama DPR-GR Daerah Aceh pada 15 Agustus 1962 mengeluarkan 

pernyataan resmi yang memfrita pemerintah daerah memberlakukan 

syariat Islam bag! penduduk Aceh yang beragama Islam. Sejak itu 

proses legislasi pernberlakuan syariat Islam dikeluàrkan seperti pada 

peraturan pemerintah daerah Nomor 1 tahun 1963 tentang peIaksa 

naan syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh, tetapi sayangnya baliwa 

peraturan daerah tersebut atas rekomendasi Departemen Agama ke-

mudian tidak rnemperoleh pengesahan Pemerintah Pusat? 5  

Pemberlakuan syariat Islam bagi masyarakat Aceh tampaknya se-

lalu mengalarni proses politiktarik-menarikdengan Pernerintah Pusat 

di Jakarta baikdalam pengabsahannya maupun pelaksanaannya. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam perkembangan berikutnya ketika Gu-

bernur Hasby Wahidy mengambil kebijakan untuk pelaksanaan sya-

nat Islam melalui pembentukan Biro Unsur-UnsurSyariat Islam di Kan-

tot Gubernur yang dipimpinnya dan memprakarsal pembentukan 

Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, te-

tapi langkah positif tersebut hams dibayar dengan posisinya yang 

kemudian diganti oleh MuzakirWalad pada tahun 1968. Ditengarai 

bahwa penggantian Hasby terkait dengan upaya "Islarnisasi" yang 

dilakukannya dan masa Ialunya sebagal aktivis pemuda PIJSA. Muza-

kit Walad sendiri pada masa awal jabatan gubernurnya melanjutkan 

langkah Hasby dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6/ 

1968 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan 

unsur-unsur syariat Islam, tetapi keputusanWalad tersebut kemudian 

ditolakjuga oleh Pemerintah Pusat, sehingga sejak penolakan itu Gu-

bernurWalad maupun para pemimpin daerah Aceh setelahnya tidak 

pernah Iagi menyinggung soal syariat Islam untuk Daerah Istimewa 

Aceh.86  

Sejak tahun 1968 itulah, Iebih-Iebih pada masa pemenintahan 

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan dominasi rezim 
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militeryang represif, maka isu dan tuntutan pelaksanaan syariat Islam 

tidak muncul ke permukaan. Dengan kebijakan deideologisasi can 

depolitisasi disertai kebijakan-kebijakan yang represif, balk terhadap 

partai-partai politik, maupun terhadap kekuatan-kekuatan masyara-

kat pemerintahan Orde Baru semakin meminggirkan masyarakat 

Aceh dalam konstelasi nasional. Sejarah seolah berulang kembali 

bahwa rakyat dan daerah di Serambi Makkah itu harus menerima per-

lakuan dan kebijakan yang menempatkan Aceh sebagai aricaman 

bagi Jakarta. Lebih-Iebih setelah proses pembangunan bercorak top-
down (kebijakan car atas, pusat) yang semakin menimbulkan kesen-

jangan sosial-ekonomi di daerah Aceh, kendati secara fisik mengalami 

kemajuan yang artifisial. 

Pada awal kelahiran Orde Baru, pernah DPRD-GR (Dewan Perwa-

kilan Rakyat Daerah-Gotong Royong) menyusun Perda (Peraturan 

Daerah) tentang pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam, sebagai ape-

rasionalisasi dari status keistimewaan Aceh dalam tiga bidang khusus, 

yaitu agama, pendidikan, can kebudayaan.Tetapi, Perda pelaksanaan 

syariat Islam tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak disetujui 

Pemerintah Pusat di Jakarta melalul Departemen Dalam Negeri. Arnir 

Mahrnud, sebagai Menteri Dalam Negeri, clan dikerial orang dekat 

can salah satu operator politik Soeharto waktu itu, bahkan menyata-

kan,"Aceh ini apa-apaan, sudah dikasih istimewa, masih minta lagi1' 

Akhirnya, tuntutan can keputusan nakyatAceh melalul lembaga legis-

Iatifdaerahnya (DPRD-GR) untuk melaksanakan syariat Islam kandas 

di tangan rezim Orde Baru itu, yang membangkitkan kembali luka 

lama berupa kekecewaan terhadap Pemenintah Pusat. 

Kekecewaan rakyat Aceh itu seakan membangkitkan trauma lama, 

dengan didorong oleh berbagai faktor pemicu Iainnya, kemudian 

melahirkan kembali gerakan perlawanan baru Gerakan Aceh Merdeka 

(CAM) pada pengujung tahun 1970. Pada situasi yang diwarnai ke-

tegangan baru itulah Daud Beureueh dibawa ke Jakarta karena di-

curigal terlibat CAM, sedangkan HasanTiro melarikan diri ke luan ne-

geni. Perkembangan ini sekaligus menandai babak banu perlawanan 
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GAM yang kemudian memperoleh dukungan rakyat Aceh terhadap 

Pemerintah Pusat di bawah rezim Orde Baru. Pada 1978 hingga sekitar 

sepuluh tahun Iamanya rezini Orde Baru memberlakukan kebijakan 

politikdan militer yang semakin represif dengan menempatkan Aceh 

sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang di kemudian hari menjadi 

trauma politik yang klan mendalam clan menimbulkan korban yang 

banyak menyengsarakan kehidupan rakyat Aceh. Pada era yang 

sangat mencekam can penuh kegelapan itu, maka isu clan agenda 

penerapan syaniat Islam oleh masyarakat Aceh pada era Orde Baru Ito 

kemudian benar-benar tenggelam. Jangankan untuk menerapkan 

syaniat Islam, bahkan untuk bertahan hidup pun niereka harus penuh 

pertaruhanTetapi, GAM terus melakukan perlawanan clan menyusun 

kekuatan, sehingga gerakan perlawanan gerilya rnelawan pemerin-

tah Indonesia Ito terus berlangsung hingga Orde Baru tumbang pada 

1998. Kendati era Reformasi menjanjikan iklim politik baru yang Iebih 

demokratis, GAM tetap melakukan perlawanan bersenjata can mem-

perjuangkan Aceh Merdeka, hingga dicapai kesepakatan damal Hel-

sinki pada tahun 2005. 

Terdapat pendapat yang kuat di kalangan rakyat dan tokoh-tokoh 

Aceh, bahwa berbagai gejolak dan pemberontakan rakyat Aceh ter-

hadap Pemerintah Pusat selain karena merasa memperoleh perlaku-

an tidak adil yang tidak dapat diterima oleh rakyat Aceh yang menu-

liki harga diri yang tinggi clan heorisme melawan penjajahan pada 

masa lalu, secara lebih mendasar karena tidak dipenuhinya janji sejak 

Presiden Soekarno berkuasa untuk menerapkan syariat Islam di Aceh. 

Pemberontakan memang selalu menimbulkan korban, tetapi rakyat 

Aceh sesungguhnya sangat setia pada Republik, bahkan kalau boleh 

diperbandingkan,tidakada yang begitu tinggi cintanya kepada Indo-

nesia, kecuali rakyat Aceh sebagaimana pernah ditunjukkan ketika 

menyumbangkan pesawat pertama untuk Pemerintah Pusat secara 

sukarela. Kecintaan terhadapTanah Air merupakan ekspresi dan Se-

mangat keislarnan. Daud Beureueh juga memimpin perlawanan can 
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kemudian turun gun Ling karena landasan Islam, yakni jaminan syariat 

Islam dapat diterapkan secara nyata di negeri Serambi Makkah mi80 

Pembentukan NAD dan Penerapan Syariat Islam 

Kendati Orde Baru tumbang pada tahun 1998 clan era baru Reformasi 

lahir, tetapi kebijakan yang cenderung otoriter atau represif pada ta-

hun-tahun awal pemerintahan baru balk pada masa Habibie, Abdur-

rahman Wahid, can Megawati Soekarnoputri tetap berlangsung ca-

lam kadar yang lebih menurun, sementara GAM terus melakukan 

pembangkangan politikdan fisik. Pada masa pemerintahan di bawah 

kepemimpmnan Presiden Susilo Banibang Yudhoyono mash tetap 

memperlakukan Aceh dalam kebijakan Darurat Sipil karena masih 

bercokolnya CAM, kendati Aceh sejak era Reformasi telah berubah 

status Otonomi Khusus menjadi Nanggroe Aceh Darussalam dengan 

pemberlakuan syariat Islam di wilayah W. Namun, pada era baru itu 

perubahan iklim politik telah mernberikan tekanan clan sekaligus 

ruang baru bagi rakyat Aceh untuk kembali memperoleh hak-hak da-

sarnya. Pada era Reformasi itu, MPR-RI yang mewakili aspirasi terting-

gi rakyat Indonesia mengeluarkan Tap MPR Nomor 5/1999 clan UU 

Nomor 44/1999 tentang status Aceh sebagai Otonomi Khusus de-

• ngan pemberlakuan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, 

pendidikan yang berasaskan Islam, dan adatyang tidak bertentangan 

dengan syariat Allah Swt. 

Pada era baru itu dalarn rentang waktu 1999-2002, ketika gerakan 

separatis CAM tumbuh semakin kuat, Pemerintah Pusat di Jakarta 

yang didukung oleh DPR, melakukan terobosan baru dengan mene-

tapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyeleng-

garaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 

2001 Pemerintah Pusat bahkan menetapkan Undang-Undang Nomor 

18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istime-

Wa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tahun 2003 

dikeluarkan pula Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Mahkamah 
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Syariyah di Provinsi Nangg roe Aceh Darussalam. SetelahTap MPR clan 

kedua Undang-Undang bagi Aceh tersebut ditetapkan, kemudian 

keluar berbagai Peraturan Daerah (Qanun, Perda) Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam mengenai pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam 

(18 Qanun/Perda) clan Instruksi Gubernur (11 Instruksi) yang meng-

atur berbagai aspek pelaksanaan dan penerapan syariat Islam di bumi 

Serambi Makkah itu. 89  

Kelahiran dan pemberlakuan Undang-Undang disertal Peraturan 

Daerah atau Qanun serta peraturan-peraturan Iainnya yang mengatur 

keabsahan can penerapan syariat Islam di NAD pada era Reformasi ini 

merupakan fenomena baru yang tidak diperoleh sebelurnnya dalam 

sejarah Aceh setelah Ken -ierdekaan tahun 1945. Setelah Indonesia 

Merdeka, janji Presiden Soekarno untuk penerapan syariat Islam di 

Aceh tidak dipenuhi, yang kemudian memicu pemberontakan DI/Til 

di bawah pimpinan Daud Beureueh, kendati akar pemberontakan 

tersebut bersifat kompleks. Setelah Daud Beureueh dengan DI/Til 

yang dipimpinnya melakukan perdamaian can turun gunung, yang 

kemudian melahirkan status Daerah Istimewa bagi Aceh tahun 1959, 

ternyata juga tidak disertai dengan konsistensi can pemberlakuan 

Undang-Undang atau peraturan yang memberikan keleluasaan bagi 

Aceh untuk rnenerapkan syariat Islam. Lebih-Iebih setelah Orde Baru 

lahir can kemudian disusul dengan pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, pernber-

lakuan syariat Islam bahkan status Istimewa bagi Aceh secara tidak 

langsung dicabut atau menjadi tidak berlaku lagi. Kondisi yang pa-

sang-surut semacam itu menyebabkan tumbuhnya berbagal kekece-

waan di kalangan rakyat Aceh, sehingga ketika era Reformasi tiba 

maka sejarah yang buruk tersebut tidak ingin terulang lagi bagi ma-

syarakat Aceh. OIeh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No-

mor44Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18Tahun 2001, me-

ngandung arti yang konkret bahwa umat Islam di Nanggroe Aceh 

Darussalam diberi izin merumuskan kebijakan clan membuat peratur-

an tentang tata kehidupan masyarakat yang sejalan dengan Syariat 
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Islam atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan Syariat 

Islam.9° - 

Secara keseluruhan berbagai bentuk legislasi khusus tersebut Se-

lain memberikan keleluasaan bagi Provinsi paling penuh gejolakter-

sebut untuk mengaturdan mengelola kehidupan secara lebih leluasa 

sebagai jawaban atas bermacam-mcam masalah yang selama ml 

menjadi benih dari kekecewaan-kekecewaan masyarakat di wilayah 

mi, lebih khusus lagi merupakan sejenis irnbalan politik yang diberi-

kan Jakarta bagi masyarakat di Serambi Makkah itu untuk mengern-

bangkan kehidupannya secara otonom yang berbasis pelaksanaan 

syariat Islam yang memang selalu menjadi tuntutan politik paling 

nyaring sepanjang sejarah sejak awal kemerdekaan yang menandai 

dinamika pergolakan di wilayah ini. Muaracari kompromi politikAceh 

can Jakarta itu secara simbolik ditandai dengan pemberian ikon baru 

nama Provinsi di wilayah paling barat Indonesia itu menjadi Nang-

groe Aceh Darussalam atau disingkat NAD, yang mengingatkan atau 

mempertautkan diri dengan nama kerajaan terbesar di bawah ke-

kuasaan pemerintahan Sultan Ali Mughyaiyat Syah (916-936 H/i 511-

1530 M) yaitu Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Dalam penjelasan 

umum mengenai LJU Nomor 18 taliun 2001 antara lain dinyatakan 

sebagai berikut: 

"Hal mendasar dari Undang-Undang im adalab pemberian kesem• 

patan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan member-

dayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, nienumbuh-

kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan 

peran serta masyarakat, menggali dan rnengimplementasikan tata 

bermasyarakat yang sesuai denan nilai luhur kehidupan masya-

rakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam mema-

jukan penyelenggaraan pemerintahan di Provmnsi Nanggroe Aceh 
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Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat.' 1  

Bagi rakyat Aceh, maka sejak menjadi NAD itulah Aceh mengge-

lorakan semangat 'pelaksanaan syariat Islam secara kâffcth (total)' 

yang ditindak-lanjuti dengan berbagai peraturan daerah (Perda) atau 

Qanun. Penggunaan kata "kâffah"dalam konteks penerapan syariat 

Islam secara normatif sesungguhnya tidaklah terlalu penting karena 

ajaran Islam maupun syariat Islam bagi setiap Muslim yang ingin men-

jalankan agamanya dengan balk haruslah sempurna (kôffah), tidak 

boleh setengah-tengah can sebagian-sebagian (parsial). Tetapi, da-

lam gerakan-gerakan Islam yang mengusung isu syariat Islam tam-

paknya kata "kaffah"telah menjadi ikon khusus untuk menunjukkan 

karakter penerapan syariat yang harus menyeluruh balk aspek mali-

pun lingkup penerapannya. Dalam kaitan penerapan syariat Islam di 

Aceh, penggunaan kata"kâffah"bahkan dipandang penting atau stra-

tegis karena memilikitujuan politik (praktis), bukan untukkepentingan 

teoretik atau wacana belaka. Dalam kaitan mi, Al-YasaAbubakar, Ke-

pala Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, memberikan penjelasan seba-

gai berikut: 

"Pertama-tama barangkali perlu diingatkan bahwa setiap orang 

yang taat beragama ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan 

baik don sempurna. Rasanya tidaklah salah sekiranya dikatakan 

hahwa semua orang beragama ingin bertobat can menghapus Se-

mua kesalahannya, paling kurang pada saat akan meninggal du-

nia. Karena hal tersebut penambahan kata kiftali (yang artinya 

sempurna) di belakang kata Syariat tidaklah terlalu diperlukan. 

Tetapi, dalam konteks penerapan SI di Aceh, istilah Syadat Is/am 
secara kâffah yang cenderung digunakan secara Was adalah un-

tuk tujuan politis {praktis), bukan untuk kepentingan teoretis. 

Maksudnya penggunaan istilah mi berkaitari dengan upaya pelak-

sanaan Syariat Islam di Aceh yang akan melibatkan negara, dalam 
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hal mi Pemerintah Provinsi Nanggroe Mob Darussalam tentu de-

ngan dukungari Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-un-

dangan). Kelihatannya penyebutan istilah katfa/, ini menjadi perlu 

hanyalab karena negara akan melihatkan diri dalam pelaksanaan 

Syariat Islam all Aceh. Sekiranya negara tidak terlibat alau dengan 

kata lain sekiranya upaya pengamalan mi merupakan keinginan 

dan pilihan pribadi per pribadi, maka istilah kâffaI, mungkin kurang 

atau bahkan tidak perlu digunakan apalagi untuk didiskusikan. 

Semua kita tenth akan sepakat bahWa seorang Muslim yang baik 

adalah mereka yang menyonalikan diri sacara penub kepada Allah, 

mereka yang berusaha melaksanakan ajanan can tuntunan Islam 

secarâ Iengkap dan menyeluruh." 91  

Pemberlakuan Syariat Islam di P/AD 

Jika merujuk pada dimensi ajaran Islam yang terdiri atas ajaran akidah 

dan syaniat, atau dalam kategoni lain terdiui atas akidah, syaniat, clan 

akhlak, maka sesungguhnya Syariat Islam itu merupakan bagian clan 

ajaran lslam,jadi tidak identik dengan ajaran Islam secara keseluruh-

an. Namun, bagi masyarakat Aceh, konsep syariat Islam itu pada 

umurnnya dimaknai sebagai identik dengan Islam itu sendiri. Kanena 

itu, makna syariat Islam yang dirnaksudkan can diterapkan di Aceh 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum) dalam UU 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pro-

vinsi Daerah Istimewa Aceh ialah'tuntunan ajaran Islam dalam semua 

aspek kehidupan' 3  Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Pasal 5 

ayat (2) bahkan dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh 

meliputi aspek yang luas yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, 

pendidikan can dakwah lslamiyah, baitul mal, kemasyarakatan, syiar 

Islam, pembelaan Islam, qada,jinayat munakahat, can mawanisY 4  

Dengan Iandasan konstitusional fl Nomor 44 tersebut clan UU 

Nomor laTahun 2001 tentang Otonomi Khusus bag! Provinsi Nang-

gnoe Aceh Darussalam serta Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 

2003 tentang Mahkarnah Syar'iyah, penerapan syariat Islam diatur 
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secara Iebih operasional melalul Peraturan Daerah (Perda) atau Qa-

nun serta Peraturan Iainnya (Keputusan, Surat dan Instruksi Gubernur 

NAD) dalam sejumlah aspek syariat Islam. 

Sejurnlah Perda atau Qanun telah ditetapkan, yaitu tentang Ke-

tentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Syariat Islam, pernbentukan 

Majelis Permusyawaratan Ulama, Pelaksanaan Syariat Islam, Penye-

Ienggaraan Pendidikan, dan Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Se-

dangkan Qanun yang dihasilkan ialah tentang Peradilan Syariat Islam; 

Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, lbadah, dan spar Islam; La-

rangan Minurnan Khamardan Sejenisnya, larangan Maisir (Perjudian), 

tentang Khalwat (perbuatan mesum), dan disusul berbagai drafQa-

nun Iainnya seperti Pernanfaatan dan Pembayaran IDlyat, Tugas dan 

Fungsi iaksa dalam Pelaksanaan Syariat Islam, Pengelolaan Zakat, dan 

Penyelenggaraan Aktivitas 

Secara keseluruhan pelaksanaan atau penerapan syariat Islam di 

NAD itu menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan kehidupan adat 

dan kebudayaan yang diintegrasikan dengan syariat Islam (Perda No. 

71Th. 2000 dan Qanur' No. 12/Th. 2004); bidang akidah, ibadah, dan 

Syi'ar Islam (Qanun No.1 1/Th, 2000); larangan minuman khomr (arak, 

minuman keras) dan sejenisnya (Qanun No. 1 211Th. 2003); larangan 

maisiratau perjudian (Qanun No. 1 3/Th. 2003); larangan kh&watatau 

mesum (Qanun No. 14/Th. 2003); pengelolaan dan pembayaran zakat 

(Qanun No. 7/Th. 2004 dan Surat Gubernur No. 4451.12/1227370/ 

2002); pembudayaan kemakmuran Masjid dan Meunasah (Instruksi 

Gubernur No. 05/INSTR/2000); keharusan membaca Al-Quran dan 

pemahaman adat-istiadat daerah bagi murid Sekolah Dasar (Instruksi 

Gubernur Na 02/INSTW1 990); pelaksanaan zakat gaji/jasa bagi setiap 

pegawai/karyawan di Iingkungan pemerintahan (Instruksi Gubernur 

No. 02/INSTR/2002); larangan judi, buntut, taruhan, dan sejenisnya 

(Instruksi Gubernur No. 04/INSTR/2002); tata pergaulan/khalwat an-

tara pria dan wanita (Instruksi Gubernur No. 05/INSTR/2002); dan pe-

Iakcanaan chalat berjamaah di Iingkunqan kantor/instansi/badan/ 
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lembaga/dinas pemerintahan (Instruksi Cubernur No. 06/INSTR/ 

2002). 

Kendati berbagai Peraturan Daerah, Qanun, can Instruksi Guber-

nur telah disahkan di Nanggroe Aceh Darussalam, menurut Al-Yasa' 

Abubakar (Kepala Dinas Pelaksanaan Syariat Islam NAD) masih juga 

terdapat kendala, yaltu Pemerintah Pusat pada masa Abdurrahman 

Wahid maupun Megawati Soekarnoputri sarnpai akhir kekuasaannya 

pada Pemilu 2004 masih juga belum mengeluarkan Peraturan Peme-

rintah Pusat sebagai payung hukum di tingkat nasional untuk pene-

rapan syariat Islam dengan berbagai perangkat kelembagaan yang 

mengawasi dan menjalankannya, sehingga masih dihadapi sejumlah 

ambivalensi atau kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan penerapan 

syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Contohnya, tentang ke-

beradaan clan fungsi lembaga-lembaga peradilan, kejaksaan, kepoli-

Sian yang memiliki jalur struktural dengan lembaga-lembaga serupa 

di tingkat Pusat. 9' 

Al-Yasa' mengakui adanya kekhawatiran penerapan syariat Islam 

secara frontal di NAD, balk clan si maupun cara pelaksanaannya. Na-

mun, kekhawatiran seperti itu sebenarnya tidak perlu muncul apalagi 

secara berlebihan karena terdapat beberapa prinsip yang menyertai 

penerapan syariat Islam. Pertama bahwa syariat Islam itu car segi 

isinya Iebih menyentuh aspek Islaminya, dalam arti Islam secara luas, 

bukan aspek formalitasnya, sehingga tidak sempit. Kedva, syariat Is-

lam diterapkan dalam konteks budaya Aceh yang memang sudah 

melekat dengan ajaran Islam, bukan syariat Islam dalam budaa Arab, 

sehingga konteksnya pun masih berada dalam struktur Negara Indo-

nesia. Ketiga, penerapan syariat Islam berlangsung secara bertahap, 

tidak serta-merta yang membuat pemaksaan, karena pada scat yang 

dilakukan usaha-usaha sosialisasi can memahamkan ajaran Islam 

kepada umat Islam clan rakyat Aceh secara edukatif dan berkelan-

jutan.98  

Namun, penerapan syariat Islam di NAD setelah keluarnya Un-

dang-Undang Keistimewaan can Undang-Undang Otonomi Khusus 
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tampak banyak niasalab karena Pemerintah Pusat sendiri seperti ti-

dak sepenuh hati untuk memberi keleluasaan bagi Aceh untuk me-

nerapkannya secara tuntas. Dalam pandangan Al-Yasa Pemerintah 

Pusat seakan tidaksepenuh hati dan total melepas Aceh untuk mene-

rapkan syariat Islam secara penuh sebagaimana yang dituntut oleh 

umat Islam di provinsi Serambi Makkah itt Sejarah kembali terulang 

dalam bentuk lain, yakni ketidakselarasan secara penub antara tun-

tutan rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan atau 

implementasi syariat Islam di provinsi yang memiliki sejarah penuh 

gejolak itu, kendati secara simbolik daerah mi telah berubah nama 

menjadi Nanggroe Aceh Darussalam dengan status Otonomi Khusus 

yang memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan. Namun, lang-

kah masyarakat Aceh dengan bermodalkan Undang-Undang keisti-

mewaan dan otonomi khusus serta Keputusan Presiden No. 11/Tb. 

2003 tentang Mahkamah Syariyyah, serta dukungan legislasi berbagai 

Perda, Qanun, dan lnstruksi maupun Surat Gubernur, tampaknya ti-

dak menyurutkan tekad dan usaha untuk terus melaksanakan syariat 

Islam secara Iebih nyata. 

Langkah paling konkret dan juga mengundang kontroversi dan 

sementara kalangan di Jakarta mengenai penerapan syariat Islam di 

NAD ialah pemberlakuan atau pelaksanaan hukum cambuk dimulai 

pada Juni 2005 di Kabupaten Sireuen untuk 20 (dua puluh) orang 

pelaku perjudian, perzinaan, dan pelacur yang telah dinyatakan ber-

salah oleh Mahkamah Syariah setempat. Pemberlakuan hukum cam-

bulk tersebut nlenyusul setelah ditandatanganinya Surat Keputusan 

pelaksana Gubernur NAD, AzwarAbubakar, di daerah Meulaboh pada 

hari Jumat, 10 Juni 2005 untuk menjerat para pelaku perjudian, per-

zinaan, dan pelacuran. Surat Keputusan Gubernur sebagai pengganti 

Peraturan Daerah (Qanun) tersebut, menurut Azwar Abubakan, meru-

pakan bukti kesungguhan Pemenintah Daerah dan masyarakat NAD 

untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. 99  

Penerapan hukum cambukdi Aceh memperolehtanggapanyang 

beragam. Bagi sementara pihak bahwa penerapan hukum cambuk 
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tersebut dirasakan kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan 

sebagaimana layaknya maksud dan kandungan syariat Islam, karena 

hanya menyentuh pelaku-pelaku dengan kasus-kasus yang kecil can 

tidak mengejar kasus-kasus besar. Di antara dua puiuh orang yang 

dijatuhi hukuman cambuk di Bireueun, pada umumnya menerima 

hukuman itu sebagai ketaatan terhadap syariat Islam, tetapi di antara 

mereka ada yang meminta agar hukurn cambuk clan hukum syariat 

lainnya diberlakukan pula bagi mereka yang melakukan perjudian 

can pelanggaran syariat Islam yang tergolong kelas kakap, sehingga 

tidak pilih kasih 10° 
Akan tetapi, kalangan Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI), mendukung sepenuhnya penerapan hukum cambuktersebut. 

Tentang pemberlakuan hukum bagi pelaku kejahatan Iebih besarter-

masuk koruptor, pihak MMI bahkan sangat setuju dengan menerap-

kan hukum potong tangan. Menurut salah seorang pengurus MMI di 

Jakarta Mursalin Dahian, pelaku korupsi di NAD seharusnyajuga dita-

ngani dengan menerapkan hukum syariat Islam. Dicontohkan, korup-

tor yang beragama Islam yang merugikan uang negara sebesar Rpl 

juta dipotong satu ruas jar tangannya, koruptor dengan kerugian 

uang negara Rpl Ojuta dipotong sepuluh ruasjari tangannya, sedang-

kan untuk koruptor di atas Rpl miliar dipotong telapak tangannya. 

Prosesi hukum cambuk clan potong tangan itu menurut Mursalin 

Dahian, hendaknya ditayangkan langsung di televisi can diberitakan 

oleh seluruh media massa cetak maupun elektronik, mengikuti ta-

yangan langsung hukum cambukdi Kabupaten Bireueun. 101  
Kendati pemberlakuan syariat Islam all NAD merupakan Iangkah 

maju yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelum-

nya, kondisi tersebut mash saja dinilai belum optimal oleh sebagian 

kalangan di Provinsi Serambi Makkah tersebut, Iebih-lebih jika diban-

dingkan dengan masa kejayaan Aceh pada zanian Kerajaan Nanggroe 

Aceh Darussalam (KAD). Kendati di era Reformasi Aceh berubah status 

menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan basis pelaksanaari 

syariat Islam, bagi sebagian kalangan hal itu tidaklah identik dengan 
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keberadaan Aceh pada rnasa Kerajaan Aceh Darussalarn (KAD). Aceb 

pada era KAD merupakan negara Islam yang sepenuhnya berdaulat 

dengan dasar Islam, tetapi NAD hanyalah bagian car negara Indone-

sia yang berdasarkan Pancasila, sehingga kendati NAD menerapkan 

syariat Islam tetapi tetap berada dalam negara sekuler can meng-

alami sekularisasi. (AD pada masa lalu merupakan negara dengan 

peradaban (tamaddun) tinggi, sedangkan NAD merupakan salah satu 

wilayah di Negara Republik Indonesia yang tidak bebas clan tidak ber-

daya.'°' 

Jika ditakar secara lebili realistik, tentu saja tidaklah proporsional 

untuk membandingkan Aceh pada zaman KAD can NAD karena ke-

beradaan, struktur, dan kondisinya telah jauh berbeda, sehingga per-

kembangan Aceh menjadi NAD pada saat ini sesungguhnya meru-

pakan kondisi yang jauh lebih baik terutama jika dikaitkan dengan 

aspirasi untuk mernperoleh status Otonomi Khusus dengan pernber-

lakuan syariat Islam yang cukup leluasa. Kondisi clan status NAD me-

rupakanjalan clan pilihan politik paling kompromistikatau akomoda-

fit antara aspirasi rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta, yang 

melampaul status wilayah lain di Indonesia. Tantangan yang datang 

kemudian justru menyangkut pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu 

sendiri, apakah membuat rakyat Aceh semakin damai, aman, sejah-

tera, maju, clan Iebih baik secara nyata dan luas sebagaimana sema-

ngat dasaryang terkandung dari inti ajaran dan pemberlakuan syariat 

Islam di Nanggroe Aceb Darussalam. 

Mengenai sejauh mana ketenlibatan negara dalarn halin! Peme-

rintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rnenerapkan atau member-

lakukan syariat Islam juga masih menjadi bahan wacana can perde-

batan. Apakah negara (Pemerintah WAD) harus secara penuh clan 

menyeluruh terlibatdalam pembenlakuan syariat Islam atau hanyalah 

sebagian dengan peran yang tidak harus optimal dan menyeluruh. 

Jika negara harus tenlibat pun, dalam hal mi terdapat beberapa pan-

dangan yang masih berkembang. Pertama, terdapat aspek syariat Is-

lam yang akan dicampuri atau diurus oleh negara, misalnya dengan 
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cara memasukkan aspek tersebut ke dalam sistem hukum yang akan 

dikawal oleh negara, dalam hal mi oleh pengadilan dan aparat pene-

yak hukum lainnya. Kedua, terdapat aspek syariat Islam yang dima-

sukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal can diajarkan kepada 

semua siswa/rnahasiswa Muslim di seluruh Aceh. Ketiga, terdapat as-

pek syariat Islam yang menjadi bahan pertimbangan bagi negara 

(Pemerintah NAD) ketika mengambil kebijakan. Keempat, terdapat 

aspek syariat Islam yang penerapannya diserahkan kepada masyara-

kat dengan negara berperan sebagai pemberi-fasilitas seperti menye-

diakan tempat ibadah dan lain-lain. Kelinia, terdapat aspek syariat 

Islam yang tidak dicampuri dan tidak difasilitasi oleh negara, yang 

pelaksanaannya betul-betul diserahkan pada ketaatan can kesadaran 

setiap Muslim sepertidalam melaksanakan shalat wajib lima waktu 

can sebagainya 103  

Pemberlakuan atau penerapan syariat Islam di NAD sebagaimana 

berlaku di daerah lain di Indonesia, memang akan menjadi titik per-

taruhan bag! Islam sebagai ajaran maupun bagi umat Islam sebagai 

pemeluknya. Jika dengan pemberlakuan syariat Islam tersebut bersi-

fat parsial dan menimbulkan efek negatif yang membuat rakyatAceh 

menghindar dad syariat Islam, serta tidak memiliki kaitan langsung 

dengan peningkatan kemajuan dan kebaikan bagi keseluruhan rak-

yat Aceb, maka wibawa ajaran Islam can umat Islam akan ikut luruh 

atau turun, sehingga menjadi arus balik yang buruk. Sebaliknya,jika 

dengan pemberlakuan syariat Islam itu rakyat NAD menjadi lebih balk 

dalam kehidupannya, maka pemberlakuan syariat Islam akan menja-

di contoh yang baik sekaligus menepis pesimisme atau bahkan pan-

dangan negatif yang selama mi berkembang, bahwa penerapan sya-

nat Islam sekadar tuntutan yang tidak realistik can bukanlah jalan 

keluar atau solusi terbaik bagi rakyat Aceh. 

Penerapan Syariat Islam di Jawa Barat 

Berbeda dengan di Aceh can Sulawesi Selatan, gerakan penerapan 

syariat Islam di wilayah Jawa Barattidak menggema di pusat provinsi, 
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yakni di Kota Bandung. Gerakan penerapan syariat Islam di wilayah 

Priangan mi langsung di beberapa daerah yakni Cianjur,Tasikrnalaya, 

Garut, Indramayu, dan Banten sebelum memisahkan diri dan Jawa 

Barat. Gerakan tersebut merupakan titik temu antara aspirasi yang 

tumbuh cari umat Islam setempat dan para bupati yang sejak awal 

pemilu untuk pemilihan kepala daerah mengampanyekan untuk 

pembenlakuan syaniat Islam. 

Gerakan penerapan syariat Islam di Jawa Barat tidak dimulai can 

menggema di Bandung tampaknya karena pluralitas masyarakat de-

ngan dinamika sosial-politikyang Iebih beragam, sehingga tidak me-

luas can mengerucut menjadi gumpalan gerakan sebagaimana ter-

jadi di sejumlah daerah diTatar Pasundan maupun yang berkembang 

di Aceh can Sulawesi Selatan. Namun, kendati tidak menggema di ibu 

kota provinsi, gerakan penerapan syaniat Islam di Jawa Barat tetap 

memiliki kanakter kuat, bahkan Cianjur termasuk pelopordalam karn-

panye can pemberlakuan syaniat Islam di daerah ketika daerah-dae-

rah lain masih mendiskusikan dan menyosialisasikannya, kecuali yang 

berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam yang memang memiliki dma-

mika sosial-politik sendiri dalam percaturan politikdi Indonesia dalam 

rentang waktu dan konteks kesejarahan yang panjang. Jawa Barat 

sebagaimana Aceh dan Sulawesi Selatan merupakan lahan subur bagi 

tumbuh can benkembangnya gerakan pemberlakuan atau penerap-

an syariat Islam di Indonesia karena salah satu faktor kondisionalnya 

memiliki kesamaan dengan kedua wilayah di ujung Barat can Timun 

Indonesia itu, yaltu urnat Islam yang mayoritas can dikenal secara 

nominal sebagai penganut Islam yang taat dan bahkan fanatik. 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduk-

nya sekitar 40 juta jiwa dengan pemeluk agama Islam cukup besar 

yaitu 973%b04  Provinsi yang luasnya sekitar 55.000 km 2  dan tanahnya 

subur hi termasuk daerah yang kehidupan masyarakatnya dikenal 

taat dalam menjalankan kewajiban agama Islam.' 05  Masyarakat Sunda 

di Jawa Barat demikian kuat dalam memeluk agama Islam terkait de-

ngan sejarah kedatangan agama ini melalui Banten, yang boleh dibi- 
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lang tidak begitu kental warna ke-Hindu-annya. Oleh karena itu, Islam 

yang hadir dan berkembang di Tatar Pasundan itu Iebih tampak pu-

ritan atau tidak sinkretis sebagaimana wilayah-wilayah Islam di Jawa 

Tengah can daerah-daerah lainnya yang niemperoleh pengaruh Hin-

du yang kuat. Bagi kerajaan-kerajaan Islam di luar Tatar Pasundan 

seperti Demak misalnya, salah satu motif paling penting darii serang-

annya terhadapwilayah di ujung barat Pulau Jawa itujustru didororig 

oleh faktor keyakinan Islam, sehingga melalui pintu masuk kerajaan 

Banten pada tahun 1527 Demak melancarkan ekspansinya yang ber-

sifat politik dan keagamaan.'° 6  

Dalam versi lain, kedatangan Islam di Jawa Barat secara terjadi pa-

da tahun 1470 ketika seorang ulama dari negeri Arab bernama Syarif 

F-lidayat datang ke tanah Pasundan, tepatnya ke Cirebon. Syarif Flida-

yat menurut kisah Carta Purwaka Caruban Nagari yang disusun oleh 

Pangeran Arya Carbon tahun 1720, adalah putra dart Sultan Mahmud 

dari Mesir dengan ibu bernama Nyi Lara Santang, putri car penguasa 

Tanah Sunda. Kedatangan Syarif Hidayat untuk menelusuni jejak ne-

nek moyangnya di Pasundan, yang sebelum ke Cirebon sempat ben-

kenalan dengan Sunan Ngampel (Sayid Rahmat). Syarif Hidayat ke-

mudian menyebarkan ajaran Islam di Pasundan, yang di kemudian 

hari dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati 

dari Cirebon. 107  Islamisasi yang dilakukan Syarif Hidayatullah karena 

terbilang keturunan penguasa Pasundan, yakni di era Prabu Siliwangi, 

memasuki wilayah istana sehingga Islam kemudian meluas ke selu-

nuhTatar Sunda, meskipun menunut kisah yang meluas di masyarakat 

Sunda bahwa Prabu Siliwangi sendiri tidak bersedia memeluk Islam 

can lebih memilih masuk hutan. 

Kedatangan Islam ke wilayah Priangan melalui Cirebon, talk ada 

yang membantah, tetapi Islamisasi dalam konteks perluasan Islam di 

Nusantara yang juga menyebar ke wilayah Pasundan, secara lebih 

menonjol terkait dengan politik kerajaan Islam Demak, yang tidak 

senang terhadap politik Pakuwan Pajajaran yang rnenjalin hubungan 

dengan orang-orang Portugis yang telah menancapkan kekuasaan- 
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nya di Malaka tahun 1511. Politik Demak itu menyangkut persaingan 

atas ekspansi Portugis di Nusantara yang menjajah sambil rnenye-

barkan agama Kristen, sehingga Demak sebagai kerajaan Islam yang 

besar kala itu melakukan ekspansi serupa dengan membawa misi 

menghambat can bahkan rnenyebarkan semangat anti-Kristen yang 

dibawa Portugis. 108  

Sejak kedatangan Islam di Jawa Barat itulah, baik rnelalui Cirebon 

melalui Islamisasi yang dilakukan Syarif I-lidayatullah maupun melalui 

politik Islam Demak ke Pajajaran can Banten, maka masyarakat di Se-

luruhTanah Pasundan secara meluas menjadi pemeluk Islam dan be-

lakangan menjadi masyarakat yang dikenal kuat pengaruh keislam-

annya. Dalam laporan serah terima jabatan Residen Priangan Oos-

thout4 Novembertahun 1907 dinyatakan bahwaOrang Sunda Iebih 

bersemangat can teguh dalam beragama ketimbang orang Jawa, 

karenanya pemerintah harus berhati-hati mengizinkan orang-orang 

Arab melakukan perjalanan ke daerah inif 109  Laporan-laporan senada 

di daerah Priangan lain seperti di Cianjurjuga menyatakan hal yang 

sama, bahwa masyarakat Pasundan memiliki perhatian can tingkat 

ketaatan yang tinggi dalam menjalankan agama Islam. Dalam per-

juangan melawan penjajahan Belanda semangat keislaman dengan 

konsep jihad fisabilillah juga sangat kuat mewarnai perlawanan ma-

syarakatJawa Barat seperti dalam berbagai pemberontakan di Garut, 

Ciamis, Banten, Cicalengka (Bandung), Cianjur, can Sukabümi, 

Agama Islam bahkan melekat dalamjati diri orang Sunda. Menurut 

ahli sejarah Ahmad Mansyur Suryanegara, bahwa "Orang-orang Sun-

da itu identikdengan Islam. Ada yang menyebut 'ritual lama'di Sunda 

itu selalu dimaknai dengan Islam. Bukan dengan yang lainnya'2'°Ti-

dak berlebihan jika Islam can masyarakat Sunda dilukiskan sebagai 

berikut: 

Jika Anda suatu waktu berkunjung ke pelosQk tanab Sunda, Ja. 

wa Barat, Anda akan melihat cahaya Islam memancar dari masya-

rakatnya. Jika waktunya tiba, dengan mengenakan kerudung 
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sambil menenteng Al-Quran, wang dewasa dan anak-anak perem• 

puan Sunda berbcndongbondung rnenuju langgar•langgar atau 

mushalah•mushalah untuk menegakkan shalat sambil mengaji Al-

Quran. Meskipun masih relatit kecil, mereka telah Iasih membaca 

bait-bait syat Al-Quran. Dernikian pula dengan para lelakinya. De-

ngan memakai sarung dan peci, niereka pun berduyun-duyun me-

nuju langgar untuk menunaikan kewajiban shalat sambil dengan 

sabar dan tekun nienyimak serta mendengar uraian pelajaran Is-

lam dari para guru ngaji. 

Tak hanya saat shalat, cahaya Islam pun tarupak dalam kehi-

dupan sehari-hari. Prinsip ukhuwah Islamiyah telah mereka jalan-

kan sejak ratusan tahun silarn. Misalnya, jika salah seorang te-

tangganya mengalami musibah, maka tanpa harus diperintah, 

kaum Muslim Iainnya berlomba-lomba rnemberikan bantuannya. 

OIeh kareiia itu, tidaklah berlebihan jika tanali Pasundan so-

ring dijuluki sebagai Serambi Makkah-nya Jawa. Itu disebabkan 

nilai-nilai Islam telah melekat deism diri masyarakat Sunda dalan 

kurun waktu yang lame. Ibarat carat yang mengalir dalam tubuh, 

Islam tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Parahyangan. Islam 

telah mendarah-daging sekaligus rnenjadi spirit perjuangan masya-

rakat Sunda.""' 

Ketaatan pada ajaran Islam di Jawa Baratjuga menyangkut masa-

Iah moral atau akhlak berdasarkan syaniat Islam. Pada 1918 di desa 

Cibedug, Kecamatan Cilaku, pernah terjadi seorang kiai (ajengan) di-

gugat penduduk dengan tuduhan mempermainkan agama karena 

mengawini santninya yang masili dalam masa 'iddab (waktu tertentu 

yang tidak boleb dinikahi sebelum habis batasnya setelah bercerai), 

kendati kiai tersebut memiliki dalil "qabla dukhiDl"(boleh dinikahi ka-

rena belurn bergaul dengan suami sebelumnya). Kejadian lain, di dae-

rah Leles, Garut, juga seorang kialjuga digugat karena menyeleweng 

kan dana zakat dan infak untuk memperkaya diri senidiri.' 12  Padahal, 

Mai sangatlah dihormati dan memperoleh status sosial tinggi di Jawa 
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Barat sebagaimana hal serupa terdapat di daerandaerah santri lain-

nya di Indonesia. 

Islam di Jawa Barat, selain yang bercorak sufisme,juga yang cukup 

menonjol bercorak syariat. Pondok pesantren dan peran para kiai 

yang disebut ajengan sangatlah besar dalam membentuk keislaman 

masyarakat Islam diTanah Pasundan ini. Penerapan syariat Islam bah-

kan sejak awal cukup kuat di Tatar Pasundan seperti di Sukabumi, 

Cianjur, can Garut, dengan menyelengarakan hokum keluarga seper-

ti waris can perkawinan," 3  selain dalam hal beribadah seperti shalat, 

puasa, zakat, haji, can Iainnya sebagaimana tuntunan fiqih Islam. 

Meskipun dalam praktiknya masih terdapat pemeluk Islam di Jawa 

Barat yang melaksanakan adat-istiadat leluhur sebelum Islam datang, 

mereka tidak suka jika adat-istiadat yang dijalankannya itu berten-

tangan dengan ajaran Islam. 

Jawa Barat hingga saat in' termasuk provinsi yang setiap tahunnya 

memberangkatkan jumlah jamaah haji terbesar di Indonesia, yang 

menggambarkan semangat keagamaan yang tinggi, setidak-tidaknya 

secara formal untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. 114  Pada za-

man Belanda, kegiatan ibadah haji di kalangan umat Islam menjadi 

salah satu perhatian 'politik Islam" kolonial Belanda, karena melalui 

ibadah ke Tanah Suci itulah tumbuh mobilisasi can jaringan umat 

Islam sedunia yang menjadi salah satu pintu rnasuk perhatian Dunia 

Islam terhadap perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah se-

kaligus jembatan tumbuhnya gerakan reformasi can revivalisme Is-

lam di Indonesia. 115  

Dalam konteks politik, masyarakat Sunda pada masa lalu melekat 

dengan ideologi politik Islam melalui Partai Syarikat Islam Indonesia 

(P511) yang merupakan kelanjutan cari Syarikat Islam (SI) can Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Dua partai politik lslamtersebut 

cukup kuat di Jawa Barat, bahkan Masyumi termasuk pemenang da-

lam Pemilu 1955, sehingga wilayah ini bersama Aceh dan Sulawesi 

Selatan dikenal sebagai kantong Masyumi. 116  Kartosoewirjo yang di 

belakang had (sejak 7 Agustus 1949) menjadi pirnpinan (Imam) DI/TIl 
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di Jawa Barat, pada awalnya terlibat dalam aktivitas dua partal Islam 

tersebut. Melalui P511, Kartosoewirjo melakukan aktivitas politik non-

kompromi ketika tahun 1929 menjabat sebagai Komisaris 1 3511 Wilayah 

Jawa Barat, yang semakin memperkuat posisinya di wilayah Priangan 

itu. Lebih-lebih satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 1928 Kartosoe-

wirjo berhasil mempersunting putri tokoh PSII Malangbong (Garut) 

Ajengan (Kiai) Ardiwisastra, Siti Dewi Kalsum, sehingga sejak itulah 

tokoh yang dikenal berwatak keras ni seolah menanamkan benih 

gerakan DI/rIl yang kelakdipimpinnya. Di tempat mertua clan istrinya 

itulah tepatnya di Cisitu (Malangbong) pada tahun 1940 tokoh 011Th 

in' membangun tempat perkaderan politik P511 yang dinamakannya 

Suffah dari Malangbong itu pula Kartosoewirjo pada tahun 1936 

memperkenalkan politik"Hijrah"dani P511 yang dipimpinnya atas per-

setujuan pimpinan P511 Abikusno Tjokrosujoso yang dikatakannya 

jalan tengah antara politik kooperasi dan non-kooperasi tetapi de-

ngan pninsip non-kompromi dalam menghadapi penjajah Belanda. 

Dengan politik Hijrah itu Kartosoewirjo menyamakan perjuangan 

politik P511 denganjihad pada waktu Nabi hijrah, serta memperkenal-

kan sikap P511 dalam menjalankan politik sebagai politik Islam, yang 

dikatakannya bahwa "yang dimaksudkan dengan politik dalam pa-

ham Partai Syarikat Islam Indonesia ialah politik Islam, politik sepan-

jang ajaran-ajaran Islam. Dalam politik Islam itu, bagi Kartosoewirjo, 

harus terdapat syarat-syarat yang dipenuhi dalam mencapai Dunia 

Islam atau Dar al-Islam yang murni, yakni dalam Dunia Islam tersebut 

manusia harus menjalankan perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya 

secara sungguh-sungguh can benar. 

Kartosoewirjo juga aktif di Masyumi sejak partai Islam mi berdiri 

tahun 1945 di Yogyakarta dan kemudian menjadi wakil Pengurus Be-

sar Masyumi di Jawa Barat can ketika gerakan Dh/TIl mendekati saat-

saat berdirinya (tahun 1949) tokoh kontroversial ini mengganti Ma-

syumi di wilayah Tatar Pasundan itu menjadi Majelis Islam Pusat 

(tahun 1948) clan kemudian mengubahnya lagi menjadi Majelis Ima-

rnah dengan dirinya sebagai Imam untuk menjalankan "sebuah pe- 
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merintahan Islam sementara di Jawa Barat yang harus ditaati oleh 

seluruh Umat Islam di daerah tersebut' 11 ° Masyumi sendiri bagi Kar-

tosoewirjo rnemang merupakan wadah perjuangan politikyang dira-

sakannya tepat karena partai politik mi memiliki tujuan"menciptakan 

sebuah negara hukum yang berlandaskan ajaran agama Islam' Hing-

ga tahun 1948 itulah Kartosoewirjo masih berharap gagasan negara 

Islam sebagai alternatif apabila Republik Indonesia di Yogyakarta ja-

tuh atau kalaupun tidak jatuh cita-citanya itu dapat disetujui oleh 

Pemerintah Pusat. Namun, setelah ternyata Pemerintah Pusat tidak 

menyetujui gagasan Negara Islam ala Kartosoewirjo itu, maka pada 7 

Agustus 1949 akhirnya car Malangbong. Garut Jawa Barat diprokia-

masikan gerakan DI/Til untuk membentuk Negara Islam Indonesia 

rnula-mula di wilayah Jawa Barat untuk kemudian di selurub Indone-

sia. 

Jawa Barat dalam pergerakan Islam politik pun akhirnya menjadi 

basis utama dan bahkan "pelopor"gerakan DI/Til yang dipimpin Kar-

tosoewirjo itu, yang menjadi"kiblat"gerakan-gerakan serupa di Aceh, 

Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, can beberapa daerah di Jawa 

Tengab. Menurut Bung Tomo sebagaimana dikutip Dengel, rakyat 

Pasundan atau masyarakat Jawa Barat yang dikenal saleh (taat ber-

agama) telah dimanfaatkan oleh Kartosoewirjo untuk mewujudkan 

penlawanan dan tujuan politiknya dengan membawa-bawa agama 

Islam ke dalam perjuangannya." 9  

Di Jawa Barat sejumlah peristiwa yang melibatkan sentimen-sen-

timen agama Islam memang sening muncul ke permukaan dalam 

sejarah gerakan protes. Peristiwa Cianjur-Sukabumi pada 22 Septem-

ber 1885 yang memancing suasana membara di kalangan pengikut 

tarekat Naqsyabandiyyah yang melibatkan pihak Belanda can Patih 

Sukabumi, gerakan pemberontakan petani Banten (Cilegon) pada 9 

sampai 30 Juli tahun 1888 yang cukup besar clan nieluas, gerakan 

penlawarian kelompok Haji Hasan di Leles (Garut) pada 7 Juli 1919 

yang berakhir dengan penumpasan oleh pihak Belanda, yang ketiga- 
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nya terjadi di Jawa Barat yang melibatkan gerakan perlawanan ke-

lompok tarekat terhádap pemerintahan kolonial Hindia BeIanda. 20  

Pada zaman pendudukan Jepang, di Jawa Baratjuga terdapat ge-

rakan pemberontakan atau perlawanan fisik yang melibatkan tokoh-

tokoh agarna can institusi Islam (pesantren). Peristiwa pertama, yaitu 

pernberontakan di Singaparna (Tasikmalaya) yang dipimpin Kial Zal-

nal Mustafa yang melibatkan seribu orang disertal para santri dan 

pesantren yang dipimpin Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944, yang 

berakhirdengan penahanan 800 orang yang terlibat pemberontakan 

dan bahkan keluarga can Zainal Mustafa sendiri dibawa clan kemu-

dian dibunuh di Jakarta oleh pihakiepang. Sedangkan peristiwa ke-

dua ialah pernberontakan di lndramayu pada April 1944 yang dilaku-

kan para petani setempat yang menolak untuk menyerahkan hash 

panen padi kepada pemerintah Jepang, yang rnengakibatkan dibu-

nuhnya pegawai-pegawai Indonesia yang bertanggung jawab atas 

penyerahan hasil panen tersebut clan dibakarnya toko-toko milik et-

nik Cina di daerah tersebut 121  Sejak dua peristiwa tersebut pemerin-

tah pendudukan Jepang mengambhl kebijakan Iebih akomodatifter-

hadap umat Islam, termasukdi pedesaan, untuk kepentingan Jepang 

sendiri agar para petani itu dapat meningkatkan produksi pertanian-

nya. 

Dari dinamika sosial can politikyang terjadi di Jawa Barattersebut 

yang melibatkan unsur-unsur Islam di dalamnya, maka dapat ditun-

jukkan betapa masyarakatatau rakyat diTanah Pasundan itu memiliki 

vitalitas keagamaan yang rnemengaruhi tindakan-tindakan kolektif 

mereka dalam menghadapi keadaan sehari-hari hingga ke situasi-

situasi kritis. Pemberontakan-pemberontakan rakyat tersebut seba-

gaimana dalam gerakan-gerakan sosial di Banten menurut Sartono 

Kartodirdjo dengan mudah mengambil bentuk keagamaan oleh ka-

rena pandangan-dunia orang Banten yang didasarkan pada agama 

can sebagai akibatnya maka protes-protes sosial selalu dipahami me-

nurut pengertian-pengertian agama, sehingga rakyatdengan mudah 

digerakkan dengan menggunakan imbauan keagamaan.122 
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Semangat keagamaan dalam bentuk apa pun aktualisasinya mem-

berikan warna tersendiri dalam kehidupan umat Islam di Jawa Barat 

sebagaimana hal serupa dapat dijumpai di daerah-daerah lain seperti 

di Aceh clan Sulawesi Selatan yang dikenal kental semangat keaga-

maanriya. Dalam kaitan inilah maka dapat dipahami bahwa gerakan 

Islam yang memperjuangkan penerapan syariat Islam pada awal ta-

hun di era Reformasi juga berkembang di Jawa Barat sebagaimana 

terjadi di Aceh, Sulawesi Selatan, can daerah-daerah lain. 

Gerakan penerapan syariat Islam di Jawa Barat pada era tahun 

2000-an itu berkembang di Ciarijur, Garut, Tasikmalaya, lndramayu, 

can Banten yang kemudian memisahkan din cari Jawa Barat serta 

menjadi sebuah Provinsi baru. Dari sejumlah daerah di Jawa Barat, 

terdapattiga daerah yang cukup menonjol dalam penerapan syariat 

Islam yang bersifat parsial, yaitu di Cianjur, Garut, clan Tasikmalaya. 

Penerapan syaniat Islam yang bersifat parsial tersebut sebagaimana 

di daerah-daerah lain terbatas pada aspek-aspek ajaran Islam sepenti 

mewajibkan baca Al-Quran, melaksanakan shalat berjamaah, dan 

berpakaian Muslim bagi para pegawai pemenintahan, pemberantas-

an judi clan minuman keras, can menerapkan akhlak Islam tertentu 

dalam kehidupan publik yang sebenarnya masih belum jelas aspek-

aspeknya yang spesifik selain menjadi simbol umum belaka, seperti 

tulisan-tulisan yang melambangkan simbol Islam. 

Pen erapan Syariat Islam di Cianjur 

Cianjur merupakan daerah pertama yang memeloponi penerapan 

syaniat Islam di Indonesia. Gerakan mi mula-mula muncul pada tahun 

2001 yang ditandai dengan adanya deklarasi umat Islam Cianjur un-

tuk penerapan syaniat Islam pada I Muharram 1422 Hijniyah. Gerakan 

ni secara resmi dideklarasikan Bupati Wasidi Swastomo pada 26 Maret 

2001 di alun-alun Cianjur di hadapan ribuan umat Islam setempat. Hal 

menarik darl gerakan penerapan syariat Islam daerah yang dikenal 

lumbung beras Jawa Barat mi ialah kegigihan Bupati Wasidi dengan 

aparat Pemda yang dipimpinnya dalam melakukan formalisasi syariat 
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Islam melalui Surat Edaran Bupati dan langkah-langkah yang berani 

seperti penutupan tempat-tempat hiburan di Puncak.' 23  Berbagai ke-

lompok rnasyarakat mendukung langkah Pemda Cianjur untuk pene-

rapan syariat Islam itu melalui berbagal bentuk dialog can sosialisasi 

untuk menyukseskannya. 124  

BupatiWasidi merupakan penggagas can pelopor gerakan forma-

lisasi penerapan syariat Islam di kota dinginTatar Pasundan itu. Secara 

politik, gagasan pemberlakuan syariat Islam itu merupakan peme-

nuhan atas janji politik Wasidi ketika awal mencalonkan dirinya jika 

terpilih sebagai Bupati pada tahun 1999. Bupati Cianjur itu memiliki 

alasan dan latar belakang, bahwa gagasan untuk menerapkan syariat 

Islam bermula clan kepñhatinan dirinya menyaksikan krisis moral ca-

lam masyarakat Cianjur seperti maraknya perjudian can pelacuran. 

Padahal, Cianjur dikenal sebagai daerah Muslim yang religius. Dalam 

pandangannya terdapat kesalahan dalam pembangunan di Cianjur 

sebagaimana terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia, yaitu terlalu 

berorientasi pada I9sik, kurang memperhatikan aspek moral dan spiri-

tual masyarakat. OIeh karena itu, diperlukan gerakan moral untuk 

mengernbalikan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat Ci-

anjur, termasuk bagi aparat pemerintahan di daerahnya. Berdasarkan 

hasil pengamatan can perenungannya itu, maka digagas can dita-

warkan penerapan syariat Islam dengan strategi can fokus pada pem-

bangunan akhlak umat Islam melalul "Gerbang Marhamah" atau Ge-

rakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah. 125  

"Gerbang Marhamah"merupakan rencana strategis yang mengan-

dung "format dasar pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Cianjur 

dengan visi ke depan ingin mewujudkan masyarakat Cianjur yang 

Sugih Mukti Tur Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia. ' 126  Konsep"Gerbang Marhamah"tersebut merupakan basil ka-

jian divisi Pengkajian dan Pengembangan LPPI (Lembaga Pengkajian 

dan Pengembangan Islam) dan Tim Perumus yang dibentuk khusus 

oleh Bupati Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan car forum 
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Silaturahmi dan Musyawarah LJmat Islam (SILMLJI) Kabupaten Cianjur 

pada 16 Maret 2002 M (2 Muharram 1423 H). 

"Gerbang Marhamah" di Cianjur dipandang sebagal perwujudan 

darl pelaksanaan atau penerapan syariat Islam dalam kehidupan Se-

han-han. Gerakan Gerbang Marhamah sebagai jalan menuju pene-

rapan syariat Islam dalam konteks sosiologis masyarakat Cianjur ter-

kait dengan potensi masyarakat Cianjur yang mayoritas beragama 

Islam dan dikenal religius-Islami. Gerakan inijuga didukung kuat oleh 

para ulama,juru dakwal -i, lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Fasilitas ibadab dan infrastruk-

turyang terdapat di Cianjuijuga cukup kondusifuntukterlaksananya 

ajaran Islam. Kabupaten Cianjur pada tahun 2000 berpenduduk 

1.946.405 jiwa yang tersebar di 26 kecamatan, 341 desa dan kelurah-

an, dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 1.931.394 jiwa 

atau 99,23%.Terdapat pula 4.169 Llama, 4.046juru dakwah, 9.965 

khatib shalatJumat, 510juru penerangan agama; 666 pondok pesan-

tren, 4.462 masjid, 13.850 mushala, dan berbagal lembaga keislaman 

Iainnya. 127  

Dengan potensi yang demikian masyarakat Cianjur merasa lebih 

yakin diri untuk rnenerapkan syariat Islam melalui Gerbang Marha-

mah. Secara umum gerakan penerapan syariat Islam yang kemudian 

diwujudkan dalam program Gerbang Marhamah Kabupaten Cianjur 

itu, muncul karena adanya peluang sebagai berikut: (1) Komitmen 

masyarakat Cianjur yang ditandai dengan Iahirnya dekiarasi Umat 

Islam Cianjur untuk meningkatkan pengamalan syariat Islam pada 1 

Muharram 1422 bertepatan tahun 2001; (2) Iklim dan spirit Otonomi 

Daerah yang memungkinkan setiap daerah merumuskan send ri 

kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya; dan 

(3) Lahirnya paradigma pemerintahan baru yang lebih banyak me-

nempatkan rakyat di daerah bukan hanya sebagai subjekatau pelaku 

pembangunan, melainkan juga sebagai sumber informasi tempat 

Iahirnya gagasan-gagasan pembangunan.128 
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Penerapan syariat Islam di Cianjur menu rut Ketua MIJI Cianjur, Ab-

dul 1-lalim, bukan mengacu ke masalah hukum, melainkan lebih 

mengarali pada pola hidup masyarakat sesuai dengan program'ter-

bang Marhamah'2' 9 lujuannya ialah untuk membangun masyarakat 

yang balk di Cianjur, yakni masyarakat yang Sugih Mukti Tur IsIami. 13° 
Bag! Ketua MUI Kabupaten Cianjur tersebut, n -iasyarakat Sugih Mukti 

Tur Islami, merupakan cerminan car baldah tayyiboh warabbOn gha-

fUr, yakni masyarakat atau negara yang baik can diampuni Tuhan, 

yang menggambarkan masyarakat yang ideal yang dicita-citakan Is-

lam. Dalam usaha mewujudkan tujuan umat Islam yang penting clan 

strategistersebut, maka Pemda Cianjur bahkan membentuk lembaga 

struktural khusus untuk mengkaji dan melakukan usaha-usaha teknis 

untuk penerapan syariat Islam di daerah mi, yaitu melalui Lembaga 

Pengkajian can Pengembangan Islam (LPPI). 

Penggunaan ikon"akhlakul-kariniah"ketimbang"syariat I s lamwba _ 

91 masyarakat Cianjur, nierupakan langkah pembentukan nilai-nilai 

akhlak Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah 

dalam kehidupan sehari-hani, sebagai tahapan sekaligus bagian tidak 

terpisahkan car upayajangka panjang urnat Islam Kabupaten Cianjur 

untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. 13 ' Pandangan terse-

but didasarkan pada pemahaman bahwa akhlak merupakan bagian 

can keseluruhan sistem syaniat Islam can dalam banyalc hal selalu 

menjadi tolok ukur tingkat keberagamaan setiap Muslim sesuai de-

ngan Hadis Nabi, innôma buitstu ft-utammima maka,im a/-akhláq, 

bahwa "sesungguhnya aku (Rasulullah) diutus untuk menyempurna-

kan akhlak yang mulia1 32  Perjuangan menerapkan syariat Islam sen-

dirl bagi umat Islam Cianjur, selain didorong atas kenyataan empirik 

bahwa 99% penduduk di daerah mi beragama Islam,juga karena ke-

yakmnan tentang Islam sebagai "Manhaj"atau Sistem Kehidupan. Ber-

ikut kutipan yang dimuatdalam Mukadimah Rencana Strategis"Ger-

bang Marhamah"Kabupaten Cianjur: 
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MSebagai sebuah manhaj (sistem kehidupan), Islam diyakini oleh 

pars pemeluknya sebagai ajaran yang tidak saja mampu memberi 

petunjuk manusia kepada Islam menuju keselamatan hidup di akhi-

rat, tetapi juga keselarnatan di curia. Islam bukan hanya sebuab 

sistem kepercayaan, tetapi juga sistem kehidupan. Islam bukan 

hanya berurusan dengan persoalan ritual keagamaan, tetapi juga 

urusan sosial, kemanusiaan, dan ketatanegaraan. 

Itu sebabnya, mengapa Islam tidak hanya mengajarkan bagai-

mana manusia harus mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak, 

tetapi juga mengatur kehidupan di dunia liii. Islam tidak hanya 

mengatur bagaimana hubungan antara makhluk dan Khaliknya, 

tetapi juga bagaimana manusia harus berhubungan dengan sesa-

manya can alam sekelilingnya. 

Bahkan, sebagai sebuah sistem kehidupan, ajaran Islam de-

ngan tegas mengajarkan bahwa kehidupan di akhirat nanti sama 

sekali tidak dilepaskan keterkaitannya dengan ape yang dilakukan 

manusia di dunia im. Ape yang menjadi misi ajaran Islam dalam 

mengatur kehidupan umat manusia di dunia mi tidak lain kecuali 

untuk mewujudkan tips manusia ideal" 133  

Namun, diakui bahwa cita-cita Islam yang ideal untuk membentuk 

masyarakat yang "thayyibOh wa rabbun ghafUr" itu masih jauli dan 

kenyataan. OIeh karena itu, diperlukan upaya bertahap untuk meng-

aktualisasikan nilai-nilai ideal ajaran Islam itu ke dalam tataran ama-

liah sel-iari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Cianjur usaha tersebut 

diwujudkan dalam gerakan "Gerbang Marhamah' Visi "Gerbang Mar-

hamah"ialah mewujudkan masyarakat Ciarjuryang berakhlakul-kari-

mah sebagai landasan bagi terwujudnya Cianjur yang Sugih Mukti 

yang Islami. Adapun misinya ialah: (1) Melakukan upaya clan Iangkah 

untuk rnewujudkan pribadi atau individu berakhlakul karimah sebagai 

landasan bagi terwujudnya keluarga sakinah; (2) Melakukan upaya 

can langkah untuk membangun keluarga sakinah sebagal landasan 

bagi terwujudnya masyarakat Marhamah; dan (3) Melakukan upaya 

dan langkah untuk mewujudkan masyarakat Marhamah, yakni ma- 
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syarakat yang penuh kasih sayang. Strategi untuk mencapai vlsi dan 

misi Gerbang Marhamah tersebut dilakukan nielalui tujuh Iangkah, 

yaitu: (1) Membangun situasi dan Iingkungan yang kondusif bagi ter-

ciptanya perilaku akhlakul karimah di lingkungan aparat clan masya-

rakat; (2) Membangun motivasi clan kesadaran setiap individu Muslim 

akan pentingnya sikap clan perilaku akhlaku! karimah; (3) Memadu-

kan kebijakan clan pelaksanaan Gerbang Marhaniah ke dalam kebi-

jakan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Cianjur; 

(4) Membangun kelompok pelopor (peneladanan) sebagal peng-

gerak akhlakul karirnah dari kalangan aparatur pemerintah, ularna, 

mubalig clan masyarakat; (5) Penggalian dan penggalangan potensi 

sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan, balk sumber-suniber materifi (material resources) maupun 

sumber-sumber non-materiil (non-material resources); (6) Mengga-

lang kerja sama dan kemitnaan dengan berbagai lernbaga yang ada, 

balk lembaga pemerintah maupun lembaga rnasyarakat;dan (7) Me-

lembagakan dan membudayakan sikap clan perilaku akhlakul karl-

mali dalarn seluruh aspek hidup clan kehidupan. 134  

Adapun bentuk penerapan syariat Islam melalui"Gerbang Marha-

mah"yang digulirkan di Cianjur ialah dalam bentukformalisasi seba-

gian unsur-unsur ritual syaniat Islam. Kegiatan-kegiatannya ialah me-

wajibkan baca Al-Quran bagi pegawai dan pemberantasan buta huruf 

Al-Quran di rnasyarakat, pemakaian busana Muslim clan Musliniah, 

kegiatan Jumat Wiling bag! pejabat Pemda, shalat berjamaah clan 

kuliah tujuh menit di lingkungan kantor-kantor pemerintahan, pem-

berantasan minuman keras dan judi, dan pemberantasan tempat-

tempat hiburan sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain di Indo-

nesia. Kegiatan Iainnya ialah melalui upaya pemberdayaan ekonomi 

umattermasukfungsionalisasi zakat clan Iembaga-Iembaga umat se-

perti pemberdayaan pondok pesantren sebágai titik masuk pember-

dayaan umat Islam di daerah yang dikenal kota santri dl Priangan 

barat nj."' 
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Komitmen Penierintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk mene-

rapkan syariat Islam nielalui Gerbang Marhamah yang bersifat terapi 

atas krisis moral yang menjadi keprihatinan Bupati Wasidi sejak awal 

yang cukup ialah penutupan tempat-tempat hiburan malam di Pun-

calk, daerah wisata terkenal yang sebagian besar masuk ke wilayah 

Cianjur, di luar kawasan Bogor. Sejumlah tempat hiburan nialam di-

tutup seperti Diskotek Musro yang berada di kawasan Hotel Prames-

wan, GA Diskotek di Kompleks Green Aple Garden, Palire Diskotek 

Dangdut di Kompleks Bukit Cipendawa, LBR Diskotek di Hotel Lem-

bah Bukit Raya, clan lain-lainTempat-tempat hiburan malam tersebut 

selain karena menyalahi prosedur perizinan juga diangqap tidak Se-

sual dengan semangat Cianjur untuk mewujudkan Gerbang Marha-

mah, yang sering menjadi tempat praktik perjudian dan prostitusi. 

Sedangkan tempat-tempat hiburan Iainnya sebagal tempat family 

karooke, live music, clan kafe, selain hotel clan penginapan, diperbo-

lehkan sejauh sesuai dengan penizinan. Dengan penutupan tempat-

tempat hiburan tersebut Pemkab Cianjur merasa tidak harus takut 

kehilangan sumber pendapatan daerah, sedangkan untuk karyawan 

yang kehilangan pekerjaannya dipersilakan disalurkan ke lapangan 

pekerjaan lain. Langkah tersebut bagi Bupati atau Pemkab Cianjur 

sebagai bukti konsistensi untuk mewujudkan Cianjur sebagai daerah 

yang IsIami) 

Selain memperoleh dukungan luas terutama dari banyak kompo-

nen urnat Islam clan masyarakat Cianjur, tetapi gerakan penerapan 

syariat Islam yang dipelopori Pemkab Cianjur tersebut bukan tanpa 

reaksi clan kalangan yang tidak setuju, terutama dan luar, termasuk 

sebagian pejabat di Jakarta. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid 

rnempertanyakan dan rnenunjukkan sikap sinis atau ketidaksetuju-

annya atas langkah Pemkab Cianjur menerapkan formalisasi syaniat 

Islam.'" Menurut pengakuan Bupati Wasidi, dirinya pernah dituduh 

berbuat makar oleh pejabat pusat di Jakarta, bahwa gerakan pene-

rapan syariat Islam yang dipeloporinya dianggap sebagai kegiatan 
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untuk membentuk negara Islam atau mendirikan negara dalam ne-

gara.' 38  

Cerakan penerapan syariat Islam di Cianjur memang sempat di-

warnai Su pengaitan dengan Gerakan Nil KW-9 (Negara Islam Indo-

nesia Komandemen Wilayah 9) yang dihubungkan dengan Darul Is-

lam (DI) can Pondok Pesantren Az-ZaitUn lndramayu, selain sempat 

memperoleh sorotan dengan Harnbali alias Encep Nurzaman yang 

berasal car Cianjur dalam kasus terorisme di Indonesia. Namun, isu 

tersebut dibantah oleh Bupati Wasidi can Ketua Limum MUI Cianjur 

Abdul HalimY9  Tudingan makar tersebut dibantah pula oleh Abdul 

Gani, DirektunJenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen 

Kehakiman can Hak Asasi Manusia, bahwa peiaksanaan syariat Islam 

(SI) di sejumIah daerah termasuk di Kabupaten Cianjur tidak berten-

tangan dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bah-

Wa dilihat dari kacamata hukum, setiap masyarakat diperbolehkan 

untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, termasukajar-

an Islam, dan hal itu dilindungi oleh undang-undang. 14° 

Penerapan syariat Islam melalui "Gerbang Marhamah" menurut 

Bupati Wasidi merupakan jalan tengah dari aspirasi umat Islam Cian-

jur yang dikenal religius-Islami dalam bingkai Negara Kesatuan Re -

publik Indonesia, kendati langkah Pemda Cianjurtersebut dinilai oleh 

kalangan pejabattinggi pemerintahan pusat di Jakarta saat itu diang-

gap sebagai "kebablasan" dalam menafsirkan Otonomi Daerah. 141  

Adapun untuk menanygapi reaksi negatif atas penerapan Syariat Is-

lam (SI) di Cianjur itu, Bupati Wasidi menyatakan sebagai berikut: 

11Masili banyak kalangan yang salah menafsirkan penerapan sya-

nat Islam di Cianjur. Mereka beranggapan, kalau diterapkan SI, 

maka yang terjadi adalali diberlakukannya hokum pidana Islam 

seperti rajam atau qisas. Padahal, SI di Cianjur hanyalah sebuah 

gerakan moral untuk mengingatkan kaum Muslim Cianjur supaya 

menjaiankan kewajibannya."142 
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Pen erapan Syariot Islam di Tasikmalaya 

Penerapan syariat Islam di Jawa Ba rat juga berlangsung diTasikmala-

ya. Di Tasikmalaya penerapan syariat Islam melalui jalur pemerintah 

daerah baikdi eksekutif maupun legislatif diperjuangkan untuk meng-

hasilkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Pemerintah Dae-

rahlasikmalaya telah mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2000yang 

mélarang pelacuran clan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, yang pelak-

sanaannya dilakukan oleh pihak kepolosian dan gerakan-gerakan Is-

lam setempat. 

Gerakan penerapan syariat Islam di Tasikrnalaya dimulai sejak bu-

Ian Desember tahun 2000. Gerakan ini pada awalnya dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Islam dalam masyarakat termasuk para santri 

dan organisasi-organisasi Islam setempat yang kemudian tergabung 

dalam Forum Bersama Pemuda Islam (FBPI), kemudian dikembang-

kan melalui jalur pemerintahan daerah. Namun, tidak semua kelom-

pok masyarakat terutama sebagian kalangan LSM dan aktivis muda 

kritis mendukung Iangkah formalisasi syariat itu karena masyarakat 

Tasikmalaya bersifat majemuk. Kendati mayoritas pendudukTasik-

malaya Muslim clan aliran yang kuat ialah Nandlatul Ulama menyusul 

Persis can Muhammadiyah, tetapi pro can kontra tentang formalisasi 

pelaksanaan syariat Islam sejak awal dan hingga kini masih berkern-

bang di kota santri ini. Kemenangan partai-partai politik berbasis Is-

lam seperti PPP ternyata tidak dengan sendirinya memuluskan jalan 

bagi penerapan syariat Islam secara formal di kota ini. 143  

Pelaksanaan syariat Islam di daerah denganjumlah pesantren ter-

besar di Jawa Barat ini tampak meluas di masyarakat den9an relatif 

cukup kuat terutama dalam hal pemberantasanjudi, miras, dan tern-

pat-tempat maksiat, juga dalam memberlakukan jam malam teruta-

ma bagi perempuan untuktidak keluar malam hingga pukul 21.00 

serta blokade setiap jalan path hari Jumat untuk mengarnankan pe-

laksanaan shalat Jumat di seluruh Tasikmalaya. Gerakan formalisasi 

syariat Islam térsebut Iebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelom-

pok Islam yang disebut"garis keras"terutama Brigade Taliban can 
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Gerakan Pemuda Islam (GPO. Kelompok Islam garis keras tersebut 

dalam melakukan aksinya dikawal polisi seternpat can dalam hal 

pemberantasan kemaksiatan mereka cukup berhasil sehinyga kota di 

PrianganTimuryang berhawa sejuk mi menjadi daerah bebas kemak-

siatafl. 1 " 

Peneropan Syoriat Islam di Garut 

Di Garut pelaksanaan syariat Islam juga tidak jauh berbeda dengan di 

Tasikmalaya can di Cianjur. Seperti di daerah Iainnya, permulaan ge-

rakan penerapan syariat Islam di Garut diawali dengan deklarasi 1 

Muharram 1423 Hijriyah bertepatan dengan 15 Maret2002 Miladiyah 

yang melibatkan berbagai komponen umat Islam sekaligus memper-

oleh dukungan can tiga pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, 

dan yudikatit Namun, yang menarik bahwa deklarasi 1 Muharram 

1423 Hijriyah tersebut bukanlah pemberlakuan syariat Islam secara 

Iangsung, melainkan dekiarasi penerapan syariat Islam melalui pem-

bentukan Lembaga Pengkajian Penegakan clan Penerapan Syaniat 

Islam (LP3SyI), 145  sehingga lebih tepatnya dikatakan deklarasi pem-

bentukan LP3SyI. 

Dekiarasi Garut tersebut berisi empat butir pernyataan, yaitu: (1) 

Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Garut Pangi-

rutan yang Tata Tentrem Kerta Raharja menuju Ridha Allah dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ketu-

hanan Yang Maha Esa, maka pengamalan syariat Islam bagi para pe-

meluknya merupakan suatu kewajiban; (2) Bahwa penerapan dan 

pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Garut merupakan realitas 

aspirasi yang perlu diperhatikan clan ditindaklanjuti; (3) Bahwa pe-

nyebarluasan dan penegakan syaniat Islam wajib dilaksanakan de-

ngan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab; (4) Bahwa untuk 

tercapainya penerapan dan pengamalan syariat Islam di Kabupaten 

Garut, diperlukan suatu proses pengkajian yang mendalam sejalan 

dengan dinamika perubahan tatanan sosial can budaya masyara-

kat.' Dalam upaya mencapai empat hal pokoktersebut, maka para 
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dekiarator bersepakat"mendeklarasikan penegakan dan penerapan 

syariat Islam melalul Lembaga Pengkajian Penegakan dan Penerapan 

Syariat Islam (LP3SyI)'2 47  

Adapun aspek-aspek syariat Islam yang akan diterapkan meliputi 

bidan9bidang: (1) 'UbOdiyyah, yaltu akidah, ibadah, dan akhlak; (2) 

Mu'Omalah, yaltu pendidikan, dakwah, ekonomi, dan amar ma'ruf 

nahi munkar; (3) Ahwal aI-Syakhshiyyah, yaitu mabarot, munakahat, 

dan mawaris; dan (4) SlyOsab Syar'iyyah, meliputi kemasyarakatan, 

jinayat, clan siyasah. Aspek-aspek Iainnya di luar keempat hal pokok 

tersebut akan dikaji dan dikembangkan oleh dewan syariat. Dalam 

kaitan penerapan syariat Islam tersebut terdapat kewajiban dan sa-

Saran yang meliputi lima hal pokok yang dapat mengikat masyarakat 

di Kabupaten Garutyaitu: (1) Setiap pemeluk agama Islam wajib me-

naati, mengamalkan, dan melaksanakan syariat - Islam secara koffah 

dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna; (2) Kewa-

jiban menaati dan mengarnalkan syariat Islam sebagaimana dimak-

sud dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, 

keluarga, kantor-kantor, masyarakat, dan dalam kehidupan berbang-

sa dan bernegara; (3) Institusi masyarakat Muslim dan pemerintahan 

daerah berkewajiban memajukan keteladanan, mengembangkan 

dan membina serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan 

sebaik-baiknya; (4) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili 

di Kabupaten Garut wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam 

serta menjaga dan menaati nilai-nilai kelayakan dan kesopanan da-

lam.pergaulan hidup; dan (5) Keberadaan agama lain tetap diakui dan 

pemeluknya dijamin dapat melaksanakan/menjalankan ibadah aga-

manya, serta siapa pun yang berkunjung dan/atau singgah di Garut 

wajib menghormati pelaksartaan syariat Islam di Garut) 

Perkembangan yang menarik daTi gerakan penerapan syariat Is-

lam di Garut ialah adanya perbedaan atau pro dan kontra sejak ide ini 

bergulir hingga terbentuknya LP35yI yang belakangan sejak berdiri-

nya tahun 2002 hingga 2004 cenderung nnengalami stagnasi aktivi-

tas. Pada awalnya gerakan untuk menerapkan syariat Islam di Garut 
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dilakukan oleh generasi muda yang tergabung dalam Komite Per-

siapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI),yang melakukan demonstrasi 

clan mendesak DPRD can Pemerintah Daerah Garut untuk member-

lakukan syariat Islam di daerah in'. Sementara itu, di Carut sebelum-

nya telah berdiri Badan Koordinasi Persatuan Umat Islam (BKPUI) yang 

mewadahi forum organisasi-organisasi Islam terkenal seperti Nah-

dlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Him 

punan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (1 311), Syarikat 

Islam (SI), clan lain-lain, yang kemudian membentuk Dewan Imamah 

di bawah pimpinan kiai terkemuka K.H. Abdul Halim, Lc., putra tokoh 

dan kiai terkenal Prof. K.H. Anwar Musaddad. BKPUI can Dewan ma-

mah mi mewakili arus-utama clan generasi tua umat Islam di Garut 

yang dekat dengan Bupati Garut (Drs. H. Dede Satibi) dan kekuatan 

politikdi Kabupaten yang terkenal dengan basis gerakan DI/Til Karto-

soewirjo path masa lalu itu. 

Dalam kaitan perjuangan untuk memberlakukan syariat Islam di 

Garut, kelompok tua dalam Dewan Imamah dianggap lambat can 

tidak cukup tanggap oleh kalangan muda yang tergabung dalam 

KPSI, sehingga melalui lob!-lobi clan pertemuan antar kedua belah 

pihak ditambah berbagai pihak di DPRD clan Pemda akhirnya !ercapai 

kompromi untuk membentuk LP3SyI, yang juga ketuanya dimandat-

kan kepada K.H. Abdul Halim. Di belakang had setelah LP3SyI berdiri 

(tahun 2002) hingga dua tahun berjalan (tahun 2004) tidak menun-

jukkan aktivitasyang signifikan can seakan membenarkan anggapan 

kalangan muda tentang tidakseriusnya kalangan tua dalam memper-

juangkan pemberlakuan syariat Islam di kota yang dikenal daerah 

santri itu. 

Di pihak lain suara tidak setuju atas pemberlakuan syariat Islam 

secara formal datang dari Para aktivis NU pendukung Gus Dur (Abdur-

rahman Wahid, mantan Ketua tJmum Tanfidziyah PBNU), PMII (Perge-

rakan Mahasiswa Islam Indonesia), kalangan independen, clan pihak 

minoritas. Kelompok mi kendati minoritas, sebagaimana mmnonitas-

nya kelompok pendukung keras penegakan syariat Islam yang terga- 
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bung dalam KPSI, seakan diuntungkan oleli kelambatan dan tidak 

efektifnya kegiatan LP3SyI dalam perjuangan memberlakukan syariat 

Islam secara formal di Garut. Dari kondisi yang demikian seolah ter-

cipta kecenderungan kompromi tidaksengaja antara LPSyI yang tidak 

bersungguh-sungguh dan kalangan yang tidak setuju dengan pem-

berlakuan syariat Islam dalam menghambat atau tidak setuju atas 

gerakan formalisasi penerapan syariat Islam di daerah ini. Dalam sua-

sana yang demikian muncul pandangan bahwa kelompokyang gigih 

memperjuangkan syariat Islam di Garut dipandang membawa muat-

an politik, terbukti dengan kehadiran dua tokoh Islam garis keras dan 

aktivis partai politik Islam dari Jakarta, yaitu K.H. Habib Rizieq (Ketua 

Umum FPI), Ahmad Sumargono (tokoh Partal Bulan Bintang) dalam 

deklarasi 1 Muharram 1423 H. Kondisistagnasi perjuangan menerap-

kan syariat Islam di Kabupaten Garut inilah yang kemudian memun-

culkan kesimpulan bahwa kehadiran LP3SyI yang teak berfungsi 

efektifselama dua tahun sejak berdininya clan 151 Deklarasi Muharram 

yang terbatas hanya membentuk LP3SyI, maka LP3SyI memang menu-

pakanjalan kompromi antara kelompok yang setuju clan tidak setuju 

adanya formalisasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Garut. 149  

Akhirnya, hingga saat in' pembenlakuan syariat Islam secara formal di 

Garut sebagaimana di daerah lain di Jawa Barat, tidaklah signifikan 

balk dalam proses legislasi maupun penerapan atau pelaksanaan-

nya. 

Penerapan Syariat Islam di lndramayu 

Daerah lain yang melakukan formalisasi syaniat Islam di Jawa Barat 

ialah Kabupaten Indramayu. Pemberlakuan syariat Islam di kota mi 
diumumkan pertama kalinya oleh Bupati Vance Irsyam pada Novem-

ber 2002 dalam forum sidang panipurna DPRD sekaligus dalarn mem-

peringati han ulang tahun Indramayu ke-475. Hal yang menanik dan 

formalisasi syariatdi kota mi ialah sebagaimana di Cianjurdimulai clan 

atas, yaitu prakarsa bupati dan Iebih menarik lagi didasankan atas 

alasan untuk menghilangkan citra buruk Indramayu yang selama mi 
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dikenal pemasokpekerja seks komersial clan angka kriminalitas yang 

tinggl' 5° 
Bentuk penerapan syariat Islam di Indramayu tergolong standar 

sebagaimana di daerah lain seperti pemberantasan tempat-ternpat 

maksiat, larangan minuman keras dan judi, kewajiban baca Al-Quran 

clan shalat jamaah zuhur bagi pegawai pemerintahan, pemakaian 

baju koko bagi pegawai negeri path bar! Jumat, tetapi masih ada 

yang lebih khusus lagi, yaitu imbauan agar seluruh pegawai Pemda 

melaksanakan puasa sunnah Senin-Kan -iis. Namun, dalam perkem-

bangannya pelaksanaan syariat Islam di lndramayujuga tidak begitu 

bergema can kurang sosialisasi di rnasyarakat bawah) 

Perkembangan menarik clan gerakan pemberlakuan syariat Islam 

di Jawa Barat itu terdapat suatu hal yang agak paradoks. Di satu pihak 

gema penerapan syariat Islam demikian tinggi balk di masyarakat 

maupun di institusi pemerintahan terutama di Ciarijur,Tasikmalaya, 

clan Carut.Tetapi, baik dl tiga daerah tersebut maupun di daerah lain 

seperti lndramayu, Sukabumi, dan Ciamis hingga saat ini belum ter-

dapat proses legislasi yang mencapai final pada level Peraturan Dae-

rah yang disahkan oleh Pemerintah can DPRD setempat, sebagal-

mana sening menjadi isu umum tentang pemberlakuan syariat Islam 

sejak gerakan mi bergulir pada awal era Reformasi. Bahkan, untuk 

Cianjur dengan Gerbang Marhamah can Tasikmalaya tentang Ren-

cana StrategisTasikmalaya yang religius-Islami pun baru pada tingkat 

Surat Edaran Bupati di kedua daerah yang dikenal dengan kota santñ 

itu. Di Cianjur Surat Edaran Bupati itu bernornor 451/2717/ASSDA/ 

September 2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karirnah, Se-

dangkan di Tasikrnalaya ialah Surat edaran Bupati Nomor 451/SE/04/ 

Sos/2001128 Mei 2001 perihal Upaya Peningkatan KualitasKeirnanarj 

don Ketakwaan.15 ' 

Hal lain yang menarik, bahwa dalam kedua Surat Edaran Bupati 

tersebut tidak disebutkan istilah "syariat Islam" tetapi dipergunakan-

nya ikon 'akhlakui karimah dan marhamah" untuk Cianjur clan "ke-

imanandan ketakwaan"untukTasikmalaya,yang mengesankan peng- 
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hindaran atas istilah syariat Islam dan sekaligus bentuk akomodasi 

bahasa yang lebih Ionggar. Kondisi yang demikian itulah yang dika-

takan Dadang Kahmad, salah seorang tokoh Islam dan sosiolog dan 

lAIN (UIN) Sunan Gunung Jati di Jawa Barat, sebagai gejala politik dan 

gerakan penerapan syaniat Islam di Jawa Barat.' 53  

Selain itu, berbeda dengan di Aceh dan Sulawesi Selatan, diTanah 

Pasundan gema penerapan syariat Islam tidaklah meluas sebagaima-

na terjadi di dua wilayah luar Pulau Jawa itu. Di Bandung sendiri Se-

bagai pusat kekuatan tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi Islam 

tidak muncul gerakan penerapan syaniat Islam itu, selain sekadar me-

respons ketika isu formalisasi ajaran Islam itu mencuat ke permukaan, 

yang dikatakan Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, sosiolog dan Guru Besar 

UIN Gunung Jati, sebagai"Ietupan-Ietupan sematW1M  Menurut Ketua 

Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat itu, tokoh-tokoh Islam dan inte-

Iektual di Ibu Kota Jawa Barat tersebut sempat menyelenggarakan 

pertemuan dalam menanggapi isu penerapan Piagam Jakarta dan 

syaniat Islam pada awal isu itu muncul ke perrnukaan, tetapi tidak 

terdapat Iangkah lanjutan karena dinilai sekadar forrrtalisasi Islam 

yang bersifat parsial can dengan pandangan urnat Islam di Jawa Barat 

sendini seperti apatis. 

Namun, betapapun kurang berhasil, keyakinan Para aktivis dan 

tolcoh gerakan Islam syaniat di Jawa Barat sebagaimana di daerah lain 

tetap kuat dan bahkan memiliki semangat yang tinggi. Dengan ke-

berhasilan penerapan syaniat Islam di NAD termasuk dalam melaku-

kan hukuman cambuk (ta'zir) terhadap pelaku perjudian,tokoh peng-

gerak syariat Islam dad Jawa Baratyang juga Ketua Majelis Mujahidin 

Jawa Barat, Mursalin Dahian meyakini betul bahwa penerapan syaniat 

Islam merupakan solusi satu-satunya bagi Indonesia. Menurut Mursa-

un, tidak ada alasan lain bagi masyarakat di negeni mi untuk keluar 

dan knisis kecuali dengan penerapan syariat Islam, karena syaniat Islam 

adalah produkAllahYang Maha Mengetahui sifat,tabiat, dan penilaku 

manusia yang diciptakan-Nya. Jika Aceh berhasil, maka daerah lain 

pun dapat mengikuti jejak saudara-saudara Muslimnya di Serambi 
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Makkah itu. Menurut Mursalin, selain hukum cambuk bagi penjudi, 

bahkan hukum potong tangan dapat dilakukan bagi para koruptor di 

Indonesia. 155  - 

Penerapan Syariat Islam di Daerah Lain 

Penerapan syariat Islam selain di Aceh, Jawa Barat, clan Sulawesi Sela-

tan juga berkembang di daerah lain seperti di Banten, Riau, Sumatra 

Barat, Kalimantan Baratdan Kalimantan Selataii, NusaTenggara Barat, 

Yogyakarta, can Jawa limur. Daerah-daerah tersebut dikenal puPa Se-

bagal basis kekuatan umat Islam. Namun, tampaknya gerakan pene-

rapan syariat Islam di daerah-daerah yang disebutkan itu tidak me-

luas selain di beberapa daerah seperti di Pamekasan Jawa Timur can 

hal itu masih belum menggelinding secara luas clan intensif. 

Dekiarasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan di-

mulai pada November 2002 oleh Bupati Dwiatmo Hadianto di Masjid 

Agung dengan mencanangkan Gerbang Salam untuk membangun 

masyarakatyang taat pada aturan-aturan hukum dengan spirit Islam. 

Pelaksanaannya untuk praktik-praktik ritual Islam seperti berpakalan 

Muslim, mengaji Al-Quran, shalat berjamaah, khusus di Iingkungan 

pegawai negeri masih bersifat imbauan. Demikian juga dengan tam-

bahan pelajaran agama di sekolah-sekolah can perguruan tinggi. Na-

mun, untuk pemberantasan judi clan minuman keras telah dikeluar-

kan Perda jauh sebelumnya melalui Perda Nomor 18/2001. Namun, 

upaya menerapkan syariat Islam di salah satu daerah di Pulau Madura 

mi mash kurang bergema di masyarakat, kendati untuksosialisasinya 

telah dibentuk Lembaga Pengkajian clan Penerapan Syariat Islam. Hal 

yang menarik, bahwa upaya formalisasi syariat Islam di Pamekasan in' 

memperoleh reaksi keras car Mahfud MD, salah seorang Ketua DPP 

PKB, yang rnengingatkan jajaran PKB setempat untuk tidak menye-

tujuinya karena bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. 

Penolakan yang sama keivar dari Ahmad Syafli Maarif, Ketua PP Mu-

hammadiyah dengan alasan bahwa Islam harus dilaksanakan dengan 

kesadaran bukan dengan paksaan hukum)55 
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Gerakan penerapan syariat Islam di daerah-daerah lain rnasih ku-

rang bergema can meluas, masih terbatas pada aspirasi yang sedang 

diperjuangkan can melalui aksi-aksi pemberantasan tempat-tempat 

maksiat oleli gerakan-gerakan Islam yang selama mi dikenal berhalu-

an keras atau radikal. Proses in' tampak akan terus berlangsung de-

ngan pasang surut tersendiri sesuai dengan perkembangan keadaan 

can faktor-faktor pendorong atau pemicu yang menyertainya. 

Dari bahasan di atas tampak jelas bahwa dengan dinamika yang 

berbeda Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat merupakan tiga wi-

layah yang rnemiliki semangat yang kuat dalam memperjuangkan 

formalisasi penerapan syariat Islam di wilayah publik, baik dalam ke-

hidupan masyarakat rnaupun dalam pemerintahan. Aceh memiliki 

peluang yang lebih menyeluruh dalam menerapkan syariat Islam me-

lalui legislasi Undang-Undang, Peratunan Daerah, can Keputusan Gu-

bernur lebih sebagai bentukThadiah" politik car Pemerintah Pusat 

sebagai kompensasi penyelesaian konflik yang berkepenjangan. Di 

Aceh bahkan telah dibentuk perangkat-perangkat kelembagaan Un-

tuk penerapan syaniat, seperti Majelis Penmusyawaratan Ulama (MPU), 

Mahkamah Syaniat, danWilayatul Hisbah. Di wilayah Serambi Makkah 

itu, juga telah diterapkan hukum cambuk bagi pelaku pelanggaran 

syariat Islam. 

Di Sulawesi Selatan gerakan penerapan syariat lahir secara alamiah 

melalui perjuangan berbagai komponen umat Islam yang hampir 

menyeluruh can bergelora dari Ibu Kota Provinsi, yakni Makassar 

(Ujung Pandang), sehingga gerakan mi benar-benar mewakili anus-

utama umat Islam di daerah mi. Namun, dalam penenapannya belum 

berhasil melakukan legislasi melalui penyusunan Peraturan Daerah, 

bahkan untuk menjadikan wilayah mi memiliki status Otonomi Khu-

sus untuk pemberlakuan syariat Islam jauh dari keberhasilan. Pene-

napan syaniat Islam di Sulawesi Selatan masih terbatas di beberapa 

daenah sepenti di Bulukumba, Sinjai, can Manos,yang aspeknya hanya 

menyangkut unsun-unsur tertentu seperti kewajiban baca tulis Al-

Quran, shalat benjamaah, berbusana Muslim, larangan perjudian dan 
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minuman keras. Gerakan ml masih terus menggeliat melalul penye-

Ienggaraan Kongres lJmat Islam untuk pemberlakuan syariat Islam 

yang telah berlangsung tiga kali. 

Sementara itu, di Jawa Barat gerakan Islam untuk penerapan sya-

nat secara formal tidak bergema di thu Kota Provinsi yakni di Ban-

dung, tetapi tumbuh can berkembang di beberapa daerah melalui 

desakan aspirasi umat Islam setempat dan kepeloporan para Bupati 

di Ciarijur,Tasikmalaya, Garut, dan Indraniayu. Seperti halnya di Sula-

wesi Selatan, kendati gerakan penerapan syariat Islam di Jawa Barat 

cukup menonjol,juga belum berhasil melakukan legislasi melalui Per-

aturan Daerah kecuali terbatas melalui Surat Edaran Bupati di Cianjur 

dan Tasikmalaya. Di Jawa Barat sebagaimana di Sulawesi Selatan, ka-

rena tidak melalui Perda, maka tidak terdapat perangkat-perangkat 

kelembagaan untuk penerapan syariat Islam. Gambaran mi menun-

jukkan variasi peta, proses, dan aktualisasi gerakan penerapan syariat 

Islam yang cukup beragam di Indonesia. 

Jika diakumulasikan antara penerapan syariat yang kini gencar 

diperjuangkan di sejumlah daerah dan beberapa Undang-IJndang 

atau Peraturan Pemerintah yang berbasis pelaksanaan syariat Islam 

yang selama in' diakomodasikan oleh Pemerintah,terutama sejak era 

Orde Baru hingga Reformasi, maka secara umum legislasi syaniat Islam 

atau unsur-unsur syariat Islam relatif Iengkap. Aspek-aspeknya cukup 

menyebar cari fiqih ibadah, ahwal syahshiyah, fiqih muamalah, ta'zir, 

bahkan sampai batas tertentu pidana hudud dan qishas kendati ma-

sih bersifat embnio. Dalam kasus Laskar Jihad pimpinan Ja'far Jmar 

Thalib di Ambon, bahkan pernah diterapkan hukurn rajarn terhadap 

pelaku zina, yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam 

dan masyarakat luas di negeri ini. Benikut peta umum kategorisasi 

penerapan syariat Islam can pengejewantahannya dalam legislasi 

hukum nasional: 
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Sumber: Majalah GATRA, Namur 25 Tabun XII 6 Mei 2006), h. 22. 

Secara substansial can formal sebenarnya penerapan syariat Islam 

telah masuk dalam sistem hukum nasional di Indonesia, tetapi bagi 

kelompok Islam syariat masih dipandang belum mencukupi. Bagi Mu-

hammad Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 

bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia terkait dengan pilihan 

ideologi, apakah menyertakan Islam atau sekularisme. Adapun syariat 

Islam yang diterapkan tidak sekadar soal perjudian, pornografi, pela-

curan, can jilbab; syariat Islam juga mengatur ekonomi, pendidikan, 

Iayanan publik, infrastruktur. 157  

Kelompok-kelompok Islam syariat pada umumnya memiliki ke-

yakinan can pandangan yang kuat tentang penerapan syariat Islam 

secara "kãffah"oleh negara, kendati opsinya dapat beragam.' 58  Selain 

itu, penerapan syariat Islam secara formal dalam institusi negara atau 

pemerintahan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim balk individu 

maupun kolektif untuk mewujudkannya, di samping dalam lingkup 
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kehidupan pribadi clan masyarakat. FlizbutTahrir can Majelis Mujahi-

din bahkan memaridang penting adanya kekhalifahan Islam atau ne-

gara Khiiafah, yang di dalamnya memberlakukan syariat Islam secara 

total atau 'kâffah".fl 



GERAKAN HIZBUT TABRIR 
DAN MAJELIS MUJAHIDIN 

Islamisasi Jalur Atas 

p
ada era Reformasi bertumbuhlah organisasi-organisasi Islam 

yang membawa orientasi ideologis, yang rnemperjuangkan 

ajaran dan cita-cfta Islam ke dalam institusi-institusi publik Se- 

cara Iebih terbuka dan formalistik. Fenomena gerakan ini menempuh 

duajalur, yang pertamajalur politikdalarn bentukpartai-partai politik 

yang berasas formal Islam. Jalur kedua melalui organisasi-organisasi 

Islam di luar arus besar organisasi Islam yang selama mi ada seperti 

Muhamrnadiyah dan Nandlatul Ulama, yang tumbuh penuh gairah 

keagamaan yang cukup menonjol di wang publik. 

Gerakan Islam ideologis yang rnenempuh jalur politik melalui par-

tai politik pada Pemilu 1999 jumlahnya cukup banyak baikyang me-

menuhi maupun yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pe-

milu. Pada Pemilu pertama pasca-kejatuhan Soeharto dan Orde Barn 

itu terdaftar sebanyak 42 partai Islam dan setelah seleksi tersisa 20 

partai Islam dengan kriteria memakai nama, asas, tanda gambar, tw 

juan/program, dan konstituen beratributatau berindikasi Islam.' Dan 

dua puluh partai Islam tersebut 10 partai politik secara formal men-

canturnkan asas Islam atau Al-Quran dan Sunnah, 2 partai politik 

menggabungkan Islam dan Pancasila, dan B partai politik memakal 

asas Pancasila, tetapi memiliki orientasi tujuan/program, simbol, 

386 
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nama, dan konstituen berbasis Islam. Partai-partai Islam tersebut me-

nunjukkan kualifikasi sebagal partai yang mernakal label Islam, atau 

tidak memakai label Islam tetapi hakikat perjuangannya terutama 

untuk kepentingan umat Islam tanpa harus mengabaikan kepenting-

an umat agama lainnya, atau lebih longgar lagi tidak mernakal label 

Islam can tujuan/programnya untuk kepentingan semua warga ne-

gara, tetapi konstituen utamanya berasal clan umat Islam seperti Par-

tai Amanat Nasionai 2  

Pantai-partai Islam inilah yang memperjuangkan Piagam Jakarta 

untuk masuk kembali dalam konstitusi dasar negara dalam momen-

tum Amandemen UIJD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 

dan tahun 2001, kendati gagal karena tidak memperoleh dukungan 

partai-partai lainnya. Di antara partal Islam yang sangat vokal me-

nyuarakan Piagam Jakarta ialah Partai Bulan Bintang dan Partai Persa-

tuan Pembangunan, sedangkan lainnya samar-samar. Di belakang 

hari PPP pun surut darl permukaan dalam memperjuangkan Piagam 

Jakarta, terutama setelah Ketua Unnumnya (Hamzah Haz) terpilih Se-

bagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Megawati Soekarno-

putri, sehingga yang tersisa hanyalah Partal Bulan Bintang. Setelah 

Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang pun tidak terdengar lagi suaranya 

dalam memperjuangkan Piagam Jakarta. 

Berbeda dengan partai-partai politik Islam yang tidak secara eks-

plisit mencantumkan agenda Piagam Jakarta dan penerapan syaniat 

Islam dalam rumusan-rumusan formal kelembagaannya can meng-

alami pasang-surut dalam menyuarakan aspirasi formalisasi Islam d6- 

lam aktivitas politiknya sesuai dengan proses can hitung-hitungan 

politik yang berkembang, gerakan formalisasi Islam yang dilakukan 

oleh beberapa organisasi ken-tasyarakatan Islam terus menggelin-

ding. Di antara organisasi Islam yang paling bersuara nyaring dan 

gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam ialah Majelis Muja-

hidin Indonesia (MMI) dan HizbutTahrir Indonesia (HTI). Kendati dua 

sayap Islam terbesar, yakni Nandlatul LJlama clan Muhammadiyah ti-

dak menunjukkan dukungan atas upaya menghidupkan kembali 
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Piagam Jakarta dan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan negara, 

dua organ isasi Islam tersebut bersama beberapa organ isasi Islam lain-

nya seperti Front Pembela Islam (FPI) terus gigih memperjuangkan 

forrnalisasi syariat Islam di Indonesia. 

Kendati segmen umat dan fokus gerakan kedua organisasi Islam 

pembawa panji syariat Islam itu relatif berbeda, keduanya memiliki 

karakter can orientasi gerakan yang relatif sama dalam memper-

juangkan pemberlakuan syariat Islam. Keduanya membawa panji Isla 

misme atau !s!dmiyyah untuk membangun sistern Islam yang diklaim-

nya sebagai kOffah atau menyeluruh. Karakter dan orientasi gerakan 

Majelis Mujahidin can FlizbutTahrirjika dianalisis dengan konsep Oh-

vier Roy, termasuk dalam kategori gerakan Islam yang melakukan 

Islamisasi dari atas ke bawah (top-down). Bagi kelompok Islami?top-

down: menurut Roy, Islamisasi masyarakat terjadi melalul kekuasaan 

negara, sebagai suatu aktivisme politik. 3  

Kalangan Islam Majelis Mujahidin dan Hizbutlahrir menyadari be-

tul pentingnya penegakan syariat Islam melalui negara. Menurut Irfan 

S. Awwas, Ketua Tanfidziyah Majelis Mujahidin Indonesia, dalam per-

juangan Islam di Indonesia sunguh penting adanya gerakan"forma-

lisasi syariat Islam dalam lembaga negara". 4  Bag! I-Iizbut Tahrir, pe-

lembagaan syariat Islam dalam kehidupan negara bahkan melekat 

dengan tujuannya, yaitu "untuk membangun kembali LJaulah Khila-

fah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat 

dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SwC 5  

Kedua gerakan Islam tersebut memiliki cita-cita ideal yang sama,yaitu 

membangun sistem Islam dalam seluruh dimensi kehidupan untuk 

menggantikan sistem sekulerP 

Membangun Sistem Islam 

Islam sebagai ajaran mengalami aktuálisasi dalam kehidupan peme-

Iuknya maupun dalam masyarakat melalui proses Islamisasi dalam 

beraQam bentuk. Islamisasi sebagai aktualisasi ajaran Islam dalam 

kenyataan hidup umat dan masyarakat ternyata ticjaklah tunggal. Ke- 
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tidaktunggalan itu di satu pihak men unjukkan keragaman Islam yang 

membuat agama mi terus berkembang sepanjang sejarah kehidupan 

manusia, sekaligus pada saat yang sarna menimbulkan keragaman 

pemahaman can model-model penerapan atau pelaksanaan ajaran 

Islam yang demikian heterogen yang kemudian menimbulkan lahir-

nya berbagal macam tafsir can penerapan yang saling berbecia satu 

sama lain yang tidak jarang menimbulkan konflik dan sekaligus pem-

bentukan aliran can golongan Islam yang pusparagam di berbagai 

belahan dunia dan Iingkungan di mana Islam itu hadir. 

Salah satu model Islamisasi yang melekat dengan sistem keyakinan 

clan ideologi Islam yang banyak dikenibangkan oleh gerakan-gerakan 

kebangkitan Islam, yaitu membangun can sekaligus mencita-citakan 

apa yang disebut sebagai sisteni Islam. Sistem Islam merupakan pe-

nerapan ajaran Islam yang bagi para aktivis Islam dikatakan bersifat 

menyeluruh atau kôffah sebagal cara satu-satunya untuk menyela-

matkan umat Islam danjuga n -tasyarakat atau bangsa dari krisis seka-

ligus terbentuk sistem alternatif dari sistem yang dipandang tidak 

Islam atau kufur. Sistem Islam diyakini bukan-hanya berlaku bagi ke-

pentingan umat Islam, tetapi juga dapat menjamin kehidupan umat 

non-Islam. Model aktualisasi sistem Islam yang paling rigid ialah pe-

nerapan syariat Islam dalam pemenintahan clan lebih jauh lagi terben-

tuknya sistem pemenintahan IsIaM. 7 
 

Bagi aktivis Majelis Mujahidin seperti tokoh Islam dan Sulawesi 

Selatan, Abdurrahman A. Basalamah, misalnya, sistem Islam menupa-

kan jalan keluar clan berbagai krisis clan bencana dalam kehidupan 

bangsa Indonesia sekaligus merupakan alternatif dalam menjalankan 

Islam secana kôffah (menyeluruh). Dalam bagian makalahnya yang 

disampaikan pada Kongres I Mujahidin, Muhammad Thalib, menulis 

bahwa:'Untuktegaknya Islam secara kô.ffah maka umat Islam hendak-

nya menetapkan Iangkah strategis sebagam berikut: (1) Umat Islam 

hendaknya memapankan sikap clan penilaku (akhlak) Islam, khusus-

nya membangunjamaah (persatuan) can silaturahim; (2) Organisasi 

Islam secara nyata menyatakan dukungan tegaknya pola can sistem 
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Islam path semua aspek kehidupan organisasi dan urnat. Hal mi tidak 

menutup kemungkinan terbangunnya organisasi Mujahidmn Indone-

sia atau Partal Mujahidin Indonesia; (3) Pemerintah diharapkan mam-

Pu mengakomodasikan pola can sistem Islam secara menyeluruh 

(bukan hanya haji dan nikah), dalam mernenuhi tuntutan kebutuhan 

umat Islam secara benar untuk membuktikan kebenaran Islam."' 

Oleh karena itu, Basalarnah menekankan bahwa sudah saatnya 

lembaga-lembaga Islam menegakkan pola can sistem Islam disertal 

gerakan dakwah biI-haq (dakwah membawa kebenaran Islam) dan 

mengakoniodasikan pelàksanaan serta pembinaannya terhadap umat 

Islam pada semua aspek kehidupan. Rendaknya disadari bahwa ta-

tanan Islam akan rneniberikan kebahagiaan dan kehormatan hidup 

secara menyeluruh bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi 

umat manusia sebagaimana fakta yang berkembang di Arab Saudi, 

Malaysia, Brunei Darussalam, can lain-lain. 9  

Sernentara itu, bagi kalangan F-IizbutTahrir, penerapan sistem Is-

lam secara menyeluruh merupakan manifestasi keimanan dan konse-

kuensi logis darl kewajiban untuk melaksanakan Islam yang mereka 

nyatakan secara menyeluruh (kaffab). Sistem Islam bagi gerakan mi 

juga merupakan realisasi dari kewajiban untuk memilih pemimpin 

(khalifah) melalui pembentukan sistem khilafah dalam negara Islam 

(Darat-Is(om) sebagai alternatif bahkan"perang"terhadap sistem atau 

negara kufur (DOt al-Kufr). 1 ° Dalam kaitan inilah perjuangan Hizbut 

Tahrir (HT) pada hakikatnya ingin mengembalikan unnat pada kehi-

dupan Islami yang di dalamnya tegak seluruh hukum Islam dalam 

sebuah negara sebagammana dinyatakan oleh Juru Bicara HT Indone-

sia, Muhammad Ismail Yusanto seperti berikut ni: - 

"HI menyobut perjuangan yang dilakukannya sebagai da'wa/i Ii 

/st/'nâfi a/-/iayih aI-/s/amiyyah atau dakwab untuk melanjutkan 

kehidupan Islam, yakni upaya untuk mengembalikan umat pada 

pengamalan seluruh hukum-hukum Islam, balk oleh individu, ke-
lompok, maupuri negara. PenamaIan hukum Islam oleh individu 
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dan kelonipok bisa dilakukan saat mi juga, tetapi pelaksanaan oleh 

negara hanya mungkin bila telah tegak negara yang memang di-

dirikan untuk tujuan menerapkan syariat Islam."" 

Dengan kata lain, sistern Islam atau kehidupan Islam yang diper-

juangkan oleh HT ialah sebuah negara Islam, yakni negara Khilafah, 

yang di dalamnya berlaku dan diterapkan syariat Islam. 

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia 

Majelis Mujahidin Indonesia dilahirkan clan didekiarasikan di Yogya-

karta pada 7 Agustus 2000 bersamaan dengan clan hasil dari keputus-

an Kongres Mujahidin I. Tokoh kunci Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI) adalah Abubakar Ba'asyir, Irfan Suryahardi, yang dalam Kongres 

Mujahidin I (tahun 2000) maupun pada Kongres Mujahidin II (tahun 

2003) kemudian terpilih masing-masing sebagai Amir Mujahidin can 

Ketua Lajnah Tanfidziyah (Badan/Dewan Pelaksana). Abubakar Ba'a-

syir adalah tokoh MMI yang sering dikait-kaitkan dengan Jama'àh 

Islamiyah, yaitu janingan AI-Qaeda di Asia Tenggara, suatu tuduhan 

yang gagal dibuktikan di pengadilan Indonesia .12  Belakangan tokoh 

puncak MMI tersebut masih terus menghadapi tuduhan dan kini ma-

sih dalam tahanan untuk beberapa kali, bukan hanya dikaitkan de-

ngan Jama'ah Islamiyah, melainkanjuga dengan beberapa peledakan 

born diTanah Air, yang juga hingga saat mi rnasih belum bisa dibukti-

kan di pengadilan tetapi tetap menjadi bahan kontroversi. 

Kongres Mujahidin I (pertama) sendini merupakan permusyawa-

ratan atau pertemuan sejumlah aktivis Muslim car berbagai penjuru 

daerah di Indonesia yang memiliki semangat dan komitmen untuk 

menegakkan syariat Islam secara formal dalam kehidupan berrnasya-

rakat, berbangsa, can bernegara. Kongres tersebut berlangsung di 

Cedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta pada S sampai 7 Ju-

mada Al-Ula 1421 H bertepatan 5 sampai dengan 7 Agustus 2000 

dengan jurnlah peserta sebanyak 1.800 orang termasuk para aktivis 

Muslim clad luar negeri dan mengusung tema "Kongres Mujahidin I 
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Indonesia untuk Penegakan Syariat Islam Kongres tersebut menu rut 

para aktivisnya diselenggarakan atas dorongan untuk menjawab per-

tanyaan-pertanyaan seputar kehidupan umat Islam dan bangsa Indo-

nesia dalam kaitan penerapan syariat Islam. Mengapa syariat Islam 

tidak dapat dualankan di Indonesia, sebuah negeri yang penc1uduk-

nya mayoritas beragama Islam? Mengapa negara Indonesia yang oleh 

bangsa-bangsa lain dikenal sebagai bangsa yang religius ditimpa ma-

lapetaka yang demikian dahsyat can belum ada tanda-tanda akan 

berakhir? Mengapa para mujahidin (pejuang Muslim) di Indonesia 

belum mampu bangkit dan bersatu padu dalam satu barisan (shat) 
yang kukuh can kuat untuk menegakkan syariat Islam? 13  

Dengan menyelenggarakan Kongres tersebut para aktivis Muslim 

itu ingin memadukan vlsi can misi dalam satu barisan Mujahidin In-

donesia untuk penegakan syariat Islam di bumi Indonesia. Dengari 

idealisme yang bersandar pada perintah Allah dalam Al-Ouran yang 

berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan IJIII Amri (OS Al-

Nisâ [4]: 59), kewajiban menegakkan syariat atau agama Islam (OS 

Al-SyUrâ [42]:13), keharusan umat menegakkan amar ma'ruf can nahi 

mungkar (OS Ali'Imran [31:104 dan 110), taat kepada keputusan Allah 

can tidak boleh sesat (OS Al-Abzâb [331:36), kewajiban taat berhu-

kurt kepada perintah Allah (OS Al-Nür [25]: 51),janji Allah akan ke-

kuasaan untuk umat Islam (QS Al-N& [251:55), dan kewajiban menu-

naikan amanah can keadilan (OS Al-Nisa' [4]:59), para aktivis Muslim 

melalui Kongres I Mujahidin tersebut memiliki empat target yang 

menjadi tujuan Kongres,yaitu: (1) Memadukan vlsi clan misi perjuang-

an para Mujahidin dalam menegakkan syariat Islam; (2) membangun 

satu-kesatuan shaf Mujahidin yang kukuh-kuat balk di dalam negeri, 

regional, maupun internasional; (3) terbentuknya Institusi Mujahidin; 

can (4) mewujudkan Dewan Kepemimpinan Ummatsebagai Khalifa-

tullah fil-Ardhi.' 4  

Dan Kongres Mujahidin I tersebut Iahinlah lembaga (institusi, tan-
zhim) bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau Majelis Muja-

hidin (MM). Dalam keputusan Kongres Mujahidin I dinyatakan bahwa 
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Majelis Mujahidin merupakan lembaga yang bersifat tansiq atau all-

ansi gerakan (amal) antara para mujahid berdasarkan ukhuwah, kesa-

maan akidah serta manhaj perjuangan, sehingga Majelis mi mampu 

menjadi panutan umat dalam berjuang menegakkan agama Allah di 

muka bumi tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, ataupun negara. Mak-

sud can tujuan Majelis Mujahidin ialah menyatukan segenap potensi 

can kekuatan mujahidin (umat slam) untuk menegakkan syariat Is-

lam dalam segala aspek kehidupan can menjadi rujukan tunggal bagi 

sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan. 15  

Belakangan dalam Kongres Mujahidin II di Solo tahun 2003 dihasil-

kan profil mengenai identitas Majelis Mujahidin secara lengkap yang 

dituangkan dalam Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahi-

din untuk Penegakan Syariat Islam. Bahwa tandzim (institusi) Majelis 

Mujahidin merupakan tansiq para mujahid yang dilandasi oleh Aki-

dah Islam, semangat ukhuwah, dan metode perjuangan Rasulullah 

yang dilakukan oleh para mujahid dengan status sebagai wadah umat 

Islam untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara keselu-

ruhan atau kaffah. Para mujahid atau mujahidin adalah Muslim yang 

melaksanakan dan menyebarluaskan secara sungguh-sungguh ajar-

an Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, can ber-

bangsa-negara, balk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 

Majelis in' berasaskan AI-Quran dan Sunnah Rasulullah sesual dengan 

pemahaman para sahabat (ulama salafush-shalih) dengan maksud 

can tujuan sebagai berikut: (1) mewujudkan tegaknya syariat Islam 

dalam segala aspek kehidupan, balk dalarn kehidupan pribadi, ke-

luarga, masyarakat, berbangsa, clan bernegara; clan (2) menerapkan 

syariat Islam dalam pengelolaan pemerintahan/negara. Adapun amal 

dan usaha Majelis Mujahidin adalah sebagai berikut: (a) menggiatkan 

gerakan penegakan syariat Islam; (b) memadukan segala potensi 

umat Islam untuk dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fi-
sabiIllIOh; (c) menyiapkan serta memantapkan konsep pengelolaan 

pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam dalam semua bidang 

kehidupan; (d) melaksanakan amal dan usaha nyata sesual dengan 
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syariat Islam; dan (e) menjalin ukhuwah dan kerja sama dengan sesa-

ma umat Islam di mana pun berada untuk merealisasikan terwujud-

nya Islam sebagal Rahmatan IiI-'Alamin. 16  

Kepemimpinan Majelis Mujahidin dijalankan dalam oleh dua ba-

dan yang memiliki otoritas berbeda dengan keputusan tertinggi ber-

ada pada otoritas Kongres Mujahidin yang diselenggarakan tiap tiga 

tahun sekali. Badan pertama yang memegang kekuasaan puncak da-

lam kepemimpinan ialah AhIul Haul WaIAqdi (AHWA) yang terdiri alas 

tokoh-tokoh Islam yang dipandang senior sebagal badan yang ber-

fungsi menetapkan kebijakan berdasarkan hasil Kongres can hal-hal 

yang menyangkut kebijakan strategis. Kepemimpinan AHWA bersifat 

kolektif di bawah koordinasi seorang Ketua yang disebut Amirul Mu-

jahidin (Amir Mujahidin) can dibantu pengurus Harlan dan Koordi-

nator-koordinator Komisi, can sejak Kongres Pertama hingga Kongres 

kedua K.R. Abubakar Baasyirterpilih menjadi Amirul Mujahidin pada 

Kongres pertama yang termasuk dalam AHWA antara lain Dr. Fuad 

Amsyari (Sekretaris), Ir. RHA. Sahirul AIim, M.Sc., Drs. H. Muhammad 

Thalib, Ustad Wahyudin, dan Ustad Kamaluddin Iskandar, Lc., (Ang-

gota), serta anggota-anggota Majelis yang terdiri atas tokoh-tokoh 

yang juga terlibat aktif dalam Kongres I yang cukup terkenal antara 

lain K.H. Alawy Muhammad, Prof. Dr. H. Abdurrabman Basalamah, 

Prof. Dr. H. A.M. Saefuddin, Prof. Dr. H. Del jar Noer, K.H. Mawardi Noer, 

S.H. Prof. Dr. Ahmad Mansyur Suryanegara, can lain-lain. Sedangkan 

untukperiode pasca-Kongres 11(2003-2008) susunan pengurus AHWA 

ialah K.H. Abubakar Ba'asyir (Amirul Mujahidin) dibantu para Wakil 

Amir yaitu Drs. H. MuhammadThalib, Ustad Muhammad Bardan Kin-

darto, dan Prof. Dr. H. Deliar Noer, serta Drs. Farid Maruf (Katib'Aam), 

Ogle Djauhari (Wakil Katib Aam), H. Soeparno ZA. dan dr. Jose Rizal 

Jurnalis (Baitul MaaI), Prof. Dr. Salim Bajre (Koordinator Fatwa wal Ifta'), 

H. Mawardi Near, S.H. (Koordinator Siyasah Syar'iyah), Aos Firdaos 

(Koordinator Iqtishadiyah), dan Kamaluddin Iskandar (Koordinator 

Tarbiyah). 
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Badan yang kedua dalam institusi Majelis Mujahidin ialah Lajnah 

Tanfidziyah, yaltu badan pelaksana keputusan AHWA yang bertang-

gung jawab kepada AHWA can dibentuk di berbagal negara dengan 

fungsi: (a) menjalankan segala keputusan musyawarab AHWA balk ke 

dalam maupun ke luar; can (b) mengajukan usul-usul, saran-saran, 

dan pendapat kepada AHWA menyangkut permasalahan umat. Sejak 

Kongres I hingga Kongres Ii, posisi Ketua Lajnah Tanfldziyah Majelis 

Mujahidin diamanahkan kepada irfan S. Awwas, clan untuk periode 

pasca-Kongres It yang masuk ke clalam kepengurusan Lajnah Tanfi-

dziyah selain Irfan S. Awwas ialah Dr. Harun Rasyid, Sp.BIJ., Of Abdul 

Majid, clan Eman Badrutaman, Lc. (Ketua 1,11111), M. Shobbarin Syakur 

(Sekretaris Umum), Drs. Sukoco can Ir. Gatot Hermanto, M.Sc. (Sekre-

tans I clan II), Drs.Topandi (Bendahara Umum), dr. isa Ridwan can Drs. 

Yunus M. Bakaur, M.B.A. (Bendahara I can II), Drs. Fauzan Al-Anshori, 

MM., dan Abraham, 5.51. (Departemen Data dan Informasi), Dr. HC. 

Budi Prasetyo, Abdurrahim, clan Sulaiman (Departemen Da'wah dan 

Tarbiyah), H. 0o Edy Wirastho, S.E., Drs. Adi Basuki, drg. Madi Saputra, 

M.B.A., Sp.Pros., M. Vunus Anis, clan Syafri Noer Yusuf (Departemen 

Ekonomi can Kesejahteraan Umat), Mahasin Zaeni, Sulaiman, clan 

Syihabuddin (Departemen Pendidikan can Kaderisasi/SDM), Jarot 

Supriyanto, S.E., Hamdan, clan Badiuzzaman (Departemen Askariah), 

Drs. Arfan M. Aiwy, Harun Sarjana, dan Winarno Dahiari (Departemen 

Hubungan Antar Mujahid), Dr. Siti Nurjanah, can itsnaWiqoyati, S.Ag. 

(Departemen An-Nisa'), can pengurus Iainnya yang termasuk dalam 

lembaga Non-Departemen clan Biro. 

Hal yang menanik bahwa sebagian para aktivis atau tokoh Muslim 

yang terilbat dalam prakarsa Kongres Mujahidin I can kemudian ter-

p11th sebagai pengurus penting dalam Majelis Mujahidin pernah di-

penjara seperti tokoh puncaknya Abubakar Ba'asyir (Amirul Mujahi-

din) pada masa Orde Baru pernah dimasukkan penjara oleh rezirn 

Soeharto selama 4tahun can kini pada era Reformasi terus mengalami 

berbagai tuduhan sehingga menjadi tahanan berkepanjangan, Irfan 

SLJryahardi Awwas (Ketua LajnahTanfidziyah) yang juga orang kedua 
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setelah Abubakar Ba'asyir divonis penjara 13 tahun pada masa Orde 

Baru, M. Shobbarin Syakur (Sekretaris Umum Lajnah Tanfidziyah) di-

penjara selama 7,5 tahun di Nusakambangan, Harun (Ketua Departe 

men Hubungan Antar Mujahidin) dipenjara selama 10 tahun di Nusa-

kàmbangan, serta para mantan tahanan politik Iainnya. 1 ' 

Tuntutan Penerapan Syariat Islam 

Kongres Mujahidin I yang melahirkan Majelis Mujahidin mengeluar-

kan satu keputusan penting selain keputusan Iainnya, yaitu Shahifah 

Yogyakarta atau Piagam Yogyakarta, yang mengandung lima butir 

pernyataan yaitu: 

(1) Wajib hukumnya melaksanakan Syariat Islam bagi umat Islam di 

Indonesia can dunia pada umurnnya. 

(2) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang 

berakibat syirik can nifaq, serta melanggar hak-hak asasi manu-

sia. 

(3) Membangun satu-kesatuan shaf Mujahidin yang kukuh-kuat, balk 

di dalam negeri, regional, maupun internasional (antarbangsa). 

(4) Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju ter-

wujudnya lmamah (Khilafah), Kepemimpinan umat baikdi dalam 

negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia. 

(5) Menyeru kepada kaum Muslim untuk menggerakkan dakwah clan 

jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai Rah-

matan L1I-Alamin. 18  

Majelis Mujahidin termasuk lembaga atau gerakan Islam yang sa-

ngat gencar memperjuangkan penerapan syariat Islam terutama da-

lam satu tujuan utama, yaitu"menerapkan syariat Islam dalam penge-

lolaan pemerintahan negara' 19,yang diakul oleh Ketualanfidziyahnya 

sebagaVformalisasi syariat dalam kehidupan negara" 20. Mengapa Ma-

jells Mujahidin bersikukuh ingin memperjuangkan penerapan syariat 
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Islam dalam kehidupan pemerintahan atau negara? Secant tersirat 

terkandung later belakang can argumentasi yang mendorong lahir-

nya pare Mujahidin yang kemudian tergabung dalam Majelis Mujahi-

din untuk penerapan syariat Islam dalam kehidupan negara/pemerin-

tahan, sebagaimana tertuang dalam Mukadimah hasil Kongres I: 

"Selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah mengukir 

kemerdekaannya di bawah pengkhianatannya terhadap Syariat 

Islam, yaitu pengkhianatan terhadap fitrah rakyat Indonesia yang 

mayoritas heragama Islam, dengan mencoret tujuh We dalam 

Piagam Jakarta den membijat batasan-batasan ideologis-yuridis 

bagi pelaksanaan Syariat Islam secara kiffa/t" 

Bagi Majelis Mujahidin bahwa penerapan syariat Islam dalam kehi-

dupan negara tidakakan menjadi faktor pemicu disintegrasi sebagai-

mana diasumsikan oleh mereka yang menolaknya, tetapi justru dapat 

menjadi kekuatan integratif, sebagaimana termuat dalam beberapa 

pemikiran hasil Kongres Mujahidin yang disampaikan ketika mene-

mui Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

dan Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) pada 15 Agustus 2000di gedung 

DPR-RI Jakarta. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Majelis 

Mujahidin adalah sebagai berikut: 

(1) Sesungguhnya persatuan can kesatuan bangsa Indonesia yang 

utuh dan berdaulat merupakan dambaan kita semua. 

(2) Berkembangnya potensi disintegrasi di dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang akh ir-akhir in' semakin kuat, menunjuk-

kan bahwa tests yang mengatakan bahwa "bile syariat Islam dite-

rapkan bagi pemeluk-pemeluknya maka akan terjadi disintegrasi" 

adalah salah dan tidak berdasar. 

(3) Justru karena syariat Islam yang merupakan fitrah bagi umat ma-

nusia pada umumnya tidak diterapkan, make potensi disintegrasi 

bangsa pun berkembang, bersamaan dengan bermunculannya 
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berbagai bencana di bidang politik, keuangan dan rnoneter, HAM 

can demokrasi, can sebagainya. 

(4) Oleh karena itu, rnernberlakukan syariat Islam bag! umat Islam dan 

memberlakukan ketentuan agama lain (Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha) kepada para pemeluknya merupakan kebijakan yang te-

pat dalam rangka mencega.h disintegrasi bangsa. 

(5) Merupakan hak asasi setiap pemeluk agama untuk menerapkan 

ajaran (syariat) agamanya masing-masing di dalam kehidupan se-

han-han, clan hak ini harus dipenuhi oleh negara karena dijamin 

oleh UUD 1945 Pasal 29. 

(6) Syaniat Islam rnengandung nilai-nilai universal yang juga dikenal 

penganut agama lain, sehingga bOa diterapkan di dalam kehidup-

an berbangsa clan bemegara, syariat Islam rnampu melindungi 

seluruh warga negara apa pun agamanya. 

(7) Siapa saja di antara umat Islam yang menolak syaniat Islam, maka 

sesungguhnya nnereka tergolong munafikdan melanggar hakasa-

si manusia (HAM) serta condong kepada kehidupan antar-umat 

beragama yang penuh konflik sebagaimana selama mi telah ter-

jadi di Ambon-Maluku, Aceh, Paso dan sebagainya. 2 ' 

Majelis Mujahidin berkeyakinan bahwa pelaksanaan syariat Islam 

merupakan kewajiban clan kemutlakan, karena itu sebagaimana pe-

nintah Allah dalam Al-Quran (Surat Al-Nisa' [41:65, AI-Mâidah [51:44, 

45, 47, dan 50), balk Presiden can Wakil Presiden maupun para pe-

tinggi negara (DPR, MPR) can aparat hukum di Indonesia yang ber-

agama Islam selain perseorangan, berkewajiban pula untuk menata 

Negara Republik Indonesia berdasarkan syariat Islam, dan menolak-

nya tanpa alasan berdasarkan syariat berarti terkena hukum kafir, 

fasiq, can zalim. OIeh karena itu, Majelis Mujahidin menyampaikan 

rekomendasi can tuntutan khusus yang menyangkut Pelaksanaan 

Syariat Islam sebagal berikut: 
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(1) Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk melaksanakan syariat 

Islam secara kOffah. 

(2) Umat Islam berkewajiban memperjuangkan terlaksananya syariat 

Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan berfl 

negara di mana pun mereka berada. 

(3) Melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat 

berbangsa clan bernegara, bertujuan untuk menyelamatkan ma-

syarakat atau bangsa carl ancaman hukuman kafir, fasiq, clan za-

lim. 

(4) Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, maka sudah sepatut-

nya pemenintah dengan seluruh instrumen lembaga tinggi nega-

ra, DPR can MPR, supaya memberikan hak kaum Muslim untuk 

melaksanakan syariat Islam. Dan bagi umat beragama lain supaya 

diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama menurut ke-

yakinan masing-masing. 

(5) Dengan diberlakukannya syariat Islam, niscaya dapat menghin 

darkan Indonesia cari ancaman disintegrasi bangsa, sepanjang 

tidak ada intervensi asing terhadap masyarakat, bangsa, can Ne-

gara Kesatuan Republik Indonesia. 

(6) Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, sebagaimana 

diatur dalam LJU No. 22/1999, maka Majelis Mujadidin mengan-

jurkan kepada pemerintah daerah otonomi, untuk melaksanakan 

syaniat Islam bagi daerah otonomi yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam,dengan membenikan kebebasan bagi setiap umat 

beragama untuk melaksanakan ajaran agama menurut keyakin-

annya masing-masing. 22  

Dalam konteks umat Islam, penerapan syaniat Islam sebagaimana 

yang menjadi tujuan utama Majelis Mujahidin memiliki kaitan de-

ngan kepentingan umat Islam sendiri, sebagaimana argumentasi ber-

ikut: 
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"Sesungguhnya problem terbesar mum Muslim di Indonesia khu-

susnya, dan di selurub dunia paila umumnya, adalab belum her-

lakunya Syariat Islam. Seluruh tragedi politik den kemanusiaan 

yang menimpa kaum Muslim hingga hari ini, pada hakikatnya ber-

pangkal pada masalah mi. 
Hal mi diperparah lagi dengan kenyataan, bahwa kaum Muslim 

dewasa im belum memiliki late kepemimpinan umat yang berfung-

Si secara efektif dam berkemampuan untuk menghantarkan serta 

memberdayakan umat pace tingkat kehidupan yang beradab don 

bermartabat sebagaimana arahari pesan-pesan Wahyu Ilahi. 

Kenyalaan yang kita hadapi sekarang, umat Islam masih tetap 

terpasung deism kebodohan, kejumudan, keterbelakangan dan ke-

miskinan; bahkan konflik warisan mass silam yang menghanyut-

kan. Indikator semua itu, dapat kila saksikan, betapa ketercerai-

heraian, keterpecah-belahan, perseteruan ran permusuhan antara 

komponen umat dalam setiap tingkatannya masih saja berlang-

sung secara mengkhawatirkan yang pada gilirannya menjadi ken-

dale klasik yang tak kunjung rampung dientaskan. Tragisnya, 

semua itu terjadi -justru pada seat probers dan malapetaka yang 

melanda umat kian memuncak, senentara musuh-musuh Allah, 

Rasul-Nya dan Mujahidin terns menguat. Belum lagi tantangan 

mesa depan yang semakin memheratkan, sehingga beban persoal-

an menjadi kian berat den rumit. 

Pada akhirnya, melalui tatapan mate hati yang boning Lon 

telaahan pikiran yang jernih telah kita insyafi, bahwa pengentasan 

secara menyeluruh alas segenap persoalan tersebut, tidak bisa 

lain kecuali dengan terbangunnya kekuatan bersama antar-kom 

ponen umat Islam, serta terciptanya ayunan Iangkah yang terarah. 

Kabut gelap malapetaka, insya Allah akan sirna manakala benih-

benih perniusuhan di antara unnat Islam yang mendukung berlaku-

nya Syariat Islam Lan umat Islam yang menolak borlakunya Sya-

nat Islam depot dilumatkan sehingga tenbentanglah jembatan 

emas bagi terselesaikannya persoalan umat yang Iainnya, dan pa-

da gilirannya terbitlab fajar keselarasan dan keterpaduan gerak 

perjuangan di antara koruponen umat Islam."" 
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Dalam kehidupan politik, Majelis Mujahidin memiliki beberapa 

agenda tuntutan, yaitu: (1) Menuntut agar pemerintah melaksanakan 

syariat Islam secara kOffah dalam kehidupan politikdan bernegara; (2) 

Membangun kekuatan politik Islam dengan mendesak partai-partai 

Islam untuk bersatu-padu memperjuangkan tegaknya syariat Islam; 

(3) Menciptakan pemerintahan yang menjarnin pelaksanaan syariat 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya,dengan tetap memberi kemerdeka-

an bagi umat beragama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya; 

can (4) Memiliki media massa untuk menyebarluaskan program-prog-

ram mujahidin.24  

Memperjuangkan Piagam Jakarta 

Majelis Mujahidin termasuk gencar mempersoalkan Piagam Jakarta 

can perjuangan memasukkan kembali tujuh katadari Piagam Jakarta 

tersebut pada waktu Amandernen tRiO 1945 pada sidang tahunan 

MPR tahun 2000. Mengenai Piagam Jakarta tahun 1945, Majelis Muja-

hidin sebagaimana komponen umat Islam lainnya yang mempersoal-

kan kernbali dicoretnya tujuh kata, yaitu kalimat"dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada Sidang 

BPUPKI 18 Agustus 1945, memandang bahwa pencoretan tersebut 

sebagal bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam. Berikut petikan 

pernyataan yang dimuat dalam Mukadimah keputusan Kongres Mu-

jahidin I: 

"Selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah menqukir 

kemerdekaannya di bawah pongkhianatannya terhadap Syariat 

Islam, yaitu pengkhianatan terhadap fitrah rakyat Indonesia yang 

mayonitas beragama Islam, dengan mencoret tujuh We dalam 

Piagam Jakarta den rnembuat batasan-batasan ideologis-yoridis 

bagi pelaksanaan Syariat Islam secara k9ffa/i."5  

Hampir semua tokoh Islam yang menjadi tokoh kunci Kongres 

memang menyesalkan atas pencoretan tujuh kata dalam Piagam 
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Jakarta itu. Abubakar Ba'asyir bahkan menyatakan kasus Piagam Ja-

karta tersebut sebagal bentuk perarnpasan, manipulasi, dan perkosa-

an terhadap hak-hak umat Islam, padahal kaum Muslim sebagal pen-

duduk mayoritas di negeri in'.- 

OIeh karena itu, ikhtiar untuk menghidupkan kembali Piagam Ja-

karta atau penegakan syariat Islam dalam konstitusi negara bagi para 

aktivis Majelis Mujahidin menjadi suatu keniscayaan historis, bahkan 

bersifat ideologis dan yuridis bagi umat Islam. Make secara resmi De-

wan Pimpinan Majelis Mujahidin pada sidang Pleno pada 7 Oktober 

2001 di Yogyakarta merumuskan clan mengajukan usulan Amande-

men MiD 1945 yang dinamakannya sebagal "Usulan Amandemen 

UUD 1945 Disesuaikan dengan Syariat Islamfl Dalam usulan pada ba-

gian Pembukaan UUD 1945 termuat subtansi utuh Piagam Jakarta 

1945, sedangkan pada pasal-pasal yang diusulkan terdapat pula ma-

teri-materi yang berkaitan dengan syariat Islam misalnya pada Bab I 

Pasal 1 ayat (2) tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Republik In-

donesia tercantum usulan "(2) Kekuasaan tertinggi menetapkan hu-

kum di tangan Allah Yang Mahakuasa, sedang pengembangan hu-

kum selanjutnya di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat'? 7  

Dengan argumentasi bahwa UUD 1945 merupakan buatan manu-

sia yang tidak sakral can dengan memanfaatkan momentum refor-

masi, maka Majelis Mujahidin menyampaikan tuntutan formalisasi 

syariat Islam dalarn konstitusi negara, sebagaimana dinyatakan dalam 

pengantar usulannya: 

"Mengingat pelaksanaan Syariat Islam adalah kewajiban yang bu-

kan saja menyangkut kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi jugs 

sosial kemasyarakatan deism sebuab negara, make perlu adanya 

formalisasi Syariat Islam di deism Undang-Lindang Baser Negara 

Republik Indonesia, sehingga negara ikut bertanggung jawab ter-

hadap pelaksanaannya, bukan hanya sekadar memberi kebebasan 

tanpa alai Icontrol yang secara konstitusional dibenarkan oleh 
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undang-undang. Stigmatisasi bahwa penerapan Syariat Islam di 

Indonesia akan mendorong disintegrasi bangsa, dalam kenyataan 

yang terjadi justru sebaliknya, bahwa dengari tidak menanipung 

aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk 

Indonesia akan membahayakan persatuan dan kesatuan bang-

so.""  

Hizbut Tahrir Indonesia 

Hizbut Tahrir Indonesia (Hil) merupakan organisasi Islam yang men-

jadi bagian clan HizbutTahrir yang berkernbang di sejumlah negara 

Arab can merupakan gerakan Islam yang bercoraktransnasional yang 

berpusat di Yerusalern dan Yordania. Pertama kalinya Hizbut Tahrir 

(Pantai Pembebasan) didirikan di Yerusalem pada tahun 1953 oieh 

ulama kenamaan berkebangsaan Palestine, yaitu Taqiyuddin Al-Nab-

hani. Kelahiran F-IizbutTahrir Indonesia tidak begitu jeias, tetapi ideo-

logi atau embrio gerakannya lahirsetelahTaqiyuddin datang ke nege-

ri berpénduduk Muslim terbesar in' pace tahun 1972.29  Hizbut Tahrir 

mengusung We Panislamisme yang bertujuan mengenibalikan sup-

remasi Islam pada Abed Pertengahan dalam bentuk mendirikan pe-

menintahan Islam (Khilafah Islamiyah) can penegakan syariat Islam 

secara internasional di seluruh dunia. 

HizbutTahrir sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh para akti-

visnya merupakan partai politik, yakni partai politik yang benideologi 

Islam.3° Bagi para aktivis HizbutTahrir mengusung aktivitas politikdan 

menjadikan Islam sebagai mabda' atau ideologi. Dinyatakan bahwa 

"Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan kelompok yang 

hanya berdasarkan pada keruhanian semata, bukan lembaga ilmiah, 

bukan lembaga pendidikan (akademis), can bukan pula lembaga so-

slaV'31 . Namun dalam praktiknya, khususnya di Indonesia, HizbutTah-

rir Iebih merupakan organisasi kemasyarakatan can tidak sebagai 

partai politik sebagaimana Iazimnya partal politik dalam pengertian 

yang lazim clan menjadi bagian dari sistem politik modern yang terli- 
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bat dalam fungsi-fungsi politik. Kelompok in' tampaknya memiliki 

pengertian sendiri tentang politik clan partai politik. 

Bagi Hizbut Tahrir, politik merupakan bagian dan aktivitas amar 

maruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar meliputi seruan ter-

hadap penguasa agar mereka berbuat maruf (melaksanakan syariat 

Islam) can melarangnya berbuat mungkar (melaksanakan sesuatu 

yang tidakbersumberdari syariat). Aktivitas politiksemacam itu,yaitu 

mengawasi para penguasa serta menyampaikan nasihat kepadanya, 

merupakan bagian terpenting dad amar rna'ruf nahi mungkar dan 

bahkan menjadi bagian yang amat penting clan partai politik. Kegiat-

an dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi Hizbut Tahrir tidak dapat 

dilaksanakan, kecuali oleh kelompok-kelompokdan partai-partai p0-

litik Islam. Sedangkan yang disebut partal politik Islam atau partai 

Islam ialah partal yang berasaskan akidah Islam, partai yang meng-

ambil ide-Ice, hukurn-hukum, dan pemecahan yang Islami, yang tha-

riqah atau metode operasionalnya ialah thariqah Rasulullah Muham-

mad Saw.32  

Latar belakang kelahiran t-Iizbut Tahrir secara subtantif dari segi 

ajaran Islam didorong oleh kehendak untuk memenuhi seruan Allah 

dalam Al-Quran Surah Au 'Imran ayat 104, yang memerintahkan kaum 

Muslim untuk membentuk suatu kelompok (jamaah) yang bergerak 

dalam dua aktivitas,pertama mengajakkepada kebaikan,yaitumeng-

ajak kepada Islam, can kedua menyeru kepada yang ma'ruf serta men-

cegah kernungkaran. 33  Bagi Hizbut Tahrir, ayat Al-Quran tersebut 

bukan sekadar seruan (thalab) dari Allah tetapi merupakan qarinch 

(indikasi) yang bersifat kewajiban untuk mengajak kepada Islam, me-

nyeru pada yang rna'ruf can mencegah kemungkaran melalui pem-

bentukan jamaah. Sedangkan jamaah yang dirnaksud, menurut pa-

ham HizbutTahrir, harus berbentuk partai politik clan kegiatan amar 

ma'ruf nahi mungkar itu dalam bentuk aktivitas politik sebagaimana 

dikemukakan di rnu ka .M 

Dari segi kondisi atau keadaan, kelahiran Hizbut Tahrir didorong 

oleh kehendak untuk membangkitkan kembali umat Islam car ke- 
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merosotan yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sis-

tern perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membe-

baskan umat dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, de-

ngan membangun kembali Daulah Khilafah lslamiyah di muka bumi, 

sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesual de-

ngan apa yang diturunkan Allah Swt. 35  Dengan kata lain, HizbutTahrir 

lahir dan tumbuh sebagal gerakan Islam yang dinamakannya partai 

politik pembebasan, dengan maksud membentuksistem Islam 36  Balk 

dalam keyakinan keagamaan, ideologi politik, maupun pemikiran 

dan akivitasnya, yaitu sistem Islam yang diklaimnya sebagai kâffah 

atau menyeluruh untuk menggantikan sistem sekuler atau bahkan 

sistem kufur. 37  Bagi Hizbutlahrir, penerapan sistem Islam secara me-

nyeluruh adalah manifestasi keimanan, konsekuensi logis darE kewa-

jiban-untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh (kâffah) dan rea-

Iisasi dari kewajiban untuk memilih pemimpin, yaitu Khalifah dan 
ba Vat.3S Keyakinan Islam I-lizbutlahrir menyatakan bahwa Allah SM. 

mewajibkan kaum Muslim agar selalu terikat dengan hukum-hukum 

Islam secara menyeluruh baik yang menyangkut hubungan dengan 

Khaliq (Pencipta) yang termasuk dalani perkara akidah dan ibadah, 

maupun yang menyangkut dengan dirinya sendiri seperti hukum-

hukum tentang akhlak, hukum-hukum tentang makanan dan pakai-

an,juga yang berhubungan dengan sesama manusia seperti hukurn-

hukum tentang rnuamalah dan perundang-undangan. Allah SM., 

dalam pandangan keyakinan Hizbut Tahrir, juga mewajibkan kaum 

Muslim menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidup-

an dan menyeru mereka agar bertahkim kepada Islam, serta agar 

konstitusi dan seluruh undang-undang kaum Muslim itu sebagai hu-

kum syara haruslah bersumber pada Kitabullah dan Sunah Rasul se-

bagairnana pesan Allah dalam Kitab Suci Al-Quran Surah Al-Mâ'idah 

(5) ayat ke-44, 48, dan 49; yang intinya wajib berhukurn kepada hu-

kum Allah dan barang siapa berhukum kepada selain hukum yang 

diturunkan Allah termasuk golongan orang-orang kafir?9 
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Sistem keyakinan keagamaan yang Islami tersebut melahirkan 

pandangan-pandangan ideologis yang kental,yang disebutnya seba-

gai mabdal Berikut pandangan HizbutTahrir mengenai keberadaan 

dirinya sebagai partal Islam yang mengemban misi amar ma'ruf nahi 

mungkar untuk melawan sistem non-Islam maupun pandangan me-

ngenai Islam sebagai mabda'atau ideologi: 

"Cleh karena itu, tidak dibolehkan kelompok-kelompok kaum Mus-

lim berdiri di atas asas selain Islam, balk itu menyangkut f/krah 

maupun t/?ariqa/i-nya. Alasannya karena hal itu perintah Allah 

Swt., di samping juga Islam adalah satu-satunya mabda'(ideologi} 

yang banar den tepat di muka bumi mi. Islam adalah mabda'yang 

bersifat universal, sesuai dengan fit/ira/i manusia, den dapat mum-

berikan pemecahan kepada manusia sebagaimana layaknya manu-

sia. Oleh karena itu, Islam telab mengarahkan potensi hidup ma-

nusia—yang berupa g/iarIza/i (naluri) den Iiijat a/ 'ud/rnw/yya/z 

(kebutuhan jasmani)—yaitu dengan mengaturnya den mengatur 

pemecahan (pemenuhan}-nya dengan tatanan yang benar, tidak 

mengekang don tidak pula melepaskannya same sekali. Ghariza/z 

yang satu tidak mendominasi yharizab yang lain. Islam adalah 

mabda'yang mengatur seluruh aspek kehidupan? 4° 

HizbutTahrir berpandangan bahwa semua mabda'atau ideologi 

selain Islam seperti Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Nasionalis-

me, Patriotisme, Free Masonry, Sektarianisme, dan isme-isme sejenis 

tidak lain sebagai ideologi yang rusak dan bertentangan dengan fit-

rah manusia. Mabda-mabda' tersebut merupakan buatan manusia 

selain rusak dan cacat, semuanya bertentangan dengan Islam dan 

hukum-hukum Islam, mengarnbilnya, menyebarluaskannya, dan ber-

kelompok berasaskan mabda'-mabda' tersebut termasuk perkara 

yang diharamkan oleh Islam. Kaum Muslim juga diháramkan men-

dirikan partai politik berdasarkan ideologi-ideologi buatan manusia 

tersebut, juga harem menjadi anggota dan simpatisannya, karena 
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partai-partai seperti itu termasuk partai-partai kufur dan mengajak 

pada kekufuran.41  

Jika dideskripsikan secara umum Hizbut Tahrir sebagal gerakan 

partai politik yang berideologi Islam memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

(1) Kelahirannya dilatarbelakangi oleh pesan Al-Quran untuk meng-

ajak orang kepada Islam dan menjalankan misi amar ma'ruf dan 

nahi mungkar, serta karena adanya kernerosotan kehidupan umat 

Islam dan bermaksud membebaskannya dari sistem yang bukan 

Islam, yang disebutnya sebagai sistem sekuler dan sistem kufur. 

(2) Tujuan utamanya melangsungkan kehidupan Islam dan mengem-

ban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia untuk tegaknya sya-

nat Islam dan terbentuknya Daulah Islamiyah dalam bentuk KhiIa-

fah Islam secara transnasional. 

(3) Keanggotaan HizbutTahnir adalah setiap orang Islam balk laki-laki 

maupun perempuan tanpa sekat-sekat ras, golongan, keturunan, 

bangsa, dan mazhab yang bersedia berhimpun dalam sistem Is-

lam. 

(4) Seluruh aktivitas Hizbut Tahnir bersifat politik, yaltu dengan jalan 

mengatur dan memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan 

hukum dan pemecahan syariat Islam, yang menjadi bagian sangat 

penting dari dakwah Islam untuk mengubah masyarakat yang ru-

sak menjadi masyarakat Islam. 

(5) Ternpat aktivitas HizbutTahrirdifokuskan pada satu atau beberapa 

negéri Muslim untuk konsentrasi tegaknya Daulah Islamiyah, mes-

kipun Islam sebagai mabda' universal berlaku untuk seluruh ne-

geri. 

(6) Landasan pemikiran Hizbutlahriradalah Kitabullah (Al-Quran Al-

Karim) dan Sunnah Rasulullah, serta Ijma'dan Qiyas dengan prin-

sip bahwa semua ide, pendapat, dan hukurn hanya bersumber dan 



408 	 ISLAM SYAR}AT 

Islam can tidak satu pun berasal atau dipengaruhi oleli sesuatu 

yang tidak bersumber dari Islam, 

(7) Metode dakwah Hizbutlahnir mengambil clan mengikuti thariqah 

(jalan) perjalanan atau perjuangan dakwah Rasulullah, yang ope-

rasionalisasinya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pertama 

tahap tatsqif (pembinaan can pengaderan) untuk melahirkan 

orang-orang yang meyakini fikrah (pemikiran) HizbutTahrir can 

untuk membentuk kerangka sebuah partai, kedua tahap tafO'uI 

(berinteraksi) dengan umat agar mampu mengemban dakwah 

Islam sehingga umatakan menjadikannya sebagal perkara utama 

dalam kehidüpannya serta berusaha menerapkannya dalam reali-

tas kehidupan, can ketiga tahap istllomu al-ftukmi  (penerimaan 

kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyelu-

ruh sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. 

(8)Fikrah ( pemikiran) yang duadikan landasan HizbutTahrir adalah 

Fikrah Islam, yaitu berupa akidah Islam serta seluruh ide yang lahir 

car akidah itu, termasuk seluruh hukurn yang dibangun di atas 

akidah Islam. Hizbut Tahrir telah mengadopsi car hkrah Islam itu 

perkara-perkara yang dipenlukan oleh sebuah partai politik yang 

bertujuan ingin mewujudkan Islam di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat, yaitu dengan menasukkan Islam ke dalam sistem pe-

merintahan, hubungan antar-masyarakat, can di seluruh aspek 

kehidupan.42  

Dua isu utama yang diusung HizbutTahrir, termasuk I-lizbut 

Tahrir Indonesia, ialah Khilafah Islamiyah can Daulah Islamiyah 

can syariat Islam, sebagal wujud dari sistem Islam yang diyakini, 

dipahami, dan ingin dipraktikkannya dalam kehidupan. 

Sistem Khilafah Islam 

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Islam telah menetapkan bentuk ke- 

kuasaan can cara menjalankan urusan pemerintahan haruslah sesuai 

dengan hukum yang diturunkan Allah Swt., yakni pemerintahan yang 
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Islami dan syar'i, dan satu-satunya bentuk pemerintahan yang dike-

hendaki tersebut ialah kekhalifahan atau Khilafah Islamiyah. Secara 

tegas dikatakan, bahwa Islam telah menetapkan sekaligus mernbatasi 

bentuk sistem pemerintahan dengan sistem Khilafah dan menjadi-

kannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Is-

lamiyah, sedangkan pengangkatan Khalifah dilaksanakan dengan 

bai'at43  OIeh karena itu, Hizbut Tahrir menolak sistem pemerintahan 

kerajaan, Republik, dan bentuk-bentuk Iainnya di luar sistem khilafah, 

juga menolak demokrasi karena dalam demokrasi kedaulatan berada 

di tangan rakyat sedangkan dalam sistem Khilafah Islamiyah kedau-

latan itu berada dalam hukum syara. Sebrang Khalifah dalam Daulah 

Islamiyah tidak di atas hukum syara' atau undang-undang, Khalifah 

harustundukdan berada di bawah hukurn syarayakni hukum-hukum 

Allah" 

Sistem Khilafah menurut Hizbut Tahrir merupakan sistem yang 

berbentuk kesatuan can bukan berbentuk serikat, karena itu kaum 

Muslim di seluruh dunia tidakdiperkenankan memiliki lebih car satu 

Daulah Islamiyah, juga tidak diperbolehkan mengangkat lebih dan 

satu Khalifah, dengan kata lain Khilafah dan Khalifah dalam Daulah 

Islam harus tunggal untuk seluruh dunia Muslim.45  Bagi HizbutTahrir, 

ketiadaan khalifah menurut Hizbutlahrir adalah kondisi yang mewa-

jibkan Muslim untuk menyatakan Eperangfl  terhadap pemerintahan 

sekuler. Sedangkan penegakan Khilafah Islamiyah adalah transforma-

Si car situasi Dan Al-Kufr (negara kufur) menuju Dar Al-Islam (negara 

Islam). Tegaknya Daulah lslamiyah merupakan isu vital bagi umat Is-

lam karena tanpa kepemimpinan yang terpadu di kalangan umat Is-

lam seluruh dunia telah mengakibatkan keterpurukan umat Islam 

dalam bentuk terpecah-belah menjadi negara-negara yang terpisah 

can dipimpin atau dikendalikan oleh negara-negara kafir. 

Adapun dasar-dasaratau prinsip-prinsip pemenintahan Islam yang 

berbentuk Khilafah lslamiyah itu menurut Hizbut Tahnir dibangun di 

atas empat pilar, yaitu: (a) Kedaulatan itu milik Syara yaitu diatur oleh 

Allah SM. dengan hukum-hukum perintah dan larangan-Nya, bukan 
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milik umat; (b) Kekuasaan berada di tangan umat, yakni berdasarkan 

tatacara yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dalam bentuk me-

rnilih dan mengangkat Khalifah dengan dibalat, yang menjalankan 

pemerintahan mewakili umat; (c) Kewajiban untuk mengangkat ha-

nya satu Khalifah bagi seluruh kaum Muslim sebagai wakil umat cia-

lam pemerntahan; dan (d) Ithalifah berhak menetapkan hukum-

hukum syara' yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan, serta 

berhak menentukan konstitusi dan perundang-undangan. 4' 

Negara menurut HizbutTahrirdibedakan ke dalam duajenis, yaitu 

Darul Islam (Negara Islam) dan Darul Kufur (Negara Kufur). Darul Islam 

adalah negara yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam da-

lam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam urusan pernerintahan, 

serta keamanannya berada di tangan kaum Muslim sekalipun mayo-

ritas penduduknya bukan Muslim. Sedangkan Darul Kufur adalah ne-

gara yang di dalamnya diterapkan hukum kufur dalam seluruh aspek 

kehidupan dan keamanannya berada di tangan kaum bukan Muslim 

meskipun penduduknya niayoritas beragama lslamOleh karena itu, 

menurut HizbutTahrir, kaum Muslim seluruhnya harus berusaha meng-

ubah negeri-negeri mereka dari Daul Kufur ke Darul Islam dengan 

jalan mendirikan Daulah lslamiyah yang berbentuk Khalifah. Negeri-

negeri itu kemudian dipersatukan dalam satu kekhalifahan Islam Se-

hingga menjadi Darul Islam dan Kekhalifahan yang besar dan Iuas 

tanpa sekat-sekat negara-bangsa. Selanjutnya negeri-negeni Muslim 

tersebut berkewajiban untuk mengemban risalah Islam ke seluruh 

penjuru dunia melalui gerakan dakwah dan jihad. 

Mengenai hubungan internasional dari Daulah lslamiyah dengan 

negara-negara lain haruslah sesuai dengan hukum Islam, dengan 

mengikuti prinsip-prinsip sebagai benikut: 

(1) Seluruh negeri Muslim hams bersatu dalam Daulah Islamiyah yang 

berbentuk Khalifah Islam yang tunggal dan bercorak transnasio-

nal, tidak ada negara-bangsa, sedangkan hubungan sesama ne-

geni Muslim tidak termasukdalam politik luar negeri, tetapi politik 
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dalam negeri dengan berbagai konsekuensi seperti tidak ada hu-

bungan diplomatik, perjanjian antar-ne9ara, dan sebagainya. 

(2) Negara-negara lain balk di Barat maupun di lirnur seluruhnya di-

anggap sebagai Darul Kufur dan statusnya menurut hukum syara' 

termasuk Darul Harb, di mana hubungan dengan negara-negara 

tersebut termasuk kategori politik luar negeri dan ditentukan Se-

suai dengan keperluan jihad dan kemaslahatan negara Khalifah 

kaum Muslim yang berdasarkan hukum syara 

(3) Dalam hubungan dengan negara-negara Darul Kufur tersebut di-

perbolehkan melakukan perjanjian dalam berbagai bidang sejauh 

yang diperbolehkan oleh hukurn syarayang harus ditentukan ba-

tas waktunya dan dilakukan sesuai dengan tuntutan jihad dan 

kepentingan serta kemaslahatan negara Khalifah. 

(4) Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian de-

ngan negara Khalifah dan negara-negara imperialis Amerika, Ing-

gris, Prancis, atau negara-negara serakah yang ingin menguasai 

wilayah kaum Muslim seperti Rusia dianggap sebagai negara-

negara musuh (muhOribah hukman) ditinjau dari segi hukum, ten-

hadap negara-negath tersebut diambil langkah waspada dan siaga 

penuh, serta tidak akan diadakan hubungan diplomatik bahkan 

tidak diizinkan membuka kedutaan atau konsulat di negara Khali-

fah. 

(5) Negara-negara musuh yang sedang memerangi umatMuslim (mu-

hôribah fi'Ian) seperti Israel diberlakukan sikap siaga perang dan 

penduduknya tidak seorang pun yang diperbolehkan masuk ke 

wilayah negara Khalifah. 

(6) Negara Khalifah tidak diperkenankan mengadakan kerja sama mi-

liter den9an negara-negara lain, termasuk di dalamnya membeni-

kan fasilitas militer, pangkalan angkatan udara atau dermaga ka-

pal perang. 
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(7) Negara Khalifah tidak diperbolehkan meminta bantuan militer 

kepada negara-negara atau pasukan kafir, dilarang mengambil 

pihjaman utang, dilarang menyerahkan urusan umat kepada ne-

gara-negara tersebut, tidak diperkenankan bergabung dengan 

organisasi-organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF), 

bahkan tidak dibebankan pula bergabung dengan organisasi-

organisasi pakta pertahanan regional seperti Liga Arab, OKI, pakta 

pertahanan bersama, dan sebagainyat 

Tuntutan Menegakkan Syariat Islam 

HizbutTahrir memandang bahwa pelaksanaan syariat Islam merupa-

kan kewajiban bagi setiap Muslim baik individu maupun kelompok 

sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, dan 

sebagainya, bahkan kewajiban melaksanakan syariat Islam itu berlaku 

dalam Iingkup negara. Sejatinya, menurut HizbutTahrir, berdirinya 

negara dengan segenap struktur dan kewenangannya pada hakikat-

nya untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam. 50  

Mengapa menegakkan syariat Islam menjadi sebuah kemestian? 

Menurut HizbutTahrir kondisi kaum Muslim saat mi hidup dalam Da-

rul Kufur sebab mereka menerapkan sistem hukUm selain car apa 

yang diturunkan Allah Swt. (syariat Islam) sebagaimana keadaan ne-

geri Makkah ketika Rasulullah diutus, karena itu wajib menjadi acuan 

untuk dakwah menegakkan syariat Islam melalui tahapan-tahapan 

metode yang menjadi thariqoh gerakan ni." Dalam konteks kehi-

dupan bangsa atau masyarakat Indonesia, I -lizbut Tahrir Indonesia 

memberikan argumentasi tentang alasan pentingnya penegakan sya-

nat Islam sebagal berikut: 

terdasarkan fakta sajarah dan keyakinan bahwa aturan Allah 

pastilah yang terbaik, jelas bahwa hanya syariat Islam sajalah 

yang mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah niembelit 

umat Islam, khususnya di negeri ini—baik di lapangan ekonomi, 

politik, sosial, budaya maupun pendidikan—setelah ideologi kapi- 
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talisme dan sosialisme nyata-nyata gaged menienuhi janji-janjinya 

dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan sya-

nat Islam juga akan mengantarkan masyarakat Indonesia yang 

mayoritas Muslim itu lebih dokat pada suasana religiusitas Islam 

sebagai perwujudan dari misi hidupberibadah kepada Allah 

Dalam sistem keyakinan HizbutTahrir dengan merujuk pace ayat 

Al-Quran yang diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad (Al-

Mâ'idah [5]: 3)53  penerapan syariat Islam melekat dengan akidah, 

yaltu sistem keyakinan yang paling fundamental atau asasi dalani 

ajaran Islam dan kehidupan kaum Muslim. Akidah Islam menuntut 

kewajiban menerapkan Islam secara sempurna atau totalitas, bahkan 

dengan dasar ayat Al-Quran path Surah clan ayat lainnya (Surab Al-

Baqarah [2]: 85)M  diharamkan menjalankan hukum Islam sebagian 

can meninggalkan sebagian lainnya atau menerapkannya secara ber-

tahap, dan seluruh hukum Allah sama dalam hal kewajibannya serta 

tidak boleh rnembeda-bedakan antara satu aspek hukum Islam can 

hukum lainnya dalam penerapannya. 55  

1-lukum Syara'atau syariat Islam menurut I -IizbutTahrir"adalah Se-

ruan (khithOb) Syari(AIlah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba 

(manusia)' Secara terperinci, Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan 

konsep atau definisi tentang syariat Islam sebagai berikut: 

"Dengan demikian, syaniat Islam merupakan ketentuan dan hukum 

yang ditetapkan Allah atas hamba-hamha-Nya yang diturunkan 

molalui Rasui-Nya, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan 

sesamanya." 5  

Menurut F-lizbutTahrir syariat dan agama, dalam hal mi syariat can 

agama Islam, mempunyai pemaknaan atau konotasi yang sama,yaitu 

berbagai ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. bag! hamba- 
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hamba-Nya. 5' Bagi Hizbut Tahrir, syariat Islam memiliki aspek atau 

cakupan yang sangat luas, meliputi akidah dan syariat itu sendiri. Sya-

nat Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (af'aI 

al-jawO rib], tetapijuga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (af'O1 

al-qaib) yang biasa disebut dengan akidah Islam, karena itu syaniat 

Islam tidakdapatdirepresantasikan oleh sekadar sebagian ketentuan 

Islam dalam masalah hudud (seperti hukum rajam, potong tangan, 

dan sebagainya), apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekono-

ml yang menjamur saat mi seperti bank syariat, asuransi syaniat, rek-

sadana syariat, dan sebagainya, melainkan bersifat keseluruhan. 58  

Ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang 

berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau sistem kehidupan 

yang menjadi turunannya. 59  OIeh karena itu, telah menjadi kewajiban 

setiap Muslim untuk menjalankan syariat Islam yang luas itu, bahwa 

"Allah Swt. mewajibkan kaum Muslim agar selalu terikat dengan 

hukum-hukum Islam secara menyluruh, balk yang menyangkut hu-

bungannya dengan Khaliq, yang termasuk perkara akidah dan iba 

dah; atau yang menyangkut hubungan dengan dirinya sendiri, seper-

ti hukum-hukum tentang akhlak, hukum-hukum tentang makanan, 

pakaian; ataupun yang menyangkut hubungannya dengan sesama 

manusia, seperti hukum-hukum tentang muamalah dan perundang-

undangan!° 

Bagi Hizbutlahrir, umat Islam hams membentuktingkah laku se-

sual dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam. Semua sistem atau 

ideologi (mabdd) di luar hukum atau syaniat Islam termasuk kufur 

atau ditolak. Benikut sikap HizbutTahrirterhadapmabda'atau ideologi 

lain: 

"Semua mabda'selain Islam, seperti Kapitalisme, Sosialisme (ter-

masuk) Komunisme, tidak lain adalah mabdatmabda'  yang rusak 

dan bertentangan dengan fitrali manusia. Mobda'-manda' itu ada-

Iah buatan manusia, sangat tampak kerusakannya, dan telab ter-

bukti cacat-celanya. MabdaCmabda'  itu semuanya bertentangan 
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dengan Islam don hukum-hukum Islam. Mengamhilnya, menyehar-

luaskannya, dan kelompok berasaskan mabdaCmabda' tv terma-

suk perkara yang dihararnkan oleh Islam." °1  

Hal yang sangat penting bagi gerakan Hizbut Tahrir ialah kaitan 

erat antara penerapan syariat can keberadaan negara atau politik. 

Bahwa berdirinya negara, yakni negara khilafah, bukanlah tujuari te-

tapi sarama atau metode (thariqah) untuktegaknya syariat Islam, Se-

hingga keberadaan negara dan penerapan syariat menjadi suatu ke-

wajiban yang sama-sama harus dijalankan oleh kaum Muslim. Karena 

pentingnya negara sebagai tempattegaknya syariat Islam, maka per-

juarigan politik melalui portal politik sebagaimana dilakukan Hizbut 

Tahrir menjadi suatu keniscayaan. Dalam hal mi, Ismail Yusanto, Juru 

Bicara F-lizbutlahrir Indonesia memberikan alasan sebagai berikut: 

'Keinginan untuk melaksanakan selurub hukum Islam dalam kehi-

dupan bermasyarakat Jan bernegara hingga kerahmatan Islam 

bisa terwujud secara nyata merupakan sebuah tujuan politik. Se-

tiap tujuan politik hanya mungkmn diraih melalui kelompok atau 

partai politik. Tidak munqkmn sebuah kelompok sosiAl atau ekono-

mi akan mencapai tujuan tersebut karena kelompok itu memang 

tidak didirikan untuk meraih tujuan politik. Di sinilah mengapa 

Hizbut Tabrir memilih ruenjadi partai politik. Ini juga semestinya 

meniadi tujuan politik kelompok atau gerakan-gerakan Islam lain-

nya. Patut dicatat, Khilafah sehagai sebuah negara adalah insti-

tusi politik. 2  

Dalam kehidupan politik, Hizbut Tahrir sebagai sebuah gerakan 

politik Islam menolak demokrasi dan memasukkannya sebagai ideo-

logi kufur yang bertentangan dengan Islam, karena hanya Allah-lah 

yang berhak sebagal Pembuat Hukum (MusyarriD, bukan manusia 

atau rakyat sebagaimana berlaku dalam demokrasi°3 
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Kesamaan dan Perbedaan 

Gerakan penerapan syariat Islam yang dilakukan MMI can HTI sama-

sama berangkat dari kesadaran keagamaan untuk menerapkan atau 

memberlakukan syariat Islam secara formal bag! umat Islam dalam 

kehidupan publik baikdalam struktur kehidupan masyarakat maupun 

negara. Keduanya melakukan gerakan melalui gerakan dan atas' 

yakni dengan melakukan penggalangan ke berbagai komunitas dan 

kelompok umat Islam di tingkat nasional dengan menyuarakan aspi-

rasi dan isu-isu penegakan syariat Islam dalam kehidupan publik. 

Keduanya memiliki struktur kelembagaan di beberapa wilayah di In-

donesia, meskipun tidak di seluruh Provinsi di negeri ini. Media peng-

galangan yang dilakukan baik secara langsung dengan melakukan 

aksi-aksi bersama kelompok-kelompok Islam seperti melakukan 

kongres umat Islam, demonstrasi, can pertemuan-pertemuan mau-

pun melalui berbagai media seperti seminar, diskusi, dan penerbitan-

penerbitan. 

Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbutlahrir Indonesia meyakini 

dan memperjuangkan secara gigih penerapan Islam secara kaffah 

(total, menyeluruh) dalam kehidupan umat Islam, termasuk melalui 

pelembagaan dalam kehidupan negara atau pemerintahan. Balk MMI 

maupun HTI memiliki keyakinan bahwa ajaran Islam karena merupa-

kan agama yang berasal car Allah SM. yang sempurna can menye-

luruh, tidak membeda-bedakan antara agama (din) dan negara atau 

politik (daulOt), bahkan keduanya harus menyatu can diwujudkan 

dalam kehidupan umat Islam. Keduanya meyakini secara mutlak dan 

sepenuhnya tentang syariat Islam sebagai sebuah sistem Islam (al-

NizhOm al-Is/Omi) dan sistem kehidupan (Minhâjal-HayOt) yang paling 

tepat serta menjadi solusi bagi berbagai macam permasalahan hidup 

umat manusia karena bersumber pada ajaran car Allah Swt., yang 

berbeda dan tidak terpecahkan oleh sistem-sistem keyakinan clan 

paham hasil buatan manusia sendiri. Kehidupan umat manusia saat 

mi dilanda krisis berkepanjangan can penuh dengan berbagai keru- 
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sakan karena tidak berdasarkan pada hukum Allah, yaltu syariat Is-

lam. 

Dalani memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, 

balk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) maupun Hizbut iahrir Indo-

nesia (HTI) menempuhnya secara terbuka ke ruang publik. Dalam 

melakukan gerakannya itu keduanya menunjukkan sikap reaktifter-

hadap kelompok Islam lain yang tidaksetuju atau menolakformalisasi 

syariat Islam dalam kehidupan publik dan mengategorisasikan mdi-

vidu atau kelompok Islam yang menolaktersebut sebagal kufuri'tiqO-

di(murtad) dan segi keyakinan Islam, kendati keduanya tidak menge-

luarkan fatwa bagaimana seharusnya sanksi terhadap Muslim atau 

kelompok Islam yang murtad secara keyakinan tersebut. Lebih jauh 

lagi, kedua kelornpok Islam syariattersebut memiliki kesamaan dalam 

menyikapi ideologi-ideologi can paham-paham lain yang sering disc-

butnya sebagai Barat dengan ideologi sekuler, liberal, can demokrasi-

nya sebagai ideologi kufur atau ideologi yang bertentangan dengan 

ideologi atau sistem Islam, sehingga dapat dikatakan sebagai anti-

Ba rat. 

Kendati secara umum banyak memiliki kesamaan, antara Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI) can HizbutTahrir Indonesia (HTI) terdapat 

perbedaan tertentu. MMI Iebih terfokus pada perjuangan dengan isu 

utama penegakan atau penerapan syaniat Islam secara langsung da-

lam kehidupan negara atau masyarakat, kendati tidak secara terbuka 

can tidak banyak mengangkat isu tentang wadah untuk penerapan 

syaniat Islam itu dalam bentuk negara Islam atau format negara ter-

tentu. Sedangkan HTI secara terbuka dan gigih selalu mengangkat isu 

penegakan Khalifah Islamiyah atau Kekhalifahan Islam sebagai ben-

tuk negara ideal bagi umat Islam sedunia sekaligus menjadi wadah 

utama bagi pelembagaan syaniat Islam. Namun, kekhalifahan Islam 

yang diperjuangkan Nil lebih ke format dunia dalam bentuk kekha-

lifahan transnasional, bukan negara Islam dalam konteks negara-

bangsa yang dibatasi batas-batas administratif dan geografis negara, 

sehingga berlaku umum untuk Dunia Islam semacam Pan-Islamisme, 
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kendati untuk kasus Indonesia HTI seolah menghindari tema negara 

Kekhalifahan Islam di Indonesia. 

Perbedaan lain antara MMI dan HTI terletak dalam format kelem-

bagaannya. MMI menyatakandiri sebagal organisasi Islam yang ber-

sifatTansyiq atau Aliansi, yakni merupakan perhimpunan atau perse-

kutuan berbagai kelompok dan organisasi Islam yang setuju dengan 

penegakan syariat Islam secara formal. Oleh karena itu, MMI selalu 

rnengajak organisasi-organisasi Islam lain, termasuk organisasi Islam 

yang besar, yaitu Muhammadiyah dan Nandlatul IJiama, untukberga-

bung dalam al iansi penegakan syariat Islam itu, kendati kedua organi-

sasi Islam yang sering dikatakan dua sayap Islam terbesar di Indonesia 

Ito tidak menyambut dan bahkan menunjukkan sikap berbeda dan 

Majelis Mujahidin dalam hal formalisasi penerapan syariat Islam da-

lam kehidupan publik khususnya negara. Sementara HTI secara struk-

tural dan formal menyatakan diri sebagai Onganisasi Politik Islam, 

yakni Partai Pembebasan (HizbutTahnir), yang tidak berdini sendiri, 

tetapi merupakan bagian car HizbutTahnir yang bersifat dunia yang 

bermarkas di Palestina. HTI sebagai Partai Politik secara tegas mem-

perjuangkan penegakan Kekhalifahan Islam dunia dengan syariat Is-

lam sebagai pilardan fundamen utamanya, kendati dalam kehidupan 

nyata perpolitikan di Indonesia tidak mengambil peran dan kegiatan 

Iebih-lebih menjadi bagian car sistem politik Indonesia sebagaimana 

partai politik pada umumnya. Sikap politik seperti itu diambil tam-

paknya karena Fill tidak mengakui adanya sistem politik lain yang 

dipandang sekulen, liberal, can tidak Islami atau bertentangan dengan 

Sistem Islam, sehingga mengambil posisi dan peran sendiri yang ber-

beda dengan partai politik lainnya meski dengan Partai Politik Islam 

yang terdapat di Indonesia. 

Kendati MMI dan Fill memiliki perbedaan tertentu, letak perbeda-

an tersebut lebih pada fokus sasaran dan struktur kelembagaannya, 

tidak pada aspek substansi clan pemikiran dasarnya. Kedua gerakan 

Islam syariat tersebut bahkan sering bersinengi atau bekenja sama 

dalam menyuarakan penjuangan syaniat Islam di Indonesia. Dalam 
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sejurnlah aksi para aktivis dan tokoh MMI serta I-Ill sering bersama-

sama. Dalam suatu acara akbar yang diselenggarakan Hil pada 29 

Februari 2004 misalnya, HMI berpartisipasi dalam kegiatan long march 

can pertemuan akbar di Jakarta untuk memperingati jatuhnya ke-

khalifahanTurki Ustmani, 3 Maret 1924 sebagal momentum untuk 

membangkitkan kembali komitmen perjuangan menegakkan syariat 

Islam di Indonesia. 

Dalam aksi besar-besaran yang diikuti peserta sekitar20.000 orang 

pendukung gerakan syariat Islam di Jakarta itu, disuarakan kembali 

komitmen menegakkan syariat Islam melalui lembaga-lembaga ma-

syarakat dan negara di Indonesia sebagai perjuangan yang tidak bo-

Ieh berhenti bahkan harus terus clisebarluaskan dan ditingkatkan. 

Sejumlah pernyataan dikemukakan dalam aksi besar-besaran itu,tiga 

di antaranya ialali sebagai berikut. Pertama, bahwa sejak kejatuhan 

kekhalifahanTurki IJtsmani, 3 Maret 1924 urnat Islam sedunia meng-

alami berbagai persoalan dan keterpurukan yang bertubi-tubi. Nega-

ra can bangsa Indonesia sendiri, yang berpenduduk mayoritas Islam, 

sejak kernerdekaannya tahun 1945, berada dalarn cengkeraman 5's-

tern sekuler dengan penguasa yang tidak sepenuhnya mengabdi pa-

da kepentingan umat Islam. Kedua, kepada umat Islam can seluruh 

komponen bangsa diserukan untuk bersungguh-sungguh meng-

amalkan syariat Islam can berjuang menegakkan syariat Islam. Ketiga, 

menyerukan kepada pemeriritah (saat itu di bawah kepemimpinan 

Presiden Megawati Soekarnoputri) dan seluruli rakyat Indonesia un-

tuk segera rnenghentikan sekularisme dalam kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, dan bernegara, serta praktik-praktik kotor dalam 

pemerintahan seperti korupsi, melindungi para penjahat, penjualan 

aset-aset strategis negara, penyebaran pornografi di media massa, 

ekonomi ribawi, yang merugikan rakyat can negaraP4[] 



ISLAM SYARIAT 
DAN REPRODUKSI 

66SALAF1YAH IDEOLOGIS" 

KJ'hadiran gerakan Islam syariat di era Reformasi yang memper-

angkan formalisasi penerapan syariat Islam dalam negara, 

erupakan fenomena baru dalam perkembangan Islam di In- 

donesia. Gerakan Islam ini dengan gigili mengusung isu utama pene-

rapan syariat Islam secara formal dalam institusi negara, bahkan ingin 

membangun negara Khilafah Islam yang di dalamnya diberlakukan 

syariat lslam.Watakgerakannya terbilang militan dengan menghadir-

kan corak Islam yang serbaharfiah, legalistik,dandoktriner. Kecende-

rungan Islam yang demikian merupakan gejala baru karena berbeda 

clan seolah menyempal dan arus-utama gerakan Islam yang moderat 

sebagairnana ditampilkan oleh Muhammadiyah clan Nandlatul Ula-

ma, lebih-lebih dengan kelompok Islam lain yang sering disebut Islam 

liberal atau Neomodernisme Islam. Gerakan Islam yang demikianjuga 

menyempal car arus besar Islamisasi masa Iampau yang bercorak 

kultural can telab mernbawa keberhasilan yang gemilang dalam seja-

rah Islam di Kepulauan Nusantara. - 

Gerakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam ten-

sebut ditampilkan oleh Majelis Mujahidin, HizbutTahnir, Komite Per-

siapan Penegakan Syaniat Islam (KPPSI), clan kelompok-kelompok 

umat Islam lainnya di sejumlah daerah seperti di Aceh, Sulawesi Sela- 

420 
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tan, dan Jawa Barat sebagaimana dikaji dalam penelitian ini. Kelom-

pok-kelompok Islam tersebut secara gigih melakukan berbagal aksi 

gerakan rnengatasnamakan umat Islam melalui tiga isu dan kegiatan. 

Pertama-tama memperjuangkan kembali Piagam Jakarta untuk ma-

sulk dalam Amandemen IJUD 1945 pada tahun 2000, yang ternyata 

gagal karena tidak memperoleh dukungan politik mayoritas di pane-

men. Selanjutnya, memperjuangkan status Otonomi Khusus sebagai 

"rumah politik bagi pemberlakuan syariat Islam, di Aceh menunjuk-

kan keberhasilan, sedangkan di Sulawesi Selatan hingga saat mi be-

urn berhasil. Aksi yang cukup meluasjustru rnemperjuangkan forma-

lisasi pelembagaan syariat Islam di sejumlah daerah melalui usaha 

pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati seperti di Bulu-

kumba (Sulawesi Selatan), Cianjur (Jawa Barat), dan lain-lain yang rela-

tifberhasil, kéndati sifatnya parsial dan terbatas. Aksi gerakan Iainnya 

yang cukup menonjol ialah rnemperjuangkan tegaknya Kekhilafahan 

Islam sebagaimana diusung oleh HizbutTahrir clan memperoleh du-

kungan Majelis Mujahidin Indonesia. Meskipun negara Khilafah yang 

diperjuangkan itu bersifat transnasional (aiamiyah) can masih terba-

tas pada membangun kesadaran umat Islam secara intensif serta ti-

dak melalui gerakan politik perlawanan sebagaimana dilakukan DI/ 

TIl pada masa Iarnpau. 

Gerakan Islam syariat tersebut sebagaimana dibahas dalam bab-

bab terdahulu menunjukkan karakter, manifestasi, can konteks yang 

tipikal, baik secara teologis maupun sosiologis, yang tumbuh dalam 

perkembangan Islam dan dmnarnika masyarakat kontemporer di ne-

geri mi. Bab kelirna ni mencoba menganalisis secara khusus tentang 

karakter gerakan syariat, manifestasi gerakannya, can konteks keha-

dirannya dalam dinamika kehidupan umat Islam dan masyarakat di 

Indonesia. 

Karakter Islam Syariat 

Gerakan Islam syariat sebagaimana ditunjukkan MMI, HTI, KPPSI, clan 

kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat 
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di sejumlah daerah tampil dengan karakter yang legal-formal, dok-

triner, can militan. Sifat legal-formal ditunjukkan dengan kecende-

rungan menampilkan Islam serbaharfiah (tekstual, skriptural) dan 

sesuai dengan tata aturan yang sah (legal, resmi) sebagaimana tun-

tunan hukum syariat atau fiqih Islam. Logika berpikir serbaformalistik 

atau legalistiktersebut berbeda kontras dari corak Islam yang rnenge-

depankan hakikat atau substansi sebagaimana logika ilmu kalam can 

sufisme. Model pemahaman dan praktik keagamaan yang memiliki 

corak 'skriptural" atau "tekstual' inilah yang selalu benhadapan can 

sulit dipertemukan dengan aliran "subtansial' atau "kontekstuaF ka-

rena basis pemikirannya memang berbeda. Bagi kelompok syariat, 

bahwa Islam itu ialah'isi can kulit"sekaligus, substansi penting,tetapi 

formalisasi itu justru akan "mengamankan susbstansi" 1 . 

Adapun sifat doktriner ditampilkan dengan kecenderungan me-

mahami dan mempraktikkan Islam serbamutlak dan kaku karena itu-

lah Islam yang koffah sebagaimana diyakininya. Ranah pemikiran 

sekalipun seperti demokrasi, juga ideologi liberalisme, sosialisme, 

sekularisme, dan ideologi lainnya yangman rnade"(buatan rnanusia) 

diletakkan dalam pandangan doktrin, sehingga dihukumi haram clan 

bahkan sebagai"sistem kufur' 

Kelompok Islam syariat selain legalistik clan doktriner, juga me-

nampilkan watakyang militan dengan menunjukkan sikap keagama-

an yang bersemangat tinggi hingga berhaluan keras. Watak keras 

kelompok Islam syariat sebagaimana ditampilkan oleh MMI, HTI, 

KPPSI, clan aktivis penegakan syariat Islam di sejumlah daerah lebih 

pada pandangan akidah dan sikap keagamaan dalam memosisikan 

orang lain balk sesama Muslim maupun non-Muslim seperti memvo-

nis munafik, murtad, clan kufur. Kelompok Islam syariat seperti Fill, 

MMI, dan KPPSI tidak melakukan kekenasan fisik seperti dilakukan 

Laskar Jihad di Ambon can Front Pembela Islam (FPI) dalam melaku-

kan kegiatan-kegiatan pemberantasan tempat-tempat maksiat. Ken-

dati dalam sejumlah kasus, terutama di tangan pendukung kelompok 

Islam syariat berhaluan radikal, upaya penerapan syariatjuga disertai 
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tindakan fisik seperti dalam kasus "penangkapan" seorang gadis di 

Tasikmalaya yang kemalaman di terminal clan kemudian dicukur ram-

butnya karena dianggap melanggar"syariat lslam"yang diberlakukan 

di daerah itu. Sedangkan di NAD, tindakan hukum cambuk lebih ka-

rena telah menjadi bagian dari pelaksanaan qanun yang harus dilak-

sanakan, bukan bentuk dad tindakan kekerasan fisik model "main 

hakim sendiri' 

Karakter legalis, doktriner, can militan pada gerakan Islam syariat 

semacam itu merupakan keniscayaan dari paradigma Islam berbasis 

syariat yang berorientasi serbahukum atau hqih Islam dalam logika 

al-a Morn al-khamsôh (lima prinsip hukum), yaltu wajib, sunnah, ha-

ram, makruh,dan mubah sehingga melahirkan kacamata Islam serba-

hitam-putih. Logika doktriner seperti itu bahkan belakangan seirama 

dengan can seolah memperoleh dorongan baru carl Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun 2005 yang mengharamkan paham pluralisme 

agama, sekularisme, dan liberalisme. Bagi kelompok Islam syariat,fat-

Wa MUI itu tentu menjadi dorongan kekuatan teologis yang semakin 

memperkukuh pandangan can sikap keagamaannya yang selama in' 

mereka yakini benar. 

Artinya, bahwa kelompok Islam ml memang akan memiliki kecen-

derungan kuat untuk mengembangkan paham, sikap, dan praktik 

Islam yang legalistik, doktriner, can militan karena watak"lslam sya-

nat" memang demikian adanya, yang berbeda dengan panadigma 

"Islam hakikat" Lebih-lebih dengan pandangan Islam yang integralis-

tik, yang mempertautkan secara Iangsung syaniat Islam dengan se-

Iuruh dimensi kehidupan, yang mengharuskan Islam diwujudkan 

menjadi Sistem Islam (at-Nizhom al-/slomi). Islam yang dekonstruksi 

menjadi sebuah ideologi-politik untuk membangun Sistem Islami se-

kaligus sistem kekhilafahan Islam. Hal demikian semakin memperku-

kuh watak legalistik, doktnmner, dan militan dalam tubuh kelompok 

Islam syariat. Dengan demikian, karakter legal-formal, doktniner, dan 

militan semacam itu telah menjadi bagian yang melekat dalam sistem 
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keyakiriari (belief system) atau pandangan-Dunia Islam (Islamic world-

view) dalam diri kelompok Islam syaniat. 

Karakter Islam syariat yang legal-formal, doktriner, dan militan itu 

berbeda dengan arus-utama Islam yang diperankan oleh Muhamma-

diyah clan Nandlatul Ulama yang cenderung menampilkan corak Is-

lam yang moderat. 2  Gerakan Islam yang disebut terakhir cenderung 

toleran clan tidak radikal. 3  Kendati dua kelompok Islam arus besar itu 

pada prinsipnyajuga memandang bahwa Islam memang agama yang 

menyeluruh clan harus dilaksanakan oleh urnatnya dengan konsisten, 

tetapi penerapannya rnelalui proses Islamisasi yang gradual atau kul-

turaLWatak kultural yang melekat pada Muhammadiyah karena ge-

rakan ml Iebih mengedepankan corak"reformisme atau modernisme' 

yang Iebih mengedepankan nilai daripada struktur. Sedangkan Nah-

dlatul Ularna mengedepankan Islamisasi kultural yang dimanifestasi-

kan dalam bentuk"domestikasr dengan basis teologi Ahlussunnah 

Waljamaah yang cenderung lentur. 

Dalam konteksteologis clan ideologis, gerakan Islam pada umum-

nya rnemang selalu menyimpan kekuatan yang bersifat keyakinan 

clan paham yang kuat dalam bentuk pandangan-dunia (world-view) 

yang bersumber pada ajaran Islam clan sejarah Nabi yang bersifat 

khas sebagaimana tesisWeber. 4  Dalam konteks teologis clan ideologis 

yang demikian militan clan doktriner itulah, maka gerakan Islam sya-

nat memiliki inner dynamics (dinamika inti) yang menjadi kekuatan 

terdalam dan menjadi semangat dasar yang selalu menggerakkan 

daya hidup para pengikutnya. Dinamika inti gerakan itu ialah sistem 

keyakinan (belief system) tentang syariat Islam sebagai ajaran utama 

yang mendarah-daging dalam alam pikiran para pemeluknya, yang 

secara sadar atau tidak disadari telah mengknistal clan menjadi pan-

dangan-hidup (world-view) kelompok Islam syariat. 

Keyakinan serba-Syariat (Syarisme) 

Kehadiran genakan Islam syariat di Indonesia menunjukkan karakter 
yang kuat tentang keyakinan, paharn, dan praktik Islam yang ben- 
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orientasi serba-syariat sebagai ajaran utama dalam kehidupan umat 

Islam. Dengan kecenderungan in' sebagainiana pandangan Syaltut 5, 

bahwajalan syariat nierupakan aspekyang penting clan bagian integ-

ral dari ajaran Islam sebagaimana halnya akidah. Mengikuti tesis Ba-

Sam Tibi 6, bahwa Islam syariat sebagai jalan lain yang secath tajam 

memang berbeda dengan "jalan sufisme' yang secara gencar mem 

perjuangkan hukum sakral yang formal (syari'at, sacred law, devine 

law) dalam kehidupan kaum Muslim. Gerakan Islam syaniat demikian 

gencar, gigih, dan vokal atau secara umum menunjukkan militansi 

yang kuat seperti itu menunjukkan watak khas yang menyamai karak-

ter Islam sebagaimana disebut Hodgson sebagai sikap serba-syariat 

(Syar'isme) atau syariat mindedness"7 . 

Karakter Islam syariat dalam perspektif Syar'isme menunjUkkan 

pola dan orentasi keislaman yang memahami dan mengaktualisasi-

kan ajaran Islam ke dalarn ranah yang Iebih parsial atau terbatas pada 

hukum Islam somata. Meskipun bagi sementara pandangan di kaiang-

an Muslim konsep syariat dapat ditarik secara umum sebagai sama 

dan sebangun dengan ajaran Islam. Bagi gerakan Islam syariat seperti 

MMI, HTI, KPPSI, clan gerakan syariat yang memperjuangkan pene-

rapan syariat Islam di sejumlah daerah, terdapat konsepsi yang sama 

bahwa syaniat Islam balk secara khusus maupun umum dikonstruksi 

atau ditafsirkan sebagal "tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek 

kehidupan"°. 

Pemikiran tentang syariat Islam yang legalistik clan doktrinal itu 

secara substansi mengandung dua aspek onientasi keyakinan keaga-

maan yang tipikal atau khas. Pertama, bahwa ajaran Islam dimaknai 

terbatas pada "tuntunan' yang rnuaranya tidakada jalan lain, kecuali 

hukum Islam atau bertolakdari al-ahkOm al-khamsoh ( lima ranah hu-

kum Islam), yaitu hukurti wajib, sunnah, haram, mubah, clan makruh. 

Pola pikir hukum syariat tersebut tentu saja serbalegal-formal dan 

doktriner, yang mernbentuk pandangan serbahitam-putib dan kaku. 

Kedua, bahwa ajaran Islam yang dikonstruksikan sebagai syariat itu 

menjadi kewajiban bagi pemeluknya untuk diwujudkan dalam insti- 
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tusi negara, sehingga rnelahirkan motivasi gerakan yang serbamutlak 

dan terbentuknya bangunan negara Islam atau Khilafah yang berco-

rak syariat. Bahkan, tidaktertutup kemungkinan format negara yang 

dibangun bercorakteokrasi dan bersifat despotiksebagaimana rezim 

Taliban di Afghanistan yang menjadi"Negara Syariat"atau rezim men-

cetak-ulang pola kekhalifahan dinasti pasca-AI-Khulafa Al-Rasyidin 

dan sistern kerajaan di Jazirah Arab. 

Dengan keyakinan Islam syariat yang demikian kuat !to, maka as-

pek apa pun yang ingin diterapkan car syariat Islam maupun kondisi 

yang bagaimanapun yang dihadapi tidaklah menjadi halangan bagi 

gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan syaniat Islam seba-

gaimana berkembang di Indonesia pada era terakhir ml. Dalam kaitan 

inilah, maka tidak mengherankanjika konsep syariat bagi kelompok 

Islam mi dapat berubah-ubah makna atau cakupan, di satu pihak 

icientik dengan ajaran Islam !to sendiri, di pihak lain menjath bagian 

dari ajaran Islam bergantung pada kondisi can peluang yang diha-

dapi. 

Di Cianjur, penerapan syariat Islam terbatas pada pengembangan 

akhlak Islam, yang mengatur tata perilaku umat Islam melalul prog-

ram "Gerbang Marhamah" (Gerakan Membangun Masyarakat yang 

Berakhlakul Karimah). Sedangkan dalam kepentingan lain, terutama 

ketika peluang politik itu terbuka, implementasi penerapan syariat 

Islam yang diperjuangkan tidak ada makna lain, kecuali hokum Islam, 

selain aspek akhlak Islam secara umum, sebagaimana diterapkan di 

Nanggroe Aceh Darussalam rnelalui berbagai canon. Dalam kaitan 

ni, Al-Yasa'Abubakar memberikan penjelasan sebagai berikut: 

"Kembali ke persoalan pokok, dengan menggunakan tiga kategori 

(kelompok} pembagian ajaran Islam di atas akidah, syariab, dan 

akhlak), maka syariah sohetulnya adalab bagian dari ajaran Islam, 

tidak identik dengan Islam itu sendirLTetapi, dalam penggunaan 

sebagian masyarakat Aceb bahkan di dalarn banyak buku, syariat 

Islam sering diidentikkan dengan Islam itu sendiri. Jadi, untuk 
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menudahkan, syariat bisa digunakan dalam dua arti,pertama da-

lam arti sempit, yaitu salah satu aspek ajaran Islam, yakni aspek 

yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti Was 

mencakup semua aspek ajaran Islam jadi identik atau sinonini 

dengan istilah Islam itu sendiri." 9  

Ambiguitas atauwajah ganda"pemaknaan syariat Islam sebagai-

mana dianut oleh kelompok-kelompok Islam syariat tersebut tam-

paknya mengandung funysi praktis atau politik. Di satu pihak, syariat 

Islam dimaknai clan ditransformasikan sebagai hukum Islam sebagai-

mana identik dengan perspektiffiqih. Konstruksi syariat yang demi-

klan diusung ketika terdapat kepentingan praktis untuk melembaga-

kan syariat Islam kedalam institusi negara seperti keperluan kodifikasi 

hukum melalul undang-undang, peraturan daerah, clan bentuk per-

aturan Iainnya, yang tidakada makna lain kecuali harus dalam bentuk 

hukum Islam yang normatif. Di pihak lain ketika peluang politik masih 

terbatas, maka syariat Islam dikonstruksi sebagai ajaran Islam di bi-

dang akhlak. Kecenderungan lain penerapan syariat Islam diproyeksi-

kan dalam integralisme Islam dan negara manakala digunakan untuk 

kepentingan mentransformasikan Islam dalam bentuk negara seperti 

negara Islam (negara Khilafah) atau setidak-tidaknya Islam menjadi 

dasar suatu negara. Dalam posisi clan fungsi ganda itulah maka syariat 

Islam dapat dimaknai dan dikonstruksi secara ganda pula, sebagai 

ajaran Islam dan/atau hukurn Islam sekaligus. 

Namun, dalam perspektif atau konteks apa pun syariat Islam itu 

dikonstruksikan, bagi kaum Muslim, Iebih-Iebih bagi kelompok Islam 

syariat, tetaplah merupakan suatu dimensi ajaran Islam yang sangat 

penting dan bahkan sakral. Bagi kalangan I-fizbutTahrir, syariat Islam 

bukan hanya fundamental can wajib dilaksanakan oleh setiap indivi-

du Muslim, melainkan juga oleh masyarakat can negara. Kelompok 

ni bahkan memandang keberadaan suatu negara (Islam) paralel de-

ngan pelaksanaan syariat Islam. Berikut keyakinan Hizbutlahrir Indo-

nesia tentang keyakinan mengenai syariat Islam: 
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Ti samping oleh individu dan kelompok, pelaksanaan syariat Is-

lam oleh negara adalah perkara yang sudah diketahui kewajiban-

nya dalam Islam (ma'/üm In/n ad-din bia/-dharura/4; sebagaimana 

telah diketahuinya kewajiban shalat, zakat, hap, can sebagainva. 

Rahkan sejatinya, dalam kacamata Islam, berdirinya negara de-

ngan segenap struktur dan wewenangnya memang adalah untuk 

menyukseskan pelaksanaan syariat Islam sebagal realisasi kon-

kret pelaksanaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam ks 

rangka ibadab kepada Allah Swt. OIeh karena itu, mernperjuangkan 

tegaknya syariat Islam bagi seorang Muslim juga merupakan se 

bush kemestian. Haruslah menjadi keyakinan bahwa tidak akan 

pernah ado kemuliaan kecuali dengan Islam; tidak ado Islam ke-

cuali derigari syarial; dan tidak ado syariat kecuali dengan adanya 

daulât (negara)" 10  

Adapun bagi Majelis Mujahidin Indonesia, 'Meyakinkan kepada 

seluruh umat Islam bahwa melaksanakan syariat Islam secara kdffah 

adalab wajib bagi setiap Muslim!'Bahkan,'lslam mengharuskan umat-

nya mendirikan negara agar syariat Islam dapat berfungsi dengan 

balk, dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, can negara7 11  

Bagi masyarakat Aceh, Jawa Barat, can Sulawesi Selatan, syariat Islam 

bukan sail  telah menjadi sistem keyakinan yang kuat dalam seluruh 

ajaran Islam yang dianut. Penerapan syariat bahkan telah melekat 

dalam adat-istiadat atau kebudayaan masyarakat di tiga daerah ter-

sebut. Dalam peristiwa DI/TIl di tiga daerah tersebut, syariat Islam 

menjadi isu utama yang melekat dengan konsep Negara Islam yang 

dijadikan alat perjuangan umat Islam di bawah pimpinan Kartosoe-

wirjo (Jawa Barat), Daud Beureueh (Aceh), can Kahar Muzakkar (Sula-

wesi Selatan). Sedangkan dalam gerakan memperjuangankan syariat 

Islam di tiga daerah pada era Reformasi, tampak jelas keyakinan umat 

Islam setempat untuk melembagakannya dalam kehidupan negara/ 

pemerintahan. Kelompok Islam mi berkeyakinan kuat bahwa syariat 

Islam wajib diyakini, dipahami, clan diamalkan dalarn seluruh aspek/ 
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lapangan kehidupan tanpa kecuali dalam kehidupan negara/peme-

rintahan. 

Pandangan keagamaan atau keyakinan kelompok Islam syariat 

sebagaimana ditunjukkan MMI clan HTI sejalan dengan pandangan 

Sawid Quthb, tokoh lkhwanul Muslimin setelah Hasan Al-Bana yang 

dikenal sangat radikal. Menurut Sayyid Quthb, syariat merupakan a 

universal law, hukum yang universal, yang diberikan Tuhan untuk 

mengatur kehidupan manusia, yang berfungsi penting bagi terwu-

judnya keharmonisan, keberaciaan, dan integrasi kehidupan manusia 

baiksecara personal, internal, maupun eksternal. 12  Syariat karena pen-

tingnya, diposisikan sebagal divine law, hukum Tuhan yang mengan-

dung peraturan-peraturan normatif sebagai Islamic way of life (pe-

doman hidup Islam) bagi kaum Muslim.' Bagi Sayyid Quthb, syariat 

diletakkan dalam posisi sentral dalam negara Islam, lebih dari itu hu-

kum legislasi syariat itu hanyalah milikluhan, yang bersumber pada 

kalimat tauhid Ia ilaha i/la A//oh. 

Perspektif"Quthubiyyah" semacam itulah yang ntenjadi dasar Se-

kaligus karakter dari sistem keyakinan Islam syariat. Dengan kedu-

dukan clan fungsi syariat yang demikian penting dan komprehensif 

itulah, maka kelompok Islam syariat di Indonesia memang bercorak 

"syariat mindedness" atau mengikuti poIa"Syar'isme Kelompok inilah 

yang dikategorikan sebagai"Islam syariat"(Islam legal), yang membe-

dakannya clan kelompok lain yang mementingkan substansi yang 

disebut'islam thaniqat" (Islam populer), atau mungkin lebih tepat di-

sebut"lslam thariqah" ("Islam hakikat"). MenurutTibi, Islam Thariqah 

(Islam populer) bercorak sufistik atau mistisisme Islam, sedangkan 

Islam syariat (Islam legal) berorientasi pada hukum Islam (divine law).' 4  

Islam Syariat hanya mengakul satujalan,yakni Al-Quran sebagai satu-

satunya sumber otoritatif.Is  Sedangkan Olivier Roy menyebut kelom-

pok Islam yang serba-syariat itu sebagai neofundamentalisme (two-

fundamentalism) Islam; yakni orang Islam yang sangat peduli pada 

penegakan syariat (concernedso/ely with reestablishing Muslim law, the 
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shari'a) tanpa mencari atau menawarkan format politik baru, yang 

merupakan bentuktransformasi atau perubahan dari lslamisme. 16  

Kendati syariat seba9ai konsep hukum Islam merupakan bagian 

dari dan tidak identik dengan ajaran Islam yang menyeluruh, bagi 

kelompok Islam syaniat hal itu tetap dipandang sebagal fundamental 

dan merupakan ajaran Islam yang suci. Syariat Islam secara total harus 

diterapkan dalam kehidupan Muslim, termasukdalam kehidupan ne-

gara. Bagi kelompok Islam syaniat, ajaran Islam itu kOffah balk yang 

melekat dengan sifat Islam sebagai agama yang totalitas (menyang 

kut seluruh aspek kehidupan), maupun totalitas dalam meyakini, me-

mahami, dan mernpraktikkan ajaran Islam sebagaimana perintah 

Allah agar setiap orang beriman masuk ke dalam Islam secara kOffab 

(secara keseluruhan)." Konsep kOffab yang dibanguri dan dikem-

bangkan oleh kelompok Islam syariat bersifat mutlak clan bercorak 

syariat mengikuti tafsir ulama Wasik, yang memaknai kOffah sebagai 

"keseluruhan car ajaran Islam, yaitu dalam totalitas syariatnya" (hOl 

min al-IslOm aly tY jami'i syaro'ihi). 18  

Keyakinan clan pemahaman tentang syariat Islam yang demikian 

kuat dan totalitas tersebutdimungkinkan karena Islam secara totalitas 

maupun syariat Islam sebagai bagian car Islam telah menyatu men-

jadi sistem keyakinan (belief system) dan pandangan-dunia (world-

view) dalam dirl pemeluknya yang bersifat lengkap atau menyelunuh 

dalam diri orang Islam tersebut. Keyakinan Islam syaniat yang de-

mikian sakral can mendasar itulah yang pada akhirnya melahirkan 

militansi bagi kelompok-kelompok Islam untuk memperjuangkan 

tegaknya syariat Islam dalam seluruh kehidupan kaurn Muslim. Bagi 

kelompoklslam syaniat, perjuangan menegakkan syariat Islam dalam 

negara atau seluruh ranah kehidupan bersifat mutlak (hidup atau 

mat!). Berikut pernyataan Abubakar Ba'asyir, Amirul MajelisMujahidin 

Indonesia, mengenai kemutlakan menegakkan syaniat Islam bag! Ma-

jells Mujahidin Indonesia yang dipimpinnya: 
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TM Kanii telah mempunyai keyakinan, apabila pelaksanaari syariat 

Allah lidak dihalang-halangi, niscaya hidup dan kehidupan rakyat 

negeri mi akan amen tenteram. Karena setiap orang akan nienda-

patkan keadilan Allah, nendapatkan manfaat yang besar dan 

ajaran Allah. Akan toted, apabila dihalang-halangi bahkan aspirasi 

urnat Islam pun dihambat secara zalirn, make kaum Muslim telab 

diberi hak oleh Allah untuk melawan. Dan bagi Majelis Mujahidin, 

hanya ada due alternatif: 11 Berlakunya Syariat Allah atau kami 

mati di alas jalan Jihad fiSabil//Iá/,." 19  

Keyakinan yang mutlak can sakral tentang syariat Islam tersebut 

teiah rnendarah-daging sebagai world-view(pandangan-hidup) yang 

kukuh dalam din para penganutnya. OIeh karena itu, Majelis Mujahi 

din Indonesia, HizbutTalirir Indonesia, KPPSI di Sulawesi Selatan, ma-

syarakat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, dan di daerali-daerah 

lain di negeri ini terus gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam 

kendati banyak hambatan politik, sosial, kultural, can struktural. Ken-

dati dalam kasus perjuangan Piagam Jakarta mengalami kegagalan 

dalam agenda politikAmandemen UUD 1945 pada awal Reformasi, 

gerakan penerapan syariat Islam di sejumlah daerah can perjuangan 

mewujudkan pelembagaan syariat Islam dalam institusi negara rnau-

pun terbentuknya negara Khilafah, terus berlangsung can bahkan 

menunjukkan grafik naik yang cenderung menguat dan kian mili-

tan. 

Demikian kuat keyakinan tentang syariat Islam can penerapannya 

dalam kehidupan negara, make kelompok Islam mi terutama pada 

HTI dan MMI terdapat pandangan bahwa orang Islam yang menolak 

penerapan syariat tersebut sebagal munafik, zalim, dan kufur i'tiqadi 

atau murtad. Sedangkan dalam gerakan penerapan syaniat Islam di 

tiga daerah (Sulawesi Selatan, Aceh, can Jawa Barat), kendati mereka 

meyakini syariat Islam sebagai suatu kewajiban yang melekat dalam 

ajaran Islam dan harus dijalankan oleh setiap Muslim, dalani pema-

syarakatannya tidak begitu menonjol disertai dengan isu vonis muna- 
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fik, kufur, dan murtad, kecuali dalam pendapat orang per orang pada 

aktivis atau tokohnya.Vonis kafir, murtad, dan munafikdari kelompok 

Islam syariat terhadap orang Islam yang menolak penerapan syariat 

Islam dalam kehidupan negara, memperoleh pembenaran atau rujuk-

an teologis dalam Al-Quran Surah AI-Mâ'idah (5) ayat ke-44, 45, can 

47, yang intl sarinya ialah, siapa yang tidak berhukum selain kepada 

hukum Allah mereka itu adalah orang-orang kafir, zalirn, can fasik. 

Vonis kafir atau murtad, lebih ringan lagi munafik, juga memiliki 

akar dalam pandangan di kalangan ulama atau kelompok Islam di 

dunia Muslim seperti tradisi sesat-menyesatkan.Wahbah Az-Zuhaili, 

seorang pakar syariat Islam kontemporer, dengan merujuk pada Fir-

man Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah tersebut menyatakan 

bahwa "menolak atau mengingkari penerapan syariat (hukum) Islam 

hukumnya kafir, zalim, atau fasik' Adapun contoh konkret penolakan 

terhadap penerapan siariat Islam adalah sebagai berikut: (1) Memba-

tasi agama hanya ibadah yang bersifat ritual di masjid atau hubungan 

antara hamba can Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat sangat 

sempit. Pemahaman seperti ini persis dengan anggapan yang beN 

edar di kalangan orang-orang Barat (non-Islam); (2) Menyamakan 

atau menyejajarkan antara hukum syariat Islam dan hukum-hukum 

konvensional buatan manusia yang berasal car Barat sepertiierrnan, 

Prancis, Italia, Amenika, clan sebagainya; dan (3) Lebih mengutamakan 

hukum-hukum konvensional buatan manusia daripada hukum syaniat 

Islam, serta anggapan bahwa hukum konvensional buatan manusia 

lebih cocok can relevan dengan perkembangan zaman modern. Le-

bih khusus lagi ditujukan pada hukum qishash, rajam, potong tangan, 

dan sebagainya yang mereka anggap kejam clan melanggar HakAsasi 

Manusia (HAM). Anggapan clan keyakinan seperti itu bisa menge-

luarkan seseorang darl Islam. 2° 
Adapun mengenai hukum murtad bagi orang yang menolak sya-

nat Islam, Ibrahim Al-Waqfi membenikan penjelasan sebagal benikut: 
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TMlermasuk niurtad dan keluar dari Islam jugs adalahorang -orang 

yang berkeyakinan kalau syariat Islam tak sesuai apabila diprak-

tikkan atau diterapkan pada mesa sekarang ini, atau ia berkeya-

kinan bahwa penerapannya merupakan sebab keterbelakangan 

dan kemunduran urnat Islam. Begitu juga semua keyakinan yang 

menapikan pendapat Islam, seperti keyakinan qadmmnya alam 

atau reinkarnasi. 

Setiap orang yang mengganti dan menolak penerapan hukum 

syariat Islam dan sebagai gantinya malali nienerapkan hukum-

hukum konvensional dengan penuh keyakinan kalau hukum itu 

akan lebih sesuai, sukses, dan adil dari hukurn syariat Islam, me-

reka dianggap keluar dad Islam. Menetapkan hukum yang sesual 

dengan ape yang diturunkan Allah hukumnya adalah wajib. Se-

mentara menetapkan hukum dengan ape yang dibuat selain Allah 

adalah haram. 

MenurutAl-Waqfi, terdapattiga golongan clang yang menentang 

penerapan syariat Islam. Pertama, orang-orang yang tidak tahu tole-

ransinya syariat Islamyang adil, mereka menutup diri dari cahaya dan 

petunjuk syariat, dan merelakan dirinya hidup dalam gelap kebodoh-

an dan kesesatan.Termasuk dalam kelompok in' adalah para cende-

kiawan lulusan pendidikan Barat. Kedua, orang-orang yang menyete-

weng darijalanyang lurus,yang menenggelamkan diri dalam syahwat 

dan menjadi seperti anjing gila yang menggigit ape saja, mereka be-

renang dalam samudra terlarang, tidak pernah sadar dari mabuk, ti-

dak menjaga dirinya dari makanan harta haram dan tidak pernah 

kenyang oleh kenikmatan. Ketiga, golongan fanatik buta yang selalu 

menolak setiap penerapan syariat yang berlaku adil. 22  

Keyakinan kelompok Islam syariat yang memasukkan kategori vo-

nis murtad atau kafir bagi orang Islam yang menolak penerapan syari-

at Islam tersebut dapat membawa dampakyang luas dan keras dalam 

kehidupan umat dan masyarakat. Karena hukum bagi yang murtad 

pertama ialah hukuman mati, dan kedua diambil alih harta bendanya 
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clan dianggap sebagai fat' (harta rampasan perang) untuk orang Is-

lam.23  Konstruksi pemahaman Islam yang demikian, memberi pe-

luang bagi kelompokatau orang Islam yang radikal dalam memaknai 

syariat Islam can penolakan atasnya, dapat membawa kemungkinan 

pada radikalisme Islam dalam menyikapi sesama Muslim yang mere-

ka pandang menolak penerapan syariat Islam clan hukumnya murtad, 

kafir, atau munafik. 

Bagi HTI clan MMI umat Islam harus berjuang membangun negara 

Khilafah di mana syariat Islam diberlakukan. Bagi umat Islam di NAD 

negara bertanggung jawab atau berkewajiban menerapkan syariat 

Islam yang melampaui wewenang individu atau ketika individu tidak 

dapat melaksanakannya. Sedangkan bagi KPPSI syariat Islam memer-

lukan 'rumah politik yang menjadi wadah terjaminnya pelaksanaan 

syariat Islam secara legal-formal. Keyakinan Islam syariat yang demi-

kian merupakan implementasi can sekaligus mencerminkan karakter 

pandangan-dunia yang bercorak integralisme Islam, yang memba-

ngun konstruksi keyakinan Islam sebagai agama (din), negara (dau-
lot), can hukum (syari'at) dalam satu-kesatuan yang menyeluruh. 

Derigan basis sistem keyakinan can paham (pandangan-dunia) 

keagamaan yang doktriner clan totalitas maka setiap usaha rasionali-

sasi atau pernbaruan penerapan syariat sebagaimana ditawarkan pa-

ra pembaru hukum Islam seperti An-Na'im 24  can AI-Jabiri 25  untuk me-

reaktualisasikan Islam di tengah hukum publik modern can struktur 

negara-bangsa sesuai dengan tantangan zaman akan cenderung di-

tolak. Penolakan itu selain karena re-Reformasi hukum Islam seperti 

itu tidak sejalan dengan kemurnian lslamjuga dipandang mengarah 

pada sekularisasi, modernisasi, Westernisasi, yang berarti mengikuti 

sistem kufur atau sekuler sebagaimana ditentang secara keras oleh 

kelompok Islam syariat Rasionalisasi yang membawa muatan-muat-

an perspektif atau ideologi Barat itu selain bertentangan dengan 

esensi Islam, tetapi juga dianggap merusak prinsip-prinsip Islam yang 

diyakini. Bagi kelompok Islam syariat, apa pun bentuk clan manifes-

tasinya, bahwa siapa pun orang Islam yang menolak atau tidak me- 
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yakini kebenaran syariat Islam serta penerapannya dalam seluruh 

aspek can ranah kehidupan, termasuk dalam kehidupan negara/pe-

merintahan, maka hukumnya ialah munafik/fasik, zalim, dan murtad 

atau bahkan kufur. 

Salafiyah Ideologis 

Gerakan Islam syariat dengan karakter militan, legal-formal, dan dok-

trifler menampilkan daya vitalitas yang tinggi selain melekat dalam 

pandangan Islam yang serba-syariat, secara teologis dalam perspektif 

Islam klasik memiliki pertautan dengan paham Islam dan Islamisasi 

khas gerakan Salaflyah.Teologi Salafiyah sebagaimana dibahas pada 

bab terdahulu, dibangun di atas pandangan keagamaan yang ingin 

menerapkan corak Islam yang ideal sebagaimana Islam pada zaman 

Nabi can generasi Salaf aI-ShdIih. Islam ideal pada masa lampau itu 

dihadirkan kembali secara harfiah dalam kondisi umat Islam masa kini 

karena itulah contoh paling mewakili dari Islam yang ash can menye-

luruh. Kendati, aktualisasi dan pertumbuhan Salafiyah dalam perkem-

bangan sejarah Islam itu dalam kenyataan sosiologis umat Islam be-

ragam corak can tidak ideal sebagaimaan konstruksi Salafiyah yang 

dirujuk ke masa Nabi can era Al-Khulafa Al-Rasyidin. 

Salafiyah bagi gerakan-gerakaA Islam syariat tidak sekadar meru-

pakan idealisasi keyakinan, paham, can praktik keagamaan bagi kaum 

Muslim. Bagi kelompok ini, Salafiyah juga merupakan bentuk dan 

ikhtiar mencetak-ulang format pelembagaan syariat hingga ke format 

negara ideal pada zaman Nabi dan generasi sesudahnya. Bagi Majelis 

Mujahidin Indonesia, terdapat tiga alasan mengapa syariat Islam ha-

rus ditegakkan di negeri berpenduduk maycritas Muslim mi seba-

gaimana yang mendorong lahirnya Kongres Mujahidin I tahun 2000, 

yaitu: 

(1) Alasan Akidah (ideologis), di mana setiap Muslim yang lurus aki-

dahnya pastilah menginginkan benlakunya syariat Islam sebagai 

konsekuensi logis cari pengakuannya sebagai Muslim, sehingga 
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niereka terbebas dad bencana can malapetaka, kehancuran, dan 

kebinasaan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-

Ahzâbayat ke-36. 

(2) Alasan historis (siráh), di mana perjalanan sejarah umat Islam Se-

jak zaman Rasulullah hingga Al-Khulafa Al-Rasyidin can Khalifah-

Khalifah sesudahnya, yang mereka itu paraTabiin dan salafussha-

liii hingga akhir runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah Sultan 

Abdul 1-lamid II tahun 1924 M, mereka semua hidup dalam sistem 

Islam, yaitu khilafah dengan tetap menjaga wihdatul ummat can 

wihdatulimOmah, sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran 

Surah Al-Muminun ayat ke-52 dan ke-53. 

(3) Alasan realitas zanian, yakni berkenaan dengan kenyataan hidup 

masa kini dengan munculnya era globalisasi yang justru diwarnai 

dengan krisis multidimensional yang berkepanjangan, maka saat-

nya umat Islam dituntut untuk lebih berani menawarkan mutiara 

Al-Quran dan Al-Hadis dengan tanpa ragu can minderdemi meng-

atasi segala macam problema yang menimpa umat manusia, 

mengikuti perintah Allah dalam AlQuran Surah Ali Imrân ayat ke-

139.26  

Sementara itu, HizbutTahrir berjuang melangsungkan kehidupan 

Islam dengan jaIanmengajakkaum Muslim untukkembali hidup Se-

cara Islami di Darul Islam can di dalam masyarakat Islam'? 7  Dengan 

perjuangannya itu I-lizbutTahrir ingin membangun Khilafah lslamiyah 

di mana syariat Islam berlaku di dalamnya can umat Islam terbebas 

dari sistem kufuryang selama in' mencengkeram kehidupan di segala 

bidang kehidupan. Hizbut Tahrir memiliki pemikiran sebagai hen-

kut: 

"Hizbut Tahrir telah melakukan kajian, penelitian, ran studi terha- 

dap kondisi uniat Islam, sejauh mana kemerusotan yang dialami- 

nya. Kernudian membandingkannya dengan kundisi di niasa Ra- 
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sulullah Saw., nasa Khulafaur Rasyidin dan mass generasi tabi'in. - 

Di sanping itu dengan nerujuk kenbali sirah Rasulullah Saw. dan 

lath cars mengemban dakwah beliau sejak permulaan dakwahnya 

hingga keberhasilannya mendirikan Day/a/i /slamiyah di Kota Ma-

dinah. Juga dengan merupelajari bagaimana perjalanan hidup be-

Iiau di Madinah. Dan tentu saja setelah merujuk kepada Kitabul-

Iah, Sunah Rasul-Nya serta epa yang ditunlukkan oleh dua surnber 

mi, yakni lIne' Sahabat dan Qiyas, selain berpedoman pada ung-

kapan-ungkapan pendapat pare sahabat, tabiin, imam-imam, dan 

kalangan mujtahidin. Setelab ruelakukan aktivitas kajian tersebut 

secara menyeluruh, Hizb menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat 

dan hukum-hukurn yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. 

Serous ide, pendapat, can hukumnya hanya berasal dari Islam. 

Tidak ada sat' pun yang bukan dad Islam. Tidak dipengaruhi oleh 

sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Secara utuh dan mynah 

diambil dari Islam. Tidak disandarkan pada sesuatu selain dan 

pokok-pokok (ajanan) Islam dan flash-nash-nya. Hizbut Tahnir juga 

menyandarkan pada pemikiran (akal sehat) dalam penetapan-

nya. 

Hizbut Tahnir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat 

pendapat, dan hukum-hukum tensebut sesuai dengan ketentuan 

yang diperlukan dalam penjuangannya untuk melangsungkan kehi-

dupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru 

dunia, dengan mend irikan Daulab Khilafah dan mengangkat Se-

orang Khalitah."'8  

Dart pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin dan Hizbutlahrirter-

sebut, baik secara tersurat maupun tersirat, dinyatakan beberapa is-

tilah dan pninsip yang merujuk pada idealisasi tentang akidah dan 

pahamyang rnendasari perjuangan menegakkan syariat Islam dengan 

rnerujuk pada zaman Nabi dan Salaf al-S ha/i/i. Jadi, secara tersurat 

kelompok in' merujuk pada pemikiran generasi Salaf al-Shalih, Se-

dangkan secara tersirat car terkandung pemikiran yang mendekiara-

sikan paham Islam yang utuh dan murni, serta memandang kemero- 
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sotan umat Islam yang harus diperbarui dengan kembali pada ajaran 

Islam yang utuh can murni tersebut, dengan mengembalikan clan 

mencari rujukan pada masa flasulullah dan generasi sesudahnya yang 

dipandang ideal. Pemikiran yang demikian merupakan pemikiran 

khas Salaflyah. Dengan demikian, secara teologis gerakan-gerakan 

Islam syariat tersebut menunjukkan karakter sebagal Salafiyah. Ke-

lompok mi berjuang untuk membangun Sistem Islam yang ideal Se-

bagaimana terjadi pada zaman Nabi dan generasi sesudahnya dalam 

zaman kekhilafahan Islam di mana menurut mereka syariat Islam di-

berlakukan secara kUffab can ash. 

Kelompok Islam syariat sebagaimana gerakan era Salaf sebelum-

nya, secara teologis mengusung tema pemurnian atau puritanisasi 

(tanzhifal-'aqidat al-!slorniyyah), yang melahirkan klairn din sebagai 

pembawa "Islam murni" dan "Islam kaffah' Salafiyah ingin kembali 

pada Islam yang dianggap murni sebagaimana dipraktikkan Nabi can 

generasi terdahulu yang saleh (kaum salaf). Pandangan Islam Salafi-

yah ini muncul Ise permukaan pada awalnya can sejatinya lebib meru-

pakan gerakan pemurnian Islam untuk kemajuan yang bebas dan 

berbagai percampuradukan dengan praktik keagamaan yang bersifat 

bid'ah, khurafat, dan takhayul yang membuat kaum Muslim terting-

gal. Gerakan mi pada perkembangan berikutnya muncul sekaligus 

sebagai bentuk perlawanan terhadap paham-paham lain terutama 

ideologi Barat atas berbagai kondisi can kepentingan yang dirasakan 

mengancam keberadaan can kepentingan umat Islam balk dalam 

tingkatglobal, nasional, maupun lokal. Gerakan ini seolah merupakan 

bentuk dari pertahanan diri agar Islam clan umat Islam tenjaga dan 

ancaman Barat clan ideologi-ideologi lain yang diklasifikasikan seba-

gai "musuh Islam". Gerakan Islam "murni"ini belakangan mengusung 

tema anti-sekularisme, liberalisme, can pluralisrne agama yang meng-

identifikasikan paharn-paham yang bertentangan dengan Islam itu 

sebagai pembawa kepentingan Barat yang dianggap sekuler, liberal, 

clan memusuhi Islam. 
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Gerakan Salafiyah dalam konteks Islam di Indonesia rnaupun Du-

nia Islam pada urnumnya menunjukkan kecenderungan lain yang 

lebih memusatkan perhatian pada praktik-praktik keislaman yang 

murni, tetapi tidak memiliki pertautan dengan ideologi politik. Ke-

lompok-kelompok SaIalyah seniacarn mi bahkan menyebar dalam 

berbagaijamaah-jamaah keislaman yang tidak selalu muncul ke per-

mukaan dalam bentukorganisasi Islam, yang kemudian sering dike-

nat pula dengan"harakah-harakah"(gerakan-gerakan). Salafiyah yang 

demikian secara umum sebenarnya menunjukkan beberapa kecen-

derungan yang tidak membahayakan sebagaimana ketakutan Se-

mentara pihakterutama kalangan Barat setelah tragedi 11 September 

2001 karena beberapa alasan, yaitu: (1) kelornpok mi sebenarnya le-

bih merupakan kurnpulan orang-orang yang religius ketimbang ak-

tivis-aktivis politik; (2) kelompok in' tidak mendukung kesetiaan-

kesetiaan politik dan organisasional secara ketat. Bagi kelompok mi 

terjun ke politik dapat merPecah belah dan sekaligus mengalihkan 

perhatian car pendalaman terhadap keyakinan dan penyebaran ajar-

an Salafiyah itu sendiri; (3) kelompok mi menolak baiat kepada pe-

mimpin yang tunggal; (4) memegangi pendapattidak boleb berontak 

kepada pemermntahan Muslim yang sah, meski rezim pemermntahan 

tersebut represif dan tidak adil; (5) cenderung memandang konsep 

jihad sebagai sesuatu yang defensif untuk membantu sesama Muslim 

yang diserang pihak lain daripada menyerang target-target simbolis 

yang dapat mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah' 9  

Di Dunia Islam, gerakan Salafiyah sendiri memang tidak tunggai 

Dalam perkembangan Dunia Islam, balk pada era kebangkitan awal 

seperti dimulal oleh Wahabiyyah clan gerakan-gerakan revivalisme 

clan reformisme abad ke-1 8, maupun dalam perkembangan kontem-

poreryang berakar pada modernisme Islam, gerakan Salafiyah tampil 

beragam. Pada awal pergerakan nasional dan pasca-kemerdekaan di 

Indonesia, gerakan Islam Salafiyah juga menunjukkan karakter pan-

dangan-dunia yang memiliki rentangan dari yang bercorak longgar 

atau moderat hingga radikal atau ketat. Dalam fenomena terakhir 
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dalam bentuk gerakan Islam syariat yang memperjuangkan formali-

sasi ajaran Islam tampak lebih banyak bersifat ketat atau doktrinal. 

Sedangkan Salafiyah moderat cenderung merujuk pada pemikiran 

revivalisme, reformisme, clan modernisme Muhammad Abduh can 

pernbaru Islam yang setipe Abduh. Adapun Salafiyah radikal atau 

doktriner cenderung merujuk kepada Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-

Afghani, can belakangan bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran 

1-lasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Maududi, clan bahkan Imam Khomeini 

pasca-Revolusi Iran. 

Jika dicermati secara saksama, gerakan-gerakan Islam syariat Se-

perti halnya MMI, HTI, KPPSI, dan kelompok Islam syariat Iainnya me-

nunjukkan karakter Salafiyah tidaklah sama dengan gerakan Salafiyah 

yang bercorakdakwah atau menekankan ajaran akidah sebagaimana 

gerakan SalaflyahYamani dan Haraki yang berkembang di Indonesia. 

Gerakan Salafiyah seperti itu semata-mata bergerakdi bidang penye-

baran paham Islam murni tanpa melibatkan din pada isu-isu dan akti-

vitas politik. Gerakan Islam syariatyang berkarakter Salafiyah tersebut 

juga berbeda dari gerakan Salaf era awal abad ke-20 seba9aimana 

diperankan Muhammadiyah clan gerakan-gerakan reformisme Islam 

Iainnya, yang lebih memusatkan perhatian selain pada pemurnian 

akidah Islam dariTBC (Takhayu/, Bid'ah, don Churn fat) serta berkonsen-

trasi pada pembaruan kehidupan umat Islam car keterbelakangan 

melalui pembaruan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan so-

sial. 

Gerakan Islam syaniatyang tumbuh clan berkembang di era Refor-

masi tersebut, justru menunjukkan karakter yang berbeda dari dua 

kelompok Salafiyah yang disebutkan itu. KelompokSalafi era baru itu 

lebih menekankan pada gerakan ideologis,yakni menerapkan syariat 

Islam atau ajaran Islam secara keseluruhan dalam institusi negara/ 

pemenintahan, bahkan membangun negara Khilafah, yang tiada - lain 

sebagai negara Islam. Islam tidak cukup sekadar melembaga dalam 

kehidupan individu can masyarakat sebagaimana paham Islam "sub-

stansial"dan "kultural' tetapi harus diwujudkan dalam institusi nega- 
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ra. Orientasi pemahaman Islam yang demikian membawa gerakan 

Islam syariat selain bercorak gerakan pemurnian khas salafiyah, juga 

seirama dengan paham Islamismeyang mempertautkan Islam secara 

Iangsung dalam kehidupan politik/negara. 

Gerakan Islam syariatyang bercorak'salafiyah ideologis"itu meng-

alami reproduksi atau cetak-ulang car gerakan-gerakan Islam sebe-

lumnya mengikuti pola revivalisme Islam yang bercorak radikal seper-

ti gerakan Wahabi can Pan-Islamisme. Jika dipertautkan dengan era 

sesudah Revivalisme, maka gerakan "salafiyah ideologis' mirip atau 

mengikuti model gerakan Neorevivalisme Islam seperti lkhwanul 

Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, bahkan Thaliban di 

Afghanistan. 

Di Indonesia karakter Islam yang demikian lebih mendekati ge-

rakan-gerakan Islam Indonesia era tahun 1920-an, tahun 1930-an, 

dan era Piagam Jakarta tahun 1945, Konstituante 1959, can gerakan 

UI/ill di tahun 1950-an, yang menampilkan Islam yang bercorak ideo-

logis. Jika dipertautkan dengan gerakan reformisme Islam, tidak 

mengikuti pola Muhammadiyah, tetapi Iebih dekat ke Persatuan Is-

lam dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (ODII) yang kental nuansa 

puritan can ideologinya. 

OIeh karena itu,jika dikategorisasikan, maka gerakan Islam syariat 

yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam negara atau 

bahkan mencita-citakan pembentukan negara Islam itu dapat disc-

but sebagai gerakan "salafiyah ideoIogis' Disebut Salafiyah karena 

ingin menampilkan ajaran Islam (Syariat Islam) secara murni clan kOf-

fob dalam seluruh aspek kehidupan, serta mengonstruksi ulang idea-

lisasi Islam can masyarakat atau negara Islam, sebagaimana merujuk 

pada tipe ideal Islam pada zaman Nabi dan generasi sesudahnya Se-

cara harflah. Sedangkan sifat ideologis dilekatkan karena gerakan Is-

lam syariat tersebut menunjukkan keyakinan, paham, dan praktik Is-

lam yang berjuang untuk menerapkan syaniat Islam dalam institusi 

negara, bahkan membangun format negara Islam yang disebut ne-

gara Khilafah. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika secara teologis 

gerakan Islam syariat itu menunjukkan karakter Salafiyah. Sedangkan 

secara ideologis menampilkan diri dalam orientasi Islamisme, yang 

mempertautkan secara Iangsung clan integral ajaran Islam khususnya 

syariat Islam dalam struktur negara. Dalam konteks ideologis atau 

Islamisme itulah, gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan 

syariat Islam secara formal dalam negara, pada akhirnya membawa 

pada wacana can gerakan ideologi negara Islam, kendati tidaksemua 

gerakan mi bercorak ideologis semacam itu. Dalam pandangan ideo-

logis yang demikian, kendati bagi sejumlah kalangan Islam syariat 

terutama di daerah-daerah yang memperjuangkan penerapan syariat 

Islam dalam institusi negara, secara struktural mereka mengklaim ge-

rakannya berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun, secara substantif sesungguhnya membawa muatan pada 

persentuhan Islam dengan negara secara Iangsung. Persentuhan Is-

lam dengan negara dalam konstruksi kaum Islamisme tidak bermak-

na lain kecuali menunjukkan sejumlab opsi yaltu menjadikan Islam 

berimpitan dengan institusi negara, Islam sebagai dasar negara, hing-

ga ke bentuk paling rigid atau formal yaitu negara Islam atau negara 

Khilafah yang perspektif utamanya ialah pandangan teokrasi dan teo-

sentrisme Islam. HizbutTahrir Indonesia bahkan terang-terangan ber-

tujuan untuk memperjuangkan terbentuknya negara Khilafah, yang 

tidak ada makna lain kecuali negara Islam yang diidealisasikan, yang 

juga disetujui can menjadi paham bagi Majelis Mujahidin Indonesia. 

Kendati gerakan yang disebut terakhir itu lebih menonjolkan isu uta-

ma pelembagaan syariat Islam dalam institusi negara ketimbang isu 

kekhilafahan Islam seperti halnya HizbutTahrir. 

Jika ditarik pada aspek substarisi (isi), maka status Otonomi Khusus 

yang memberikan kewenangan bagi pelaksanaan syariat Islam seba-

gaimana terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (WAD) can yang se-

dang diperjuangkan di Sulawesi Selatan, secara Ionggar sesungguh-

nya dapat dipandang sebagai format atau model lain cari format 

negara berdasarkan Islam atau semacarn negara Islam 'mini" atau 
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"negara federal Islam Da lam konteks khusus, status Otonomi Khusus 

di NAD sesungguhnya merupakan format lain dari berlakunya Piagam 

Jakarta di wilayah tersebut dalam sistem politik/pemerintahan di In-

donesia saat ini. Kendati diakui bahwa dalam praktiknya penerapan 

syariat Islam yang dibenikan kewenangannya untuk diterapkan di 

daerah tersebut pun masih bersifat parsial can sering berbenturan 

dengan sistem hukum positif can struktur kenegaraan NKRI. Format 

mi dapat dimaknai sama dengan negara Islam, karena bagi sebagian 

aktivis clan tokoh gerakan Islam syariat beriaku pandangan, bahwa 

negara Islam ialah negana yang di dalamnya diberlakukan syariat Is-

lam. 

Penerapan syariat Islam memang tidak dengan sendirinya mem-

bangun tatanan hidup yang ideal sebagaimana dildealisasikan oleh 

kelompokgerakan Islam syariat Di negara-negara Islam yang berasas-

kari syariat Islam pun, bahkan dalam struktur kekuasaan Negara Islam, 

praktik penerapan syaniat Islam masih beragarn can tidak ideal seba-

gaimana dalam asumsi-asumsi normatif. Sebagai perbandingan, Arab 

Saudi yang dikenal sebagai negara Islam paling terkemuka dan men-

jadi sebuah negeni di mana dua Kota Suci berada (Makkah can Madi-

nah) dengan hukum Islam yang diberlakukan secara resmi, ternyata 

dalam praktiknya tidaklah bersifat totalitas atau ideal. Arab Saudi Se-

lain menerapkan sistem kerajaan yang berbeda dengan sistem Khila-

fah,juga mengadopsi hukum positif buatan manusia. Bahkan, pelak-

sanaan syaniat Islam pun mash diskriminatif hanya untuk kaum yang 

Iemah.3° 

Dalam pandangan seorang pengikut Al-Qaidah, rezim kekuasaan 

di Arab Sauditelah mendistorsi syaniat Islam sesuai dengan kepenting-

annya, hukum syariat beriningan dengan hukum buatan manusia, 

sehingga syaniat Islam sekadar kamufiase untuk menjagá citra Islam! 

dua Kota Suci di hadapan umat Islam sedunia. 31  Sementara di Afgha-

nistan pada masa Taliban berkuasa, yang menjadi rujukan ideal bagi 

Majelis Mujahidin Indonesia, justru diketahui umum bagaimana pe-

nerapan syariat Islam melalui negara telah melahirkan sistem hukum 
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can politikyang sangat monolitik. Rezim Taliban telah menampilkan 

kesan kuat tentang politik ultrakonservatif" atau "neorevivalisme" 

Islam yang sangat ortodoks di era kontemporer, yang membelenggu 

kaum perempuan can dikontrolnya seluruh tindakan manusia tanpa 

ruang kebebasan yang diperlukan sebagaimana layaknya manusia 

normal harus hidup 

Demikian kuat pandangan kelompok Islam syariat dalam melem-

bagakan hukum Islam secara formal di ranah negara, kelompok mi 
memandang gerakan penerapan syariat Islam melalul individu dan 

masyarakat seperti dilakukan Muhammadiyah dan Nandlatul Ularna 

tidak menunjukkan keberhasilan sebagaimana diidam-idamkan kaum 

Muslim. Menurut MMI dan HTI, negara merupakan institusi penting 

untuk menerapkan kewajibari syariat Islam bag! umat Islam, bahkan 

keduanya setuju adanya negara Khilafah untuk pemberlakuan syariat 

Islam dan menjalankan Islam secara koffah. Majelis Mujahidin Indone-

sia (MMI) dalam keputusan Kongresnya yang pertarna tahun 2000 

secara tegas menyatakan.sikap ideologis, antara lain: 

1. Menolak sepia macam bentuk sekularisasi dalam kohidup-

an masyarakat, berbangsa, dan bernegara ... serta adanya upaya 

sterilisasi agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, 

sehingga agama hanya menjadi urusan pribadi belaka .... 6. Meno-

lak gagasan neqara sekuler sebagai dasar negara yang berhak 

mengatur tata kehidupan rakyatnya yang beragama Islam. 7. Me 

nolak doktrin deniokrasi, republik sistem serta hentuk pemerin-

tahan produk paham-paham katir; dan menyerukan kepada kaum 

Muslim untuk menghidupkan sisteni pemerintahan Syura don hen-

tuk negara Khilafah." 32  

Dalam aspek politik secara tegas pula Majelis Mujahidin Indonesia 

menyatakan sikap dan tuntutan yang penting, yaitu: (1) Menuntut 

agar Pemerintah melaksanakan syariat Islam secara kdffah dalam ke-

hidupan berpolitik can bernegara; (2) Membangun kekuatan politik 



ISLAM SYARIAT DAN REPRODUKSVSALAFIYAH IDEOLOGIS 	 445 

Islam dengan mendesak partai-partai Islam untuk bersatu pad  mem-

perjuangkan tegaknya syariat Islam; (3) Menciptakan Pemerintahan 

yang rnenjamin pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk-

nya, dengan tetap mernberi kemerdekaan bagi umat beragama lain 

untuk melaksanakan ajaran agarnanya; dan (4) Memiliki media massa 

untuk menyebarluaskan program-program mujahidin. 33  

Sedangkan bagi HizbutTahrir Indonesia (HTI), perjuangan mene-

gakkan negara Khilafah sedunia bahkan menjadi isu utarna gerakan-

nya sejak awal, HTI bahkan satu-satunya gerakan Islam di Indonesia 

dalam era mutakhir mi yang secara terbuka can vokal menyuarakan 

pentingnya dan wajibnya umat Islam di dunia untuk mewujudkan 

kekhalifahan Islam pasca-kejatuhan Khilafah Islam dilurki pada 1924. 

HizbutTahrir secara terbuka menyatakan dirinya sebagai partai politik 

(Partai Pembebasan) yang berkarakter ideologis, yakni "partai politik 

Islam ideologis"dengan merujuk pada idealisasi Daulah Islamiyah di 

zaman Rasulullah, Al-Khulafa Al-Rasyidin, can generasi sesudahnya 

sebagaimana mazhab Salal9yah dalam rnengonstruksi idealisasi Islam. 

Adapun tujuan Hizbut Tahrir ialah membangun Khilafah lslarniyah 

atau negara Khilafah di Dunia Islam, sebagaimana pernyataannya: 

"Hizbut Tahrir bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dan 

mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti 

mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup secara Islami di Danil 
Is/am dan di dalam masyarakat Islam. Selurub aktivitas kehidupan 

di dalamnya diatur sesuai hukum syara'. Pandangan hidup yang 

akan menjadi pusat perhatiannya adalah halal dan haram, IN ha-

wah naungan Daufab Islam/yab, yaitu Dau/ah Kh/Iafah, yang di-

pimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh 

kaum Muslim untuk didengar dam ditaati, dan agar menjalankan 

pemerintahannya herdasarkan Kitabullah dan Surinah Rasul-l\lya. 

Juga untuk mengemban risalah Islam ko seluruh dunia dengan 

dakwah dan jihad." 
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Bag! KPPSI di Sulawesi Selatan sebagaimana sering dilontarkan 

oleh Ketua Tanfidziyah-nya, Azis Kahar Muzakkar, maupun salah satu 

keputusan Kongres limat Islam yang pertama tahun 2001 bahwa pe-

nerapan syariat Islam memerlukan 'rumah politik' 'Rumah politik" 

ialah negara atau daerah dengan status Otonomi Khusus yang mem-

berlakukan syariat Islam sebagaimana berlaku di Nanggroe Aceh Da-

russalam (NAD). Adapun bagi rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam, 

bahwa"rurnah politik"itu sudah tegak berdiri melalui UU No. 44Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi NAD can JU 

No. 18Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah 

NAD, yang diikuti oleh Kepres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Syariyah serta berbagai Perda/Qanun yang mengatur aspek-aspek 

pelaksanaan syariat Islam di wilayah Serambi Makkah itu. Bagi NAD 

sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Dinas syariat Islam Provinsi NAD, 

pelaksanaan syariat Islam secarn kaffoh di WAD memerlukan keter-

libatan negara,dalam hal mi Pemerintah Prnvinsi NAD yang didukung 

oleh Pemerintah Pusat dengan peraturan perundang-undangan. 35  

Jika ditilik pada isu-isu utamanya, gerakan Islam syariat sebagai-

mana ditunjukkan oleh MMI, HTI, dan KPPSI memiliki nasab pemikiran 

dengan gerakan-gerakan Islam yang bercorak Islamisme atau bela-

kangan sering diidentiflkasikan sebagai fundamentalisme Islam atau 

lebih tepatnya Neorevivalisme Islam can Islamisme, seperti halnya 

Al-Ikhwanul Muslimin, Jamaat-i-lslami, can Taliban. Konsep Sistem 

Islam (al-NizhOrn al-!slámi) can Islam kaffah, Minhoj a!-HayOt (sistem 

kehidupan), termasuk idiom-idiom kunci dad pemikiran kelompok 

Islam mi, yang menyertai isu utama tentang penerapan syariat Islam 

dan kekhalifahan IslamBagi gerakan Islam mi perjuangan membangun 

sistern Islam dapat terlaksana secara lebih kukuh dan sistematikjika 

menempuh jalur perjuangan struktural melalui pelembagaan ke da-

lam negara secara legal-formal. 

Dengan kata lain, gerakan Islam yang berpandangan integralisme 

Islam sebagaimana dipaparkan itu, yang ingin membangun sistem 

Islam secara total, termasuk dalam kehidugan politik atau negara, 
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hingga batas tertentu selain merniliki orientasi idea lisasi Salafiyah ke 

masa Iampau pada zaman Nabi dan generasi terdekat sesudahnya, 

juga menyerupai pernikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir, Jamaat-

i-lslami di Pakistan, clan dalam fenomena mutakhir yang paling ra-

dikal ialah Taliban di Afghanistan, yang dalam istilah yang diperke-

nalkan oleh Hasan Al-Bana sendiri disebut dengan 'lslamiyah' atau 

dalam wacana Islam kontemporer disebut "Islarnisme' yakni Islam 

yang totalitas clan memasuki wilayah politikatau negara serta seluruh 

ranah kehidupan manusia. Di sinilah karakter ideologis dari gerakan 

Islam syariat yang berkembang di Indonesia dalam kurun terakhir mi 
sebagaimana ditunjukkan oleh MMI, HTI, KPPSI, dan gerakan-gerakan 

sejenis yang mengusung formalisasi syariat Islam dalam kehidupan 

nega ra/pemerinta han. 

Jika Islam ditransformasikan menjadi suatu ideologi, maka ideo-

logi Islam itu akan menjadi sistem berpikir, sistem kepercayaan, dan 

praktik-praktik sirnbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial 

clan politik.36  Bagi pengikut Islamisme sebagainiana tesis Burton bah-

Wa Islam dapatdan harus menjadi dasardari ideologi politiksehingga 

tumbuh rnenjadi mind-set (seperangkat pemikiran) yang menuntut 

perjuangan terus-menerus dari pana pengikutnya meskipun diakui 

bahwa bentuk paling ekstrern clan Islamisme adalah nadikal, revolu-

sioner, dan utopian .37 

Ketika Islam dikonstruksi menjadi ideologi, yang dikenal dengan 

istilah ideologi Islam (Islamic Ideology), 38  maka pusat sentral segala 

sistem pemikiran umat Islam menjadi serba-teosentris, totalitas, dan 

absolut. Dalam konteks nilah, pandangan Sayyid Quthb lagi-lagi da-

pat dilekatkan dalam sistem berpikir umat Islam yang bercorak ideo-

logis jut Dengan berpijak pada konsep sentral "pandangan-Dunia 

Islam" (al-tashawwural-IsIOmj), Quthb memperkenalkan enam prinsip 

ideologi Islam, yaitu ketuhanan Allah (rObbaniyyah), keesaan Tuhan 

(tauhid), ketetapan (tsabOt), kesempurnaan (syumOl), keseimbangan 

(tawazun), kepastian ('ijObiyyah), dan pragmatisrne (woqi'iyyah) yang 

seluruh sumber otoritasnya adalahTuhan dan inilah yang mernbeda- 
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kan dengan ideologi-ideologi buatan manusia 3' Bagi pemikir dan 

tokoh lkhwanul Muslimin yang dihukum mati dad negeri Mesir in', 

syariat Islam merupakan hukumluhan yang diturunkan untuk meng-

atur kehidupan manusia secara totalitas. 

Dengan bangunan ideologi Islam itu, maka gerakan Islam syariat 

yang bercoraksalafiyah ideologis"yang ketat itu, maka secara niscaya 

harus terlibat dalam "ideologisasi syariat" atau "politisasi syariat' 40 , 

yakni memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam sistem kehi-

dupan politik atau negara, bahkan dalam bentuk negara Islam yakni 

negara Khilafah Islam. Proses ideologisasi syariat tersebut merupakan 

antitesis atau alternatif gerakan penerapan syariat Islam melalui jalur 

individu dan masyarakatsebagairnana selama mi dikembangkan oleh 

Muhammadiyah, Nandlatul Ulama, dan lain-lain. Dua kelornpokarus-

utama Islam yang cenderung moderat itu dinilai kelompok Islam sya-

nat telah gagal juga tidak rnencerminkan keyakinan Islam yang ber-

sifat totalitas. Gerakan Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama bahkan 

dipandang memberi ruang bagi sekularisme Islam berkembang di 

lingkungan kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, bag! kelornpok 

Islam syariat, penerapan syariat Islam dalam negara atau pemerintah-

an, termasuk membangun sistem pemerintahan/negara Islam, meru-

pakan perjuangan ideologis bagi kaum Muslim secara niscaya. 

Dengan konstruksi ideologi Islam yang demikian, maka Islam atau 

lebih khusus lagi syariat Islam dalam sistem keyakinan kelompok Is-

lam syariat kemudian ditampilkan rnenjadi serbalegal-formal, doktrin-

er, dan absolut, disertai perjuangan untuk mewujudkannya secara 

serbamilitan. Karakter dan orientasi Islam yang demikian pada per-

kembangan berikutnya akan melahirkan eksklusivisnie gerakan Islam 

di kalangan umat Islam sendiri, Iebih-lebih dengan masyarakat luas. 

Perjuangan ideologi, Iebih-lebih yang berbasis keagamaan yang ber-

corak doktrinal, akan melahirkan solidaritas kolektif yang kuat dan 

strategi perjuangan hidup yang terus-menerus untuk mewujudkan 

sistem paham dalam kehidupan dunia sebagaimana yang diyakini 

oleh para pengikut ideologi tersebut. Kendati bag! kaum Marxis bah- 
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Wa ideologi itu lahir karena faktor-faktoryang bersifat materiil. Dalam 

konteks inilah maka gerakan Islam syariat yang bercorak salafiyah 

ideologis" sebagaimana dibahas di awal, secara niscaya kemudian 

menjelma menjadi atau berimpitan dengan Islam isme, yaitu sebagal 

gerakan ideologi-politik untukfornialisasi Islam dalam negara. Dalam 

konteks sosiologis kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia, 

maka terkandung makna lain bahwa perjuangan ideologi politik Is-

lam sesungguhnya tidaklah pernah padam. 

Jika disimpulkan bahwa gerakan Islam syariatyang memperjuang 

kan formalisasi syariat Islam dalam negara hingga terbentuknya ne-

gara Khilafah karena sifatnya yang ingin kembali pada Islam ideal di 

masa generasi terdahulu secara harfiah, sekaligus ingin membangun 

cita-cita politik yang berbasis syariat Islam, dapat dikategorisasikan 

sebagai "salafiyah ideologis' Ciri pokok dari gerakan "salafiyah ideo-

logis"tersebut ialah sebagai berikut: 

(1) Menjadikan Islam pada zaman Nabi dan generasi Salafal-Shalih 
sebagai contoh ideal tentang format Islam pada zaman sekarang - 

(mutakhir) dengan menjadikan Syariat Islam sebagai tema utama 

gerakan yang akan dicetak-ulang (direproduksi) secara harfiah Se-

bagaimana corak Islam ideal pada masa silam itu. 

(2) Memiliki pandangan-Dunia Islam (Islamic world-view) yang serba-

syariat (syariat mindedness, syar'isrne) dengan karakter dan orien-

tasi keagarnaan yang legal formal, doktriner, dan militan. 

(3) Mengagendakan penegakan syariat Islam melembaga secara for-

mal dalam negara dan lebih jauh lagi membangun negara Khilafah 

Islam yang berbasis atau memberlakukan syariat Islam. 

(4) Memiliki pertautan teologis dan ideologis dengan Revivalisme Is-

lam terutama pada Gerakan Wahabiyyah atau pemikiran"Salafiyah 

radikal" Rasyid Ridha, sedangkan pada era mutakhir menyerupai 

atau memiliki kesamaan dengan gerakan Neorevivalisme Islam 

yang menampilkan karakter tradisionaI" dan "konservatif" seba- 
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gaimana ditampilkan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-

slami di Pakistan, can Taliban di Afghanistan. 

(5) Memiliki sifat lebih dekat atau mirip dengan kelompok"salafiyah 

politik" tetapi dengan perliatian yang mengintegrasikan ajaran 

Islam (Syariat dan Akidah) ke dalam sistem politik, tidak semata-

mata perhatian pada politik daripada akidah, sehingga karakter-

nya lebih bercorak 'ideologis" ketimbang "politik' karena tidak 

terlibatterlalujauh dalam aktivisme politiksebagaimana lkhwanul 

Muslimin atau Partai-Partai Politik berlabel Islam. 

(6) Karena wataknya yang harfiah, legal-formal, clan doktriner, memi-

liki perbedaan dengan "salafiyah reformis"sebagaimana ditampil-

kan Muhammadiyah yang bersifat moderat can akomodatifterlia-

dap nilai-nilai kemajuan dari luar, kendati para aktivisnya banyak 

yang lahirdari ideologi gerakan reforrnisme/modernisme Islam. 

(7) Karena memasuki dunia ideologi-politik untuk penegakan syaniat 

Islam dalam institusi negara bahkan mencita-citakan terwujudnya 

Negara Islam (negara Khilafah Islam), gerakan"salafiyah ideologis" 

juga berbeda dengan arus-utamaJamaah-Jamaah Salafiyah"atau 

saIafiyah dakwah"yang semata-mata memperjuangkan kemurni-

an Islam (akidah Islam) dan menjauhkan dirl clan keterlibatan da-

lam kegiatan-kegiatan politik. 

Proses Gerakan Syariat 

Kehadiran gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan syariat 

di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba can tidak berada di ruang 

vakum. Gerakan Islam syaniat sebagaimana ditampilkan oleh Majelis 

Mujahidin, Hizbut Tahrir, can gerakan penenapan syaniat di sejumlah 

daerah di Indonesia car segi teologi maupun ideologi gerakannya 

sesungguhnya tidak sama sekali baru. Genakan mi memiliki persam-

bungan teologis clan ideologis dengan gerakan-gerakan Islam yang 

bercorak Salaflyali can Ideologis pada masa Iampau, dengan bebena-

pa perubahan atau perbedaan fokus dan orientasi gerakannya. OIeh 
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karena itu, car segi manifestasi gerakannya, gerakan Islam syariat 

dapat dikatakan sebagal bentuk cetak-ulang (reproduksi) dari gerak-

an-gerakan Islam yang bercorak"Salafiyah deologis"pada masa lam-

pau. 

Manifestasi gerakan Islam syariat yang bercorak'salafiyah ideolo-

gis'tersebut tentu saja selain mengalami cetak-ulang yang bersifat 

persambungan (kontinuitas), hingga batas tertentu menampilkan 

bentuk atau sifat yang sedikit berbeda dalam orientasinya, yang me-

nunjukkan proses perubahan atau diskontinuitas. Kecenderungan 

yang kuatcari gerakan Islam yang baru mi ialah wataknya yang Iebih 

militan, legal-formal, can doktriner atau konservatif dibandingkan 

dengan gerakan-gerakan Islam ideologis sebelumnya. Kendati, sam-

pal batas tertentu, watakyang cenderung kaku can skriptural seperti 

itu, memiliki pertautan sifat ideologis dengan gerakan-gerakan Islam 

di masa Iampau. Di Dunia Islam memiliki kemiripan dengan gerakan 

Wahabiyyah, lkhawanul Muslimmn, Jamaat-i-lslami, dan Taliban. Se-

dangkan di Tanah Air memiliki kesamaan sifat dengan Persatuan Is-

lam car corak ideologisnya. Sedangkan dalam mengusung isu ke-

khilafahan Islam memiliki kesamaan dengan gerakan DI/TIl pada 

masa lampau, kendati tidak nnelakukan gerakan perlawanan politik 

sebagaimana DI/TII. 

Gerakan Islam syaniat yang mengalami reproduksi can perubahan 

itu, secara umum menampilkan suatu bentukdan is' darl proses besar 

yang bernama Islamisasi. Namun, Islamisasi yang ditampilkan berbe-

da dengan kecendenungan Islam arus besar di Indonesia yang cende-

rung lebih bensifat 'kultural" (orientasi pada substansi can proses 

akulturasi, asirnilasi, clan sosialisasi dalam budaya masyarakat), karena 

lebih menunjukkan orientasi "struktural" (orientasi pada formalisasi 

ajaranlsyariat Islam dan melalui jalur negara/politik). Dengan jalur 

"stnuktural"yang ditempuh itu, maka genakan Islam syaniat lebih me-

nampilkan corak Islamisasi ke dalam bentuk atau proses "politisasi 

syariat' yang ditempuh dengan strategi gerakan tertentu. Benikut 

gambaran mengenai manifestasi gerakan Islam syaniat sebagainnana 
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ditunjukkan oleh MMI, RTI, KPPSI, can kelompok-kelompok yang 

mernperjuangkan penerapan syariat di beberapa daerah di Indonesia 

itu. 

Reproduksi Ideologis 

Gerakan Islam syariat sebagaimana ditampilkan oleh Majelis Mujahi-

din, HizbutTahrir, KPPSI, clan gerakan-gerakan penerapan syariat di 

sejumlah daerah (Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Aceh, clan lain-lain) 

dengan karakter 'salafiyah ideoogis'c secara sosiologis rnerupakan 

bentukcetak-ulang atau rEproduksi dari gerakangerakan Islam sew-

pa yang muncul dalam dinamika sejarah Islam sejalc awal pergerakan 

kemerdekaan di negeri ini. Gerakan mi memiliki pertautan atau nasab 

teologis clan ideologis terutama dengan peristiwa Piagam Jakarta ta-

hun 1945. Secara umumjuga memiliki pertautan ideologis dengan 

gerakan-gerakan revivalisme clan modernisme Islam yang terlibat 

dalam perjuangan ideologi-politik Islam sejak tahun 1920-an, 1930-

an, 1945, can era tahun 1950-an, ketikaumat Islam terlibat dalam 

wacana can pergerakan memperjuangkan Islam sebagai dasar 

negara. hfingga batas tertentujuga mempunyai persentuhan dengan 

gerakan DI/TIl terutama dalam isu negara Islam yang memberlakukan 

syariat Islam di wilayah dôra!-!sIám. 
Fenomena cetak-ulang gerakan Islam di era Reformasi itu secara 

umum bahkan berlangsung sampai ketitikekstrem, ketika organisasi-

organisasi Islam yang selama in' underground kemudian - bermunculan 

ke permukaan clan membentuk organisasi-organisasi Islam, balk be-

rupa partai politik maupun organisasi pergerakan Iainnya. Menurut 

Abi Abdurrahman Al-Thalibi, seorang aktivis Salah, melukiskan seba-

gal berikut: 

?ertengahan tahun 1997 terjadi Krisis Moneter di Indonesia yang 

diikuti krisis ekonomi cam krisis-krisis Iainnya. Krisis telah rnenya-

darkan herhagai pihak bahwa Indonesia sedang herhadapan de-

ngan permasalahan besar. Akibat krisis mi, banyak media-media 
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Islam gulung tikar. Setelah krisis, majalah Salafy seolah tengge-

Ian. Mungkin, akibat krisis biaya cetak rnajaiah menbengkak, 

sedangkan permodalan belum slap menghadapi perubahan sece-

pat itu. Sementara itu, ikhwan-ikhwan Salafi Haraki, mereka mu-

Iai membaca media media umum, mencermati perkembangan in-

tormasi terbaru, padahal mereka semula menjauhi media-media 

lu. Secara umum, ikhn yang muncul di Indonesia ketika itu ialah 

senangat ref ormasi, yaitu sernangat melakukan perubahan untuk 

mengakhiri era status quo Orde Baru. Sebagian baser perhatian 

masyarakat iebih tertuju ke persoalan kesuhtan ekonomi dan me-

lakukan perubahan di kalangan Ljmat Islam untuk mengekspresi-

kan ideologi dan pilihan politik masing-rnasing. Saiah sate indikasi 

yang sangat kuat, ialah muncuinya kembali majalah SaW/i yang 

semula sudah "dibredel'. Kemudian juga muncul partai-partai Is-

lam, orgahisasi-organisasi Islam, bahkan pembicaraan tentang Di! 

Nil can Kartosoewirjo yang servile dilarang, kemudian menjadi 

hegitu bebasnya. Salah seorang panuhs muda, Al-Chaidar, begitu 

transparan deism mengupas persoalan DI/Til dan Kartosoewirjo. 

Jamaah-jamaah dakwah Islam yang semula bergerak underground, 
mereka mulai berani tampU di permukaan. llthwanulMus/fm/n lalu 

membentuk Partai Keadilan (PK), Hizbut Tahrir membentuk Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI), dan murid-murid Ustaz Abdullah Sungkar 

dan Abubakar Ba'asyir membentuk Majeks Mujahidin Indonesia 

(MMD. Ref ormasi seperti membedah harta karun semangat per-

gerakan can berorganisasi di kalangan Urnat Islam Indonesia."" 

Dalam konteks kelahiran gerakan Islam yang memperjuangkan 

penerapan syariat Islam can pembentukan cita-cita negara atau "ru-

mah politik" bagi peiaksanaari syariat Islam di Indonesia, dari segi 

karakter memang memiliki semangat untuk bangkit kembali atau 

mengalami reproduksi. Hal itu mengingat ideologi Salafiyah pada 

umumnya memang mempunyai watak dasar untuk bangkit dalam 

situasi-situasi krtitis, sebagaimana kelahiran revivalisme can refor-

misme Islam. Kebangkitan kembali atau cetak-ulang gerakan Salafi- 
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yah itu aktualisasinya bermacam-macam, baikdalam prosesnya mau-

pun karakter yang ditampilkannya. Kecenderungan reproduksi dan 

bangkitnya kembali gerakan-gerakan dakwah yang bercorak Reviva-

lisnie atau Neorevivalisme semacam itu, tumbuli bersamaan dengan 

gerakan-gerakan Islam politik, yang mengambil bentuk untuk kern-

ball (return) setelah era pengasingan (withdraw!) seperti lahirnya ge-

rakan Tarbiyah yang berhaluan lkhwanul Muslimin yang kemudian 

menjadi tulang punggung berdirinya Partai Keadilan/Partal Keadilan 

Sejahtera 4' Dalam situasi yang kondusif seperti itulah gerakan Islam 

yang memperjuangkan formalisasi syariat dengan karakterhya yang 

bercorakSalayah Ideologis" hadir ke pentas nasional sebagal feno-

mena baru. Kehad Iran gerakan Salafiyah ideologis bukan semata-

mata respons atas situasi, melainkan mengarnbil bentuk dan dido-

rong pula oleh aspek teologis atau pandangan Islam tertentu yang 

menemukan diri dalam reformulasi ajaran Islam yang memiliki corak 

atau orientasi Salafiyah atau Salafisme. 

Reformulasi atau perumusan dan kemunculan kembali Salafisme 

ditandai oleb empat aspek penting, yakni purifikasi agama, pemikiran 

sosial politik, pendidikan, dan pemikiran. Dalam purifikasi agama, 

kaum Salafi menolak taklid yang ditawarkan oleh fiqih dan teologi 

dalam pemahaman tradisional. Gerakan ini bertujuan mengembali-

kan segala permasatahan kepada sumber Islam sejati, yaltu Al-Quran 

clan Al-Sunnah. Dalam bidang sosial-politik Salafisme menawarkan 

konsepkesempurnaan Islam dengan doktrin utama bahwa kekuasa-

an itu milik Allah semata. Dalam pendidikan rnenawarkan konsep 

yang menekankan pada nilai moral agarna yang ketat. Sedangkan 

dalam pemikiran mengutamakan akhlak can selanjutnya menggo-

longkan manusia ke dalam golongan saudara can musuh. 43  Gerakan 

Salafiyah secara urnum mernang memiliki karakter kebangkitan kern-

ball (revivalisme Islam), karena gerakan ni muncul untuk rneneladani 

generasi Nabi Muhammad sebagai pusat rujukan bukan semata-mata 

karena vitalitas,visi, dan dedikasinya, melainkanjuga sebagai sesuatu 
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yang patut dihargal sebagai teladan untuk diciptakan-ulang di era 

modern?4  

Pada mulanya, Salafiyah tumbuh sebagai gerakan atau bahkan 

belakangan menjadi mazhab, gerakan Salaf merupakan gerakan pa-

ling tua dalam sejarah perkernbangan aliran Islam kiasik, yakni seba-

gal gerakan akidah (pemurnian akidah Islam, tanzhif of-'aqidah al-IslO-

miyyah). Gerakan ml tumbuh pada masa awal perkembangan Islam 

seperti halnya gerakan Mu'tazilah, Maturidiah, clan Asyariyyah; yang 

menjelaskan keyakinan Islam yang sederhana can murni mengikuti 

jejak Nabi can tiga generasi terdekat sesudahnya. 45  Dalam pandang-

an kaum Salaf (Salafiyah, Salafisme), Islam yang ada sekarang mi pe-

nuh dengan debu-debu zaman, yang menjadikannya kemunduran 

atau kemerosotan, sehingga harus dibersihkan can diperbarui de-

ngan kembali pada ruh Islam yang murni clan sejati. Pada perkem-

bangan berikutnya,dengan semangatkembali pada Islam yang murni 

gerakan-gerakan Salafiyah merumuskan agenda utama pada pen-

carian autentisitas, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah 

konsep, yakni akhlak Islam, syariat Islam, masyarakat Islam, pandang-

an hidup Islam, negara Islam, can khilafah lsIam.' 

Di Indonesia, Salafiyah yang bercorak reivalisme Islam can refor-

misme Islam, sebagaimana diuraikan pada bab/bagian terdahulu, 

ialah Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, can lain-lain. Ge-

rakan ml ingin memurnikan kembali ajaran Islam, membangun kern-

bali Islam car debu-debu zaman, can melakukan pembaruan dalam 

kehidupan umat Islam. Dalani konteks gerakan Salafiyah yang Se-

mata-mata gerakan pemurnian dan pembaruan sosial-keagamaan 

tersebut, kemud ian dikenal dengan"Salafiyah Akidah"atau"salafiyah 

dakwah Disebut Salafiyah Akidah' karena bergerak untuk pemur-

nian akidah (tanzhif o!-'aqidah aI-lslOmiyyah) menghadapi berbagai 

bentuk syirik, bid'ah, khurafat, clan takhayul yang bertentangan de-

ngan konsep Tauhid yang murni. Sedangkan disebut salafiyah dak-

wah" karena semata-mata bergerak dalam lapangan dakwah untuk 

pembinaan ajaran Islam semata, tanpa melibatkan diri dalarn kegiat- 
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an politik. Gerakan Salayah yang demikian menyerupai gerakan"Ahl 

aI-Atsar"atau'Ahl al-Had its" yang dinisbahkan pada pengikut mazhab 

Imam Ibn Hanbal pada masa kIasikdanWahabiyah di era sesudahnya. 

Salafiyah yang demikian merrtiliki paham Islam yang serba-"harfiah" 

clan tidak menerima adanya "tawil'; Iebih-Iebih yang menyangkut i-

fat Allah Swt.4' Gerakan Salafiyah yang demikian mewarisi kecende-

rungan memahami teks-teks syariat secara harfiah, mengenyampirig-

kan kajian akan beragam tujuan, makna, can sebab-musabab yang 

melatarbelakangi hukum-hukum syariat tersebut. 0  

Di era Reformasi, kebangkitan atau cetak-ulang Salafiyah, sebenar-

nya menunjukkan dua kecenderungan ekstrem. Pertamo, gerakan-

gerakan Salafiyah "akidah" atau 'dakwah yang benar-benar puritan, 

yang lebih menonjol wajah revivalisme Islam terutama dalam pemur-

niah akidah clan ibadah. Tetapi, gerakan Salaflyah baru ni tidak di-

sertal dengan orientasi reformisme atau modernisme Islam sebagai-

mana era kelahiran Salafiyah modernis seperti Muhammadiyah pada 

masa lampau. Gerakan Salafiyah 'akidah" atau Salahyah "dakwah" 

yang bercorak skriptural tersebuttampil ditunjukkan dalam kemun-

culan Salafiyah Yamani dan F-faraki, termasuk Forum Komunikasi Ah 

Iussunnah Waljamaah pimpinan Jafar Umar Thalib sebelum Laskar 

Jihad-nya pergi ke Ambon can Poso, serta Salafiyah At-Thurast. 

Kendati Salafiyah MMI, HTI, can kelompok-kelompok Islam syariat 

sama-sama memiliki karakter keras atau militan dalam menjalankan 

ajaran Islam yang mereka anggap murni can koffah sebagaimana 

halnya paham Salafiyah Harald can Yamani. Adapun kelompok Sala-

fiyah Yamani, Haraki, can lain-lain itu tidak melibatkan diri dalam ke-

giatan politik atau mengagendakan paham lslamnya rnasuk dalam 

institusi negara. 

Dua kelompok besar salafiyah"dakwah"yang menonjol di Indone-

sia dalam kurun terakhir ni ialah Salafiyah Yamani dan Haraki. Gera k-

an mi satu sama lain berbeda can kadang saling mengklaim paling 

Salafi, seperti At-Turats, Ahlussunnah Waljamaah pimpinan Umar 

Jafarlhalib, can lain-lain. Salafiyah Yamani merupakanjaringan para 
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dai yang berafihiasi kepada syaikh-syaikh Salafi di Yaman dan Timur 

Tengab. Sedangkan Salali Haraki, yaitu dakwah Salaflyab yang merle-

rapkan sistern pergerakan (jTjarakah). Mengenal Salaflyah Haraki, Abi 

Abdurrahman Al-Thalibi menjelaskan Iebih jauh, bahwa Salaflyah Ha-

raki adalah gerakan dakwah Salahyahyang menerapkan metode per-

gerakan (harakiyyah). Metode tersebut tidak sama persis, serupa de-

ngan rnetode yang ditempuh oleh jamaah-jamaah dakwah Islam, 

seperti lkhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir (HT), Jamaah Tabligh 

(JT),Jamaat Islamy (ii), Negara Islam Indonesia (Nil), can lain-lain. Pola 

Haraki (pergerakan) inilah yang membedakan kelompok ini dengan 

Salafi Yamani can Salafi-Salafi independen yang tidak mengikatkan 

diri dengan jamaah, madrasah, atau organisasi mana pun. 49  

Salaflyah yang kedua, gerakan yang terlibat dalam pergulatan p0-

litik secara langsung, yakni 'salafiyah politik' "Salaflyali politik" seba-

gaimana diperkenalkan oleh Vusuf Al-Qardhawi ialah gerakan Islam 

yang bercorakSalafl yang"lebih menaruh perhatian pada persoalan-

persoalan politik ketimbang akidali" 50. Dalam kategori mi, dengari 

basis keagamaan yang bersifat modernis, dipengaruhi alam pikiran 

gerakan di TirnurTengah, dapat disebut partai politik Islam yang cu-

kup menonjol can lahirdi era Reformasi seperti Partai Keadilan Sejah-

tera (2003) sebagai lanjutan dari Partai Keadilan (1999), Partai Bulan 

Bintang (PBB). Para aktivis can pola gerakan kedua partai Islam terse-

butselain berasas formal Islam, memiliki nasab politik dengan Masyu-

mi can gerakan Islam modernis/reformis pada masa lampau. Paham 

keagamaannya pun bercorak puritan sebagaimana Salaflyah. Gerak-

an mi dapat dikatakan sebagai kelompok Islam politikyang memiliki 

paham Islam Salaflyah can berorientasi pada kegiatan politik, sehing-

ga mewakili "salayah politik sebagaimana pandangan Oardhawi. 

Balk PBB maupun PKS (PK) mengusung tema gerakan politik kaum 

modernis masa silani, yakni "Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Gha-

fur" (Negara yang baik clan diampuni Tuhan) sebagai format ideal 

negara yang dicita-citakan, kendati tidak menyebut negara Islam. PBB 

hinyga kini masih tetap konsisten ingin memperjuangkan tegaknya 
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syariat Islam. Sedangkan PKS kendati tidakterang-terangan, menam-

pilkan diri dalam gerakan politik sekaligus dakwah. Dengan identitas 

"jenis kelamin ganda'itu, yakni partai politik sekaligus gerakan dak-

wah, PKS semakin kuat menunjukkan keterkaitan ideologis dan seka-

ligus persambungan dengan gerakan Tarbiyah yang menjadi peno-

pangnya, yang dipengaruhi oleh gerakan lkhwanul Muslimin. 51  

Di antara gerakan Islam yang bercorak Salafiyah atau puritan de-

ngan dua orientasi yang berbeda itu, yakni "salafiyah dakwah" dan 

"salafiyah politik' maka terdapat kecenderungan lain dad gerakan 

Islam sebagaimana dftampilkan oleh kelompok Islam syaniat.Gerakan 

Islam syariat sebagaimana ditampilkan oleh MMI, HTI, KPPSI, dan ge-

rakan Islam syariat pada umumnya, lebih menampilkan diri dengan 

dua karakter sekaligius. Di satu pihak ingin menegakkan Islam yang 

dipandang murni sebagaimana Salafiyah, tetapi sekaligus masuk ke 

ranah politik dengan tidak secara Iangsung menjalankan aktivitas-

aktivitas politik dalam sistem politik yang benlaku di Indonesia seba-

gaimana partai politik Islam pada umumnya. Gerakan syariat ni Iebih 

menekankan pada perjuangan untuk melembagakan syariat Islam 

dalam institusi negara hingga membangun kesadaran umat untuk 

terbentuknya politik negara Khilafah atau negara Islam. Gerakannya 

tidaksemata-mata melakukan aktivitas politik sebagaimana'salafiyah 

politik' tetapi juga tidak menjauhkan diri dari politik sebagai salafi-

yah dakwah sehingga Iebih pada tataran gerakan ideologis, yakni 

bergerak antara ide can aktivisme politik. Oleh karena itu, gerakan 

MMI, HTI, KPPSI, dan kelompok Islam yang memperjuangkan fornna-

lisasi syaniat Islam di daerah-daerah itu lebih merupakan gerakansa-

lafiyah ideologis" 

Karakter Salafiyah kelompok Islam syariat memang tidak secara 

terbuka dan legalistik mengklaim diri sebagai Salafi, tetapi paham 

dan orientasi akidah atau keislamannya sama dengan Salafiyah, yakni 

menampilkan corak clan orientasi yang serbaharfiah (tekstual) can 

doktniner dengan kembali ke idealisasi masa lampau Islam generasi 

"SaIaf" Selain itu, dalam beberapa pernyataan pikiran resminya, ke- 
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lompok Islam syariat ini juga sering merujuk atau rnenyebutkan con-

toh ideal kehidupan generasi SaIaf a]-Shalih" seperti juga gerakan 

Revivalisme atau Neorevivalisme Islam path masa lalu, sehingga da-

pat dikategorisasikan sebagai gerakan Salaflyah dalam corak lain. 

Gerakan Salaflyali kelompok Islam syariat ml, berbeda dengan ke-

Iompok 'salafiyah Akidah' atau "salafiyah dakwah" seperti Salafiyah 

Yamani can Flaraki. Gerakan Salafiyah kelompok Islam syariat seperti 

MMI, HTI, KPPSI, clan kalangan Islam yang memperjuangkan syariat 

Islam di sejumlah daerah justru masuk ke wilayah politik, yang sangat 

dihindari oleh kelompok Salafi "Akidah" atau Salafi "Oakwah OIeh 

karena itu, Salafiyah kelompok Islam syariat dinamakan atau dikate-

gorisasikan sebagai "salal9yah ideologis" karena bergerak dalam sis-

tern ide dan orientasi politik dalarn melembagakan Islam khususnya 

Syariat Islam dalam kehidupan negara. Karena demikian kuatnya pa-

ham kelompok Islam yang satu mi terhadap syariat, dapatjuga dise-

but sebagai"Salafiyah Syariat untuk membedakannya dari"Salafiyah 

Akidah' 

Gerakan dan kelompok"salafiyah ideologis"dari karakter dan orien-

tasi gerakannya mirip atau memiliki kesamaan dengan "salafiyah p0-

litik" sebagaimana diperkenalkan oleh Vusuf Al-Qardhawi. Narnun, 

dalam kelompok Islam syariat, mereka memasuki wilayah politik, me-

reka tidak sepenuhnya melakukan aktivitas politik secara Was. Pada 

saat yang sama, gerakan Islam mi justru menaruh perhatian yang be-

sar pada masalah-masalah akidah sehingga sering dengan mudah 

memosisikan diri sebagai kelompok "Islami" melawan sistern "non-

lsIami' Kelompok Islam syariat seperti Hizbut Tahrir, kendati meng-

klaim diri sebagai partai politik, bahkan tidak ambil bagian dalani 

sistem politikdi Indonesia karena dalam kerangka ideologi Islam yang 

diyakininya sistem politikyang ada sekarang mi termasukdi Indonesia 

berada dalam sistem "kufur" yang dipengaruhi oleh clan membawa 

muatan ideologi"non-lslam' HizbutTahrir, karena itu, secara terang-

terangan menyatakan dirinya sebagai"Partai Politik Islam ldeologis" 52 . 

Kata-kata "mabda" (ideologi) bahkan telah menjadi ikon dalam 
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gerakan-gerakan Islam syariat, selain istilah syariat Islam itu sendiri. 

OIeh karena itu, 9erakan-gerakan mi lebih mengambil posisi ideologis 

ketimbang politik, kendati rnemasuki arena untuk melembagakan 

syariat Islam dalam institusi politilc'negara/pemerintahan. 

Adapun dalam"salayah poIitik"terdpatfokus yang lebih menon-

jol, yakni pada aktivitas politik,yang dapat disamakan dengan kelorn-

pok IsIam politik" atau ktivisme Islam politik" sebagaimana ikon 

mutakhir untuk gerakan-gerakan politik kelompok Islam yang lang-

sung terjun dalam aktivitas politiksebagaimana dilakukan partal-par-

tai politikislam. Dilihatdari nasab ideologisnya ke gerakan revivalisme 

atau Salafiyah generasi awal abad ke-20 di Indonesia, dapat disebut-

kan bahwa "salafiyah politik" di Indonesia saat mi adalah yang ten-

gabung dalam partai-partai politik Islam berhaluan Salafiyah. Di sini 

dapatdisebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partal Bulan 

Bintang (PBB), can Partai Keadiian Sejahtera (PKS), yang ketiganya 

juga pernah tenlibat dalarii mengusung isu Piagam Jakarta pada ta-

hun 2000, kendati tidak memperjuangkannya secara sepenuhnya. Di 

antara ketiga partai Islam tersebut, yang lebih dekat karalcternya de-

ngan gerakan"salafiyah ideologis"tampaknya PKS, karena partai in' 

menamakan diri dan sekaligus menjalankan fungsi ganda, yakni seba-

gai"Partai Dakwah" 53, kendati untuk perjuangan menegakkan syariat 

Islam tidak menunjukkan sikap politik yang terbuka. Dalam meng-

usung isu syariat Islam, PKS tidakseperti PBB yang Iebih terbuka untuk 

memperjuangkan penegakan syaniat Islam. Namun, partai-partai p0-

litik Islam mi dalam hal memperjuangkan penegakan syaniat Islam 

terkesan lebih sekadar ingin menjaga citra can dukungan dari umat 

Islam daripada mengagendakannya menjadi penjuangan dan kegiat-

an politikyang nyata. 

Oleh kanena itu, gerakan Islam syaniat lebih tepat dikategorisasi-

kan sebagai "salafiyah ideologis" mengingat wataknya yang puritan 

dan doktrinen sebagaimana almran Salafi, tetapi bergerak dalam ranah 

ide can penjuangan politik untuk menegakkan syaniat Islam tanpa 

melibatkan dirl dalam kancah dan aktivitas politik Iangsung (realpo- 
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litics) seperti halnya partai politik. Gera kan Islam syariat dengan corak 

saIafiyah ideologis" mirip dengan "salafiyah politik' tetapi Iebih me-

musatkan perhatian pada gerakan de, penyadaran, dan legislasi sya-

nat danipada aktivisme politik Iangsung. Adapun aktivitas politik 

ekstra-parlementer seperti demonstrasi can lain-lain seperti sening 

dilakukan oleh HizbutTahrir Indonesia Iebih ke gerakan penyadaran 

untuk menegakkan syariat Islam dan terbentuknya negara Khilafah. 

Kegiatan tersebut bukan merupakan penjuangan meraih kekuasaan 

(power struggle) dalam sistem politik yang dianggapnya sekuler atau 

tidak sesuai dengan ajaran Islam di negeri ini. 

Gerakan Islam syariat berkarakter"salafiyah ideologis"sebagaima-

na ditampilkan MMI, HTI, KPPSI, can gerakan penegakan syariat di 

sejumlah daerah, secara ideologis memiliki kesamaan atau kemiripan 

dengan gerakan-gerakan Salafiyah yang bercorak Revivalisme, Neo-

revivalisme, clan Reformisme/Modernis Islam di masa lalu. Namun, 

dalam tubuh gerakan Islam syariat terdapat watak dan sifat yang le-

bih "tradisional" dan "konservatif". Sifat"tradisional"dan "konservatif" 

ditunjukkan paham agama yang serba-syariat secara harfiah dan dok-

triner tanpa terbuka pada pembaruan. Selain itu, kelornpok ini ter-

utama pada HTI dan MMI, dengan mudah mengharamkan pemikiran 

modern seperti demokrasi, negara-bangsa, clan lain-lain dengan kon-

struksi paham Islam clan kesadaran sejarah masa lampau Islam yang 

serbaharfiah can doktriner itu. Sikap yang lebih terbuka justru di-

tunjukkan oleh Kepala Dinas syariat Islam NAD, Al-Yasa' Abubakar, 

yang menganut peniikiran reformis dalam menerapkan syaniat Islam 

dengan pelaksanaan yang fleksibel, kendati arus besar pelaksanaan 

syariat Islam di Serambi Makkah itu juga bercorak legal-formal can 

doktriner, Iebih-Iebih setelah berlakunya hukum cambuk. 

Cetak-ulang atau reproduksi gerakan "salafiyah ideologis" yang 

Iebih berkarakter militan, legal-formal, can doktriner seperti ditam-

pilkan oleh kelompok Islam syariat tampaknya memiliki prakondisi 

dan pertalian dengan perkembangan gerakan-gerakan Islam berka-

rakter serupa yang terjadi sebelumnya. Kebangkitan gerakan-gerak- 
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an Islam yang berhaluan keras atau militan itu terjadi pada era tahun 

1980-an can sumbernya berasal atau rnemiliki persambungan de-

ngan gerakan-gerakan Islam dari TimurTengah. Proses "internasio-

nalisasi' atau 'transmisi'M  kelompok-kelompok Islam dari Timur Te-

ngah itu, path awalnya menampilkan diri dalam bentukgerakan atau 

kelompok-kelompok dakwah, yang kedatangannya dimulai tahun 

1970-an. Pada era tahun 1970-an clan 1980-an itulah berdiri clan tam-

p" gerakan atau kelompok Islam seperti Tanbiyah (Ikhwanul Mush-

mm), Jamaah Tabligh QT), Hizbut Tahrir (HT), Jamaah Islamiyyah (JI), 

kelompok lokal seperti Nil (Negara Islam Indonesia), Pesantren Hida-

yatullah, can lain-lain. 55  Gerakan-gerakan Islam yang berhaluan miii-

tan itu secara pelan tapi pasti menyebar ke berbagai daerah di Indo-

nesia, kendati tidak seluruhnya terbuka can di antaranya merupakan 

gerakan bawah-tanah (underground) seperti Nil clan Jamaah Islarni-

yah. 

Proses transmisi gerakan IslamlimurTengah bercorak Revival is ke 

Indonesia menempuh beberapa modus can sarana, yaitu: (1) melalui 

para alumnus lulusan pendidikan diTirnurTengah; (2) gerakan dak-

wah kampus dengan sistem Usrah; (3) penyebaran buku-buku dan 

sarana informasi lainnya; dan (4) kontak personal dengan para aktivis 

gerakan revivalisme Islam dilimurTengah. 56 Terdapat pola lain seper-

ti yang dialami oleh para aktivis Majelis Mujahidin can Laskar Jihad, 

yakni keterlibatan langsung mereka dalam kancah perang di Afgha-

nistan sebagaVsukarelawan mujahidin' Setelah pulang keTanah Air, 

para aktivis mantan "mujahidin" mi kemudian melanjutkan aktivitas-

nya, mereka yang tergabung dalam Laskar Jihad diterjunkan ke Am-

bon clan Pose, sedangkan para aktivis Iainnya yang masuk ke Majelis 

Mujahidin bergerak dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam 

di sejumlah daerah. Oleb karena itu, pola gerakan TimurTengah me-

warnai gerakan-gerakan Islam berhaluan militan di era Reformasi 

itu. 

Gerakan Salafiyah atau populerjuga disebutiamaah Salali muncul 

agak belakangan setelah kelompok-kelompok Islam era 1970-an dan 
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1980-an itu, yakni sekitar awal tahun 1990-an. Jamaah Salafi yang 

tumbuh dan berkembang yang pertama masuk ialah kelompokSalafi 

Haraki, kemudian menyusul Salafi Yamani. Jafar Umar Thalib terma-

suk tokoh yang berada dalam gerakan SaIayah mutakhir itu, mula-

mula menjadi pengikut Salafi F-Iaraki, kemudian menjadi pemimpin 

Salafi Yamani. Belakangan Ja'far Umar mend irikan organisasi Forum 

Komunikasi Ahlus Sunnah Waljamaah (FKASW) can Laskariihad yang 

dikenal sebagai pasukan semi-militer yang bergerak di Ambon. Per-

gerakan Salafiyah periode ni tuthbuh pesat selain karena jaringan 

para dainya, juga melalui majalah beraliran Salafiyah, yaitu majalah 

As-Sunnah, Asy-Syariah, Sa/afy, can Sabili. Gerakan Salafiyah ml ber-

juang untuk menjalankan ajaran Islam yang murni sebagaimana prak-

tikSakifa!-ShoIih, memberantas bid'ah, dan menjaga kemurnian sya-

nat Islam.57  

Pola interaksi gerakan Islam diTanah Air dengan dilimurTengah 

semacam itu sebenarnya bukanlah hal yang barn. Proses serupa per-

•nah terjadi secara spektakuler pada awal abad ke-20 ketika lahir ge-

rakan kebangkitan dan reformisme/modernisme Islam yang juga Se-

ring disebut kebangkitan gerakan Salaf di Indonesia. Gerakan Islam 

awal abad ke-20 Ito antara lain Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan 

Islam, can lain-Iain,yang sebelumnya didahului oleh gerakan Padri di 

Sumatra Barat. Kelahiran Nandlatul Ulama (NU) yang juga menama-

kan dininya sebagai gerakan Ahlussunnah Waljamaah yang bermaz-

hab Syafi'i, bahkan antara lain untuk membendung gerakan Salafiyah 

atau Reformisme/Modernisme Islam itu. Namun, kelahiran Salafiyah 

era 1990-an itu memiliki perbedaan dengan gerakan Salafiyah pada 

era tahun 1900-an. 

Gerakan Salaf generasi 1900-an tampak lebih independen can ti-

dakmempertautkan langsung secara organisasi dengan gerakan-ge-

rakan Salafiyah atau revivalisme Islam di Timor Tengah saat itu, ken-

dati gelombang kebangkitan Islam kala itu demikian kencang clan 

meluas di seluruh dunia Muslim. Karakter gerakan Salafiyah di awal 

abad ke-20 itu juga lebih tampak moderat, kendati secara akidah 
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menunjukkan sikap keras terutama dalam menghadapi gejala TBC 

(Takhayul, Bid'ah, can Churafat), kecuali Persatuan Islam yang Iebih 

keras. Adapun gerakan Salafiyah generasi 1990-an pada umurnnya 

mempertautkan din dengan organisasi atau gerakan Salaf serupa di 

TimurTengah seperti Hizbutlahrir Indonesia, lkhwanul Muslimin, Sa-

lafi Yamani, dan lain-IainWatakdan orientasi gerakan Salaflyab muta-

khirjuga menunjukkan sifat keras atau militan. Gerakan 'salal9yah 

ideologis"yang ditampilkan oleh kelompok Islam syariat seperti Hiz-

but Tahrir, Majelis Mujahidin, KPPSI, memiliki karakter militan seba-

gaimana gerakan Salafi mutakhir itu, dengan orientasi yang bersifat 

ideologis untuk menerapkan syariat Islam dalam negara can mencita-

citakan terbentuknya kekhilafahan Islam. 

OIeh karena itu, kelahiran gerakan Islam syariat yang bercorak"sa-

lafiyah ideologis"sebagaimana ditampilkan oleh HizbutTahrir, Majelis 

Mujahidin, can kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan 

syariat Islam di beberapa daerah selain menunjukkan proses repro-

duksi teologis atau ideologis, hingga batas tertentu juga reproduksi 

organisasional. Dengan demikian, karakter can orientasi gerakannya 

tampak lebih doktriner dan militan khas gerakan Islam TimurTengah. 

Proses reproduksi gerakan Islam mi bahkan cenderung semakin ber-

wajah Timur Tengah dengan semakin banyaknya lulusan Timur Te-

ngah terutama clan Arab Saudi yang menyebar ke berbagai gerakan 

dan organisasi Islam di Indonesia periode rnutakhir, yang orientasi 

paham can praktikkeagamaannya menampilkan corakSalafiyah skrip-

tural (hanfiah, tekstual, literal) sebagaimana mazhab Hanbali can 

Wahabiyyah. Gerakan mi juga merupakan reproduksi Revivalisme ke 

corak yang lebih "tradisional" dan "konservatif" dalam bentuk Neo-

revivalisme Islam sebagaimana merujuk atau merniliki kemiripan de-

ngan lkhwanul Muslimin, Jamaat-i-lslami, dan Taliban. 

Dipertautkan dengan gerakan salafiyah klasik sebagaimana dipe-

lopori Ibn Taimiyyah, gerakan Islam syariat dengan corak salafiyah 

ideologis, jelas lebih menunjukkan fenomena reproduksi can tidak 

menunjukkan indikasi dekonstruksi. Gerakan mi mengambil jiwa pu- 
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ritan dan doktrinal pada salahyah Wasik generasi Imam Ibn Hanbal, 

sekaligus mereproduksi atau sejalan dengan pemikiran IbnTaimiyyah 

dalam orientasi "al-siyasah al-syariiyah" (politik syariat), tentang pe-

rintah menegakkan hukum can pemerintahan yang adil serta saleh 

dalam kehidupan umat Islam. 58  Sedangkan dekonstruksi merupakan 

proses kritik (melucuti teks), 59  yang disertai dengan reformulasi, 6° bu-

kan mengadopsi can mendaur-ulang sebagaimana dalam proses re-

produksi yang ditampilkan oleh gerakan Islam syariat di Indonesia. 

Dengan demikian, cetak-ulang gerakan Salafiyah yang melahirkan 

Salafiyah Ideologis sebagaimana ditampilkan kelompok-kelompok 

Islam syariat Islam itu menampilkan karakter dan orientasi dengan 

wajah baru, yang membedakannya dari gerakan salafgenerasi 1900-

an yaitu: (1) menjadikan isu'syariat lslam"sebagai tema sentral dalam 

gerakan untuk dilembagakan secara formal dalam kehidupan negara/ 

pemerintahan, sehingga berwajah "Syarisme" atau "syariat minded-

ness: yakni Islam yang serba-syariat; (2) Mengangkat kembali tema 

'Kekhilafahan Islam" atau "negara Khilafah" sebagai isu baru, Iebih-

Iebih pada kelompok HizbutTahrir bahkan menjadi tema sentral, 

yang diimpitkan dengan isu "syariat Islam' sebagai cetak-ulang dan 

isu "Negara Islam" (Daulah lslamiyah) pada masa Iampau; dan (3) For-

malisasi syariat Islam dalam lembaga/institusi negara/pemerintahan, 

sebagai format lain clan cetak-ulang "Piagam Jakarta" dalam bentuk 

lain, yakni pelembagan syaniat Islam melalui arus bawah di daenah-

daerah; can (4) Berwajah TimurTengah dengan karakter yang serba-

harfiah (skriptural) can militan, sehingga Iebih menampilkan Neo-

Wahabiyyah atau Neorevivalisme Islam. 

Aspek pertama, mengusung tema "syariat Islam". Mengangkat 

tema syaniat Islam merupakan isu yang sangat menonjol dalam ge-

rakan-gerakan Islam "salafiyah ideologis" sebagaimana ditampilkan 

HTI, MMI, KPPSI, can lain-lain. Namun, tema ml sesungguhnya meru-

pakan reproduksi atau cetak-ulang dari perjuangan umat Islam yang 

selalu mengalami kegagalan pada rnasa Iampau sebagaimana pada 

peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945 can pemberontakan DIITII ta- 
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hun 1950-an. Khusus bag! umat Islam di Aceh, cetak-ulang penerapan 

syariat memiliki akar politik pada tahun 1959 ketika Aceh memper-

oleh otonomi yang seluas-ivasnya terutama dalam lapangan keaga-

maan, peradatan, dan pendidikan. Intinya ialah penerapan unsur-un-

sur syariat Islam di bum! Serambi Makkah setelah kompromi politik 

gerakan DIITII pimpinan Daud Beureueh dengan Pemerintah Pusat 

mengalami kebuntuan. Begitu juga den9an sikap rezim Orde Baru, 

yang tidak menoleransi penerapan syariat Islam di Aceh, sebagairna-

na pada awal kemerdekaan Soekarno tidak menepati janjinya untuk 

memberikan hak bagi rakyat Aceh untuk menerapkan syiriat Is-

lam.61  - 

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang paling giat dalam mem-

perjuangkan penegakan syariat Islam di era Reformasi, memiliki alas-

an kuat untuk memperjuangkan syariat Islam karena adanya "peng-

khianatan sejarah"terhadap umat Islam dalam peristiwa Piagam Ja-

karta tahun 1945. Melalui Kongres pertamanya di Yogyakarta pada 

5-7 Agustus 2000, dalam Mukadimab Keputusan Kongres, MMI me-

nyatakan, bahwa: 

"Selama herpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia tolah mengukir 

kemerdekaannya di bawah pcngkhianatannya terhadap syariat 

Islam, yaitu pengkhianatan terhadap fitrah rakyat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam, dengan mencorat tujuh kata dalan 

Piagam Jakarta dan membuat batasan-batasan ideologis-yuridis 

bagi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.'6 2  

Bagi kalangan KPPSI Sulawesi Selatan, perjuangan menuntut pe-

nerapan syariat Islam di era Reformasi saat ont memiliki alasan keseja-

rahan. Selain memiliki akar sejarah pada masa kerajaan di bumi Sula-

wesi, munculnya gerakan syariatju9a dilandasi oleh kekecewaan atas 

sistem yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di negeri im 
sejak kemerdekaan hingga saat in' dianygap tidak memuaskan dan 

tidak memberikan ketenteraman serta kesejahteraan. Oleh karena itu, 
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diperlukan jalan keluar yang sesegera mungkin melalul penerapan 

syariat Islam sebagal alternatif di Sulawesi Selatan. 63  Senada dengan 

KPPSI, HizbutTahrir Indonesia, memandang sistem yang selama ini 

berlaku di Indonesia ialah sistem sekuler. Sistem ketatanegaraan yang 

berbasis ideologi sekuler itu, bagi HTI ternyata melahirkan krisis, se-

hingga bangsa mi khususnya umat Islam harus berubah dad sistem 

sekuler dan non-lslanii ke sistem Islami yang berdasarkan syariat Is-

lam. Sikap serupa juga menandal kelahiran gerakan-gerakan Islam 

yang memperjuangkan syariat Islam di Jawa Barat. Selain mengaitkan 

dengan kondisi umat Islam yang mayoritas can sejarah berlakunya 

syariat Islam yang kuat sejak masa Iampau, juga karena kegagalan 

Piagam Jakarta pada tahun 194565 

Di luar gerakan-gerakan Islam yang bercorak sosial-keagamaan, 

hampir bersarnaan sebenarnya proses reproduksi gerakan menerap-

kan syariat Islam berirnpitan dengan tema memperjuangkan kembali 

berlakunya Piagam Jakarta dalam kehidupan umat Islam dan institusi 

negara. Partai-partai politik Islam yaitu PBB, PPP, PK, clan lain-lain pada 

awal kelahiran Reformasi tahun 1999, terutania menjelang Sidang 

Tahunan MPR tahun 2000, mengusung isu pemberlakuan Piagam Ja-

karta melalui Amandemen UUD 1945. Kendati gerakan tersebut akhir-

nya kandas di MPR, selain karena kalah dukungan juga karena partai-

partai Islam itu dianggap tidak menunjukkan kegigihan dalam mem-

perjuangkannya. Setelah tahun 2000 itu, praktis partai-partai politik 

Islam tidak menyinggung lagi Piagam Jakarta. 

Di antara partai politik Islam yang semula mengusung Piagam Ja-

karta, hanya PBB yang masih menyuarakan gagasan tersebut. Seba-

gaimana dikemukakan oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra 

dalam acara rnllad(perayaan kelahiran) ke-5 di hadapan massa partai 

mi di Jakarta pada 24 Agustus 2003, PBB menyatakan sikap sebagai 

berikut: 

"Kita akari terus memperjuangkan agar Piagarn Jakarta—yang 

merupakan hasil dialog golongan nasionalis dan lslam—masuk ca- 
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Ian UIJD 1945 baik sekarang rnaupun masa yang akan datang. 

Namun, kita akan memperjuangkan hal itu melalui cara-cara de-

niokratis, sati, dan konstitusional.fiB 

Aspekkedua, cita-cita negara Khilafah. Proses reproduksi gérakan 

Islam syariat yang memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam 

institusi negara pada aspekyang kedua menunjukkan karakterusaIafi 

yah ideologis" yang sangat radikal atau militan dengan mengusung 

isu negara Khilafah. Pada HizbutTahrir Indonesia isu negara Khilafah 

itu sangatlah menonjol, sedangkan MMI-meiidukungnya. Adapun 

pada gerakan-gerakan penerapan syariat Islam di sejumlah daerah, 

lebih ke pentingnya konstitusi melalui peraturan daerah/qanun hing' 

ga ke otonomi khusus sebagai "rumah politik' Corak "salafiyah ideo-

Iogis"yang mengusung tema Negara Khalifah tersebut berbeda de-

ngan gerakan-gerakan 'salafiyah dakwah' atau "Salafiyah Akidali' 

yang semata-mata mengusung pemurnian akidah tanpa masuk ke 

wilayah perjuangan ideologi-politik. Gerakan syariat dengan isu ne-

gara Khilafah juga secara mencolok berbeda dengan Salafiyah re-

formis atau modernis generasi awal seperti halnya Muliammadiyah 

yang menampilkan sikap keagamaan"moderat"(Sakthyyah Vi/asathiy 

yah) dan bergerak dalam pemurnian akidab, pembaruan pendidikan, 

sosial, dan ekonomi, tanpa melibatkan diri dalam "pohtisasi syariat" 

can cita-cita kekhalifahan Islam. 

Jika pada era tahun 1920-an, 1930-an, can 1945 kaum reformis 

atau modernis pun pernah terl ibat dalam pendebatan tentang Islam 

sebagai dasar negara atau korisep negara Islam, tetapi perjuangan 

tersebut Iebih merupakan wacana dan pencarian alternatifmengenai 

bangunan negara Indonesia yang tengah diperdebatkanlidak me-

rupakan gerakan politik yang dirancang sejak awal, sehingga lebih 

merupakan sikap responsif can tawaran Islam yang moderat. Ketika 

konsensus nasional disepakati tentang Negara Indonesia yang berda-

sarkan Pancasila, maka perjuangan politik kaum modenriis berhenti 

hingga di situ. Namun di kemudian han, terdapat elemen-elemen 
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kaum modernis yang rnelibatkan tokoh Kartosoewirjo di Jawa Barat, 

Daud Beureueh di Aceh, dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, ka-

rena berbagai sebab kemudian terlibat dalam gerakan perlawanan 

politik dengan mengusung perjuangan DI/Til. Sedangkan arus besar 

gerakan reformis/modernis Islam tidak melibatkan diri dalam perla-

wanan politik itu can kembali ke gerakan dakwah atau gerakan poll-

tik yang konstitusional melalui Masyumi. 

Namun kendati samar, ikhtiar mengusung kembali perjuangan 

tentang negara Khilafah Islam, tampaknya memiliki pertautan psiko-

logis dengan gerakan DI/Til di masa Iampau. Secara kebetulan bahwa 

geliat gerakan Islam syariattumbuh all tiga daerah yang dulu menjadi 

basis gerakan DI/Til, yakni Jawa Barat, Aceh, can Sulawesi Selatan. 

Banyak aktivis can tokoh di Aceh, ketika memperjuangkan Otonorni 

Khusus dan pemberlakuan syariat Islam, sering merujuk pada kiprah 

dan peijuangan Daud Beureueh dan para ulama PUSA dalam ben-

juang menegakkan syariat di bumi Serambi Makkah itu. Kendati sa-

mar, gerakan Islam syariat seperti ditunjukkan oleh KPPSI,juga sering 

merujuk pada perjuangan Kahar Muzakkar di masa pergolakan DI/Til, 

dengan menunjuk beberapa daerah yang pernah menerapkan syariat 

Islam di wilayah David Islam kala itu. Dalam salah satu alasan tentang 

"Dasar HistoriC mengenai gerakan untuk memberlakukan syariat Is-

lam di Sulawesi Selatan bahkan dinyatakan secara tegas sebagai ben-

ikut: 

2. Abdul @ahhar Mudakkar, seorang tokoh pejuang kemerde 

kaan dan Sulawesi Selatan telab herjihad rnembenlakukan kembali 

syariat Islam, sebagai wujud penolakan atas 7 kata dalam Piagam 

Jakarta can terhadap pengaruh komunis di Sulawesi Selman pada 

awal tahun 50-an.' 

Pernyataan tersebut mengandung beberapa isyarat penting. Per-

tama, terdapat kaitan semangat perjuangan antara KPPSI dan gerak-

an Kahar Muzakkar dengan DIiflI-nya pada masa lalu, yakni menerap- 
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kan atau memberlakukan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan. Hal 

Iainnya yang cukup menarik, bahwa Kahar Muzakkar bagi kalangan 

Islam syariat, ditonjolkan sosoknya sebagai pejuang (mujahid), seolah 

merupakan pernyataan menolak penempatan tokoh DI/TIl itu seba-

gai pemberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Se-

bagaimana arus umum mengklaimnya demikian. Sedangkan bagi 

sebagian publikjuga melihat hubungan nasab antara Ketua Tanfi-

dziyah KPPSI, Azis Kahar Muzakkar, can mendiang ayahnya, Kahar 

Muzakkar, kendati hubungan ideologis keduanya sulit untuk dibuk-

tikan. 

Aspek ketiga, formal isasi syariat Islam dalam negara. Bahwa 

formalisasi syraiat Islam dalam institusi negara merupakan format dan 

proses reproduksi gerakan syaniat. Hal yang membedakan gerakan 

syariat dari gerakan Islam Iainnya ialah mengenai strategi can model 

gerakan. Bag! gerakan Islam lain seperti Muhammadiyah, NU, can 

lain-lain bahwa syariat Islam memang wajib dijalankan oleh umatnya, 

tetapi pelaksanaannya melalui jalur masyarakat clan dengan Iangkah 

dakwah penyadaran, bukan melalui formalisasi jalur politik atau ne-

gara. Sedangkan bagi gerakan-gerakan Islam syariat, formalisasi sya-

nat dalam negara merupakan keniscayaan karena terdapat unsurdan 

proses penerapan syariat yang memerlukan campur tangan negara 

can tidakcukup dilakukan oleh individu atau masyarakat belaka. Bagi 

kelompok ini, penerapan syariat Islam secara kOffah menurut hanya 

dapat dijalankan melalul negara. 68  Sagi Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI), perjuangan menerapkan syariat Islam di Indonesia tidak dapat 

lain kecuali harus melalui "formalisasi syariat Islam di lembaga ne-

gara"69. HizbutTahrir untuk menunjukkan betapa pentingnya pelem-

bagaan syariat Islam dalam negara, bahkan secara ekstrem menya-

takan, tidak ada syariat Islam kecuali dengan adanya negara.'° 

Mengenai pentingnya formalisasi atau penerapan syariat Islam 

secara formal dalam negara, sebagaimana yang berlaku di NAD, Al-

Yasa'Abubakar menyatakan sebagai berikut: 
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"Pertama-tama barangkali perlu dingatkan, bahwa setiap orang 

yang taat beragama ingin nielaksanakan ajaran agamanya dengan 

baik ran sempurna. Rasanya tidaklah salah sekiranya dikatakan 

bahwa sernua orang beragama ingin bartobat dan menghapus so-

mua kesalahannya, paling kurang pada soot akan meninggal du-

nia. Karena hal tersebut penambahan kata kâffah (yang artinya 

sempurna) di belakang kata Syariat Islam tidaklah terlalu diperlu-

kan. Tetapi dalam konteks penerapan SI di Aceh, istilah Syariat 

Islam secara kaffa/i yang cenderurig digunakan secara luas adalah 

untuk tujuan politis (praktis), bukan untuk kepentingan teoretis. 

Maksudnya penggunaan istilab mi berkaitan dengan upaya pelak-

sanaan Syariat Islam di Aceh yang akan melibatkan negara, dalam 

hal in' Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceb Darussalani (tentu de-

ngan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundarig-un-

dangan)."" 

Cerakan formalisasi syariat Islam melalul negara sebagaimana di-

usung oleh gerakan-gerakan Islam syariat yang bercorak "salal9yah 

ideologis"tersebut secara umum berlawanan dengan gerakan-gerak-

an Islam yang mengusung "Islamisasi masyarakat" nonpolitik seba-

gaimana dikembangkan arus-utama Islam seperti Muhammadiyah 

clan Nandlatul Ulama. Oleh karena itu, gerakan in' seolab menyemal 

dari arus besar Islam di negeri ini. Adapun secara khusus gerakan for-

malisasi syaniat Islam tersebut bahkan sangat benlawanan dengan 

gerakan lslam"Liberal"atau Neomodernisme Islam yang mengusung 

"deformalisasi Islam" atau "deforrnalisasi syariat Islam' di ruang pub-

lik. 

Aspek keempat, gerakan Islam syariat memiliki karakter militan 

clan doktriner dengan corak Islam khas Timur Tengah. Bahwa Islam 

militan yang lahir di era Reforniasi menunjukkan karakter yakni ke-

lompok Islam yang mempunyai semangat kolektif yang tinggi, eksklu-

sif can cenderung melakukan kekerasan. Manifestasi dari karakten 

tersebut adalah sikap oposan terhadap kebijakan pemerintah. Se- 
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danykan manifestasi darl karakter kekerasan adalah aksi penyerang-

an secara fisik can keterlibatan dalam konflik Ambon. Parameter mi 
terlihatjelas pada gerakan seperti, U, FPI, FPS, HizbutTahrir dengan 

penekanan yang berbeda can beberapa gerakan yang dilakukan oleh 

kelompok lokal di Surakarta can Ambon." Gerakan Islam mi diwakili 

oleh Laskar Jihad (Li) pimpinan Jafar UmarThalib, Front Pembela 

Islam (FPI) dengan tokoh utamanya Habib Rizieq, Front Pembela Islam 

Surakarta (FPIS) dengan Ketua Warsito Adnan, dan gerakan-gerakan 

serupa seperti Laskar iundullah, Hizbut Tahrir, Komite Penegakan 

Syariat Islam (KPSI) Sulawesi Selatan, can kelompok penegakan sya-

nat Islam yang memiliki kaitan can dukungan dengan kelornpok-ke-

lompok Islam militan tersebut. 73  

Namun dalam sosok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Flizbut 

Tahrir Indonesia (HTI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam 

(KPPSI) atau Komite Penegakan Syaniat Islam (KPSI) di Sulawesi Selatan, 

can gerakan penerapan syariat Islam di Aceh, iawa Barat sebagaima-

na menjadi fokus kajian dalam disertasi ini, militansi gerakan Islam 

syariat tersebut tidak menjurus ke onientasi kekerasan. Gerakan ml 
memilikikarakter militan seperti mengembangkan kolektivitas yang 

tinggi dan eksklusif, bergerakekstra parlementer, kritis terhadap kebi-

jakan pemerintah, dan anti-Barat, tetapi tidak mengembangkan ge-

rakan ke arah tindakan kekerasan terutama yang bersifat fisik seperti 

LaskarJihad di Ambon, Front Pembela Islam (FPI), can Front Pembela 

Islam Surakarta (EPIS). Unsur kekerasan dalam gerakan Islam syariat 

terutama yang ditunjukkan oleh MMI can HTI lebih pada karakter 

atau sifat keras dalam sikap keagamaan dengan memandang kalang-

an Islam lain yang tidak mendukung dan menolak formalisasi syariat 

Islam dalam institusi negara atau menolak kekhalifahan Islam sebagal 

munafikdan kufur itiqadi atau murtad. 

Terdapat ciri lain dari militansi gerakan Islam syariat, yakni sikap 

ketat dalam memahami can mempraktikkan ajaran Islam dalam for-

mat syariat Islam. Kerangka berpikir can bertindaknya serba-syariat 

can dengan mudah menganggap kelompok Islam lain tidak Islami 
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karena tidak mend ukung formal isasi syariat. Oleh karena itu, militansi 

gerakan mi juga mengandung sifat doktrinerdan legal-formal menye-

rupai gerakan yang memiliki karakter fundamentalisme keagarnaan 

yang berbasis tekstual (Scriptural Fundamenta(ism). 74  Dalam wajah 

lain, sikap doktriner gerakan syariat menyerupai sifat fundamental is-

me yang ingin kembali pada ajaran Islam (syariat) yang murni (puri-

tan) atau revivalisme yang ingin mengusung perjuangan ideologis 

untuk melakukan gerakan kembangkitan Islam 75  

Dengan demikian, gerakan Islam syariat yang mengalami repro-

duksi dalam bentuk Salafisme Ideologis memiliki karakter militan de-

ngan empat sifat, yaitu pandangan serba-syariat yang ketat (legal-for-

mal clan doktriner), eksklusif, memiliki kolektivitas tinggi, clan keras 

dalam menjalankan agarna serta memandang pihak lain yang tidak 

sejalan sebagai tidak Islami atau murtad akidah. Watak militan juga 

disadari atau diakui antara lain oleh kalangan Majelis Mujahidin, ke-

tika mengutip (tanda setuju) pernyataan Martin van Bruinessen. Bali-

Wa Islam militan yang ditampilkan oleh MMI ialah sikap ber-Islam 

yang menunjukkan atau memiliki "keyakinan clan pendirian yang ti-

dak mudali dipengaruhi"dan tidak radikal karena"MMI bukan bagian 

clan organisasi teroris—jika memang ada—seperti Jama'ah Islanii-

yah 7° Islam militan sebagaimana pandangan G.H. Jansen, memang 

sering dibedakan dengan Islam radikal atau radikalisme. Islam mili-

tan, adalal-i "seorang Muslim yang meyakini Islam sebagai satu-satu-

nya kebenaran clan berusaha mewujudkannya sebagai nilai kehidup-

an yang tidak bisa ditawar4awar' sedangkan radikalisme adalah 

"seseorang atau masyarakat yang bersikap keras disebabkan akumu-

lasi clan berbagai problem ekonomi, sosial, politik clan budaya' 77 . 

Dalann makna lain, Islam radikal menampilkan sikap keras clan cen-

derung menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan sesuatu, 

terutama dalam konotasi kekerasan fisik dalam melakukan gerakan 

Islam. Sedangkan Islam militan kendati menunjukkan sifat keras lebih 

pada sikap keagamaan dan tidak melakukan tindakan kekerasan flsik. 

Namun, sifat keras baik pada karakter nnilitan maupun radikal sesung- 
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guhnya dapat memberi peluang pada kekerasan politik dan kekeras-

an fisik ketika memperoleh pemicu-pemicu kondisional yang kritis. 

Lebih-Iebih dengan motivasi jihOd yang bersifat qital(peran fisik) balk 

untuk mempertahankan diri rnaupun melakukan penentangan ketika 

Islam dengan segala macam kepentingan clan kelompoknya diperha-

dapkan secara v's a vis dengan non-Islam atau sistem kufur yang ber-

ada dalam konflik yang niscaya. 

Batas antara militansi dan radikalisasi di tubuh kalangan Islam ka-

dang sulit dibedakan ketika menghadapi kondisi politik yang krusial, 

Kecenderungan yang demikian dapat ditemukan dalam menghadapi - 

konflik Ambon dan Poso sebagaimana ditampilkan oleh Laskariihad 

atau dalam pemberantasan tempat-tempat hiburan clan sweeping 

orang asing sebagaimana ditampilkan FPI dan FPIS di Tanah Air. Ke-

cenderungan pergeseran darl militan ke radikal yang demikian juga 

sangat memungkinkan karena memperoleh pembenaran dari pan-

dangan dan pembingkaian politik (political framing) tentang'Perang 

Salib Jilid II" sebagaimana diusung oleh kalangan Islam garis keras 

dalam menghadapi Baratdan sistem non-Islam yang kufur. Kelompok 

mi dengan tegas mempertentangkan kondisi dan sistem darn! Islam 

versus daru/harbisebagairnana berkembang pasca-tragedi pembom-

an WTC 11 September 2001. 7'  

Reproduksi Islam syariat yang bercoraksalafiyah ideologiCyang 

militan juga mempunyai dimensi lain dalam bentuk penampilan Is-

lam dengan karakterlimurTengah. Gerakan ini secara spesifik memi-

liki kemiripan dengan gerakanWahabiyyah atauWahabi di Arab Saudi 

dan gerakan-gerakan Islam berhaluan keras seperti lkhwanul MU511-  

min clan Jamaah Islamiyah (Mesir), HizbutTahrir (Lebanon), dan lain-

lain. Di samping memiliki kesamaan teologis dengan puritanisme 

gerakan "salafiyah dakwah" yang berkarakter serupa tetapi Iebih ke 

gerakan pemurnian akidah seperti Salafiyah Yamani yang berasal clan 

Yaman. Proses reproduksi gerakan Islam mi memang tumbuli pesat 

pada era Reformasi yang embrionya telah dimulai sejak era 1970 an

dan Iebih meningkat lagi pada era 1980-an clan 1990-an dalam bentuk 
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"internasionalisasi"atau"transmisi'gerakan danjamaah-jamaah dak-

wah Islam darilimurTengah ke Indonesia sepertiTarbiyah/lkhwanul 

Muslimin, Jamaah Tabligh, HizbutTahrir, dan iamaah Islamiyah. 79  

Fenomena"Arabisasi'atau gayaTimurTengah yang dibawa gerak-

an Islam syariat dapat ditunjukkan dalam bentuk manifestasi. Perta-

ma, pemakaian simbol-simbol berbahasa Arab di ruang publik yang 

mengindikasikan Islam sama dengan Arab. Kedua, penisbahan atau 

mempertautkan diri dengan gerakan serupa di TimurTengah atau 

kawasan lain seperti bagi Majelis Mujahidin bahwa model formalisasi 

Islam dalam negara yang dianygap ideal adalahTaliban (Afghanistan). 

Bagi kalangan MMI, pertautan denganTaliban tampaknyajuga memi-

liki dimensi psikologi sosial tertentu karena sebagian aktivisnya per-

nah menjadi mujahidin (sukarelawan Muslim untuk berjihad/ber-

perang) di Afghanistan. Ketiga, mengambil atau menunjukkan corak 

pemurnian yang skriptural model Wahabi balk dalam praktik keaga-

maan maupun prototipe penyatuan (aliansi) agama can negara Se-

bagaimana dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan rezim 

Saudiyah yang menghasilkan kekuasaan dinasti/kerajaan Islam Arab 

Saudi saat mi. Keempat, memiliki hubungan organisasi atau jaringan 

langsung dengan gerakan Islam diTimurTengah sebagairnana ditun-

jukkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan l-lizbut Tahrir yang 

berrnarkas utama di Lebanon untuk perjuangan niembangun kekha-

lifahan Islam di dunia. 

Gerakan Islam di Timur Tengah yang mengusung pemurnian dan 

Islamisme pada era abad ke-19 didominasi oleh gerakan Wahabi dan 

pemikiran Revivalis garis keras Rasyid Ridha. Sedangkan pada era mu-

takhir banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin yang menjadi ke-

kuatan inspirator bagi tumbuhnya gerakan-gerakan Islam serupa di 

Jordania, Lebanon, Sudan. can Aijazair. Gerakan Islam mi bahkan 

mengalami penguatan dan bahkan memperoleh energi baru dalam 

gerakan"Kebangkitan Islam"abad ke-1 S Hijriyah setelah keberhasilan 

Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sejak itu gerakan-gerakan Islam ben-

haluan militan hingga radikal meluas ke hampir seluruh penjuru du- 
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nia Muslim. Kemudian masuk ke Indonesia yang memperoleh mo-

mentum puncak ketika terjadi pergantian rezim otoritarian Orde Baru 

ke Reformasi pada tahun 1998. 

Empat tema utama yang melekat dalam gerakan Islam militan 

yang memiliki pertautan dengan isu serupa di Dunia Islam kliususnya 

di TimurTengah, yang menjadi basis dan isu ideologi Islam militan 

pada umumnya, yaitu: (1) Wahabisme, yakni pemurnian Islam dan 

penyimpangan, memberantas bidah dan kekafiran, agresivitas dalam 

penyebaran ajaran Islam, dan penggunaan kekerasan; (2) Pan-Islamis-

me, mengikuti model pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Rasyid 

Ridha, yakni mengembalikan Islam dan umat Islam ke masa lampau 

dari kemerosotan yang parah, membebaskan dirl dari pemikiran dan 

sistem yang kufur termasuk dalam sistem hukum/perundang-un-

dangan, melepaskan diri dari belenggu negara-negara kafir serta 

anti-peradaban dan impenialism. e Barat, dan membangun Daulah 

lslamiyah dengan Sistem Khilafah Islam; (3) Syaniat Islam dan negara 

Islam, membangun negara Islam yang berdasarkan syariat Islam se-

bagaimana pemikiran Al-Afghani, Ridha, Hasan AI-Bana dengan lkh-

wanul Muslimin-nya; (4) Jihad, balk gerakan Islam diTimurTengah 

maupun di Indonesia yang bercorak militan sama-sama meñjadikan 

jihad sebagai ideologi utama yang dijadikan sarana untuk mencapai 

tujuan gerakannya, yakni jihad sebagai bentuk kekerasan (fisik) me-

lawan musuh Islam dan dalam menjalankan amarma'rQfnah!munkar; 

dan (5) gerakan Islam militan di Indonesia dan di Timur Tengah me-

mandang bahwa demokrasi, nasionalisme, dan sekularisme maupun 

komunisme bukan hanya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan 

Islam, sehingga ideologi dunia seperti itu dipandang sebagai mewa-

kill sistemjahiliyah dan sistem kufuryang harus diganti dengan ajaran 

Islam.8° 
Kecenderungan gerakan Islam mutakhir yang mengikuti pola Ti-

murTengah berbeda dengan tesis Bruce Lawrenceyang meniandang 

sebagai fenomena yang asing bagi Indonesia yang memiliki sejarah 

pluralitas Islam yang panjang. Pula gerakan mi mengikuti tesis seba- 
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liknya seperti pandangan Abdul 1-lamid Al-Ghazali yang meletakkan 

gerakan Islam yang bercorak seperti fundamentalis di Indonesia se-

bagal tidak dapat dipisahkan dan gerakan-gerakan Islam serupa di 

TimurTengah, yang muncul sebagai reaksi atas kekalahan politik Is-

lam. 81  Dengan kata lain, bahwa gerakan Islam syariat di Indonesia 

dengan karakter "salafiyah ideologis"yang memperjuangkan forma-

lisasi syariat Islam, membangun "rumah politik" bagi pemberlakuan 

syariat Islam, dan memperjuangkan terwujudnya negara Khilafah Is-

lam pada tingkat Dunia Islam merupakan reproduksi gerakan Islam 

yang memiliki watak militan can karakterTimurTengah. Pola repro-

duksi gerakan syariat tersebut itu lahir dalam karakter atau wajah 

Neo-Wahabiyyah dan Neorevivalisme Islam, yang memiliki kemiripan 

dengan Wahabisme, lkhwanul Muslimin, Jamaat-i-lslami, dan Tali-

ban. 

Reproduksi gerakan Islam yang demikian, dalam konteks Salafiyah 

can Revivalisme Islam, bukan sekadar ingin menghadirkan atau mem-

bangun kembali corak masyarakat Islam generasi Salaf (awal) dalam 

arti harfiahnya semata. Tetapi, juga untuk menerapkan Islam secara 

ketat pada kondisi-kondisi yang ada sekarang. Dalam pertautan teo-

logis dan ideologis dengan gerakai-gerakan Islam sebelumnya itulah 

maka gerakan Islam syariat lahir dan tumbuh seolah mengalami daur-

ulang dengan karakter yang ditampilkan berupa gerakan salafiyah 

ideologis' 

Dalam pandangan "salafiyah ideologis" bahwa umat Islam mema-

kai sistem kehidupan sekuler, dipengaruhi oleh sistem kufur dan mu-

nafik, dan semua itu berasal dari sebab yang paling fundamental. 

OIeh karena itu, keliidupan menjadi penuh penyimpangan can krisis 

multidimensi. Krisis tersebut terjadi karena tidak diterapkannya sya-

nat Islam sebagai "minhaj al-hayât'  yang menjadi sistem kehidupan 

kaum Muslim dalam seluruh bidang kehidupan, lebih-Iebih dalam 

sistem negara. Oleh karena itu, pelembagaan Islam yakni syariat Islam 

dalam institusi negara, bahkan dalam bentuk mendinikan sistem ne-

gara Islam yakni Khilafah Islam, merupakan keniscayaan dan kewajib- 
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an yang mutlak agar Islam dan urnat Islam kembali mengalami masa 

kejayaan sebagaimana pada masa Rasulullab dan generasi ideal Se-

sudahnya. 

Bagi kelompok Islam syariat, Islam yang ideal pada zaman Nabi 

can sesudahnya itu dikonstruksi secara ketat can mutlak dalam for-

mat syariat Islam can negara Islam yang harus dihadirkan ulang pada 

zaman modern mi. fleproduksi Islam ideal zaman kejayaan itu meru-

pakan jalan utama atas kemerosotan hidup umat Islam sekaligus al-

ternatifatau solusi satu-satunya dalam melawan sistem can ideologi 

lain yang dianggap berlawanan dengan Islam. Padahal, ideologi-

ideologi non-Islam itu telah terbukti gagal bahkan melahirkan krisis 

dalam kehidupan umat manusia & abad modern seat ini. Oleh karena 

itu, syariat Islam pun bukan hanya menjadi alternatif bagi kehidupan 

umat Islam, tetapi juga untuk kejayaan umat manusia secara keselu-

ruhan. 

Dengan demikian, ditmnjau dan sudut ideologinya, cetak-ulang 

gerakan"salafiyah ideologis"juga bukan hanyamenolaktesis"kemati-

an ideologr sebagaimana dikumandangkan dalam era dunia post-
modern sekarang ini. Namun, sekaligus menunjukkan vitalitas Islam 

yang menampilkan karakter'lslam murni"dan "Islam ideologis Beta-

papun dunia abad ke-21 ingin memisahkan ideologi car kehidupan 

dengan isu"kematian ideologi" (the endof ideology), akhir ideologi Ito 

tidak berlaku bagi gerakan-gerakan Islam yang mengusung integral-

isme Islam sebagairnana dalam gerakan Islam syariat yang bercorak 

"salafiyah ideologis Bagi kelompok Islam in' bahwa Islam merupakan 

ajaran Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk di-

mensi ideologi can politik. ideologi can politik selain harus "di-Islam-

kanjuga merupakan bentukdari transforrnasi Islam yang káffah (me-

nyeluruh). Oleh karena itu,gerakan Islam bercoraksalafiyah ideologis" 

bukan hanya menolaktesis"kematian ideologi'tetapi lebih jauh lagi 

melahirkan ideologi Islam sebagai alternatif dari deologi-ideologi 

dunia yang sekuler, liberal, can ideologi buatan manusia Iainnya yang 

bersifat "kufu r 
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Re-Islamisasi dan Politisasi Syariat 

Gera kan Islam syariat yang mem perj ua ng kan formal isasi syariat Islam 

dalam institusi negara dalam apa pun perwujudannya merupakan 

salah satu bentuk atau corak Islamisasi. Dalam perkembangan Islam 

sendiri, pola umum Islamisasi memang memunculkan berbagai ma 

cam karakter dan orientasi gerakan keagamaan sebagai hasil dan 

pergumulan dielaktik antara tuntutan-tuntutan ajaran yang bersifat 

doktrin dan kenyataan lingkungan sosial yang dihadapi. 3  Islamisasi 

tersebut berlangsung tidaklah linier, tetapi berlapis-lapis dengan 

penyebaran yang menimbulkan akibat-akibat tertentu serta memun-

culkan realitas-realitas baru dari pergumulan Islam dan masyarakat 

dalam pantulañ sejarah I ndones i a M 

Tiap tahap Islamisasi bahkan sering menimbulkan lapisan/kelom-

pok baru dalam masyarakat pemeluknya, yang menimbulkan perbe-

daan dalam kehidupan agama Jan jugafragmentasi dalam kehidup-

an sosiaI Fragmentasi kelompok keagamaan tidak saja memiliki 

pijakan sosiologis pada realitas sosial kehidupan yang dialami umat. 

Tetapi, sekaligus menggambarkan tipologi paham keagamaan seper-

ti temuan Geertz mengenal kelompok santri dan abangan. 6  Demi-

klan halnya dengan Iahirnya pengelompokan dan gerakan-gerakan 

sosial-keagamaan Iainnya yang majemuk seperti kehadinan gerakan 

Salafiyah dan reformasi Islam dalam tahapan sejarah kehidupan umat 

Islam clan masyarakat Indonesia di masa aI, 87  

Gerakan Islam syariat yang muncul dengan karakter 'salafiyah 

ideologis'merupakan Islamisasi yang mengambil jalan'Islamisasi p0-

Iitik"dengan format yang serbalegal-formal dan doktriner. Islamisasi 

politik tersebut berangkat clan pandangan bahwa Islam mengatur 

seluruh dimensi kehidupan, termasuk politikatau negara. Sementara 

realitas kehidupan negara atau politikyang dihadapi dipabdang tidak 

Islami, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. OIeh karena itu, 

Islam harus ditransformasikan atau diwujudkan dalam kehidupan 

negara atau politikyang tidak Islami dan bertentangan dengan Islam 
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itu. Lebih jauh lag I, secara struktural Islamisasi politik juga mengha-

ruskan terbentuknya negara yang ideal sesuai dengan ajaran Islam, 

yakni negara Islam atau Iebili khusus lagi negara Khilafah Islam. 

Dl antara pililian yang dianggap paling signifikan dari Islamisasi 

yang multidimensi itu ialah dengan menerapkan syariat Islam dalam 

seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam kehidupan negara. Sya-

nat Islam dipandang sebagai representasi paling legalistikdan forma-

listik untuk mengatur kehidupan umat Islam dan sekaligus sebagai 

solusi satu-satunya atas krisis kehidupan yang dialami umat manusia 

saat ini.01eh karena itu, formalisasi syariat Islam baikdalam kehidup-

an individu, masyarakat, rnaupun negara merupakan suatu kewajiban 

bagi setiap Muslim baik secara pribadi ataupun kolektif. Bagi kelorn-

pok Islam syariat, penerapan syariat Islam itu sendini, tidak lain seba-

gal Islamisasi yang secara historis telah berlangsung lama sejak Islam 

masuk ke Indonesia beberapa abad yang silam. Bagi kelompok mi 
berlaku argumentasi, jika bangsa Indonesia pada mulanya asing de-

ngan hukum positif buatan Barat (Belanda) sebagaimana KUF-IAP (Ki-

tab Undang-Undang Hokum Pidana), tetapi ternyata dapat menerima 

clan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Penerimaan serupa 

juga dapat berlaku bagi penerapan syariat Islam dalam institusi ne-

gara, lebih-lebih pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa 

Indonsia khususnya umat Islam telah mempraktikkan sebagian hu-

kum Islam sejak berabad-abad silam. 

Islamisasi dalam dekade terakhir memang thengambil bentuk re-

Islamisasi (re-/s/amization),yakrii suatu proses Islamisasi ranah publik 

(Re-Islamization in the public sphere). Re-Islamisasi ranah publikterse-

but memiliki pertautan dengan gerakan kebangkitan pengujung 

abad ke-20 clan awal abad ke-21 ini yang secara terbuka memper-

juangkan format negara Islam, perjuangan Islam dalam lapangan p0-

litik, menerapkan syariat Islam, mernperdebatkan keberadaan pe-

rempuan di ruang kehidupan domestik clan publik, dan perjuangan 

untuk pendidikan IsIam. Khusus yang menyangkut penerapan sya-

nat Islam, gerakan re-Islamisasi merupakan perwujudan dari kembali 
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Dacia syariat (return to the Shari'ah)Y 9  Intl dari Is lam isasi atau Re-Islami-

sasi ialah menerapkan prinsip-prinsip can niIainiIai Islam ke dalam 

ranah kehidupan pribadi dan publik (the aplicution of Islamic principles 

andvalues to personal andpublidllfe)Y° Dalam konteks inilah re-Islami-

sasi dipahami sebagai suatu proses berkesinambungan dari peng-

ajaram kaum Muslim Indonesia tentang cara hidup menurut ajaran 

Islam.91  

Dalam konteks gerakan Islam syariat proses re-Islamisasi meng-

ambil bentuk politisasi syariat dengan fokus pelembagaan syariat Is-

lam dalani konstitusi negara atau pemerintahan yang sarat dengan 

dinamika dan pengaruh kondisi sosial-politik yang kompleks. Politi-

sasi syariat merupakan konsep yang sepadan dengan politisasi aga-

ma sebagaimana diperkenalkan Dale F. Eickelman dan James Pisca-

tori, yang mengandung makna pelibatan agama ke dalam urusan 

politik.92  Fenomena politisasi agama dengan makna menghubung-

kan agama dengan politik dalam fenomena mutakhir dikaitkan de-

ngan Revolusi Islam di Iran tahun 1979 yang dipeloponi Khomeini can 

menjadi inspirasi bagi kebangkitan kembali Islam pada abad mi. Po-

litisasi agama, politisasi Islam, dan politisasi syariat, dalam makna 

umum tidak lain sebagai Islamisasi politik atau re-Islamisasi ranah 

publik. 

Revolusi Islam telah memberi inspirasi luas bagi Dunia Islam untuk 

re-Islamisasi politik. Khomeini selaku pemimpin utama Revolusi Iran 

mengkritik paham Islam non-politik yang memisahkan agama dan 

kehidupan politik sebagai orang yang lalai can menyarankan agar 

kembali mengkaji Islam secara benar. Khomeini dengan tegas menya-

takan,'bagi mereka yang menganggap Islam memisahkan pemerin-

tahan clan politik, harus dikatakan kepada orang-orang lalai ini bahwa 

Al-Quran Suci clan Sunnah Nabi mengandung Iebih banyak peraturan 

tentang pemerintahan can politik daripada hal-hal lain'.' 3  

Kelompok-kelompok Islam di Indonesia juga tidak sedikit yang 

menganut paham "politisasi Islam" atau re-Islamisasi politik sebagai-

mana napas Revolusi Iran itu. Kelompok Islam syariat di Indonesia 
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memandang Islam tidak bisa dipisahkan car politik dan syariat Islam 

wajib dilaksanakan dalam seluruh kehidupan termasuk dalam insti-

tusi politik atau negara. Kelompok ini mengkritik kelompok Islam lain 

yang menolakformalisasi syaniat Islam dalam negara. Kelompok Islam 

yang menolakformalisasi syariat Islam dipandang sama dengan me-

nolak syariat Islam, yang intinya menolak ajaran Islam. Dalam pan-

dangan Majelis Mujahidin Indonesia bahwa siapa pun orang Islam 

yang menolak pelembagaan syariat Islam dalam negara sebagai mu-

nafik, melanggar hak asasi manusia, clan condong kepada negara 

yang penuh konflik.N Dalam menyampaikan hasil Kongres II pada 10-

12 Agustus tahun 2004 di Asrama Haji Donohudan Solo, Majelis Muja-

hidin Indonesia menunjukkan sikap keras, "Menyatakan dengan te-

gas, bahwa orang Islam yang menolak penerapan syariat Islam dalam 

lembaga pemerintahan clan menyetujui prinsip-prinsip pemisahan 

agama dari negara adalah kufur i'tiqadi (murtad' 95  

Sementara itu, bagi l-Iizbut Tahrir Indonesia, umat Islam saat mi 
berada dalam sistem kufur, karena itu hams dikembalikan ke dalam 

sistem Islam, yakni negara Islam (Daulah lslamiyah). Negara Islam 

yang dimaksud ialah negara Khilafah, yang berskala transnasional 

('a(amiyah) can dipimpin oleh seorang Khalifah,yang memberlakukan 

syariat Islam secara kdffah. Kelompoklslam ini bahkan mengharamkan 

demokrasi, karena produk ideologi buatan manusia, yang tidaksesuai 

dan bertentangan dengan ajaran Islam. Semua orang Islam wajib me-

nerapkan syariat Islam dan menegakkan kekhalifahan Islam karena 

keberadaan syariat can negara Islam itu telah menjadi ketentuan 

umum yang diketahui hukum kewajibannya. Dengan kata lain, pem-

berlakuan syariat Islam can terbentuknya negara Islam, melekat de-

ngan Islamisasi yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim. 

Kelompok Islam syariat selain meyakini dengan kuat tentang ke-

wajiban menerapkan syariat Islam dalam negara, pada saat yang 

sama mengkritik kelompok Islam lain yang memperjuangkan pene-

rapan syaniat Islam semata-mata dalam institusi masyarakat. Pelem-

bagaan syariat melalui masyarakat yang telah berlangsung lama dan 
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telah menyatu dalam kehidupan umat Islam sebagairnana dilakukan 

selama mi oleh organisasi-organisasi Islam seperti dilakukan oleh Mu-

hammadiyah dan Nandlatul Ulama dipandang tidak menunjukkan 

hasil yang memuaskan bagi perwujudan Islam yang kdffah can juga 

tidak rnampu memberantas kemungkaran atau berbagal bentuk ke-

maksiatan yang seharusnya sirna car bumi Indonesia yang dihuni 

oleh mayoritas umat Islam. Kelompok Islam syariat ini mengkritik or-

ganisasi-organisasi Islam arus besar atas penolakannya dalam per-

juangan menghidupkan kembali Piagam Jakarta can fornialisasi sya-

nat Islam dalam negara. Kelompok Islam syaniat seperti Majelis Muja-

hidin bahkan mengajak organisasi-organisasi Islam itu untuk berga-

bung dalam "tansiq"atau aliansi gerakan memperjuangkan penerap-

an syariat sebagaimana yang menjadi fokus gerakannya, sehingga 

gerakan syaniat menjadh arus besar di lndonesiaY 6  

Politisasi syariat dengan orientasi membangun sistem Islam dalam 

negara membawa implikasi pada "ideologisasi syariat' Mirip dengan 

"ideologisasi Islam'°", tetapi lebih menyempit Iagi,'ideologisasi sya-

nat" menunjuk pada "pandangan yang menafsirkan syariat Islam Se-

bagal ideologi yang total yang menjadi asas can tujuan dalam seluruh 

dimensi kehidupan termasuk politik "Ideologisasi Syariat" tersebut 

berangkat dan keyakinan can paham keagamaan bahwa "Islam ada-

lah agama, negara, can syariat' Pada titik inilah syariat yang memiliki 

karakter normatif can legal-formal bersenyawa dengan ideologi yang 

memiliki watak eksklusif can dogmatik, sehingga melahirkan sikap 

keagamaan yang selain rigid dan tertutup, tetapi juga selalu memosi-

sikan diri berhadapan dengan pihak lain dalam kerangka "Sistem 

Islami" versus "Sistem Non-Islami" can Dôr &-Isldm melawan Dor a!-

Harb. Islamisasi kemudian menjadi bercorak struktural dengan ke-

cenderungan watak serbalegalistik, doktniner, eksklusif, can militan. 

Islamisasi yang demikian tentu berbeda dengan Islamisasi bercorak 

"kultural"yang serba-mencair sesual dengan semangat dakwah Islam 

untuk mewujudkan ajaran Islam sebagai "rahmatan lhl-alamin" (Islam 

sebagal agama rahmat bagi kehidupan alam semesta). 
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Persinggungan gerakan Islam syariat dengan ideologi can ideolo-

gisasi Islam menjadi niscaya karena cita-cita membentuk'sistem Is-

Iarn"sebagaimana diusung FlizbutTahrir Indonesia clan Majelis Muja-

hidin Indonesia. Fenomena in' tidak saja menunjukkan paham bahwa 

Islam selain diterima sebagal agama yang mutlak benar, pada saat 

yang sama dipakai sebagai dasar nilai dalam usaha sistematisasi aspi-

rasi dan strategi perjuangan Islam secara serba-absolut. 98  "Ideologi-

sasi Islam"yang menjelma menjadi "ideologisasi Syariat" itu menyatu 

atau membingkai gerakan Islam itu memang memiliki makna sakral 

can karena itu akan terus hidup dalani keyakinan can paham para 

pengikutnya. Hal itu terjadi karena proses ideologisasi itu sama clan 

sebangun dengan Islamisasi yang tertanam kuat dalam diri setiap 

Muslim yang meyakininya sebagai misi suci untuk terciptanya kehi-

dupan berdasarkan syariat Islam berhadapan dengan sistem can ke-

kuatan lain yang dianggap sekuler dan non-Islarni. 

Keyakinan Islam yang bercorak syariat dan ideologis semacam itu-

lah yang melahirkan politisasi agama, yakni ketika Islam diproyeksi-

kan dan diperjuangkan secara Iangsung clan niscaya untuk melemba-

ga dalam institusi negara, bahkan rnembangun format negara Islam 

dalam bentuk yang paling klasik, yaitu kekhilafahan Islam. Politisasi 

Islam yang demikian meniscayakan pengimpitan yang rapat antara 

Islam dan negara, antara perjuangan Islam dan kekuasaan, yang di-

format sama clan sebangun dalam gerakan Islarnisasi politik yang 

doktriner. Watak doktnirjer itu tumbuh atau melekat dalarn orientasi 

clan proses Islamisasi politik yang berbasis syaniatatau dalam makna 

lain politisasi syariat Islam. Islamisasi atau politisasi Islam yang ber-

watak doktriner itu tidak hanya meniscayakan Islam yang berbasis 

syariat melembagakan dalam negara sebagai sebuah kewajiban aga-

ma. Tetapi, juga memosisikan kaum Muslim yang tidak menyetujui-

na sebagai tidak Islami, sekuler, can menganut sistem kufur atau 

murtad dari segi keyakinan akidah. 

Dalam perspektifteologis, Islamisasi syariat yang beronientasi for-

malisasi agarna dan politik tidak lepas dari paham keterkaitan Islam 
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can negara ((slam a/-din wa al-doubt). Pahath integralisme menurut 

para pengikutnya bersandar pada sejarah Nabi tentang Negara Madi-

nah dan AI-Khulafa Al-Rasyidin sebagai format ideal dan sistem politik 

Islam. Paham mi berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang 

Iengkap can menyeluruh, yang berbeda dengan paham agama di 

dunia Barat, dan dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara agama 

can negara atau politikY 9  Demikian kuat paham Islamisasi berbasis 

integralisme sebagaimana ditunjukkan oleh Hizbut Tahnir, sehingga 

kelompok mi meyakini sepenuhnya bahwa penegakan syaniat Islam 

dalam negara merupakan kewajiban yang telah diketahul umurn di 

kalangan umat Islam (ma'IUm min al-din al-dharO rob) 100  Oleh karena 

itu, Islamisasi syariat selain ketat dan kaku, juga bersifat serbamutlak 

atau absolut, baik dalam keyakinan dan pemahamannya maupun 

dalam penerapannya di tengah-tengah kehidupan. 

Dalam kaitan inilah, politisasi can ideologisasi syariat bagi gerakan 

Islam syaniat menjadi sebuah jembatan langsung bagi terwujudnya 

cita-cita ideologi Islam, yakni terbentuknya negara berdasarkan prin-

sip-pninsip syariat Islam, balk dalam wujud negara Islam (negara Khi-

lafah) maupun negara-bangsa dengan pninsip-prinsip syariat Islam. 

Fenomena inilah yang melahirkan idealisasi Negara Tuhan yang me-

miliki kedaulatan mutlak dalani konstruksi ideologi-politik Islam sya-

nat, sebagai bentuk penjelmaan ulang Negara Teosentrisme Abad 

Pertengahan dalam kehidupan modern abad ke-21. Negara Tuhan 

tersebut ialah "sebuah negara teokrasi yang bertugas melaksanakan 

can mengawal pelaksanaan hukum Islam secara ketat dan rigid."101  

Fenomena Negara Tuhan berdasarkan syariat yang serbaketat can 

rigid dapat dirujuk pada rezimTaliban di Afghanistan selama rentang 

kekuasaannya sejaktahun 1996 hingga tahun 2001. 

Dalam konteks ideologis clan teologis yang serba-syariat itulah 

maka kelompok Islam syariat dengan karakter°salafiyah ideologis" 

membawa keyakinan, paharn can praktik integralisrne Islam ke arah 

yang semakin ketat clan rigid. Dalam konstruksi keagamaan yang de-

mikian, maka agama yang serbasakral dan mutlak menjadi sama can 
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sebangun dengan negara yang sesungguhnya berwatak duniawi. 

Akibatnya terjadilah sakralisasi can absolutisasi negara dengan sega-

a macam institusi pendukungnya, yang melahirkan absolutisme ke-

kuasaan"Negara-Agama"(negara Islam) melebihi absolutisme kekua-

saan duniawi yang selama ml hadir dalam sejarah. 

Ketika absolutisme negara dibangun dalarn paharn politiksekuler, 

maka kekuasaanyang absolut ituterpusatsemata-mata pada manusia 

yang mernegang rezim kekuasaan, sehingga masih memberi peluang 

pada relativitas kekuasaan. Namun, manakala absolutisme kekuasaan 

itu bercorakteosentrisme, maka rezim penguasa atau kekuasaan Se-

cara niscaya melibatkan kesakralan agama clan kedaulatan Tuhan Se-

kaligus, sehingga melahirkan absolutisme kekuasaan yang lebih mut-

lak dan bahkan sakral. Format "negara-agama' yang teosentris itu 

bahkan akan semakin rigid ketika bangunan Islam yang ditampilkan 

serba-syariat, sehingga dapat melahirkan 'negara syariat' yakni ne-

gara yang berdasarkan dan berorientasi serba-syariat Islam dalam 

tatanan sistem can operasionalnya. Dalam strukturyang serbamono-

litik bercorak teosentris seperti itulah "Negara Syariat" akan serba-

menghukum bagi warga negaranya. 

Kendati memiliki pernbenaran teologis atau ideologis clan sosiolo-

gis,forrnat re-Islamisasi clan politisasi Islam (syariat Islam) sebagaimana 

ditampilkan oleh kelompok Islam syariat mernang masih merupakan 

suatu proses yang dialektis yang tidak sederhana. Ketidaksederhana-

an fenomena kehadiran Islam syariat itu pertama dikaitkan dengan 

kenyataan bahwa paham clan orientasi gerakan Islam itu sendiri bera-

gam, sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan. Kedua, realitas ke-

hidupan balk di ranah lokal, nasional, maupun global yang dihadapi 

umat Islam saat ini juga demikian kompleks. Oleh karena itu, tidak 

cukup memadai hanya dengan satu model konstruksi pandangan 

dan orientasi Islam, Iebih-lebih yang bercorak legal-formal, doktriner, 

dan berwajah militan. 

Dalam konteks dmnamika clan dunia yang kompleks itu, maka Se-

cara teologis can ideologis Islamisasi can politisasi Islam yang ber- 
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dimensi syariat itu menjadi tidak sederharia. Namun, jika kecende-

rungan Islam yang serbatunggal can doktriner seperti itu merupakan 

arus besar, maka Islam dan umat Islam di Indonesia akan niscaya hadir 

sebagai alternatif yang monolitik. Bahkan, tidaktertutup kemungkin-

an melahirkan'rezim Islam"berbasis syariat yang otoritarian sebagai-

manaterjadi dalam sejarah dinasti kekhilafahan, kerajaan, dan negara 

Islam yang despotik di Dunia Islam balk pada masa lampau maupun 

pada era mutakhir. 

Strategi Gerakan Syariat 

Gerakan Islam syariat memiliki strategi tertentu dalam rnencapai tu-

juannya, yaitu penerapan atau pelembagaan syariat Islam secara for-

mal dalam institusi negara. Gerakan formalisasi syariat tersebut me-

netapkan empat sasaran dan bentukaksi, yaitu: (1) Memperjuangkan 

masuknya kembali Piagam Jakarta dalam Amandemen LJUD 1945 

dalam sidang MPR tahun 2000; (2) Memperjuangkan tercapainya 

proses legislasi syariat Islam di tingkat Pemerintahan Daerah melalui 

Peraturan Daerah/Qanun, Keputusan Bupati/Wali Kota, can peraturan 

formal Iainnya sepertiterjadi di Aceh dan beberapa daerah di Sulawesi 

Selatan,Jawa Barat,dandaerah lainnya; (3) Memperjuangkan Otonomi 

Khusus untuk pemberlakuan syariat Islam; dan (4) Membangun kesa-

daran dan menyosialisasikan gagasan tentang pentingnya Kekhali-

fahan Islam atau terbentuknya negara Khilafah Islam. 

Sasaran can aksi yang pertama, yaitu perjuangan menghidupkan 

kembali Piagam Jakarta mengalami kegagalan karena tidak rnemper-

oleli dukungan politik yang kuat di parlemen. Semula gerakan ini 

melibatkan pula partai politik seperti PPP, PBS, PK, can partai Islam 

yang kecil suaranya, tetapi selain satu per satu tidak rnenunjukkan 

kegigihan,juga kalah suaradi parlemen. Sikap partai politik Islam 

yang tidak serius, kecuali PBS, membuat gerakan Islam syariat seperti 

MMI dan HTI kecewa dengan partai-partai Islam tersebut. 

Sasaran can aksi yang kedua, gerakan beralih ke perjuangan me-

nerapkan syariat Islam di daerah-daerah, yang mencapal beberapa 
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keberhasilan, kendati masih terbatas. Kecuali untuk Nanggroe Aceh 

Darussalam, yang berhasil secara luas karena faktor politikdari Peme-

rintah Pusat, di sejumlah daerah terdapat keberhasilan. Keberhasilan 

terjadi di Bulukumba (Sulawesi Selatan) can Cianjur (Jawa Barat), de-

ngan surat Keputusan Bupati, kendati belum berupa Peraturan Dae-

rah yang secara Iangsung menegaskan pemberlakuan syariat Islam. 

Sedang di daerah Iainnya masih terbatas pada sosial isasi dan hal-hal 

yang bersifat parsial seperti baca tulis Al-Quran, kuliah agarna Islam, 

seragam Muslim can Muslimah, khusus bagi para pegawai Pemerin-

tah Daerah. Penerapan Perda berupa qanun hanya berlaku umum di 

NAD, bahkan mulai menerapkan hukum cambuk, tetapi belum sam-

pal ke penerapan hudOd atau hukum pidana Islam seperti rajam, p0-

tong tangan clan sebagainya. 

Perkembangan mutakhir bahkan menunjukkan, bahwa gerakan 

penerapan syariat Islam di daerah kendati belum menyeluruh me-

nunjukkan keberhasilan tertentu. Tahun 2006 mi terdapat 22 daerah 

kota dan kabupaten di Indonesia yang memberlakukan peraturan 

daerah yang bernuansa syariat Islam. 102  Di antara daerah-daerah ter-

sebut di luar Aceh ialah Bulukumba, Cianjur,Tasikmalaya, lndramayu, 

Garut, Sinjai, Gowa, Maros, Enrekang, Takalar, LombokTimur, Pame-

kasan, Padang, can lain-lain. Tingkatan peraturan dimulai car Per-

aturan Daerah hingga Surat Edaran atau Instruksi Bupati can Wall 

Kota. Khusus Riau dalam bentuk Surat Gubernurterbatas pada peng-

gunaan papan nama Arab Melayu. Peraturan Daerah atau di bawah-

nya itu pada umumnya berupa peraturan antimaksiat, antiminuman 

keras, kewajiban berjilbab untuk anak sekolah, kewajiban baca tulis 

Al-Quran, berpakaian MusIim/Muslimah bagi pegawai pemerintah 

daerah, can penggunaan simbol-simbol Islam bertuliskan Arab. Per-

kembangan menarik bahkan terjadi di Bulukumba, setelah 12 desa 

dijadikan proyek percontohan penerapan syariat Islam pasca-Kongres 

Umat Islam ketiga tahun 2005, terdapat satu desa yaitu Desa Padang, 

Kecamatan Gatarang, Bulukumba, yang menerapkan hukurn cambuk 
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bagi pezina, penjudi, dan pemabuk minuman keras yang telah meng-

eksekusi tiga pelaku)° 3  

Mengenal sasaran clan aksi yang ketiga, yakni membentukOtono-

mi Khusus yang memberlakukan syariat Islam hanya berhasil all NAD, 

hal itu lebih karena hadiah atau akomodasi politik struktural dan 

Pemenintah Jakarta atas penyelesaian konflik Aceh yang benkepan-

jangan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Selatan yang sejak awal 

menuntut status Otonomi Khusus seperti di NAD hing9a kini belum 

berhasil karena belum memperoleh persetujuan DPRD setempat clan 

DPR Pusat. Hal yang menarik, dalam hal Otonomi Khusus, tampaknya 

kekuatan-kekuatan politik di Sulawesi Selatan mencoba melakukan 

akomodasi, tetapi tidak rnelakukan usaha-usaha serius, sehingga cen-

derung mengembangkannya. Sedangkan KPPSI clan kelompok-ke-

lompok pendukungnyajuga tampaktidaktenlalu"ngotot"mengingat 

dukungan politik yang tidak cukup kuat Dan lebih memusatkan per-

hatian pada legislasi penerapan syariat Islam di daerah-daerah. 

Adapun sasaran keempat, yakni perjuangan membangun negara 

Khilafah Islam, lebih merupakan gerakan penyadaran di tingkatwaca-

na clan sosialisasi gagasan, belum atau tidakdisertai dengan aktivitas-

aktivitas politik perjuangan kekuasaan untuk membentuk negara Is-

lam. Kendati baik HTI maupun MMI, keduanya memiliki keyakinan 

yang kuat bahwa umat Islam harus mendukung terbentuknya kekha-

lifahan Islam sebagal syarat penting bagi pemberlakuan syariat Islam 

Dan terbentuknya sistem Islam dalam tataran negara. Sasaran Dan 

aksi gerakan menuju kekhalifahan Islam bagi kelompok Islam syariat 

tersebuttampaknya menempuhjalur lambat clan akomodatif, karena 

peluang politik (political opportunity) yang relatif rendah. 

Dalam hal penerapan syaniat Islam all sejumlah daerah Dan penya-

daran tentang pentingnya negara Islam (negara Khilafah) yang di-

usung oleh kelompok Islam syaniat tampaknya mengikuti proses pe-

luang palitik dengan derajat tuntutan mengenai tahapan-tahapan 

pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Arskal Salim, peneliti dan UIN 

(Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta, menyusun lima 
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tahapan penerapan syariat Islam (hukum Islam) di Indonesia. Perta-
ma, hukum kekeluargaan, yakni perkawinan, perceraian, dan pewa-

risan. Kedua, hukum perekonornian dan keuangan seperti perbankan 

Islam dan zakat. Ketiga, praktik ritual keagamaan seperti berjilbab, 

larangan alkohol, dan perjudian. Keempat, hukum pidana Islam yaltu 

cambuk, potong tangan, dan rajam. Kelirna, penggunaan Islam seba-

gal dasar negara. Akan terjadi kecenderungan, semakin rendah level 

tuntutan car kelima tahapan hukum Islam, maka sernakin rendah 

pula komitmen pada tujuan membentuk negara Islam. Sebaliknya, 

semakin tinggi level tuntutan atas kelima tahapan hukum Islam terse-

but, maka klan tinggi atau dekat dengan tujuan pembentukan nega-

ra Islam. 104  Pada saat ini, berbagai legislasi can penerapan syariat Is-

lam atau yang bernuansa syariat Islam di sejumlah daerah baru pada 

tingkatan mendekati atau masuk dalam kategori "negeri syariat' bu-

kan "negara syariat" 105 . 

Dalam mencapai empat sasaran can aksi tersebut, gerakan Islam 

syariat belum sepenuhnya terintegrasi can bersinergi secara sistema-

tis, kendati dalam beberapa kegiatan atau aksi melakukan kontak, 

jaringan, dan kerja sama. Artinya MMI, HTI, KPPSI, dan kelompok-ke-

lompok syariat Islam di daerah berjuang sesuai dengan gerak organi-

sasi clan wilayah jelajahnya, tetapi secara langsung atau tidak lang-

sung terjadi pula komunikasi, jaringan, hubungan elite dan aktivis, 

serta titik-titik temu kepentingan untuk memperjuangkan tegaknya 

syariat Islam secara formal di Indonesia. 

HizbutTahrir Indonesia (HTI) menempuh strategi yang cukup sis-

tematik dalam gerakannya. Gerakan mi melakukan aktivitas yang di-

sebutnya aktivitas politik, kendati tidak sama dengan aktivitas partai 

politik pada umumnya. Aktivitas politik HTI pertama membina dan 

membangun kesadaran orang Islam untuk menerima a/-NizliOm a/-
islam (sistem Islam), mabda' a/-Islam (ideologi Islam), can tsaqofah 

lslôrn (kebudayaan Islam), serta membebaskan dari akidah dan pikir-

an yang salah atau bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, kegiat-

an yang mengarah pada aspek pergolakan pemikiran (shirO'al-ñkri) 
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dalam bentuk melakukan aktivitas penentangan terhadap ide-ide 

can aturan-aturan kufur serta hal-hal yang rusak can bertentangan 

dengan Islam. Ketiga, melakukan kegiatan dalam aspek perjuangan 

politik (kifah ai-siyasiy), yakni penentangan terhadap imperalis kafir, 

membebaskan umatcari belenggu kekuasaannya, dan pada akhirnya 

membangun kekhilafahan Islam sebagal alternatif daroHslOm meng-

ganti dOral-kuff. 

Langkah strategis HTI dioperasionalisasikan kedalam tiga tahapan 

penjuangan. Pertama, tahap tatsqif (pembinaan can pengaderan), 

yakni kegiatan-kegiatan untuk melahirkan orang-orang yang me-

yakini pemikiran Hizbut Tahrir. Kedua, tafO'uI (beninteraksi), yakni 

membangun hubungan atau jalinan komunikasi dengan uniat agar 

mampu mengernban dakwah Islam sebagai perhatian utama. Ketiga, 

istilOmu al-hukmi (penenimaan kekuasaan), yakni menerapkan Islam 

secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarluaskan risalah 

Islam ke seluruh dunia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain 

penerbitan, aksi demonstrasi atau turun kejalan, seminar, kajian, dis-

kusi, dan membangun berbagai jaringan untuk mewujudkan tujuan 

FITI yakni tegaknya syariat Islam can kekhalifahan Islam. 

Adapun Majelis Mujahidin Indonesia (MMD mempunyai tujuan 

menegakkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan can men-

jadikannya sebagai rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan 

kebijakan kenegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut MMI melaku-

kan strategi menggalang aliansi (tansiq) gerakan dengan memobili-

sasi para mujahidin dan berbagal lapisan, termasuk dari organisasi-

organisasi Islam yang sudah berkembang di tingkat nasional maupun 

daerah. MMI juga melakukan jaringan gerakan, termasuk melalui 

kongres-kongres umat Islam di daerah untuk penegakan syariat Islam 

di Indonesia. Selain itu, MMIjuga menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi penerapan syariat Islam dengan cara damai, mendorong kesiap-

an umat Islam, can melakukan penyadaran umat Islam untuk men-

jalankan dan rnemperjuangkan syariat Islam dalam seluruh bidang 

kehidupan.106  Dalam menyosialisasikan gagasan-gagasannya, MMI 
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menerbitkan bermacam-macam buku melalui Wihdoh Press yang ber-

markas di Yogyakarta. Di samping itu mempublikasikan pemikiran-

pemikiran melalui siaran pers dan tul isan di media massa, selain me-

lalui fungsi komunikasi yang lainnya. 

Gerakan penerapan syariat Islam di sejumlah daerah melakukan 

strategi mobilisasi dan konsolidasi gerakan melalui Kongres Umat 

Islam. KPPSI di Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan tiga kali 

Kongres Umat Islam untuk penegakan syariat Islam, sedangkan Maje-

is Mujahidin Indonesia melaksanakan dua kali Kongres. Gerakan mi 
juga menggunakan salutan-saluran konvensional seperti tabligh ak-

bar, pengajian-pengajian, maupun yang nonkonvensional seperti se-

minar, debat publik, clan publikasi media serta penerbitan. Strategi 

lain dilakukan melalui pengembangan jaringan dengan organisasi-

organisasi Islam di daerah dengan tujuan memperluas gerakan ke 

berbagai kelompok dan golongan umat Islam. 

Dalam gerakan penerapan syariat di daerah-daerah strategi yang 

ditempuli juga melakukan desakan politik clan sekaligus kerja sama 

dengan pemerintah daerah balk di tingkat provinsi maupun kota dan 

kabupaten sebagaimana dijumpai di Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa 

Barat, serta daerah-daerah lain dengan memperjuangkan dilahirkan-

nya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemberlakuan Syariat Islam 

Yang bersifat ad-hoc Tapi desakan politik seperti itu tidak sepenuh-

nya efektifjika tidak ada kemauan politik pemerintah setempat, ke-

cuali untuk kasus Aceh. Di Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan Cianjur 

(Jawa Barat) yang dikenal dengan daerah yang paling berhasil dalam 

penerapan beberapa aspek syariat Islam yang bersifat ad-hoc itu,jus-

tru Iebih disebabkan oleh 'political will" Bupati setempat yang sejak 

awal memang memelopori gerakan penerapan syariat Islam. 

Jaringan gerakan penerapan syariat di daerah bukan hanya mela-

Iui organisasi-organisasi kemasyarakatan, melainkan juga dengan 

partai-partai politik sebagaimana dilakukan di Sulawesi Selatan da-

lam rangka memperoleh status Otonomi Khusus sebagai "rumah 

politik" bagi pemberlakuan syariat Islam. Namun,jaringan seperti itu 
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tampaknyajuga tidakterlalu kuat clan efektif sehingga sampai saat mi 
tidak ada partal politik yang secara gigih ikut rnerespons can mem-

perjuangkan aspirasi umat Islam di wilayah ini, sehingga status Oto-

nomi Khusus masih merupakan agenda semata ketimbang menjadi 

kenyataan. 

Gerakan Islam syariat balk yang dilakukan organisasi-organisasi 

Islam seperti Majelis Mujahidin can Hizbut Tahrir rnaupun gerakan 

penerapan syariat di sejumlah daerah juga melakukan strategi poll-

tisasi umat Islam. Bahwa pemberlakuan syariat Islam secara formal 

dalam institusi negara diklaim sebagai tuntutan cari umat Islam untuk 

mengamalkan keyakinan agamanya. Kongres-kongres umat Islam 

untuk rnengusung pemberlakuan syariat Islam merupakan indikasi 

paling kuat dari Haim can sekaligus tindakan kolektif gerakan in' 

yang mengesankan sebagai pantulan dari seluruh aspirasi umat Islam 

Indonesia. Kendati kekuatan Islam terbesar seperti Nandlatul Ulama 

can Muhammadiyah tidak berada dalam barisan gerakan W. 

Gerakan ini juga memanfaatkan forum-forum umat Islam secara 

umum untuk mendesakkan tuntutan formalisasi syariat Islam. Dalam 

Kongres Umat Islam Indonesia (Kull) yang diselenggarakan di Pondok 

Gede tahun 2005 mated penerapan syariat Islam dimasukkan dan 

menjadi keputusan forum yang dihadini wakil-wakil organisasi Islam 

ni. Kongres Jmat Islam Indonesia (KUI1) yang diselenggarakan pada 

19 sampai 22 April 2005 tersebut, berbeda dengan kongres-kongres 

sebelumnya, telah menghasilkan keputusan Deklarasi Jakarta. Kepu-

tusan tersebut memiliki napas yang sama dengan Deklarasi Makassar 

Yang dihasilkan KPPSI can Piagam Yogyakarta yang didekiarasikan 

Kongres Majelis Mujahidin yang tema utamanya menegakkan syariat 

Islam di Indonesia. Dari empat belas butir pernyataan dalam Deklarasi 

Jakarta itu terdapat tiga pernyataan yang secara Iangsung mendu-

kung penerapan syariat Islam yaitu: (1) butir kesatu berisi'Menjadikan 

syariat Islam sebagal solusi dalam mengatasi berbagai macam prob-

lematika bangsa dan mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk 

mempercepat pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussa- 
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lam"; (2) butir kelima berisi pernyataan,Mendesak pemerintah untuk 

memberlakukan dual economic system konvensional dan syariat Se-

bagai sistem ekonomi nasional"; dan (3) butir keenam yang berisi 

Mendesak pemerintah untuk merevisi KUHP dengan memasukkan 

pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang oleh syariat 

Islam""'. 

Dalam mengusung perjuangan syariat Islam sebagai bentuk dan 

tindakan kolektif umat Islam yang diklaimnya, gerakan Islam syariat 

membangun jaringan dengan sesama kelompok Islam yang sepa-

ham. Kemudian, memperluas dukungan dari kelompok umat Islam 

yang masih berbeda paharn melalul gerakan pembentukan aliansi. 

Selain itu, gerakan mi juga secara kategoris selalu menempatkan pi-

hakyang tidak sejalan sebagai kelompok sekuler, liberal, dan bahkan 

dianggap sebagai "kufuritiqadi" (murtad). 108  

Kategori kawan dan lawan mi menjadi suatu cmi khas dad gerakan 

W. Fenomena ini menunjukkan formalisasi keyakinan dan ideologi 

yang tampak kaku atau eksklusif berhadapan dengan kelompok lain 

balk sesarna umat Islam lebih-Iebih dengan non-Islam. Dalam perbe-

daan keyakinan itujuga terselip kepentingan-kepentingan kelompok 

Islam yang terlibat. Sebagai perbandingan atau penguat, dapat di-

tunjukkan bagaimana sikap Front Pembela Islam (FPI) yang semula 

tidak ingin ikut-ikutan dalani gerakan memperjuangkan Piagam Ja-

karta dan penerapan syaniat Islam dalam Sidang Jmum MPR-RI tahun 

2000.Tetapi, kemudian ikutterlibat karena menurut Habib Rizieq Shi-

hab (Ketua FPI) bahwa Ketua Komis A DPR-RI Jacob Tobing (Fraksi 

PDIP) selain menolak aspirasi umat Islam, juga dalam Pemilu 1999 

menjadi tokoh penghambat stambus accord partai-partai Islam. Ha-

bib Rizieq bahkan menyebut mereka yang menolak syaniat Islam dan 

menjauhkan umat Islam dan syariat Islam sebagai "melakukan tin-

dakan biadab, terkutuk, tercela, dan laknat" 109 . 

Gerakan Islam syariatjuga menempuh strategi mobilisasi dukung-

an. Di kalangan HizbutTahrir, mobilisasi dukungan yang cukup me-

nonjol ialah dengan melakukan langkah-langkah non-konvensional 
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seperti demonstrasi (unjuk rasa) yang menjadi ciri khas gerakan mi. 
Selain itu mobilisasi clan sosialisasi dilakukan melalui seminar-semi-

nar yang dilakukan di sejumlah kota besar seperti di Jakarta, Ban-

dung Medan, Yogyakarta, Makassar, clan lain-lain. Sedangkan Majelis 

Mujahidin dan KPPSI melalui Kongres Umat Islam untuk penegakan 

syariat Islam yang juga cukup menonjol can menjadi ciri khas gerak-

an mi. Sedangkan clan pengalaman Aceb gerakan Islam syariat di Pro-

vinsi Serambi Makkah ini dilakukan melalui referendum yang menya-

tu dengan gerakan menuntut otonomi khusus yang telah berhasil. 

Kondisi konflik clan ketegangan yang berlangsung lama tampaknya 

memberi pengaruh tersendiridalan -i menentukan keberhasilan pene-

rapan syariat clan Otonomi Khusus di wilayah paling ujung barat In-

donesia ini, yang membuat Pemerintah Pusatjauh lebih akomodatif 

ketimbang untukdaerah lain. 

Strategi meraih atau memobilisasi dukungan massa umat Islam 

juga dilakukan dengan mengembangkan media non-konvensional 

seperti melalui publikasi media cetak. HizbutTahrir Indonesia mener-

bitkan majalah Al-Wale yang disebutnya sebagai "media politik can 

dakwah"dan bulletin Al-Islam. Kedua media cetak tersebut terbit Se-

cara rutin yang dimaksudkan sebagai media untuk mernbangun ke-

sadaran umat Islam clan melanjutkan kehidupan Islam di kalangan 

kaum Muslim. Sedangkan Majeiis Mujahidin Indonesia juga melaku-

kan hal yang sama dengan menerbitkan berbagai buku, pernyataan, 

can berbagal sosialisasi yang tema utamanya ialah menegakkan can 

menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kedua organisasi Islam yang 

dikenal sangat aktif daiam menyuarakan can memperjuangkan pem-

berlakuaui syariat Islam mi bahkan mengisi ruang publik dengan Se-

ring membikmn pernyataan melalui media massa cetakdan elektronik, 

selain para aktivisnya menulis di media massa cetak. ikhtiar lain yang 

dilakukan dalam memobilisasi massa ialah dengan mernanfaatkan 

saluran-saluran komunikasi langsung di tingkatjamaah seperti mela-

ui pengajian dan lain-lain yang bersifat gerakan penerapan syariat 

melalui jalur bawah (bottom-up). Pemanfaatan institusi-institusi pen- 



495 	 ISLAM SYARIAT 

didikan seperti pondok pesantren sebagaimana dilakukan tokob 

Majelis Mujahidin Abubakar Ba'asyir di Pondok Pesantren Ngruki Su-

rakartajuga menjadi bagian dari strategi mobilisasi massa untuk pe-

nyadaran can perjuangan menegakkan syariat Islam. 

Adapun strategi mobilisasi massa Iainnya dilakukan melalul peran 

para tokoh kunci (key-persons) dengan menjalin hubungan Iangsung 

ke massa jamaah.Terdapat kecenderungan bahwa gerakan-gerakan 

Islam syariat lebih mengembangkan kepemimpinan (imarnah) yang 

cenderung otoritatif can sentralistik. Hal itu dapat ditunjukkan de-

ngan penggunaan istilah "imam" dan "Amir" sebagaimana berlaku 

dalam struktur organisasi Majelis Mujahidin Indonesia. Abubakar 

Baasyir adalah Arnirul Majelis Mujahidin Indonesia, sedangkan untuk 

HizbutTahrir karena sifatnya gerakan trans-nasional Iebih menggu-

nakan nomenklatur Juru Bicara (jubir), tetapi cita-cita ideal yang di-

perjuangkannya ialah terbentuknya kekhalifahan Islam yang sentra-

listik untuk seluruh Dunia Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

gerakan-gerakan Islam syariat memang Iebih mengembangkan pola 

hubungan yang sentralistikantara pemimpin dan umat ataujamaah-

nya yang menggambarkan model kepemimpinan teokrasi. Kepe-

mimpinan teokrasi semacam itu meniru model Kekhilafahan Islam di 

era klasik atau rnirip kekuasaan di Barat Abad Pertengahan ketika Ge-

reja dengan paham teosentrisnya sangat berkuasa. 

Secara garis besar gerakan Islam yang memperjuangkan penerap-

an syariat Islam menempuh jalur ganda. Pertama melalui jalur dan 

atas (top-down), kedua jalur dari bawah (bottom-up), yang aktuali-

sasinya sebagaimana tesis Roy merupakan bentuk konfigurasi dan 

pola gerakan Islamisme can Neofundamentalisme Islam 11 ° Gerakan 

Islam tersebut telah mekar menjadi sistem teologi can ideologi Islam 

yang berangkat car keyskinan bahwa Islam adalah sebuah agama 

yang bersifat universal, yang meliputi seluruh aspek kehidupan, ter-

masukdalam kehidupan politik. 111  

Namun, jika disimpulkan dari proses dan langkah gerakannya, 

tampak sekali bahwa gerakan Islam syaniat Iebih banyak bermula dan 
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gerakan jalur atas dan bersifat elitis, karena lebih didominasi oleh 

pergulatan para elite can aktivis Muslim di berbagai kelompok perge-

rakan ketimbang sebagal sebuah gerakan massa umat Islam. Hal itu 

dapat dikonfirmasikan dengan dukungan uniat Islam yang masih be-

lum meluas balk di tingkat nasional untuk gerakan HTI dan MMI mau-

pun di daerah-daerah untuk gerakan penerapan syariat Islam di Su-

lawesi Selatan, Jawa Barat, can daerah-daerah Iainnya. Sedangkan 

untuk kasus Aceh memang sangat spesifik karena gerakan penerapan 

syariat Islam berimpitan iangsung dengan konf]ik rakyat Aceh can 

Pemerintah Pusat dalani rentang yang panjang, kendati di dalamnya 

terdapat isu dan tuntutan yang kuat seputar penerapan syariat Is-

lam. 

Konteks Gerakan Islam Syariat 

Mengapa gerakan Islam yang mengusung formalisasi syariat Islam 

baik dalam konteks perjuangan menegakkan negara Islam, menjadi-

kan Islam sebagai dasar negara, maupun penerapan syariat Islam da-

lam kehidupan publik selalu muncul dan mengalami reproduksi di 

indonesia?Gerakan Islam yang demikian,apa pun istilah can kategori 

yang digunakan terhadapnya, selalu muncul dalam konteks yang 

kompleks atau tidak tumbuh di ruang kosong. Dalam konteks ruang 

dan waktu selalu terdapatsetting-sosial atau konteks sosial yang men-

jadi tempat bersemai dan berkembangnya gerakan pelembagaan 

syariat Islam di ruang publiktersebut. Menurut An-Naim, munculnya 

gerakan Islam khususnya yang berorientasi pada ideologi politik Is-

lam (Islamisme) dan Islam berorientasi politik (Islam politik) dengan 

sifatnya yang regresif dan antagonis belakangan mi merupakan aki-

bat dari faktor-faktor internal dan eksternal dan hal tersebut, sehing-

ga bukanlah hal baru, tidak temporal, dan tidak selalu negatif. 112  

Gerakan-gerakan Islam yang sering mengalami kebangkitan ulang 

atau muncul kembali dalam perkembangan kontemporer sebagal-

mana ditunjukkan gerakan revivalis, reformis, dan fundamentalis ti-

daklab timbul dengan sendirinya dan hampir selalu menjadi kekuat- 
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an dalam mereaksi perkembangan tertentu. Gera kan-gerakan in' bagi 

para pengikutnya memiliki konstruksi teologis atau moral sebagai 

bentuk keteladanan atau sesuatu yang ideal untuk dihadirkan ulang, 

sebagaimana gerakan Salafiyah muncul untuk meneladani generasi 

Nabi Muhammad sebagai pusat rujukan bukan hanya karena vitalitas, 

vlsi, dan dedikasinya tetapi juga sebagai sesuatu yangpatutdihargai 

sebagai teladan untuk diciptakan-ulang di era modern""'. 

Dalam pandangan Azyurnardi Azra, kehadiran gerakan-gerakan 

Islam yang cenderung radikal di dunia Muslim tidak dapat dilihat Se-

bagai teriomena yang danykal sekadar radikalisme lebih-lebih berco-

rak kekerasan. Cerakan tersebut memiliki muara pada tiga hat, yaitu 

pertama kondisi-kondisi yang menyebabkan, kedua proses-proses 

yang memunculkan, dan ketiga peristiwa-peristiwa katalisyang mem 

percepat gerakan Islam radikal itu. 114  Salah satu faktor kondisional 

yang menyebabkan atau memicu lahirnya radikalisme atau gerakan 

Islam yang bercorakradikal menurutAzyumardi, ialah kegagalan ne-

gara-negara Muslim dalam mengembangkan mbdel pembangunan 

politik dan ekonomi yang viabel untuk memperbaiki kesejahteraan 

warga negaranya. Kondisi yang dernikian mendorong kekecewaan, 

apatisme, alienasi, bahkan perlawanan terhadap rezim penguasa se-

tempat clan sekaligus menumbuhkan sikap anti-Barat pendukung 

rezim kekuasaan di negaranya. Fenomena Aceh dapat dijadikan con-

toh cari kegagalan rezim kekuasaan sekaligus memunculkan gerakan 

Islam untuk Otonomi Khusus bahkan rnelalui perlawanan fisik. 

Konteks yang kedua menyangkut proses-proses dinamis yang ter-

dapat dalam masyarakat Muslim sendiri. Proses dinamis tersebut ya-

itu sernangat"Kebahgkitan lslam"yang demikian tinggi, yang kemu-

dian memperketat"batas-batas"yang membedakan kelompok Islam 

mi dengan golongan Islam lain can dengan pihak Barat. Sedangkan 

faktor katalis yang memperkuat dorongan gerakan Islam yang cende-

rung radikal itu ialah peristiwa-peristiwa seperti Revolusi Iran tahun 

1979, Perang Afghanistan melawan Uni Soviet, Perang Teluk tahun 

1991, peristiwa 11 September 2001, ketidakadilan terhadap bangsa 
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Palestina, dan lain-lain. Kondisi internal dan eksternal seperti itulah 

yang sering menjadi pendorong can pemicu atau konteks kehadiran 

gerakan-gerakan Islam yang berwajah kaku atau radikal. 

Dalam menghadapi dunia modern dan perubhan-perubahan so-

sial di dalamnya maupun dalam situasi-situasi sejarah yang krusial 

atau menentukan, gerakan-gerakan Islam yang bercorak revivalis Se-

ring muncul ke permukaan secara terbuka. Dengan kata lain sebagal-

mana teori krisis, gerakan-gerakan Islam semacam itu sering hadir 

(kambuh) secara periodik ketika umat Islam dipandang tengah meng-

alami kemunduran atau krisis berhadapan dengan modernitas dan 

sekularisasi yang mengancam. Kendati perspektif krisis tersebut ti-

daklah memadai untuk menjelaskan vitalitas gerakan revivalis yang 

kompleks sejak akhir abad ke-1 9 dan awal abad ke-20. 115  

Jadi, kehadiran gerakan Islam syariatsecara sosioiogis hadirdalam 

konteks can manifestasi yang kompleks, balk yang melekat dalam 

dinamika internal umat Islam, maupun dalam struktur kehidupan ma-

syarakat Indonesia di tingkat domestik dan global. Terdapat kondisi-

kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan 

sekaligus menjadi lahan subur bagi turnbuhnya gerakan Islam yang 

cenderung melakukan Islamisasi yang formalistikdi ranah politik atau 

negara dengan karakternya yang legal-formal, doktriner, can militan. 

Berikut sejumlah kondisi dan aspekyang menjadi bagian darl konteks 

kelahiran can perkembangan gerakan Islam syariat yang menampil-

kan karakter dan onientasi ideologis sebagaimana ditampilkan oleh 

FITI, MMI, KPPSI, dan kelompok-kelompok penegakformalisasi syariat 

Islam di daerah-daerah yang bercorak"salafiyah ideologis' 

Sikius Krisis 

Gerakan keagamaan sebagaimana gerakan sosial pada umunnnya 

memiliki setting sosio-histonis sebagai tempat persemalan bagi turn-

buh dan berkembangnya gerakan-gerakan seperti mi. Gerakan-gerak-

an keagamaan seperti itu biasanya lahir atau bangkit dalam situasi-

situasi knisis. balam hal kelahiran gerakan Islam, siklus-krisis selalu 
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merangsang Iahirnya kenibali kesadaran teologis dan ideologi-politik 

Islam yang menawarkan formalisasi Islam dalam institusi negara clan 

ruang publik sebagairnana kemunculan gerakan-gerakan revivalisme 

dalam sejarah Dunia Islam. Bahwa krisis sosial mendorong can men-

jadi salah satu bentuk respons dari lahirnya gerakan kebangkitan Is-

lam.1 6 

Dalam konteks kelahiran gerakan Islam syariat maupun gerakan-

gerakan ideologis di Indonesia, siklus krisis itu berkaitan dengan 

rnunculnya pergantian rezim pemerintahan. Gerakan semacam itu 

dapat muncul tahun 1930-an dengan Iahirnya Partai Islam Indonesia 

(P11) clan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) tahun 1937 clan 1938. Da-

lam masa awal ketherdekaan dengan peristiwa Piagam Jakarta tahun 

1945 dan berdirinya Partal Masyumi pada tahun yang sama. Setelah 

itu muncul perdebatan soal dasar negara dalam Sidang Konstituante 

tahun 1959. Kemudian, awal kelahiran Orde Baru tahun 1965-1968 

yang melahirkan partai-partai politik baru,termasuk Parmusi clan Par-

tai Nandlatul Ulama. Dalam perkembangan terakhir ialah di era Refor-

masi tahun 1998, yang secara umum menandal krisis politik nasional 

dan terbukanya iklim politik baru bagi aspirasi umat Islam Indone-

sia. 

Siklus-krisis tersebutjuga bersamaari dengan krisis sosial dalam 

bentuk pergeseran nilal sosial-budaya terutama yang menyangkut 

krisis moralitas yang sangat sensitif bagi umat Islam karena berkaitan 

Iangsung dengan pembangunan akhlak umat can bangsa. Krisis so-

sial tersebut membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pene-

guhan kembali nilai-nilai agama yang diyakini memiliki kepastian, 

yang menemukan tempat yang legal-formal dan doktriner dalam al-

ternatif penerapan syariat Islam. Kesadaran teologis tentang krisis 

tersebut kemudian bersenyawa dengan kesadaran ideologis Islam 

ketika berhadapart dengan ideologi sekularisme, liberalisme, dan 

lain-lain yang juga menunjukkan kehadirannya di tengah krisis yang 

meniicu persaingan ideologis dengan kelompok Islam secara Iebih 

kompleks. 
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Era reformasi merupakan sikius krisis karena peraiihan dan tatanan 

lama rezirn Orde Baru yang otoritanian ke kondisi politik baru yang 

membuka ruang keterbukaan sedemikian luas. Dalam ruang demo-

krasi yang sangat terbuka itu berbagai gerakan yang selama rezim 

Orde Baru tidak beranitampil terbuka atau undergcoundbahkan mun-

cul ke permukaan secara terbuka. Majelis Mujahidin Indonesia, KPPSI, 

FPI, kelonipok-kelomok Salafi Haraki, can partai-partai politik Islam 

berdiri di era baru itu. HizbutTahrir yang embrionya telah lahir tahun 

1970-an, secara terang-terangan tampil di era Reformasi itu. Dalam 

situasi baru yang penuh krusial itulah gerakan-gerakan Islam yang 

memperjuangkan cita-cita Islam politik, penerapan syariat,dan meng-

angkat kembali Piagam Jakarta serta tema negara Khilafah, tampil 

terbuka dan tanpa halangan apa pun. Di era Reformasi itulah bahkan 

bertumbuhan gerakan-gerakan sosial bukan hanya yang berlatar be-

lakang keagamaan, tetapi juga ideologi lain sebagai wujud dan me-

manfaatkan iklim demokrasi yang sarat dengan keterbukaan. Di era 

mutakhir itu,jika dulu para aktivis atau keluarga Partai Komunis Indo-

nesia (PKI) menyembunyikan diri karena rezim Orde Baru menjadi-

kannya sebagal organisasi terlarang setelah peristiwa G.30.SIPKI ta-

hun 1965, mereka berani berterusterang secara terbuka menyatakan 

dirinya sebagai keluarga PKI. 

Demikian halnya dengan kelahiran gerakan Islam syariatyang me-

nunjukkan karakter yang formalis can doktriner. Terdapat konteks 

struktural dan kultural di dalam maupun di luar komunitas Muslim 

yang mengusung gerakan Islam syariat pada khususnya dan gerakan-

gerakan radikal semacam itu pada umumnya. Sebagai salah satu con-

tob, bagaimana kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada 

Kongresnya yang pertama tahun 2000, sebagai bentukdari kehadiran 

untuk mengatasi krisis dengan jalan syariat Islam. Dalarn maklumat 

"Inspirasi Kongres'setelah membahas kondisi Indonesia yang meng-

alami berbagai gejolak sejak awal kemerdekaan hingga krisis yang 

melahirkan era baru Reformasi, para aktivis yang melahirkan Majelis 
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Mujahidin di Kongres itu sampai path kesimpulari antara lain sebagai 

berikut: 

Terjadinya berbagai bencana yang menyengsarakan mi, lahir dan 

kondisi rnasyarakat don pemerintahan yang tidak herlaku hormat 

kepada Allah den Aasul-Nya. Baik pemerintah maupun rakyatnya, 

sama•sama tidak memiliki rasa hormat tenhadap Syariat Islam. 

Bahkan rakyat den pemenintah, meski mayoritasnya adalah Islam, 

selain tidak meniahami dengan henar mengenal tungsi don kedu 

dukan syariat Islam dalarn konteks kehidupan herbangsa den her-

neara, mereka juga tidak memil iki militansi yang signif ikan untuk 

menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di Sam-

ping tidak mengerti, mereka juga tidak yakin hahwa syariat Islam 

merupakan satu-satunya solusi mengatasi herbagai persoalan ke-

masyarakatan. 

Sikap sepenti itulah yang merupakan sebab dari segala benca-

na. Ketidakmengertian tentang fungsi syariat Islam den ketidak-

mayan pare pemimpin den kalangan elite Iainnya untuk menegak-

kan syariat Islam, adalah dasar segala hencana. OIeh karena itu, 

ape saja yang mereka rumuskan sebagai kebijakan, cenderung 

tidak adil, represif den merugikan rakyat banyak. 

Kini, semua orang mengharapkan situasi dalam negeri segera 

normal kembali, tetapi penolakan terhadap penyelesaian dengan 

terapi Ilahiab juga kian kuat. Penolakan mi bahkan dilakukan oleh 

tokoh-tokoh masyarakat, pejahat negara serta pemimpin orpol 

den orrnas Islam terhesar. Meneka menolak keterlihatan Islam do-

lam menyelesaikan kenialut hangsa Indonesia - ...... 

Korripleksitas gerakan Islam di era baru itu merupakan percampur-

an antara aspek-aspek yang bersifat keagarnaan dengan hal-hal yang 

bersifat politik, ekonomi, dan sosial yang bermacam-macam. Dalam 

kaitan in' yang ikut menentukan respons gerakan Islam terhadap si-

tuasi krisis ialah bagairnana krisis itu dipersepsi atau dikonstruksikan. 

Persepsi atau konstruksi tentang krisis itu menentukan sifat, fokus, 
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dan orientasi gerakan Islam yang beragam. Krisis dalam perspektif 

ilmu sosial sebagaimana tesis Habermas, merupakan "kekuatan ob-

jektif' yang merniliki kemampuan untuk mencerabut subjek (dalam 

hal in' gerakan Islam sebagai pelaku) dart kekuatan normalnya, yang 

melibatkan makna-makna normatif,yang menjadikan subjekterasing 

dari identitas dirinya.' 12  

Krisis selain mencerabut kelompok sosial tertentu dari identitas 

can kondisi yang normal, sebaliknyajuga dapat memperteguh iden-

titas suatu kelompok, yakni terjadinya penguatan politik identitas 

(political identity). Dalam suatu gerakan sosial, identitas menjadi bagi-

an dan keberadaan gerakan tersebut, bahkan identitas semacam itu 

tumbuh dalam genakan demoknasi sekalipun, yang melahirkan kon-

struksi bagaimana orang memandang dan mengindentifikasi din di 

hadapan pihak lain. 119  Dalam situasi knisis, suatu kelompok, lebih-le-

bih dalani kelompok agama yang berwatak doktriner dan militan, 

tidak ingin terjadi pelunturan identitas. OIeh karena itu, krisis yang 

terjadi dijadikan energi baru untuk semakin memperkukuh identitas 

kelompok ini. Kondisi yang demikian membawa suatu kelompok pa-

da proses politik identitas, yakni ketika krisis dimanipulasi (diman-

faatkan dan dimobilisasi) untuk membangun lati diri berdasarkan 

nilai-nilai yang dirnilikinya sebagai kekuatan dalam menghadapi per-

ubahan. 

Lahirnya politik identitas pada kelompok Islam di berbagai tempat 

merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya krisis yang begitu 

mendalam di masyarakat. Politik identitas dalam pemikiran sosiologis 

Giddens dapat diidentikan dengan politik kehidupan (life politics), 

yakni bagaimana hidup dalam dunia di mana segala sesuatu yang 

biasanya alamiah sudah tidakalamiah lagi, tradisi tidak Iagi tradisional 

dan alam tidak lagi alamiah. Menurut Giddens, "politik kehidupan 

adalah politik identitas dan politik pilihan. Politik kehidupan berkena-

an dengan tantangan-tantangan yang dihadapi humanitas kolektif, 

tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu hams mengambil 

keputusan ketika dihadapkan dengan lebih banyak pilihan danipada 
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sebelumnya. Politik kehidupan bahkan mencakup wilayah keterlibat-

an politik yang sangat ortodoks.' 2° 

Krisis sebagal kekuatan objektif, menurut Habermas, merupakan 

sesuatu yang sistemik, artinya krisis itu muncul ketika suatu struktur 

sistem sosial hanya mampu membuka sedikit sekali kemungkinan 

pmecahan masalah daripada kepentingan untuk menjaga sistem itu 

agartetap eksis.' 21  Menurut Habermas,jika persoalan-persoalan yang 

timbul dalam dunia kehidupan tidakdapat diatasi maka sangat mung-

kin akan memunculkan krisis legitimasi, yakni ketika orang kehilangan 

kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik, di samping adanya 

krisis Iain,yaitu krisis ekonomi, krisis rasionalitas, dan krisis motivasi." 2  

Dalam konteks kelahiran gerakan Islam syariat, proses delegitimasi 

diberlakukan terhadap ideologi dan sistem politik yang selama ini 

menjadi kekuatan status-quo. Bahwa tatanan yang selama mi berlaku 

dipandang atau diklaim sebagai gagal dalam membangun kehidupan 

yang dicita-citakan, bahkan sebaliknya melahirkan krisis multidimen-

si. Tatanan tersebut produk dari ideologi dan sistem yang salah dan 

kufur, yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi selama ini sa-

ngat dominan atau hegemonik terhadap aspirasi Islam dan umat Is-

lam. OIeh karena itu, diperlukan alternatif lain yang dapat menjadi 

solusi terbaik. Solusi itu ialah syariat Islam dan sistem kekhilafahan 

Islam. 

Dalam dunia agama seperti halnya gerakan-gerakan Islam, krisis 

tentu dimaknai dan ditarik ke wilayah keagamaan, bukan semata-

mata persoalan keduniawian yang bersifat praktis atau pragmatis be-

laka. Dekmejian menunjuk beberapa karakteristik krisis yang diha-

dapi dunia Muslim yang kemudian memicu lahirnya gerakan-gerakan 

Islam revivalis, yaitu: (1) pervasif, kondisi krisis yang tidak terbatas 

pada negara tertentu tetapi meresap ke seluruh Dunia Islam; (2) kom-

prehensif, krisis yang meliputi berbagai bidang sekaligus seperti so-

sial, ekonomi, politik, kebudayaan, psikologi, dan spiritual; (3) kumula-

tif, yakni suatu krisis yang menggambarkan puncak kegagalan upaya 

pembangunan-bangsa, pembangunan sosial-ekonomi, dan keperka- 



ISLAM SYARIAT DAN REPRODUKSrSALAFIYAH ]DEOLOCIS 	 505 

saan militer; dan (4) Xenophobisrne, kebencian terhadap orang asing, 

yang membawa kekuatan-kekuatan non-Islam seperti sekularisme 

dan modernisme, yang mengancam integritas kebudayaan dan way 

of life Islam. 123  

Dengan kata lain, krisis ditarikdan dirrtaknai kedalam idiom-idiom, 

nilai-nilai, clan norma-norma ajaran agama (Islam). Bahwa terjadinya 

krisis karena manusia hidup dalam sistem buatan dirinya yang terba-

tas, relatif, dan rapuh. Sebaliknya, mereka tidakbersandar pada sistem 

kehidupan (way of life) yang berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta, 

yang sistem tersebut pasti kukuh, mutlak, clan menyeluruh. Bahwa 

krisis terjadi karena berhukum pada hukum buatan manusia, tidak 

berhukum pada syariat Islam yang bersumber car Allah Swt. Bahwa 

krisjs itu terjadi karena manusia hidup dalam DOral-kufr (negara kafir) 

yang penuh kebobrokan, tidak berada dalam Dár al-Salôm (negara 

Islam) yang penuh kebaikan dan diridai Allah Swt. Bahwa krisis itu 

terjadl karena manusia dibelenggu oleh ideologi-ideologi buatan ma-

nusia seperti ateisme, sekulanisme, komunisme, sosialisme, kapitalis-

me, nasionalisme, can lain-lain, yang tidak memakal dan bersandar 

path ideologi Islam yang bersumber pada ajaran Islam yang sempur-

na. Oleh karena itu, menurut kelompok Islam syaniat, jalan Islam-lah 

yang akan mengeluarkan dan menjadi solusi satu-satunya atas krisis 

kehidupan yang dialami oleh umat manusia dewasa mi. Jalan Islam 

tersebut, tidak lain lalah syariat Islam clan sistem kekhalifahan Islam. 

Kebangkitan Agama 

Kehadiran gerakan Islam syariat yang demikian militan dalam mem-

perjuangkan formalisasi syariat Islam dalam institusi negara yang 

muncul di era Reformasi rnewaklli gejala 1<ebangkitan agama' Aga-

ma bangkit can menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan can 

penyelamatan atas situasi knisis yang dianggap parah, terutama yang 

berkaitan dengan kondisi moral clan sikap hidup masyarakat. Feno-

mena kebangkitan agama atas situasi krisis biasanya termanisfetasi 

dalamgerakan"revitalisasi agama"(religiousrevitallzation) dan'gerak- 
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an penyelamatan" (redemptive movements). Gerakan-gerakan seperti 

in' selain bercorakMilenari atau Messianistik, juga berorientasi ideo-

logis karena memerlukan dukungan massa (umat) beragama yang 

fanatik buta (true believers) dalam mencapai tujuan mendorong atau 

sebaliknya menolak perubahan serta mengeluarkan umat manusia 

dari krisis sesuai dengan sistem keyakinan keagamaan yang dianut-

nya. 

"Revitalisasi agama" merupakan bentuk dari gerakan revitalisasi 

(revitalization movements) dalam studi gerakan sosial, yang biasanya 

menampilkan corak ideologis clan keagamaan seperti gerakan-ge-

rakan 'millenial"atau "messianik'Y nostalgik' "sektarian' can "reviva-

lis Di antara ciri gerakan'revitalisasi"bahwa gerakan-gerakan ml ber-

juang untuk menghidupkan kembali tradisi dan kepercayaan mereka 

serta membersihkannya dari elemen-elemen asing, di samping mela-

kukan gerakan perlawanan, pembaruan, hingga menarik diri dan ke-

hidupan yang mengecewakan. 124  Revitalisasi agama tumbuh dalarn 

pergantian milenium dari abad ke-20 ke abad 21, ketika agama—di 

samping isu-isu etnik—menampakkan kembali dalam urusan pub-

Ilk, 25  

Pada pergantian mileniurn itu, di antara fenomena yang mencolok 

dalam revitalisasi agama, menurut Hefner, ialah bangkitnya gerakan-

gerakan Islam yang demikian plural di dunia Muslim, termasuk di In-

donesia. Di antara gerakan Islam yang menonjol itu, ialah gerakan 

Islam politik, yang kendati coraknya plural, mencoba mengangkat 

kembali tema dan agenda mempertautkan otoritas agama dan po1i-

tik, sebagaimana dianut oleh kelompok Islam konservatif. 12° Kendati, 

F-lefnerjuga mencatat, betapa di era pergantian alaf baru itu, muncul 

pula kelompok-kelompok Islam baru seperti kemunculan cal populis, 

guru sufl tradisionalis, can ¶ntelektual Muslim baru"yang memper-

oleh pendidikan sekuler yang rnenantang monopoli kekuasaan aga-

ma yang pada awalnya dinikmati oleh para ulama" 7  Di kalangan 

umat Islam Indonesia, terutama pack era Reformasi, bahkan memun-

culkan fenomena baru,yakni bangkitnya gerakan-gerakan Islam yang 
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dulu "bertiarap"karena dike kang oleh rezim Orde Baru untuk muncul 

ke perrnukaan) 2  

Fenomena "kebangkitan agamawselain  menunjukkan diri dalam 

gerakan revitalisasi, juga yang sering merionjol muncul ke permuka-

an ialah gerakan"penyelamatan"(redemptivemovements), seperti ge-

rakan-gerakan Milenari terutarna yang mengambil jalan menarik din 

clan dunia atau ingin kembali rnenawarkan tradisi atau ajaran keaga-

maan yang lama sebagai antitesis terhadap dunia yang dianggap 

rusak. Mitosturunnya'Ratu AdiI"atau"lmam Mandi"memilikidimensi 

hadirnya sosok atau kekuatan yang akan menyelamatkan dunia dan 

kebobrokan menuju zaman baru yang dianggap membawa pada ke-

selamatan. 

Dalam gerakan Islam syaniat tumbuh pandangan yang kuat ten-

tang situasi umat dan masyarakat yang dianggap dekaden (rusak, 

menyimpang) karena produk sistem"kufur' manusia kehilangan arah 

(disorientasi) dalam hidupnya, yang memenlukan kehadiran agama 

sebagai pembawfkanopi suci" (the sacred canopy). OIeh karena itu, 

perlu gerakan untuk menyelamatkan umat Islam khususnya dan ma-

syarakat pada umumnya dari kehancuran melalui penegakan syariat 

Islam yang dapat memberikan kepastian nilai dan normal dalam hi-

dup dari keterombang-ambingan. Syariat Islam dan negara Khilafah 

diposisikan sebagai bentuk lain atau personil9kasi yang bersifat im-

personal dan "Ratu Adil" atau 'Imam Mandi' yang ditunggu-tunggu 

untuk menyelamatkan kehidupan umat nnanusia dan "zaman edan 

Dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh knisis itu gerak-

an Islam menawarkan syariat Islam sebagai obat mujarab dengan si-

kap kembali pada ajaran Islam yang ideal di masa Iampau (Salafiyah) 

dengan sikap yang cenderung konservatif sebagaimana karakter 

Neo-Wahabiyyah dan Neorevivalisme Islam. Oleh karena itu, gerakan 

Islam syariat lebih merupakan atau menampilkan gerakan keagama-

an yang bercorak penyelamatan (redemptive Islamic movements) di 

tubuh umat Islam sendiri daripada sebagai gerakan reformasi atau 

revitalisasi (revitalization movements) untuk pembaruan atau pem- 
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baruan. Jika gerakan-gerakan Islam salaflyab atau revivalisme berco-

rak reformis atau modernis di awal abad ke-20 mengumandangkan 

kebangkitan Islam dengan melakukan gerakan pemurnian sekaligus 

pembaruan, tetapi dalam gerakan Islam syariat lebih ke gerakan pe-

murnian can penyelamatan tanpa pembaruan, bahkan cenderung 

anti-pembaruan. Gerakan penyelamatan semacam itu biasanya 

memiliki keyakinanyang kuatdan sikapkeagamaan yang serbafanatik, 

yang melahirkan karaktergerakan Islam yang militan. Kecenderung-

an yang militan ml dalam perspektif pandangan-dunia yang bercorak 

SalafIyah tentu saja memiliki akar pada keyakinan keagamaan, bukan 

sernata-mata sebagai bentuk reaksi atas keadaan yang dianggap kri-

sis. 

Fenomena gerakan Islam bercorak'kebangkitan agama"atau te-

patnya"kebangkitan Islam"sebenarnya tidaklah tiba-tiba karena telah 

mengalami prakondisi sejak Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi Iran 

yang menggema ke seluruh penjuru dunia Muslim itu menjadi inspi-

ratoryang takterduga,yang memicu"Kebangkitan Islam" abad ke-1 5 

Hijriyah. Sejak itulah gelora umat Islam untuk bangkit tumbuh clan 

mekar di harnpir setiap tempat, termasuk di kampus-kampus negeri, 

yang melahirkan gerakan dakwah kampus, clan belakangan menjadi 

embrio gerakan Islam politik kaum muda Islam militan. Gerakan Islam 

in' bahkan secara stigmatikdilukiskan sebagai kebangkitan Islam fun-

damentalis, yang belakangan memperoleh predikat baru yang lebih 

empatik yakni kebangkitan kaum Islamis atau l5lamisme. 129  

Bagi kelonipok-kelompok gerakan Islam syariat seperti MMI, HTI, 

KPPSI I  dan Iainnya, dunia saat ini balk di tingkat nasional maupun 

global mengalami krisis, Iebih-lebih dalam bidang moral. Sedangkan 

ideologi-ideologi dunia seperti Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, 

Nasionalisme, Sekularisme, Liberalisme, clan isme-isme Iainnya juga 

telah gagal dalarn memecahkan krisis multidimensi dan dalam mem-

bawa kedamaian clan keselamatan urnat manusia. Kegagalan itu ber-

sifat mendasar karena kehidupan saat mi dibangun dan dipimpin 

oleh sistem man made (buatan manusia), bukan sistem produk Ilahi 
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sebagaimana halnya syariat Islam. OIeh karena itu, hanya derigan Is-

Iam-lah, lebih khusus lagi syariat Islam can kekhilafahan Islam, umat 

manusia dapat dibebaskan darl krisis can menuju kehidupan yang 

damai, adil, sejahtera, dan selarnat di dunia dan akhirat. Menurut I-liz-

but Tabrir Indonesia, dalam menghadapi dunia yang penuh krisis, 

maka umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya,da-

pat menjadikan Islam sebagai ideologi yang dapat menjadi can mem-

berikan solusi. Bahwa Islam adalah satu-satunya mabda' (ideologi) 

yang benar dan tepat di muka bumi mi. Islam adalah mabda' yang 

bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberi-

kan pemecahan kepada manusia sebagaimana Iayaknya manusia. 130  

Gerakan-gerakan agama yang bercorak revitalisasi dan penyela-

matan selalu membangun "millenarian vision" (visi milenari), yakni 

"bayangan masa depan yang penuh kesejahteraan" 131 . Sebagaimana 

dikutipkan pada Bab 4, pandangan I-lizbut Tahnir mengenai kepen-

tingan menegakkan syariat Islam, tiada lain memiliki dasar dan tujuan 

deal sebagai berkut: 

"Berdasarkan fakta sejarah dan keyakinan bahwa aturan Allah 

pastilah yang terbaik, jelas bahwa hanya syariat Islam sajalah 

yang mampu menjawab berbagal persoalan yang tengah membelit 

umat Islam, khususnya di negeri mi—balk di Iapangan ekonomi, 

politik, sosial, budaya maupun pendidikan—seteiah ideologi kapi-

talisme can sosialisme nyata-nyata gagal memenuhi janji-janjinya 

dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan sya-

nat Islam jugs akan niengantarkan masyarakat Indonesia yang 

mayoritas Muslim itu lehih dekat pace suasana religiusitas Islam 

sebagai perwujudan dm1 Si hidup beribadah kepada Allah 

Adapun bagi Majelis Mujahidin Indonesia, kehadiran lembaga Un-

tukTathbiqus Syani'ah"(penegakkan syariat Islam) ini tiada lain, untuk 

mencapai kehidupan seluruh negeni yang aman dan tenteram, sejah- 
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tera, dan setiap penduduknya mernperoleh keadilan Allah .133  Bagi 

KPPSI, dengan penerapan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan, ma-

ka akan terwujud "legitimasi iristitusionalisasi Islam sebagai ajaran 

yang membawa rahmat berdasarkan syariat lsIarn' 1  Di NAD, .pene-

rapan syariat Islam secara kOffab, adalah untuk ketenteraman, ke-

amanan, kedarnaian, qan kesejahteraan masyarakat Aceh, sedangkan 

khusus untuk umat Islam ialah mengantarkan kaum Muslim mem-

peroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat" 135 . 

Dengan "vlsi milenari'tersebut, maka gerakan Islam syariat hadir 

dan merigalami cetak-ulang di era Reformasi, memang menunjukkan 

karakter gerakan-gerakan "Revitalisasi"dari "penyelamatan': Gerakan 

mi merupakan suatu gerakan yang disengaja, diorganisasi, dan disa-

dari oleh para anggotanya untuk menampilkan budaya baru sebagai 

alternatif. Budaya baru itu bersifat Islami (tsaqOfah al-Is/dma), dikatrol 

oleh sistem Islam (al-N izham a!-Is!dmi), yakni negara Khilafah, dan 

berlandaskan pada syariat Islam. Fenomena gerakan revitalisasi Islam 

tersebut memang terkesan utopis dan tampil dalam bentuk respons 

yang sektarian, tetapi bagi kelompok Islam syariatjustru merupakan 

jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan baik bagi 

umat Islam maupun umat manusia keseluruhan. 

Dalam kasus gerakan Islam syaniat, karakter gerakan revitalisasi 

atau lebih khusus lagi gerakan penyelamatan memang lebih pada 

corak nostalgik, sektarian, dan revivalis di bawah paham dan keyakin-

an Salafiyah yang bercorak ideologis. Lebih dad itu, jika dalam ge-

rakan yang bercorak pemberontakan menggunakan kekerasan dan 

dalam gerakan milenari mengambil jalan pasif atau menarik diri dart 

kehidupan. Dalam gerakan revitalisasi dan penyelamatan yang dipe-

rankan Islam syariat yang ditempuh ialah jalan tanpa kekerasan dan 

dengan bersikapaktifuntukmelakukan perubahan berdasarkan cita-

cita syariat Islam. Dengan idealisasi Islam pada masa lampau, genakan 

Islam syaniat, menawarkan syaniat Islam sebagai solusi untuk masa 

depan yang dipandang cerah, sebagaimana "visi milenani"mengenai 

negara Khilafah atau negara Islam untuk mewujudkan "baldãtun 
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thayyibatun Wa rabbun ghafOr negara yang balk (aman, damai, adil, 

sejahtera) yang memperoleh ampunanTuhan sebagaimana menjadi 

cita-cita ideal masyarakat Muslim di seluruh penjuru dunia. 

Konflik/Perlawanan Idèologis 

Kelahiran gerakan Islam syariat tampak sekali menunjukkan adanya 

konflik atau perlawanan ideologi, yakni apa yang disebut oleh ke-

lompok Islam in' sebagai ideologi Islam melawan ideologi-ideologi 

kufr buatan manusia. Ideologi-ideologi kufur buatan manusia itu an-

tara lain kapitalisme, sosialisme, komunisme, sekularisnie,yang selain 

bertentangan dengan Islam juga dianggap telah gagal dalam mem-

bawa kehidupan uniat manusia ke arah yang beradab. Kalangan Hiz-

but Tahrir rnisalnya, memiliki pandangan soal tersebut sebagai ber-

ikut: 

"..., pasca-runtuhnya ideologi Sosialisme-Komunisme don mulai 

goyahnya Kapitalisme-Sekularisme, sehetulnya tidak ads alterna-

tif lain kecuali ideologi Islam. Alasannya: Pe#ama, secara teoretis, 

ideologi Islam berasal dari Allah Swt., Pencipta manusia don alam 

rays ird. Zat yang Mahatahu atas apa yang terbaik bagi manusia. 

((edna, secara historis, ideologi Islam terbukti bertahan don suk-

sos lebib dari 13 ahad, yang direpresentasikan dengan eksisnya 

institusi Daulah lslamiyah sejak didirikan oleh Nabi Muhammad 

Saw hingga keruntuhannya pada tahun 1924 (Kekhilaf ahan Turki 

Litsmani yang terakhir). Ket/ga, secara praktis, Sosialisme-Komu-

nisme don Kapitalisme-Sekulanisme terbukti telah membawa ber-

bagai bencana kernanusiaan, karena sejak awal memang tidak 

sesuai dengan Iitrah majiusia. - 

Oleh karena itu, di arnbang kematian Kapitalisme-Sekulanisme 

yang terbukti telah gagal saat mi, kaum Muslim mulai menyong-

song tarnpilnya kembali ideologi Islam, diterapkannya lagi syariat 

Islam, don Iahirnya kembali institusi Khilafah Islamiyah. Kenyata-

an mi sesungguhnya bukan tanpa alasan. Bukti paling spektakuler 

yang menegaskan hal itu adalah semakin kuatnya kaum Muslim 
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di seluruh dunia untuk kembali pada Islam yang kâffa/i, seniakin 

nyaringnya suara•suara yang menghendaki diterapkannya kembali 

syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dan semakin kuat-

nya kerinduan umat Islam di seluruh dunia untuk hidup kembali di 

bawah naungan Khilafah Islamiyah.' 136  

Dalam konteks perkembangan di Dunia Islam, memang terdapat 

kecenderungan kuat bahwa lahirnya gerakan-gerakan Islam yang 

menunjukkan pola clan orientasi revivalisme, reformisme, can funda-

mentalisme merupakan suatu pergerakan sosio-religius yang muncul 

sebagai bentuk kesetiaan dan protes Islam terhadap kolonialisme, 

sekularisme, can globalisme. 137  Islam revivalis sebagai bentuk ke-

bangkitan kembali Islam, merupakan reaksi ideologis dari kelompok-

kelompok kepentingan Muslim tertentu atas kerugian yang mereka 

alami can bagi gerakan mi Islam dijadikan simbol perlawanan meng-

hadapi penjajahan di negeri-negeri Muslim. 138  Islam reformis muncul 

terkait dengan pergerakan nasional, yang berusaha mentransforma-

sikan Islam dengan rnengambil unsur-unsurBarat guna membangun 

sistem lslami. 139  Sedangkan gerakan fundamentalisme (Islam radika-

lis, Islamisme) yang haclir secara mencolok tahun 1970-an sebagai 

bentuk respons atau perlawanan baru terhadap perkembangan glo-

bal yang dianggap tidak-Islami, yang daya tank ideologisnya bertam-

bah kuat di kalangan kaum Muslim dengan adanya kepastian kega-

galan ideologi-ideologi nasionalisme, sosialisme, Pan-Arabisme, clan 

bahkan Pan_l s l am i sme .Mo 

Majelis Mujahidin Indonesia memandang bahwa kehadirannya 

dalam memperjuangkan penegakkan syariat Islam di Indonesia kare-

na rezim pemerintahan yang dipimpin kaum nasionalis sekuler sejak 

Orde Lama hingga Orde Baru telah gagal mernbangun Indonesia 

yang aman, tenteram, adil, sejahtera, clan belakangan dilanda krisis 

atau bencana. Umat Islam juga mengalami nasib buruk sejak negeni 

mi merdeka, padahal merupakan penduduk mayoritas. OIeh karena 

itu, hanya negara clan pemerintahan yang berdasarkan dan menja- 
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lankan syariat Islam-lah yang dapat melindungi umat Islam sekaligus 

membawa pada kehidupan bangsa Indonesia yang diidam-idamkan 

itu. Dalam kaitan inilah, kalangan aktivis MMI mempunyai pandangan 

sebagai berikut: 

"Setelah bangsa Indonesia berhasil mengenyahkan penjajah asing 

dan negerinya melalui perjuangan yang panjang, diharapkan har-

kat nartatiat umat Islam meningkat menjadi umat yang mulia, 

terbaik, disegani, dan diharrnati. Tempi yang terjadi justru sebalik-

nya, akibat dominasi kaurn nasionalis sekuler yang nielikuidasi 

peran agama dalam kehidupan herbangsa dan bernegara. Pada 

gilirannya, yang terjadi adalab, selama bertahun-tahun di bawah 

pemenintahan rezim Orde Lana maupun Orde Baru, kaum Muslin 

di negeri mi salalii menjadi umat mayoritas yang tertindas.' 141  

Majelis Muja hid in Indonesia men unjukkan sikap ideologis sebagai 

berikut: (1) Menola k segala bentuk sekularisasi data  kehidupan ma-

syarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Menolak segala bentuk neo-

ka pita lisme, neokolonialisme, ca  neoi m perial isme terhadap bangsa 

dan negara Indonesia, balk melalui berbagai program bantuan, kerja 

sama bilateral, maupun melalui berbagai kerja sama multilateral atau 

ikut campurnya pihak asing terhadap persoalan dalam negeri secara 

Iangsung atau tidak Iangsung; (3) Menolak neo-Nasakom (Nasional, 

Komunis, dan Agama) dalam bentuk Nasasos (Nasional, Agarna, dan 

Sosialis) atau Nasapor (Nasionalis, Agama, dan Oportunis) yang antara 

lain menjiwai lahirnya beberapa partai politik di era Reformasi; (4) 

Menolak segala macam kegiatan akademis yang bertujuan mencari 

pembenaran, bahwa semua agama sama saja; (5) Menolak gagasan 

kerukunan umat beragama yang bersifat mengaburkan nilai-nilai 

ajaran Islam tentang ketauhidan dan keunggulan sistem Islami;(6) 

Menolak gagasan negara sekuler sebagai dasar negara yang bethak 

mengaturtata kehidupan rakyatnyayang beragama Islam; (7) Menolak 

doktrin demokrasi, republik, sistem serta bentuk pemerintahan 
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produk paham-paliam kafir, dan menyerukan kepada kaum Muslim 

untuk menghidupkan sistet -n pernerintahan Syura dan bentuk negara 

Khilafah; (8) Menolak dengan tegas idelogi gender, dan menolak 

perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, serta 

jabatan Imamatul Ummah; can (9) Menyerukan kepada kaum Muslim 

untukmenolakorang-orang non-Muslim mendudukijabatan-jabatan 

Iniamatul Ummab, selama orang Islam sendiri mampu.' 42  

Para aktivis KPPSI juga menentang paham "masyarakat sekuler' 

yang menempatkan sebagal urusan pribadi belaka, sebagaimana pa-

ham yang dianut oleh non-Islam (Kristen) di Barat. 143  Selain ideologi 

dan rezim sekuler yang rnenjadi lawan atau musuh ideologis, gerak-

an-gerakan Islam syariatjuga menempatkan ideologi lain seperi Ka-

pitalisme, Kornunisme, Nasionalisme, dan non-Islam sebagai lawan 

ideologis, yang selain menolak penerapan syariat yang diperjuang-

kannya,juga menjadi ideologi yang gagal can menghancurkan kehi-

dupan kaum Muslim. Bagi Hizbut Tabrir, ideologi-ideologi di dunia 

yaitu ideologi"Demokrasi Kapitalis"dan"Komunisme"adalah ideologi 

kufur yang bertentangan dengan Islam. Dalam demokrasi, hanya 

Allah-lah sebagai Musyarri' (Pembuat Hukum), bukan manusia seba-

gaimana dalam demokrasi. Islam juga bertentangan dengan paham 

kebebasan yang dianut oleh sistem demokrasi-kapitalis. 1  Dengan 

paham kebebasan beragama, berpendapat, berpemilikan, berperila-

ku, can sumber hukum adalah manusia atau car rakyatsebagaimana 

paham demokrasi, maka Hizbut Tahnir berpendapat bahwa demo-

krasi selain merupakan sistem kufur, juga sistem haram, balk haram 

mengambilnya, menyebarluaskannya, maupun menerapkannya da-

lam kehidupan. 45  Dalam hal Komunisme, HizbutTahnir mengufurkan-

nya karena paham materialismesejarah yang dianutoleh Kornunisme, 

yang menempatkan mated sebagai sesuatu yang azali, yang tiada 

berawal dan berakhir, padahal mated menurut Islam hanyalah bagian 

dari ciptaan AlIah. 

Kelompok Islam syariat menyesalkan kalangan elite dan organisasi 

Islam lain, yang dikatakannya mewakili ormas Islam terbesar di Indo- 
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nesia, yang menolak penerapan syariat Islam dalam kehidupan ne-

gara, sebagaimana halnya Piagarn Jakarta. Dalam siaran pers usai 

Kongres Mujahidin Kedua pada 12 Agustus 2004, dalam salab satu 

butir pernyataannya nomor 9, Majelis Mujahidin Indonesia bahkan 

"Menyatakan dengan tegas, bahwa orang Islam yang menolak pene-

rapan syariat Islam dalam lembaga pemerintahan dan menyetujui 

prinsip pemisahan agama cari negara adalah kufur i'tiqadi (mur-

tad)!' 14' Kelompok-kelompok Islam syariat juga menolak pandangan 

kalangan Islam lain yang menekankan isi (substansi) ajaran Islam da-

ripada formalitasnya, karena bagi mereka balk isi rnaupun kulit dan 

Syariat Islam (SI) sama pentingnya. Benikut pernyataan KPPSI Sulawesi 

Selatan, bahwa: - 

TMPenegakan SI, baik secara kultural (suhstansinya) maupun se-

cars struktural (formalistik) keduanya harus disinergikan bukan 

sehaliknya dikonfronlasikan. Memang betul ungkapan: Tak ada 

gunanya formalitas kalau substansinya tidak ada", namun ung-

kapan bahwa: "Syariat Islam secara formal tidak perlu, yang perlu 

substansinya', mi yang tidak benar, karena formalisasi itu akan 

menganiankan substansinya. Bukap saling 'manjegal'."' 

Dalam konteks sesarna kelompok Islam,tampaknya kehadiran ge-

rakan Islam syariat kemudian menjadi berhadapan secara berlawanan 

dengan kelompok Islam lain seperti Muhammadiyah, Nandlatul Ula-

ma, can kelompok Neomodernis atau bahkan Islam Liberal, yang 

tidak menganut paham formalisasi Islam terutama melalui jalur nega-

ra. Kendati, untuk kasus Aceh dan Sulawesi Selatan, hampir seluruh 

komponen organisasi clan tokoh Islam berada dalam barisan formali-

sasi syariat Islam tersebut. Di tingkat nasional, tampaknya terdapat 

ketegangan teologis atau ideologis antara kelompok Islam syariat dan 

arus besar kelompok Islam di Indonesia, yang mewakili orientasi 

keagamaan tekstual versus kontekstual, substansialisme versus for-

malisme, "kultural" versus "struktural". Ketegangan hubungan antar- 
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kelompok Islam tersebut sebenarnya merupakan panorama yang 

lazim dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama Se-

jak awal abad ke-20 dengan kelahiran gerakan-gerakan Islam yang 

majemuk. 

Konfrontasi kalangan Islam syariat bahkan sangat kentara dan ter-

buka terhadap kelompok Islam yang selama mi mewakili arus "Islam 

Liberal" atau Neomodernisme Islam. Dalam menanggapi buku Fiqih 

Lintas Agama terbitan Tim Paramadina, lembaga yang didirikan can 

dipimpin oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan, pihak Majelis 

Mujahidin Indonesia bahkan menilal karya tersebut sebagai bentuk 

kekafiran berpikir sekte Paramadina" 149 . Majelis Mujahidin menem-

patkan Paramadmna sebagal sebuah sekte, yang menyimpang atau 

disebut terjebak pada kekafiran berpikir. Menurut Tim Editor Majelis 

Mujahidin, kekafiran berpikir sekte Paramadina, bukan sekadar Wa-

cana dan peristiwa biasa, melainkan sebuah proses "pemurtadan 

yang lebih serius dibandingkan dengan program pemurtadan yang 

dilakukan oleh kaum Nashara" 150. Bagi Majelis MujaSdmn, Paramadina 

adalah sebuah sekte, yang merupakan komunitas kecil yang terdiri 

atas orang-orang yang memiliki prinsip politik, kepercayaan serta pa-

ham yang menyempal car mayoritas kaum Muslim yang berpegang 

teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagal sebuah sekte, 

Paramadina dmnilai Majelis Mujahidin sebagai pembawa misi plural-

isme agarna berdasarkan kemanusiaan dan inklusifisme akidah de-

ngan meyakini semua agama benar. 15 ' Kelompok mi dinilai sebagai 

orang-orang Islam yang berupaya semaksimal mungkin memiliki per-

samaan pemikiran dan dekat dengan kalangan non-Muslim, sebalik-

nya semakin membuat perbedaan dan menjaub car sesama kaum 

Muslim. ,,,  

Kalangan Islam syariat menempatkan Zionisme, Sekularisme, Ateis-

me 1  Sinkretisrne, Salibisme, Jaringan Islam Liberal, dan Oportunisme 

sebagai"niusuh besar umat Islam" 153. Isme-isme seperti itu bukan ha-

nya dianut oleh non-Islam, tetapi juga menjangkiti kalangan Islam 

termasuk para tokohnya, yang pada akhirnya akan menghancurkan 
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Islam dan umat Islam bukan hanya secara fisik, melainkan secara mo-

ral dan akidah. Meskipun menganut Islam, alam pikiran semacam itu 

merasuki kalangan Islam, termasuk yang menolak penerapan syariat 

Islam secara formal -clan bahkan menghujat Para mujahid atau pe-

juang syariat Islam.M  Jaringan Islam Liberal (ilL) clan kelompok serta 

tokoh Islam lain yang sepaham dengannya dinilal oleh kelompok Is-

lam syariat sebagai "Proxy Force' (agen perantara) paham-paham 

yang diposisikan sebagai musuh besar Islam itu. Bahwa kelompok 

dan tokoh Islam liberal di Indonesia itu menurut kalangan Majelis 

Mujahidin, selain menolakformalisasi syariat Islam, mendukung plu-

ralisme sosial dan pluralisme agama, memisahkan agama dari politik, 

menganut paham non-sektarian agama.' 55  

Para aktivis Muslim pengikut atau segaris paharn dengan HTI dan 

MMI memandang bahwa musuh Islam memang bukan hanya kaum 

Zionis, Sekularis, Salibis, Ateis, dan Paganis (penyembah berhala). Ke-

lompok Islam syariatjuga memandang mereka yang beragama Islam 

tetapi menolak dan ikut menghujat para pejuang Islam syariat seba-

gal rnusuh Islam. Menurut kelompok mi, gejalaorang non-Islam dan 

orang Islam yang anti-syariat Islam dan para pejuang (mujahidin) Is-

lam itulah sebagai penabuh "Perang Salib Jilid II" yang sangat halus 

dan sistematis dalam menghancurkan Isla M.156  Pandangan yang me-

Ietakkan orang Islam, selain non-Islam, yang anti-syariat Islam seba-

gaimana dikemukakan itu, bahkan Iebih jauh menyatakan bahwa 

kelompok anti-syariat Islam dan yang menghancurkan Islam seperti 

itulah yang clisebut teroris, sebagaimana pernyataan benikut mi: 

"Berdasarkan fakta seperti mi, maka yang paling tepat dikatakan 

tereris sebenarnya adalah mereka yang selalu menentang hukum 

Allah ran menghalang-halangi uniat Islam yang berusaha mengim• 

plementasikan syariat Allah di dalam kahidupan sehari-hari, baik 

kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, serta kehidupan her-

negara. Siapa pun orangnya, baik dari kalangan kafir maupun 

umat Islam yang dengan sangaja nienentang syariat Allah serta 
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meragukannya sebagai solusi Rabbani di dalam menyelesaikan 

problernatika uniat, nereka inilah para teroris yang wajib dipe-

rangi oleh umat Islam. 

Pads akhirnya, umat Islam hams waspada dan berusaha mem-

bentengi din, bahkan hams niengadakan serangan halasan kepada 

musuh-rnusuh Islam seimbang dengan cara mereka dalani upaya 

rnenghancurkan ran menyerang umat Islam. We makaru wa niB-

kemllâ/iu, wallâhu k/ia/rut mâkfrIn (Mereka bertipu daya, dan Allah 

membalas tipu daya mereka, sesunqguhnya Allah-Iah sebaik-baik 

Zat yang berstrategi)." 15' 

Dan pandangan tersebut maka tampak perbedaan hingga konflik 

teologis atau ideologis antara kelompok Islam syariat dan kelompok 

antiformalisasi syaniat dalam institusi negara. Masing-masing seolah 

telah memosisikan din sebagai lawan dalam pemikiran dan praktik 

Islam. Ketegangan hubungan tersebut tampaknya juga bukan Se-

mata-mata bersifat teologis atau ideologis, bahkan dalam masa-masa 

kritis masuk ke wilayah politik atau kekuasaan politik, yang meng 

gambarkan jarak antara kelornpok-kelompok Islam tersebut dengan 

negara. bar posisi yang demikian, maka akan terjadi kecenderungan 

ekstrem. Bahwa semakin tinggitingkat penolakan terhadapformalisasi 

syariat Islam clan kelompok Islam lain maka akan semakin tinggi 

militansi gerakan-gerakan syariat Islam untuk memperjuangkan for-

malisasi syariat tersebut, karena yang dihadapi sarna denganmusuh 

besar Islam can urnatIslam". 

Dalam konteks perjuangan kekuasaan (power struggle), gerakan 

politik keagamaan memang tidak akan bebas dari kepentingan-ke-

pentingan pragmatis yang sebagaimana logika politik pada umum-

nya. Menurut Eickelman can Piscatori, sebuah sistem politik balk di 

dunia Muslim maupun di setiap tempat pasti melibatkan persaingan 

dan benturan kepentingan politik. Konflik semacam itu sejalan 

dengan teori Lasswell yang selalu melibatkan alokasi kewenangan 

atas sumber-sumber daya dan penetapan batas-batas kewenarigan 
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tersebut, meskipun kedua aspektersebut bukanlah keseluruhan dan 

proses politik itu sendir i. 158  Dari dialektika hubungan dengan 

kekuasaan itu, maka konflik yang rnelibatkan kelompok Islam yang 

mewakili orientasi "moderat'dan radikaI" atau "militan yang ditam-

pilkan oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia di satu pihak 

nnemiliki dimensi teologis. Namun, di pihak lain jugamasuk ke per-

soalan sosiologis mengenai kesenjangan atau jarak masing-masing 

kelompok dengan pusat-pusat kekuasaan. Kian dekat dengan ke-

kuasaan cenderung moderat can akomodatif. Sebaliknya, semakin 

jauh dengan sumber-sumber kekuasaan, maka cenderung menam-

pilkan sikap militan dan konfrontatif. 

Jarak dengan kekuasaan, yakni dalam hubungan dengan rezim 

pemerintah yang berkuasa, cenderung memberi kesan akomodasi 

atau konfrontasi. Kelompok-kelompok Islam syaniat memandang ka-

langan Islam liberal can yang sepaham dengannya sebagai "agen 

asing"yang menyebarkan paham sekuler can kepentingan Barat. Se-

dangkan kelompok Islam arus besar seperti Muhammadiyah dan 

Nandlatul Ulama dipandang tidak mendukung formalisasi syaniat s-

lam, bahkan dianggap gagal dalam mewujudkan kehidupan berda-

sarkan syariat Islam dengan semakin meluasnya krisis moral dalam 

masyarakat. Bagi kelompok gerakan yang sehaluan dengan gerakan 

Islam syaniat seperti kelompoklarbiyah dan Partai Keadilan Sejahtera 

(P1<5) yang berhaluan ideologis yang terpengarub oleh Jkhwanul Mus-

limin misalnya, Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama terutama di 

zaman Orde Baru bahkan dinilai akomodatif dan"terlalu tunduk pada 

keinginan pemenintah" 159. Dengan kondisi can orientasi gerakan-ge-

rakan Islam yang dianggap mengecewakan itulah, maka gerakan Is-

lam syaniat maupun gerakan-gerakan Islam ideologis yang berhaluan 

sama lahir dan memosisikan diri sebagai gerakan Islam "alternatif". 

Kehadiran Islam syariat yang memperjuangkan pelembagaan Is-

lam dalam negara juga dapat dijelaskan dalam konteks konflik ideo-

logis dengan paham atau ideologi lain yang dipandang sekulen, libe-

ral, can mewakili sistem kufur. Pola ini seakan merupakan cetak-ulang 
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dan konflik kelompok Islam versus kalangan Koniunis dan nasionalis-

sekuler sebagaimana terjadi pada gerakan Islam era tahun 1920-an, 

1930-an, 1945, dan 1950-an dalam sejarah perkembangan Islam yang 

bercorak ideologis. Sejarah menunjukkan bagaimana gerakan Islam 

era tahun 1920-an seperti ditunjukkan tokoh-tokoh Syarikat Islam 

terutamaTjokroaminoto yang semakin radikal karena persaingannya 

dengan Semaun dan kawan-kawan dad kalangan komunis yang 

memperoleh iklim politikadu domba dari pejabat-pejabat pemenin-

tah Belanda, sehingga semakin menumbuhkan konflik yang mem-

peruncing kelompok Islam dan komunis sejak awal abad ke-20 itu. 1  

Konflik paham serupa secara terbukajuga muncul antara Agus Salim, 

Natsir, A. Hassan di satu pihak dan Soekarno di pihak lain tentang 

Islam versus nasionalisme, yang diwacanakan sebagai dasar negara 

Indonesia yang dicita-citakan,yang dapatdikatakan sebagai polemik 

mengenal ideologi Islam versus ideologi nasionalisme. Konflik mi 
bahkan semakin kentara dan mengalami cetak-ulang yang semakin 

keras atau rnengalami polarisasi yang tinggi antara kelompok"Nasio-

nails Muslim" lawan "Nasionalis Sekuler"tentang Islam sebagai dasar 

negara dan dalam persoalan Piagam Jakarta pada tahun 1945. 

Peristiwa Piagam Jakarta inilah yang di kemudian hari paling me-

nimbulkan trauma politik bagi sebagian kalangan Islam, dan sening 

memicu konflik ketika muncul keinginan untuk menghidupkannya 

kembali, balk pada awal Iahirnya Orde Baru maupun di era Reformasi 

belakangan in'. Bag! kalangan Islam syaniat terdapat dua alasan Pia-

gam Jakarta harus dihidupkan kembali, balk secara formal dan lang-

sung maupun melalui gerakan penerapan syaniat Islam. Pertarna, di-

coretnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada sidang PPKI pada 18 

Agustus tahun 1945 merupakan "pengkhianatan sejarah"dani kelom-

pok"nasionalis sekuier"dan non-Islam tenhadap umat Islam. Kedua, 

dalarn Dekrit 5 Juli 1959 tercantum salah satu klausul bahwa Piagam 

Jakarta 22 Juni 1945 di mana pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk 

Islam diakui secara konstitusional. Dengan dua alasan itulah, maka 

gerakan Islam syaniat merasa memiliki hak moral dan hak politik Un- 
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tuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan tegaknya syariat Is-

lam di Negara Republik Indonesia. 

Kehadiran gerakan Islam syariat yang mengusung ideologi Islam 

juga tumbuh dalam konteks ketegangan struktural berhadapan de-

ngan rezim pemerintahan yang dipandang tidak memihak Islam atau 

bahkan membawa muatan ideologi sekuler yang bertentangan de-

ngan Islam. Gerakan Islam seperti itu dapat diletakkan sebagal ben-

tuk dari politik perlawanan (contentious politics) clan sebuah gerakan 

sosial-keagamaan sebagaimana tesis Tarrow' 61 , yang berada dalam 

kondisi konflik atau ketegangan struktural dan mobilisasi sebagai-

manateori Gurr 162  Dalam kaitari in' dapatdilihat bagaimana hubung-

an gerakan-gerakan Islam dengan rezim kekuasaan yang melahirkan 

ketidakpuasan clan kekecewaan yang melampaui arnbang batas, se-

hingga melahirkan "radikalisme Islam" pada masa sham. Proses mi 
menunjukkan reproduksi perlawanan terhadap rezim kekuasaan Se-

bagaimana terjadi di zaman kolonial melawan penjajahan, kendati 

rezirn pemerintahan yang sekarang jauh berbeda clan bukan meru-

pakan rezim kolonial. Perlawanan ideologis dari kelompok Islam sya-

nat tampaknya bukan pada siapa rezim penguasa, melainkan Iebih 

pada karakter clan sifat rezim dengan bangunan negara yang mem-

bingkainya, yang dianggap mewakili sistem sekuler clan sistem "ku-

fur"yang berbeda dan berhadapan dengan sistem Islam yang mereka 

perjuangkan. Konstruksi konflik ideologis yang semacam itu tentu 

tidak akan pernah usai karena selalu akan memperoleh legitimasi 

teologis dan peluang pohitik yang menjadi kerangka gerakan untuk 

terus mengabadikan pertentangan dan perlawanan ideologis. 

Pada zaman penjajahan Belanda, perkembangan Syarikat Islam 

yang semakin radikal bahkan keras sehingga menimbulkan per9olak-

an misalnya tidak lain karena sikap pemenintah Kolonial Belanda me-

nindas Islam dan melakukan politik diskriminasi terhadap penduduk 

Bumiputra, sebagaimana terjadi dalam berbagai ketegangan, pemo-

gokan, pemboikotan, dan kerusuhan di Surakarta. 163  Politik Kolonial 

Belanda demikian itu pula yang kemudian melahirkan perlawanan 
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gerakan Tarekat di sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti peristiwa 

Cianjur 1885, Cilegon 1888, Garut 1919, serta memperbesar lahirnya 

Pan-Islamisme di Hindia Belanda yang menjadi benih potensial bagi 

perlawanan terhadap penjajahan. 1 M Perlawanan politik terhadap re-

zim pemerintah berlangsung setelah kemerdekaan yang juga diang-

gap merugikan can tidakaspiratif terhadap kepentingan umat Islam, 

balk di zaman Orde Lama maupunOide Baru. Gerakan perlawanan 

yang paling menonjol ialah DI/Til di masa Orde Lama, selain konflik 

Masyumi dengan kelompok nasionalis-sekuler, PKI, dan rezim Soekar-

no. Sedangkan kasus perlawanan rakyat Aceh yang cukup panjang di 

era Orde Baru maupun gerakan-gerakan Islam garis keras pada saat 

itu, merupakan contoh lain dari politik perlawanan kalangan Islam 

terhadap rezim pemerintah yang berkuasa. 

Trauma atau pengalaman sosiologis "perang" clan 11perlawanan" 

semacam itu dengan sendirinya membentuk psikologi politik trau-

matikdi sebagian kalangan Islam, yang membangkitkan kembali ke-

cenderungan sikap militan dan bahkan radikal. Sikap militan can ra-

dikal itu kemudian seolah menemukan pertambatan pada paham 

Islam bercorak syariat yang berwatak legal-formal, doktriner, dan 

ideologis. Akhirnya "sejarah perang"dan "sejarah perlawanan"itu bu-

kan saja membentuk kesadaran sosiologis tetapi sekaligus kesadaran 

keagamaan yang membentukudunia  dalam(inner world) yang penuh 

kewaspadaan, kecurigaan, dan sikap reaksioner yang berlebihan. Ar-

tinya, kondisi psikologis yang traumatik memperoleh pembingkaian 

(framing) keagamaan yang rigid, sehingga dengan mudah sekali sen-

sitifterhadap pihaklain yang dianggap mengancam Islam, lebih-lebih 

jika datang car Barat can mengindikasikan kepentingan Barat yang 

dianggap kafir, sekuler, liberal, can memusuhi Islam. 

Dalam konteks relasi dengan rezim kekuasaan, kehadiran kelom-

pok Islam militan sebagaimana halnya gerakan Islam syariat, sedikit 

atau banyak melibatkan konflik ideologis. Hal itu karena pemerintah 

yang berkuasa saat mi hatta setelah era Reformãsi sekalipun tidak 

sungguh-sungguh akomodatif terhadap kepentingan umat Islam 
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yang mendasar. Misalnya, kasus penolakan terhadap berlakunya 

Piagam Jakarta dalam Amandenien JUD 1945 di awal pemerintahan 

baru hingga ke ketidaksungguhan dalam niengakomodasi tuntutan 

penerapan syariat Islam di sejumlah daerah. Adapun dalam kasus 

peniberlakuan syariat Islam di Aceh dengan status Otonomi Khusus, 

hal itu merupakan suatu kekecualian karena demikian berat persoal-

an konflik rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat dan karena berbagai 

kondisi yang penuh masalah di Serambi Makkah itu, yang tidak ada 

jalan lain bagi Pemerintah Pusat di Jakarta selain memberikan ako-

modasi yang bersifat 'hadiah politik" seniacarn itu. Namun, untuk 

daerah lain seperti di Sulawesi Selatan, hingga kini tuntutan Otonomi 

Khusus bukan hanya tidak meniperoleh tindak lanjut yang serius, te-

tapi bahkan cenderung statis atau diambanykan. Sedangkan Peratur-

an Daerah untuk pemberlakuan syariat Islam yang seniestinya dapat 

diwujudkan baikdi Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, maupun di daerah 

lain yang mayoritas penduduknya Muslim, hingga kini belum terlak-

sana, kecuali untuk beberapa daerah seperti Bulukumba (Sulawesi 

Selatan) can Cianjur (Jawa Barat) yang juga masih bersifat parsial. 

Dalam dimensi lain, kehadiran gerakan Islam syariat yang berka-

rakter 'salafiyah ideologis" itu, juga rnemiliki kecenderungan militan 

ketika meletakkan bangunan Negara Indonesia sebagai sekuler ken-

dati Pancasila bagi urnat Islam memiliki napas yang religius. Fenome-

na mi sebenarnya bukan hal baru clan menurut Eickelman dan Pisca-

tori telah menjadi bentuk kiasik dan "perselisihan panjang" antara 

kaum Muslim yang jumlahnya mayoritas dan kepribadian negara 

dalam masyarakat muItisektarian Kondisi yang demikian bahkan te-

Iah menyulut pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat (1948-1962) 

yang memperjuangkan sebuah negara Islam dalam negara yang Se-

cara resmi berdasarkan pada ideologi Pancasila yang menganut pa-

ham sekularisme dan pluralisme. 165  

Dengan kata lain kecenderungan Iahirnya gerakan Islam militan 

hingga radikal di era Reformasi dalam konteks berhadapan dengan 

rezim pemerintahan di negeri mi tampaknya sejalan dengan pan- 
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dangan yang berkembang, yakni sebagal fenomena sosial-politik 

yang bersifat penentangan terhadap penguasa dan hukum yang 

berIaku. 1  Bagi kelornpok Islam syariat, penentangan politik keaga-

maan tersebut diproyeksikan terhadap sistem kekuasaan dan hukum 

yang sekulerdan tidak mencerminkan atau tidak sejalan dengan sya-

nat Islam. 

Pada masa Orde Lama selain peristiwa polemik Piagam Jakarta 

clan dasar negara, kalangan umat can tokoh lslamjuga terlibat dalam 

beberapa peristiwa politik, yakni Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo 

di Jawa Barat clan gerakan DIITII Iainnya di sejumlah daerah) 67 lerda-

pat puia keterlibatan dalam gerakan PRRI di Sumatra Barat, yang pe-

ngaruhnya meluas ke sejumlah ciaerah dan menimbulkan trauma 

politik yang mendalam di kemudian han. Peristiwa politik yang dike-

nal dengan pemberontakan itu akar persoalannya terletak pada keke-

cewaan terhadap kebijakan politik pemerintah Soekarno yang me-

mang semakin menunjukkan kecenderungan yang otoritarian dalam 

paruh terakhir kekuasaannya. 

Pada masa Orde Baru setelah masa"bulan madu"umat Islam dan 

rezim baru pemerintahan Soehartoterlewati, mulai bermunculan ge-

rakan-gerakan Islam "radikal" yang menunjukkan perlawanan aktif 

maupun pasif sebagal reaksi terhadap kekuasaan Soeharto yang mu-

Iai menunjukkan watak represif dan melakukan pengebirian politik 

serta ideologi. Inisiatif pembentukan Partai Demokrasi Islam Indone-

sia pimpinan Mohammad Hatta (1966-1967), tuntutan rehabilitasi 

Masyumi (1966-1967), peminggiran tokoh-tokoh Masyumi dalam Par-

musi (1967-1971), perlawanan terhadap pengesahan Aliran Keperca-

yaan (SU MPR 1973 dan tahun 1978), peristiwa RUU Perkawinan (Si-

dang EDPR 1973), can lain-lain rnerupakan bentuk ketegangan antara 

Islam can negara di era rezim Soeharto.' Ketegangantersebut sema-

kin memuncak pada tahun 1985 dengan kebijakan Asas Pancasila 

bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan,yang dirasakan oleh umat 

Islam sebagai kebijakan peminggiran politik Islam) 



ISLAM SYARIAT DAN REPRODUKSI SALAFIYAH IDEOL0GIS 	 525 

Dimensi politik lain ialah sikap can kondisi rezim kekuasaan atau 

negara. Bagi kelompok Islam syariat, bahwa sejak kemerdekaan hing-

ga saat ini setiap rezim pemerintahan tidak rnemiliki daya akomodasi 

yang tulus dan signilikan bagi kepentingan-kepentingan mendasar 

umat Islam. Negara atau rezim pemerintahan cenderung memargina-

lisasikan kepentingan umat Islam, bahkan ketika kekuasaan berada 

dalam genggaman rezim"Muslim santri" di zaman Presiden Abdur-

rahman Wahid, yang nyata-nyata tidak menyetujui Piagam Jakarta 

dan pelembagaan. Kelompok Islam ml akhirnyaikut mendukung clan 

menjadi bagian dari proses delegitimasi kepemimpinan mantan Ke-

tua IJmum PBNU itu untuk"diturunkan"oleh MPR-RI pada akhirtahun 

2001. 

Konflik keagamaan yang memunculkan gerakan Islam syariatjuga 

muncul karena adanya ketegangan struktural akibat dualisme struk-

tur hukum. Secara struktural dalam konteks penerapan hukum, sya-

nat atau hukum Islam sejak zaman kolonial Belanda hanya berlaku 

dalam wilayah hukum keluanga, yakni waris can perkawinan. Sedang-

kan hukum"nasional"yang berlaku ialah hukum positif di bawah oto-

ritas pemerintahan jajahan, selain hukurn adat yang berlaku di Nu-

santara. Setelah Indonesia merdeka, balk rezim Soekarno maupun 

Soeharto, keduanya sangat menekankan pentingnya kesatuan sistem 

hukum nasional, seraya dilakukan kontrol politik can ideologi terha-

dap lembaga-lembaga sosial dan politikdalam rnasyarakat. Padahal, 

umat Islam merasa aman secara keagamaan jika hukum Islam dite-

rapkan sebagaimana lazirnnya dalam negara yang mayonitas beraga-

ma Islam. Dalam ketegangan struktural semacam itu, maka tuntutan 

untuk menghidupkan kembali pelembagaan syaniat Islam melalul 

Piagam Jakarta tidak mernperoleh tempat dalam konstitusi nasional 

sekaligus tidak didukung oleh mayoritas kekuatan politikdan kalang-

an Islam sendiri. 17° 
Dalam konteks struktural, arena gerakan Islam bukan saja mene-

mukan ruang dalam artikulasi yang pragmatis, yakni yang menyang-

kut kepentingan untuk memperoleh akses pada kekuasaan. Namun, 
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Iebihjauh lagi menyentuh wilayah di mana artikulasi ideologis men-

jadi semakin terbuka can dimanfaatkan untuk menyhadirkan ideo-

logi Islam dalam kehidupan negara. Bagi kelompok Islam syariat, 

kendati era Reformasi telah membuka ruang leluasa untukartikulasi 

ideologis can kepentingan pragmatis, tetapi senyatanya rezim yang 

memirnpin di era baru itu pun sejak masa peralihan kepemimpinan 

Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga kepe-

mimpinan Susilo Bambang Yudhoyono rnasih tetap dipandang rnem-

bawa ideologi sekuler, yang belum tentu memberi akornodasi yang 

memadai apalagi seluas-Iuasnya bagi pemberlakuan syariat Islam ca-

lam struktur kehidupan negara. Kasus Aceh hanyalah kekecualian, 

karena demikian berat clan meluasnya persoalan konflikAceh dengan 

Jakarta, kendati dalam pelaksanaannya pun melewati proses yang 

tersendat-sendat terrnasuk dalam pemberlakuan sejumlah qanun/ 

peraturan daerah mengenai aspek-aspektertentu car syariat Islam di 

bumi Serambi Makkah itu. 

Dalam konteks relasi sosial lain yang Iebih luas fenomena pen-

saingan can konflik politik Islam yang bercorak ideologis dengan 

negara, juga mengimbas dengan kelompok lain karena mernbawa 

muatan-muatan keagamaan di tengah pluralitas masyarakat Indo-

nesia. Konflik antarkelompok Islam dengan kelompok-kelompok lain 

yang berbeda secara ideologis telah menjadi kenyataan politik di In-

donesia di mana kelompok Islam politik mengalami revived (kebang-

kitan) yang menimbulkan kekhawatiran bagi elite lain terutama ka-

langan militer path era Soeharto berkuasa.' 71  OIeh karena itu, ketika 

isu Piagam Jakarta diangkat kembali pada era Reformasi, reaksi dan 

kelompok-kelompok nasionalis-sekuler can non-Islam juga bermun-

culan, sebagai sesuatu yang tentu saja wajar. Kenyataan mi menun-

jukkan bahwa tidak mudah bagi Islam politik atau Islam ideologis 

untuk hadir secara terbuka clan demokratis tanpa menimbulkan ke-

cernasan-kecemasan can kekhawatiran-kekhawatiran tertentu bagi 

kalangan lain di Indonesia. 
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Dalam konteks global, kebangkitan gerakan-gerakan Islam syariat 

yang menampilkan Islam yang militan dan doktriner,juga dapat dije-

laskan dalam konteks persaingan ideologi dan kepentingan melawan 

kekuatan asing, yakni Barat, yang dikonstruksikan sebagai pihakyang 

"selalu meniusuhi dan menindas umat lslam Yakni, Barat yang non-

Islam (Nasrani dan Yahudi), lebih khusus lag! Amerika Serikat dan Se-

kutunya. Kelompok-kelompok ini sangat vokal menyuarakan anti-

Barat, Jchususnya anti-Amerika Serikat dan sekutunya. HizbutTahrir 

termasuk kelompok Islam syariat yang paling tinggi frekuensi dan 

dosis penentangannya melalui aksi-aksi demonstrasi dalam berbagai 

tanggapan isu politik. Majelis Mujahidin Indonesia daiam Kongresnya 

yang kedua (2004), 4mengajak kepada seluruh kekuatan Dunia Islam 

untuk bahu-membahu menghadapi konspirasi global yang mengan-

cam integritas umat Islam di seluruh dunia"dan"menyerukan kepada 

para mujahidin di seluruh dunia untuk merapatkan barisan (shaf) da-

lam rangka jihad fi sabilillah melawan serangan kaum kafir harbi' 

termasuk"menuntuttentara zionis Israel (Yahudi) dan AS (Kristen) clan 

sekutunya keluar dan Tanah Suci umat Islam dan Jajirah Arab" 172 . 

Konteks global clan kehadinan Islam syariat ialah perasaan teran-

cam atas hegemoni Barat khususnya Amenika Serikat yang dianggap 

selalu memusuhi Islam. Dengan persekongkolan Amerika Serikat dan 

Inggris (Barat) yang berada di belakang Israel dalam rnemerangi dan 

menjajah Palestina, serangan AS dan sekutunya ke Irak, Perang Afgha-

nistan, dan berbagal tindakan sewenang-wenang Baratterhadap ne-

gara-negara Muslim. Dalarn kaitan mi termasuk isu terorisme yang 

dilekatkan kepada umat Islam di sejumlah negana Barat. Dalam kon-

stelasi global seperti itulah tumbuh perasaan kebencian terhadap 

Barat, yang membangkitkan kesadaran masa lalu tentang kolonialis-

me Barat, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap kewaspadaan 

dan perlawananan yang kuat dalam bentuk lain. Dalam konteks mi 
kembali pada syaniat Islam menjadi bagian dan "mekanisme perta-

hanan dan sekaligus perlawanan diri"terhadap Barat. 
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Jika dianalisis dalam konteks konflik politik global, sikap kerasdan 

permusuhan kelompok-kelompok Islam syariat sebagaimana ditun-

jukkan oleh HTI dan MMI,tidaklah mengikuti tesis Samuel Huntington 

tentang konflik antar peradaban (the clash of civilizations), karena tesis 

Huntington menempatkan konflik global antara Islam versus Barat 

sebagai sebuah keniscayaan sejarah, bahwa setelah Perang Dingin 

usai maka musuh Barat adalah Islam. Lebih-Iebih jika konflik global 

itu dikonstruksi sebagai daur-ulang dad 'Perang Salib" pada masa 

Iampau, sebagaimana juga diklairn oleh Presiden AS, George Walker 

Bush. Kendati, Huntington pun mencoba melihat sisi lain dari Islam, 

bahwa kebangkitan Islam dalam makna yang dalam clan luas justru 

dengan menemukan tempat berlabuh pada Islam, bukan pada Barat. 

Bersamaan dengan itu umat Islam juga menunjukkan sikap meneri-

ma kemoderanan (acceptance of modernity), penolakan atas kebuda-

yaan Barat (rejection of Western culture), dan meneguhkan kembali 

kesetiaan kepada Islam (recommitment to Islam) sebagai pedoman 

hidup dalam dunia modern . 173  Sikap permusuhan kelompok Islam 

syariat terhadap Barät sebagairnana kelompok-kelompok Islam lain 

yang oleh sebagian kalangan secara mudah disebut sebagal funda-

mentalisrne Islam, tampaknya Iebih mendekati tesis Thariq Ali ten-

tang "konflik antarkaum fundamentalis" (the clash of fundamentalist) 

untuk menjelaskan benturan antardua kelompok yang sama-sama 

fundamentalistik, yakni antara fundamentalisme keagamaan (religi-

ous fundamentalism) sebagai hasil dari modernitas dan fundamen-

talisme penjajah (imperial fundamentalism) yang diwakili oleh Ame-

rika Serikat saat mi.174 

Balk rezim Amerika Serikat rnaupun kelompok-kelompok Islam 

"fundamentalis"memiliki "belief fundamental" (keyakinan yang men-

dasar) akan kebaikan misi masing-rnasing, Iebih-lebih pada Amerika 

Serikat yang dengan keyakinan fundamentalnya sebagai "polisi du-

nia"melakukan politikinipenial yang dikatakanThaniq All sebagaithe 

mother of all fundamentalisms"(induksemua fundamentalisriie) yang 

berbahaya saat mi) 75  Konflik'antarkaum fundarnentalis" itu juga di- 
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mung kin kan terjadi dalam tubuh umat Islam send iri,terutama antara 

kelompok"fundamentalisme Iateral"(tekstual) sebagaimanadiperan-

kan oleh kelompok-kelompok Islam syariat melawan°fundamentalis-

me liberal"(kontekstual) yang secara radikal juga menolakformalisasi 

syariat dengan agenda deformalisasi syariat Islam, sehingga semakin 

mempertinggi daya resonansi sekaligus resistensi antarkedua kelom-

pok Islam tersebut untuk saling terlibat dalam konflik pemikiran Se-

cara lebih terbuka. Irfan S. Awwas, bahkan secara terbuka menyatakan 

bahwa kelompok Islam Liberal di Indonesia memiliki misi utama 

membendung laju perkembangan pemikiran Islam fundamentalis 

dan sejenisnya. 17° 

Respons Sektorian 

Gerakan Islam syariat yang bercorak 'salal9yah ideologis" bagaima-

napun Iahir sebagai bentuk respons atau reaksi atas situasi tertentu 

yang dipandang tidak sejalan den9an ajaran Islam yang diyakininya, 

sehingga merupakan bentuk atau corak "respons sektarian' Bahwa 

kondisi yang tidak Islami clan bertentangan dengan kepentingan 

umat Islam berangkat dari pandangan keagamaan yang diyakini 

kelompok Islam syariat. Dengan demikian, memiliki makna-makna 

subjektif bagi kelompok gerakan mi, yang sangat mungkin berbeda 

dengan kelompok Islam lain dalam memandang persoalan yang di-

hadapi karena perbedaan pandangan keagamaan yang membingkai-

nya. 

Pada umumnya dalam konteks kultural lahirnya gerakan-gerakan 

keagamaan yang bercorak protes atau revivalis merupakan bentuk 

respons terhadap perubahan yang cenderung mengambil corak 

mengasingkan din, membawa misi keselamatan, dan memiliki pang-

gilan suci untuk membebaskan kehidupan dunia dari kenusakan. 177  
Wilson mengategorisasikan bentuk reaksi atau respons kelompok 

keagamaan terhadap penubahan itu ke dalam tujuh varian, yakni: (1) 

conversionist response, dalam menyikapi perubahan dan kehidupan 

dunia meyakini bahwaTuhan akan memberikan keselamatan; (2) re- 
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vo/usionist response, meyakini bahwa Tuhan memberikan panggilan 

kepada hamba-Nya untuk membangun dunia yang rusak; (3) intro-

versionist response, menjauhkan dirl dari dunia untuk tidak tenlibat 

dalam kehidupan yang penuh keburukan; (4) manipulation/st res-

ponse, meyakini bahwaTuhan memenintahkan untuk melakukan per-

ubahan terhadap persepsi manusia dalam kehidupan; (5) thaumatur-

gical response, meyakini bahwaTuhan akan memberikan pertolongan 

khusus dan keajaiban dalam menghadapi kehidupan yang penuh 

rnasalah; (6) reformist response, meyakini memperoleh perintahTuhan 

untuk memperbaiki kehidupan dunia; dan (7) utopian response, meya-

kini diperintah Tuhan untuk membangun kembali kehidupan dunia 

yang bebas darl kejahatan 178  

Jika dikaitkan dengan tesis Wilson, gerakan-gerakan Islam syariat 

yang benkarakter"salafiyah ideologis"itu,tampaknya memiliki bebe-

rapa sifat reaksi atau respons sektarian, terutarna yang mengandung 

unsur-unsur respons sektarian tersebut. Namun, gerakan ini tarnpak-

nya tidak memiliki kecenderungan introversionist response dan refor-

mist response, karena kelompok ini kendati terkesan "nostalgik" dan 

"revivalis" sebagaimana dalam gerakan revitalisasi agama pada 

umumnya,justru tidak menjauhkan did dari dunia,tetapi bahkan me-

masuki dunia dengan membawa formalisasi agama ke dalam keN-

dupan politik. Demikian pula, unsur reformisjuga tidaktampakdalam 

gerakan-gerakan Islam syariat sebagaimana gerakan Islam reformis/ 

modernis pada awal abad ke-20 yang ditampilkan Muhammadiyah, 

karena gerakan-gerakan Islam mi tidak menawarkan format pemba-

ruan bagi Dunia Islam atau umat Islam selain"mencetak-ulang"utopia 

syariat Islam dan negara Khilafah tanpa konstruksi atau rancang-

bangun yang besar dan bersifattransformatif dalam mengubah serta 

menawarkan tatanan barn kehidupan umat Islam dan dunia kema-

nusiaan. Kelompok Islam syariat bahkan menolak pembaruan dalam 

penerapan syariat Islam sebagaimana ditawarkan An-Na'im, Abid Al-

Jabiri, dan lain-lain, karena hukum Islam telah final dan bersifat 

"qath'iy 
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Kalangan KPPSI Sulawesi Selatan meyakini bahwa tibalah saatnya 

masyarakat di bumi belalian tirnur Indonesia ini menerapkan syariat 

Islam, baik karena alasan ftstoris maupun kondisi kehidupan saat ini, 

yang terapi alternatifnya tidak lain Syariat Islam. Berikut salah satu 

butir pernyataan KPPSI, yang menuntut Otonomi Khusus dan pene-

rapan syariat Islam di Sulawesi Selatan: 

"... 4. Masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis, Ma-

kassar, den Mender sejak lama terkenal sebagai suatu kemponen 

bangsa Indonesia yang amat kuat berpegang teguh path ajaran 

agama Islam sebagairuana daerah-daerah lain, seperti Aceb, Sum-

bar, Kalsel, NTB, Banton, sehingga Sulawesi Selatan dikerial Se-

bagai Serambi Madinah; 

5. Masyarakat Sulawesi Selatan sadar sesadarnya bahwa 

kini di era Ref ormasi sudah tiba saatnya unluk mengambil Syariat 

Islam sebagai alternatif. Masyarakat Sulawesi Selatan merasa-

kan hahwa sejak kemerdekaan hingga sekarang sistem yang di-

berlakukan dalarn penyalenggaraan negara sangat tidak memuas-

ken dan tidak niemberikan ketenteraman sorts kesejabteraan, 

sehingga diparlukan jalan keluar sesegera mungkin." 17  

Sernentara itu, HizbutTahrir Indonesia memandang bahwa kondisi 

kaum Muslim saat mi hidup di darul kufur (negeri kafir), karena tidak 

menerapkan sistem hukum selain hukum Allah (syariat Islam), keada-

annya persis seperti kehidupan di Makkah pada masa Rasulullah, se-

hinyga harus dihadapi sebagaimana Nabi menghadapi era Makkah. 

Oleh karena itu, sejak tahun 1953 di bawah seorang pendiri I-iizbut 

Tahrir yang 'aIim can terhormat pemikir besar clan politikus ulung, 

juga seorang qadhi, yakni SyaikhTaqiyuddin An-Nabhani Rahimahul-

Iah, maka di Al-Quds (Palestina) didirikanlah HizbutTahrir untuk mem-

bebaskan umat manusia khususnya umat Islam sedunia dart sistem 

kufur itu clan menerapkan Khilafah Islam ke seluruh dunia. 180  Dalam 

kaitan mi, syariat Islam merupakan obat mujarab untuk menyembuh-

kan berbagai penyakit yang diderita oleh bangsa lndonesia.11 
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Adapun Majelis Mujahidin Indonesia memandang bahwa bencana 

terbesar kehidupan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat in' 

karena tidak menerapkan syariat Islam. OIeh karena itu, Majelis Muja-

hidin menggelorakan panggilan kepada seluruh umat Islam untuk 

menerapkan syariat Islam sebagai"obat mujarab"keluardari berbagai 

krisis clan musibah yang dihadapi bangsa mi, sebaliknya bangsa mi 

mengalami nasib burukseperti sekarang ini karena tidakmenerapkan 

bahkan menolak syariat Islam sejak penolakan Piagam Jakarta tahun 

1945 yang Iampau. Dengan demikian, Majelis Mujahidin Indonesia 

menyanipaikan panggilan sebagal berikut: 

M8adarilah, wahai kaum Muslim. Sesunguhnya selurub tragedi 

politik yang menimpa hangsa in', herupa kekacauari pemerintahan, 

KKN, dekadensi moral, permusuhan antar-elite politik, krisis eko-

nomi hingga perselinykuhan di kalangan pejabat negara. Begitu 

pule tragedi kemanusiaan seperti pembunuhan yang teriadi di ma-

na-mana, pertikaian antarwarga negara, pengungsi akibat ben 

came alam (hanjir, tanah Iongsor, gempa bumi) maupun akibat 

peperarigan, kemiskinan dan berbagai tragedi lainnya yang me-

nimpa bangsa Indonesia dewasa mi, bukan lantaran kita malak-

sanakan syariat Islam, melainkan justru karena kita meremehkan 

perintah Allah, menganggap enteng ancaman-Nya dan terutama, 

karena penolakan kita terhadap berlakunya syariat Islam dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.fIS 2  

Sebagaimana gerakan-gerakan Milenari, syariat Islam, tokoh-to 

koh penegak syariat Islam, can negara Islam (negara KI -iilafah) tak 

ubahnya sebagai simbol kekuatanAI-Mandi"(Ratu Adil) untuk mem-

bawa dunia dari serbaburuk ke kehidupan serbabaik. Sebaliknya, du-

nia kehidupan akan tetap buruk bahkan seniakin memburuk, karena 

meriolak kehadiran syariat Islam, sebagai pesan suci clan langit, yakni 

hukum Ilahi yang berasal dan Allah Swt. 

Dan konteks kultunal, kelahiran gerakan Islam syariat tersebut da-

pat dibaca sebagaimana tesisWilson tentang respons gerakan-gerak- 
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an keagarnaan terhadap perubahan yang cenderung mengasingkan 

din, membawa misi keselamatan, dan memiliki panggilan suci untuk 

membebaskan kehidupan dunia cari kerusakani 83  Beragam varian 

respons gerakan keagamaan tersebut menujukkan perbedaan dalam 

menghadapi situasi can kondisi dunia atau kehidupan yang berubah 

clan penuh permasalahan. Dalam konteksin! gerakan Islam yang ber-

onientasi pada penerapan syaniat dapat diletakkan sebagai gerakan 

yang lahirdalam situasi kultural tertentu yang rnemengaruhi perilaku 

sosial-keagamaan mereka dalam merespons kehidupan. Dalam kon-

teks kultural semacam itu tumbuh pula perasaan kolektif yang ter-

asing can melahirkan "panggilan suci" untuk melakukan perubahan 

berdasarkan keyakinan can paham keagamaannya. Dalam konteks 

kultural mi dapat dijelaskan pula mengenai derajat transformasi ajar-

an ke dalam sistem budaya yang melahirkan ketegangan sekaligus 

memunculkan corak keagamaan yang dipengaruhi oleh jarak kebu-

dayaan. Dalam kaitan mi temuan Clifford Geertz tentang kehadiran 

kaum santri can abangan dapat menjelaskan derajat lslarnisasi yang 

berbasis antara ortodoksi can sinkretisme, yang menunjukkan kon-

teks kultural di mana para pemeluk itu berada.' 

Dalam konteks itulah Geertz menjelaskan agama sebagai suatu 

sistem kebudayaan yang mengandung simbol-simbol yang penuh 

makna, yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial clan pa-

da gilirannya perubahan-perubahan sosial itu memengaruhi sistem 

kebudayaan.' Artinya, gerakan Islam syariat yang cenderung skrip-

tural atau doktrinerjuga rnenunjukkan derajatjauh dekatnya kelom-

pok ini dalam persentuhan dengan sistem budaya. Konteks kultural 

Geertz ini dapat menggambarkan bahwa karena wataknya yang Sala-

fiyah atau Islamisme maka tingkat adaptasi can akomodasi kultural 

gerakan Islam syariatdalam rnenghadapi realitas masyarakat Indone-

sia yang majemuk menjadi kurang atau lemah, sehingga yang mun-

cul ialah corak ortodoksi. Dalam kaitan mi terdapat kecenderungan 

yang ekstrem, ketika sistem budaya dianggap menampilkan corak 

animisme clan sinkretismeyang kuat, maka gerakan Islam syariatyang 
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cenderung doktriner atau ortodoks pun akan hadir semakin kuat. 

Dalam bahasa lain, ketika sistem budaya di sekitar Iingkungan umat 

Islam Indonesia dipandang banyakmenunjukkan praktiksyirik, bid'ah, 

khurafat, dan maksiat maka gerakan Islam syariat bangkit untuk 

melakukan pemurnian keagamaan sebagaimana kelahiran kembali 

SalafiyahWahabiyyah pada masa Iampau. 

Kecenderun9an sikap militan atau puritan pada umat Islam seba-

gaimana ditemukan pada gerakan Islam syariat dapat dilihat dalam 

konteks peneguhan dirl berhadapan dengan pihak lain yang diang-

gap mengancam keberadaan umat Islam. Pada masa penjajahan pro-

ses peneguhan Islam tersebut sebagai pantulan dad mekanisme 

pertahanan din (self-depence mechanism) nielawan pihak asing yang 

dianggap kafir (penjajah clan Missionanis), dengan aktualisasi yang 

paling opensif melalui Perang Sabil (jihad). Semangat jihad itulah 

yang mewarnai sejumlah perang yang melibatkan idiom-idiom clan 

semangat Islam seperti Perang Padri (1819-1832), Perang Diponegoro 

(1825-1830), clan Perang Aceh (1873-1912). Tidak kecuali perang 

perang Iainnya yang dilakukan pada zaman kerajaan-kerajaan Islam 

clan pemberontakan-pemberontakan yang melibatkan umat dan to-

koh-tokoh Islam yang cukup spektakuler dalam sejarah perlawanan 

terhadap pihak asing sebagaimana Iazimnya gerakan-gerakan revita-

lisasi (revitalization movements). Gerakan-gerakan perlawanan de-

ngan karakter revitalisasi pada selain selalu diwarnai motif-motif 

kenabian (sakralisasi) juga pada ujungnya membawa muatan untuk 

menciptakan ideologi-ideologi baru.' Dalam konflikdan penlawanan 

ideologis yang rumit itu tumbuh kesadaran keagamaan yang paling 

puritan atau Salafiyah yang membingkai atau bahkan membentuk 

identitas kolektif yang kuat. Dalam konflik itu, simbol dan dogma-

dogma agama yang paling normatif pada akhirnya diproduksi menja-

di bagian dan perlawanan umat Islam yang penuh pertaruhan bukan 

semata-mata kepentingan duniawi, melainkan menyentuh wilayah 

"keniscayaan llahiah" sebagaimana ditemukan dalam semangat Pe-

rang Sabil pada masa Iampau. 
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Marginalisasi Sosial 

Kehadiran kelompok Islam syariat seperti Majelis Mujahidin, Hizbut 

Tahrir, can lain-iainnya dapat dilihat car posisi sosial kelompok-ke-

lompok in' dalam struktur kehidupan masyarakat secara luas. Majelis 

Mujahidin dan Hizbutlahrir merupakan kelompok baru dalarn peta 

sosiologis umat Islam, yang secara kelenibagaan tergolong kecil jika 

dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam seperti Muham-

madiyah can Nandlatul Ulama. Masyarakat Aceh dengan potensi be-

sar can sejarah yang cemerlang selalu rnemperoleh perlakuan tidak 

adil dari Pemerintah Pusat, sehingga merasa tertindas dan disisihkan. 

Demikian pula dengan kelompok-kelompok Islam Iainnya yang me-

nunjukkan orientasi keagamaan yang selama mi dikategorikan seba-

gal keras atau rnilitan. Dalam hubungan dengan anus besar kelompok 

Islam di Indonesia, kelornpok-kelompok Islam mi merasakan adajarak 

sosial tertentu, bahwa mereka memiliki harapan besar kepada kelom-

pok Islam seperti Muhammadiyah dan Nandlatul Ulama untuk me-

mainkan peran mengartikulasikan aspirasi umat Islam kepada pe-

merintah secara Iebih optimal termasuk dalam memperjuangkan 

formalisasi syariat llam. Namun di hadapan mereka, kelompok Islam 

arus besar ito mengecewakan, bahkan tidak memperjuangkan pene-

rapan syariat Islam melalui jalur negara, malahan berbeda pandangan 

dengan mereka. Kelompok Islam syaniat ini hingga batas tertentu 

bahkan menganggap organisasi-organisasi Islam yang besar ito tidak 

berhasil dalam melakukan 'Islamisasi" kehidupan, karena ito mereka 

tampil memperjuangkannya dengan mengajak untuk membangun 

"tansyiq"atau aliansi gerakan. 

Dalam konteks keluar, kelompok Islam syariat juga paling vokal 

dalam merasakan terpingginkannya kehidupan umat Islam kendati 

mayoritas di negeri ini. Kelompok Islam ni menuntut hak umat Islam 

untuk diakomodasi negana seperti dalam menerapkan syaniat Islam 

bagi perneluk-pemeluknya, yang kurang diperjuangkan oleh organi-

sasi Islam arus besar. Perbedaan pandangan tersebut sebenarnya me- 
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nyembunyikan relasi sosial kelompok Islam mi dengan kelompok Is-

lam arus besar dan dalam hubungan dengan negara. Kelompokyang 

kecil dengan posisi yang jauh jaraknya dengan negara rnemiliki ke-

cenderungan radikal atau vokal dalam menyuarakan aspirasi politik 

maupun aspirasi keagamaan. Sebaliknya, kelompok besar dengan 

jarak sosial yang lebih dekat ke negara cenderung moderat atau ako-

modatif, sehingga tidak seberani kelompok Islam arus kecil. Kecende-

rungan in' akan terus menunjukkan dinamika atau bahkan dialektika 

sosial yang tidak sederhana karena menyangkut posisi dan jarak ter-

hadap sumber-sumber kekuasaan negara, yang memberikan akses-

akses sosial, politik, dan ekonomi yang setara dengan posisi danjarak 

sosial masing-masing. Posisi marginal memang lebih kentara pada 

kelompok-kelompok Islam arus kecil dibandingkan dengan kelom-

pok Islam arus besar di Indonesia, kendati sama-sama berada di luar 

pagar negara. 

Kondisi terisolasi secara politik, ekonomi, can kultural memang 

menjadi pelataran lain yang menumbuhkan proses reproduksi gerak-

an Islam syariat yang bercorak"salafiyah ideologis' Formalisasi Islam 

rnenjadi medan pertempuran kelas car umat Islam yang mengalami 

isolasi di berbagai bidang kehidupan, kendati aktivis gerakan Islam 

syariat atau gerakan formalisasi Islam menepis asumsi mi.'87 Sejumlah 

elite Majelis Mujahidin misalnya, pernah mengalami kehidupan di-

penjara pada masa rezim Orde Baru karena terlibat gerakan-gerakan 

yang dianggap subversi clan menentang Pancasila sebagaimana yang 

menjadi ciri rezim otoritanian kala itu. Sedangkan para aktivis Hizbut 

Tahrir dan Partai Keadilan (Pemilu 1999) yang kini Partai Keadilan Se-

jahtera) antara lain tercin atas para aktivis masjid kampus dan aktivis-

aktivis Islam yang memang merniliki karakter"lslamis"sejak awal. Ke-

lompok Islam tersebut menunjukkan sikap perlawanan politik secara 

pasityang tergabung dalam gerakanTarbiyah yang terpengaruh oleh 

can mengambil model lkhwanul MusI imin. Sementara elite dan akti-

vis Partai Bulan Bintang (PBB) yang begitu gigih mengusung Piagam 

Jakarta, pada umumnya para mantan aktivis dan keluarga besar Ma- 
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syumi pada masa Iampau, yang sejak Orde Baru tidak memperoleh 

wadah artikulasi politik setelah partai terbesar umat Islam dalam Pe-

milu 1955 itu tidak boleh hidup kembali oleh rezim Soeharto. 

Para aktivis KPPSI di Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki 

geneologi ideologis seperti para aktivis MMI, HTI, PK, P33, dan keluar-

ga besar Bulan Bintang (Masyurni). Di antaranya bahkan ada yang 

mantan anggota DIITII di masa Iampau atau menjadi pengikut can 

pengagum Kahar Muzakkar, selain para aktivis Islam garis keras seper-

ti Laskar Jundullah. Adapun para aktivis penegakan syariat Islam di 

Garut, selain menjadi pendukung atau aktivis HTI can MMI,juga ada 

yang menjadi anggota gerakan-gerakan Islam underground seperti 

Ikhwanul Muslimin. Sedangkan para penggerak dan pimpinan pene-

gakan syariat Islam di Aceh, pada umumnya dan kalangan modernis 

yang pada masa lalu memiliki hubungan ideologis dengan PUSA can 

Daud Beureueh. Kelompok modernis tersebut memiliki kesadaran 

clan artikulasi politik yang menonjol tentang °pengkhianatan Peme-

rintah Pusat"terhadap rakyat Aceh yang selalu menghambat pene-

rapan syariat Islam di Serambi Makkah itu. Para elite di NAD memang 

selalu memutar ulang sejarah, bagaimana rakyat Aceh selalu gagal 

atau digagalkan untuk menerapkan syariat Islam. 

Kondisi psikologis tersisih, tertindas, terasing, dan trauma politik 

masa lampau sedikit atau banyak dapat membeni warna terhadap 

corak keagamaan yang mu itan. Dari keterasingan kemudian melaku-

kan perjuangan untuk bangkit kembali ke pentas nasional dengan 

cara mencetak-ulang memori kolektif seputar kegagalan Piagam Ja-

karta tahun 1945 dan Konstituante tahun 1959. Dalam halini Ichiasul 

Amal, ahil ilmu politikdari Universitas Gadjah Mada, mengemukakan 

anal isis yang tepat seputar posisi kelompok Islam seperti Majelis Mu-

jahidin dan yang memperjuangkan formal isasi syariat Islam di Indo-

nesia, yakni sebagai berikut: 

KeIompok-keIompok seperti Majelis Mujaliidin dan partai-partai 

politik Islam 'radikal' lainnya, adaish kelompok yang terpinggirkan 
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marginal), antara lain karena mereka cuma kelompok kecil saja. 

PPP merupakan partai yang cukup besar, tetapi secara politis pun 

terpinggirkan marginal). Posisi marginal membuat mereka cen-

derung memilih sirnbol politik yang sektarian, yaitu agama yang 

tek stu a I. 

Dari lima aspekyang terkaitdengan kontekskemunculan gerakan 

Islam syariat di Indonesia tersebut, yakni sikius krisis, revitalisasi aga-

ma, konflik/perlawanan ideologis, respons sektarian, dan marginali-

sasi sosial; rnaka setting sosial atau konteks tempat kelahiran dan per-

tumbuhan kelompok Islam yang bercorak salafiyah ideologis" mi 

bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut melibatkan aspek-aspek 

teologis atau ideologis hingga ke aspek-aspek pragmatis atau kondi-

sional, baik di Iingkungan umat Islam sendiri, maupun dengan struk-

tur kehidupan nasional dan global. Pertautan antara dimensi ideolo-

gis dan pragmatis atau antara rariah ajaran dengan realitas sosiologis 

yang berada dalam konstruksi dan struktur gerakan Islam syariat sa-

ling bersenyawa dalam proses cross-cutting of interest (saling silang 

kepentingan) bergantung pada momentum-momentum sosial yang 

dihadapinya. Situasi internal umat Islam dan kehidupan nasional 

maupun global yang dihadapi oleh kelompok Islam syariat dikon-

struksikan sebagai kondisi yang krisis,"kufur'tidak Islami, clan meng-

ancam Islam. OIeh karena itu, diperlukan gerakan Islam yang secara 

tegas clan puritan untuk membawa panji ajanan Islam ke tengah-

tengah masyaakat melalui gerakan penegakan syariat Islam secara 

formal ke ranah negara. Jalan tersebut dianggap sebagai satu-satu-

nya alternatif menuju negara yang serbabaik clan memperoleh am-

punan Tuhan (baldatun thayyibatun Wa rabbun gha für) sebagaimana 

dicita-citakan Islam, 

Dalam gerakan Islam syariat yang bercorak "salafiyah ideologis" 

dimensi keyakinan yang senbateosentrisme dan ideologi Islam yang 

dogmatik, kemudian bersenyawa dengan kondisi sosiologis dalam 

alur kesejarahan yang mengalami persambungan sekaligus perubah- 
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an. Bahwa teologi dan ideologi Islam syariatsebagal sistem keyakinan 

can sistem paham kolektif umat Islam selalu memiliki daya hidup un-

tukbangkitdalam bentuk Salafisme dan Islamisme sebagaimana pola 

gerakan Revivalisme atau Neorevivalisme yang berwajah serba-sya-

nat. Pandangan-dunia-keagamaan bercorak syariat can ideologis 

yang kaku dan doktriner seperti itu memperoleh lahan subur dalam 

ruang sosiologis tertentu terutama pada situasi-situasi sejarah yang 

kritis, yang disebut dengan siklus-krisis. Gerakan Islam ini memiliki 

'trauma politikatau'dendam ideologis"yang cukup kental atas ke-

gagalan perjuangan politik uniat Islam di masa sham. Jadi, terdapat 

indikasi kuat berupa proses saling mendukung serta persambungan 

can perubahan antara aspek-aspek keagamaan yang bersemi dalarn 

sistem keyakinan (teologi) can sistem paham (ideologi) dengan as-

pek-aspek sosial-politik bagi tumbuhnya kembali gerakan Islam sya-

nat di Indonesia pada era konternporer itu. Gerakan mi menampilkan 

dua wajah keagamaan sekaligus, yaitu puritanisme dan politisasi Is-

lam sehingga menarnpilkan corak gerakan salafiyah ideologis. Ada-

pun aspek sosial-politik yang menonjol ialah kontlik persaingan de-

ngan kelompok lain yang dianggap sebagai kompetitor atau bahkan 

ancaman yang membawa nilai-nilai sekulerdan non-lslam,yang dika-

tegorisasikan sebagai konflik keyakinan can ideologi antara sistem 

Islami versus sistem non-Islami. - 

Persenyawaan doktrin Islam yang ketat dan kuat dalam pandang-

an-dunia serba-syariat disertai kondisi-kondisi internal dan eksternal 

yang penuh antagonistik menumbuhkan fanatisme yang tinggi ca-

lam din para aktivis atau pengikut gerakan Islam syariat yang berco-

yak salafiyah ideologis, sehingga kelompok Islam ml menampilkan din 

dalam gerakan "true believers", yakni kelompok yang memiliki fana-

tik-tinggi atau fanatik-hebat (militan). Dalam konteks gerakan massa 

khususnya gerakan keagamaan, doktnin yang bersumber pada Kitab 

Suci dengan keyakinan bahwa perjuangan yang dianutnya merupa-

kan perjuangan satu-satunya dan bersifat abaci, telah membentuk 

suatu gerakan massa atau kelompok massa yang fanatik.'89 
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Bag  kelompok"the true believer'(si fanatik terhebat), kepercaya-

an yang dianutnya bersifatto be or not to be'; merupakan satu-satu-

nya"ban-penyelamaCyang talk akan terguncang oleh gempuran akal 

bagaimanapun can dari mana pun datangnya. 1 ° Dalam kasus gerak-

an Islam syariat, kond isi fanatik-hebat itu dapat dipahami dalam dok-

trin yang mereka yakini, bahwa perjuangan menegakkan syariat da-

lam kehidupan, terrnasuk kehidupan negara, bukan hanya wajib bagi 

setiap Muslim, melainkan juga merupakan jihad satu-satunya, yang 

dalam istilah Abubakar Ba'asyir (Amirul MMI) sebagai pilihan satu-

satunya untuk mat! syahid. Fanatisme atau militansi yang tinggi itu 

semakin menguatdan mengeras ketika perjuangan Islam yang serba-

doktrinal can ideologis seperti itu dihadapkan secara niscaya dengan 

kondisi kehidupan dan kekuatan-kekuatan yang mengancam umat 

Islam dalam konstruksi melawan sistem kafirdan non-Islami. 

Sebagai perbandingan atau contoh lain, Imam Samudra yang terli-

bat dalam kasus born Bali, dengan terang-terangan melalui bukunya 

Aku Melawan Teroris menyatakan dirl sebagai pengikut"Ahlusunnah 

waljarnaah dengan Manhaj Salafush-Shâlih" 191 . Imam Samudra bah-

kan dengan pengakuan sebagai pengikut Salat al-Shâlib" itu, Iebih 

jauh lagi memberikan pengakuan atas tindakannya yang menempuh 

jalur kekerasan atas nama Islam itu, bahwa dirinya suka (demen) pada 

'yang ribut-ribut clan berbau kematian" 92. Dalarn konteks tersebut 

tampakjelas suatu sistem keyakinan Islam tertentu dapat dijaclikan 

rujukan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, ken-

dati dari tinjauan normatif keagamaan hal tersebut salah. Namun, 

satu hal bahwa keyakinan dan paham Islam tertentu ketika diinter-

nalisasikan menjadi suatu nilai yang mendarah-daging, betapapun 

clan pandangan lain dianggap salah, maka pada akhirnya akan tetap 

tumbuh menjadi suatu keyakinan clan paham Islam yang dianggap 

benar oleh mereka yang menganutnya, yang menjadi doktrin ajaran 

yang diyakini dengan sepenuh fanatisme. 

Dalam konteks doktrin Islam, gerakan yang berkarakter salaflyab 

atau puritan, memang melahirkan pandangan can sikap keagamaan 



ISLAM SYARIAT DAN REPRODUKSI"SALAEFYAH IDEOLOGY 	 541 

yang diyakini paling benar atau paling lurus oleh pengikutnya. Keya-

kinan salaliyah yang demikian itulah yang melahirkan perasaan ko-

lektifsebagai'golongan yang selamat" (firqah nájiyah), yakni keyakin-

an akidah dalam hakikat yang tinggi clan paling selamat daripada 

golongan yang lain.' 93  Sebagai perbandingan, bahwa Imam Sarnudra, 

terpidana mati kasus born Bali, bahkan mengaku diri sebagai penga-

nut paharn clan manhaj (metode) "salaf aI-shalijl'atau "ahl al-sunnah 

Wa al-jama'ah' bahkan dirinya mengaku secara terus terang bahwa 

dengan semangatjihad, dia bukan teronis tetapi melawan teronis, ka-

rena itu dirinya "suka dengan yang ribut-ribut can berbau kernatian, 

kendati pernahaman Imam Samudra itu sangat menyesatkan" 1 . 

Dinamika Gerakan Syariat 

Gerakan Islam syariat yang memperjuangkan pelembagaan syariat 

can rnembangun sistem Islam dalam negara sejakawal kemerdekaan 

hingga era Reformasi di Indonesia mengalami reproduksi yang diwar 

nai dialektika yang beragam. Dialektika reproduksi itu berlangsung 

dalarn ranah teologis antara pemurnian agarna clan kenyataan hidup 

yang kompleks, sedangkan secara ideologis terkait dengan berbagai 

kelompoksosial baikdi tubub urnat Islam sendiri maupun masyarakat. 

Artinyajika dikaji dalarn perkernbangan gerakan Salafisrne atau Sala-

fiyah, kelompok Islam syariat sebenarnya merniliki nasab ideologis 

dengan gerakan Salafiyah yang muncul abad ke-20-an, tetapi dengan 

corak yang berbeda. Dengan pihak lain, kehadirannya kendati mern-

ben warna yang kuatdalam gerakan Islam kontemporer,tidakdengan 

sendirinya berjalan rnulus can diterirna oleh arus besar umat Islam 

dan masyarakat luas di negeri yang berpenduduk Muslim terbesar 

ni. 

Dori Salafiyah Reformis ke Ideologis 

Gerakan Islam syariat yang rnemperjuangkan pelernbagaan syariat 

Islam dalam institusi negara kehadirannya rnengalanii reproduksi 
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atau pengulangan kembali. Cetak-ulang gerakan syariat tersebut Se-

lain karena memperoleh ruang dalam kondisi-kondisi internal can 

eksternal umat Islam, pada saat yang sarna didukung oleh sistem ke-

yakinan can paham keagamaan yang memiliki akar pada Salal9yah 

yang mendarah-daging dalam kehidupan para pengikutnya. Karakter 

Salafiyah ditemukan karena gerakan mi memiliki pandangan keaga-

maan yang serbaharfiah can ingin mencetak-ulang Islam zaman Nabi 

dan generasi Salaf al-S hal/h secara harfiah pub dalam era kontempo-

rer saat im. 
Namun, Salafiyah yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan Is-

lam syariat tidak men9ikuti model Salafiyah Reformis sebagaimana 

Muhammadiyah. Salafiyah Reformis melakukan gerakan kembali ke 

Islam murni, tetapi sekaligus melakukan tajdid (pembaruan), sehing-

ga Islam teraktualisasi dan mampu merespons bahkan memberikan 

akomodasi serta sisi alternatif di tengah dinamika zaman modern. 

Dernikian halnya, Salafiyah kelompok Islam syariat juga tidak 

mengikuti model Salafiyah Dakwah. Salafiyah Dakwah sebagaimana 

dikernbangkan oleh kelompok Salafi Yamani can yang sejenis ingin 

menjaga "aqidat al-Salafiyah" yang niurni can menyebarkan paham 

Islam murni itu tanpa melibatkan dalam agenda-agenda dan 

perjuangan politik. 

Salafiyah yang dikembangkan oleh gerakan Islam syariat cende-

rung ke gerakan ideologis, yakni membangun sistem Islam sebagai-

mana zaman Nabi can generasi Kekhalifahan Islam dengan memper-

juangkan Islam, khususnya syariat melembaga secara formal dalam 

kehidupan negara bahkan membangun negara Khilafah Islam. Gerak 

an ml tidak terbatas dalam institusi masyarakat sebagaimana Salafi-

yah Reformis clan Salafiyah Dakwah. Gerakan Salafiyah Islam syariat 

bahkan menganggap penerapan ajaran Islam dalam ranah pribadi 

dan masyarakat sebagaimana dilakukan oleh gerakan Muhammadi-

yah clan lain-lain dianggap gagal can tidak mampu membendung 

sistem non-Islam. Lebih-Iebih setelah gerakan Islam modernis sebagai 
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gerakan Islam tradisional menolak pelembagaan syariat Islam secara 

formal dalam institusi negara. 

Gerakan Islam syariat tidak memasuki agenda pembaruan seba-

gaimana Salafiyah Reformis (Modernis), bahkan sebaliknya cenderung 

nienolak pernbaruan karena pembaruan tidak saja mengandung 

makna mengeliminasi kemurnian lslarn,tetapi sekaligus rnengadopsi 

dan akomodasi terhadap sistem non-Islam yang berasal terutama dan 

Barat. Gerakan Islam syariatjuga tidak sama dengan gerakan SalaI9-

yah Dakwah karena memasuki wilayah perjuangan politik. Orientasi 

paham keagamaan yang demikian itulah yang memberi ciri pemur-

nian sekaligus ideologis yang serbaharflah can kaku dalam gerakan 

Islam syariat, sehingga disebut Salafiyah ideologis yang berbeda de-

ngan Salayah Reforrnis can Salafiyah Dakwah. 

Salal9yah dengan kecenderungan pada pemurnian akidah (tanzhif 
u1-'Aqidatal-Isldmiyyah) ketika bersenyawa dengan paham serba-sya-

nat (Syar'iyyah, Syarisme) tidak akan melahirkan warna keagamaan 

lain, kecuali yang bersifat doktrinal dan legal-formal. Dalam konteks 

Indonesia dengan merujuk pada gerakan Islam yang memperjuang-

kan formalisasi syariat seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Front 

Pembela Islam, dan lain-lain maka tidak mengherankan jika kemu-

dian muncul penilaian stigmatik. Bahwa gerakan-gerakan Islam Se-

perti itu mewakili Islam garis keras atau radikal, yang disebutjuga 

sebagai Salafiyah radikal. 195  Kendati, kategorisasi radikal atau garis 

keras itu banyak dikritik karena sening diidentikkan dengan gerakan 

Islam yang cenderung menggunakan kekerasan fisik. Dalam sebagian 

gerakan Islam mutakhir memang terdapat pola gerakan yang meng-

gunakan kekerasan atau tindakan fisik seperti dilakukan Front Pem-

bela Islam (FPI) dalam memperjuangkan penerapan Islam di ranah 

publik. Namun, dalam kasus gerakan Islam syariat pola "radikal" itu 

lebih ke paham can sikap keagamaan, bukan tindakan kekerasan. 

Sikap keras dalam paham Islam seperti itu dikategorisasikân sebagai 

Islam militan, bukan radikal. 196  Sikap militan tetapi tidak radikal seba-

gaimana ditunjukkan oleh HTI dan MMI dapat dirujuk pada sikap ke- 
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agamaan yang menernpatkan orang Islam yang tidak menyetujui 

formalisasi syariat Islam dalarn negara sebagai munafik dan kafir ke-

yakinan. Sikap keras juga ditunjukkan dengan menolak dernokrasi 

dan pemikiran-pemikiran modern karena dipandangnya bertentang-

an dengan Islam dan sebagai sistem kufur. Sikap militan tetapi tidak 

radikal juga ditunjukkan pula dengan ketidaksetujuannya terhadap 

kelompok-kelompok yang rnenggunakan kekerasan fisik seperti da-

lam sejumlah kasus peledakan born di Indonesia yang dilakukan oleh 

Imam Samudra dan kawan-kawan atau siapa pun yang mengatas-

namakan Islam, karena menegakkan syariat Islam menurut kelompok 

Islam syariat bukanlah dengan born dan teror. 19 ' 

Gerakan Islam rnurni atau pernurnian sesungguhnya dalam seja-

rah kebangkitan Islam di Indonesia telah ditampilkan oleh Muham-

madiyah, Persatuan Islam, dan lain-lain. Gerakan Islam awal abad ke-

20 itu dikenal dengan gerakan Islam modern ataujuga gerakan "sala-

Fyah reforrnis"(SaIayah Modernis"), karena paham keagamaannya 

yang puritan dari segi akidah tetapi berwawasan pembaruan. Salafi-

yah modernis sendiri tidaklah tunggal, karena Muhammadiyah ml-

salnya lebih menampilkan diri Iebih moderat (toleran), sedangkan 

Persatuan Islam lebih radikal) 98  Hefner bahkan mengategorisasikan 

Persatuan Islam (Persis) secara ideologis mirip dengan organisasi lkh-

wan Al-Muslimin di Mesir dan Jamaat Islami-nya Al-Maududi jika di-

bandingkan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di Tanah 

Air.' 

Dalarn perkembangan sejarahnya, gerakan Islam Indonesia yang 

rnemiliki akar pada Salafiyah terutama pada gerakan pembaruan Is-

lam awal abad ke-21 sebagaimana dipelopori Muhamrnadiyah dan 

kelompok Islam rnodernis lainnya. Gerakan Salafiyah reformis ini pada 

perkembangannyajuga mengalarni dinamika atau dialektika gerakan 

yang beragam atau menunjukkan sejumlah kecenderungan. Pada 

modernisme Muhammadiyah, Salafiyah menunjukkan watak yang 

rnoderat, sehingga disebut dengan Salayah "Washathiah' Salafi-

yah Muharnmadiyah cenderung berada di tengah-tengah atau rno- 
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derat, yang membedakan dirinya cari kecenderungan Salafiyah yang 

literal, radikal, harfiah sebagaimana ditunjukkan oleh Salaflyab Wa-

habi,20° atau Salafiyah radikal seperti ditunjukkan Majelis Mujahidin 

dan lain-lain? 01  Namun, sebenarnya Muhamrnadiyah yang semula 

lebih menunjukkan karakter gerakannya pada reformisme keagama-

an, pada masa menjelang can setelah kemerdekaan tahun 1945 

memiliki kecenderungan masuk ke arena pergulatan ideologi-politik. 

Sejumlah kasus seperti dalam keterlibatannya mendirikan partai poli-

ilk P11 (Partai Islam Indonesia) tahun 1937, MIA] (Majelis Islam Ala In-

donesia) tahun 1938, can paling menonjol dalam Masyumi (Majelis 

Syuro Muslimin Indonesia) tahun 1945-1962, termasuk dalam pole-

mik soal Islam sebagai dasar negara can Piagam Jakarta tahun 1945. 

Dalam pergulatan ideologi-politik tersebut, Muhammadiyah secara 

langsung maupun tidak Iangsung, menampilkan kecenderungan Se-

bagai salafiyah ideologis yang melibatkan diri dalam wacana clan 

pergulatan politik di Indonesia. Demikian pula ketika Muhammadi-

yah, lebih tepatnya para elite Muhammadiyah, terlibat kembali dalam 

pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada awal Orde 

Baru, yang sedikit memengaruhi dinamika dirinya sebagai gerakan 

Islam. 

Namun, kecenderungan ideologis pada Muhammadiyah tersebut 

tidak melibaikan gerakan mi secara jauh dan terlembaga melalui or-

ganisasi selain bersifat kiprali elite. Pola Muhammadiyah ni berbeda 

dengan Nandlatul IJiama yang berubah menjadi Partai Politik pada 

tahun 1952 setelah keluardari Masyumi, kemudian tahun 1971 men-

jadi partai politik sendiri. Oleh karena itu, setelah Masyumi dibubar-

kan di era Orde Lama dan Parmusi gagal dalam percaturan politik di 

era Orde Baru, Muhammadiyah sejaktahun 1971 kembali lagi mene-

guhkan dirinya sebagai gerakan dakwah can tajdid (pembaruan) de-

ngan menarik diri darl pergulatan politik praktis. Karakter gerakan 

Islam reformis kemudian dibangun kembali, kendati mengalami pa-

sang-surut dalam mengembangkan orientasi dakwah dan tajdidnya. 

Kecenderungan ideologis yang ditampilkan Muhammadiyah pada 
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masamasa penuh pancaroba itu tidak memengaruhi watakdasarnya 

sebagai gerakan Islam yang moderat. Kendati sampai batas tertentu 

pada saat ni harus menghadapi tarik-menarik di dalam dirinya ketika 

wacana can orientasi pembaruan harus berhadapan dengan 

pemurnian, terutarna ketika mulai bermunculan pemikiran dan ge-

rakan yang cenderung ideologis can formalistik di era Reforrnasi. 

Adapun gerakan Islam yang mengusung perjuangan formalisasi 

syariat yang lahir pada era Reformasi, justru menampilkan karakter 

"salaflyah ideologis" yang cukup kental. Model Islam murni yang di-

tampilkan gerakan Islam syariat menunjukkan orientasi yang kuat ke 

arah skriptural (harfiah can legal-formal) dalam memahami dan meng-

aktualisasikan Islam. Dengan demikian, gerakan ini secara teologis 

menjadi gerakan yang kaku can doktriner. Selain itu, gerakan Islam 

syariat memil iki agenda perjuangan untuk pelembagaan syariat Islam 

secara formal dalam institusi negara can Iebih khusus lagi memba-

ngun negara Khilafah. Dengan memasuki arena negara maka gerakan 

Islam syariat yang ingin menampilkan Islam murni yang kaku can 

ketat sebagaimana paham Salafiyah, kemudian bersenyawa dengan 

Islarnisme yang mempertautkan Islam dengan politik. 

Padahal, dilihat dari latar belakang para aktivisnya maupun paham 

keagamaannya, genakan-gerakan Islam yang mengusung formalisasi 

syariat tersebut sampai batas tertentu memiliki nasab (pertautan) 

teologis dan ideologis dengan gerakan Islam reformis (Islam moder-

nis). Pada umumnya kelompok-kelompok Islam syariat lebih dekat 

dengan kelompok Islam modernis ketimbang dengan kelompok Is-

lam tradisional, kecuali pada Front Pembela Islam (FPI) yang para ak-

tivisnya maupun praktik keagamaan sampai batas tertentu lebih de-

kat ke Islam tradisional. Di antara para aktivis Islam syariat bahkan 

memiliki latar belakang keluarga besar Muhammadiyah atau lebih 

luas lagi keluarga besar Islam modernis, kendati car segi jumlah ma-

sih memerlukan penelusuran data yang Iebih akurat. 

Dalam gerakan Islam syariat yang memiliki nasab teologis can 

ideologis pada modernisme Islam itu, sebagaimana ditunjukkan Ma- 
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jells Muja hid! n, I-lizbutlahrir, clan gerakan penerapan syariat Islam di 

sejumlah daerah, terdapat penyempalan. Penyempalan teologis dan 

ideologis tersebut ditampilkan dalam karakter yang lebih "radikal" 

atau doktriner. Majelis Mujahidin bahkan lebih menunjukkan karakter 

yang militan meski tidak radikal.20' MMI bahkan dalam hal orientasi 

penerapan syariat sangat rnilitan karena merujuk pada rezim Taliban 

sebagal model ideal Islam pada abad modern ini. 203  

Dalam konteks lain tetapi masih dalam dinamika gerakan Salafi-

yah, gerakan Islam syariat sebagai suatu gerakan keagamaan (reli-

gious movements) menampakkan dirl dalam Revivalisme Islam. Feno-

mena tersebut ditunjukkan ketika gerakan ini menjadikan periode 

Salaf di masa lampau sebagai rujukan utama can menggambarkan 

Islam serta kehidupan umat Islam pada khususnya maupun dunia 

pada umumnya dalam kondisi yang krisis atau mengalami dekadensi 

(penyimpangan). Kecenderungan Salafiyah"Revivalis"seperti itu turn-

buh mula-mula untuk memurnikan ajaran Islam clan praktik beraga-

ma kaum Muslim can benbagai penyimpangan dengan idealisasi ke-

hidupan Islam di zaman Nabi clan generasi Salaf sesudahnya. Pada 

perkembangan yang sama atau berikutnya berjuang untuk melaku-

kan formalisasi Islam atau syariat Islam dalam institusi negara. 

Gerakan Islam syaniat yang bercorak Salafiyah "revivalis"tersebut 

dalam perkembangan gerakan Islam di masa lampau tidaklah tung-

gaL Terdapat Salafiyah "Revivalis"yang menampilkan diri sebagal Re-

vivalisme Islam "gradualis"yang lebih cenderung akomodatif, seperti 

penerimaan kelompok Islam modernis dalam Peristiwa Piagam Jakar-

ta clan Majelis.Konstituante pada masa silam. Di pihak lain terdapat 

kelompok Islam yang menampilkan corak"revolusioner"dalam gerak-

an IJIITII di sejumlah daerah di Indonesia. Gerakan penerapan syariat 

Islam yang muncul di era Reformasi itu sesungguhnya karakterdasan-

nya cenderunggradualis' tetapi aktualisasinya menjadi lebih norma-

tifdan doktniner ketimbang kaum revivalis"gradualis" kelompok mo-

dernis tahun 1940-an dan 1950-an. Dengan kecenderungan yang 

doktniner dan normatif, sekaligus menarik Islam ke wilayah ideologi 
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politik, maka corak Salafiyah Revivalis pada gerakan Islam ini pun 

akhirnya menjadi Iebih bersifat ideologis. Karakter ideologis dan ge-

rakan revivaIise path umumnya menganut paham penyatuan atau 

integralisasi Islam sebagai agama can negara (din wa aI-daulot), kern-

ball pada sumber ajaran (Al-Quran dan Sunnah Nabi) secara harl9ah, 

puritan, prinsip kedaulatan can hukum Allah berdasarkan syariat, dan 

jihad sebagai pilar menegakkan syariat Islam melawan sistern jahi-

Iiyah.20  

Dalam kategori mutakhir, gerakan Islam syariat yang menampil-

kan corak Salafiyah ideologis menunjukkan kesamaan karakter de-

ngan gerakan "Neorevivalisme lslam' Kesamaan karakter tersebut 

dapat dirujuk pada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-

Islami di Pakistan, can Taliban di Afghanistan, atau mengikuti Pula 

Revivalisme Wahabiyyah di Arab Saudi abad ke-19. Ciri yang paling 

menonjol darl gerakan Neorevivalis atau Revivalisme Wahabi ialah 

sifat tradisional can konservatif.Tradisional karena kembali ke masa 

lampau Islam secara harfiah, sedang watak konservatif ditampilkan 

dengan kecenderungan serba-"ortodoks" (kolot) dalam menghadapi 

realitas zaman modern yang niscaya. Sebuah karakter yang berbeda 

dengan Revivalisme kaum Reformis di Dunia Islam. 

Karakter Islam syariat yang menunjukkan orientasi ideologis ('sa-

lafiyah ideologis") semakin kental dengan fokus perjuangannya yang 

cukup militan dalam memperjuangkan tujuannya, yakni pelemba-

gaan syariat Islam dalam negara hingga terbentuknya negara Khila-

fah. Kendati pelembagaan syariat khususnya membangun negara 

Khilafah itu tidak secara nyata ingin rnengganti struktur Negara Indo-

nesia, namun karakter can perjuangan ideologi Islam melekat dalam 

gerakan Islam syariat. Dengan kata lain, gerakan Islam syariat tidak 

semata-mata memiliki corak keagamaan murni, tetapi merupakan 

gerakan ideologis. Sebagai gerakan ideologis, kelompok Islam syariat 

tidak semata-mata bergerak secara pragmatis, tetapi memiliki akar 

pada pandangan-dunia (world-view) Islam yang melekat dalam sis-

tem gerakannya, yakni Islamisme. Memang belum dapat diprediksi ke 
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arah mana strategi can arah gerakan untuk membangun kekhilafah-

an Islam jika gerakan tersebut semata-mata membangun kesadaran 

dan wacana bagi umat Islam tanpa kelanjutan pada perjuangan mem-

bangun struktur negara Khilafah dalam dunia nyata. 

Sistem keyakinan, paharn, dan praktikkeislaman yang berkarakter 

ideologis dibangun di atas prinsip integralisrne Islam. Bagi kelornpok 

Islam syariat, konsep kaffahU  dalam perintah Allah "masuklah ke da-

lam Islam dengan kaffah'dimaknai secara absolut."Kâffah"dilekatkan 

dengan "syamil"(menyeluruh), sehingga merupakan sifat dan si dan 

ajaran Islam, sekaligus melekat dengan keharusan setiap Muslim Un-

tuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Pandangan Islam yang 

demikian membentuk konstruksi keagarnaan yang serba-absolut Se-

kaligus doktriner dengan menempatkan Al-Quran can As-Sunnah 

sebagai nash yang mutlak can literal (tekstual) yang tak boleh ber-

ubah (qath'iy) di atas penggunaan rasio dan perubahan. Pandangan 

Islam syariat yang demikian dalam karakter Salaflyah menjadikan Is-

lam pada zaman Nabi Muhammad can para Khalifah Al-Rasyidin Se-

bagai model utama kehidupan yang niscaya, yang harus direproduksi 

sarna can sebangun dalam zaman modern kapan pun can di mana 

pun. Kendati pada umumnya para pemimpin dan aktivis gerakan Is-

lam syariat tersebut berasal cari nasab kelompok reformis atau mo-

dernis, dalam memahami syariat Islam dan pandangannya tentang 

politik Iebih menunjukkan tipologi tradisional yang bercorak Salafis-

me dan Islamisme yang serbanigid dan harfiah. 

Ketika Islamisme melekat dalam sistem gerakan Islam, maka pada 

akhirnya akan bertemali erat dengan aktivisme politik. Dengan kata 

lain, bahwa gerakan Islam dengan karakter Islamisme dapat bergerak 

dalam bandul perjuangan ideologi di ranah keyakinan keagamaan 

hingga ke aktivitas politikyang pada ujungnya bersifat eksklusif. Pada 

aras sikap keagamaañ, kaum Islarnis (meneka yang menganut paham 

Islamisme atau ideologi politik Islam) memil iki kesadanan yang tinggi 

can termotivasi kuat secara ideologis untuk meneguhkan dininya Se-

bagài pelurus tenhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap 
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'tidak Islami" 205 . Artinya, car keyakinan Islam ideologis semacam itu 

maka gerakan Islam semacam itu akan menempatkan dirinya sebagai 

"Islami" berhadapan dengan pihak lain yang "tidak Islarni sehingga 

melahirkan eksklusivisme dan sektanianisme Islam yang militan. 

Dengan keyakinan ideologis seperti itu, maka kelompok Islam sya-

nat sening menempatkan kelompok Islam lain yang tidak memper-

juangkan atau tidak setuju dengan formalisasi syaniat dalam institusi 

negara sebagai tidak Islam!, munafik, can lebih jauh lagi kufur i'tiqadi 

(murtad). Sedangkan dalam konteks umum memandang umat Islam 

saat ini berada dalam sistem sekuler can kufun. Kecenderungan eks-

kiusif dan memvonis pihak lain "tidak Islami" can 'kufur" tersebut, 

termasuk untuk golongan Islam lain, tentu semakin menunjukkan 

sikap militan hingga radikal ketika memasuki wilayah aktivitas politik 

dalam bangunan Islam politik. 

Pada masa lalu, pada awal pergerakart Indonesia hingga peristiwa 

Piagam Jakarta can Majelis Konstituante tahun 1956-1959 gerakan 

Islam syariat menunjukkan karakter/corak Islamisme, yakni gerakan 

ideologi-politik Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar ne-

gara can pelembagaan syariat Islam nielalui jalur negara/konstitusi. 

Kondisi ni muncul bersamaan dengan situasi baru ketika Indonesia 

sebagai negara baru yang dicitacitakan mernerlukan konstitusi dan 

ideologi dasar negara yang akan menjad Vweltanschauung"atau pan-

dangan-dunia (world-view) sekaligus dasar ideologi negara. Dalam 

konteks mi Islamisme Iahirsebagai keniscayaan sejarah karena negara 

yang dicita-citakan memang belurn rnemiliki konstitusi dan format 

dasar yang definitif, sehingga tawaran Islam sebagai dasar negana 

menjadi sesuatu yang realistik dan memperoleh dukungan luas dan 

kekuatan-kekuatan umat Islam. Namun, pada peniode Reformasi !sla- 
 
- 

misme yang mengambil bentuk menghidupkan kembali Piagam Ja-

karta telah kehilangan konteks can dukungan politik, sehingga tidak 

memperoleh dukun9an yang luas dari sesama golongan Islam sen-

din. 
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Dalam peristiwa pemberontakan/pembangkangan DI/Til di Jawa 

Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan daerah-daera lain gerakan Islam 

syariat menunjukkan karakter/corak Islamisme yang paling rigid, ya-

tu pembentukan negara Islam. Format Negara Islam tersebut tentu 

saja menghadapkan gerakan mi secara niscaya harus berhadapan 

dengan struktur negara-bangsa yang berdasarkan Pancasila. Gerakan 

mi bahkan melalul kekerasan atau konflik bersenjata, meskipun untuk 

peristiwa DI/Til di Aceh berakhir dengan damai. Dalarn kasus DIITII 

inilah gerakan Islam merupakan bentuk respons yang paling reaksio-

ner yang menunjukkan karakter dan masalah yang paling rumit dan 

kompleks karena berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan 

secara umum ketika Indonesia belum stabil sebagai sebuah negara 

yang baru merdeka. Sedangkan gerakan-gerakan untuk menghidup-

kan kembali Piagam Jakarta maupun penerapan syariat Islam di Se-

jumlah daerah ada yang memiliki kemiripan seperti dalam perjuang-

an rakyat Aceh untuk memperoleh Otonomi Khusus dengan konflik 

yang diwarnai kelahiran Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada pula yang 

menunjukkan karakter Iebih lunak dan moderat dengan rencana ge-

rakan yang terbuka seperti KPPSI di Sulawesi Selatan, Majelis Muja-

hidin, dan HizbutTahrir Indonesia. 

Gambaran masa Iampau mengenai perjuangan ideologis tersebut 

dapat menjelaskan bahwa gerakan Islam syariat yang mereproduksi 

diii menjadi saIafiyah ideologis" dengan melakukan persenyawaan 

Salafiyah can Islamisme, dapat bergerak dalam dinamika car yang 

bercorak moderat hingga radikal, car teologis ke ideologi, dan dan 

ideopologi ke politik, dengan militansi yang tinggi dan cenderung 

eksklusifatau sektarian terhadap golongan lain di kalangan umat Is-

lam dan Iebih jauh lagi dengan golongan masyarakat lain. Dalam di-

namika atau dialektika yang semacam itu, maka gerakan Islam syariat 

yang bercorak"salafiyah ideoIogis bukan saja berbeda dari Salafiyah 

Reformis pada masa Iampau maupun Salafiyah Dakwah yang muncul 

belakangan, tetapi Iebih khusus lagi menjadi tampak doktriner dan 

militan baik secara teologis maupun politik. Dalam konteks mi maka 
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kelompok Islam syariat sering menu njukkan sikap reaktif bahkan ter-

kesan menolak pembaruan sebagaimana dulu diusung oleb Salafis-

me reformis ala Muhammadiyah, bahkan tidak menunjukkan fokus 

pada gerakan dakwah secara luas/umum, sehingga yang muncul ke 

permukaan ialah 'politisasi Islam" atau 'politisasi syariat' secara eks-

klusif pula. 

Dengan legitimasi agama yang cenderung membangun orientasi 

sikap yang eksklusif keiompok Islam syariat mengajukan pertanyaan, 

mengapa masyarakat Islam gagal rnewujudkan identitas Islam dan 

implernentasi syariat (formulasi tradisional hukum Islam yang men-

jadi sistem hukum dan etika yang komprehensif) sebagai jalan hidup 

yang telah ditetapkan Tuhan, padahal umat Islam telah mendapat 

kemerdekaan sejak beberapa dekade? Tidakkah Al-Quran menyebut 

orang yang mengabaikan perintah Tuhan sebagai orang kafir dan 

rnurtad? 20° Pertanyaan kelompok Islam syariat itu mengandung pe-

San bahwa umat Islam akan berhasil dalam membangun kehidupan-

nya sesuai dengan sistem Islam apabila syariat Islam dijalankan seba-

gaimana mestinya. Jalan kemestian seperti itu dapat diwujudkan 

dengan kembali pada ajaran atau syariat Islam yang murni dengan 

mengikuti jejak generasi Salaf yang saleh. Dalam konteks inilah, ge-

rakan Islam syariat menempuh jalan Islam Salafiyah atau Islamiyah 

sebagai sistem keyakinan, pemahaman, dan praktik Islam yang di-

pandang autentik atau murni. Sebaliknya, manakaja umat Islam ma-

sih memakai sistem lain maka kehidupannya tidak akan menemukan 

jalan yang dikehendaki atau dicita-citakan sebagaimana Allah meng-

hendakinya demikian. lntinya bahwa Islam dikonstruksi sebagai ajar-

an Islam yang serbamutlak dan totalitas dalam keseluruhan aspek 

dan komitmennya, yang harus diyakini, dipahami, dan diamalkan se-

cara mutlak pula oleh para pemeluknya. 

Pertanyaan kelompok Islam syariat semacam itu tentu saja tidak 

sepenuhnya diterima oleh kalangan Islam yang merrilliki pandangan 

yang reformis. Bag! An-Naim, analisis tersebut rnemang tepat, tetapi 

masih perlu pembahasan Iebih jauh. Mengapa ideologi Islam cende- 
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rung pada penegakan syariat dan mengapa tidak dilakukan peneliti-

an kritis mengenai syariat dalam praktik kaum Muslim di masa WILL 

Penelitian yang kritis itu penting karena masili terdapat problem-

problem serius yang menyangkut rumusan-rumusan syariat masa 

lalu, lebih-lebih yang terkait dengan bangunan sistem politik nasional 

dan relasi internasional, terrnasuk pengakuari tentang perempuan 

dan hak-hak non-Muslim dalam peradilan pidana can sebagainya. 

Padahal, syariat Islam itu sendiri bukanlah merupakan keseluruhan 

dad ajaran Islam, selain itu aktualisasinya dalam kehidupan publik 

sering kali menimbulkan kesuiitan-kesulitan jika tanpa revisi, refor-

mulasi, can rekonstruksi sebagaimana tesis An-Na'im.'°' Di sini tun-

tutan tentang pentingnya reformulasi pemaknaan dan aktualisasi 

syariat Islam jika umat Islam ingin maju dalam kehidupan modern. 

Dengan kata lain perlu pembaruan tentang forrnulasi syariat Islam. 

Namun, logika An-Na'im tersebut tetap ditolak oleh kelompok Is-

lam syariat, yang selalu memiliki landasan keyakinan, paham, can 

praktik keagamaannya sebagaimana yang selama mi mereka anut 

seputar integralisme Islam yang baku. Bahwa syariat Islam bagi ke-

lompok Islam syariat merupakan sentral can penerapannya hanyalah 

soal waktu yang memerlukan perjuangan dan sosialisasi talk kenal 

Ielah. Kelompok Islam mi bahkan mengemukakan keheranannya de-

ngan kelompok Islam lain yang tidak ingin memperjuangkan pene-

gakan syariat Islam, trmasuk keheranan kepada tokoh-tokoh Islam 

yang tidak menghendaki penerapan Syariat Islam. 208  

Dari dialektika antara orientasi pemurnian dan pembaruan seperti 

diuraikan itu, maka kelompok Islam syariat lebih condong pada pe-

murnian ketimbang pembaruan Islam, bahkan hingga batastertentu 

menunjukkan sikap alergi terhadap pembaruan. Pembaruan Islam 

selain dapat mencederai keautentikan atau kemurnian Islam, juga 

digambarkan sebagai membawa ideologi atau pemikiran liberal-

sekuler can sistem kufur Iainnya yang bertentangan dengan Islam. 

<arena itu, kelompok Islam syariat sebagaimana pada umumnya 

kaum Salafiyah yang puritan dan serbaharfiah, lebih-Iebih dengan 
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karakter yang ideologis, sangat sensitif terhadap pemikiran yang 

diindikasikan sebagai pembawa paham sekularisme, liberal isme, dan 

belakangan pluralisme. 209  

Kelompok Islam syariat meyakini sepenuhnya tentang kesempur-

naan Islam yang tidak memerlukan pemikiran lain buatan manusia. 

Islam tidak memerlukan pembaruan atau pengembangan pemikiran. 

Dalam kaitan mi, kelompok Islam syariat sebagaimana disuarkan 

oleh Irfan S. Awwas (Ketua IJmumTanfidziyah Majelis Mujahidin Indo-

nesia),menyatakan sebagai berikut: 

'Kebenaran Islam adalah sempurna dan final. Ajarannya bersifat 

integral (menyatu}, sesuai fitrah manusia, dan komprehensif (me-

lingkupi), yang cocok untuk segala zaman. OIeh karena itu, Islam 

tidak memerlukan pengembangan atau pembaharuan; juga tidak 

memerlukan periodesasi peniikiran, seperti yang dikenal Barat 

yang menggarnbarkan perubahan mendasar dalam pandangan hi-

dup serta sistem nilai mereka. Make ape yang disebut periode 

klasik, pertengahan, modern, dan post-modern, tidak dikenal di 

dalam Islam. Agania rahmatan Ill alamin mi, paling hanya rnemer-

lukan penafsiran dan elaborasi yang merujuk kepada sumbernya 

yang autentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw." 21°  

Dialektika penerapan Islam maupun syariat Islam dalam kenyata-

an hidup memang menjadi tidak s!derhana. Penafsiran can elaborasi 

tentang Islam yang sempurna, integral, dan final pun dapat beragam, 

Iebihiebih yang menyangkut penerapannya dalam kenyataan hidup 

umat Islam. Sementara fenomena dunia (al-dunyô) dengan segala 

macam urusannya (al-umi)r aI-dunyôwiyyah) juga sangatlah kom-

pleks, yang melahirkan banyak ragam tatsir sosial mengenai realitas 

sosial sebagaimana menjadi kajian ilmu-ilmu sosial dan kemanu-

siaan. 

Dalam konteks dinamika gerakan Islam syariattersebut baiksecara 

umum mengenal pertautan antara syariat Islam clan kelildupan, mau- 
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pun yang berkaitan dengan hubungan antara Islam dan politik tidak-

lah sesederhana dan semutlak sebagaimana perspektif integralisme 

kalangan Islam syariat. Selain terdapat paham lain yang berbeda, 

yakni paham sekuler dan modernis, juga kenyataan sosio-historis 

umat Islam sendiri dalam kurun waktu dan ruang kesejarahannya 

demikian beragam dan selalu diwarnai berbagai dinamika. Lebih khu-

sus lagi, dinamika gerakan Islam syariatyang bercorak"salafiyah ideo-

Iogis"yang mengalami pergeseran can bahkan berbeda car Salaflyali 

reformis/modernis dan Salafiyah dakwah, juga selain rnenampilkan 

keragaman dalam onientasi gerakan Saiafiyah, sekaligus menunjuk-

kan kecenderungan baru ke arah yang Iebih politik, radikal/militan, 

doktniner/normatif, dan eksklusif/sektarian dalam relasi dengan ke-

lompok Islam lain can masyarakatyang bersifat majemuk. Pergeseran 

dalam orientasi gerakan Islam tersebut semakin menunjukkan arena 

yang cenderung menyempit dan terbatas dari gerakan Islam kontem-

porer di tengah anus besar Islam yang luas can moderat di Indone-

sia. 

Kontinuitas dan Perubahan 

Kehadiran gerakan Islam syaniat apa pun coraknya merupakan corak 

gerakan Islam yang memiliki tempattertentu di kalangan urnat Islam. 

Kehadiran gerakan Islam syaniat jika dikaitkan dengan genakan orto-

doksi Islam masa Iampau bahkan mengalami proses reproduksi ca-

lam kontinuitas (persambungan) can perubahan bahkan diskontinui-

tas (keterputusan) yang menyatu dalam Islamisasi can perkembangan 

Islam di Indonesia.211  Secara umum kontinuitas can perubahan me-

mang merupakan dua ciri menonjol dari perkembangan Islam di In-

donesia pada awal abad ke-20. Kontinuitas ditandai oleh kecende-

rungan kaum Muslim untuk: (1) melestarikan pelbagai kepercayaan 

can praktik keagamaan, yang sebagian besar tidak bisa diterima di 

daerah-daerah tertentu; dan (2) membatasi Islam hanya dalam ben-

tuk ritual can tidak menginspirasikan perubahan dalam kehidupan 

sosial, kultural, clan materiil. Sedangkan perubahan menggambarkan 
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proses re-Islamisasi yang terus-menerus di kalangan kaum Muslim, 

yang mencakup: (1) upaya untuk mengembangkan pemahaman yang 

benar tentang praktik-praktik keagamaan can usaha-usaha yang di-

arahkan untuk pemurnian kepercayaan dan ritual Islam can penga-

ruh-pengaruh yang menyimpang; (2) penegasan kembali ajaran-ajar-

an pokok Islam tentang urusan-urusan keduniaan; dan (3) penafsiran 

terhadap Islam yang memberikan dasar sebuah wawasan, bahwa Is-

lam memiliki potensi can kemampuan untuk beradaptasi can ber-

ubah.112  

Secara umum jika menengok ke sejarah Islam di Indonesia, pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam tumbuh sejakabad ke-i 3 hingga ks-i 7 

yang menandal kejayaan kekuasaan Islam tersebut. Perkembangan 

formalisasi Islam dalam negara memiliki setting atau akar sosio-histo-

ris yang bercorak politik kekuasaan ataupolitik istana' Islam menjadi 

simbol era baru ketika melembaga dengan negara (kenajaan) ketika 

berhadapan atau memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kerajaan-

kerajaan sebelumnya yang bercorak Hindu. Sejak itu Islam melalui 

jatur kerajaan menjadi hegemoni baru dalam di Kepulauan Nusantara 

pasca hegemoni Hindu. 23  Terdapat kecenderungan bahwa di pusat-

pusat kekuasaan Hindu yang kuat can meninggalkan akomodasi so-

sio-kultural can politik yang juga kuat, maka Islam hadir dalam ben-

tuknya yang Iebih sinkretis sebagaimana berkembang di JawaTengah, 

Yogyakarta, can Jawa limur bagian pedalaman yang mengalami pe-

ngaruh kuat kekuasaan Mataram dan Majapahit. Di daerah-daerah 

pedalaman tersebut Islam sinkretis berada dalam dialektika persam-

bungan (kontinuitas) ketika Hindu can Islam memperoleh tempat 

khusus dalam diri pemeluknya. Proses tersebut berlangsung melalui 

akulturasi atau adaptasi kultural yang relatif harmonis atau bersifat 

komplementer. Kendati dari sisi Salafiyah yang muncul di kemudian 

han, Islam sinkretis tersebut dapat dipandang sebagai keterputusan 

(diskontinuitas) atau perubahan (ketercemaran) karena tidak lagi me-

mancarkan watak Islam yang asli atau puritan. 
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Sementara perkernbangan Islam di daerah-daerah dengan penga-

ruh Hindu yang tidak begitu kuat seperti di Jawa Barat, Sumatra (ter-

rnasukAceh), dan Sulawesi dan belahan Indonesia luar-Jawa lainnya 

tanipak sekali wajah Islam yang lebih Salafi atau puritan ("Islam mur-

ni'). Daerah-daerah mi secara kultural memiliki watak kebudayaan 

maritim dan perladangan. Secara teologis termasuk wilayah di mana 

gerakan Islam reformis can revivalis tumbuh kuat. Sedangkan secara 

politik termasuk tempat berkembangnya Partal Syarikat Islam pada 

awal pergerakan can menjadi basis kemenañgan Partai Masyumi ta-

hun 1955. Di wilayah-wilayah Kepulauan Nusantara yang bercorak 

kultur maritim, peladang, dan pengaruh Hindu yang relatif Iemah itu-

lah kemudian gerakan Salafiyah Islam memperoleh ruang sosiologis 

yang lebih leluasa. Gerakan Islam bercorak Ortodoksi itu bahkan 

menunjukkan karakter sangat kaku dandoktriner. Di kemudian han 

bahkan gerakan Islam di wilayah mi disertai kemunculan sejumlah 

pemberontakan dan gerakan protes yang radikal seperti dalam ge-

rakan-gerakan Milenari di Banten, Cianjur, Garut, dan dalam penistiwa 

pemberontakan WTI di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Seiatan, dan 

Sulawesi Selatan. 

Kendati formalisasi ajaran Islam khususnya syariat Islam melalui 

negara selalu muncul dan mengalami reproduksi dalarn setiap per-

kembangan sejarah umat Islam di Indonesia, terdapatfenomena yang 

menarik yang menunjukkan persambungan (kontinuitas) can per-

ubahan atau bahkan keterputusan (diskontmnuitas) cari gerakan ter-

sebut. Fenomena persambungan can perubahan tersebut adalah - 

sebagai benikut: 

Pertama, dalam aspek paham clan praktik keagamaan. Kehadiran 

gerakan Islam syariat rnerupakan cetak-ulang Islam yang serbaharfiah 

atau tekstual can sederhana dalam memahami dan mempraktikkan 

Islam sebagai mazhab Hanbali atau 'aN al-atsar" (ohl a!-hadits) pada 

masa awal Islam. Model paham Islam yang demikian dalam perkem-

bangan aliran Islam termasuk dalam mazhab Salafiyah, sebuah aliran 

yang paling tua yang tumbuh bersama Mu'tazilah, Maturudiyah, can 
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Asyariyah.24  Paham Islam Salafiyah ingin mengonstruksi Islam masa 

kini persis sama dengan Islam pada masa ideal, yakni pada masa Nabi 

dan generasi Sahabat,Tabiin, dan Tabiin-Tabiin (Salofal-ShaIib). 

Format ulang Islam era Salaf itu dikonstruksi dengan paham yang 

serba-syariat, yang semakin rnenampilkan Islam yang rigid can kaku 

sebagaimana pandangan syariat memang berwatakdemikian. Kare-

na itu, ketika Islam mazhab Salafiyah itu dikonstruksi ke dalam gerak-

an syariat, maka mengandung proses diskontinuitas sekaligus, karena 

menampilkan Islam Salafiyah ke paham clan praktik Islam yang sema-

kin legal-formal can doktrinal. Di sinilah terjadi akumulasi penyeder-

hanaan paham dan praktik Islam dalam gerakan Islam syariat. Salafi-

yah sendiri dalam dirinya mengandung potensi Islam yang sederhana, 

dalam arti serbaharfiah can lateral, sehingga sering pula disebut Se-

bagai paham IsIam"tradisionaI' yang mengembalikan Islam ketradisi 

masa lampau di era Salaf. Kesederhanaan itu diakumulasikan dengan 

pandangan Islam syariat, yang serbalegal-formal can doktriner. 

Keduo, Islamisasi ala syariat. Kelompok Islam syariat sebagaimana 

ditunjukkan oleh MMI, HTI, KPPSI, dan yang memperjuangkan pene-

rapan syariat Islam di sejumlah daerah mengonstruksikan ajaran Is-

lam ke dalam aspek syariat. Dengan selalu merujuk pada pandangan 

Syaltut tentang ajaran Islam meliputi akidah dan syariat, secara sadar 

kelompok Islam mengambil dimensi syariat untuk diaktualisasikan 

sebagai "tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan' Arti-

nya, kelompok Islam syariat ingin melakukan Islamisasi kehidupan 

melalui syariat atau dalam makna sederhana "Islamisasi ala syariat 

Islamisasi ala syariat tersebut mengikuti pola pemikiran "Yuris Abad 

Pertengahan" 25, ketika Islam pasca-kejatuhan kekhilafahan Islam di 

Bagdad tahun 1258 telah mengalami pencemaran karena pengaruh 

tentara Mongol kala itu. Kembali pada syariat, berarti kembali pada 

pemurnian Islam sekaligus membawa umat Islam untuk memperoleh 

pedoman yang pasti dalam menjalankan ajaran yang murni melalui 

syariat. Dalam situasi krisis, maka syariat menjadi jalan paling mudah 
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can sederhana dalam meluruskan praktik ajaran Islam di kalangan 

kaum Muslim. 

Islamisasi melalui jalur syariat yang memiliki persambungan de-

ngan Islam era Abad Pertengalian tersebut memang memberikan 

kepastian mengenai pelaksanaan ajaran Islam di kala umat meng-

alami krisis. Namun, pada saat yang sama membawa konsekuensj 

pada reduksi atau penyederhanaan (simplifikasi) ajaran dan proses 

Islamisasi ke aspek can orientasi yang serba-syariat. Dimensi ajaran 

akidah tidak mengalami apresiasi, sehingga umat Islam kehilangan 

perspektifteologis yang luas, bahkan dimensi akidah pun kemudian 

ditarik ke wilayali yang rigid dalam format syariat. Konstruksi Islam 

can Islamisasi serba-syariat inilah yang membawa pada penyederha-

naan berikutnya, yakni menyederhanakan atau mentransformasikan 

Islam can Islamisasi ke depan proses "Syariatisasi" Pola "Syariatisasi" 

Islam tersebut pada akhirnya semakin menggeser Islam ke dalam for-

mat yang selain serbalegal-formal can doktriner, Iebih jauh lagi ber-

orientasi pada struktur atau bercorak strukturalisme. 

Pola syariatisasi"struktural"yang ditampilkan deli kelompok Islam 

syariat dapatdijelaskan dengan perhatian yang sangat kuatterhadap 

formalisasi syariat Islam dalam struktur negara. Syariat Islam tidak 

cukup diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat 

Muslim tetapi harus menembus struktur negara. Kelompok Islam sya-

nat membongkar can seolah tidak percaya pada penerapan Islam 

melalui jalur "kultural'ç karena selain dipandang gagal atau lambat, 

juga tidak mampu menjadi alternatif terhadap hegemoni sistem non-

Islami yang dianggap merusak kehidupan umat Islam, yang masuk 

melalui negara dan berbagai jalur kehidupan yang menimbulkan kri-

sis. OIeh karena itu, jalan paling efektif bagi kelompok Islam syariat 

ialah pelembagaan syariat Islam secara formal melalui struktur nega-

ra, yakni penerapan syariat Islam melalui jalur"struktural 

Dengan pendekatan struktural, kelompok Islam syariat memiliki 

pandangan yang kuat bahwa syariat Islam harus dilegislasikan dalarn 

Perundang-undangan Negara baikdi tingkat nasional melalui Piagam 
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Jakarta maupun di sejumlah daerah melalui peraturan daerah (qa-

nun) dan peraturan lainnya dalam institusi pemerintahan daerah. Le-

bih jauh lagi Islam diformulasikan pada perjuangan membangun 

negara Islam dalam format negara Khilafah sebagaimana pada masa 

lampau. Formulasi negara Khilafah sebagaimana diusung HizbutTah-

rir semakin mempertegas proses cetak-ulang paham Salafiyah yang 

tidak terbatas pada ranah teologis, tetapi Iebih khusus lagi ke ranah 

ideologis, sehingga gerakan Islam syariat menampilkan diri dalam 

karakterdan orientasi Salafiyah ideologis. 

Pelembagaan syariat Islam secara formal can struktural tersebut 

menempuh dua corak proses, yaitu pertama datang dari atas (Islami-

sasi top-down) melalui adopsi negara terhadap hukum Islam dengan 

motif yang berbeda satu sama lain. Pada masa kerajaan sebagai bagi-

an dari simbol keislaman yang melekat dalam kerajaan-kerajaan Islam 

yang bersangkutan. Pada masa penjajahan Belanda lah ir karena poll-

tik-Islam yang bersifat domestikasi Islam. Proses yang kedua berasal 

dari bawah (Islarnisasi bottom-up),yakni merupakan hasil perjuangan 

kelompok-kelompok Islam car bawah seperti yang terjadi pada masa 

sesudah kemerdekaan sebagaimana yang dialami umat Islam di Aceh 

dan Iahirnya beberapa undang-undang seperti UIJ Perkawinan can 

lain-lain, yang kemudian dikodifikasi menjadi bagian car hukurn na-

sional khusus bagi pemeluk Islam. Di Aceh bahkan telab dipraktikkan 

hukum cambuk sebagai salah satu manifestasi penerapan hukum Is-

lam (hudOd). 
Dalam corak pelembagaan atau formalisasi lslamjenis in' terdapat 

proses yang berkesinambungan atau kontinuitas, yakni daya adaptasi 

negara dalam rezim pemerintahan mana pun yang cukup Ionggar 

atau aspiratif. Akomodasi negara itu menggambarkan betapa Islam 

atau syaniat Islam Iebih-lebih yang bercorak parsial atau mungkin kul-

tural tidak merupakan ancaman atau gangguan bagi negara bahkan 

sebaliknya dapat menjadi faktor pendukung stabilitas negara karena 

dapat memenuhi kepentingan keagamaan mayoritas penduduk In-

donesia yang beragama Islam. Sikaptersebut boleh jadi bukan karena 
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kemurah-hatiari rezim kekuasaan, melainkan sebagai bagian dan po-

litikakomodasi untukmeredam gejolakpolitik sekaligus meraih keun-

tungan politiktertentu tanpa menggariggu atau mengancam kepen-

tingan negara yang bersifat penting atau mendasar. Dalam konteks 

ini"politik lslam"Hindia Belanda seolah diproduksi ulang deli setiap 

rezim pemerintahan Indonesia setelah negeri ml merdeka, yang me-

nunjukkan bahwa Islam sebagai ritual-ibadah atau syariat dalam 

makna khusus (parsial) tidak menjadi masalali can bahkan memper-

oleh akomodasi legal-formal. Tetapi Islam atau syariat Islam sebagai 

domain politiktetap dibatasi clan hanya memperoleh akomodasi par-

sial dalam negara, bahkan untuk Sulawesi Selatan hingga kini belum 

memperoleh legislasi politik untuk Otonomi Khusus sebagaimana di 

Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini gerakan Islam syariat da-

lam politik-kenegaraan tetap mengliadapi respons clan akomodasi 

yang brcorak domestikasi sebagaimana pada zaman penjajahan. 

Ketiga, formalisasi syariat Islam jalur struktural. Kelompok Islam 

syariat secara gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam 

kehidupan negara. Formalisasi Islam jalur strukturai tersebut dalam 

sejarah terdekat merupakan bentuk cetak-ulang perjuangan Piagam 

Jakarta tahun 1945. Kegagalan Piagam Jakarta tahun 1945 tidak me-

nyurutkan sebagian kelompok Islam untuk mengulangnya kembali, 

kendati tahun 2000 usaha tersebut kandas kembali. Namun, setelah 

kandas dua kali itu, ternyata tidak menyurutkan kelompok Islam sya-

nat dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam secara struktural 

di ranah negara, karena setelah itu perjuangan diwujudkan dalarn-

gerakan penerapan syariat Islam di sejumlah daerah. Piagam Jakarta 

boleh gagal di tingkat"negara naslonal'ctetapi tidak berarti mati atau 

berhenti untuk diperjuangkan di "negara provinsl"atau "negara dae-

rah tingkat Il Di beberapa daerah menunjukkan keberhasilan, Iebih-

Iebih di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam konteks in' Pigam Ja-

karta tahun 1945 tidaklah mati, tetapi mengalami metamorfosis atau 

cetak-ulang dalam gerakan penerapan syaniat Islam di sejumlah dae-

rah. 
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Gerakan formalisasi syariat Islam dalam perkembangan umat Is-

lam menunjukkan gejala persambungan dalam sejarah Islam di Indo-

nesia. Di era Reformasi kembali ke sejarah terdekat, yakni Piagarn Ja-

karta taliun 1945. Sedangkan ke sejarah masa silam yang lebih jauh 

ke era kerajaan Islam di berbagai daerah di negeri W. Dua rentang 

sjarah Islam itulah yang selalu menjadi alasan bagi kelompok Islam 

syariat untuk menerapkan syariat Islam secara formal melalui struktur 

negara. Bahwa perjuangan dan penerapan syariat Islam dalam kehi-

dupan negara bukanlah sesuatu yang a-historis bagi kelompok Islam 

syariat, sebaliknya merupakan jalan yang memiliki legitimasi kese-

jarahan yang kuat. 

Sejarah terdekat pun menunjukkan akomodasi negara terhadap 

pelembagaan syariat Islam. Bahwa pelepasan tujuh kata Piagam Ja-

karta tidak menutup formalisasi Islam dalam bentukyang lain seperti 

dibentuknya Departemen Agama can sejumlah Undang-Undang 

khusus sebagai akomodasi umat seperti UU Perkawinan tahun 1974. 

Pada era Orde Baru dan Reforrnasi bahkan sejumlah Undang-Undang 

telah ditetapkan seperti tentang zakat, haji, wakaf, pendidikan, can 

lain-lain, yang mengandung unsur atau dimensi syariat Islam. Jadi 

terdapat mata rantai akomodasi negara terhadap formalisasi Islam, 

kental bersifat parsial. Bagi kelompok Islam syariat, akomodasi negara 

terhadap unsuratau aspeksyariat Islam tersebut bukan menyurutkan 

perjuangan untuk mencukupkan pelembagaan syariat melalul nega-

ra dengan pola yang bersifat reformatif atau aktualisasi nilai-nilai Se-

cara tidak langsung. Akomodasi tersebut bahkan dijadikan alasan 

penguat bahwa negara sesungguhnya dapat lebih terbuka clan le-

luasa mengizinkan atau mengakomodasi aspirasi umat Islam untuk 

menjalankan syariat Islam secara "kaffah" sebagaimana mereka per-

j uang kan. 

Formal isasi Islam dalam sejarah terjauh di Kepulauan Niusantara, 

merupakan reflikasi car pengalaman umat Islam pada era kerajaan-

kerajaan Islam sejak akhir abad ke-1 3 atau pada puncaknya abad ke-

17 sebelum kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan tahun 
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1945 diwarnai ketegangan antara Islam can negara. Pada periode mi 
muncul ketegangan bahkan konflik paling keras dalam sejarah gerak-

an Islam, yakni pemberontakan Darul Islamfrentara Islam Indonesia 

seperti terjadi Dacia masa awal clan pasca-kemerdekaan dengan Se-

bab-sebab yang kompleks clan tidak semata-mata didorong oleh sen-

timen atau faktor keagamaan. 

Pada masa Orde Baru reproduksi gerakan formalisasi ajaran Islam 

sempat muncul pula, tetapi mengalami kegagalan karena rezim pe-

merintahan Soeharto menerapkan kebUakan deideologisasi can de-

politisasi. Kebijakan rezim baru tersebut dengan keras tidak menole-

ransi Iahirnya ideologi dan politik lain di luar kerangka ideologi Pan-

casila can menyebabkan marginalisasi gerakan ideologis umat Islam 

dalam kancah nasionàl. Kendati pada masa-masa akhir keruntuhan 

Orde Baru sempat terjadi akornodasi Islam dalam negara, masih tetap 

dalam kerangka ideologi Pancasila yang tidak memberi ruang bagi 

tumbuhnya politik aliran terutama ideologi politik Islam yang meng-

usung formalisasi syariat Islam dalam negara. 

Pada era Reformasi terjadi perubahan-perubahan politik yang 

memberi peluang Dacia artikulasi kelompok Islam yang mengusung 

Piagam Jakarta dan formalisasi syariat Islam. Kendati untuk Piagam 

Jakarta pada akhirnya mengalami kegagalan, dalam bentuk lain me-

lahirkan pelembagaan syariat Islam melalui akomodasi negara seper-

ti terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam clan penerapan unsur-unsur 

syariat Islam di sejumlah daerah. Keseluruhan proses legislasi syariat 

Islam tersebut ditempuh mengikuti jalur konstitusional yang demo-

kratis can dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. 

Dalam hal mi pelembagaan syariat ditunjukkan melalui praktik 

hukum keluarga can penerapan ajaran Islam yang bercorak ritual 

seperti zakat, berpakaian Islami, larangan minuman keras, pemberan-

tasan judi, can pemberantasan kemaksiatan serta penerapan unsur-

unsursyariat Islam sejenisnya yang telah beriangsung lama dan men-

jadi realitas sosiologis kehidupan umat Islam sejak masa kerajaan- 
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kerajaan Islam hingga saat ini. Jalur ni ditempuh ada yang telah me-

miliki legislasi, ada pula yang sedang berproses di sejumlah daerah. 

Keempat, membangun format ulang negara Islam. Khusus dalam 

kasus HizbutTahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia 

(MMI), keduanya rnengusung pula agenda perjuangan negara Khila-

fah. Namun, antara HTI clan MMljuga sedikit berbeda dalam menam-

pilkan isu negara Khilafah mt HTI sangat menonjolkan isu negara 

Khilafah bahkan mengusungnya sebagai agenda perjuangarl dengan 

skope Kekhilafahan Dunia Islam yang bersifat transnasional dan bu-

kan dalam bentuk negara-bangsa. Sedangkan MMI lebih fokus pada 

isu dan agenda penerapan syariat Islam dalam institusi negara, tetapi 

yang menyangkut negara Khilafah lebib banyak ditekankan pada 

ajakan kepada umat Islam untuk mendukung dibangunnya negara 

Khilafah, tanpa kejelasan di mana negara Khilafah itu harus dibangun 

dan dalam format seperti apa. Tetapi, balk HTI maupun MMI berpan-

dangan sama bahwa hanya dalam negara Islam atau negara Khilafah 

itulah syariat Islam dapat diberlakukan can niemperoleh persinggah-

an yang kuat, bukan di negara yang mereka sebut sekuler atau berada 

dalam sistem kufur (Barat). Dalam isu negara Islam atau negara Khi-

lafah, gerakan Hil can MMI berbeda dengan gerakan penerapan sya-

nat di sejumlah daerah yang tidak mengangkat isu negara Islam ke-

cuali terbatas pada Otonomi Khusus sebagai "rumah politik" bagi 

pemberlakuan syariat Islam. 

Sebagai suatu perjuangan politik, gerakan penegakan syariat Is-

lam dan formalisasi Islam sebagai ideologi negara hingga cita-cita 

negara Islam boleh dikatakan sebagal gejala modern dalam perkem-

bangan sejarah Islam. Gejala ini dimulai sejak awal abad ke-20 ketika 

gerakan-gerakan Islam lahir can terlibat dalam gerakan kebangkitan 

nasional. Waktu itu Sarekat Islam dengan tokoh kuncinya Tjokroami-

now menjadi titik pangkal awal gerakan ideologi politik Islam can 

perjuangan menegakkan syariat Islam di burni Indonesia yang dicita-

citakan, kendati bangunan negara Islam yang didambakan itu masih 

belum sepenuhnya jelas. Dalam hal ini fenomena Piagam Jakarta ta- 
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hun 1945puntidaklepasdari prakondisi gerakan Islam awal kebang-

kitan nasional itu, sebagaimana hasil penelitian Dengel dalam kutip-

an berikut mi: 

'Ketika pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tahun 1945 dihicarakan dasar 

filsafat dari negara yang akan didirikan, semua partai Islam 

menghendalci sebuah negara yang berasaskan Islam. Namun, 

tidak ada gambaran yang Islas bagaimana sebenarnya hentuk dan 

sebuah negara yang demikian. 

Tjokroaminoto don muridnya Kartosuwirjo sudah sejak tahun 

1 920-an memperjuangkan ide sebuah negara Islam dan pengertian 

mereka atas sebuah negara yang demikian itu adalah sebuah ne-

gara yang henar-henar nienjalankan Syariat don hukun Islam Se-

suai dengan ajaran Al-Ouran don sunah Nabi secara kansekuen 

don menyeluruh. 

Pada urnumnya para politlsi partai Islam waktu itu berpenda-

pat, bahwa negate yang akan didinikan harus didasarkan atas 

ajaran agama Islam karena mayoritas bangsa Indonesia adalah 

penganut agama Islam. 

Buku-buku dan artikel yang dikarang oleh para nasionalis Is-

lam sebelum Proklamasi, monunjukkan bahwa mereka sudah sejak 

dini memikirkan den membahas bentuk dari negara yang akan 

didirikan, tetapi tidak tendapat konsep yang dapat digunakan. 

Karangan-Karangan tersebut Iebih banyak berisi hal-hal yang 

umuni. 

Banulah karya Z.A. Ahmed yang ditarbitkan pada Mel 1949, 

yang ruenurut pengarangnya cetakan pertamanya sudab habis ten-

jual dalam waktu hanya tiga bulan karena banyaknya permintaan, 

dapat mengajukan sebuah konsep tentang bentuk sebuah negara 

Islam.""' 

Dengan kata lain, dilihat dalam konteks sejarah Islam bahwa sejak 

awal abad ke-20 itulah lahirfenomena baru yang menyangkut waca- 
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na can perjuangan mengenai pertautan Islam can negara. Pertautan 

Islam clan negara atau politiktersebut merupakan gejala modern me-

ngenai kehadiran Islam di Nusantara, ketika umat Islam berhadapan 

dengan isu "negara-bangsa" (nations state) yang terbilang baru. Feno-

mena baru tersebut direspons dengan tawaran Islam sebagai dasar 

negara pada era sebelum Prokiamasi Kemerdekaan tahun 1945 hing-

ga kasus perdebatan di Majelis Konstituante tahun 1955-an setelah 

Indonesia merdeka. Repons paling radikal bahkan tampil dalam for-

mat tuntutan terbentuknya Negara Islam sebagaimana dalam pens-

tiwa DI/TIl di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, 

dan sejumlah daerah di Jawa Tengah pada kurun waktu 1049-1964. 

Kedua bentuk respons umat Islam tersebut berakhir dengan kega-

galan, sehingga baik Islam sebagai dasar negara, Piagam Jakarta, can 

Negara Islam Indonesia tidak pernah lahir dan tumbuh di negeri yang 

mayonitas penduduknya beragama Islam itu. 

Oleh karena itu, ketika HTI yang didukung oleh MMI, mengusung 

perjuangan membangun negara Khilafah, maka terdapat kontinuitas 

sekaligus diskontinuitas dalam gerakan ini. Kontinuitas (persambung-

an) dirujuk pada keinginan kembali untuk membangun format struk-

tur negara Islam dalam bentuk negara Khilafah zaman Nabi dan era 

kekhalifahan Islam masa lampau dengan legitimasi era kerajaan Islam 

di Indonesia. Tetapi, sekaligus mengalami diskontinuitas karena per-

juangan seperti itu telah berkali-kali gagal di negeri berpenduduk 

mayonitas Muslim mi karena struktur negara-bangsa (NKRI) yang tidak 

menghendaki demikian, juga tidak memperoleh dukungan luas clan 

mayoritas Muslim di negeri ini. Lebih-lebih ketika negara Khilafah 

Islam yang diusung bersifat trans-nasional, maka semakiri memper-

besartingkat kesulitan dalam mewujudkanna dalam struktur negara 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila can dianggap final oleh anus 

besar kekuatan Islam di negeri mi. Gerakan cetak-ulang negara Islam 

dalam bentuk kekhilafahan itu akhirnya tidak lebih sebagai gerakan 

ideologis ketimbang gerakan politik, artmnya terbatas pada penyadar-

an can wacana, kendati bagi kelompok Islam syaniat boleh jadi diya- 
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kini sebagal perjuangan yang panjang yang dapat diwujudkan balk 

secara ideologis maupun politik. 

Kelirna, bahwa perjuangan politikatau politisasi Islam Iebih khusus 

lagi politisasi syariat Islam dalam negarã yang secara mencolok dimu-

Iai pada era kebangkitan nasional, tetapi memiliki akar kesejarahan 

dalam era kerajaan-kerajaan Islam di masa silam terdapat kesinambu-

ngan (kontinuitas) sekaligus perubahan atau keterputusan (diskonti-

nuitas). Pada masa penjajahan ketika umat Islam menunjukkan aktua-

lisasi diri dalam kancah politik, maka sesuai dengan kebijakan politik-

Islam Hindia Belanda (politik Snouck Hougronje) pada saat itu pula 

kebijakan politikterhadap umat Islam bersitat represi atau tidak ako-

modatif. Sikap represi clan tidak akomodatif ini mengalami kontinui-

tas pada masa pasca-kemerdekaan balk pada era Orde Lama maupun 

Orde Baru hingga era Reformasi pada setiap rezim pemerintahan. Ge-

jala kontinuitas itu menunjukkan bahwa Islam sebagal wilayah politik 

(ad-Din wa ad-Dauldt) tidak akan memiliki tempat dalam struktur ne-

gara Indonesia yang bercorak negana-bangsa yang sudah final dan 

dibangun di atas fondasi ideologi Pancasila, kecuali untuk bagian-

bagian tertentu atau parsial dan wilayah penjuangan Islam politik 

tersebut. 

Sikap represif can tidak akomodatif terhadap perjuangan forma-

lisasi Islam di wilayah politik tersebut dapat dirujuk secara mencolok 

pada kasus DI/T11. Bahwa ketika Kartosoewirjo melakukan perlawanan 

terhadap Belanda dengan menolák hijrah ke Yogyakarta yang telah 

menjadi kebijakan politik Pemenintah Poser saat itu, dengan jelas Pe-

merintah Pusat menunjukkan toleransi terhadap°pembangkangan" 

tersebut, bahkan menunjukkan dukungannya. Namun, ketika pada 

proses berikutnya E pem bang kangan U Kantosoewirjo menjelma men-

jadi DI/TIl, niaka tidak terdapat ruang lagi untuk akomodasi kecuali 

represi atau penumpasan. Sikap serupajuga berlaku dalam kasus per-

lawanan rakyatAceh dan kemudian pemberontakan DI/Til pimpinan 

Daud Beureueh yang bergerak dalam bandul antara otononii daenah 

clan perjuangan Islam politik.Jika di kernudian hari pada era Reformasi 
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Aceh memperoleh Otonomi Khusus, maka konteks dan substansi 

yang terkandung di dalamnya bukanlah pelembagaan politik bagi 

Islam dan umat Islam, tetapi lebih sebagai akomodasi kepentingan 

politik yang pragmatis atau bersifat mutuality of interest" (saling 

mendukung kepentingan) yang secara fundamental tidak meng-

ganggu apalagi mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila maupun kebijakan-kebijakan 

umum politik-kenegaraan di tingkat Pemerintah Pusat. 

Keenarn, sejauh yang menyangkut formalisasi Islam dalam negara 

atau di wilayah politik terdapat pula fenomena perubahan atau dis-

kontinuitas dalam diri umat Islam atau kelompok-kelompok Islam. 

Dalam penistiwa Piagam Jakarta can Konstituante seluruh kelompok 

Islam baik clan kalangan tradisional maupun modernis bersatu clan 

berada dalam satu sikap yang sama, yaitu mendukung pelembagaan 

syaniat Islam bagi penneluk-pemeluknya (tujuh kata dalam Piagarn 

Jakarta) can menjadikan Islam sebagai dasar negara (dalam persi-

dangan Konstituante). Bahkan Partai Sarekat Islam Indonesia (1 3511) 

dan Nandlatul Ulama (NV) yang waktu itu telah memisahkan diri dan 

can konflik dengan Masyumi berada dalam satu barisan memper-

juangkan Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante. 

Namun, setelah Deknit Presiden 5 Juli 1959 kelompok Islam kemu-

dian terpecah lagi, bahkan NU berada dalam satu banisan bersama PKI 

dan kaum nasionalis dalam payung Nasakom,justru ketika Masyumi 

memperoleh tekanan politik yang keras can kemudian dibubarkan 

oleh rezim Soekarno bersama kekuatan-kekuatan politik lain yang 

menentangnya. Ketakbersambungan atau bahkan keterputusan poli-

tik seperti itu terus berlanjut hingga era Orde Baru ketika nezim Soe-

harto menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila di mana NV pa-

ling awal menenimanya dan kemudian mengarnbil posisi paling be-

rani dengan menyatakan bahwa Negara Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila telah final. 

Pada dua kasus yang disebutkan itu terjadi perubahan atau dis-

kontinuitas sikap pada seba9ian kelompok Islam yakni NV, yang ben- 
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beda dari arus ideologi politik Islam lain. Pada rentang setelah keluar 

cari Masyurni can menjadi partai politik sendiri clalam masa Sidang 

Konstituante, NU cenderung Iebih sening berbeda dalam mengambil 

posisi dan peran politiknya dad arus Islam yang lain, sehingga me-

nimbulkan polarisasi yang semakin tajam antara Islam tradisionalis 

clan modernis. Jika salah satu piliak mendekat pada kekuasaan, yang 

lain mengambil posisi menjauh, demikian yang sering terjadi, Se-

hingga posisi politik umat Islam pada era Orde Baru paling rentan dan 

mengalami marginalisasi yang cukup serius. Sejak Orde Baru itulah 

fragméntasi politik umat Islam semakin meluas, yang berpengaruh 

terhadap keberadaannya di era baru Reformasi. 

Diskontinuitas atau perubahan bahkan tampak semakin melebar 

pada peristiwa politik untuk memperjuangkan kembali Piagam Ja-

karta dalam Amandemen UUD 1945 di persidangan MPR pada era 

Reformasi. Kalangan Islam politik terbelah dua antara yang pro can 

kontra. Dua organisasi besar Islam yang sering disebut mewakili anus-

utama, yakni NU can Muhammadiyah berada dalam sikapyang sama, 

yakni tidak mendukung perjuangan memasukkan kembali Piagam 

Jakarta dalam konstitusi dasar negara pada saat Amandemen UUD 

1945 sejak tahun 2000. Sedangkan kelornpok-kelompok Islam lain 

seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia can Persatuan Islam cende-

rung tidak menunjukkan sikapyang tegas. Kelompok-kelompok Islam 

dari arus-kecil yang secara terang-terangan mendukung Piagam Ja-

karta seperti Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam Indonesia, can 

HizbutTahnir Indonesia. Dalam konteks inilah formalisasi Islam meng-

alami diskontinuitas politik baikdalann arus-utama (main-stream) so-

siologi politik di tubuh umat Islam sendiri lebih-lebih dalam konteks 

yang lebih luas di tubuh bangsa Indonesia. 

Di luar dua kekuatan Islam itu, gerakan formalisasi syariat Islam 

dalam negara maupun masyarakat, kini bahkan memperoleh p eno  

lakan secara keras can terbuka cari kelompok neomodernisme Islam. 

Lebih-Iebih oleh generasi baru yang memiliki kecenderungan pada 

Islam liberalis, yakni Janingan Islam Liberal (JIL) yang memiliki akar 
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budaya-keagamaan NUdaniaringan IntelektualMudaMuhammadiyah 

(JIMM) yang berakar pada Muhammadiyah. Penolakan tersebut pada 

perkembangan berikutnya melahirkan medan persaingan can konilik 

pemikiran baru yang cukup tajarn, yang sering dikategorisasikan se-

bagal pertentangan antara kelompok Islam "literal" (Islam formalis) 

can kelompok Islam "liberal" (Islam substantif), yang mewarnai dma-

mika baru gerakan Islam di Indonesia. Penolakan itu tampknya bukan 

malah menyurutkan gerakan Islam syariat, tetapi seolah menambah 

vital itas untuk terus bergerak ke area publik dengan dasar total bah-

Wa perjuangn menegakkan syariat merupakan panggilan keimanan 

yang diyakini benar berhadapan dengan arus pemikiran can keyakin-

an Islam yang dianggapsekulerY'liberal'c can "tidak Islami' sebagai-

mana sering dipublikasikan oleh kelompok Islam syariat dalam me 

nanggapi penolakan dari kelompok Islam lain. 

Ketujuh, dalam era Reformasi formalisasi Islam dalam tema pene-

rapan syariat Islam, menunjukkan fenomena baru setidak-tidaknya 

dalam dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertamo dari aspek 

pelaku muncul gerakan-gerakan Islam yang tergolong pendatang 

baru seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), HizbutTahrir Indo-

nesia (HIl), dan lembaga-lembaga Islam sejenis di sejumlah daerah. 

Organisasi-organisasi Islam baru tersebut secara terbuka dan terus-

rnenerus mengusung penerapan syariat Islam, bahkan kadang berha-

dapan dengan kelompok Islam arus-utama. Hal tersebut mengan-

dung isyarat terjadinya pergeseran atau perubahan aktor penggerak 

formalisasi Islam di luar arus-utama politik dan organisasi kemasya-

rakatan Islam, yang berbeda car era awal kemerdekaan can tahun 

1950-an. Namun, kendati secara kelembagaan pelaku atau aktornya 

berbeda,secara ideologis tampaknya tidak berbeda karena pada 

umumnya para aktivisnya car golongan tua adalah para aktivis dalam 

partai politik atau pendukung partai politik Islam terutama Masyumi, 

Parmusi, dan PPP. Sementara pada generasi mudanya berasal dan 

keluarga besar partal politik Islam tersebut atau setidak-tidaknya me- 
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miliki alam pikiran yang sejalan dengan kelompok Islam politik yang 

berideologi politik Islam. 

Kecenderungan yang kedua, gerakan formalisasi Islam dari aspek 

substansi clan area perjuangan menampilkan pola yang tampak uto-

pis dan radikal, tetapi dalam wajah lain menunjukkan sikap yang rea-

listis can pragmatis. Dalam mengusung tema, gerakan formalisasi 

Islam era Reformasi ini menunjukkan wajah Salafiyah yang sesung-

guhnya clan bahkan tampak utopis, yaitu dengan mengambil diksi 

"Syariat Islam"sebagai isu utama untuk sebuah cita-cita membangun 

Sistem Islam"yang ideal atau"kaffah" Narnun, dalam aktualisasi ge-

rakannya tampak akomodatif clan pragmatis karena dalam retorika 

yang sering dikemukakan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatu-

an Republik Indonesia dan menempuh Iangkah konstitusional, ken-

dati HTI can MMI rnengusung pentingnya negara Khilafah Islam. Ke-

cenderungan pragmatis tersebut pada masa datang masih perlu 

pembuktian. Apakah pelernbagaan syariat dalam negara dan Iebih 

khusus lagi membangun"numah politi k'dan negara Khilafah itu pada 

ujungnya menuju pada format Negara Islam atau negara Khilafah In-

donesia terutama ketika memperoleh peluang politik (political oppor-

tunity)? Kemungkinan Iainnya, boleh jadi terbatas pada wacana de-

ngan dosis tinggi yang muaranya semata-rnata untuk perjuangan 

pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh dalam Negara Kesatu-

an Republik Indonesia. Dua kernungkinan tersebut masih belum ca-

pat dipastikan kecenderungannya pada waktu dekat mengingat ge-

rakan syariat Islam masih berumur pendek clan belum menjadi anus 

besar dan arus-utama di Indonesia, kendati berlarigsung sangat vokal, 

gigih, dan militan. 

Bagi sebagian aktivis dan tokoh gerakan Islam syariat, tidak men-

jadi soal bentuk apa pun Negara Indonesia, yang penting berlaku 

syariat Islam. Bagi kelompok ini, negara Islam bersifat fleksibel, yakni 

negara yang di dalamnya berlaku syariat Islam secara total atau "kaf-

fah' tidak peduli apakali Indonesia itu merupakan 'Republik Batu" 

atau apa pun. Inilah yang membedakan gerakan Islam mi dengan DI/ 



ISLAM SYARIAT 

Til yang terfokus pada formal isasi bentuk Negara Islam, kendati sama 

substansinya, yakni memberlakukan syariat Islam. Sedangkan bagi 

kelompok lain, negara Islam merupakan keniscayaan, dalam hal ini 

negara Khilafah lslamiyah. Dalam kaitan in' diniungkinkan terjadi pro-

ses saling mendekat, yakni antara kegigihan untuk menerapkan sya-

nat Islam daiam institusi negara dan proses menuju format negara 

Islam sebagai sebuah persambungan, yang oleh Andree Feilliard 

dikatakan berlangsung"sedikit demi sedikit' mula-mula kecil kemu-

dian mengalami "over-bidding"sehingga menjadi besar dan luas s& 

bagaimana perjuangan Maududi di Pakistan. 217  1-ITI misalnya tidak 

henti-hentinya menyuarakan tema pembentukan Khilafah Islam, bah-

kan tahun 2006 di Jakarta menggelar berbagai acara dengan meng-

angkat tema besar"Saatnya Khilafah Islam Memimpin Dunia' 

Demikian pula dengan isu"rumah politikyang bernama Otonomi 

Khusus, terutama dalam kasus gerakan Islam syariat melalui KPPSI/ 

KPSI di Sulawesi Selatan. Persoalannya ialah apakah "rumah politik" 

yang dikehenclaki itu sekadar "numah panggung" (sementara, semi-

permanen) atau "rumah beton" (permanen), hal itu masih bersifat 

samar. Logika atau dalih "numah politik" tersebut tampak sejalan 

dengan pemikiran Ibn Tairniyyah, bapak Salafiyah Islam klasik, yang 

memandang bahwa cita-cita Syaniat hanyalah mungkin diterjemah-

kan dalam kehidupan masyarakat manakala dilindungi dan dijaga 

oleh pedang penolong yang bernama wikiya (organisasi politik),' 18  

sehingga tokoh penting gerakan Salafiyah mi memandang perlu ada-

nya politik syariat (of-Siyasah aI-Syar'iyyah). Sikap serupa juga dapat 

dinujuk pada pemikiran Al-Bana, Quthb, Maududi, yang intinya me-

mandang bahwa pelembagaan syariat Islam yang paling utama ialah 

negara dan negara Islam dibangun untuk menerapkan syariat Islam. 

Kecenderungan memerlukan negara seperti itulah yang dapat mem-

bawa pada penjelasan mengapa kelompok Islam syariat tidak merasa 

cukup dengan perjuangan penerapan syariat Islam sehari-hari dalam 

kehidupan umat/masyarakat melalui proses kesadaran pemeluknya 

(perjuangan kultural) sebagaimana pandangan Muhammadiyah dan 
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Nandlatul Ulama. Perjuangan penerapan syariat Islam tersebut bagi 

kelompok mi secara niscaya memerlukan lapangan ikhtiar politik 

(perjuangan struktural), balk untuk menerapkan syariat Islam mau-

pun struktur negara Islam (negara Khilafah) yang menjadi tempat 

paling ideal untuktegaknya syariat Islam. 

Kedelapan, gerakan Islam syariat di Indonesia ditinjau dari aspek 

aktor atau pelakunya yang cenderung kontinu ialah kelompok Islam 

reformis atau modernis. Kecuali dalam peristiwa Piagam Jakarta ta-

hun 1945 dan Majelis Konstituante tahun 1955-an yang melibatkan 

seluruh kelompok Islam termasuk kalangan Nandlatul Ulama can 

Perti yang mewakili kelompok Islam tradisional, pada hampir seluruh 

gerakan yang membawa isu formal isasi Islam dalam kehidupan ne-

garä selalu melibatkan kelompok Islam modernis. Pada tahun 1920-

an dan 1930-an tokoh-tokoh Sarekat Islam can Persis, yaitu Tjokro-

amnoto, Kartoseowirjo, Agus Salim, A. Hassan, can Muhammad Nat-

sir terlibat aktif dalam memperjuangkan Islam sebagai kékuatan 

ideologi. Perjuangan kelompok Islam mi dimulai sejak terlibat dalam 

polemik dengan Soekarno can tokoh-tokoh netral-agama lulusan 

pendidikan Belanda/Barat soal Islam versus nasionalisme (kebangsa-

an) hingga dalam peristiwa Piagam Jakarta tahun 1945 can Majelis 

Konstituante tahun 1959. 

Dalam perumusan/perjuangan Piagam Jakarta dan perdebatan 

Majelis Konstituante pun Para tokoh Islam modernis sangat mendo-

minasi. Demikian pula yang terlibat dalam gerakan DIITII, yaitu Karto-

soewirjo, Kahar Muzakkar, dan Daud Beureueh berasal dari kalangan 

Muslim modernis/reformis. Demikian pula dengan gagasan mengern-

balikan Piagam Jakarta awal Orde Baru yang banyak dilakukan para 

eks aktivis Masyumi dan kemudian Parrnusi. Dalam era Reformasi pun 

gerakan serupa didominasi oleh kekuatan-kekuatan dan para tokoh 

serta aktivis dari kalangan Islam modernis baikdi partai-partai politik 

maupun organisasi kemasyarakatan. Para aktivis MMI, HTI, dan KPPSI 

pun pada umumnya berasal dan memiliki akar sosial dari kelompok 

Islam modernis. 
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Fenomena aktor yang lebih didominasi oleh kelompok Islam mo-

dernis tersebut tampaknya Iebih pada faktor kapabilitas. Bahwa para 

tokoh car kaum modernis Islam mi dengan modal pendidikan atau 

pengetahuan umum dan ilmu agama memang memiliki kesadaran 

can kemampuan relatif paling memadai dalam merespons isu-isu 

modern seperti tentang hubungan Islam can negara melebihi ka-

langan Islam tradisional. Buku-buku tentang Islam can negara ditulis 

oleh Z.A. Ahmad, Agus Salim, rand Ma'ruf, HAMKA, Ki Bagus Hadi-

kusuma, Soekiman, Muhammad Natsir, clan lain-lain pada masa per-

gerakan nasional clan awal kemerdekaan, semuanya dari kalangan 

modernis. Termasuk karya Tjokroaminoto dengan Islam dan Sosial-

isme. Bahkan, Kartosoewirjo clan Kahar Muzakkar pun menuangkan 

pemikiran-pemikiran mereka tentang negara Islam yang diperjuang-

kan can dicita-citakannya. 119  Fenomena tersebut lebih menunjukkan 

posisi kelas menengah dari kaum modernis yang tampak Iebih siap 

dalam melibatkan chi untuk berwacana soal-soal Islam dalam gejala 

modern ketimbang kalangan Islam tradisionalis yang waktu itu lebih 

banyak menguasai ilmu-ilmu Islam klasik semata. 

Adapun gejala anak-anak muda dan pewanis Islam modernis yang 

kini terllbat dalam gerakan Islam syariat yang berbeda dengan arus 

modernisme Islam sebelumnya, tampaknya dapat dibaca dalam per-

geseran posisi kelas sosial di tubuh kaum modernis sendini. Pada masa 

Iampau para tokoh Islam modernis berasal dari kelas menengah yang 

independen clan berlatar belakang Muslim yang secara sosial-ekono-

mi can pendidikan sejajar dengan kaum nasionalis-sekuler atau na-

sionalis-netral agama. Kini terdapat kecenderungan bahwa para akti-

vis gerakan Islam syariat yang mewarisi atau memiliki nasab kaum 

modernis tampak mengalarni marginalisasi sosial-ekonomi car arus-

utama stratifikasi sosial di negeri ini, terutama dalam relasi dengan 

negara clan elite-elite lain dalam pergulatan nasional. Fenomena mar-

ginalisasi elite mi dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi for-

malis clan radikal danipada generasi modernis sebelumnya yang mo-

derat can berwawasan Islam lebih luas. 



ISLAM SYARIAT DAN REPRODUKSI SALAFIYAH IDEOLOGIS" 	 575 

Kesembilan, berkenaan dengan kegagalan can keberhasilan ge-

rakan Islam syariat. Cerakan Islam untuk menerapkan syariat Islam di 

Aceh clan di sejurnlah daerah mengalami keberhasilan, sedangkan 

untuk Piagamiakarta can otonomi khusus di Sulawesi Selatan rneng-

alami kegagalan can belum berhasil, tampaknya terkait dengan kon-

stelasi politik-keagamaan. Dengan analis teori ketegangan-struktural 

melalul pendekatan konflik dapat dijelaskan bahwa apabila besaran 

masalah sedemikian berat disertai ketegan9an sosial-politik yang 

tinggi seperti terjadi di Aceh, maka akomodasi negara terhadap ke-

pentingan umat Islam menjadi besar sehingga gerakan Islam syariat 

akan memperoleh keberhasilari. Sebaliknya manakala besaran masa-

Iah can ketegangannya relatif kecil atau biasa, maka akomodasi nega-

Ta pun menjadi kecil atau biasa, sehingga gerakan Islam syariat tidak 

akan mencapai keberhasilan. Dalam kaitan inilah bandul gerakan Is-

lam syariat selain akan ditentukan oleh faktor internal umat Islam 

sendiri,tidak kalah pentingnya faktoreksternal. Dengan kata Iain,fak-

tor-faktor keagamaan bertemali eratdengan faktor-faktor sosial-poli-

tikdalam relasi internal dan eksternal umat Islam di tengah pergumul-

an kehidupan masyarakat dan negara. - 

Kesepuluh, bahwa gerakan Islam syariatjika dikaitkan dengan ge-

rakan kebangkitan Islam memiliki persambungan karakter dengan 

Revivalisme Islam sebagaimana diternukan padaWahabiyyah di Arab 

Saudi pada akhir abad ke-19. Lebih khusus lagi memiliki pertautan 

ideologis dengan Neorevivalisme Islam sebagaimana ditampilkan 

oleh Ikhwanul Muslimin, iamaat-i-IsIami, dan Taliban, yang memiliki 

karakter Iebih tradisional can Iebih konservatif. Aka dipertautkan de-

ngan gerakan reformisme Islam di Indonesia, maka gerakan Islam 

syariat tampak Iebih dekat pada karakter Persatuan Islam daripada 

Muhammadiyah. 

Respons don Pertentun gun 

Dalam sejarah perjalanan umat Islam Indonesia, gerakan Islam yang 

bercorak Salafiyah ideologis atau kelompok Islam lain yang memper- 
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juangkan torn -ialisasi Islam dalam struktur negara sebagaimana di-

tunjukkan oleh kelompok Islam syariat ternyata mengalami diskon-

tinuitas (keterputusan) atau mengalami metamorfosis pada era Re-

formasi. Kendati kelompok Islam arus-utama seperti Muhamrnadiyah 

clan Nandlatul Ulania pernah terlibatdalam perjuangan atau gerakan 

formalisasi Islam dalam struktur negara seperti dalam peristiwa Pia-

gam Jakarta tahun 1945 can Sidang Konstituante tentang dasar ne-

gara Islam versus Pancasila pada tahun 1959-an, kedua organisasi 

Islam terbesar diTanah Air itu melakukannya karena perdebatan clan 

proses tawaran Islam saat itu memang dibuka secara konstitusional 

can merupakan proses yang demokratis can niscaya. Ketika akhirnya 

gagal can tidakditerima, maka kedua organisasi Islam tersebut akhir-

nya menerima konsensus nasional untuk menyctujul, mengakui, clan 

bersedia hidup dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Panca-

sila. 

Pada era Reformasi keadaan can posisi pendukung gerakan for-

malisasi Islam dalam negara berbeda dengan tahun 1945 dan 1959 

itu, karena hanya diwakili oleh kelompok-kelompok Islam arus kecil, 

tetapi cukup vokal clan militan. Dua kekuatan besar Islam di Indone-

sia, yaitu Muhammadiyah can Nandlatul Ulama, maupun kelompok 

neomodernis yang dipelopori Nurcholish Madjid can Abdurrahman 

Wahid tidak berada dalam arus gerakan formalisasi Islam mi. Ketua PP 

Muhammadiyah, A. Syai Maarif, can Ketua Umum PBNU, Hasyim 

Muzadi, di sejumlah kesempatan menyampaikan ketidak-setujuan 

terhadap usaha formalisasi syariat Islam yang muncul kembali sejak 

awal Reformasi itu. Perkembangan politik nasional setelah itu, yaitu 

pada SidangTahunan MPR-RI tahun 2002, memang akhirnya memu-

tuskan tidak adanya perubahan dalam Pembukaan IJIJD 1945 clan 

Pasal 29 UUD 1945, sehingga usulan masuknya Piagam Jakarta dan 

perubahan Pasal 29 UUD 1945 dari kelompok Islam yang memper-

juangkan syaniat Islam akhirnya kandas secara konstitusional. 

Nandlatul Ulama berbeda dengan era tahun 1950-an yang men-

dukung forrnalisasi syaniat Islam can menuntut peran ulama dilem- 
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bagakan dalam negara, kini rnenolak pelembagaan syariatdalam ne-

gala. 22° Ketua PBNU (Pengurus Besar Nandlatul Ulama), K.H. Hasyim 

Muzadi, secara tegas bahkan menyatakan bahwa Nandlatul Ulama 

yang dipimpinnya tidak ikut dalam gerakan mengusung Piagam Ja-

karta dan formalisasi syariat Islam. Hal itu atas alasan selain dapat 

merusakkeutuhan bangsa juga karena dalam pandangannya bahwa 

pelaksanaan ajaran Islam yang paling penting ialah menangkap esen-

sinya daripada label formalitasnya, dan mereka yang gencar menyua-

rakan formalisasi Islam tersebut dipandang sebagal orang yang se-

clang berebut tempat dalam kekuasaan 221  Di banyak kesempatan, 

Hasyim Muzadi sering menyatakan pentingnyajalurkultural (melalui 

ndividu dan masyarakat) dalam penerapan syariat Islam ketimbang 

melaluijalan struktural melalui negara. 

Sikap Nandlatui Ulama (NU) menolak pelembagaan atau formali-

sasi syariat Islam dalam negara memiliki dasar pada pandangan dan 

sikap keagamaan mengenai politikyang bersifat sangat lentur. Menu-

rut Abdurrahman Wahid, pada waktu NU di Majelis Konstituante ta-

hun 1959 ikut berada dalam barisan umat Islam yang mendukung 

Islam sebagai dasar negara, sesungguhnya merupakan Iangkah taktis 

yaitu demi memelihara ukhuwah Islam. Sedangkan penerimaan Pan-

casila sebagaimana terjadi dalam tahun 1984 dalam menyikapi kebi-

jakan "asas tunggal Pancasila" dengan menerimanya can bahkan 

dengan menyatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pan-

casila sebagai final, hal itu merupakan sikap yang mendasar karena 

NU meniandang agama dan negara merupakan domain yang terpi-

sah. Demikian pula ketika mengakui keberadaan sejarah kerajaan-

kerajaan Islam yang memberlakukan syariat Islam hal itu dipandang 

sebagai realitas lokal yang harus dihargai Dan diakui, bukan karena 

pelembagaan syariat Islam yang berasal darl luar. - 

Dalam konteks ini, NU memiliki dua sikap yang berkaitan dengan 

Islam dan Pancasila. Pertama bahwa masalah Pancasija adalah masa-

lah duniawi can tidak memiliki dirnensi akhirat, karenaitu lebih tepat 

diurus oleh negara dengan didampingi oleh para ulama ahli syariat. 
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Pertimbangan kedua, persoalan Pancasila adalah persoalan yang ha-

rus dipecahkan di negara ini can dalam konteks berriegara pula, Se-

hingga setiap upaya untuk mencari legitimasi negara dalam menye-

lesaikan masalah keagarnaan harus dihindari sejauh mungkin dan 

begitu pula sebaliknya. 222  

Sayap Islam Iainnya yaitu Muhammadiyah juga tidakberada dalam 

barisan kelompok Islam yang mengusung kembali Piagam Jakarta 

can formalisasi syariat Islam. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

Ahmad Syafli Maarif, dalarn banyak kesempatan menyatakan ketidak-

setujuannya terhadap kelompok Islam yang rnemperjuangkan pene-

rapan syariat Islam secara formal dalam kehidupan negara. Diakuinya 

bahwa siapa pun Muslim berkewajiban melaksanakan syariat Islam, 

namun dalam pemaknaan yang bersifat umum, yaltu ajaran Islam itu 

sendiri, bukan semata hukum Islam. Lebih daripada itu penerapan 

syariat Islam yang bersifat formal melalui negara haws mempertim-

bangkan umat Islam pinggiran (awam, abangan) yang jika dipaksa-

kan justru akan Ian dari ajaran Islam. Jika hal itu terjadi akan merugi-

kan dakwah Islam sendiri. Menurut SyaI9i Maarif, mengapa harus 

menggantungkan harapan penerapan syariat Islam kepada negara, 

bukankah hal seperti itu ntenunjukkan ketidak-terdayaan dan seka-

ligusjadi bumerang bagi umat Islam sendini. Artinya dengan formali-

sasi syariat Islam melalui negara yang terbatas pada kulit luannya dan 

tidak pada substansinya, maka Islam akan kehilangan watak dan 

fungsinya sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta kehi-

dupan (rahmatan Ii!'a!amin). Di situlah pentingnya memperkukuh 

basis keagamaan urnat Islam yang kuat daripada merigandalkan in-

tervensi negara. 223  

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Edaran Nomor 10/ 

EDR/I.0/I/2002 tertanggal 16 Agustus 2002 mempertegas sikap ke-

tidak-setujuan memasukkan Piagam Jakarta dan formalisasi syariat 

melalui konstitusi dasar negara Indonesia tersebut. Berikut petikan 

sebagian pernyataan Muhammadiyah tersebut: 
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M Sebagai sebuah organisasi Islam yang baser di Indonesia can 

sebagai bagian can Ijangsa yang stink berdirinya memberikan per 

hatian yang baser dan terlibat dalam masalah kebangsaan dan 

keumatan, Mubammadiyah tidak dapat menghindar dari wacana 

dan kontroversi tersebut (maksudnya wacana dan kontroversi 

tentang Piagam Jakarta, pen.). Sehingga, melalui ketuanya, Mu-

hammadiyah menyatakan tidak setuju dengan usulan perubahan 

Pasal 29 UIJB 1945 tersebut. Ketidaksetujuan Muhammadlyab 

terhadap perubahan tersebut same sekali bukanlah berarti Mu-

hammadiyah menolak penegakan syariat Islam di Indonesia se 

perti yang disalahpahami oleh sebagian orang termasuk oleh ang-

gota Muhammadiyah sendiri. Sebagai gerakan dakwah amar 

ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan Islam tentu saja Muham-

madiyah berate di garis depan untuk segala usaha penegakan 

syariat Islam yang bersitat menydurSi, karena kewaFiban men-

jalankan syariat Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dan 

keimanan terhadap kebenaran Islam sebagai agents. Selain itu 

sejak swell, sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah tidak per - 

nab hip mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan, 

waktu, tempat dan manusia serta aspek-aspek lain yang berkem-

bang sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi dapat saja 

berubab dan waktu ke waktu. Allah Swt. pernah rnelarang kaum 

Muslim berperang fi sabilillah waktu peniode Makkah, tali meng-

izinkan, bahkan memerintahkannya pada peniode Madinah. Keya-

kinan terhadap kebenaran syariat Islam dan kewajiban meiaksa-

nakannya adalah sebuab akidah yang tidak akan pernah dan boleh 

mengalami perubahan di mane dan kapan pun, tetapi strategi bk-

wah dan pelaksanaannya dapat berubah dari satu mass ke mass 

dan di satu ternpat dengan tempat Pain. 

Dengan later pemikiran seperti itulab, Muhammadiyah melihat 

bahwa memasukkan secara eksplisit kalimat lengan kewajiban 

menjalankan syaniat Islam mgi pemeluknya" dalam Ayat satu Pa-

sal 29 UUD 1945, untuk seat im bukanlah ruerupakan strategi 

yang tepat, produktit, dan mengunttungkan. Penilaian seperti itu 
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diambil berdasarkan penilaian Muharnmadiyah terhadap real ita 

politik, terutama pate kekuatan di MPR, dan huhungan antar-aga-

ma di Indonesia, terutama di sebagian daerah yang tidak harmo-

nis, dan konstelasi kekuatan politik internasional yang juga berpe 

ngaruh kepada Indonesia. Lintuk seat in Muhammadiyah menilai, 

di samping melalui dakwah kultural dan langkah-Iangkah dakwah 

Iainnya selania mi, penegakan syariat Islam secara struktural do 

pat dilakukan pada tingkat undang-undang. Melalui wakil-wakil 

rakyat IN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muham-

madiyah berharap undang-undang yang sudah ada atau yang akan 

dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dianut oleh 

mayoritas warga negara. Muhammadiyah nielalul lobi-lobi dan ka-

der-kadernya yang ado di DPR-RI tentu sale akan selalu berusaha 

untuk merevisi undang-undang yang bertentangan dengan ajaran 

Islam, dan ke depan memproduksi undang-undang yang sesual 

dengan ajaran Islam. Lehih loss lagi, Muhammadiyah memandang 

bahwa i1egakan syariat Islam hams tercernti dalam konsisten-

Si perilaku dan amaliab setiap Muslim sehingga melahirkan rah-

matan IiI-alamin." 4  

Kalangan Islam yang selama mi dikenal mewakili arus neomoder-

nisme dengan tokoh Nurcholish Madjid memiliki sikap yang sama 

dengan kalangan Nandlatul Ulama dan Muhamniadiyah. Mengang-

kat kembali isu Piagam Jakarta clan memasukkannya ke dalam Aman-

demen UUD 1945, termasuk mengubah Pasal 29 UIJD 1945, bagi to-

koh Paramadina itu ibarat membuka kotak pandora yang dapat me-

nimbulkan proses serta dampak pada kontlik-konflik SARA (suku, ras, 

agama, dan antargolongan) dalam masyarakat Semangatformalisasi 

Islam seperti itu bagi Nurchol ish Madjid juga selain sensitifjuga tidak 

sejalan dengan pesan substansi Islam, sebagaimana pernyataan-

nya berikut in!: 

Says kira kalau ado pemikiran untuk melakukan Amandemen 

LJUD 1945, ado halsensitif yang mesti kita hindari. Misalnya, ada 
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anggapan bahwa Islam sekarang deism posisi menang. Oleb kare-

Na ito, Piagarn Jakarta harus dikembalikan lagi untuk menjalankan 

syariat Islam, seperti yang tertulis dalam Piagam itu: Ketuhanan, 

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bag! pemeluk-pecue-

luknya. 

Padahal, agama Islam tidak menyatakan seporti ito. Yang pen 

ling deism Islam, kamu harus percaya kepada Tuhan, tanpa am-

be] annual harus menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. lniiah 

Yang sering saya katakan, Islam horns ditarik dalam dataran ge-

neralisasi yang universal dan lebih tinggi, letapi dalam penerapan-

nya disesuaikan dalam konteks ruang dan waktu. Nab, yang ter-

jadi kebanyakan dari umat Islam masih melihat segalanya dalam 

perspektif formahstik dan simbolik. Kocenderungan Iainnya ialah 

keinginan untuk ekskiusif." 225  

Kalangan Islam modernis dan neomodernis menunjukkan sikap 

moderat dalam persoalan penerapan syariat Islam maupun orientasi 

keagamaan pada umumnya. Sikap moderat (aI-iqtishád) ialah sikap 

tidak berlebih-Iebihan dalam beragama, yakni sikap yang tengah-

tengah, seimbang, petunjuk, istiqamah, adil, mudah, dan seimbang. 

Sedangkan moderat dalarn beragama iaiah tenang, seimbang, kon-

sisten, Dan mengambil jalan tengah dalam urusan agama tanpa mele-

bihkan atau menambah dan tanpa mengurangi atau mengabaikan. 126  

Sikap moderat tersebut memiliki landasan dalam Islam, yakni sosok 

"Muqtashid" (orang yang rnoderat), yang menempuh jalan lurus (QS 

Luqman [31]:32; Al-NahI [161:9), yang menempuh jalan pertengahan 

(QS Al-Mã'idah 151:66), perjalanan yang tidak jauh atau melampaul 

batas (QSAI-Taubah [9]:42), yang seimbang hidupnya antara orientasi 

duniadan akhirat serta memelihara keselamatan/kebahagiaan antara 

keduanya (OS Al-Qashash [28]:77, Al-Baqarah [21:201-202), umat"wa-

satha" sebagai urnat yang adil, lurus, dan pilihan (OS Al-Baqarah [21: 

143), dan yang selalu beristikharah untuk mengambil jalan yang ter-

balk (HRThabrani). 
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Prinsip moderat bersumber dad ajaran Islam yang lurus dan benar, 

serta dikuatkan oleh raslo, sesuai dengan fitrah clan nyata dalam 

kehidupan manusia. Islam bukan hanya iman dan akidah, Islam juga 

mengajarkan keseimbangan hubungan manusia denganTuhan, de-

ngan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Islam tidak niengajar-

kan hal yang berlebihan dan keluar batas. Islam menyerukan ke-

seimbangan antara rub, jasad, dan akal. Hukum-hukum Islam juga 

mensyaratkan untuk menegakkan keseirnbangan antara dunia dan 

akhirat.227  Adapun elernen-elemen sikap rnoderat dalam beragama 

ialah: (1) Kemoderatan dalani berkeyakinan sebagaimana sikap"um-

mat wasatha"; (2) Mudah dalam kewajiban dan hukurn, serta ringan 

dalam praktiknya; (3) Menghilangkan kesempitan dan keberatan da-

lam menjalankan kewajiban dan hukum; (4) Terbukanya pintu rukh-

shah atau keringanan; (5) Kontinu dalam beribadah walaupun sedikit; 

(6) Kemoderatan dalam perilaku dan berinteraksi; (7) clan Moderat 

dalam menjalankan peraturan? 8  

Sementara itu dengan perspektif yang berbeda, kalangan Kristen 

secara terang-terangan menolak gagasan pernberlakukan Piagam 

Jakarta dan penerapan syariat Islam di Indonesia. Bagi kalangan Kris-

ten, Pancasila dan IJUD 1945 sebagaimana disahkan pada 18 Agustus 

1945 merupakan konsensus yang final clan terbukti ampuh sebagai 

kekuatan perekat bangsa yang majemuk. OIeh karena itu, gagasan 

pemberlakuan syariat Islam dalam konstitusi negara maupun sebagai 

hukum postif dipandang kalangan Kristen sebagai pengin9karan ter-

hadap perjanjian luhur yang dibangun sebagai komitmen bersama 

dari para pendiri Negara Indonesia clan membawa disintegrasi bang-

sa serta mendiskreditkan warga negara yang beragama non-Islam. 229  

Dengan dasar pemikiran tersebut kalangan Gereja Kristen Sumba 

(GKS) menggelar Seminar Nasional tentang Relevansi Pemberlakuan 

Syariat Islam dan hasilnya menyampaikan sikap tegas tentang pem-

berlakuan syariat Islam sebagai berikut 

1. Menolak gagasan pemberlakuan Syariat Islam sebagai hukum po-

sitif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena gagasan 
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tersebut merupakan pengingkaran terhadap perjanjian luhur para 

pendiri bangsa sebagai kornitrnen bersama can prasyarat berdiri-

nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan bahkan akan mela-

hirkan diskriminasi warga negara lain yang beragama non-Islam 

dan pada akhirnya akan melahirkan bahaya disintegrasi bangsa. 

Masalah-rnasalah sosial yang terjadi dan Iemahnya penegakan 

hukum di Indonesia selama ini tidak dapat dijadikan alasan untuk 

pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sebagai solusi terbaik. 

2. Meminta DPR/MPR RI agar dapat meninjau kembali keputusan 

yang melegitimasi pemberlakuan syariat Islam yang telah direali-

sasi sebagal hukum positif dalam beberapa provinsi dan kabupa-

ten di Indonesia, karena tidak sesuai lagi dengan jiwa kesatuan 

- can persatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Merninta DPR/MPR RI agar dapat rneninjau kembali undang-un-

dang tentang hukum perkawinan, undang-undang tentang zakat, 

undang-undang tentang pendidikan, clan undang-undang lain 

yang dijiwai syariat Islam. 

4. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diusulkan agar 

kata "Allah" dalam alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar 

1945 diganti dengan kata "Tuhan"sesuai dengan rumusan ash ha-

sil keputusan rapat Badan Persiapan untuk Proklamasi Kernerde-

kaan Indonesia (BPUPKI) padatanggal, ... di ..., sebagaimana ter-

catat dalam Risalah Persidangan BPUPKI tersebut pada halaman 

420. 

5. Mempertahankan can melestarikan Pancasila dan Undang-Un-

dang Dasar 1945 sebagai ideologi negara can hukum positif yang 

telah teruji keampuhan selarna ini dalam mengakomodasi segala 

kepentingan warga negara car semua suku bangsa dan agama 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Tetap mendukung dan mempertahankan tegak berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai berkatTuhan Yang Maha- 
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kuasa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

dasar ideologi negara can budaya masyarakat dan bangsa Indo-

nesia.23°  

Adapun kelompok nasionalis sekuler atau netral-agama can non-

Islam maupun kalangan Islam lain yang tak sepaham secarajelas pula 

menunjukkan penolakan can perbedaan pandangan dengan kelom-

pok-kelompok Islam syariat. Pada titik inilah betapa kompleks perbe-

daan keyakinan, paham/pandangan, can kepentingan di sekitar ge-

rakan pelembagaan syariat Islam dalam kehidupan negara di negeri 

ni. Hal itu sekaligus menunjukkan dimensi lain cari reproduksi gerak-

an syariat, yaitu reproduksi konflik atau pertentangan ideologis di 

antara sesama kalangan Islam dan berbagal pihak di tubuh bangsa 

Indonesia. 

Namun, gerakan Islam syaniat tetap menunjukkan diri sebagai ge-

rakan yang memiliki vitalitas atau militansi cukup tinggi untuk mem-

produksi pèrjuangan penegakan syariat Islam yang merekayakini dan 

pahami sebagai kewajiban untuk membangun sistem Islam yang kôf-

fah atau menyeluruh. Di antana gerakan Islam yang memperjuangkan 

formalisasi syaniat Islam itu, seperti ditunjukkan oleh Majelis Mujahi-

din Indonesia bahkan tumbuh keyakinan dan pemahanian bahwa 

siapa pun Muslim yang menolak penerapan syariat Islam berarti telah 

masukdalam kategori"kaft intiqad°atau ingkar keyakinan darl sudut 

ajaran Islam. Sedangkan kalangan HizbutTahnir memvonis kelompok 

Islam yang menolak penerapan syaniat Islam secara formal itu sebagai 

berada dalam sistem kufur dan sekuler. 

Para aktivis Muslim pengikutatau segaris paham dengan HTI can 

MMI memandang bahwa rnusuh Islam bukan hanya kaum Zionis, Se-

kularis Salibis, Ateis, can Paganis (penyembah berhala), melainkan 

juga mereka yang beragama Islam tetapi menolak dan ikut menghu-

jat para pejuang Islam yang sadan akan kewajibannya dalam menja-

lankan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, 

clan negara. Menurut kelompokini, gejala orang non-Islam dan orang 
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Islam yang anti-syariat Islam can para pejuang (mujahidin) Islam itu-

lah sebagal 'Perang Salib Jilid II' yang sangat halus can sistematis 

dalam menghancurkan Islam. 23 ' Pandangan yang meletakkan orang 

Islam, selain non-Islam, yang anti-syariat Islam sebagaimana dikemu-

kakan itu, bahkan lebih jauh menyatakan bahwa kelompok anti-sya-

nat Islam clan yang menghancurkan Islam seperti itulah yang disebut 

teroris, sebagaimana pernyataan berikut ni: 

"Berdasarkan fakta seperti ini, ruaka yang paling tepat dikatakan 

teroris sebenarnya adalab meroka yang selalu rnenentang hukum 

Allah dan menghalang-halangi umat Islam yang berusaha mengim-

plementasikan syariat Allah di dalarn kehidupan sehari-hari, baik 

kehidupan berumah tangga, berniasyarakat, serta kehidupan her-

negara. Ships pun orangnya, balk dari kalangan kafir maupun 

urnat Islam yang dengan sengaja menontang syariat Allah santa 

meragukannya sebagai solusi Rabbani di dalam menyelesaikan 

problematika umat, mereka inilah pars teroris yang wajib diperangi 

ojeh umat Islam. 

Pada akhirnya, urnatislam harus waspwla dan berusaha mem-

bentengi din, bahkan harus mengadakan senangan balasan kepada 

musuh-musuh Islam seimbang dengan cars mereka dalam upaya 

menghancurkan dan menyerang umat Islam. Wa makarD Wa ma-

kara/lá/,u; wa//a/rn kha/ru/makfrmn Wereka hertipu daya, dan Allah 

mornbalas tipu daya mereka, sesungguhnya Allah -lab sebaik-baik 

Zat yang berstnategi).' 2  

Bagi kalangan gerakan Islam syariat sendiri, penerapan syariat Is-

am di Indonesia sama sekali tidak akan menimbulkan disintegrasi 

bangsa dan diksniminasi terhadap pemeluk agama lain karena Islam 

sangat menjunjung tinggi toleransi.Tanpa syaniat lslamjustru bangsa 

ni dilanda krisis dan disintegrasi sebagaimana selama ini. Syariat Is-

lamjustru akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa clan nega-

ra. Syariat Islam bukan hanya wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim 

clan umat Islam, melainkanjuga wajib diperjuangkan dalarn kehidup- 
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an bermasyarakat berbangsa, dan bernegara; sekaligus dapat me-

nyelamatkan bangsa Indonesia car krisis can murka Allah. 

Gerakan Islam syariat seperti halnya Majelis Mujahidin Indonesia 

rnengetahui jika kelompok-kelompok lain menolak syariat Islam can 

formalisasinya dalam kehidupan publik. Karena itu, Majelis Mujahidin 

dalam keputusan Kongresnya yang ke-2 tahun 2004 menyarnpaikan 

salah satu sikap ideologis,yakni: 

1. Menolak segala bentuk sekularisasi dalani kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Fenomena sekularisasi semakin nyata, 

balk melalui intervensi budaya asing, terutama Barat (AS dan Ero-

pa), seperti upaya sterilisasi agama dalarn kehidupan bernegara 

(publik), sehingga agama hanya menjadi unman pribadi belaka 

(privat). 

2. Menolak segala bentuk neokapitalisme dan neoimperialisme ter-

hadap bangsa dan negara (G to G), unilateral (IMF, CGI), maupun 

multilateral (WTO) atau ikut carnpurnya pihakasing terhadap per-

soalan dalam negeri balk Iangsung maupun tidak langsung yang 

merugikan kepentingan nasional kita. 

3. Menolak segala macam kegiatan yang berkedok akademis yang 

bertujuan mencari pernbenaran, bahwa semua agama sama saja. 

4. Menolak gagasan kerukunan umat beragarna yang mengaburkan 

nilai-nilai ajaran Islam tentang ketauhidan dan keunggulan sistem 

lslami. 

5. Menolakgagasan menghidupkan kembali Partai Komunis Indone-

sia (PKI) clan ajarannya (Marxisme, Leninisme, dan Komunisme) 

dengan aFasan apa pun, karena mereka telah mengkhianati bang-

sa Indonesia. 	 - 

6. Menolak semua doktrin kenegaraan yang bertentangan dengan 

syariat Islam dan menyerukan kepada umat Islam untukmenerap-

kan sistem pemerintahan sesual prinsip-prinsip Islam, seperti 

Syura. 
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7. Menolak dengan tegas ideologi gender can menolak perempuan 

sebagal kepala negara atau kepala pemerintahan serta jabatan 

publik lainnya. 

8. Menyerukan kepada umat Islam untuk menolak orang-orang kafir 

mendudukijabatan publik, selagi umat Islam mampu memegang-

nya. 

9. Menyerukan kepada umatlslam untuk tidak memilih Presidendan 

Wakilnya, wakil-wakil rakyat (DPD) maupun partai (DPR) yang me-

nolak syariat Islam can memusuhi umat Isla M.231 

Sikap kelompok Islam syariat dan kelompok lain yang sama-sama 

keras dalam menyikapi formalisasi syariat Islam dalam institusi negara 

tersebut selain rnenunjukkan konflik atau pertentangan ideologis 

secara terbuka. Namun, dalam konteks mi konflik kedua belah pihak 

tampaknya tidak setajam pada masa konflik aliran ideologis tahun 

1950-an karena kelompok Islam syariat bukan merupakan arus besar 

Islam yang berarti maslh terdapat bandul penyeimbang yang di-

pegang dua organisasi besar, yaitu Muhammadiyah can Nandlatul 

Ularna. 

Namun, konflik ideologis di seputar penerapan syariat slam mela-

lui jalur negara tampaknya akan tetap berlangsung dan bersifat 

saling-silang antarkelompok dalam masyarakat di negeri ini. Perkem-

bangan terakhir memberikan informasi lebih Iengkap, ketika 56 ang-

gota DPR car unsur Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partal Demo-

krasi Perjuangan Indonesia (PDIP) menyampaikan"memorandum' 

menolakdan meminta Presiden/Pemerintah mencabut berbagai Per-

aturan Daerah "antimaksiat"yang diindikasikan bernuansa syariat Is-

Iam.Tidak lama kemudian 134 anggota DPR car unsur Fraksi PPP (42 

orang), PKS (30 orang), PAN (30 orang), BPD (30 orang), PC (6 orang), 

PBR (8 orang), dan PKB (3 orang) menyampaikan "kontra memoran-

dum"yang menolak pencabutan Perda-Perda "antimaksiartersebut. 

Di ruang publik para aktivis dan tokoh penggerak penerapan syariat 
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Islam juga menyampaikan dukungan terhadap Perda-Perda "syariat 

Islam ('antimaksiat") dan mengkritik tajam para penolak Perda terse-

but. Majalah SaW/i, yang dikenal sebagai corong kelompok Islam 

ideologis dan pendukung formalisasi syariat Islam, bahkan menuding 

mereka yang menolak Perda-Perda "antimaksiat" tersebut sebagai 

pihak"Nasionalis-Sekuler can Kristen-Fundamentalis yang berkoalisi 

menghantam syariat Islam"yang dengan "sengaja rnelakukan manu-

ver agar masyarakat menolak Perda antimaksiat di berbagai dae-

rah". 

Arena konflik dimungkinkan akan meluas manakala gerakan for-

malisasi syariat Islam bersenyawa dengan perjuangan negara Islam, 

terutama ketika ikhtiarrnembangun"rumah politik" keluar dari kori-

dor Negara Kesatuan Republik Indonesia serta agenda membangun 

Kekhilafahan Islam (negara Khilafah) ditransformasikan menjadi ge-

rakan ideologi-politik yang bukan sekadar bergerak di ranah trans-

nasional Dunia Islam, melainkan masuk ke wilayah clan format Negara 

Islam Indonesia sebagaimana gerakan 011T1 pada masa silam. Demi-

klan pula jika terjadi kemungkinan lanjutan dalam proses peluang 

politik yang semakin terbuka dan niemperoleh dukungan mayoritas 

umat Islam. Dalam proses lanjut tersebut berlaku tesis, bahwa gerak-

an untuk menerapkan syariat Islam mula-mula berlangsung terbatas 

pada tahap legislasi dengan menjadikan syariat Islam sebagai hukum 

positif yang berlaku luas di negeri mi dari daerah ke kancab konstitusi 

nasional, kemudian Iebih jauh lagi mengalami "over-bidding" (pena-

waran atau daya tawar yang semakin Iebih) sebagaimana tesis Fell-

lard, sehingga pada akhirnya bermuara pada tuntutan pembentukan 

negara Islam sebagai keniscayaan mutlak bagi tegaknya syariat Islam 

di lndonesia.fl 
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G
erakan Islam yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam 

dalam institusi negara atau pemerintahan merupakan arus 

baru dalam perkembangan Islam mutakhir di Indonesia ka- 

rena menampilkan Islam serba-syariat dengan orientasi yang forma-

listik clan ideologis. Gerakan ml berbeda dari corak Islam can Islami-

sasi arus-utama Islam di negeh iniyang cenderung lenturdan kultural 

sebagaimana diperankan oleh para wall clan gerakan dakwah gene-

rasi awal, Muhammadiyah, can Nandlatul Ulama. Gerakan ini dilaku-

kan oleh Majelis Mujahidiri Indonesia (MMI), HizbutTahrir Indonesia 

(HTO, Komite Persiapan Penegakan Syaniat Islam (KPPSI) Sulawesi Se-

latan, dan kelompok-kelompok umat lainnya di sejumlah daerah. 

Kendati dalam perjuangan memberlakukan Piagam Jakarta untuk 

Amandemen UUD 1945 mengalami kegagalan di parlemen, kelom-

pok Islam syariat terus bergerak dan cukup berhasil di sejumlah dae-

rah di Sulawesi Selatan can Jawa Barat. Di NanggroeAceh Darussalam 

bahkan diberlakukan penerapan syariat Islam dalam banyak aspek 

kehidupan setelah wilayah yang dikerial Serambi Makkah ini meraih 

status Otonomi Khusus. 

Di tengah sikap kelompok Islam arus-utama, yakni Muhammadi-

yah clan Nandlatul lilama serta kelompok masyarakat lain yang tidak 

589 
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mendukurig bahkan menolaknya, gerakan Islam syariatjustru tampil 

semakin gigih dan militan. 1  Mengapa gerakan Islam syariat tersebut 

menunjukkan militansi yang tinggi, bagaimana gerakan mi bangkit 

mengalanil cetak-ulang (reproduksO, dan sejauh mana dinamikanya 

dalarn kehidupan masyarakatdi Indonesia? Sejumlah fakta berikut mi 

merupakan kesimpulan car penelitian untuk buku ini. 

Pandangan-Dunia Syariat 

Cerakan Islam syariat menunjukkan militansi yang tinggi karena ada-

nya sistem keyakinan (belief system) atau pandangan-dunia (world-

view) yang serba-syariat (Syar'iyyah, Syar'isme, sharia-mindedness) 

yang menenipatkan syaniat sebagai ajaran yang utama yang pene-

rapannya melalui pelembagaan secara formal ke dalam institusi ne-

gara/pemerintahan hingga ke pembentukan negara Islam (negara 

Khilafah), selain rnelalui ranah individu, keluarga, dan masyarakat. 

Penentangan atau penolakan terhadap formalisasi syaniat bagi orang 

yang beragama Islam dianggap selain tidak memilih Sistem Islam dan 

lebih memilih "sistem kufur" sebagai pedoman kehidupan, bahkan 

dikategorisasikan sebagai murtad atau kafirsecara akidah/keyakinan. 

Karena pandangan-Dunia Islam yang serba-syariat, maka gerakan Is-

lam ini tampil serbadoktriner (sarat doktrin) dan rigid (serbakaku) 

sebagaimana logika berpikir serba-syariatyang dibangun di atas prin-

sip al-aftkOm  al-khamsah (lima prinsip hukum Islam), yakni wajib, su-

nah, harani, rnubah, dan makruh atau serbahitani-putib. Dunia yang 

kompleks dikonstruksi dengan serbanormatif dan baku dalam bing-

kai sistem berpikir fiqib atau yuris Abad Pertengahan. Pandangan-

dunia syariat tersebut melahirkan keyakinan yang tinggi can fanatik 

(true believers) bahwa menegakkan syariat Islam secara formal, terma-

suk dalam institusi negara, adalah soal hidup atau mati sebagaimana 

perintah jihad dalam Islam. 

Pandangan-dunia syariat tersebut semakin mengukuhkan mulitan-

si ketika bersenyawa dengan paham integralisme Islam yang meya- 
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kini Islam sebagai satu totalitas dalam klaim Islam koffah, baik dalam 

hal proses ber-Islam (masuk ke dalam Islam) rnaupun dimensi ajar-

annya. Pandangan Islam kôffah tersebutdalam pandangan kelompok 

Islam syariat melahirkan integraiisme syariat dalam relasi tritunggal 

antara Islam, syariat, dan negara dalam idiom al-lsIdm din, Wa aI-dau-

lot via al-syarrat, sebagai pantulan dari pandangan teologis tentang 

kemenyeluruhan Islam (al-syumOliyât al-Islam) dalam kenyataan hi-

dup umat Islam sebagai pemeluknya. Pandangan Islam yang serba-

syariat can integralistiktersebut semakln membentuk militansi yang 

tinggi ketika bersenyawa dengan ideologi Islam (islamiyah, Islamis-

me) yang menyatukan ajaran Islam dengan kekuasaan politik atau 

negara. 

Dalam konstruksi integralisme semacam itulah maka formal isasi 

syariat Islam dalam institusi negara hingga ke pembentukan negara 

Islam untuk penerapan syariat bag! kélompok Islam syariat bukanlah 

persoalan pragmatis sebagai solusi untuk pemecaham niasaiah kehi-

dupan, tetapi iebih mendasar lagi sebagai persoalan teologis dan 

ideologis ketika syariat Islam diposisikan sebagai representasi dan 

Sistem Islam dari Tuhan vis a vis berhadap-hadapan dengan sistem 

kufur buatan manusia. Dengan demikian, forrnalisasi penegakan sya-

nat Islam selain mengalami sakralisasi teologis, Iebih jauh lagi me-

nampilkan ideologisasi syariat yang serbaniscaya, yang berujung 

pada pembentukan dan reproduksi militansi yang berlapis-lapis di 

tubuh kelompok Islam syariat. 

Dengan pandangan-dunia yang serba-syaniat, integralistik, can 

ideologis tersebut maka gerakan Islam syariattidak hanya menampil-

kan "Islam syariat" (Islam formal) yang membedakannya dan "Islam 

hakikat" (Islam substansial). Namun, lebih jauh lagi rnembentuk for-

mat"Muslim syariat'Y'masyarakat syariat'7'negeri syariaC dan bahkan 

"negara syariaC sebagai suatu tatanan individual, sosial, kultural, can 

struktural yang serba-syaniat dalam kehidupan di muka bumi mi. 
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Reproduksi Salahyah ldeologis 

Gerakan Islam untuk penerapan syariat Islam merupakan perjuangan 

untuk menampilkan Islam sebagai ajaran yang "murni" ("asliY'auten-

tik"),"kaffah" ("total': "menyeluruh") dan belum tercemar sebagairna-

na Islam yang dicontohkan oleh Nabi clan generasi sesudahnya yang 

dipandang ideal (So/Of al-S ho/fbi, sehingga menampilkan fenomena 

cetak-ulang (reproduksi) gerakan"Salafiyyah" (Salafiyah) dalarn kon-

teks saat mi. Gerakan ini selain menarnpilkan corak salafiyah, juga 

menunjukkan karakter ideologis untuk penerapan syariat Islam da-

lam institusi negara/pemeñntahan hingga ke pembentukan negara 

Islam (negara khilafah), sehingga dikategorisasikan sebagai gerakan 

"salafiyah ideologis". 

Gerakan "salafiyah ideologis"tersebut berbeda dan "salafiyah aki-

dah"yang sernáta-mata bergerakdalam"peniurnian akidah' juga bet-

beda dari"salafiyah dakwah' yang gerakannya rnernusatkan diri pada 

kegiatan dakwah secara umum dalam masyarakat, yang keduanya 

tidak melibatkan diri dalam perjuangan ideologi-politik. Karena co-

raknya yang Iebih ke pemurnian, maka gerakan Islam syariatsaIafi-

yah ideologis"juga sangat berbeda dengan kelompok"salafiyah refor-

mis"yang menampilkan onientasi pembaruan Islam dan tidak meng-

usung formalisasi syaniat Gerakan mi memiliki kemiripan dengan 

karakter"salafiyah politik"sebagaimana diperkenalkanYusufQardha-

wi, kendati tidak Iangsung melakukan aktivitas politik yang terlibat 

dalam sistem politik Indonesia seperti dilakukan partai-partai politik 

Islam. Dengan demikian, genakan Islam syariat merupakan bentuk 

reproduksi gerakan Islam yang berbeda dari salafiyah generasi Sc-

belumnya karena coraknya yang serba-syariat sekaligus mencita-cita-

kan terbentuknya"negeri syariat" hingga negara syariat' 

Gerakan "salafiyah ideologis'jika dipertalikan dengan gerakan Is-

lam masa Iampau di dunia Muslim merupakan cetak-ulang (reproduk-

si) cari gerakan revivalisme Wahabiyyah di Arab Saudi dan neorevi-

valisme Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat-i-Islami di Pakistan, can 

Taliban di Afghanistan. Gerakan Islam tersebut rnensenyawakan ge- 
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rakan pemurnian Islam dengan gerakan ideologi-politik dalam struk-

tur negara atau kekuasaan pernerintalian, dengan basis pandangan-

dunla yang serba-syariat mengikuti pola keagamaan fiqih dan teologi 

Abad Pertengahan yang serbadoktrin dan bercorakteosentris. Repro-

duksi gerakan Islam yang demikian dan segi ketokohan menambat-

kan diri dengan pemikiran can gerakan Muhammad bin Mdii 

Wahhab, Rasyid Ridha,Jamaluddin Ai-Afghani, Hasan Al-Bana, Said 

Quthb, Abul A'Ia Maududi, Imam Khomeini, dan para tokoh revivaiis 

atau neorevivalis Iainnya. 

Para aktivis can tokoh Islam syariat memiliki pertautan clan lahir 

dari generasi Islam modernis, dengan karakter dan orientasi yang 

berbeda atau menyempal. Namun, gerakan Islam syariat sebagairna-

na ditampilkan oleh MMI, I-Ill, KPPSI, dan kelompok-kelompok Islam 

yang mengusung formalisasi syariat, berbeda car Muhammadiyah 

yang lebih bercorak reformis dan kultural (tidak mengusung ideologi-

politik). Gerakan Islam syaniat jauh lebih mendekati atau memiliki 

kemiripan dengan gerakan modernis Pensatuan Islam, Syarikat Islam, 

dam Masyumi, atau Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang lahir 

dalam kultur "modernis" yang cenderung lebih keras, puritan, can 

beronientasi pada penjuangan ideologi-politik. 

Pula reproduksi gerakan "saiafiyah ideologis" clan salafiyah klasik 

(revival jsme Islam) menunjukkan kontinuitas (persarnbungan) dalam 

semangat pernurnian Islam yang ketat dan formalistik, tetapi meng-

alami diskontinuitas (keterputusan atau penyempalan) dalam onien-

tasi ideologi-politik,yang menunjukkan persambungan dengan sala-

flyab kontemporer (neorevivalisme Islam). Reproduksi yang demikian 

sama sekali tidak menunjukkan model dekonstruksi gerakan, karena 

dekonstruksi pada umumnya dimulai darl knitik dan kemudian mern-

bangun reformulasi gerakan dalam menghadapi perkernbangn za-

man. Pada kasus gerakan Islam syariat bahkan menunjukkan indikasi 

anti-reformulasi ajaran clan cenderung negatif dalam memandang 

kemodernan zaman, sehingga tampil daiam karakter clan onientasi 

neo-Wahabiyyah dan neorevivalisme Islam. 
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Konteks dan Dinamika Gerakan 

Cerakan Islam syariatdengan karaktersalafiyah ideologistidaktum-

buh semata-mata karena aspek-aspek yang kondisional semata seba-

gainiana tesis gerakangerakan Islam fundamentalisme Islam, yang 

memperoleh lahan subur pasca-kebangkitan Islam abad ke-15 Hijri-

yah setelah Revolusi Iran tahun 1979. Namun, kehadiran gerakan 

Islam syariat yang doktriner dan militan tersebutjuga meniiliki keter-

kaitan dengan dan menampilkan corak orientasi teologis atau ideo-

logis dalarn sistem keyakinan (belief system) atau pandangan-dunia 

(world-view) tertentu. Sistem keyakinan atau pandangan-dunia ge-

rakan Islam syariat tersebut berbasis pada akumulasi paham serba-

syariat clan integralisme Islam, yang melahirkan orientasi keagamaan 

yang serbapuritan dan doktriner sekaligus ideologis. 

Gerakan Islam syariat secara kontekstual lahir dan berkembang 

sebagal bagianyang tidakterpisahkan dari dinamika kehidupan umat 

Islam dan masyarakat di Indonesia pada era Reformasi, yang menun-

jukkan beberapa kecenderungan sosiologis sebagal berikut: 

Pertoma,fenomena sikius krisis, yang ditandai oleh antara lain: (1) 

kondisi umat Islam yang oleh kelompok Islam syariat dipandang ber-

ada dalam sistem "kufur" (tidak Islami) yang memerlukan pembebas-

an; (2) keadaan dunia global yang mengalami pervasif (krisis global) 

clan dunia Barat yang memusuhi serta mengancam umat Islam; dan 

(3) krisis kumulatif dalam kehidupan nasional sebagal bencana bagi 

kehidupan, yang disebut krisis multidimensi. Siklus krisis menggam-

barkan kondisi struktural yang penuh gejolak, yang kemudian mema-

cu kelompok-kelompokdalam masyarakat,termasukkelompokIslam 

syariat, untuk bangkit sebagai Iangkah memanfaatkan situasi sekali-

gus menawarkan Islam khususnya syariat sebagai sistem alternatif 

bagi kehidupan umat dan bangsa yang mengalami krisis multidimen-

sional. Crisis dimaknai atau dibingkai bukan sekadar dengan sikap 

dan solusi yang pragmatis seperti bagaimana mengambil Iangkah-

langkah terobosan untuk keluar car krisis, melainkan dalam bentuk 
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"mobilisasi teologis"atau "sistem keyakinan' yakni kembali ke syariat 

Islam. 

Keduc, fenomena gerakan "revitalisasi agama yakni kondisi-kon-

disi yang mengharuskan agama untuk bangkit, yakni: (1) kondisi glo-

bal berupa infiltrasi dan penetrasi budaya serta politik asing (Barat) 

yang mengancam Islam, sebagai bentuk lain dan demam" konflik 

antar-peradaban; dan (2) di tingkat nasional terdapat keadaan yang 

paling mendorong, yakni situasi transisi pérallhan rezim kekuasaan 

sekaligus krisis kehidupan yang dihadapi banysa Indonesia. Gerakan 

Islam syariat sebagaimana gerakan revitalisasi agama yang memiliki 

"visi Milenari" (Millennarian Vision) tampil untuk mengubah dunia 

yang dianggap serbarusak clan mengganti dengan Sistem Islam bet-

basis syariat. Namun, gerakan in' berbeda dalam karakter gerakan 

Milenari karena sifatnya yang terstruktur, terencana, dan terorgani-

sasi. 

Ketiga,fenomena konflik. Bahwa lahirnya gerakan Islam yang mem-

perjuangkan formalisasi syariat Islam lahir dalam kondisi sosiologis 

yang mengandung potensi-potensi "ketegangan struktural"dan "ke-

tegangan kulturaF yakni: (1) secara struktural merupakan bentuk ge-

rakan perlawanan (contentious movements) yang bersifat ideologis 

terhadap negara dan dunia internasional (Barat) yang dipandang 

membawa ideologi lain buatan manusia dan kepentingan yang me-

musuhi serta bertentangan dengan Islam; (2) ketegangan struktural 

di tingkat nasional diwarnai oleh konflik poiitik dan ideologis dalam 

mengisi ruang baru reformasi, sebagai bentuk "arus balik" pasca-

marginalisasi Islam oleh negara di era Orde Baru; (3) dalam konteks 

"kultural" menunjukkan semangat konflik atau persaingan dengan 

kelompok-kelornpok lain yang membawa ideologi yang mereka kate-

gorisasikan sebagai Ateisme, Liberalisme-Kapftalisme, Komunisme, 

Sekulerisme, Zionisme, Salibisme, Sinkretisme, Paganisme, dan lain-

lain, baikdengan pihak luar maupun dengan sesama kelompok Islam 

yang dipandang sebagai"agen perantara"(proxyforce) dari penyebar-

an virus ideologi yang "memusuhi dan menjadi musuh besar Islam' 
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itu. Gerakan Islam syariat tumbuh sebagai bentuk konflik ideologis, 

bukan karena faktor ekonomi sebagaimana tesis Marxis. Konflik ter-

sebut Iebih pack faktor-faktor sosial-politik seperti persaingan ideo-

logis clan meluapnya kekecewaan-kekecewaan kelornpok Islam ter-

tentu terhadap kondisi yang dianggapnya telah rnelampaui batas. 

Keempat, respons sektarian. Bahwa kondisi yang penuh ancaman 

bagi Islam dan urnat Islam memberikan Iegitimai teologis, ideologis, 

dan sosiologis bagi gerakan-gerakan Islam syariat untuk tampil ke 

perrnukaan guna "menyelarnatkan keadaan° sebagaimana gerakan 

keagamaan yang bercorak "Redemptive" atau "Endegenous Move-

ment' Corak penyelamatannya bersifat ke dalam tubuh umat Islam 

sendiri dengan pola yang cenderung skriptural dan militan, yakni 

"menyelarnatkan umat dari musuh-musuh Islam". Dalam konteks kul-

turalisme, kehadiran gerakan Islam syariat memang tidak muncul Se-

bagai gerakan sekte dan milenari sebagaimana perspektif yang domi-

nan dalam menjelaskan kelahiran gerakan-gerakan keagamaan yang 

bercorak"sektarian respons"seperti halnyatesisWilson. Namun, sikap 

yang ditampilkan menunjukkan sifat sektarian yang kuat, balk terha-

dap pihak luar maupun terhadap sesarna umat Islam sendiri. Sikap 

sektarian itu bahkan semakin kukuh dengan peneguhan"politik iden-

titas" ketika Islam dihadapkan dengan pihak lain yang secara ideolo-

gis berlawanan atau lebih jauh lag! bermusuhan. 

Kelima, fenomena marginalisasi sosial. Sejalan dengan teori"depri-

vasi relatif"(relative-deprivation) bahwa Iahirnya gerakan Islam syariat 

juga merupakan bentuk ekspresi dari perasaan terampas hak-haknya 

dbanding.kan dengan kelompok lain yang menjadi acuan (reference 

groups) sebagaimana keyakinan kelompok ini jika penghapusan tu-

juh kata dalam Piagam Jakarta tahun 1945 merupakan bentuk peng-

khianatan kelornpok nasionalis-sekuler dan non-Islam yang minori-

tas. Gerakan Islam syariat dapat dipahami sebagai tindakan kolektif 

dari sejumlah individu yang mengalami kekecewaan atau frustrasi 

tertentu untuk mengubah tatanan sosial, terrnasuk mengubah nilai 
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can norma, menuju pada tatanan kehidupan baru dengan format 

syariat sebagai jalan alternatif. 

Kehadiran gerakan Islam dalam kenyataan sosiologis umat dan 

masyarakat tidaklah tunggal, yakni selain menunjukkan fenomena 

yang kompleks mengenai kernunculannya,juga memperoleh penen-

tangan atau penolakan car kalangan Islam lain maupun masyarakat 

umum di Indonesia. Kelompok arus besar Islam, yakni Muhammad i-

yah dan Nandlatul lilama tidak mendukung gerak formal isasi syariat 

tersebut, kendati untuk kasus Aceh can Sulawesi Selatan terdapat 

dukungan yang meluas dan para tokoh kedua organisasi Islam ter-

besar itu ikut mendukung dan menjadi penggerak formalisasi syariat 

Islam. Masyarakat lain yang sering disebut kelompok Islam syariat 

sebagal kaum sekuler, liberal, pluralis, dan non-Islam menentang atau 

menolak formalisasi syariat Islam dalam institusi negara dengan alas-

an yang beragam, balk secara teologis maupun politik. Narnun, ke-

lompok Islam syariat tetap menunjukkan militansi yang tinggi untuk 

terus bergerak memperjuangkan formalisasi syariat Islam. 

Perbedaan antarkelompok Islam tersebut bukan semata-mata ka-

rena jarak sosial yang tidak sama, tetapi menampilkan perbedaan 

dalam memaknai sejarah umat Islam can ajaran Islam di tengah kom-

pleksitaszaman saat mi. Kelompok Islam syariat memandang Islam di 

zaman Nabi dan generasi Salaf sesudahnya sebagai tipe ideal yang 

secara mutlak dan harfiah harus dicetak-ulang tanpa reformulasi, Se-

dangkan kelompok Islam arus-utama memandang pentingnya ako-

modasi dan aktualisasi baru yanlebih sesuai dengan perkembangan 

zaman. Kelompok Islam syariat memandang penghapusan tujuh kata 

Piagam Jakarta tahun 1945 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap 

umat Islam, sedangkan dua organisasi Islam terbesar itu menempat-

kannya sebagai bentuk"konsensus nasionaIyang rnenunjukkan ke-

arifan umat Islam. Sedangkan perbedaan dengan kelompok masyara-

kat lain lebih banyak diwarnai oleh pertentangan ideologis dan poll-

tik, yang menunjukkan dinamika sosial yang sebenarnya wajardalam 

kehidupan nasional yang majemuk, tetapi disertai dengan sentimen- 
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sentimen teologis terutama ketika kelompok Islam syariat berhadap-

an dengan non-Islam. 

Perbedaan antara kelompok Islam syariatdan kelompok Islam arus 

besar juga diwarnal oleh model Islamisasi, yang pertama lebih me-

nonjolkan formalisasi can orientasi serbatekstual, sementara yang 

kedua Iebih menekankan aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-niIai 

Islam secara Iebih rnencair. Kelornpok Islam syariat lebih menekankan 

pada syariat Islam sebagai tema sentral ajaran dengan tuntutan for-

malisasi jalur perjuangan politik kenegaraan, sedangkan Muhamma-

diyah clan Nandlatul Ulama lebih berorientasi pada ajaran Islam secara 

keseluruhan dengan rnenitikberatkan pada dakwah di tengah-tengah 

masyarakat Adapun perbedaan kelompok Islam syariat dengan ke-

lompok-kelompok masyarakat Iainnya terletak pada perbedaan da-

lam memosisikan din dan mengaktualisasikan ajaran di tengah kema-

jemukan sosial masyarakat Indonesia. 

Dari fenomena gerakan Islam syariat tersebut, maka reproduksi 

gerakan salafiyah ideologis rnenampilkan pola Islamisasi baru yang 

lebih skriptural, doktriner, dan formalistik, sehinyga selain menampil-

kan Islamisasi yang bercorak ideologis sekaligus melakukan ideologi-

sasi Islam dan lebih rigid lagi syariatisasi Islam clan ideologisasi syaniat 

dalam struktur Indonesia yang bercorak negara-bangsa dan masyara-

•kat yang majemuk. Pola Islamisasi serba-syaniat dan ideologistersebut 

bertentangan atau menyempal dari corakdoniestikasi dan moderni-

sasi atau reformasi Islam sebagaimana ditampilkan oleh para wall di 

masa lampau dan dua arus besar Islam, yakni Muhammadiyah dan 

Nabdiatul Ulama pada masa kini. Namun, kelompok Islam syariat te-

tap memiliki keyakinan yang militan bahwa perjuangan menerapkan 

syariat Islam selain merupakan keniscayaan politik sebagai solusi dan 

alternatif satu-satunya atas krisis kehidupan multidimensi, sekaligus 

merupakan kewajiban teologis untuk menampilkan Islam "kãffali' 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayori-

tas umat Islam can berada dalam ancaman sistem"kufur'atau"non-

Islam i'. 
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Berangkatcari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan wa-

cana lanjutan yang dapat menjadi agenda bagi dunia akademik me-

ngenai gerakan Islam mutakhir di Indonesia. Bagi dunia akademik, 

berangkat dad penelitian untuk buku Ini, studi gerakan sosial me-

ngenai gerakan-gerakan Islam memerlukan perspektif can metode 

yang Iebih komprehensit Perspektif baru clan komprehensiftersebut 

berbeda clan pendekatan teori-teori kiasik mengenai gerakan Mile-

nari/Messianis atau gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang 

bersifat evaluatif clan terbatas pada aspek-aspek situasional sebagai-

mana menjadi arus-utama dalam sosiologi gerakan sosiai,tanpa mem-

pertimbangkan dimensi teologis dan ideologis atau sistem keyakinan 

can pandangan-dunia dari kelonipok Islam syariat. Sikap militan, dok-

tniner, can formalistik tumbuh karena bangunan tafsir keagamaan 

yang serba-syariat bersenyawa dengan paham integralisme Islam 

yang totalistik serta Islamisme yang melahirkan fanatisme Islam dan 

orientasi ideologi-politik yang niscaya. Gerakan sosial juga perlu 

melengkapi analisisnya dalam memahami can menjelaskan gerakan-

gerakan Islam kontemporer yang pada umumnya bersifatterorgani-

sasi, terencana, can berkelanjutan yang berbeda dari gerakan-gerak-

an Milenari clan sekte-sekte keagamaan. 

Adapun telaahan dan rekomendasi lanjutan perlu diberikan ke-

pada dunia pergerakan Islam di Indonesia. Bahwa gerakan-gerakan 

Islam syariat yang bercorak salafiyah Ideologis maupun perjuangan 

Islam politik sebenarnya masih memiliki agenda untuk melakukan 

tafsir ulang can rekonstruksi teologis terhadap sistem keyakinan can 

paharn keagamaan yang bercorak integralisme Islam. Agenda keaga-

maan tersebut berkisar pada persoalan, bagaimana syariat Islam 

dipahami clan diaktualisasikan dalam bingkai totalitas ajaran Islam 

berhadapan dengan realitas kehidupan modern can pluralitas ma-

syarakatyang kompieks saat ini Iebih dari sekadar kembali pada Islam 

yangkaffah"dengan orientasi yang serba-syariat yang rigid clan cen-

derung parsial. Bagaimana pula Islam yang "murni"sebagaimana pa-

ham Salafiyah yang terjadi lima belas abad ke belakang hams dicetak- 
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ulang secara persis sama clan sebangun dalam kenyataan hidup umat 

Islam can masyarakat yang memiliki karakter dan kondisi yang ber-

beda di era kontemporer saat mi? 
Dalam konteks relasi dengan kelompok Islam lain yang dikenal 

dengan paham neomodernis dan liberal serta paharn Islam lain yang 

lebih moderat, gerakan Islam syariat memiliki perbedaan paham clan 

jarak sosial yang tidak mudah untuk dijembatani. Terutama dalam 

mengonstruksi kembali Islam dalam negara-bangsa dan perkem-

bangan global yang sarna kompleksnya dengan realitas kehidupan 

kontemporer yang dihadapi. Di sini dialektika antara aspek syariat 

dan dimensi ajaran Islam lainnya, antara pernurnian dan pembaruan, 

can antara Islam dengan politik atau negara, memang memerlukan 

perspektif baru yang lebih komprehensif lebih cari sekadar agenda 

menghadirkan Islam syariat secara harflah, legal-formal, doktriner, 

clan dengan sikap militan yang diwarnai kontroversi di kalangan umat 

Islam sendiri maupun masyarakat luas. 

Agenda teologis yang terus menjadi perdebatan krusial ialah, per-

tama apakah Islam sebagai ajaran harus selalu hadir secara mutlak 

clan persis sama dengan era zaman Nabi dan generasi sesudahnya 

sehingga tidak memberi ruang yang longgar untuk reaktualisasi da-

lam situasi dan kondisi yang berbeda di era kontemporer saat mi? 

Masalah lainnya ialah, apakah lslamjuga harus secara niscayaadaptif 

atau berubab secara mutlak pula di tengah perbedaan dan pluralitas 

kehidupan yang pada dasarnya memiliki batas-batas relativitas? Per-

tanyaan pertama mengandung aspek ketak-berubahan secara mut-

lak, sedangkan pertanyaan kedua mengandung dimensi keberubah-

an secara mutlak pula, tanpa mencoba membuka ruang baru bagi 

Islamisasi yang Iebih eklektik atau transformatif. Daripada berkutat 

dalam satu posisi yang saling ekstrem, antara kemutlakan teosentris-

me atau antroposentrime, sakralisasi rnutlakversus sekulanisasi mut-

lak, dan pola-pola keagamaan lain yang bersifat serba-ekstrem apa-

kah tidakterdapatjalan keluar untukformulasi baru tentang tafsir dan 

aktualisasi Islam yang bergerakdinamis dari integralisnie dan dekon- 
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struksionisme Islam seliingga menampilkan Islam yang Iebih mo-

derat. 

Dalam konteks Islamisme atau Islam politik, gerakan Islam syariat 

juga masih menyimpan persoalan klasik dan substantif mengenai 

format negara yang dkita-dtakan Islam. Jika Islam memiliki konsep 

baku tentang bentuk negara yang dicita-citakan, rnengapa sejarah 

Islam setelab wafat Nabi Muhammad hingga saat ml menunjukkan 

keragaman. Haruskab Islam menampilkan wujud dalam negara dan 

negara tempat Islam itu berserni merupakan negara agama yang ser-

bateosentris tanpa memberi ruang pada format lain hasil Utihadi Se-

suai perkembangan zaman tanpa harus kehilangan ruh Islam sebagai 

agama pembawa rahmat bagi semesta kehidupan. Sebaliknya, ha-

ramkah nilai-nilai Islam atau bahkan Islam masukdalarn negara ketika 

negara pada saat yang sama dapat menyerap nilal-nilai lain yang ti-

dak bebas sepenuhnya clan ideologi apa pun, Iebih-Iebih ketika ne-

gara mengalami demoraiisasi. Kelompok Islam syariat selalu me-

nyimpan logika bernada "dendarn sejarah' bagaimana syaniat Islam 

ditentang rnentah-mentah oleh negara, ketika pada saat yang sama 

negara Indonesia telah dengan rela menerima hukum positifwarisan 

penjajah Belanda. 

Agenda ideologis dalam gerakan Islam syariat tersebut bahkan 

bersama kelompok-kelompok Islam lain secara lebih jauh dihadapkan 

pada pertanyaan. Apakah konsep dan cita-cita negara Islam dalam 

format apa pun dianygap sebagai harus telah mati atau sebaliknya 

masih harus tetap hidup di Indonesia, yang telah memilih konsensus 

demokratis dalam rnenentukan format negara-bangsa, yaltu Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila? Apakah negara Islam 

yang berbasis syariat harus lahir dalam bentuk"negara syariat"seba-

gai kelanjutan car proses"negerl syariat"di tengah format negara-

bangsa yang berdasarkan Pancasila yang telah disepakati, padahal 

pada saatyang sama negara-negara Islam yang memberlakukan sya-

dat seperti halnya Arab Saudi dan Pakistan tidak menunjukkan con- 
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tot, harfiah dan ideal dan cita-cita politik Islam sebagaimana zaman 

Nabi can AI-Khulafa Al-Rasyidin. 

Pertanyaan mendasartersebut pada akhirnya sampai pada ujung 

wacana yang tidak pernah tuntas can hingga kini masih tetap men-

jadi sesuatu yang kontroversial mengenai hubungan Islam dan nega-

ra atau politikdi Dunia Islam pada umumnya can di bumi Indonesia 

pada khususnya. Pertanyaan dan agenda semacam ini dari sisi politik 

boleh jadi dapat dianggap final sebagaimana sebagian kalangan Is-

lam di Indonesia memandang Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

sebagai bentuk negara final. Namun, bagi kelompok Islam lain seperti 

halnya kalangan Islam syariat yang bercorak salafiyah ideologis ber-

pandangan dan merniliki keyakinan yang militan bahwa Islam berbe-

da dengan agama lain yang tidak memisahkan urusan agama dengan 

politik atau negara, bahkan Islam harus diwujudkan dalam seluruh 

institusi kehidupan termasuk dalam pranata negara sebagaimana 

keyakinan kaum integralisme Islam selama mi. 

Gerakan-gerakan Islam sebagaimana ditampilkan oleh kelompok 

Islam syariat tampaknya akan terus hadir baik dalam formatnya yang 

sekanang maupun dalani wajah lain untuk menawarkan Sistem Islam 

dalam bentuk"negeri syariat"hingga"negara syariat"manakala Indo-

nesia yang berfalsafah dasar Pancasila cenderung menjadi "negeri 

sekuler" apalagi "negara sekuler' Dialektika tersebut mengikuti teori 

pendulum antara Islamisasi versus sekularisasi yang selalu hadirsaling 

benhadapan secana ekstrem dalam dinamika hukum dialektik. Ketika 

sejumlah isu nasional dijadikan rujukan untuk analisis konflik antara 

kelompok Islam yang cenderung serbaharflah, legal-formal, dan dog-

matik dengan kubu kaum sekuler clan liberal yang menampilkan Si-

kapyang sama-sama fundamentalistikatau radikal, makayang terjadi 

ialah pengawetan clan reproduksi konflik ideologis yang abadi (awet) 

dalam pergulatan Islam di Indonesia. 

Di tengah tarik-menarik"konfiik ideologis'c bahwa "Indonesia bu-

kanlah Barat, tetapi bukan pula Arab Saudi' maka ketika tidak terda-

patjalan keluardan pilihan yang cerdas di antara kedua kutub ekstrern 
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itu, pada akhirnya akan melahirkan gerak pendulum yang liar antara 

corak"pemurnian"yang berwajah 'Arablsasi"yang fanatik dan "pem-

baruan" yang berwajah "Westernisasi' dalam karakter yang sama-

sama fanatiknya (true believers) sebagaimana sikap kaum funda-

mentalis di setiap kelompok masyarakat. Dalam wajah lain Islam akan 

terus terombang-ambing antara radikalisasi paham "konservativis-

me-tradisional" can "liberalisme-sekuler antara pandangan "teo-

sentrisme-konservatif' can "humanisme-sekuIer antara aliran "for-

maiis"dan 'substansialis"yang sama-sama ekstrem, can pandangan-

pandangan sejenis lainnya yang saling berbenturan secara radikal 

serta memperebutkan hegemoni wacana dan gerakan Islam di negeri 

mi dengan radikal pula. Dalam dialektika yang serba-ekstrem itu, ma-

ka kecerdasan kelompok Islam arus-utamayang mengusung corak 

Islam yang lebih moderat sebagaimana diperankan Muhammadiyah 

clan Nandlatul Ulama, sesungguhnya dapat memberikan apresiasi 

yang cerdas dan kreatif pada pengembangan gerakan Islam yang 

berorientasi"perieguhan"(pemurnian) sekaligus"pembaruan"(tajdid) 

secara Iebih eklektik, sehingga dapat memberikan perspektif dan al-

ternatif baru yang lebih kaya can menjanjikan bagi perkembangan 

Islam kontemporer di Indonesia. 

Kehadiran Islam moderat yang menawarkan jalan alternatif sa-

ngatlah penting sebab jika gerakan Islam syariat yang berkarakter 

"Salafiyah ldeologis"menjadi arus-kuat rnaka Islam di Indonesia pada 

masa depan akan berwajah lebih rigid, doktriner,can elitis, yang me-

lahirkan kultur santri" baru yang semakin ortodoks. Jika kecende-

rungan ml terjadi, maka dimungkinkan adanya perluasan fragmentasi 

dan sekaligus perubahan baru dalam piramida demografis can politik 

umat Islam yang boleh jadi melahirkan generasi lslam'abangan"yang 

Iebih besar, artinya golongan Islam yang terbilang awam danjumlah-

nya lebih besar yang belakang ini mulai mendekatdan merasa mulai 

nyaman dengan spiritualitas Islam, kemudian menjauh kembali kare-

na Islam yang hadir cenderung serbadogmatis. Kecenderungan eks-

trem lebih jauh juga mungkmn terjadi berupa arus baru konversi ke- 
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pemelukan Islam ke agama lain yang dipandang Iebih memberikan 

kenyamanan beragama daripada berada dalam Islam yang serba-

syariat dan berwajah ideologisEl 
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PENDAHULUAN 

1. Al-Quran, Surah Al-Mã'idah (5): 3. Dalam bagian ayat ke-3 Surali AI-Ma'idah itu, 
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Haedar Nashir, penulis buku mi, lahir di 

Bandung, persisnya di sebuah desa 

(Ciheulang) di kaki bukit di daerah Ciparay, 

Bandung Selatan. Sebuah desa yang selalu 

jadi "markas" perebutan hegemoni antara 

DI/Til Kartosoewirjo dan TNJ pada masa 

pergolakan yang sangat keras clan me- 

nimbulkan trauma dan pengasingan politik 

cukup panjang sejak Orde Lama sampai Orde Baru. Meninggalkan 

kampung halaman sejak tahun 1979 untuk kuliah di Yogyakarta, dan 

sejak rn tidak kembali lagi kedesanya karena menetap di kota budaya 

itu. Menikab dengan Dra. Noordjannah Djohantini, MM., M.Si., aktivis 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah clan LSM perernpuan Yayasan Annisa 

Swasti (Yasanti) sejaktahun 1987, clan telah dikarunia dua putra,yakni 

Hilma Nadhifa Mujahidah (Hilnia) clan Nuha Aulia Rahman (Nuha). 

Pendidikan agama diperoleh darl ayahandanya, H. Ajengan Bah-

ruddin, kiai lokal di desanya. Juga clan Pondok Pesantren Cintawana, 

Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan pendidikan umum/formal yang 

ditempuhnya ialah Madrasah Ibtidaiyah Cigugur-Ciparay Kabupaten 

Bandung, SMP Muhammadiyah III Kota Bandung; dan SMA Ne9eri X 
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Kota Bandung. Pendidikan tinggi yang ditempuhnya di Yogyakarta 

ialah sari ana muda (BA) dari Akademi Pembarigunan Masyarakat Desa 

(APMD) Yogyakarta, sarjana (Si) dari SekolahTinggi Pembangunan 

Masyarakat Desa "APMD"Yogyakarta, dari keduanya keluar sebagai 

lulusan terbaikdan semasa kuliab memperoleh Beasiswa Supersernar. 

Sedangkan untukjenjang 52 ditenipuh di Pascasarjana Sosiologi Uni-

versitas Gadjah Mada (UGM), lulus dengan cumlaude, yang tesisnya 

telah dibukukan (tahun 2000) dengan judul Perilaku Pofitik Elk Mu-

hammadiyah di Pekajangan. Sedangkan S3 juga diperoleh dari Pasca-

sarjana UGM jurusan Sosiologi, alhamdulillah dengan predikat yang 

sama, cumlaude, yang hasil disertasinya ialah buku yang ada di ta-

ngan pembaca. 

Pekerjaan penulis adalah dosen di Fisipol Universitas Muhamma-

diyahYogyakarta, Peneliti pada LP3 Universitas Muhammadlyahvog-

yakarta, Wartawan Majalah Dwibulanan Suara Muhammadiyah, dan 

sebagai penulis di berbagai media massa. Pernah menjadi dosenl 

rnengájar di Fakultas Dakwah lAIN Sunan KaIijaga,Yogyakarta selama 

sekitar lima tahun (1993-1998). Kini, penulis mengajar"Isu-Isu Politik 

Islam Kontemporer" pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, dan mengasuh mata kuliah'Pemikiran Islam Kontempo-

rer"di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)Yogyakarta. Selain 

itu, secara nonreguler membimbing disertasi mahasiswa program 

doktor pada Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan Pas-

casarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada. Semasa mahasiswa per-

nah menjadi aktivis LSM, yakni di Dhworowati Cultural Institute, dan 

tahun 1979 hinggal985. Pengalaman di LSM clan studi pedesaan yang 

digelutinya, mernberi warna dalam pemikirannya yang cenderung 

knitis can emansipatoris, termasuk di Iingkungan Muhammadiyah. 

Penulisjuga pernah mengikuti Pelatihan Peneliti Agama, Depag RI, 

tahun 1993. Pengalaman lain, niengikuti/rnelakukan muhibah ke ber-

bagai negara diTimurlengah, can tahun 2005 ke Afrika Selatan.Ta-

hun 2004, mengikuti studi Iingkungan clan ci vi! societydi Berlin, Frank- 
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flirt, dan Mainz (Jerman) yang dilaksanakan Kementerian KLH RI dan 

German Technology Cooperation (GTZ). 

Adapun karya ilrniah dalam bentukbuku ialah BudayaPolitikdon 
Kekuasoan (1 997),Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (1997, 1999), 

Pragmatisme Pout/k Kaum Ellt (1999), Perilaku Poiltik Hit Muhammadi-
yah (2000), Dinamika PolitikMuhammadiyah (2001), Revitalisasi Gerak-
an Muharnmadiyah (2001), Ideologi Gerakan Muhammadiyah (2002), 

Islam don Perilaku Pemeluknya (2002), Meneguhkan Ideologi Gerakan 
Muhammadiyah (2006), Manifestasi Gerakan Tarbiyah (2006), Kr/stall-
sasi don Komitrnen Ber-Muhamrnadiyah (2007), Muharnrnadiyah Ge-
rakan Pembaruan ( 2010), Muhammadiyah Abad Kedua (2011), (brah 
Kehidupan: Sosiologi Makna untuk Pen cerahan Dir! (2013), serta men-

jadi kontributor, editor, dan pengantar sejumlah buku lain. Kegiatan 

akademik Iainnya ialah mengikuti dan menjadi narasumber di berba-

gai seminar, lokakarya, dan forum-forum kajiari diTanah Air. Juga me-

nulls di sejumlah media massa. Hingga kini menjadi penulis tetap 

Refleksi di Harian Umum Republika. 

Penulis aktif di organisasi Islam Muhammadiyah. Mula-mula di Ikat-

an Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muliammadiyah, dan kemudian 

di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Tahun 2000-2005 menjadi Sekre-

tans PP Muhammadiyah, ketika dipimpin oleh Buya Syalli Maarif.Ta-

hun 2005-2010 dan 2010-2015 menjadi salah seorang Ketua PP Mu-

hammadiyah. Komitmennya di Muhammadiyah bersama para kader 

serta pimpinan Iainnya ialah ingin agar gerakan Islam modern yang 

didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahian ini tetap menjadi pilargerakan 

Islam yang moderat, kultural, serta menawarkan Islam yang mence-

rahkan dan berkemajuan.Ej 



PROFIL MAARIF INSTITUTE 
FOR CULTURE AND HUMANITY 

S
tatuta pendirian MAARIF Institute menyatakan komitrnen dasar 

lembaga ni sebagal gerakan kebudayaan dalam konteks keis 

laman, keindonesiaan, clan kemanusiaan. Tiga area mi meru- 

pakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme 

dan aktivisme Ahmad Syafli Maarif, mantan Ketua PP Muhammadi-

yah, mantan PresidenWorld Conference on Religion for Peace (WCRP), 

dan penerima Ramon Magsaysay Award 2008. 

Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari janingan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada 

di Indonesia dewasa mi. Gerakan pembaruan merupakan sebuah ke-

niscayaan sekaligustuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanu-

siaan modern berikutisu-isu kontemporeryang mengikutinya,seper-

ti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, terorisme, dialog 

antar-agama dan peradaban, serta sederet isu Iainnya menuntut pen-

jelasan baru dari ajaran Islam clan kerja-kerja kolektif umat manusia 

tanpa mengabaikan aspek keberbedaan dari masing-rnasing pihak. 

Disadari Pula bahwa program clan aktivitas MAARIF Institute tidak 

dapat dipisahkan dan kebutuhan sosiologis persyarikatan Muham- 
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madiyah, meskipun tidak ada hubungan organisatoris dengan orga-

nisasi mi dan tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas 

radius pergaulan dan cakupan program aksi. Muhammadiyah, menu-

rut banyak kalangan, sering dianggap sebagai representasi gerakan 

modernis-moderat di Indonesia yang aktif mempromosikan pemi-

kiran-pemikiran Islam, berdakwah, dan melakukan aksi-aksi sosial. 

Sejalan dengan hal in!, memperjuangkan arus pembaruan pemikiran 

Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah merupakan concern 

utama MAARIF Institute sebagal bagian dan upaya pencerahan seka-

ligus memperkuat elemen moderat (empowering moderates) di Indo-

nesia. 

Vlsi 

Menjadi lembaga pernbaruan pemikiran untuk mewujudkan tatanan 

kemanusiaan yang berkeadilan sosial melalui praksis Islam sebagal 

fondasi keindonesiaan sesuai dengan semangat intelektual dan cita-

cita sosial Ahmad Syafli Maarif. 

Misi 

1. Mendorong aktualisasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan pluralisme 

dalam rangka memulihkan keadaban publik, saling menghargai, 

perdamalan, dan kerja sama yang konstruktif bagi keindonesiaan 

dan kernanusiaan. 

2. Memperkuat dan memperluas partisipasi masyarakat sipil untuk 

mewujudkan keadilan sosial. 

Nilai Dasar 

1. Egaliter 

2. Nondiskniminasi 

3. Toleran 

4. Inklusif 



(Y),A,, 2\Jztf Institute 
for Culture and Humanity 

un. Tebet Barat Dalam II No. oTebet, Jakarta Selatan 12810 

TeIp. 021-83794554,83794560 

Fax. 021-83795758 

maarif@maarifinstitute.org  

Ii facebook.com/maarifinstitute  

ti @maarifinstitute 

S maarif.radiornu.web.id  

r www.youtube.com/user/maarifchannel  

• www.maarifinstitute.org  




