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Penghujung tahun 2020 ditandai dengan 
peristiwa besar: bubarnya Front Pembela 
Islam (FPI). Dilarangnya sebuah organisasi di 
Indonesia—juga negara-negara lain—bukan 
hal baru. Negara kadang perlu mengambil 
langkah “tegas” terhadap organisasi yang 
kerap melakukan pelanggaran hukum, demi 
tegaknya sebuah hukum. Negara perlu 
menindak pelaku intoleransi agar 
intoleransi itu tidak makin meluas.  

Untuk memulai tahun 2021 ini, Islamina 
mengambil tema “INDONESIA TANPA FPI”. 
Pada edisi ini, Islamina mewawancarai Amin 
Mudzakkir, peneliti Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Terdapat juga 
sejumlah artikel yang ditulis oleh Didit 
Sholeh, Anick HT, Mataharitimor, dan 
Ahmad Nurcholish. Kepada semua penulis 
disampaikan terima kasih.  

Akhir kata, islamina (baik bulletin maupun 
website) menerima kontribusi tulisan ilmiah 
yang sesuai dengan visi-misi Islamina. 

  

Dari Redaksi 
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Status Front Pembela Islam (FPI) sebagai 
organisasi kemasyarakatan (ormas) yang 
terdaftar di Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) telah berakhir sejak Juni 2019. 
Sejak itu, FPI secara dejure tidak termasuk 
organisasi masyarakat yang terdaftar di 
Indonesia. Karena itu, “Pemerintah melarang 
aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap 
kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak 
lagi mempunyai legal standing, baik sebagai 
ormas maupun sebagai organisasi biasa” ujar 
Menkopulhukam Mahfud MD.  

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan 
terkait dengan status FPI tersebut adalah 
apakah kehidupan berbangsa dan bernegara 
akan “aman” dan “damai” jika tanpa FPI, 
mengingat organisasi ini identik dengan 
tindakan kekerasan seperti sweeping? Tentu 
jawabannya tidak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekerasan tak bisa dihentikan seutuhnya, 
karena kekerasan bisa diwariskan secara 
genetika, dari orang tua kepada anak. Ada dua 
gen yang berhubungan dengan kekerasan dan 
perilaku agresif: MAOA dan Cadherin 13 
(CDH13). Jika dua gen tersebut bersifat aktif 
dalam seseorang, maka orang tersebut 
cenderung akan melakukan kekerasan; 
psikopat.  

Tapi, pewarisan kekerasan berbasis genetika 
dari orang tua kepada anak ini tidak absolut. 
Dalam ilmu sosial, manusia juga dibentuk oleh 
lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai agama, dan 
budaya turut serta mengkonstruksi pribadi 
seseorang.  

Dengan merujuk pada teori genetika tersebut, 
maka Indonesia tanpa FPI bukan berarti 
otomatis menjadi Indonesia yang damai dan 
tentram. Kekerasan mungkin saja terjadi. 
Bedanya sangat jelas. Jika pelaku kekerasan 
tersebut terkumpul dan diorganisasikan, maka 
ia akan memiliki dampak yang lebih serius 
ketimbang kekerasan yang dilakukan hanya 
orang per orang. Terhadap kekerasan yang 
dilakukan perseorangan ini, negara lebih 
“berani” menindaknya, ketimbang kekerasan 
yang berbungkus organisasi masyarakat.  

Dengan demikian, FPI sebagai organisasi boleh 
saja mati, tapi ideologi kekerasan yang dianut 
oleh simpatisannya masih mungkin 
bersemayam dalam tubuh mereka. Karena itu, 
misi untuk menebar perdamaian dan 
kerukunan tak boleh berhenti dengan tidak 
adanya FPI.

 
 
 

Editorial 

FPI Tamatkah? 
 

https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/FPI
https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/ormas
https://galamedia.pikiran-rakyat.com/tag/Kemendagri
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Setelah peristiwa wafatnya 6 laskar FPI yang 
diduga terjadi di jalan tol KM 50 Jakarta 
Cikampek, Ormas yang dipimpin oleh Habib 
Rizieq Shihab itu semakin menjadi 
perbincangan publik. Meskipun sebelumnya, 
setelah kembalinya Imam Besar ke Indonesia 
sudah terjadi berbagai rangkaian acara yang 
menyulut ketegangan dengan pemerintah. 
Pasalnya, di tengah suasana Pandemi, justru 
imam besar dan jajaran elitnya berorasi untuk 
ramai-ramai menghadiri pesta pernikahan 
yang dibarengi dengan acara Maulid Nabi di 
Petamburan serta kerumunan di 
Megamendung. Kasus inilah yang dijadikan 
oleh Hakim PN Jakarta Selatan menolak 
Praperadilan yang diajukan oleh HRS dan 
jajarannya (Detik.com, 12/1/2021). 

Kasus yang menimpa HRS hari ini tidak 
sepenuhnya meluber hingga pembubaran 
Ormas yang dimotorinya pada akhir Desember 
tahun lalu. Karena banyak alat bukti yang 
ditemukan pemerintah sehingga menjadi 
penyebab kuat keputusan pembubaran Ormas 
itu, di antaranya tidak sesuai dengan ideologi 
NKRI. Bahkan, Menkopolhukam juga 
menunjukkan bahwa Ormas tersebut 
terindikasi mendukung gerakan ISIS yang ada 
di Timur Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi masyarakat yang kontra dan merasa 
terusik dengan aksi FPI selama ini, bisa jadi 
menilai pembubaran organisasi tersebut 
sudah tepat. Namun bagi sebagian yang pro 
terhadapnya akan berpandangan lain, dan 
justru menganggap pemerintah telah berlaku 
zalim kepada “umat Islam.” Pengamat Politik 
dari Universitas Al-Azhar Indonesia pernah 
menyampaikan pernyataannya demikian. 
Bahwa FPI berpeluang mendapatkan simpati 
besar dari publik melihat penekanan 
pemerintah terhadap pentolan dan juga 
organisasinya yang dinilai “zalim” 
(cnn.Indonesia.com, 31/12/2020). Namun 
pertanyaannya bukankah selama ini mereka 
sudah menarasikan bahwa pemerintah telah 
menzalimi ulama, pemerintah merendahkan 
habaib, dll? 

Bergeser dari pertanyaan itu, setidaknya 
selama pemerintahan Jokowi, sejak tahun 2014 
lalu, FPI merupakan Ormas kedua yang 
dilarang pemerintah. Sebelumnya tahun 2017 
Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah 
lebih dulu dibubarkan Pemerintah karena 
ideologi radikalnya yang ingin mendirikan 
khilafah islamiyah dinilai sangat bertentangan 
dengan NKRI. Kini, FPI mengalami nasib yang 
sama. Di mata pemerintah, FPI dianggap 
sebagai gerakan yang mengancam persatuan 
bangsa. Dengan bukti rekam jejak semenjak 

Kajian 

Indonesia Pasca FPI 
 

Oleh: Khoirul Anwar Afa, Roland Gunawan 
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Ormas itu berdiri seringkali memonopoli tafsir 
kebenaran dan beberapa kali terlibat dalam 
gerakan politik, yang lebih dominan dilakukan 
jika dibanding terhadap respons sosial-
keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Para pakar menilai bahwa pembubaran 
bukanlah solusi, bahkan akan lahir gerakan-
gerakan baru yang lebih terselubung, yang 
secara aksi bisa merangkul banyak massa. 
Bukti itu bisa melihat serpihan dari HTI yang 
menjelma al-Karim sebagai gerakan pengajian 
yang bisa beraksi leluasa di hadapan publik 
setelah resmi dilarang pemerintah. Karena 
yang dilarang adalah HTI-nya, jadi ideologi dan 
para pentolannya tetap bebas berkeliaran. 
Begitu juga dengan FPI, para elit organisasi 
tersebut sudah berjanji akan melahirkan “FPI” 
baru. “Untuk menghindari hal-hal tidak 
penting dan benturan dengan rezim zalim 
maka dengan ini kami deklarasikan Front 
Persatuan Islam,” begitu yang dideklarasikan 
Shabri Lubis, dkk (Kompas.com, 30/12/2020).  

Menurut Azyumardi Azra, ada perbedaan 
perlakukan pemerintah saat membubarkan 
HTI dengan FPI. Bedanya, upaya represif yang 
dilakukan kepolisian terhadap FPI lebih tegas 
hingga melakukan pemblokiran rekening 
terhadap Ormas dan juga milik para 
pentolannya yang berjumlah 88 rekening. Itu 
tidak dilakukan pemerintah kepada HTI. Lalu 
pertanyaannya, apa yang lebih 
mengkhawatirkan dari FPI dibanding HTI yang 
jelas akan mengganti sistem negara dengan 
khilafah islamiyah?   

FPI adalah Masa Lalu 

Dalam catatan sejarah, FPI dan HTI tidak hanya 
sebagai Ormas yang dilarang pemerintah. Pada 
tahun 2007, Jemaah Islamiyah (JI) juga resmi 
dilarang oleh pemerintah melalui Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, JI 
memiliki visi misi untuk menerapkan sistem 
khilafah di tanah Air. Dalam gerakannya, JI juga 

melatih anggotanya memiliki kemampuan 
militer untuk dikirim ke negara-negara konflik, 
seperti Suriah. Mereka juga dilatih 
kemampuan menembak jitu hingga merakit 
bom.   

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2016, pemerintah melalui SKB 3 
Menteri juga melarang Ormas Gafatar 
(Gerakan Fajar Nusantara) karena dinilai sesat. 
Ormas ini didirikan oleh Ahmad Moshaddeq 
yang menyatakan dirinya sebagai Nabi atau 
Mesias setelah nabi Muhammad. Organisasi ini 
lebih berorientasi pada kepercayaan 
keagamaan yang hendak menggabungkan 
antara keyakinan Islam, Kristen, dan Yahudi.  

Ormas yang diidentifikasi sebagai aliran 
kepercayaan terlarang tidak hanya dari Islam. 
Pada tahun 2000, pemerintah resmi melarang 
Jemaat Pondok Nabi dan Rasul Dunia, Ormas 
Kristiani yang menamakan dirinya sebagai 
“sekte Kiamat.” Ormas itu dipimpin oleh 
pendeta Mangapin Sibuea yang mengaku 
sebagai nabi terakhir. Pada tahun 2003, saat 
upacara penjemputan hari kiamat, kegiatan 
Ormas pimpinan Mangapin ini dibubarkan 
oleh aparat di Bandung dan para pengikutnya 
dari penjuru tanah air mencapai 300 an jemaat 
pun dipulangkan ke daerah masing-masing.   

Pelarangan aktivitas FPI yang dideklarasikan 
pemerintah pada akhir tahun lalu senasib 
dengan Ormas-ormas tersebut. Sehingga 
pemberhentian segala aktivitas ormas di 
Indonesia yang dinilai tidak menjadi maslahat 
untuk masyarakat dan negara, sebenarnya 
bukanlah hal baru. Namun terlepas dari semua 
itu, baik FPI maupun ormas-ormas lainnya 
yang telah dilarang itu adalah masa lalu yang 
bisa dijadikan cermin dalam 
mengimplementasikan kebebasan berserikat 
di negara Hukum ini. 

Kehadiran ormas dalam sistem berbangsa dan 
bernegara yang demokratis merupakan suatu 
keniscayaan. Akan tetapi paling penting adalah 

Di mata pemerintah, FPI dianggap sebagai gerakan yang 
mengancam persatuan bangsa. Dengan bukti rekam jejak 
semenjak Ormas itu berdiri seringkali memonopoli tafsir 
kebenaran dan beberapa kali terlibat dalam gerakan politik, 
yang lebih dominan dilakukan jika dibanding terhadap 
respons sosial-keagamaan. 
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pengaturan dan pembinaan ormas agar 
mencapai dua pokok sasaran: Pertama, 
terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang 
mampu memberikan pendidikan kepada 
warga negara Indonesia untuk memiliki 
kesadaran hidup bersama berdasarkan asas 
Pancasila dan UUD 1945 serta tumbuh dan aktif 
dalam pembangunan nasional. Kedua, hadir 
secara mandiri dan mampu menjadi wadah 
penyaluran aspirasi untuk pembangunan 
nasional sekaligus sebagai penjabaran dari 
pasal 28 UUD 45 (Maulana, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua poin utama dari tujuan Ormas yang 
dikehendaki oleh Undang-undang di atas yang 
pernah dipermasalahkan terhadap FPI oleh 
Kemendagri, Tito Karnavian tahun 2019 lalu. 
Menurut Tito, pada AD ART pasal 6 tentang Visi 
dan Misi yang memuat, “Visi dan Misi FPI 
adalah penerapan syariat Islam secara Kaffah 
di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah 
menurut manhaj nubuwwah, melalui 
pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan 
pengamalan jihad,” tidak jelas, bahasanya 
masih kabur (idntimes.com, 2019). Meskipun 
menurut Shobri Lubis, FPI “secara tidak 
tertulis” sudah mengakui Pancasila sebagai 
dasar negara dan pernah disepakati dengan 
alm Taufiq Kiemas yang  menjabat sebagai 
ketua MPR 2009-2014.  

Untuk bercermin dari kasus-kasus yang 
menimpa FPI dan Ormas lainnya yang bernasib 
sama, cukup penting untuk memberikan 
problem solving. Karena sebagai negara 
demokrasi, tanpa organisasi masyarakat sipil 
(civil society) merupakan suatu hal yang 
mustahil. Lalu pertanyaannya, bagaimana 
seharusnya Ormas bisa hidup di tengah negara 
berbasis demokrasi ini? 

Dalam kancah transisi demokrasi, sejak zaman 
Orba keberadaan Ormas sudah mulai 
diperkuat dengan jaminan UU sesuai pasal 28 
UUD 45, bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang.” Jimly Assiddiqie 
memberikan komentar jika pasal 28 tersebut 
masih diatur dengan Undang-undang di 
bawahnya yang sesuai dengan jaminan hak 
asasi manusia (Assiddiqie, 2009). Maka di masa 
Orba terbit UU No. 8 tahun 1985 yang mengatur 
tentang Ormas. Dalam UU tersebut, diatur asas, 
fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan, 
keuangan, pembinaan hingga pembekuan dan 
pembubaran Orm as.  

Satya Arinanto melihat adanya penguat UU 
Ormas di masa itu justru memperkuat 
kekejaman rezim Orba. Ia digunakan sebagai 
mobilisasi terhadap konfigurasi politik 
otoritarianisme, sehingga lahir berbagai 
Ormas yang berada di bawah legitimasi partai, 
khususnya parpol terbesar saat itu, Golkar 
(Arinanto, 1993).  Organisasi masyarakat yang 
dikenal punya “tanduk” pada saat itu sebut saja 
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), 
Himpunan Kerukunan Tani Republik 
Indonesia (HIKTI), Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (SPSI) dan lain sebagainya.  

Menurut Mihradi, adanya ketentuan UU Ormas 
1985 itu justru membuat masyarakat 
traumatis. Dan lebih berpeluang pada negara 
untuk membekukan ataupun menutup jika 
Ormas dianggap mengganggu ketertiban 
umum. Sementara tafsir dari itu identik 
dengan Ormas yang melakukan kritik terhadap 
rezim (Mihradi, 2015). Perlu diketahui sekali 
lagi, kacamata Mihradi ini digunakan untuk 
melihat UU Ormas 1985. Meskipun demikian 
bisa ditarik benang merahnya dengan 
peristiwa saat ini. Karena bagaimanapun 
dalam berdemokrasi perlu menempatkan 
Ormas sesuai dengan porsi sebagai suara sipil 
yang membantu dalam pembangunan 
nasional. 

Pelarangan aktivitas FPI yang 
dideklarasikan pemerintah 
pada akhir tahun lalu senasib 
dengan Ormas-ormas 
tersebut. Sehingga 
pemberhentian segala 
aktivitas ormas di Indonesia 
yang dinilai tidak menjadi 
maslahat untuk masyarakat 
dan negara, sebenarnya 
bukanlah hal baru 
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Mengakomodasi suara sipil ini juga sesuai 
dalam konteks demokrasi menurut Milton 
Friedman bahwa pemerintah memiliki daya 
batas dalam mengelola negara dan kebebasan. 
Dalam paradigma demikian maka adanya 
Ormas bisa menjadi mitra kritis untuk 
pengelolaan negara. Sehingga kepentingan 
publik dapat dirawat secara optimal dengan 
melibatkan peran publik itu sendiri (Green, 
1993).  Jadi suara kritis tetapi membangun 
perlu dibedakan dengan kritis menghujat, 
bahkan tidak mengakui keberadaan negara 
hanya berbeda dalam kepentingan sempit. 

Implementasi Demokrasi Ormas 

Apakah pembubaran Ormas itu mematikan 
demokrasi? Di sini perlu diulas terkait 
pembubaran Ormas dengan mengacu pada 
kasus FPI. Ini menarik jika dikaitkan dengan 
RUU Ormas versi DPR RI Pertama, terlalu 
mudah mendirikan ormas. Hanya dengan 
sekurang-kurangnya tiga orang, maka ormas 
dapat didirikan. Kedua, adanya perbedaan 
kualifikasi antara ormas berbadan hukum dan 
tidak berbadan hukum. Keduanya memiliki 
kewajiban sama yakni melakukan pendaftaran 
dan tunduk pada undang-undang ormas. 
Ketiga, ormas boleh memiliki badan usaha 
ormas sepanjang diatur dalam anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangganya. Rupanya 
ketentuan ini untuk merespons persoalan 
finansial dalam penyelenggaraan ormas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keempat, adanya pengaturan ormas asing 
yang berkaitan dengan perizinan operasional, 
larangan hal-hal terkait di antaranya politik 
praktis, spionase, dan kewajiban memberikan 
pengumuman sumber, jumlah dan 
penggunaan dana organisasi tersebut. Kelima, 
adanya kewajiban ormas membuat laporan 
kegiatan dan keuangan yang terbuka untuk 
publik. Keenam, diperkenalkannya mekanisme 
mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian 
sengketa ormas. Dan ditutup dengan ketujuh, 
mengenai mekanisme kewenangan 
pemerintah atau pemerintah daerah 
memberikan sanksi pembekuan sementara 
dan hal ini dapat diuji ke pengadilan bagi ormas 
yang merasa dirugikan. 

Ketujuh hal di atas bisa dilihat sebagai respons 
untuk mengukur ruang gerak Ormas sesuai 
dengan sistem demokrasi negara.  

Posisi FPI dan Tafsir Keagamaannya 

Para pengikut FPI ini kemungkinan besar tidak 
menyadari bahwa FPI sebenarnya hanyalah 
alat di tangan kekuatan-kekuatan besar, yang 
menciptakannya kapan pun diinginkan, 
memfasilitasi keberadaannya, dan 
mengakhirinya ketika misinya sudah selesai, 
terutama karena sangat mudah memobilisasi 
dan mengumpulkan banyak orang yang ingin 
hidup di dalam sebuah “negara impian” 
berdasar syariat Islam, dengan bersumpah 
setia kepada “Sang Imam Besar”, siapapun 
namanya, dan memerangi semua orang yang 
dipandang memusuhi dan menghina Islam. 

Ketika waktunya telah tiba, di mana organisasi 
itu harus diakhiri, orang-orang yang 
berlindung di bawah naungannya akan segera 
membubarkan diri. Entahlah, bisa jadi mereka 
berganti pakaian atau menembus ke dalam 
komunitas-komunitas di sekitarnya di sebuah 
negara yang telah memberi mereka 
kewarganegaraan dan hak penuh sebagai 
warga negara, dengan menyebarkan sebagian 
dari apa yang telah mereka peroleh, dan 
mereka sepenuhnya yakin bahwa tugas 
mereka adalah menggulingkan apa yang 
mereka sebut dengan “rezim kafir”, dan 
mereka tidak ragu untuk melakukan tindak-
tindak kekerasan saat sebuah perintah datang 
kepada mereka. 

Namun yang sangat memprihatinkan adalah, 
bahwa Islam telah menjadi seperti “senjata 
yang bisa disewa” yang dapat ditumpahkan bila 
diperlukan, dan ada ribuan orang bodoh yang 
siap membawanya dengan sebuah keyakinan 

Menurut Tito, pada AD ART 
pasal 6 tentang Visi dan Misi 
yang memuat, “Visi dan Misi 
FPI adalah penerapan syariat 
Islam secara Kaffah di bawah 
naungan Khilaafah Islamiyyah 
menurut manhaj nubuwwah, 
melalui pelaksanaan dakwah, 
penegakan hisbah dan 
pengamalan jihad,” tidak 
jelas, bahasanya masih kabur 
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bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi 
meraih ridha dan surga Allah. Dalam banyak 
kasus, mereka berubah menjadi ‘preman’ 
berjubah, mereka melakukan berbagai tindak 
kekerasan dan intoleran dengan dalih 
membela Islam berdasar perintah Allah dan 
Rasul-Nya. Kita boleh bertanya kepada muslim 
manapun yang setuju dengan apa yang telah 
dilakukan FPI atau kelompok-kelompok 
sejenis, tentang banyak hal terkait pembagian 
“mukmin” dan “kafir”, dan dengan demikian 
masuknya mereka ke surga atau neraka, atau 
arti jihad, qitâl (perang), dan syahâdah 
(kesyahidan), atau konsep “khilafah” atau 
makna “hukum Allah”, atau hal-hal lain yang 
mereka yakini sebagai ajaran-ajaran Islam 
yang qath’îy sehingga tidak dapat dipersoalkan, 
didiskusikan, dan diperdebatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam tradisi yang diwariskan kepada kita, 
Islam itu dibangun “di atas lima perkara”, yang 
kalau kita tidak mematuhinya maka kita 
dianggap keluar dari Islam, sebagaimana 
disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ibn 
Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Islam 
dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi 
Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, 
membayar zakat, melaksanakan haji, dan puasa 
Ramadhan,” [HR. al-Bukhari]. 

Hadis itu sendiri sebenarnya merupakan 
perasan dari sejumlah firman Allah, di 
antaranya, “Siapakah yang lebih baik 
perkataannya daripada orang yang menyeru 
kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, 
dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri?” [QS. 
Fushshilat: 33], “Ibrahim bukan seorang Yahudi 
dan bukan [pula] seorang Nasrani, tetapi ia 
adalah seorang yang lurus lagi berserah diri 
[kepada Allah] dan sekali-kali ia tidak termasuk 
golongan orang-orang musyrik,” [QS. Ali Imran: 
67], “Musa berkata, ‘Hai kaumku, jika kamu 
beriman kepada Allah, maka bertawakkallah 
kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang 
yang berserah diri,” [QS. Yunus: 84], “Maka 
tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka 
(Bani lsrail), ia berkata, ‘Siapakah yang akan 
menjadi penolong-penolongku untuk 
[menegakkan agama] Allah?’ Para hawariyyin 
(sahabat-sahabat setia) menjawab, ‘Kamilah 
penolong-penolong [agama] Allah, kami 
beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
berserah diri,” [QS. Ali Imran: 52], dan banyak 
ayat lainnya yang menegaskan bahwa Islam 
telah dibawa oleh para nabi dan rasul hingga 
kemudian sampai kepada Nabi Muhammad 
Saw. sebagai penutup risalah.  

Seiring dengan perkembangan nilai-nilai 
kemanusiaan, maka turunlah ayat lain yang 
merangkum ayat-ayat tersebut, 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-
orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-
orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah, hari 
kemudian dan beramal saleh, mereka akan 
menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran kepada mereka, dan tidak [pula] 
mereka bersedih hati,” [QS. al-Baqarah: 62].  

Kalau mengacu kepada makna ini—bukan 
dalam makna yang populer di kalangan umat 
Muslim, terutama para pengikut FPI dan 
kelompok-kelompok sejenis—, orang-orang 
yang menganut agama selain Islam tidak akan 
diterima. Tetapi kalau mereka bersaksi bahwa 
“Tidak ada Tuhan selain Allah” dan tidak 
bersaksi bahwa “Muhammad adalah utusan 
Allah”, mereka tidak bisa dianggap bukan 
bagian dari Islam selama mereka berbuat baik 
atau beramal saleh. Kalau tidak, tentu para 
makhluk yang ada di planet-planet lain tidak 
akan bisa menjadi muslim, “Maka apakah 
mereka mencari agama yang lain dari agama 
Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan 
diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik 

Para pengikut FPI ini kemungkinan 
besar tidak menyadari bahwa FPI 
sebenarnya hanyalah alat di tangan 
kekuatan-kekuatan besar, yang 
menciptakannya kapan pun 
diinginkan, memfasilitasi 
keberadaannya, dan mengakhirinya 
ketika misinya sudah selesai, 
terutama karena sangat mudah 
memobilisasi dan mengumpulkan 
banyak orang yang ingin hidup di 
dalam sebuah “negara impian” 
berdasar syariat Islam, dengan 
bersumpah setia kepada “Sang 
Imam Besar”, 
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dengan suka maupun terpaksa dan hanya 
kepada Allahlah mereka dikembalikan,” [QS. Ali 
Imran: 83]. 

Namun umat Muslim hari ini membaca al-
Fatihah di dalam shalat mereka dengan 
keyakinan bahwa “orang-orang yang dimurkai” 
(al-maghdhûbi ‘alayhim) dan “orang-orang 
sesat” (al-dhâllîn) adalah umat Kristiani dan 
Yahudi. Mereka tidak mau berpikir secara lebih 
mendalam untuk mengetahui apa 
sesungguhnya yang dimaksud al-Qur`an 
dengan “orang-orang yang dimurkai” dan 
“orang-orang yang sesat” itu. Mungkin mereka 
bergaul dengan para tetangga mereka dari 
agama-agama lain dengan senang hati, tetapi 
sebagian besar dari mereka percaya 
kembalinya kejayaan “Negara Islam” akan 
memosisikan umat dari agama-agama lain itu 
sebagai warga negara kelas dua yang harus 
membayar jizyah, kalau tidak maka dijatuhi 
hukuman hadd, seperti yang meninggalkan 
shalat dan pelaku dosa besar, juga sebagai 
orang-orang “musyrik” yang bisa diperangi jika 
diperlukan. 

Mimpi “negara berlandaskan syariat Islam” 
menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian 
besar umat Muslim, sebuah negara di mana 
mereka memiliki kekuasaan, kekuatan, dan 
menguasai dunia, seperti yang terjadi di abad-
abad yang lalu, sebuah negara di mana orang-
orang akan menikmati keadilan dan 
kesetaraan. Mereka lupa bahwa negara-negara 
Islam di masa lalu, seperti Dinasti Umayyah 
(mungkin kita bisa mengecualikan masa 
pemerintahan Umar ibn Abdil Aziz) dan Dinasti 
Abbasiyah, bukanlah negara-negara yang 
berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, 
dan keberhasilannya bukan karena kesalehan 
para penguasanya tetapi karena kekuatan 
militer yang dimilikinya. Dan dalam hal ini, kita 
tidak menyangkal bahwa keduanya semata-
mata hanya menerapkan ayat “Dan siapkanlah 
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang 
ditambat untuk berperang [yang dengan 
persiapan itu] kamu menggentarkan musuh 
Allah dan musuhmu dan orang orang selain 
mereka yang kamu tidak mengetahuinya; 
sedang Allah mengetahuinya,” [QS. al-Anfal: 
60], tidak lebih.  

Dan yang pasti, kedua negara itu, tidak ada 
hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad 
Saw., atau negara sipil ideal yang beliau rintis di 
Madinah. Sebaliknya, keduanya 
memanfaatkan Islam untuk mengukuhkan 

pemerintahan turun-temurun (monarki 
herediter) yang lebih mengedepankan 
kezhaliman dan ketidakadilan daripada kasih-
sayang dan keadilan. Dan yang lebih buruk lagi, 
keduanya mempermainkan Islam sesuai 
dengan kepentingan para penguasa. Keduanya 
menghibur masyarakat dengan “halal” dan 
“haram” di bawah naungan ketaatan kepada 
penguasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian datanglah orang-orang 
memperkuat penyimpangan ini yang 
mengubah ajaran rahmat semesta alam, 
sehingga sekarang kita mendapati mendapati 
diri kita di hadapan sebuah agama di mana 
keharaman menjadi asas dan kehalalan 
menjadi terbatas: orang yang makan dengan 
tangan kiri berdosa, mendengarkan musik 
berdosa, bersalaman dengan perempuan 
bukan muhrim berdosa, mengagumi 
keindahan patung di jalanan berdosa, dan ia 
tidak mengakhiri harinya melainkan ia telah 
mengumpulkan ribuan dosa, sehingga tidak 
ada tempat baginya di surga. 

Sedangkan perempuan, yang “kurang akal dan 
agama”, dipandang sebagai kayu neraka, 
terutama “perempuan yang tidak berhijab” 
atau tidak mengenakan pakaian penduduk 
Jazirah Arab abad ke-7 Masehi, sehingga ia 
tidak mempunyai harapan keselamatan, 
karena hijab merupakan standar kesucian dan 
moral bagi perempuan. Dengan adanya 
standar ini, selain “jalan lurus” (al-shirâth al-

Namun yang sangat 
memprihatinkan adalah, 
bahwa Islam telah menjadi 
seperti “senjata yang bisa 
disewa” yang dapat 
ditumpahkan bila diperlukan, 
dan ada ribuan orang bodoh 
yang siap membawanya 
dengan sebuah keyakinan 
bahwa apa yang mereka 
lakukan adalah demi meraih 
ridha dan surga Allah 
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mustaqîm) yang tidak mungkin dilalui bahkan 
oleh seorang pemain sirkus sekalipun, 
seseorang tentu membutuhkan orang yang 
dapat memperpendek jalan tersebut dan 
berkata kepadanya, “Perangilah orang-orang 
kafir, kau akan masuk surga tanpa keraguan.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisi “kafir” sendiri sebenarnya cukup 
beragam sesuai dengan banyaknya 
kepentingan di setiap zaman, karena kata 
“kufr” di dalam al-Qur`an adalah sebuah 
ucapan yang membutuhkan perincian di dalam 
pembahasannya. Kufur kepada Allah berarti 
menyatakan permusuhan terhadap agamanya 
dan kemudian memeranginya, dan kufur 
kepada Thaghut (tiran) berarti menyatakan 
iman kepada Allah dan Kalimat Tertinggi-Nya 
yang mendahului semua manusia di bumi, 
yaitu kebebasan, “Tidak ada paksaan untuk 
[memasuki] agama (Islam); sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 
Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 
tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,” 
[QS. al-Baqarah: 256]. 

Mungkin salah satu istilah yang telah 
membentuk mimpi sebagian umat Muslim 
hingga zaman kita sekarang ini adalah istilah 
“khalifah”, karena negara khilafah dianggap 
sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap 
orang yang mendaku dirinya sebagai “muslim 
sejati”. Seperti yang kita tahu, julukan khalifah 
diberikan untuk pertama kalinya kepada Abu 
Bakar al-Shiddiq sebagai penerus pertama 
Nabi Saw. Tetapi Umar ibn al-Khattab lebih 
suka menyebut dirinya “Amirul Mukminin” 
atau pemimpin kaum beriman, yang 
menunjukkan bahwa julukan “khalifah” itu 
tidak sakral (suci), juga orang yang 
menyandangnya, dan itu tidak ada 
hubungannya dengan firman Allah, “Ingatlah 
ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi,” 
[QS. al-Baqarah: 30], di mana Allah telah 
menunjuk manusia di muka bumi untuk 
memakmurkannya dengan segala karunia 
yang diberikan-Nya. Dan hadits-hadits, 
“Kekhilafahan umatku selama 30 tahun,” [HR. 
al-Tirmidzi], juga, “Dalam urusan [beragama, 
bermasyarakat, dan bernegara] ini, orang 
Quraisy selalu [menjadi pemimpinnya] selama 
mereka masih ada,” [HR. al-Bukhari] dan 
hadits-hadits sejenis tidak lain hanyalah 
rekayasa dan kebohongan atas nama 
Rasulullah Saw. untuk merebut kekuasaan 
selama berabad-abad. Dan selama itu pula 
umat Muslim digiring untuk mempertahankan 
negara khilafah di sini dan memberontak 
negara khilafah di sana, sehingga banyak sekali 
korban tak berdosa berjatuhan di bawah 
slogan-slogan mencengkram yang bertujuan 
merebut kekuasaan dan memperluas 
pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. 

Setelah semua yang dilakukan FPI dan segala 
bentuk kecaman atas tindakan-tindakannya, 
dapatkah kita optimis bahwa organisasi itu 
tidak akan kembali lagi dengan nama lain? 
Selama kita tidak memiliki keberanian untuk 
membaca ulang dan mengkritisi literatur-
literatur kita, kita akan terus berputar-putar di 
dalam lingkaran setan yang didominasi oleh 
kecenderungan sektarian dan patristik, dalam 
penghormatan membabi-buta terhadap 
warisan yang memiliki kondisi dan standarnya 
sendiri, sementara al-Qur`an terhampar jelas 
di hadapan kita, yang menunjukkan kebenaran 
dan kebatilan, menghadirkan Islam langsung 
dari Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, dan 
Bijaksana, Tuhan yang menciptakan seluruh 
manusia untuk memakmurkan bumi dan 
memberikan balasan atas perbuatan mereka—

Mereka lupa bahwa negara-
negara Islam di masa lalu, 
seperti Dinasti Umayyah 
(mungkin kita bisa 
mengecualikan masa 
pemerintahan Umar ibn Abdil 
Aziz) dan Dinasti Abbasiyah, 
bukanlah negara-negara yang 
berlandaskan pada keadilan 
dan kesetaraan, dan 
keberhasilannya bukan 
karena kesalehan para 
penguasanya tetapi karena 
kekuatan militer yang 
dimilikinya. 
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baik atau buruk—kelak di hari Akhir, 
berdasarkan keadilan mutlak Allah yang tidak 
dapat dicakup oleh standar manusia kita, 
“Katakanlah, ‘Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, 
janganlah kamu berputus asa dari rahmat 
Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-
dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”[QS. 
al-Zumar: 53]. 

Problem Amar Makruf Nahi Mungkar 

FPI, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Sang 
Imam Besar, Rizieq Shihab, mengklaim diri 
sebagai ikon amar makruf nahi mungkar 
(menyuruh perbuatan baik dan mencegah hal-
hal buruk) setelah melalui perjuangan selama 
belasan tahun berdiri di Indonesia. 
Sebagaimana yang terlihat, gerakan FPI lebih 
menonjolkan aksi yang bersifat fisik. Ada 
banyak sekali aksi penyerangan, sweeping, 
penggerebekan, persekusi, pembubaran 
diskusi-diskusi ilmiah, dan bentrokan yang 
dilakukan FPI di sejumlah daerah. Dalam 
beberapa kasus, FPI melakukan aksi bersama 
sejumlah kelompok lain, seperti Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam 
(FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar 
Jihad Ahlussunnah, Front Anti Komunis 
Indonesia (FAKI), Forum Betawi Rempug (FBR), 
dan Barisan Muda Betawi (BMB). Semua ini 
dilakukan FPI dalam rangka amar ma’ruf nahi 
mungkar. 

Amar makruf nahi mungkar sejatinya 
merupakan salah satu pondasi Islam (ushûl al-
Islûm) yang merepresentasikan solidaritas 
sosial (al-takâful al-ijtimâ’îy), sebagaimana 
zakat yang merepresentasikan integrasi 
ekonomi (al-takâmul al-iqtishâdîy). Al-Qur`an 
dalam beberapa ayatnya tentang shalat dan 
zakat menyinggung masalah amar makruf 
nahi mungkar, di antaranya Allah berfirman, 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 
Mereka menyuruh [mengerjakan] yang ma’ruf, 
mencegah dari yang mungkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya,” [QS. al-Taubah: 
71]. 

Amar makruf nahi mungkar, sesuai dengan 
makna dari ayat ini, tidak menimbulkan 
“masalah” apa pun. Justru, selain melindungi 
masyarakat, amar makruf nahi mungkar 
mencerminkan kebebasan dalam berpikir, 

berekspresi, dan berpartisipasi dalam kerja-
kerja kemasyarakatan. Tentu saja, kedudukan 
dan keharusannya ini tidak terpengaruh oleh 
perilaku sejumlah orang yang 
menyalahgunakannya dengan melakukan 
persekusi terhadap para pemikir, penulis, dan 
pekerja seni, karena hak atas litigasi adalah 
salah satu hak asasi manusia dan jaminan 
kebebasan, dan karena hal itu dapat 
diputuskan di pengadilan. Jadi, meskipun amar 
ma’ruf nahi mungkar dapat dilakukan oleh 
setiap orang, tidak berarti bahwa orang 
tersebut boleh main hakim sendiri, 
mengintimidasi, mempersekusi, dan 
menyakiti orang lain, apalagi dengan tuduhan-
tuduhan tak berdasar. Sementara orang yang 
tertuduh, jika terbukti tidak bersalah, ia berhak 
menuntut balik pihak yang menuduhnya dan 
meminta ganti rugi atau permintaan maaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan perempuan, 
yang “kurang akal dan 
agama”, dipandang 
sebagai kayu neraka, 
terutama “perempuan 
yang tidak berhijab” atau 
tidak mengenakan 
pakaian penduduk Jazirah 
Arab abad ke-7 Masehi, 
sehingga ia tidak 
mempunyai harapan 
keselamatan, karena hijab 
merupakan standar 
kesucian dan moral bagi 
perempuan. 
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Problem pertama muncul dari sebuah hadits 
yang berbunyi, “Barangsiapa di antara kalian 
melihat kemungkaran maka hendaklah ia 
mengubahnya dengan tangannya, dan apabila 
tidak mampu maka hendaklah diubahnya 
dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka 
hendaklah diubahnya dengan hatinya, tetapi itu 
adalah selemah-lemahnya iman,” [HR. Muslim]. 
Di dalam hadits ini terdapat kata “mengubah”, 
yang berarti sudah keluar dari kerangka 
“ucapan” dan memasuki wilayah “tindakan” 
yang harus disertai dengan jaminan, karena 
tanpa adanya jaminan mungkin saja tindakan 
tersebut dapat menyakiti atau melukai orang 
lain, sehingga menimbulkan bahaya lebih 
besar yang seharusnya dihindari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidaklah dibenarkan seseorang diberi 
kebebasan menggunakan tangannya untuk 
memperbaiki apa yang ia anggap sebagai 
kemungkaran, karena ini sangat terkait 
dengan hubungan antara “terdakwa” dan 
“hakim”, atau bahkan “eksekutor”, yang bisa 
memicu terjadinya kekacauan, kekerasan, dan 
melumpuhkan jaminan yang telah ditetapkan 
di dalam undang-undang bagi mereka yang 
menggunakan “tangannya”. Bahkan, undang-
undang memberikan peringatan agar setiap 

individu menghindari penggunaan “tangan” 
dalam proses melakukan “perubahan” 
terhadap seseorang yang ia pandang 
melakukan suatu kemungkaran, karena 
berpotensi menimbulkan tindakan 
menyimpang atau tindakan menyakiti orang 
lain sehingga perlu dibatasi kepada otoritas-
otoritas terkait yang melaksanakannya dengan 
memperhatikan jaminan yang ditetapkan di 
dalam undang-undang. 

Dalam menafsirkan hadits “Barangsiapa di 
antara kalian melihat kemungkaran maka 
hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya” 
itu harus disertai banyak ayat yang dengannya 
Allah telah menentukan bagi para rasul metode 
penyampaian risalah (dakwah) dan pentingnya 
pembatasan dalam hal itu. Sehingga tidak 
masuk akal jika seseorang, baik orang awam 
atau bahkan orang besar sekalipun, merasa 
lebih punya ghîrah keislaman daripada 
Rasulullah Saw. atau ia melakukan tindakan 
melebihi apa yang telah ditetapkan Allah di 
dalam al-Qur`an kepada Rasul-Nya, “Bukanlah 
kewajibanmu menjadikan mereka mendapat 
petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi 
petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 
dikehendaki-Nya,” [QS. al-Baqarah: 272], 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat 
memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 
orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk,” [QS. al-Qashash: 56]. 

Problem yang paling besar adalah ketika ada 
sekelompok orang membentuk organisasi 
yang salah satu kegiatannya melakukan amar 
makruf nahi mungkar. Mereka kerap 
melakukan sweeping, tekanan secara fisik 
dengan menyerbu dan menutup tempat-
tempat hiburan malam, perjudian, dan 
pelacuran. FPI adalah contoh paling nyata 
dalam hal ini. Kelompok yang dibentuk Rizieq 
Shihab ini sudah terlalu lama dan sering 
melakukan aktivitas yang menimbulkan 
keresahan di masyarakat dengan dalih 
menegakkan syariat Islam. 

Di dunia Islam banyak bermunculan 
kelompok-kelompok yang merasa memiliki 
hak dan otoritas untuk melakukan aksi-aksi 
kekerasan dan intoleransi atas nama agama 
dalam rangka melaksanakan kewajiban amar 
ma’ruf nahi mungkar. Di Saudi Arabia, 
misalnya, terdapat sebuah kelompok yang 
dikenal dengan Haiah Amar Makruf Nahi 
Mungkar yang jumlah anggotanya mencapai 

Amar makruf nahi 
mungkar sejatinya 

merupakan salah satu 
pondasi Islam (ushûl al-

Islûm) yang 
merepresentasikan 

solidaritas sosial (al-
takâful al-ijtimâ’îy), 

sebagaimana zakat yang 
merepresentasikan 

integrasi ekonomi (al-
takâmul al-iqtishâdîy). 
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lima ribu orang. Seorang penulis di majalah al-
Majallah (Edisi: No. 1055 pada 13 April 2000 M), 
bercerita tentang kelompok ini,  

Para anggota kelompok ini biasanya berjalan di 
pasar. Mereka melarang ikhthilâth 
(percampuran antara laki-laki dan perempuan), 
perempuan membuka kerudung, melarang laki-
laki berdiri secara tidak perlu di jalan yang biasa 
dilalui perempuan, pengurangan timbangan, 
serta penindasan terhadap hewan. Mereka 
melarang para tukang cukur melihat rahang 
atau tulang dagu pelanggan yang rambutnya 
dipotong atau dicukur, dan mendisiplinkan para 
tukang cukur itu. Mereka melarang qaza’ (gaya 
rambut yang populer di akhir tahun 1960-an dan 
sepanjang tahun 1970-an), dan memotong 
rambut yang bergumpal-gumpal. Mereka 
melarang rokok, dan mendisiplinkan para 
perokok. Mereka menyita tembakau dari toko-
toko, membakarnya, mendisiplinkan para 
penjual, dan memaksa orang-orang untuk 
segera menuaikan shalat ketika adzan 
berkumandang. Jika mereka mendapati 
seseorang yang melanggar hudûd, mereka 
membawa masalah itu ke dewan pimpinan, 
yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyelidik 
untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya 
telah dilakukan terdakwa, dan hasil dari 
penyelidikan itu selanjutnya diserahkan kepada 
pimpinan yang kemudian mengeluarkan 
keputusan hukum cambuk, atau pengasingan, 
atau pemenjaraan. Mereka melarang 
pembuatan gambar-gambar makhluk hidup 
dan merusak gambar-gambar itu. Mereka 
melarang hiburan haram (musik) dan merusak 
alat-alat yang mereka temukan tanpa beban 
apa pun dan berapa pun harganya. Mereka 
langsung memberikan sanksi kepada orang-
orang yang mereka dapati memiliki alat-alat 
tersebut sebagai hukuman atas kepemilikan 
barang-barang yang dilarang oleh syariat. 
Mereka memiliki penjara khusus untuk 
mengurung orang-orang yang mereka dapati 
melakukan pelanggaran.  

Haiah Amar Makruf Nahi Mungkar pernah 
melakukan perbuatan yang benar-benar 
melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pada 
Maret 2002 M terjadi kebakaran di sebuah 
sekolah perempuan di Saudi Arabia. Beberapa 
anggota Haiah Amar Makruf Nahi Mungkar 
mencegah petugas pemadam kebakaran 
masuk, dan pada saat yang sama mereka juga 
menghalau para siswi untuk keluar tanpa hijab, 
yang menyebabkan tewasnya 15 siswi dalam 
peristiwa tersebut. 

Surat kabar Al-Badeel (30/11/2007 M) memuat 
berita tentang bebasnya dua anggota Haiah 
Amar Makruf Nahi Mungkar dari tuduhan 
pembunuhan terhadap seorang warga sipil 
Arab Saudi di markas Haiah Amar Makruf Nahi 
Mungkar di Riyadh. Pihak Pengadilan Arab 
Saudi mengatakan bahwa bebasnya dua 
anggota Haiah Amar Makruf Nahi Mungkar itu 
karena tidak adanya cukup bukti yang 
menguatkan tuduhan terhadap keduanya. 

Pada Desember 2003, surat-surat kabar Arab 
melaporkan berita yang sangat aneh: Haiah 
Amar Makruf Nahi Mungkar, bersama seorang 
“hakim syariah”, menjatuhkan hukuman 
kepada seorang perempuan dengan empat 
bulan penjara, empat puluh cambukan, dan 
pengusiran dari negara itu, juga kepada dua 
orang pemuda dengan enam bulan penjara dan 
enam puluh cambukan. Mungkin ini aneh, 
tetapi yang lebih aneh adalah alasan dari 
putusan hukum tersebut. Para tersangka tidak 
tertangkap tangan karena melakukan 
kejahatan pencurian atau penipuan, atau 
bahkan prostitusi. Mereka ditangkap hanya 
karena dianggap melakukan “khalwat”. 
Maksud “khalwat” di sini adalah, mereka 
bertiga duduk sambil mengobrol, dengan 
penuh rasa hormat dan pakaian lengkap yang 
menutupi tubuh mereka, di suatu tempat, 
tanpa melakukan suatu kemesuman. 

Namun, keanehan itu semakin bertambah 
hingga ke tingkat seperti drama komedi ketika 
diketahui bahwa perempuan itu ternyata 
sudah berusia 75 tahun alias sudah nenek-
nenek. Sedangkan dua orang pemuda itu 
berusia kira-kira berusia 20 tahunan lebih, 
bahkan salah seorang dari keduanya 
kemungkinan adalah keluarga dari perempuan 
tua itu. Ia datang bersama temannya untuk 
mengantarkan roti kepada perempuan tua itu, 
dan temannya sama sekali tidak ikut ke dalam 
rumah. Tetapi, kedua mata perempuan itu yang 
mulai memutih, usianya yang sudah senja, 
tubuhnya yang sudah rapuh, kehormatannya, 
dan akal pikirannya yang sehat tidak dapat 
membantunya bersama kedua pemuda 
tersebut untuk bebas dari “kecurigaan 
membabi-buta” anggota-anggota Haiah Amar 
Makruf Nahi Mungkar yang menuduh 
ketiganya telah melakukan perbuatan asusila. 
Hukuman telah ditetapkan, dan terjadilah apa 
yang terjadi. 

Masyarakat dunia juga menyaksikan dan 
membaca berita yang dipublikasikan oleh 
media-media di Timur Tengah, dan bahkan 
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internasional, tentang kebakaran di ruang 
ganti pakaian sebuah sekolah di kota Riyadh. 
Kebetulan di ruangan tersebut terdapat 
beberapa siswi. Mereka terkejut begitu api 
berkobar. Mereka pun berusaha lari keluar 
untuk menyelamatkan diri, dan mereka lupa 
menggunakan niqabnya kembali. Ketika 
melihat mereka keluar tanpa menggunakan 
niqab, tiba-tiba beberapa orang memukuli 
mereka dan memaksa mereka untuk masuk 
kembali ke dalam ruangan, padahal api 
semakin ganas mengamuk. Begitu mereka 
masuk, orang-orang itu kemudian menutup 
dan mengunci pintunya. Berteriaklah mereka 
meminta pertolongan, tetapi sayang, tidak ada 
yang memedulikan, tidak ada yang tersentuh 
hatinya untuk menolong. Maka api yang kian 
ganas itu pun melahap, merekapun 
terpanggang, menggelepar menghadapi maut 
yang tak terlawan. Akhirnya 37 siswi meninggal 
dengan cara yang mengenaskan; mati 
penasaran. Menurut orang-orang itu, lebih 
baik para siswi itu mati terbakar api daripada 
keluar menampakkan wajahnya. Keluar 
ruangan dengan menampakkan wajah adalah 
kemungkaran, dan kemungkaran harus 
dicegah. Amar ma’ruf nahi mungkar harus 
ditegakkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenyataannya, peristiwa-peristiwa itu, 
terlepas dari keanehannya, membuat kita 
berpikir dan merenung. Karena, meski terjadi 
di negara lain, peristiwa-peristiwa itu, 
memunculkan pertanyaan-pertanyaan 
mendalam dan mendasar yang menyentuh 
nurani kita sebagai manusia di zaman modern. 
Hal pertama yang menyita perhatian kita 
ketika membaca berita terkait peristiwa-
peristiwa itu adalah bukan tentang seorang 
perempuan tua renta dihukum dengan 
tuduhan tak masuk akal seperti itu, atau dua 
orang pemuda dicambuk di depan umum, atau 
puluhan siswi tanpa dosa tewas dilalap api. 
Sebaliknya, yang membuat kita terkejut adalah 
bahwa ada suatu kelompok atas nama “amar 
makruf nahi mungkar” mengeluarkan hukum-
hukum terkait hak individu manusia. Dilihat 
dari sudut pandang yang paling sederhana 
sekalipun, itu jelas merupakan pelanggaran 
terhadap aturan-aturan prinsipil negara dalam 
pengertian modern. 

Negara modern, seperti yang diketahui bahkan 
oleh siswa sekolah tingkat menengah, memiliki 
kewenangan penuh melakukan tindak-tindak 
kekerasan, menetapkan hukum dan 
memutuskan sanksi. Sehingga, tidak ada 
individu atau kelompok di negara modern yang 
memiliki hak independen dengan kekuatan 
atau otoritas yang sejajar dengan negara yang 
memungkinkannya mengeluarkan putusan 
hukum dan kemudian menerapkannya di luar 
kewenangannya. Kalau tidak, eksistensi negara 
akan terancam, dan kontrak sosial secara 
praktis akan terdegradasi, karena dasar dari 
kontrak sosial, seperti yang digariskan oleh 
para filsuf dan sarjana berabad-abad yang lalu, 
adalah bahwa masyarakat menanggalkan “hak 
alamiah” mereka (hak menggunakan 
kekuatan) dan hak bertindak dengan itu, serta 
menyerahkannya kepada otoritas tertinggi 
yaitu otoritas kolektif yang terwujud dalam 
bentuk negara. Hak sipil (kewarganegaraan 
dan hak-hak yang dijaminnya) didasarkan 
pada puing-puing hak alamiah (untuk 
bertindak sesuai dengan kekuatan dan 
kemampuan yang disediakan alam). 

Negara modern juga didasarkan pada 
kenyataan bahwa “kekerasan” harus 
“dibingkai” dalam institusi hukum, dan tidak 
terkait dengan hal-hal yang dapat menodai 
harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, 
hukuman cambuk dan pemukulan diganti 
dengan pidana penjara dan denda. Tetapi, 
penjara ini pun dituntut untuk menjadi penjaga 
martabat dan martabat manusia, yang 

Jadi, meskipun amar ma’ruf 
nahi mungkar dapat dilakukan 

oleh setiap orang, tidak berarti 
bahwa orang tersebut boleh 

main hakim sendiri, 
mengintimidasi, 

mempersekusi, dan menyakiti 
orang lain, apalagi dengan 

tuduhan-tuduhan tak berdasar. 
Sementara orang yang 

tertuduh, jika terbukti tidak 
bersalah, ia berhak menuntut 

balik pihak yang menuduhnya 
dan meminta ganti rugi atau 

permintaan maaf 
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bertujuan untuk menyadarkan para 
narapidana akan kesalahan mereka dan 
mendorong mereka untuk memperbaikinya 
untuk reintegrasi sosial mereka. Penjara 
bukanlah balas dendam seperti yang mungkin 
dipahami sebagian orang, karena negara tidak 
mendasarkan keadilannya pada balas dendam, 
melainkan pada reformasi. Itulah sebabnya 
penjara disebut juga dengan “lembaga 
reformasi”. 

Selain itu, kekerasan yang dilakukan negara 
tidak boleh ditujukan kepada tubuh, karena di 
negara modern tubuh adalah kehormatan dan 
kesucian. Tidak ada yang berhak menimbulkan 
“kebaikan” atau menimbulkan “kerugian” (rasa 
sakit) bagi tubuh orang lain tanpa 
kehendaknya. Jika tidak, maka dalam kasus 
pertama disebut pemerkosaan, dan dalam 
kasus kedua disebut penyiksaan. Tidak boleh 
menggunakan kekerasan secara langsung 
kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat), dan 
dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa, 
seperti kerusuhan yang mana terdapat 
ancaman terhadap keamanan publik dan 
keselamatan orang serta properti. Bahkan ini 
pun harus dibatasi, sehingga tidak dianggap 
sewenang-wenang. 

Oleh sebab itu, penangkapan orang oleh 
organisasi “non-pemerintah” di bawah panji 
“nahi mungkar” (mencegah kemungkaran), 
menghukumnya di depan publik, menghina 
dan menyakiti tubuhnya, itu adalah tindakan 
yang menyalahi prinsip-prinsip dasar negara 
modern, penghinaan terhadap kemanusiaan 
manusia, pelanggaran terhadap kesuciannya, 
dan seruan langsung kepada orang-orang 
untuk kembali ke zaman primitif. 

Di Indonesia, ada banyak kelompok yang 
secara resmi mengadopsi “model” sosial dan 
politik yang memungkinkan mereka 
melakukan tindakan-tindakan semacam itu. 
Sebagaimana di dalam program studi di 
sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air 
terdapat materi-materi yang mendorong 
orang untuk melakukan “amar makruf nahi 
mungkar” sebagai unsur penting dalam agama, 
juga di dalam materi-materi “akidah” yang 
diajarkan di sekolah-sekolah tingkat dasar. 
Belum lagi pesan-pesan “moral” yang beredar 
di tengah-tengah masyarakat melalui media 
dan ceramah-ceramah agama, bahkan yang 
resmi, yang membenarkan dan memberikan 
“topeng moral” bagi kelompok-kelompok 
dakwah, di mana anggota-anggotanya, baik 
secara individu atau berkelompok, menyebar 

ke lingkungan-lingkungan marginal dan 
komunitas-komunitas terpencil untuk “amar 
makruf dan nahi mungkar”. Mereka mengintai 
setiap orang yang diduga melakukan 
kemungkaran, mengintimidasinya dengan 
kekerasan verbal atau fisik, dan bahkan 
menegakkan hudûd dengan tangan mereka 
mereka sendiri. 

Kita melihat, keberadaan kelompok-kelompok 
seperti Haiah Amar Makruf Nahi Mungkar, FPI, 
dan seterusnya itu justru membuat persoalan 
amar makruf nahi mungkar menjadi sangat 
kompleks. Pelanggaran terhadap seluruh 
prinsip keadilan, jaminan prosedur-prosedur 
tindak pidana, dan jaminan peradilan terlihat 
dengan sangat jelas. Mereka mengambil alih 
peran otoritas legislatif, yudikatif, dan 
eksekutif dengan melakukan tafsir terhadap 
Islam, menghakimi sendiri terdakwa berdasar 
tafsir tersebut, dan menjatuhkan hukuman 
yang telah mereka tetapkan sendiri. Kombinasi 
ketiga otoritas tersebut menjadikan mereka 
seperti negara di dalam negara, sebuah negara 
dengan misi menebar teror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh sebab itu, penangkapan 
orang oleh organisasi “non-
pemerintah” di bawah panji 
“nahi mungkar” (mencegah 
kemungkaran), 
menghukumnya di depan 
publik, menghina dan 
menyakiti tubuhnya, itu 
adalah tindakan yang 
menyalahi prinsip-prinsip 
dasar negara modern, 
penghinaan terhadap 
kemanusiaan manusia, 
pelanggaran terhadap 
kesuciannya, dan seruan 
langsung kepada orang-
orang untuk kembali ke 
zaman primitif. 
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Lantas, bagaimana melaksanakan tugas suci 
amar makruf nahi mungkar yang sangat 
dianjurkan di dalam al-Qur`an ini? Mungkin 
dengan beberapa hal berikut: pertama, 
menghindari setiap upaya untuk 
‘memperbaiki’ individu dengan tangan, kecuali 
dalam kasus-kasus luar biasa yang 
memerlukan intervensi langsung. 

Kedua, menghindari pembentukan badan-
badan seperti Haiah Amar Makruf Nahi 
Mungkar, FPI, dan sejenisnya, karena sejumlah 
alasan: (1). Itu merupakan pelanggaran 
terhadap sistem peradilan yang mapan, dan 
diberikan kekuasaan kehakiman tanpa 
jaminan yudisial; (2). Negara tidak perlu 
berperan melalui perangkat resminya, sebagai 
pelaksana amar makruf nahi mungkar. Karena 
setiap upaya atau tindakan yang dilakukan oleh 
negara terkait hal itu akan kehilangan 
orisinalitasnya dan akan membawa dampak 
buruk terhadap kerja-kerja pemerintahan 
yang lain, selain karena hal itu tidak 
dilaksanakan berdasarkan keimanan tetapi 
berdasarkan kekuasaan, sehingga tidak 
mempunyai nilai apapun. 

Ketiga, konsep lama amar makruf nahi 
mungkar, yang berfokus pada penghancuran 
botol-botol minuman keras, perusakan 
instrumen dan peralatan musik, dan 
penghancuran patung-patung di jalanan harus 
segera dihentikan. Hal yang harus dilakukan 
adalah mulai membentuk konsep baru amar 
makruf nahi mungkar dengan membentuk 
perkumpulan, lembaga, dan organisasi 
masyarakat sipil yang fokusnya adalah 
menyebarkan pengetahuan, menciptakan 
wadah-wadah pelatihan untuk keterampilan-
keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, 
menyelesaikan problem-problem keadilan 
ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan 
lain-lain. 

Apa yang Perlu Kita Lakukan? 

FPI adalah warisan budaya dan sosial, dan 
pembacaan keliru terhadap teks-teks agama, 
yang tidak mampu beradaptasi dengan 
perubahan sosial dan politik kontemporer. 
Pembubaran FPI jelas merupakan kekalahan 
warisan yang terbelakang ini dan kegagalan 
seluruh manifestasinya, dari sisi pendidikan, 
budaya, dakwah, media, dan situasi-situasinya 
yang menyedihkan. Karena itu, salah satu 
pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari 
pengalaman FPI yang memprihatinkan itu, 
adalah upaya meninjau kembali warisan 

budaya ini, terutama yang berkaitan dengan 
isu-isu besar seperti: masalah kekuasaan, 
pemerintahan, peran masyarakat dalam 
partisipasi politik, masalah status perempuan 
dan peran sosialnya, masalah relasi antar 
mazhab dan antar agama, terutama yang 
terkait jihad, yang harus diajarkan kepada 
generasi muda sesuai dengan visi yang relevan 
dengan keadaan dunia saat ini, dan masalah 
pengeluaran agama dari eksploitasi politik, 
dalam rangka penerapan pilar-pilar pokok, 
antara lain: 

Pertama, tujuan-tujuan tertinggi dari Islam, 
yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, 
yang menunjukkan kearifan di balik hukum-
hukum, seperti: prinsip keadilan, martabat 
manusia, hak-haknya, kebebasannya dalam 
berkehendak, keadilan sosial, kebajikan, moral, 
dan lain sebagainya. Kita harus membaca teks-
teks agama, dan apa-apa yang telah sampai 
kepada kita dari pendapat-pendapat para ahli 
fikih lama, sesuai dengan tujuan-tujuan 
tersebut. Dalam hal ini, kita harus 
mengapresiasi upaya para ahli fikih dan para 
pemikir dalam mengaktifkan, 
mengembangkan, dan mematangkan 
pemikiran maqâshid, hingga menjadi disiplin 
ilmu tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, dokumen hak-hak asasi manusia 
internasional, yang telah diratifikasi oleh 
negara kita dengan komitmen mengubah 
undang-undang dan situasi politik, sosial, dan 
pendidikan berdasarkan dokumen itu.  Ketiga, 
kedaulatan hukum dan kewarganegaraan. 
Tidak ada otoritas yang dapat melampaui 
otoritas peradilan independen, dan tidak ada 
diskriminasi antara warga negara terkait hak 
kewarganegaraan atas dasar asal, jenis 
kelamin, atau keyakinan. 

Keempat, martabat kemanusiaan. Martabat 
seseorang, terlepas dari agama, ras atau jenis 
kelaminnya, merupakan salah satu tujuan 

Pembubaran FPI jelas merupakan 
kekalahan warisan yang terbelakang ini 
dan kegagalan seluruh manifestasinya, 
dari sisi pendidikan, budaya, dakwah, 
media, dan situasi-situasinya yang 
menyedihkan. 
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syariat, berdasarkan firman Allah, “Kami telah 
memuliakan anak-anak Adam.” Sehingga, 
tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk 
melanggar satu pun dari hak-hak makhluk 
yang telah dimuliakan oleh Sang Maha 
Pencipta.  

Kelima, kemaslahatan tertinggi negara dan 
masyarakat. Para ahli fikih klasik dan 
kontemporer telah melakukan banyak upaya 
dalam hal ini. Kita, anak-anak zaman ini, harus 
mengaktifkan dan mengembangkannya. 
Sebagai contoh, di masa lalu, Najmuddin al-
Thufi berpendapat bahwa kemaslahatan 
merupakan dasar yang dilihat ketika ada teks 
yang bertentangan. Sementara di zaman 
sekarang, Jamal al-Banna berpandangan 
bahwa agama datang untuk kemaslahatan 
manusia. Jadi, ketika teks bertentangan dengan 
kemaslahatan, teks itu harus ditakwil demi 
mewujudkan kemaslahatan itu.  

Ideologi FPI tidak turun dari langit, melainkan 
benih ekstremisme yang muncul di lapangan 
sosial yang dipenuhi hama pemikiran beracun. 
Dan setelah ancaman tindak kekerasan, 
provokasi, sweeping sepihak, persekusi dan 
tindakan-tindakan intoleran yang selama ini 
dilakukan oleh FPI yang merusak citra Islam, 
maka pemerintah berdasarkan kewajiban 
agama, negara, dan moral, harus melakukan 
tinjauan menyeluruh terhadap sistem 
pendidikan, wacana keagamaan dan 
kebudayaan untuk membentengi masyarakat 
dan para pemuda dari ideologi ekstremis. 
Ketahanan ideologi menjadi instrumen paling 
penting untuk mempersatukan bangsa ini.  

Fase pasca FPI membutuhkan kurikulum 
pendidikan baru, pengembangan wacana 
keagamaan, dan perhatian besar dalam 
pengajaran (filsafat). Kurikulum filosofis, 
termasuk pemikiran kritis dan analisisnya, 
dapat melindungi siswa dari ekstremisme dan 
terorisme. 

 
 

 
  

Fase pasca FPI 
membutuhkan kurikulum 
pendidikan baru, 
pengembangan wacana 
keagamaan, dan 
perhatian besar dalam 
pengajaran (filsafat). 
Kurikulum filosofis, 
termasuk pemikiran 
kritis dan analisisnya, 
dapat melindungi siswa 
dari ekstremisme dan 
terorisme. 
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Dengan tidak diperpanjangnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Front Pembela Islam (FPI) 
dinyatakan bubar dengan sendirinya. Karena tidak memiliki dasar legalitas, maka tidak boleh ada 

aktivitas yang dilakukan oleh FPI. Namun, apakah dengan tidak adanya FPI sebagai organisasi, 
kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan lebih damai dan rukun? Khoirul Anwar dari 
Islamina melakukan Wawancara kepada Amin Mudzakkir, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) terkait dengan isu ini. Wawancara dilakukan secara daring.  

  

Bagaimana pandangan Pak Amin mengenai 
pembubaran FPI, HTI, dan ormas-ormas yang 
lain?  

Kita tahu bahwa PKI bukan hanya dibubarkan, 
tetapi bahkan dihancurkan sampai ke akar-
akarnya. Kemudian pada masa Orde Baru, 
pendekatannya sedikit berbeda, Soeharto lebih 
menggunakan strategi menginfiltrasi. Ia 
masuk ke dalam dan menguasai dari dalam, 
bukan membubarkan. Tetapi di era reformasi 
kita tahu ada beberapa ormas yang dibubarkan 
dengan alasan bertentangan dengan ideologi 
Pancasila. Secara politis tentu ini lebih 
legitimate, di mana pemerintah mempunyai 
legitimasi untuk membubarkan ormas yang 
dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 
ideologi negara. Memang ada beberapa 
keberatan dari sejumlah kelompok HAM yang 
mempertanyakan kenapa tidak ada proses 
peradilan yang dalam tata negara formal 
merupakan satu instrumen yang seharusnya 
dilakukan oleh negara dalam melakukan 
pembubaran. Tetapi saya paham negara punya 
urgensi untuk membubarkan ormas-ormas 
tersebut, misalnya HTI tahun 2017 dan 
kemudian FPI tahun 2020.   

Secara administratif FPI dibubarkan, tetapi 
memang tanpa sebuah proses peradilan yang 
terbuka. Artinya, secara legitimatif masih ada 

yang kurang karena ternyata, kalau kita 
melihat kembali sejarah, ada yang problematis 
seperti GAFATAR. Mulanya GAFATAR dituduh 
sebagai organisasi teroris, kurang lebih seperti 
itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya 
sulit menemukan bukti-bukti adanya ancaman 
terhadap negara. Ternyata mereka ternyata 
hanya sekumpulan orang yang sedang 
membangun alternative society tanpa 
mempunyai agenda lebih jauh mengubah 
struktur negara. Tetapi mereka sudah terlanjur 
dibubarkan, bahkan para pengikutnya pernah 
dibina oleh pemerintah.  

Dalam hal ini kritik atau keberatan para aktivis 
HAM atau masyarakat ada benarnya, bahwa 
untuk menambah bobot legitimasi politis 
dalam pembubaran suatu ormas ke depan 
perlu diselenggarakan dalam proses peradilan 
yang terbuka. Karena, belajar dari pengalaman 
sebelumnya, kita melihat bahwa proses 
pelarangan yang murni politis menimbulkan 
trauma. Kalau boleh dibilang trauma Islam 
politik yang demikian sampai sekarang masih 
berkembang, dan disebabkan oleh 
pembubaran MASYUMI pada masa lalu, yang 
secara legal memang tidak pernah ada 
pembuktian, kecuali dugaan bahwa M. Nastsir 
mendukung PRRI, dan bahwa secara legal 
formal organisasi mendukung 
pemberontakan. Akibatnya, setelah itu muncul 

Amin Mudzakkir 

TANPA FPI, 

 TAK OTOMATIS DAMAI 

Wawancara 

 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
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semacam kesan di dalam memori kolektif 
bahwa rezim pemerintah Indonesia adalah 
sekuler yang anti-Islam. Hal ini masih menjadi 
problem politik hingga sekarang. 

Saya berharap pembubaran HTI, FPI, dan 
ormas-ormas lainnya dengan model traumatik 
seperti ini tidak berlanjut. Jadi, pertama terkait 
masalah legitimasi, dan kedua terkait masalah 
psikologis traumatik. Dari dua hal ini kita 
melihat kelemahan ketika ormas atau partai 
politik apapun dibubarkan hanya melalui 
administrasi negara. Sebab, mereka yang 
dibubarkan itu, akan mengembangkan suatu 
persepsi ideologis bahwa negara ini anti Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang menjadi poin penting, apa yang melatar 
belakangi negara membubarkan HTI, FPI? 
Apakah hanya karena mempunyai akar pada 
pembubaran MASYUMI?  

Saya kira itu alasannya sangat politis. Kalau 
alasan ideologi kita bisa perdebatkan, atau 
pertanyaannya begini: kenapa baru tahun 2020 
pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi 
membubarkan FPI? Kenapa tidak kemarin-
kemarin? Tentu ada konstelasi yang sedang 
berjalan sehingga FPI dibubarkan, karena 
secara politik konstelasi itu memungkinkan 
dalam proses pembubaran itu, yang 

dampaknya sangat jelas bagi penguasa. 
Sekarang, misalnya, indeks kepuasan terhadap 
Jokowi meningkat di kalangan sekuler atau di 
kalangan NU yang memang sudah “sebel” 
dengan tingkah polah FPI. Jadi, saya melihat 
alasan-alasan politis, bukan ideologis, karena 
kalau ideologis kenapa tidak dari dahulu. Lebih 
karena alasan-alasan taktis sehingga baru di 
tahun 2020, setelah menteri agama diganti, 
yang diawali dengan drama penembakan di Tol, 
FPI dibubarkan. 

Ormas di Indonesia masih banyak, di 
antaranya, misalnya, NU dan Muhammadiyah 
sebagai dua ormas terbesar. Menurut Pak 
Amin, ada kemungkinan tidak dua ormas besar 
ini dibidik oleh pemerintah untuk diperlakukan 
sama seperti FPI dan HTI? 

Pertama-tama harus diakui bahwa sejarah 
politik di Indonesia adalah sejarah perseteruan 
antara kelompok sekuler dan kelompok 
religius, ada nasionalis sekuler dan nasionalis 
religius, yang dimulai dengan perdebatan di 
dalam sidang-sidang sebelum kemerdekaan di 
BPUPKI, bahkan sampai sekarang pun 
perdebatan itu terus berlanjut. Meski ada 
semacam campur aduk di dalam prosesnya 
tetapi secara umum dua arus ini masih kuat. 
Dan harus diakui bahwa kelompok sekuler, 
meskipun pengaruhnya tampak menurun, 
terutama di tahun 1980-an, masih memegang 
akses kuat terhadap politik. Makanya, kalau 
kita melihat seluruh daftar peta pemilihan 
umum, apalagi sejak reformasi, yang menjadi 
pemenangnya adalah partai-partai sekuler.  

Hebatnya kemudian parta-partai sekuler itu 
mewajahkan diri dengan wajah agama. Kalau 
kita melihat dan mempelajari Perda Syariat, 
yang mengusulkan bukan hanya partai Islam, 
partai yang kita sebut partai sekuler pun ikut 
mendukung. Jadi ini bukan soal NU dan 
Muhammadiyah semata, tetapi lebih 
merupakan suatu dinamika kekuasaan yang 
telah lama berkontestasi memperebutkan 
makna “apa itu Indonesia” antara kelompok 
sekuler dan kelompok religius.  

Kita tidak boleh lupa bahwa posisi NU itu naik-
turun, kembang-kempis, sehingga pada suatu 
masa bisa saja direpresi. Kita tahu pada masa 
Orde Baru sampai tahun 1980-an awal sebelum 
Gus Dur mencoba merekonsiliasi dengan Orde 
Baru, NU benar-benar direpresi. Sama dengan 
kelompok-kelompok Islam lain yang juga 
direpresi sebelum akhirnya diakomodasi 
dalam sistem kekuasaan. Jadi, kalau 

Tetapi di era reformasi kita 
tahu ada beberapa ormas 
yang dibubarkan dengan 
alasan bertentangan 
dengan ideologi Pancasila. 
Secara politis tentu ini lebih 
legitimate, di mana 
pemerintah mempunyai 
legitimasi untuk 
membubarkan ormas yang 
dianggap bertentangan 
dengan nilai-nilai ideologi 
negara. 
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pertanyaanya mungkin atau tidak 
diperlakukan seperti FPI dan HTI, ya mungkin 
saja!  

 

 

 

 

 

Persoalannya, NU mempunyai populasi yang 
cukup besar dan di zaman reformasi orang 
tidak mau bertaruh dengan angka yang cukup 
besar seperti ini. Jadi, saya kira, siapapun akan 
menghitung dan menimbang-nimbang 
kelompok yang secara populasi besar, karena 
ini menyangkut persoalan angka dalam 
Pemilihan Umum, sehingga tidak bisa macam-
macam. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal 
yang lebih sistemik atau elektoral, maka 
hitung-hitunganya selalu soal angka suara. 
Kelompok-kelompok kecil seperti FPI yang 
dalam semua survei tidak lebih dari 10%, tentu 
akan dijadikan tumbal. Siapapun akan melihat 
populasi yang lebih besar apalagi dalam 
konteks demokrasi elektoral seperti sekarang 
ini yang memang sangat mengandalkan angka, 
sangat prosedural, yang penting orang masuk 
bilik suara, presiden terpilih selesai. Soal 
terkait dengan keadilan dan lain-lain, itu soal 
lain soal. 

Sebagai seorang pengamat LIPI, sejauh ini 
bagaimana Pak Amin melihat gerakan-
gerakan populisme Islam baik yang menguasai 
politik elektoral maupun yang tidak? 
Bagaimana gambaran mereka saat ini di 
Indonesia? 

Saya baru saja mem-posting terbitan LIPI 
tahun 2020 dan bisa didownload, yang 
merekam dinamika isu-isu politik keagamaan 
di Indonesia. Menurut saya, masalah 
populisme Islam ini, dan saya juga mengkritik 
Gus Yaqut yang mengaitkan populisme Islam 
dengan intoleransi, karena saya kira lebih dari 
sekedar itu. Kalau dibaca dari segi analisis 
struktural, katakanlah Marxisme, ini kan 
bagian dari ekspresi kelompok yang 
termarjinalkan dari elit yang kemudian 
menggunakan sentimen agama sebagai basis 
mobilisasi masa. Ada dua jenis, yang pertama 
menggunakan sentimen kelas disebut 
populisme kiri, seperti di Venezuela, dan ada 

yang menggunakan sintemen kelas pekerja. 
Kemudian yang kedua adalah sentimen kanan 
atau agama atau etnisitas. 

 

 

 

 

 

Di Amerika juga sama, Trump mengesankan 
diri sebagai seorang pembawa amanat rakyat 
Amerika yang terancam oleh globalisasi atau 
imigrasi. Jadi, memang lebih dari sekedar 
agama, ini adalah soal politik global secara 
umum yang dalam konteks Indonesia agama 
merupakan instrumen yang paling mudah 
digunakan untuk memobilisasi pengaruh 
tersebut. Tetapi itu saya kira di Indonesia 
populisme Islam itu gagal. Karena 
kenyataannya, dan saya sedang berpikir keras 
mengenai hal ini, bahwa setelah pembubaran 
HTI, pembubaran FPI hampir tidak ada reaksi 
yang luar biasa, habis begitu saja. Ini  
membuktikan bahwa kekhawatiran kita 
tentang populisme Islam itu terlalu berlebihan. 
Kita lihat hasil elektoral pada Pemilu maupun 
Pilkada 2019, partai-partai yang sungguh-
sungguh mengusung Islam kalah, di Parlemen 
sekarang Jokowi begitu hegemonik 80%. PKS 
sekarang ini sangat pinggiran, sangat 
minoritas, bahkan Demokrat sebenarnya juga 
sekuler.  

Berbeda kasusnya dengan Turki. Di Turki 
populisme Islam itu berhasil sejak tahun 2003 
di bawah kekuasaan Tecep Tayyip Erdogan 
karena memang ada dukungan dari borjuasi 
nasional yang sudah begitu marah dengan 
otoritarinisme Kemal. Jadi, borjuasi nasional 
benar-benar mendukung partai Erdogan. Ini 
yang tidak terjadi di Indonesia, tidak ada 
borjuasi muslim yang mempunyai ekonomi 
secara kuat yang mampu menopang 
kebutuhan logistik politik Islam. Di Indonesia 
bukan oligarki Islam. Jadi, kalau kita lihat 
struktur orang-orang kaya di Indonesia, itu kan 
bukan orang Islam dan tidak berideologi Islam. 
Dari sudut padang ini kemungkinan Islam 
populisme sangat kecil, bahkan dapat 
dikatakan telah gagal. 

Ada hal menarik, ketika Pak Amin mengatakan 
bahwa pembubaran HTI tidak melahirkan 

Kita lihat hasil elektoral pada Pemilu maupun Pilkada 2019, 
partai-partai yang sungguh-sungguh mengusung Islam kalah, 

di Parlemen sekarang Jokowi begitu hegemonik 80%. PKS 
sekarang ini sangat pinggiran, sangat minoritas, bahkan 

Demokrat sebenarnya juga sekuler. 
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respon yang massif dari masyarakat, apakah 
ini dapat dikatakan bahwa Indonesia tanpa FPI 
akan terbentuk negara yang damai dan 
tenteram, keberagaman dan keberagamaan 
yang baik? 

Tidak otomatis begitu. Itu karena ketakutan 
saja. Jadi begini, kenapa kemarin-kemarin itu 
seolah-olah HTI dan FPI itu besar karena 
memang ada patron politik yang menaungi 
mereka dari kalangan sekuler yang sebetulnya 
tidak perduli agama. Sekarang patronnya 
masuk ke dalam sistem kekuasaan, kita tidak 
tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2024. 
Jadi kalau kita merefleksikan sejarah 
Indonesia, ini sejarah ketakutan, sejarah 
represi. Jadi, ketika kita mengatakan tidak ada 
reaksi bukan berarti tidak ada reaksi, tetapi 
sebenarnya mereka takut, takut pada represi 
yang berada pada sentralistik pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetapi kita tahu di arus bawah secara sosiologis 
arus konservatif itu nyata, orang-orang yang 
tidak menyukai keberagaman itu sungguh 
nyata. Mereka akan menjadi sebuah gerakan 
politik aktual dengan memenuhi dua syarat: 
pertama, syarat ekonomi, yaitu borjuasi, dan; 
kedua, syarat politik, yaitu patron politik. Kalau 
kedua ini tidak ada maka konservatisme hanya 
akan menjadi buih saja. Inilah pentingnya 
memastikan struktur politik kita ke depan, 
yaitu bagaimana mentransformasi ketakutan 
ini menjadi kesadaran. Inilah tantangannya.  

Program-program seperti moderasi itu bagus 
meskipun terlalu elitis, tetapi harus terus 
dijalankan dengan melibatkan orang 
sebanyak-banyaknya. Sekarang ini orang serba 
takut, kemarin yang meramal Jokowi itu kan 
juga akan ditangkap Polisi. Komentar sejumlah 
analis, termasuk Greg Fealy, yang mengatakan 
bahwa sedang ada repressive pluralism itu ada 
benarnya. Saya kira negara ini kembali ke 
model-model obestian, yaitu satu drakula 
besar yang mengawasi, kalau ada yang macam-
macam akan langsung diciduk. Untuk 
sementara saya pikir itu efektif, tetapi untuk ke 
depan itu tidak sehat. 

Kita sebagai warga sipil ingin bersuara dengan 
membentuk ormas, kira-kira langkah seperti 
apa agar ormas yang kita akan jalankan itu 
tidak berujung menakutkan seperti yang 
Bapak sampaikan tadi? 

Sebenarnya tradisi ormas kita sangat panjang 
dan sangat kuat. Bandingkan misalnya dengan 
negara-negara Islam lain, tidak ada ormas 
sedinamis di Indonesia. Kalau kita membaca 
beberapa buku seperti “Civil Islam” akan 
terlihat betapa dinamisnya masyarakat sipil 
Indonesia, yang tidak dimiliki oleh negara-
negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan 
negara-negara seperti Turki dan Mesir tidak 
mempunyai keberagaman masyarakat seperti 
Indonesia. Mungkin India menjadi salah satu 
negara yang mirip dengan Indonesia. Artinya, 
dari masyarakat sipil saya optimis kita bisa 
mempunyai tradisi sipil yang sangat kuat.  

Bahkan sebelum negara ini terbentuk telah ada 
banyak asosiasi masyarakat yang sungguh-
sungguh punya inisiatif untuk membangun 
solidaritas kebangsaan yang beradab. Tentu ini 
merupakan modal historis dan modal sosial 
yang sangat kuat, dan terbukti juga dalam 
sejarah bahwa justru masyarakat sipil mampu 
yang menciptakan batas-batas toleransi yang 
tidak boleh dilewati oleh siapapun, karena 

Kita tidak boleh lupa bahwa 
posisi NU itu naik-turun, 
kembang-kempis, sehingga 
pada suatu masa bisa saja 
direpresi. Kita tahu pada 
masa Orde Baru sampai 
tahun 1980-an awal 
sebelum Gus Dur mencoba 
merekonsiliasi dengan 
Orde Baru, NU benar-benar 
direpresi. Sama dengan 
kelompok-kelompok Islam 
lain yang juga direpresi 
sebelum akhirnya 
diakomodasi dalam sistem 
kekuasaan. 
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kalau itu dilewati, ia akan terdampak, akan 
tergusur, dan akan tereliminasi. Jadi, dalam 
pandangan saya, ormas-ormas radikal, 
misalnya dalam konteks pasca kemerdekaan 
seperti PKI, itu kan melampaui batas. Mereka 
terlalu agresif melampaui batas kultural yang 
sudah diciptakan oleh masyarakat kita.  

Kalau kita masuk dalam perdebatan filsafat 
politik komunitarianisme, itu seperti kasus di 
Amerika mengenai batas-batas komunitarian 
atau nilai-nilai ideal kemasyarakatan yang 
menjadi regulasi norma dalam pikiran bangsa 
yang secara inheren membatasi orang untuk 
berbuat lebih jauh atau radikal. Saya cukup 
optimis hal-hal seperti itu telah ada di 
Indonesia. Apalagi kita tahu ormas keagamaan 
NU dan Muhammadiyah, terutama dua ormas 
ini, bahkan mungkin juga MUI ke depannya, 
mempunyai tradisi sipil yang kuat sehingga 
bisa menjadi penyeimbang bagi 
kecenderungan negara yang otoriter. Karena 
idealnya relasi antara masyarakat sipil dan 
negara itu memang harus seimbang sehingga 
bisa saling mengoreksi. Kalau masyarakat sipil 
terlalu kuat dan negara lemah, mereka akan 
seenaknya, dan negara akan kacau, negara 
seperti tidak punya otoritas. Sebaliknya, kalau 
negara juga terlalu kuat, kacau juga. Jadi, 
memang antara kedua sayap ini harus dibina 
agar selalu seimbang dan saling membangun. 

 

 

Harapan Pak Amin sendiri pasca FPI 
dibubarkan seperti apa supaya ormas dan 
megara seimbang? 

Yang saya khawatirkan sekarang ini adalah 
penumpukan kekuasaan. Sekarang Pak Jokowi 
seperti menguasai semua, NU dan 
Muhammadiyah ada di sana, kecuali PKS atau 
Demokrat. Ini yang membuat saya khawatir 
tidak ada penyeimbang. Dalam situasi seperti 
ini, terutama kita yang mempunyai 
background agama, tentu harus tetap 
mempertahankan kritisisme terhadap proses 
politik yang terjadi di negeri ini. Karena kalau 
tidak, maka akan terjadi penumpukan 
kekuasaan di tangan satu atau dua orang atau 
kelompok yang bisa berdampak buruk 
terhadap demokrasi. Kecenderungan seperti 
ini sekarang ada. Jadi, karena terlalu 
hegemonik, hampir tidak ada lagi perdebatan 
antara DPR dengan pemerintah.  

Itulah kondisi yang harus diwaspadai, karena 
sebenarnya memang tidak sehat. Namun 
demikian kita-kita ini terutama media seperti 
ISLAMINA perlu menyuarakan atau bersuara 
keras, meskipun kita tahu sekarang zamannya 
netizen yang maha benar, kalau tidak sesuai 
maka akan langsung di-bully. Meskipun sangat 
berisiko tetapi kita perlu berdiri di samping 
kritisisme demi kebaikan, bukan sekedar 
mencari celah untuk masuk ke dalam ranah 
kekuasaan.[] 

 

 

 

  

 

  

Yang saya khawatirkan sekarang ini adalah penumpukan 
kekuasaan. Sekarang Pak Jokowi seperti menguasai semua, 
NU dan Muhammadiyah ada di sana, kecuali PKS atau 
Demokrat. 
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"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan 
menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan 
FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal 
standing, baik sebagai organisasi masyarakat 
(ormas) maupun organisasi biasa," ujar Menko 
Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers 
di Jakarta, pada 29 Desember 2020. 

Ucapan Menko Polhukam di atas adalah tanda 
bahwa pemerintah secara resmi melarang 
aktivitas dan menghentikan aktivitas Front 
Pembela Islam (FPI).  Pembubaran F  PI ini 
diputuskan oleh pemerintah melalui Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta 
Penghentian Kegiatan FPI. SKB ini 
ditandatangani oleh enam pimpinan 
kementerian dan lembaga. 

Dalam  SKB tersebut dituliskan salah satu 
klausul  bahwa FPI telah bubar secara de jure 
karena FPI sebagai ormas tidak terdaftar di 
Kementerian Dalam Negeri.  Pembubaran FPI 
secara de jure ini menandakan ada perubahan 
status hukum FPI, yaitu dari organisasi 
berbadan hukum dengan mendapat surat 
keterangan terdaftar (SKT) menjadi organisasi 
yang tidak mendapatkan SKT dari Kemendagri. 
Dari sisi hukum, SKB ini problematik karena 
ormas yang tidak terdaftar tidak serta merta 
bubar. Istilah tidak terdaftar adalah status yang 
berbeda dengan bubar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Probelmatisnya SKB tersebut dapat ditinjau 
dari putusan MK pada nomor 82/PUU-XI/2013 
dan No. 3/PUU-XII/20014 menyatakan bahwa 
tidak ada kewajiban kepada Organisasi 
Kemasyarakatan untuk mendapatkan SKT. 
Oleh karenanya, ormas yang tidak 
mendapatkan SKT bukan organisasi yang telah 
bubar, tetapi organisasi yang digolongkan tidak 
terdaftar. Meskipun demikian, isi amar 
putusan MK ini juga memuat bahwa ormas 
yang tidak terdaftar tetap memiliki hak hidup 
sepanjang tidak mengganggu keamanan, 
ketertiban umum, atau melanggar hak 
kebebasan orang lain. Berangkat dari isi amar 
putusan MK ini, perumus SKB, mungkin 
pendapat saya benar dan mungkin salah, 
bermaksud pembubaran FPI bukan karena 
tidak terdaftar, melainkan karena FPI dianggap 
melakukan pelanggaran hukum dan 
mengganggu ketertiban umum.  

Meskipun dari sisi hukum mengalami 
problematik, dari segi komunikasi politik pesan 
pemerintah perihal pembubaran FPI mudah 
dipahami publik, yaitu FPI telah bubar, kegiatan 
dan penggunaan atribut dan simbol FPI 
dilarang oleh pemerintah.  

Pro dan Kontra 

Upaya pemerintah perihal pembubaran FPI 
memunculkan reaksi pro dan kontra di 
masyarakat. Kelompok kontra menyatakan 
bahwa pembubaran FPI dianggap bentuk 

Oleh. Didit Saleh 

 

“Pembubaran” FPI, 

Apakah Masalah 

Selesai? 

 

Gagasan 

 

Country Representative Wage Indicator Institute, University of Amsterdam. 
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kedholiman pemerintah, dan rezim dianggap 
otoriter.  Argumentasi kelompok ini 
berdasarkan analisis perkembangan rezim dan 
mekanisme kekuasaan selama empat tahun 
terakhir. Ada tiga kombinasi strategi 
kekuasaan yang dilakukan oleh rezim; 1) 
Tindakan koersi; 2) Tindakan pemanfaatan 
hukum untuk melemahkan rule of law sendiri; 
3) Propaganda melalui sosial media terkait 
upaya untuk “merayu” atau mendapatkan 
legitimasi dari rakyat terkait dua tindakan 
tersebut.  

 

 

 

 

Sebagai contoh tiga kombinasi  strategi 
kekuasaan di atas dilakukan dalam proses 
pelemahan KPK dengan menyatakan ada 
“talibanisasi” di KPK. Kondisi yang terjadi pada 
KPK dianggap juga dilakukan oleh pemerintah 
dalam upaya pembubaran FPI. Oleh karena itu, 
sejumlah strategi rezim dalam melemahkan 
KPK dan pembubaran FPI ini dikhawatirkan 
akan terjadi pula pada kelompok organisasi kiri 
dan atau organisasi progresif lainnya. 

Sedangkan kelompok pro berpendapat setuju 
dengan sikap pemerintah dalam 
membubarkan pemerintah. Ada tiga poin 
utama kelompok ini setuju dengan sikap 
pemerintah dalam pembubaran FPI. Pertama, 
FPI adalah organisasi anti rakyat pekerja, anti 
HAM, dan didirikan atas dasar kepentingan 
penguasa atau elit politik dan militer. Dalil ini 
berangkat dari konteks historis bahwa adanya 
dugaan bahwa aksi FPI berdemonstrasi di 
kantor Komnas HAM dengan tuntutan 
pembubaran Komnas HAM karena 
mengajukan pemeriksaan terhadap Wiranto 
atas dugaan keterlibatan dalam pelanggaran 
HAM berat.  

Kedua, meskipun anggota organisasi ini 
melakukan kerja-kerja sosial dan membantu 
lingkungan sekitar, tetapi secara organisasi ini 
menyebarkan agenda kebencian, bahkan 
mempraktikkan kebencian. Salah satu 
contohnya adalah massa FPI memukuli 
anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan 
Beragama dan Berserikat (AKKBB) pada 1 Juni 
2008. 

Data lain menggambarkan bahwa FPI 
mengalami hubungan yang tidak cukup baik 
dengan aparat dan masyarakat. Meskipun ada 
yang mendukung aksi razia FPI, namun banyak 
masyarakat yang tidak menyukai aksi 
vigilantisme FPI di tengah masyarakat, yang 
bahkan berujung pada hilangnya nyawa 
seseorang. Misal tercatat pada 2013, aksi 
peristiwa FPI di Kendal, Jawa Tengah, yang 
merusak tempat hiburan, dan ada penolakan 
dari warga dengan merusak mobil FPI. FPI tidak 
melawan balik  penolakan   warga     dan     mobil  

 

 

 

 

yang digunakan oleh anggota FPI menabrak 
motor yang dikendarai oleh seorang ibu dan 
anaknya yang berakibat ibunya meninggal. 

Ketiga, upaya pembubaran FPI oleh 
pemerintah dapat digugat ke pengadilan 
terutama Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) karena pembubaran FPI berdasarkan 
hukum administrasi. Ini menandakan 
pemerintah memberikan ruang bagi FPI dan 
anggotanya sebagai warga negara untuk 
menggugat keputusan pemerintah. 

Pasca Pembubaran 

Pasca FPI dibubarkan muncul pertanyaan, 
apakah pembubaran FPI dapat menyelesaikan 
masalah dan mengubur ideologi kekerasan? 
Sepertinya pembubaran FPI tidak akan 
menyelesaikan masalah, karena simpatisan 
dan pengurusan organisasi ini akan tumbuh di 
dalam bentuk organ lain dan bersinggungan 
dengan kepentingan elit politik. Ini serupa 
dengan HTI pasca dibubarkan, gerakan dan 
individu serta simpatisan HTI tetap ada. 

Ada dua argumentasi pembubaran FPI tidak 
akan menyelesaikan masalah. Pertama, FPI 
lahir sebagai dampak dari adanya kebebasan 
sipil dan politik pasca reformasi. 
Konsekuensinya membuka ruang bagi 
kelompok fundamentalis untuk tumbuh. 
Problemnya adalah tidak ada kontrol bagi 
kelompok ini dari negara terutama aparat 
keamanan. Temuan studi Wordward (2013) 
menyatakan bahwa kondisi di atas terjadi 
dikarenakan bahwa FPI memang dibiarkan 

Meskipun dari sisi hukum mengalami problematik, dari segi komunikasi 
politik pesan pemerintah perihal pembubaran FPI mudah dipahami 
publik, yaitu FPI telah bubar, kegiatan dan penggunaan atribut dan 

simbol FPI dilarang oleh pemerintah. 
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oleh aparat, dan dalam beberapa kasus 
kekerasan, polisi justru menyalahkan korban. 
Temuan studi ini bahkan menyatakan polisi 
kerap tidak merespons apapun terkait 
serangan FPI pada kaum minoritas,  dan pada 
2013 korban kekerasan FPI di Yogyakarta  
hanya ditertawai polisi ketika melakukan 
pelaporan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentasi kedua adalah dari sisi historis 
perihal hubungan FPI dan elit politik atau 
penguasa yang saling menguntungkan. Hefner 
menjelaskan pasca Soeharto lengser kelompok 
Islam radikal berbentuk paramiliter dan 
dirangkul oleh kroni Soeharto dengan tujuan 
mengamankan peralihan kekuasaan (Hefner, 
2005). Temuan Hefner (2005) ini tidak jauh 
berbeda dengan rekam jejak hubungan FPI dan 
elit politik terutama di arena politik elektoral 
pasca reformasi  sejak 2009 hingga 2019. Pada 
pilpres 2009, ormas ini secara terbuka 
mendukung Jusuf Kalla-Wiranto sebagai calon 
presiden dan wakil presiden. Pada pilpres 2014, 
ormas ini ikut serta untuk mendukung calon 
presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo 
Subianto-Hatta Rajasa. Pada pilpres 2019, 
ormas ini bahkan aktif mendukung pasangan 
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon 
presiden dan wakil presiden. Pada arena 
pemilihan kepala daerah, ormas ini 
mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli di Pilkada Jakarta.  

Meskipun seluruh dukungan politik FPI di 
arena politik elektoral di atas mengalami 
kegagalan, namun puncak kemenangan FPI 
dalam mendukung pasangan calon di arena 
elektoral, yaitu pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta 
dengan memberikan dukungan secara penuh 
pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. 
Pimpinan FPI ini mampu membangun 
mobilisasi masa untuk turun jalan guna 
menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. 
Aksi ini dilakukan bak serial drama Korea yang 
berseri, yaitu aksi 411, 212, 313, hingga 
melakukan reuni. Upaya ini berhasil mendapat 
simpati publik dengan dalih membela agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasca FPI dibubarkan muncul 
pertanyaan, apakah pembubaran FPI 

dapat menyelesaikan masalah dan 
mengubur ideologi kekerasan? 

Sepertinya pembubaran FPI tidak akan 
menyelesaikan masalah, karena 

simpatisan dan pengurusan organisasi 
ini akan tumbuh di dalam bentuk 

organ lain dan bersinggungan dengan 
kepentingan elit politik. Ini serupa 

dengan HTI pasca dibubarkan, gerakan 
dan individu serta simpatisan HTI 

tetap ada. 
 

Hefner menjelaskan 
pasca Soeharto lengser 
kelompok Islam radikal 
berbentuk paramiliter 
dan dirangkul oleh kroni 
Soeharto dengan tujuan 
mengamankan peralihan 
kekuasaan (Hefner, 
2005). Temuan Hefner 
(2005) ini tidak jauh 
berbeda dengan rekam 
jejak hubungan FPI dan 
elit politik terutama di 
arena politik elektoral 
pasca reformasi  sejak 
2009 hingga 2019. 
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Narasi dua argumentasi di atas 
menggambarkan bahwa FPI tidak hanya 
tumbuh sebagai kelompok penekan yang 
bergerak atas nama agama, namun secara 
organisasi punya hubungan erat atau relasi 
politik dengan elit tertentu. Oleh karena itu, FPI 
memungkinkan akan tumbuh lagi dengan 
bentuk dan nama lain atas dukungan sumber 
daya seperti dana dari elit politik tertentu. Dalil 
ini diperkuat dengan temuan Charlote bahwa 
kesuksesan FPI dalam mendukung Anies dan 
Sandi pada Pilkada 2017 dibangun dengan 
narasi politik identitas dengan didukung dana 
cukup, terorganisir secara rapi, dan terkait 
dengan politik (Charlotte, 2017).  

Temuan di atas cukup menggambarkan bahwa 
SKB tentang pembubaran FPI tidak cukup 
menjangkau gerakan politik individu dan 
sejumlah simpatisan FPI. FPI dapat mengubah 
identitas dan bergerak sesuai dengan 
kesamaan dan kepentingan politik elit 
tertentu. Kita tidak tahu yang akan terjadi pada 
HRS dan simpatisan pada 2024. Mungkin saja 
HRS dan simpatisannya membentuk FPI 
Reborn, sebagaimana Megawati membentuk 
PDI Perjuangan pasca peristiwa 27 Juli 1996, 
dan berkoalisi dengan elit politik tertentu pada 
Pilpres 2024.  

 

Narasi dua argumentasi di atas menggambarkan bahwa 
FPI tidak hanya tumbuh sebagai kelompok penekan yang 

bergerak atas nama agama, namun secara organisasi 
punya hubungan erat atau relasi politik dengan elit 

tertentu 

FPI dapat mengubah 
identitas dan bergerak 
sesuai dengan 
kesamaan dan 
kepentingan politik elit 
tertentu. Kita tidak 
tahu yang akan terjadi 
pada HRS dan 
simpatisan pada 2024. 
Mungkin saja HRS dan 
simpatisannya 
membentuk FPI 
Reborn, 

Tulisan ini adalah pendapat pribadi bukan lembaga 
 



27 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tidak mengejutkan ketika 30 Desember 
2020 pemerintah membacakan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan 
Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut 
Serta Penghentian Kegiatan FPI. Kenapa 
tidak terkejut? Sebab risiko seperti itu sudah 
dipikirkan oleh tokoh FPI, bahwa mereka 
akan sampai pada situasi tersebut. 

“Beliau (Habib MRS) santai saja dan biasa saja 
karena sudah tahu memang arahnya seperti 
itu,” tutur Tim Kuasa Hukum MRS Shihab, 
Aziz Yanuar pada 31 Desember 2020. 

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, 
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) 
Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, 
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung 
ST Burhanuddin, serta Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
Boy Rafly Amar. 

Sejak Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa 
memperpanjang legalitas keormasannya, 
sebenarnya itu merupakan sinyal kalau 
organisasi –yang menjadikan Muhammad 
MRS Shihab (MRS) sebagai Imam Besar 
mereka–, bakal tamat. Menuju proses ke situ, 
tensi drama berlakon MRS ini naik-turun. 
Meskipun berada di negeri pelarian, MRS 
tetap leluasa menggerakkan jamaahnya. 
Teknologi digital sangat memungkinkan 
remote control massa organisasi. Berbagai 
kejadian di Jakarta -terkait sepak terjang 
FPI- selalu dalam garis komando Imam FPI 
itu. 

 

 

 

 

 

 

Dalam hemat saya, pemerintah sepertinya 
gemas namun gamang. Seperti jomblo yang 
ragu-ragu mau menembak incarannya 
mungkin karena tak percaya diri atau sudah 
ketahuan kartunya sama target. Dari hari ke 
hari ketidaktegasan pemerintah makin 
terupa. Puncaknya ketika MRS pulang pada 
10 November 2020. Pemerintah terkesan 
malu-malu mau menjemput sehingga 
akhirnya membiarkan para pemuja MRS 
tumpah ruah di jalan. Tak perlu lagi diulas 
kerugian masyarakat yang punya banyak 
urusan keluarga maupun bisnis via Bandara 
Soekarno-Hatta. Yang jelas, andai 
pemerintah tegas sejak awal dalam 
melarang kerumunan penjemput, ketertiban 
masyarakat hari itu tak akan terganggu. Dari 
kasus ini saja, saya berpendapat pemerintah 
gamang menghadapi FPI. 

Karena melihat pemerintah yang terkesan 
gamang, MRS dan kawan-kawan semakin 
besar kepala. Mereka tetap melanggar 
ketentuan pemerintah di masa Pandemi 
COVID-19. Mereka yakin tak akan diapa-
apakan sama pemerintah, terutama 
Gubernur DKI yang merupakan kolega 
politik FPI saat Pilkada DKI Jakarta. 

Tak dinyana rupanya kerumunan pesta di 
Petamburan dan Megamendung itu 
memantik kekecewaan banyak rakyat 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 
Ditambah lagi dengan isu Pilkada serentak 
yang tetap jalan. Banyak warga yang protes. 
Isu kerumunan pun ramai di media sosial 
dan grup chat. Pemerintah terdesak dan 
harus mengambil sikap. 

Mataharitimoer 

 

FPI Hanya Secuil Penyakit 

di Negeri Ini 

 

Gagasan 

 

Pegiat Internetsehat.id, Penulis buku Jihad Terlarang, dan Blogger 
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Sikap tegas akhirnya ditunjukkan. POLRI 
bekerja sebagaimana mestinya. Mereka 
memanggil orang-orang yang terlibat 
kerumunan. Bahkan sampai melakukan 
mutasi terhadap jajaran yang dianggap 
kurang preventif menghadapi kerumunan 
FPI di Petamburan maupun di 
Megamendung. Sikap tegas terhadap MRS 
memberikan kesan sepertinya sudah 
saatnya FPI diberi pelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya desakralisasi Imam FPI itu pun 
dilakukan mulai dari penurunan baliho MRS 
hingga mengangkat kembali screenshoot 
chat pribadi MRS dengan Firza. Bagi pecinta 
Habib MRS, chat tersebut adalah fake chat. 
Mereka menganggap itu hanya fitnah yang 
direkayasa penguasa untuk memupuskan 
kepercayaan jamaah FPI, yang kerap mereka 
klaim sebagai umat Islam. Apakah berhasil? 
Tidak. Kasus chat tersebut hanya menjadi 
santapan lezat, netizen yang tidak menyukai 
MRS dan FPI di media sosial. 

Kalangan yang tidak mau terlibat pro-kontra 
FPI malah menyesalkan kenapa chat 
tersebut disebar. Kalaupun chat itu benar, 
biarlah menjadi rahasia MRS dan Firza. Itu 
ranah pribadi yang tak pantas disebar. Itu 
urusan pribadi sang Imam Besar FPI 

Keturunan Nabi dan Firza, kaki tangan 
Cendana, sebutan untuk keturunan 
Soeharto. Mereka punya privasi untuk 
melakukan apapun dan dengan siapapun. 
Tak boleh ada yang mengumbar privasinya.  

Tidak sedikit yang komentar, daripada polisi 
urus dugaan chat mesum mending fokus 
pada urusan lain yang lebih serius. Mending 
usut kasus video MRS yang diduga 
mendukung ISIS daripada mengusut dugaan 
chat mesum yang kesannya hanya upaya 
desakralisasi kepemimpinannya. Sebab 
faktanya seperti yang saya tegaskan di atas, 
kasus chat mesum tersebut tak mengurangi 
loyalitas anggota dan simpatisan FPI dan 
pemuja MRS. 

Seperti yang publik sudah tahu, Polisi versus 
MRS (FPI) berlanjut dengan drama KM50, 
penahanan MRS, hingga pelarangan 
aktivitas dan atribut FPI karena dianggap 
sebagai ormas tanpa legal standing dan 
terbukti memberikan dukungan terhadap 
ISIS dan membenci pemerintah yang sah. 

Pengumuman yang dianggap sebagai 
Pembubaran Paksa FPI merupakan kado 
akhir tahun bagi mereka yang membenci 
MRS dan FPI. Seolah dengan keluarnya rilis 
dari 6 kementerian dan lembaga tersebut, 
FPI sudah tamat. Benarkah organisasi 
dengan jutaan anggota itu berakhir 
eksistensinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena melihat pemerintah 
yang terkesan gamang, MRS 
dan kawan-kawan semakin 
besar kepala. Mereka tetap 
melanggar ketentuan 
pemerintah di masa Pandemi 
COVID-19. Mereka yakin tak 
akan diapa-apakan sama 
pemerintah, terutama 
Gubernur DKI yang 
merupakan kolega politik FPI 
saat Pilkada DKI Jakarta. 
 

Saya tidak yakin. Melihat 
geliat perlawanan FPI di 
media sosial, sepertinya 
drama ini belum tuntas. 
Seperti mengobati 
kanker ganas yang sudah 
menjalar ke mana-mana. 
Dipotong satu, menjalar 
lagi di jaringan baru. 
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“Pembubaran” FPI mesti dilihat sebagai 
sebuah keputusan politik. Itu merupakan 
upaya pemerintah dalam mendelegitimasi 
aksi MRS dan FPI. Apakah setelah 
delegitimasi itu pemerintah dapat santai dan 
tenang melakukan pekerjaan lainnya? Saya 
tidak yakin. Melihat geliat perlawanan FPI di 
media sosial, sepertinya drama ini belum 
tuntas. Seperti mengobati kanker ganas yang 
sudah menjalar ke mana-mana. Dipotong 
satu, menjalar lagi di jaringan baru. 

Sejak pengumuman delegitimasi FPI tanggal 
30 Desember 2020, tagar para pendukung 
FPI dan MRS merajai Trending Topic 
Indonesia. Tak henti-henti setiap jam selalu 
bertengger di 5 besar Trending Topic 
Indonesia. Tagar #FPI_FrontPejuangIslam 
bertengger berjam-jam. Lanjut dengan tagar 
#FPI_FrontPersatuanIslam yang 

dideklarasikan oleh Munarman. Pada 31 
Desember 2020, tagar 
#FPI_FrontPersatuanIslam trending selama 
16 jam nonstop di 7 besar. mentok terakhir di 
peringkat 7 pada jam 3 sore. 

 
Bagaimana dengan tagar mereka yang anti 
FPI? Banyak juga yang menjadi Trending 
Topic tetapi ternyata tidak selama tagarnya 
FPI. Paling kuat bertahan 3-4 jam saja. 
Setelah itu, “Plop!” hilang tertutup tagar baru 
yang memang ramai di ujung tahun. 
Meskipun banyak tagar yang menunjukkan 
anti FPI dan dukungan terhadap 
POLRI/Pemerintah terhadap delegitimasi 
FPI, kemunculannya sporadis. Tidak seperti 
tagar FPI yang terlihat amat terorganisir 
dengan baik. Jika ini yang dinamakan perang 
tagar, FPI termasuk kubu yang amat kuat 
melakukan tempur tagar.
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Delegitimasi Front Pembela Islam 
memunculkan deklarasi Front Persatuan 
Islam, meskipun terkesan tiarap. Sementara 
tokoh-tokoh lain menyampaikan sikapnya 
yang mendukung FPI dan tak sependapat 
dengan langkah pemerintah. Ini persoalan 
yang mestinya terukur oleh pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari pertama 2021 Kapolri mengeluarkan 
Maklumat yang melarang seluruh rakyat 
Indonesia terlibat dalam kegiatan FPI di 
ranah offline maupun online, seperti 
mengakses  situs   dan   menyebarkan   atribut 
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FPI melalui media sosial. Kenapa hanya 
karena FPI, jadi semua orang yang kena 
pembatasan berekspresi? Jadi terkesan 
menyamakan posisi FPI dengan PKI yang 
dijadikan bahaya laten. Boleh jadi aktivis 
kebebasan berekspresi tak akan diam. 
Terlebih jika pasal karet UU ITE dijadikan 
mesin pembungkaman.  

FPI Sudah Dilarang, Penyakit Masih 
Meradang 

Meskipun sudah diumumkan sebagai ormas 
yang terlarang beraktivitas karena tak 
memiliki legal standing, pemerintah perlu 
mempertanggung-jawabkan alasan-alasan 
pendukung keputusan tersebut. Perlu ada 
tindak lanjut terutama untuk membuktikan 
video di mana MRS mendukung ISIS dan 
video lainnya. Ini tuduhan serius. 
Penayangan video tersebut jangan dianggap 
sebagai toping pada menu makanan chef 
Juna. Itu harus benar-benar diusut hingga 
tuntas.  

Dari pihak FPI yang kini bermutasi menjadi 
Front Persatuan Islam, kasus penembakan 6 
orang anggotanya mereka jadikan 
momentum perlawanan terhadap 
pemerintah yang dianggap dzalim. Melihat 
dari gigihnya propaganda mereka di media 
sosial dan kanal Messenger, FPI sepertinya 
sulit bagi pemerintah menghentikan spirit 
perlawanan FPI (tokoh dan pengikutnya). 
Apakah kita perlu khawatir dengan 
eksistensi FPI?  

Kalau kita melihat dalam konteks intoleransi 
–sebagaimana opini publik bahwa FPI 
merupakan ormas yang intoleran dan 
mengarah pada terorisme– sesungguhnya 
penyakit bangsa kita belum selesai. Kasus 

intoleransi, seperti yang dialami oleh 
penganut ajaran tertentu yang minoritas 
masih saja terjadi. Yang terbaru adalah kasus 
pemaksaan pemakaian jilbab yang terjadi di 
sebuah sekolah di Padang, Sumatera Barat. 
Bahkan kasus intoleran dan pelanggaran 
HAM ini terjadi di sebuah sekolah negeri. 

Dari kasus tersebut, yang harus menjadi 
perhatian bersama adalah, sekolah tersebut 
tidak dikelola oleh orang-orang FPI. 
Dilarangnya FPI tidak serta merta 
menyembuhkan penyakit bangsa ini yaitu 
intoleran. Penyakit itu bisa dilakukan oleh 
siapa saja dengan latar belakang agama, 
budaya, bahkan politik. 

Jadi tak perlu gembira dengan dilarangnya 
FPI. Persoalan seperti larangan beribadah 
bagi pemeluk agama dan aliran minoritas 
masih rawan terjadi di negeri ini. Kita lihat 
bersama nanti, jika masih ada larangan bagi 
jemaat Ahmadiyah, intimidasi bagi pemeluk 
agama leluhur, perayaan natal di gereja 
harus dijaga, dan segala penyakit yang 
menjalar akibat intoleransi di negeri 
multikulural ini, berarti bangsa kita belum 
baik-baik saja. Negara masih belum mampu 
menjamin kedamaian pemeluk agama resmi 
maupun penganut agama leluhur.  

Kita adalah bagian dari bangsa yang terdiri 
dari 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, dan 
sekira 245 agama leluhur. Apakah di dalam 
diri kita masing-masing, ada kebanggaan 
sebagai bangsa multikultural yang besar di 
dunia? Jika tidak ada kebanggaan, hati-hati! 
Bisa jadi virus intoleran mulai merambat 
dalam pikiranmu, padahal kamu bukan 
simpatisan FPI.  

 

 
  

Delegitimasi Front Pembela Islam memunculkan deklarasi 
Front Persatuan Islam, meskipun terkesan tiarap. Sementara 
tokoh-tokoh lain menyampaikan sikapnya yang mendukung 
FPI dan tak sependapat dengan langkah pemerintah. 
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Menjelang tahun baru 2021 publik Indonesia 
disuguhi peristiwa dramatis: kejar-kejaran, 
tembak-tembakan, lalu menghidangkan 
korban nyawa: 6 anggota laskar FPI. Drama 
berlanjut: Pemerintah mengumumkan bahwa 
FPI telah dinyatakan bubar dengan sendirinya, 
dan melarang segala kegiatan dan penggunaan 
atribut FPI. Babak berikutnya, setelah menahan 
Habib Rizieq karena beberapa kasusnya, adalah 
pembekuan 89 rekening FPI dan individu-
individu yang terafiliasi dengan FPI. 

Apakah persoalan FPI tuntas dengan drama 
beberapa babak itu? Ternyata tidak. 

Komnas HAM menyatakan terjadi indikasi 
pelanggaran HAM dalam sebagian peristiwa 
penembakan laskar tersebut. FPI melahirkan 
FPI berikutnya: Front Persatuan Islam. 
Mungkin drama ini akan memanjang menjadi 
beberapa episode. 

Beberapa pertanyaan juga segera mengemuka 
terkait drama tersebut. Sebegitu besarkah 
pengaruh Habib Rizieq dan FPI sehingga 
membutuhkan semacam operasi untuk 
membuntuti rombongan Habib Rizieq? 
Sebegitu kuatkah posisi FPI sehingga 
membutuhkan tanda tangan 3 menteri dan 3 
pejabat setingkat Menteri untuk 
membubarkannya? Sebegitu hebatkah Habib 
Rizieq sehingga pemerintah nampak bergegas 
dan buru-buru menjeratnya dengan sekian 
delik pidana? 

Di luar pertanyaan itu, sebenarnya bisa 
dimunculkan sekian belas pertanyaan lain 
yang mengiringinya. Pertanyaan utama yang 
paling syahdu adalah: mengapa baru sekarang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPI bukan ormas yang didirikan setahun dua 
tahun yang lalu. Sudah 22 tahun mereka 
berkiprah dengan mencatatkan ratusan 
kekerasan, perkelahian, persekusi, sesekali 
kegiatan siaga kebencanaan yang heroik. 
Dengan mudah kita pun bisa melacak daftar 
kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh 
FPI atau organisasi sejenis. Lebih dari dua 
dekade beberapa kelompok minoritas hidup 
berdampingan dengan rasa takut, was-was, 
dan sebagian memilih “berdamai” dengan 
memberi privilese kepada kelompok “penjaga 
moral” tersebut. Dan tentu dengan kesadaran 
publik yang lama-lama terbangun bahwa 
kelompok ini “tak tersentuh” oleh hukum kita, 
kelompok ini melenggang kangkung dengan 
beberapa jenderal di belakangnya. Ini karena 
publik juga melihat bahwa di lapangan, 
seringkali aparat justru melindungi dan berada 
di pihak pelaku kekerasan. 

Pelan-pelan pula terbangun ketakutan yang 
lebih besar: kelompok ini bergerak dengan 
justifikasi bahwa mayoritas umat Islam berdiri 
mendukung di belakang mereka. Berbagai 
periswa 4 tahun belakangan ini menegaskan 
kesan itu: Pilkada Jakarta, gerakan 212 dan 
segala episode terusannya, Pilpres 2019, 
seakan menempatkan Habib Rizieq dan FPI 
sebagai elemen penting yang 
merepresentasikan gerakan keislaman 
Indonesia, hingga kemudian memunculkan 
penambahan pangkat: Imam Besar. 

Lalu ke mana NU, ormas terbesar di Indonesia? 
Ke mana Muhammadiyah, ormas terbesar 
kedua? Di mana Islam Nusantara dan Islam 
Berkemajuan? Mengapa wajah moderat Islam 
tiba-tiba mengecil mengkerut, tergantikan 
dengan kegagahan Sang Imam Besar? Ke mana 
PPP, PKB, PAN, dan PKS? Mengapa wajah politik 
Islam keumatan tergerus oleh gerakan NKRI 

Anick HT 

 

Setelah FPI Tak Ada Lagi 

 

Gagasan 

 

Founder demokrasi.id, dan Penggiat Advokasi Kebebasan Beragama 
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Bersyariah? Mengapa para pejabat publik kita 
tiba-tiba merasa lebih gagah dan bangga jika 
sowan ke Petamburan, selfie, lalu konferensi 
pers, daripada mengunjungi ketua partai? 

Tulisan ini tak hendak melegitimasi 
pembubaran FPI yang agak berlebihan itu. 
Karena bagi saya, yang lebih penting adalah 
menyadari bahwa ketika pejabat negara, para 
pemimpin, tokoh masyarakat, membangun 
kolaborasi dengan kelompok kekerasan, entah 
alasan apa yang menyertainya, maka 
fantadzirissa’ah: pada saatnya ia akan menjadi 
besar dan potensial mengancam kehidupan 
kita yang harmonis. Sementara, kelompok 
moderat yang lebih besar tak kunjung 
menyadari ancaman jangka panjang ini. 

Di situlah masalah kita selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagi-lagi harus diulang pertanyaan besarnya: 
mengapa baru sekarang? Setelah sekian 
konflik berdarah-darah terjadi. Setelah ratusan 
kekerasan dan persekusi dipertontonkan. 
Setelah ratusan rumah ibadah rusak, ditutup, 
disegel. Setelah ribuan korban hidup dalam 
trauma pasca-kekerasan yang dialami mereka. 
Setelah sekian puluh tahun sebagian dari kita 
hidup berdampingan dengan rasa takut yang 
terpelihara. 

Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin 
akan muncul beberapa spekulasi intelijen dan 
politik konspirasi. Mungkin akan muncul 
analisa yang melibatkan politik global seperti 
yang berkembang di media sosial. 

Namun mungkin juga pertanyaan itu tak perlu 
dijawab, hanya perlu disyukuri, terlepas dari 
ketidaksetujuan kita terhadap detail langkah 
yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini. 
Keberanian pemerintah saat ini sangat layak 
diapresiasi, dengan segala catatannya. 

Lalu, bukankah dengan mudahnya FPI juga 
melahirkan FPI baru: Front Persatuan Islam? 
Bagaimana dengan lembaga-lembaga dan 
ormas kekerasan selain FPI yang ada? 
Bukankah seharusnya mereka juga 
dibubarkan? 

Secara administratif dan hukum, tentu 
siapapun dengan mudah bisa membuat dan 
mendaftarkan lembaga baru bernama FPI. 
Namun poin terpenting dari langkah 
“pembubaran FPI” saat ini adalah “peruntuhan 
legitimasi”, bukan pada pembubaran 
organisasinya sendiri. Ketika kesadaran 
menjaga negeri dari keterpecahan dan 
permusuhan yang akut sudah membulat, maka 
meruntuhkan legitimasi kelompok kekerasan 
menjadi momentum penting untuk memulai 
perubahan itu. Keruntuhan legitimasi FPI 
secara psikologis juga akan meruntuhkan 
kelompok kekerasan lain yang hanya menjadi 
follower dari tren yang dibuat oleh FPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena bagi saya, yang lebih 
penting adalah menyadari bahwa 
ketika pejabat negara, para 
pemimpin, tokoh masyarakat, 
membangun kolaborasi dengan 
kelompok kekerasan, entah 
alasan apa yang menyertainya, 
maka fantadzirissa’ah: pada 
saatnya ia akan menjadi besar 
dan potensial mengancam 
kehidupan kita yang harmonis 

Secara administratif dan hukum, 
tentu siapapun dengan mudah 
bisa membuat dan mendaftarkan 
lembaga baru bernama FPI. 
Namun poin terpenting dari 
langkah “pembubaran FPI” saat ini 
adalah “peruntuhan legitimasi”, 
bukan pada pembubaran 
organisasinya sendiri. Ketika 
kesadaran menjaga negeri dari 
keterpecahan dan permusuhan 
yang akut sudah membulat, maka 
meruntuhkan legitimasi kelompok 
kekerasan menjadi momentum 
penting untuk memulai perubahan 
itu 
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Dengan demikian, tanpa mengurangi 
kritisisme dan dorongan kita bahwa dalam 
kasus pembubaran seperti ini pemerintah 
harusnya menggunakan cara-cara yang sehat 
dan demokratis, inilah saatnya kelompok 
moderat Islam menyaringkan suara dan kiprah 
publiknya. Inilah saatnya kita mendelegitimasi 
alasan dan argumen hadirnya kelompok 
kekerasan dalam ruang publik kita.  

Saatnya pula mengubah nada pejoratif dan 
berbau mitos ketika orang merujuk kelompok 
moderat Indonesia sebagai silent majority. 
Jangan sampai suatu hari nanti kita baru 
menyadari bahwa bahwa yang silent moderate 

ternyata minoritas di Indonesia, mengingat 
bahwa menjadi bagian dari kelompok Islam 
kekerasan ternyata lebih seksi dan 
mendapatkan benefit maupun privilege lebih. 

Ini saatnya pula pemerintah konsisten dengan 
komitmen menjaga kemajemukan dan 
bertindak tegas terhadap segala tindak 
kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang 
terjadi dalam masyarakat kita. Seharusnya 
tidak ada lagi cerita muncul, bahwa aparat 
negara melakukan pembiaran, dan bahkan 
berpihak, kepada pelaku kekerasan.  

Semoga. [] 

  

 

  

Ini saatnya pula 
pemerintah konsisten 
dengan komitmen 
menjaga 
kemajemukan dan 
bertindak tegas 
terhadap segala tindak 
kekerasan, persekusi, 
dan diskriminasi yang 
terjadi dalam 
masyarakat kita 

Saatnya pula mengubah nada pejoratif dan berbau mitos ketika 
orang merujuk kelompok moderat Indonesia sebagai silent 

majority. Jangan sampai suatu hari nanti kita baru menyadari 
bahwa bahwa yang silent moderate ternyata minoritas di Indonesia, 
mengingat bahwa menjadi bagian dari kelompok Islam kekerasan 

ternyata lebih seksi dan mendapatkan benefit maupun privilege 
lebih. 
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Front Pembela Islam (FPI) resmi menjadi 
organisasi terlarang melalui Surat Keputusan 
Bersama (SKB) yang diteken tiga menteri dan 
tiga kepala lembaga negara lainnya pada 30 
Desember 2020) lalu. Tak lama kemudian, hari 
itu juga para pentolan FPI mendeklarasikan 
Front Persatuan Islam (FPI). Namun 
belakangan, nama tersebut diganti menjadi 
Front Persaudaraan Islam (FPI) yang 
dideklarasikan ulang pada 8 Januari 2021. 

Sebagaimana sudah diduga, pembubaran FPI 
tak akan banyak berpengaruh terhadap ormas 
yang dipimpin oleh Rizieq Shihab tersebut. 
Terlebih “Imam Besar” FPI itu pun jauh hari 
sebelum dilarang, ia sesumbar bahwa jika FPI 
dibubarkan atau dilarang  ia akan segera 
mendeklarasikan FPI baru. Bisa Front 
Persatuan Islam, bisa pula Front Persaudaraan 
Islam atau nama lain yang singkatannya tetap 
FPI.  

Lantas, atas dideklarasikannya FPI jilid baru 
tersebut akankah mengubah wajah dan 
kiprahnya di tengah masyarakat Indonesia 
yang majemuk ini? Jika melihat track record FPI 
selama ini rasanya mustahil perubahan 
tersebut akan terjadi, meski bukan tidak 
mungkin. 

Misal saja, Front Persaudaraan Islam tetap 
menggunakan ideologi dan cara lamanya 
dalam dakwah dan gerakannya, yang kerap 
dilakukan dengan cara-cara intoleran dan 
kekerasan, maka masyarakat dan pemerintah 
tentu tak akan tinggal diam. Berbagai 
kelompok masyarakat, terutama dari kalangan 
NU dan Muhammadiyah serta masyarakat dari 
luar keduanya, sudah lama jengah dengan 
sepak terjang FPI yang sering menimbulkan 
keresahan dan ketakutan masyarakat. Oleh 
sebab itu kita menunggu dengan harap kiprah 
“persaudaraan” FPI jilid baru ini. 

 

 

 

 

Sebagian dari kita boleh saja merasa senang 
dan lega dengan dilarangnya FPI jilid 
“pembela”. Namun demikian, atas nama 
demokrasi, kebebasan berpendapat dan 
berserikat yang dijamin konstitusi mereka 
masih punya hak untuk tetap ada dan 
berkiprah sesuai misi dan visi perjuangan 
mereka. Yang dapat kita lakukan adalah 
memastikan dan mengawal FPI jilid 
“persaudaraan” dapat berkiprah sesuai makna 
dan esensi “persaudaraan” (ukhuwah) 
sebagaimana diajarkan dalam Islam. 

“Persaudaraan” dalam Islam disebut sebagai 
“ukhuwah”. Dari situ, sebagaimana dipaparkan 
oleh Muhammad Fani dalam laman islami.co 
(26/1/2019),  kemudian lahir konsep 
persaudaraan dalam Islam atau “ukhuwah 
Islamiyah”. Kata ukhuwah yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia sebagai 
“persaudaraan” terambil dari akar kata yang 
mempunyai makna “memperhatikan atau 
peduli”. Makna dari akar kata ukhuwah ini 
memberikan pemahaman bahwa 
persaudaraan meniscayakan adanya sikap 
perhatian atau kepedulian di antara mereka 
yang bersaudara. 

Pendapat berbeda mengatakan, kata ukhuwah 
pada mulanya diartikan sebagai “persamaan” 
atau “keserasian” berbagai hal. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ukhuwah 
diartikan sebagai persaudaraan karena sikap 
perhatian atau kepedulian yang pada awalnya 
lahir disebabkan adanya persamaan di antara 
mereka yang bersaudara. 

Kita, umat Islam di Indonesia lazim memaknai 
Ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan 
sesama umat Islam. Namun,  pemaknaan 
tersebut dinilai kurang tepat oleh Prof. M. 
Quraish Shihab, penulis Tafsir Al-Misbah.  
Pakar tafsir ini meninjau dari sudut  

Ahmad Nurcholish 

 

Menunggu Kiprah FPI Jilid Baru 

 

Gagasan 

 

Deputi Direktur ICRP, Pengajar Religious Studies Univ. Prasetya Mulya, 

Tangerang 
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kebahasaan dalam memahami makna 
ukhuwah Islamiyah. Menurut Rektor UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta ke-8 ini, kata Islamiyah 
tidak tepat jika dijadikan subjek atau pelaku 
dari kata ukhuwah yang akan memberikan 
artian “persaudaraan sesama umat Islam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Menteri Agama periode 14 Maret 1998 
– 21 Mei 1998 tersebut, kata Islamiyah lebih 
tepat dipahami sebagai adjektiva dari kata 
ukhuwah, sehingga akan bermakna 
“persaudaraan yang bersifat islami” atau 
“persaudaraan yang sesuai ajaran Islam”. 
Pemahaman mengenai makna yang terakhir 
itu menurut Fani,  lebih memiliki nilai jika 
dibandingkan pada pemaknaan yang awal.  

Dari paparan singkat itu, jika FPI jilid 
“persaudaraan” dapat diterima oleh 
masyarakat luas (dan juga oleh pemerintah), 
maka harus mengimplementasikan kata 
“persaudaraan” di tengah frasa “Front” dan 

“Islam” dalam makna persaudaraan yang 
Islami, persaudaraan yang sesuai syariat Islam. 
Bagaimana caranya? 

Sebelumnya, FPI jilid “pembela” banyak 
menuai kritik bahkan kemarahan banyak 
orang karena kiprah ormas tersebut dinilai tak 
sesuai dengan Namanya: Front Pembela Islam, 
namun dalam sejumlah aksi mereka yang tak 
segan melakukan kekerasan, justru dinilai 
justru merusak citra Islam. Bahkan penulis 
sendiri, saking geramnya,  beberapa kali 
memplesetkan FPI sebagai Front Penista Islam. 

Maka, tantangan FPI mendatang, paling tidak 
ada dua hal penting jika mereka hendak 
diterima oleh masyarakat luas yang tak hanya 
oleh pendukung setiianya. 

Pertama, memaknai “persaudaraan” (ukhuwah) 
sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Quraish 
Shihab di atas. Dengan begitu FPI harus 
meninggalkan karakter lamanya yang 
gampang sekali mengkafir-kafirkan orang 
atau komunitas lain yang berbeda dengan 
mereka. Cara-cara takfiri ini harus lepas dari 
diri FPI. Jangankan terhadap sesama Muslim, 
terhadap non Muslim pun tak boleh mengkafir-
kafirkan. Mengapa? Sebab Al-Quran menyebut 
non Muslim sebagai ahlul-kitab, bukan kafir. 
Jika tidak maka FPI baru tak jauh beda dengan 
FPI lama. 

Kedua, kembali pada semangat dakwah bil-
hikmah dan mauidhah hasanah, dengan 
bijaksana dan tauladan yang baik. Dakwah  
amar ma’ruf nahi munkar dengan cara-cara 
munkar tak boleh lagi dilakukan oleh FPI. 
Menyeru kebaikan harus dengan cara yang 
baik pula. Pun mencegah kebatilan harus 
dengan cara-cara yang baik pula. Tidak bisa 
dengan cara-cara batil  yang justru mencederai 
Islam itu sendiri. 

Mampukan FPI melakukannya? Kita tunggu 
saja. 

 
  

Dengan begitu FPI harus 
meninggalkan karakter 
lamanya yang gampang sekali 
mengkafir-kafirkan orang atau 
komunitas lain yang berbeda 
dengan mereka. Cara-cara 
takfiri ini harus lepas dari diri 
FPI. Jangankan terhadap 
sesama Muslim, terhadap non 
Muslim pun tak boleh 
mengkafir-kafirkan 
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Allah menciptakan manusia sebagai penghuni 
bumi ini bertujuan untuk beribadah kepada-
Nya dan untuk menegakkan keadilan. Demi 
mewujudkan tujuannya ini manusia 
diperintahkan untuk mempelajari isi Al-Qur’an 
supaya hidupnya terarah dan menjadi mulia. 
Dalam hal ini manusia dikategorikan menjadi 
dua. Pertama, golongan orang yang mulia 
(baik). Kedua, golongan   orang yang kurang 
baik perilakunya. 

Pada suatu hari saat Umar bin Khattab menjadi 
seorang Khalifah, seorang Badui datang dari 
pelosok negeri. Ia datang untuk belajar dan 
meminta dibacakan ayat Al Qur’an kepada 
seseorang. Lantas orang tersebut membacakan 
ayat Al Qur’an yang berbunyi: 

 َ ِّ اْْلَْكبَرِّ أَنه َّللاه ِّ َوَرُسولِّهِّ إِّلَى النهاسِّ يَْوَم اْلَحج  َن َّللاه َوأَذَاٌن م ِّ

يَن  َوَرُسولُهُ  فَإِّن تُْبتُْم فَُهَو َخْيٌر لهُكْم   كِّ َن اْلُمْشرِّ يٌء م ِّ بَرِّ

رِّ اله  ِّ  َوبَش ِّ ي َّللاه زِّ يَن َوإِّن تََولهْيتُْم َفاْعلَُموا أَنهُكْم َغْيُر ُمْعجِّ ذِّ

 َكفَُروا بِّعَذَاٍب أَلِّيٍم 

Artinya: Dan (inilah) suatu permakluman 
daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat 
manusia pada hari haji akbar bahwa 
sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas 
diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika 
kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka 
bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu 
berpaling,           maka          ketahuilah             bahwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan 
Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang 
kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 
pedih. (QS. At Taubah: 3). 

Orang tersebut membacakan di hadapan orang 
Badui dengan membaca kasrah lamnya lafadz 
 menjadi “rasulihi”. lantas orang Badui َوَرُسولهُُ
tersebut memahami bahwa Allah berlepas diri 
dari rasulnya sehingga Badui tersebut juga 
berlepas diri dari rasulnya juga. 

Mendengar pemahaman tersebut lantas Umar 
bin Khattab membenarkan bacaannya serta 
menjelaskan maksud ayat tersebut bahwa 
Allah dan rasulnya terbebas dari orang-orang 
musyrik. 

Umar bin Khattab lantas menasihati orang 
Badui tersebut supaya belajar Al Qur’an kepada 
orang yang mengerti ilmu bahasa Arab supaya 
tidak terjadi kesalahan dalam bacaan dan 
pemahamannya. 

Melihat kejadian ini, Umar bin Khattab 
memerintahkan kepada Imam Aswad Ad Du’ali 
untuk membuat kaidah-kaidah bahasa Arab 
terutama ilmu Nahwu.  

Tahapan-Tahapan Dalam Amar Ma'ruf Nahi 
Mungkar 

Untuk mengubah sebuah tatanan masyarakat 
yang kurang baik perilaku dan sikapnya 

Oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag 

 

Belajar  Amar Ma'ruf Nahi 

Mungkar dari Sahabat Umar 

bin Khattab 

 

Hikmah 

 



38 
 

dibutuhkan ilmu dan sikap yang bijaksana 
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak 
diinginkan seperti timbulnya gesekan sampai 
menghilangkan nyawa seseorang. Pada 
prinsipnya untuk mengubah sebuah 
kemungkaran harus dengan cara dan etika 
yang baik bukan dilawan dengan 
kemungkaran  seperti memukul bahkan 
mengancam dengan perkataan yang tak 
pantas diucapkan. 

Dalam kitab At-Tibyan fi Nahyi an Muqata’at al-
Ar’ham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan, KH Hasyim 
Asy’ari menjelaskan tentang hal yang 
menjadikan permusuhan yang menimbulkan 
perpecahan disebabkan perbedaan cara 
menyikapi sebuah masalah yang berawal dari 
arogansi diri yang telah dikuasai oleh nafsu 
atau dari bisikan setan, semua golongan 
merasa benar, paling pintar dan menyalahkan 
golongan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin 
menjelaskan ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh orang yang ingin mengubah 
sebuah kemungkaran, di antaranya adalah: 
Pertama, harus dipastikan adanya 
kemungkaran tak boleh hanya dengan dugaan 
semata. Kedua, kemungkarannya masih ada 
eksistensinya belum ada yang mencoba 

mengubahnya. Ketiga, Kemungkarannya 
sudah merajalela dampaknya bagi masyarakat 
sekitar. Keempat, adanya kesepakatan 
bersama tentang hal-hal yang masuk kategori 
ranah kemungkaran bukan atas dasar ijtihad 
individu. 

Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi dalam 
kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menjelaskan 
bahwa ada larangan mencari kesalahan orang 
lain walaupun ia seorang pejabat yang 
berwenang menangani masalah tersebut 
kecuali bila ada tanda-tanda atau bukti yang 
menguatkan  perilaku kebiasaan masyarakat 
yang selalu berbuat kemungkaran atau 
kemaksiatan.  

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim 

 

ْعُت َرُسْوَل  َي هللاُ َعْنهُ قَاَل : َسمِّ ي َرضِّ ْيد اْلُخْدرِّ َعْن أَبِّي َسعِّ

ْنُكْم ُمْنَكراً هللاِّ صلى هللا  عليه وسلم َيقُْوُل : َمْن َرأَى مِّ

ْع فَبِّقَْلبِّهِّ  ، فَإِّْن لَْم يَْستَطِّ َسانِّهِّ ْع فَبِّلِّ ْن لَْم يَْستَطِّ ، فَإِّ هِّ فَْليُغَي ِّْرهُ بِّيَدِّ

ْيَمانِّ  رواه مسلم  َوذَلَِّك أَْضعَُف اإْلِّ  

 

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri 
berkata: aku telah mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: saat kalian melihat sebuah 
kemungkaran maka rubahlah dengan 
tanganmu. Jika kamu tak mampu maka dengan 
lisanmu. Bila kamu tak mampu maka rubahlah 
dengan hatimu, hal ini sebagai tanda lemahnya 
Keimanan. (HR. Muslim). 

Dr. Musa Syahin dalam kitab Fathul Mun’im ala 
Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa saat 
melihat kemungkaran yang telah merajalela 
maka sebaik nya ada yang mencegahnya 
terutama aparat yang berwenang, bila tak 
mampu, maka dengan nasehat yang baik. 
Bila  nasehat sudah tak digubris maka hatinya 
harus mengingkarinya walau hal itu tak 
mengubah kondisi secara drastis. 

Dalam Fatawa Dar al-Ifta’ al-Misriyyah 
dijelaskan tentang urutan atau tahapan yang 
harus dilakukan untuk mengubah sebuah 
kemungkaran atau kemaksiatan. 

Pertama, mengubah dengan tangan atau 
kekuasaan. Hal ini boleh dilakukan oleh pejabat 
atau pemerintah yang berwenang mengurusi 

Umar bin Khattab lantas 
menasihati orang Badui 
tersebut supaya belajar 
Al Qur’an kepada orang 
yang mengerti ilmu 
bahasa Arab supaya 
tidak terjadi kesalahan 
dalam bacaan dan 
pemahamannya. 
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masalah ini. Warga masyarakat tak 
diperbolehkan main hakim sendiri untuk 
mengatasi sumber kemungkaran yang berada 
di  daerah sekitar. 

 

Kedua, mengubah kemungkaran dengan lisan. 
Ini tugasnya para ulama' yang harus 
menjelaskan tentang dampak yang akan 
ditimbulkan. 

Ketiga, Ingkar terhadap sebuah kemungkaran 
melalui hatinya. Ini dilakukan oleh masyarakat 
agar mereka tak main hakim sendiri. Bila 
masyarakat sudah bertindak dampaknya bisa 
timbul anarkis sehingga niat baik untuk 
merubah sebuah kemungkaran tak tercapai 
karena penyelesaiannya juga dengan cara yang 
kurang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imam As-Safarini dalam Ghida' Albab 
berpendapat bahwa cara ingkar dengan hati 
maksudnya ia tak rela atas adanya 
kemungkaran itu serta berdzikir kepada Allah 
agar pelakunya segera insaf. Niat baik yang 
dilakukan oleh seorang mukmin agar 
kemungkaran hilang dari muka bumi dicatat 
sebagai amal kebaikan  

Maka dari itu, untuk mengubah sebuah 
kemaksiatan atau kejahatan harus dengan cara 
pendekatan persuasif terlebih dahulu 
terutama mengedepankan sikap yang 
bijaksana bukan dengan cara arogan yang akan 
memanaskan situasi. 

5 Hal Penting Diketahui Sebelum Melakukan 
Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 

Sebuah tatanan kehidupan akan cepat berubah 
seiring perubahan waktu. Untuk menyikapinya 
dibutuhkan kearifan dalam bertindak. Begitu 
juga dalam menyampaikan sebuah kebenaran 
harus dengan santun dan bijak, karena 
kebaikan belum tentu diterima oleh orang lain, 
bisa karena penyampaiannya yang kurang 
tepat atau tak sesuai dengan kondisi setempat. 

Abu al-Lais as-Samarkandi dalam kitab Tanbih 
al-Ghafilin menjelaskan bahwa untuk 
menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 
dibutuhkan 5 hal.  

Pertama, harus didasari dengan ilmu, ini 
sebagai bekal penting sehingga tujuannya 
membuahkan hasil yang maksimal.  

Kedua, niatnya harus benar, tak lain hanya 
untuk mencari Ridha Allah, dan untuk 
menjunjung tinggi kalimat-Nya.  

Ketiga, mempunyai jiwa kasih sayang yang 
tinggi, serta santun, tak arogan dalam 
menyikapi berbagai persoalan.  

Keempat, Harus sabar dalam menuntun serta 
menyampaikan kebenaran, karena bila tak 
didasari sifat sabar, maka usahanya akan 
bubar.  

Kelima, harus mampu memberi contoh atau 
teladan yang baik, tak hanya sekedar retorika 
belaka, karena masyarakat butuh panutan 
bukan sekedar komentator bualan. Banyak 
orang yang mampu menasihati, namun tak 
mampu menjalankan ajaran sepenuh hati. 

Kelima hal itu sangat penting, karena tanpa 
ilmu, strateginya tak akan jitu, serta 
masyarakat akan lari darinya disebabkan tak 
sabar menghadapinya. Kisah Umar bin Khattab 
di atas memberikan pelajaran berharga kepada 
umat Islam supaya dalam melakukan Amar 
Ma'ruf Nahi Mungkar dengan cara yang santun 
dan bijaksana. 

 

Pada prinsipnya untuk 
mengubah sebuah 
kemungkaran harus 
dengan cara dan etika 
yang baik bukan 
dilawan dengan 
kemungkaran  seperti 
memukul bahkan 
mengancam dengan 
perkataan yang tak 
pantas diucapkan. 
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Amar Makruf

 
Kata tersebut merupakan Arabisasi dari 
bahasa Arab yang merupakan bentuk 
gabungan dari dua suku kata, yaitu amr dan 
ma’ruf. Secara bahasa, amr sendiri memiliki 
makna dasar memerintah, memberi kuasa, dll. 
Namun menurut pakar bahasa, Ibnu Faris, kata 
yang tersusun dari huruf alif, mim, ra’ itu 
memiliki lima makna utama. Yaitu, bermakna 
perkara, perintah, berkembang, tanda dan 
sesuatu yang menakjubkan.  

Kemudian kata yang kedua adalah ma’ruf 
berasal dari kata dasar ‘arafa, yang memiliki 
makna mengetahui, mengenal, sabar, dll. Jika 
diulas secara benang merahnya, kata tersebut 
menyimpan makna keserasian antara satu 
dengan lainnya, tenang dan diam. Sedangkan 
kalau sudah menjadi ma’ruf bentuk isim maf’ul, 
maka artinya menjadi yang dikenal, yang 
diketahui, kebajikan, dll.  

Secara istilah, amar makruf adalah 
menjalankan segala perintah yang baik sesuai 
dengan aturan taat kepada Allah. Dalam istilah 
Fiqih, sering dipahami sebagai arahan 
(addilalah) menuju kebaikan yang disertai 
dengan permintaan agar melakukannya. 
Dalam istilah Arab juga dikenal dengan kalimat 
“ta’arafu ‘ala amrin” maksudnya adalah agar 
menjadi sepakat di antara mereka melakukan 
tindakan sesuai kebiasaan dalam  
 
 

bermuamalah. Dan biasanya yang seperti ini  
sudah diterima tanpa harus ada kesepakatan 
terlebih dahulu.  

Istilah tersebut sesuai dengan penggunaannya 
dalam Al-Qur’an. Di sana kata amar makruf 
digunakan beberapa kali dengan konteks yang 
hampir sama. Yaitu perintah melakukan 
kebaikan. Sehingga jika disederhanakan 
pemaknaannya, maka terdapat dua makna inti 
di dalamnya. Pertama, bermakna tauhid. 
Kedua, bermakna ikut kepada ajaran Nabi 
Muhammad. Untuk makna yang pertama dapat 
dilihat misalnya dibicarakan pada konteks 
surah at-Taubah ayat 112, dan untuk kategori 
makna yang kedua bisa dilihat dalam surah Ali 
Imran ayat 114. 

Penggunaan kata tersebut dalam Hadits juga 
cukup populer. Beberapa kali disebut dengan 
redaksi ya’muru bil ma’ruf. Misalnya ketika 
dikatakan dalam konteks bahwa amar makruf 
itu termasuk sedekah bersama dengan 
amalan-amalan lain seperti senyum, tahmid, 
tasbih, tahlil, dan tidur bersama istri. 

Dalam kitab-kitab klasik pembahasan tentang 
amar makruf ini cukup banyak dilakukan oleh 
para penulis terdahulu. Khususnya diulas 
dalam kitab-kitab yang memiliki genre akhlak, 
Fiqih, dan siyasah. Konteks pembicaraannya 
tetap sama dengan makna globalnya, tentang 
perintah terhadap kebaikan. 

 

Oleh: Khoirul Anwar Afa 

 

Amar Makruf, Nahi Mungkar, 

Takbir & Syahid  

 

Istilah 

 

Kata tersebut merupakan Arabisasi dari 
bahasa Arab yang merupakan bentuk 
gabungan dari dua suku kata, yaitu amr dan 
ma’ruf. Secara bahasa, amr sendiri memiliki 
makna dasar memerintah, memberi kuasa, 
dll. Namun menurut pakar bahasa, Ibnu 
Faris, kata yang tersusun dari huruf alif, mim, 
ra’ itu memiliki lima makna utama. Yaitu, 
bermakna perkara, perintah, berkembang, 
tanda dan sesuatu yang menakjubkan.  

Kemudian kata yang kedua adalah ma’ruf 
berasal dari kata dasar ‘arafa, yang memiliki 
makna mengetahui, mengenal, sabar, dll. Jika 
diulas secara benang merahnya, kata 
tersebut menyimpan makna keserasian 
antara satu dengan lainnya, tenang dan 
diam. Sedangkan kalau sudah menjadi 
ma’ruf bentuk isim maf’ul, maka artinya 
menjadi yang dikenal, yang diketahui, 
kebajikan, dll.  

Secara istilah, amar makruf adalah 
menjalankan segala perintah yang baik 
sesuai dengan aturan taat kepada Allah. 
Dalam istilah Fiqih, sering dipahami sebagai 
arahan (addilalah) menuju kebaikan yang 
disertai dengan permintaan agar 
melakukannya. Dalam istilah Arab juga 
dikenal dengan kalimat “ta’arafu ‘ala amrin” 
maksudnya adalah agar menjadi sepakat di 
antara mereka melakukan tindakan sesuai 
kebiasaan dalam 

bermuamalah. Dan biasanya yang seperti ini  
sudah diterima tanpa harus ada kesepakatan 
terlebih dahulu.  

Istilah tersebut sesuai dengan 
penggunaannya dalam Al-Qur’an. Di sana 
kata amar makruf digunakan beberapa kali 
dengan konteks yang hampir sama. Yaitu 
perintah melakukan kebaikan. Sehingga jika 
disederhanakan pemaknaannya, maka 
terdapat dua makna inti di dalamnya. 
Pertama, bermakna tauhid. Kedua, 
bermakna ikut kepada ajaran Nabi 
Muhammad. Untuk makna yang pertama 
dapat dilihat misalnya dibicarakan pada 
konteks surah at-Taubah ayat 112, dan untuk 
kategori makna yang kedua bisa dilihat 
dalam surah Ali Imran ayat 114. 

Penggunaan kata tersebut dalam Hadits juga 
cukup populer. Beberapa kali disebut dengan 
redaksi ya’muru bil ma’ruf. Misalnya ketika 
dikatakan dalam konteks bahwa amar 
makruf itu termasuk sedekah bersama 
dengan amalan-amalan lain seperti senyum, 
tahmid, tasbih, tahlil, dan tidur bersama istri. 

Dalam kitab-kitab klasik pembahasan 
tentang amar makruf ini cukup banyak 
dilakukan oleh para penulis terdahulu. 
Khususnya diulas dalam kitab-kitab yang 
memiliki genre akhlak, Fiqih, dan siyasah. 
Konteks pembicaraannya tetap sama dengan 
makna globalnya, tentang perintah terhadap 
kebaikan. 
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Nahi Mungkar 

Kata ini sebenarnya gabungan dari istilah 
sebelumnya, yaitu amar makruf. Setiap 
pembahasan mengenai amar makruf, pasti 
setelahnya diikuti dengan pembahasan nahi 
mungkar. Jika sebelumnya tentang perintah 
terhadap kebaikan, maka kalimat “nahi 
mungkar” ini adalah larangan terhadap 
kemungkaran.  

Secara bahasa, kata nahi mungkar juga bentuk 
Arabisasi dari bahasa Arab yang berasal dari 
dua suku kata. Pertama nahi dan kedua 
mungkar. Kata nahi dalam bahasa Arab 
dibangun dari huruf nun, ha’ dan ya’ yang 
memiliki makna inti tujuan dan penyampaian. 
Namun makna yang tersimpan di dalamnya 
banyak sekali. Di antaranya, melarang, 
mencegah, mengharamkan, menyampaikan, 
dll. ِAdapun untuk mungkar sendiri merupakan 
isim maf’ul yang dibangun dari kata dasar 
nakuro, dengan mengikuti wazan ankaro, 
yunkiru, inkaron, bermakna sulit, tidak 
mengetahui, memerangi, dll. 

Secara istilah, kata nahi mungkar ini 
merupakan antonim dari amar makruf. Yaitu 
mencegah atau melarang dari segala 
perbuatan mungkar sesuai dasar taat kepada 
Allah. Dalam Al-Qur’an disebut ada dua makna 
inti. Petama, yang dicegah adalah berbuat 
syirik. Dan yang kedua, yang dilarang adalah 

mendustakan Nabi Muhammad. Makna yang 
pertama bisa dilihat dalam surah at-Taubah 
ayat 112, “Mereka itu adalah orang-orang yang 
bertobat, beribadah, memuji (Allah), 
mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, 
sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah 
dari yang mungkar dan yang memelihara 
hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah 
orang-orang yang beriman.”  Konteks 
mencegah dari yang mungkar dalam ayat ini 
yang dimaksud adalah dari berbuat syirik. 

Sedangkan makna yang kedua dapat dilihat 
dalam surah Ali Imran ayat 114, “Mereka 
beriman kepada Allah dan hari akhir, 
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar dan bersegera 
(mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka 
termasuk orang-orang saleh.” Mencegah dari 
yang mungkar di sini adalah tidak mendustai 
Rasulullah. 

Penggunaannya dalam Hadits, juga dikaitkan 
dengan amalan-amalan yang jika dilakukan 
bernilai sedekah, seperti senyum, membaca 
tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, dll. 
Begitu juga pembahasan kalimat ini dalam 
kitab-kitab klasik juga seiring dengan 
pembahasan tentang amar makruf, yang 
banyak dijumpai dalam kitab-kitab yang 
bergenre akhlak, siyasah dan fiqih.

 

Takbir 

Takbir ini merupakan bentuk masdar dari kata 
kabbaro, yukabbiru, takbiron, takbirotan, yang 
memiliki makna dasar membesarkan, 
bertambah, meningkatkan, mengagungkan, 
dll. Namun kalau diambil dari benang 
merahnya, seluruh kata yang dibangun dari 
huruf kaf, ba’, ra’ maknanya adalah kebalikan 
dari yang kecil. ِAdapun yang dimaksud dengan 
takbir sendiri identik dengan bacaan jahr atau 
jelas. Dan yang dimaksud adalah mengucapkan 
kalimat Allahu Akbar. 

Takbir secara istilah adalah ucapan kalimat 
Allahu Akbar yang secara maknanya adalah 
Allah Yang Maha Besar. Dalam kamus-kamus 
Bahasa Arab, inti dari takbir adalah 
menampakkan sesuatu yang paling besar atau 
yang lebih besar daripadanya. Adapun sesuatu 
yang dimaksud, menurut para ahli bahasa, ada 

yang mengatakan sesuatu yang tampak. Dalam 
hal ini tampak tidak harus berupa jisim tetapi 
dzat. 

Dalam Al-Qur’an kata takbir dan turunannya 
justru kalau diklasifikasikan secara maknanya, 
ada dua makna. Pertama, bermakna sombong, 
dan kedua bermakna para pembesar suatu 
kaum. Misalnya untuk makna pertama bisa 
dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 34, “Iblis 
enggan sujud dan justru berlaku sombong 
(istakbaro).” Adapun untuk makna kedua bisa 
dilihat dalam surah Ibrahim ayat 21, “Orang-
orang yang lemah berkata kepada para 
pembesar.” 

Kata takbir juga populer digunakan dalam 
kitab-kitab kalsik, khususnya yang bergenre 
fiqih. Di sana terdapat pembahasan khusus 
yang masuk dalam tema takbir shalat, tata cara 

Kata ini sebenarnya gabungan dari istilah 
sebelumnya, yaitu amar makruf. Setiap 
pembahasan mengenai amar makruf, pasti 
setelahnya diikuti dengan pembahasan nahi 
mungkar. Jika sebelumnya tentang perintah 
terhadap kebaikan, maka kalimat “nahi 
mungkar” ini adalah larangan terhadap 
kemungkaran.  

Secara bahasa, kata nahi mungkar juga bentuk 
Arabisasi dari bahasa Arab yang berasal dari 
dua suku kata. Pertama nahi dan kedua 
mungkar. Kata nahi dalam bahasa Arab 
dibangun dari huruf nun, ha’ dan ya’ yang 
memiliki makna inti tujuan dan penyampaian. 
Namun makna yang tersimpan di dalamnya 
banyak sekali. Di antaranya, melarang, 
mencegah, mengharamkan, menyampaikan, 
dll. ِAdapun untuk mungkar sendiri merupakan 
isim maf’ul yang dibangun dari kata dasar 
nakuro, dengan mengikuti wazan ankaro, 
yunkiru, inkaron, bermakna sulit, tidak 
mengetahui, memerangi, dll. 

Secara istilah, kata nahi mungkar ini 
merupakan antonim dari amar makruf. Yaitu 
mencegah atau melarang dari segala 
perbuatan mungkar sesuai dasar taat kepada 
Allah. Dalam Al-Qur’an disebut ada dua makna 
inti. Petama, yang dicegah adalah berbuat 
syirik. Dan yang kedua, yang   dilarang     adalah 

mendustakan Nabi Muhammad. Makna yang 
pertama bisa dilihat dalam surah at-Taubah 
ayat 112, “Mereka itu adalah orang-orang yang 
bertobat, beribadah, memuji (Allah), 
mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, 
sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah 
dari yang mungkar dan yang memelihara 
hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah 
orang-orang yang beriman.”  Konteks 
mencegah dari yang mungkar dalam ayat ini 
yang dimaksud adalah dari berbuat syirik. 

Sedangkan makna yang kedua dapat dilihat 
dalam surah Ali Imran ayat 114, “Mereka 
beriman kepada Allah dan hari akhir, 
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar dan bersegera 
(mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka 
termasuk orang-orang saleh.” Mencegah dari 
yang mungkar di sini adalah tidak mendustai 
Rasulullah. 

Penggunaannya dalam Hadits, juga dikaitkan 
dengan amalan-amalan yang jika dilakukan 
bernilai sedekah, seperti senyum, membaca 
tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, dll. 
Begitu juga pembahasan kalimat ini dalam 
kitab-kitab klasik juga seiring dengan 
pembahasan tentang amar makruf, yang 
banyak dijumpai dalam kitab-kitab yang 
bergenre akhlak, siyasah dan fiqih. 

 

Takbir ini merupakan bentuk masdar dari kata 
kabbaro, yukabbiru, takbiron, takbirotan, yang 
memiliki makna dasar membesarkan, 
bertambah, meningkatkan, mengagungkan, 
dll. Namun kalau diambil dari benang 
merahnya, seluruh kata yang dibangun dari 
huruf kaf, ba’, ra’ maknanya adalah kebalikan 
dari yang kecil. ِAdapun yang dimaksud dengan 
takbir sendiri identik dengan bacaan jahr atau 
jelas. Dan yang dimaksud adalah mengucapkan 
kalimat Allahu Akbar. 

Takbir secara istilah adalah ucapan kalimat 
Allahu Akbar yang secara maknanya adalah 
Allah Yang Maha Besar. Dalam kamus-kamus 
Bahasa Arab, inti dari takbir adalah 
menampakkan sesuatu yang paling besar atau 
yang lebih besar daripadanya. Adapun sesuatu 
yang dimaksud, menurut para ahli bahasa, ada 

yang mengatakan sesuatu yang tampak. Dalam 
hal ini tampak tidak harus berupa jisim tetapi 
dzat. 

Dalam Al-Qur’an kata takbir dan turunannya 
justru kalau diklasifikasikan secara maknanya, 
ada dua makna. Pertama, bermakna sombong, 
dan kedua bermakna para pembesar suatu 
kaum. Misalnya untuk makna pertama bisa 
dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 34, “Iblis 
enggan sujud dan justru berlaku sombong 
(istakbaro).” Adapun untuk makna kedua bisa 
dilihat dalam surah Ibrahim ayat 21, “Orang-
orang yang lemah berkata kepada para 
pembesar.” 

Kata takbir juga populer digunakan dalam 
kitab-kitab kalsik, khususnya yang bergenre 
fiqih. Di sana terdapat pembahasan khusus 
yang masuk dalam tema takbir shalat, tata cara 
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mengucapkan takbir apakah harus pelan atau 
keras, dll. Adapun kalau derevasi kata tersebut 
banyak juga digunakan dalam kitab-kitab 

akhlak, seperti ketika membahas sifat 
sombong, dll. 

Syahid 

Kata tersebut dalam bahasa Arab merupakan 
bentuk isim fail dari kata dasar syahida, 
yasyhadu, syahadatan, yang memiliki arti 
memutuskan, menyaksikan, hadir, 
mengetahui, dll. Dalam kamus Maqayyis al-
Lughah, kata yang terangkai dari huruf syin, ha’, 
dal, memiliki arti hadir, mengetahui, dan 
memberi tanda. Namun ketika disebut dengan 
bentuk isim fail, yaitu “syahid” maka perlu 
memperhatikan konteksnya. Yaitu melihat 
kata apa yang ada setelahnya.  

Dalam kamus bahasa Arab cukup populer kata 
tersebut dibahas dengan tuntas. Misalnya, 
dalam Kamus Mu’jam al-Wasith dituliskan 
beberapa macam pemaknaan kata syahid. Di 
antaranya, syahid yang bermakna saksi dalam 
persidangan. Syahid yang bermakna orang 
yang menyaksikan dengan mata kepalanya 

sendiri. Lalu syahid yang bermakna orang yang 
meninggal di jalan Allah. Di sana juga 
dijelaskan, kenapa orang yang meninggal di 
jalan Allah itu disebut syahid? Karena para 
malaikat yang membawa rahmat 
menyaksikannya.  

Dalam Al-Qur’an sendiri, kaa syahid dan 
derevasinya katanya beberapa kali digunakan. 
Dan jika disimpulkan secara maknanya, paling 
tidak ada delapan makna. Yaitu, para nabi (QS. 
An-Nahl 89, Al-Maidah 117, Hud 18), malaikat 
penjaga (QS. az-Zumar 69), umat nabi 
Muhammad (QS. al-Baqarah 143, QS. Al-Hajj 
78), orang-orang yang syahid di jalan Allah (QS. 
An-Nisa’ 69), orang yang memberi kesaksian 
atas hak orang lain (QS. Al-Baqarah 282, QS. At-
Thalaq 2), orang yang hadir (QS. An-Nur 2), dan 
sekutu (QS. Al-Baqarah 23). 

   
 

 
  

Kata tersebut dalam bahasa Arab merupakan 
bentuk isim fail dari kata dasar syahida, 
yasyhadu, syahadatan, yang memiliki arti 
memutuskan, menyaksikan, hadir, 
mengetahui, dll. Dalam kamus Maqayyis al-
Lughah, kata yang terangkai dari huruf syin, ha’, 
dal, memiliki arti hadir, mengetahui, dan 
memberi tanda. Namun ketika disebut dengan 
bentuk isim fail, yaitu “syahid” maka perlu 
memperhatikan konteksnya. Yaitu melihat 
kata apa yang ada setelahnya.  

Dalam kamus bahasa Arab cukup populer kata 
tersebut dibahas dengan tuntas. Misalnya, 
dalam Kamus Mu’jam al-Wasith dituliskan 
beberapa macam pemaknaan kata syahid. Di 
antaranya, syahid yang bermakna saksi dalam 
persidangan. Syahid yang bermakna orang 
yang menyaksikan  dengan    mata      kepalanya 

sendiri. Lalu syahid yang bermakna orang yang 
meninggal di jalan Allah. Di sana juga 
dijelaskan, kenapa orang yang meninggal di 
jalan Allah itu disebut syahid? Karena para 
malaikat yang membawa rahmat 
menyaksikannya.  

Dalam Al-Qur’an sendiri, kaa syahid dan 
derevasinya katanya beberapa kali digunakan. 
Dan jika disimpulkan secara maknanya, paling 
tidak ada delapan makna. Yaitu, para nabi (QS. 
An-Nahl 89, Al-Maidah 117, Hud 18), malaikat 
penjaga (QS. az-Zumar 69), umat nabi 
Muhammad (QS. al-Baqarah 143, QS. Al-Hajj 
78), orang-orang yang syahid di jalan Allah (QS. 
An-Nisa’ 69), orang yang memberi kesaksian 
atas hak orang lain (QS. Al-Baqarah 282, QS. At-
Thalaq 2), orang yang hadir (QS. An-Nur 2), dan 
sekutu (QS. Al-Baqarah 23). 
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