
 

 

 

  



1 
 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Islamina edisi 10 ini mengambil 
tema Menahan Laju Islamisme. Tema ini 
dipilih untuk merefleksikan ragam peristiwa 
pada tahun 2020 sekaligus juga meneropong 
bagaimana gerakan Islamisme pada tahun 
2021. Tak mudah memang menangkap 
beragam peristiwa masa lampau, karena 
membutuhkan kejelian menemukan 
kepingan-kepingan puzzle dalam satu 
rangkaian peristiwa yang utuh.  

Pada edisi ini, Islamina melakukan 
wawancara dengan Hasanuddin Ali, founder 
Alvara Institute, sebuah lembaga penelitian 
di Indonesia yang salah satu concernnya 
pada isu keberagaman. Bulletin Islamina 
juga menghadirkan sejumlah artikel dari 
penulis luar. Tentu saja, kajian Islamina 
merupakan sajian utama bulletin ini.  

Akhir kata, redaksi mengucapkan selamat 
membaca. Jika ada saran agar bulletin 
Islamina semakin membaik dapat 
disampaikan ke redaksi. Bulletin Islamina 
edisi sebelumnya tetap dapat diakses 
melalui https://islamina.id/e-buletin-
islamina-id/.   

 

  

DARI REDAKSI 

https://islamina.id/e-buletin-islamina-id/
https://islamina.id/e-buletin-islamina-id/
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“Saya Khalid al-Islambouli, saya telah 
membunuh Firaun, dan saya tidak takut 
mati”, seru Khalid begitu melihat Anwar 
Sadat bersimbah darah, 6 Oktober 1981. 
Sadat tewas setelah tertembus 37 peluru. 
Yang paling mematikan adalah peluru dari 
senapan Khalid. Pasalnya, ia tepat berada di 
depan Sadat.  

Tekadnya untuk membunuh Sadat yang 
telah memimpin Mesir selama 11 tahun 
didorong kuat karena Sadat dianggap pro-
Israel. Kebencian Khalid memuncak saat 
Sadat meneken Kesepakatan Kamp David 
yang menguntungkan Israel. Ada ideologi 
islamisme pada otak pelaku pembunuhan 
tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Di Indonesia sendiri, gagasan dan gerakan 
islamisme tentu bukan hal baru ada. Ia 
mengalami evolusi dari yang semula hanya 
berupa gagasan yang salah satunya 
terpancar dalam debat pada sidang pertama 
Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Kemerdekaan (BPUPK). Namun, pasca 
reformasi, seiring dengan kran kebebasan 
terbuka lebar, Islamisme seakan 
mendapatkan momentum untuk bangkit 
setelah 32 tahun dibungkam pada era Orde 
Baru.  

Sepanjang tahun 2020, ada banyak 
rangkaian gerakan Islamisme, dengan 
ragam variasi dan gradasi di dalamnya. 
Karena ekspresi islamisme sendiri tidaklah 
tunggal. Salah satu indikator yang paling 
mencolok adalah gagasan adanya penyatuan 
agama dan negara. Islam harus menjadi 
dasar negara. Sebagian orang menyebutnya 
NKRI Bersyariah, sebagian yang lain 
menyebutnya khilafah islamiyah.  

Tentu saja, jika gagasan itu diyakini oleh 
banyak orang maka ia akan mengancam 
kebinekaan bangsa Indonesia (disintegrasi 
bangsa) yang di dalamnya akan dipenuhi 
dengan konflik dan kekerasan. Ini jelas 
menyimpang dari cita-cita luhur para 
pendiri bangsa ini.  

 

editorial 

Islamisme Berbahaya 
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“Tuan-tuan  dan  sidang  yang  terhormat!  Dalam  negara  kita,  niscaya tuan-tuan menginginkan 
berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, 

bersendi permusyawaratan  dan  putusan  rapat,  serta  luas  berlebar dada  tidak 
memaksa    tentang    agama.    Kalau    benar   demikian,    dirikanlah pemerintahan itu atas agama 

Islam, karena ajaran Islam mengandung kesampaiannya sifat-sifat itu” 

 

Demikian, salah satu isi pidato Ki Bagus 
Hadikusumo saat sidang pertama Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan 
(BPUPK) tahun 1945. Ini salah satu potret 
bahwa gagasan untuk menghadirkan Islam 
sebagai ideologi negara ataupun sistem 
pemerintahan bukan perkara baru di 
Indonesia. Gagasan ini pun diuji oleh 
gagasan sebanding yang tak ingin 
menempatkan agama sebagai ideologi 
Indonesia Merdeka.  

Perdebatan cukup alot. Akhirnya, melalui 
panitia kecil yang berjumlah sembilan orang 
dilakukan musyawarah dan kompromi, 
sehingga disepakatilah sebuah dokumen 
yang oleh Moh. Yamin disebut sebagai 
Piagam Jakarta. Dalam dokumen tersebut 
terdapat satu frasa “Ketuhanan Yang Maha 
Esa dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluknya”  

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan 
Indonesia, PPKI (Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) 
menyelenggarakan sidang yang salah satu 
pokok kesepakatannya adalah menghapus 

tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban 
menjalankan syariat islam bagi 
pemeluknya”. Itulah yang kemudian menjadi 
rujukan penting sebagai konsensus para 
pendiri bangsa, seperti bunyi Pancasila hari 
ini.  

Namun demikian, gagasan untuk 
menyatukan agama dan negara (din-wa-
daulah) tak sepenuhnya padam. Kompromi 
dan konsensus telah diambil, tetapi 
kelompok-kelompok yang menolak 
konsensus tersebut (Pancasila) tetap ada. 
Islamisme ini semakin mengemuka dan 
berani tampil ke ruang publik terutama sejak 
jatuhnya Soeharto (Rinaldo 2013; 
Tanuwidjaja 2010). 

Dalam survei LSI Denny JA (2018) 
menyebutkan terjadinya peningkatan 
jumlah pengikut NKRI bersyariah. Jika pada 
tahun 2005 sebanyak 4,6%, tahun 2010 naik 
menjadi 7,3%, dan tahun 2015 naik menjadi 
9,8%, maka pada tahun 2018 menjadi 13,2%. 
Artinya dalam kurun waktu selama 13 tahun 
terjadi peningkatan persetujuan publik 
terhadap NKRI bersyariah sebanyak 9%.  

kajian 

Potret Islamisme Tahun 

2020: Membaca 

Fenomena, Memotret 

Masa Depan 2021 

Oleh: Tim Redaksi Islamina 
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Gagasan dan gerakan penyatuan din-wa-
daulah oleh Bassam Tibi (2012) masuk 
menjadi salah satu dari enam indikator 
Islamisme. Jika mengikuti tren kenaikan 
publik yang setuju NKRI bersyariah 
sebagaimana survei LSI Denny JA, berarti 
pada tahun 2020 ini dapat dipastikan lebih 
dari dari 11%. Karena memang, gagasan dan 
gerakan Islamisme ini terus bergerak 
merangsek ke dalam ruang-ruang sosial, 
termasuk media sosial, yang tak jarang 
merusak sendi-sendi relasi sosial yang ada.    

Hal itu teruji dengan catatan Islamina bahwa 
gerakan islamisme sepanjang tahun 2020 
masih tumbuh subur di berbagai daerah di 
Indonesia. Dengan beragam dalih dan 
tujuan, tetapi imbas dari gerakan mereka 
sangat mengusik ketenteraman persatuan 
bangsa dan negara. Karena hakikatnya, 
islamisme bukanlah gejala keagamaan, 
melainkan agenda politik yang melibatkan 
beberapa orang untuk melakukan aksi dalam 
rangka membela ideologi yang diyakini 
(Kippel 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelaan ideologi yang dilakukan dengan 
propaganda kekerasan yang mengganggu 
keharmonisan masyarakat inilah yang tidak 
sesuai dengan tujuan bersama. Roy 
menyebut gerakan islamisme bertujuan 
utama menghadirkan adanya “negara 
Islam,” yaitu konsep negara yang 
mendasarkan segala legitimitasinya pada 
Islam. Sehingga Islam tidak hanya berbicara 
pada konteks keagamaan, tetapi juga 
menyentuh pada kenegaraan, dan agenda 
ideologi politik besar yang sejajar dengan 
kapitalisme, sosialisme, dan komunisme 
(Roy 1996). 

Diskusi tentang negara Islam juga masih 
sangat luas dan belum menuai titik temunya. 
Mulai dari pembahasan tentang 
dijadikannya simbol-simbol Islam sebagai 
simbol negara, aktivitas keseharian 
masyarakat yang sesuai dengan syariat 
Islam, sampai pada perubahan format sistem 
negara yang harus merujuk pada prinsip-
prinsip dasar Islam.   

Padahal seharusnya sesuai dengan konteks 
Indonesia yang pluralitas bangsa merupakan 
suatu keniscayaan, harusnya bisa saling 
menerima, bisa saling menghargai satu 
sama lain (harmony in diversity). Maka tidak 
semestinya kelompok muslim sebagai 
mayoritas berlebihan terhadap keyakinan 
yang diyakini paling benar tanpa 
memedulikan kemaslahatan bangsa dan 
negara. 

Tindakan radikal serta memaksa semua 
pihak untuk patuh pada syariat yang diyakini 
kelompok islamisme bukanlah solusi tepat. 
Pasalnya di Indonesia terdapat banyak 
agama yang diakui oleh negara. Jadi, gerakan 
Islamisme yang bernuansa pada agenda 
ideologi politik dan dibalut dengan aktivisme 
itu sangat rentan menimbulkan kegaduhan. 
Akibat perbenturan dari pihak lain yang juga 
memerlukan kebebasan sesuai dengan 
keyakinan yang dianut.  

Faktanya, gerakan islamisme tidak lepas dari 
gerakan kekerasan, teror, dan bahkan 
memberantas hak hidup demi terwujudnya 
agenda politik mereka. Juga tidak segan-

Tindakan radikal serta 
memaksa semua pihak untuk 
patuh pada syariat yang 
diyakini kelompok islamisme 
bukanlah solusi tepat. 
Pasalnya di Indonesia 
terdapat banyak agama yang 
diakui oleh negara. Jadi, 
gerakan Islamisme yang 
bernuansa pada agenda 
ideologi politik dan dibalut 
dengan aktivisme itu sangat 
rentan menimbulkan 
kegaduhan.  
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segan bersikeras menjatuhkan rezim yang 
dianggap zalim, baik melalui ujaran 
kebencian, kampanye massal, aspirasi, 
membentuk partai politik, berpartisipasi 
dalam pemilihan umum, dll.  

Di tahun 2020 gerakan islamisis masih 
tumbuh subur, meskipun bencana Covid 19 
sedang melanda negeri, dan mengakibatkan 
suasana harus berubah, baik di sektor 
pekerjaan, pendidikan hingga peribadatan. 
Namun, tetap tidak menyurutkan tekat 
mereka melakukan teror di berbagai tempat. 
Pada periode Mei dan Juni saja tercatat ada 
dua peristiwa bentrokan Poso dan bom 

bunuh diri di Polres Daha. Buntut peristiwa 
Poso bahkan masih berlanjut sampai 
November 2020 dengan aksi pembantaian 
terhadap 1 keluarga yang menewaskan 
empat orang oleh Mujahidin Indonesia 
Timur (MIT). 

Aksi kelompok itu bertepatan dengan paska 
peristiwa Petamburan yang menjadikan 
pimpinan Habib Rizieq Shihab, pimpinan 
ormas FPI sebagai tersangka. Ada sejumlah 
dugaan yang patut dipertanyakan. Kenapa 
ributnya di Jakarta, tetapi meledaknya di 
Timur? Apakah memang demikian ulah yang 
dirancang

MEMAHAMI ISLAMISME SEBAGAI FENOMENA

Yang hendak dihighlight dalam kajian ini 
adalah bagaimana data perkembangan 
Islamisme sepanjang tahun 2020 dengan 
menangkap beragam peristiwa yang muncul 
ke publik sebagaimana yang terekam dalam 
pemberitaan, baik di media mainstream, 
maupun yang hanya diulas dalam media-
media yang bernafaskan “islamisme”. 
Kemudian, di bagian akhir tulisan ini, akan 
diberikan rekomendasi bagaimana 
sebaiknya merespon islamisme ini, 
termasuk bagi Pemerintah.  

Olivier Roy (2002), mendefinisikan 
Islamisme sebagai “a brand of modern 
political Islamic fundamentalism that claims 
to re-create a true Islamic society, not simply 
by imposing sharia, but by re-establishing an 
Islamic state through political action”. 
Kelompok islamis percaya bahwa Islam 
menawarkan solusi paling lengkap terhadap 
berbagai persoalan yang dihadapi umat 
Islam sepanjang ruang dan waktu (Roy, 1994) 

Bagi Tibi, islamisme lebih banyak berkaitan 
dengan politik yang diagamisasikan 
(religionized politics) ketimbang sebagai 
ajaran Islam itu sendiri, Levin (2014) 
menyebutnya sebagai “politicized Islam” 
atau “political Islam”. Lebih dari itu, 
Islamisme bukan sekedar gerakan politik, 
tetapi juga ideologi sosial, acuan dan 
kerangka hidup.   

Mirsky (2016) memberikan definisi Islamism 
sebagai berikut “a political movement based 
on a radical ideology, the essence of which is 
fundamentalism, the conviction that all the 
troubles   of    the   Muslim    world    come   from  

forgetting the foundations of ‘pure, righteous, 
true Islam of the ancestors,’ from attempts to 
borrow alien values and the secular 
organization of society”.  

Dari definisi-definisi tersebut, tampak satu 
kesamaan; bahwa Islamisme bukanlah Islam 
itu sendiri, melainkan merupakan gerakan 
politik yang membonceng ajaran Islam 
dengan tujuan menghadirkan tatanan 
negara dan masyarakat yang berlandaskan 
ajaran Islam yang mereka pahami.  

Teori yang digunakan untuk menangkap 
beragam peristiwa yang terkait dengan 
islamisme sepanjang tahun 2020 adalah dari 
kerangka berpikir yang dikembangkan oleh 
Bassam Tibi, Islamism and Islam (2012). 
Melalui buku tersebut, Tibi pertama-tama 
membedakan antara Islam dan Islamisme. 
Jika Islam merupakan sebuah keyakinan, 
maka Islamisme adalah tafsir politis atas 
Islam, bukan Islam itu sendiri.  
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Tibi mengembangkan 6 (enam) indikator 
atau ciri dari Islamisme (Tibi, 2020, 
Kholiludin, 2016). Pertama, tafsir Islam 
sebagai nizam Islami, di mana Islam harus 
menyatu dengan negara atau menjadi 
ideologi negara (din-wa-daulah). Dalam 
kerangka ini, maka gerakan dan paham yang 
menyuarakan NKRI bersyariah, khilafah 
Islam, formalisasi syariat Islam dapat 
dipandang dalam kerangka din-wa-daulah.  

Kedua, Yahudi dianggap sebagai musuh yang 
akan menghancurkan umat Islam. Pokok 
poin kedua ini adalah keyakinan terhadap 
adanya musuh-musuh yang akan 
menghancurkan umat Islam. Islamisme 
membangun narasi bahwa Islam dalam 
keadaan terancam. Mereka merawat 
keyakinan akan rasa keterancaman Islam 
tersebut melalui perluasan musuh. Dalam 
konteks Indonesia, berhubung jumlah 
pengikut Yahudi sangat sedikit, maka 
imajinasi tentang musuh bisa melebar mulai 
dari PKI, Syiah, Liberalisme, Komunisme.  

Ketiga, dengan membonceng demokrasi 
yang memberikan kebebasan berpendapat, 
berserikat dan berkeyakinan, Islamisme 
mengambil kesempatan tersebut untuk 
mendirikan negara Islam. Kelompok 
islamisme melupakan salah satu komponen 
penting dalam demokrasi, yaitu civic 
pluralism, bahkan sekularisme. 

Keempat, jihadisme sebagai metode untuk 
mendirikan negara Islam. Jihad yang semula 
memiliki variasi makna oleh kelompok 
Islamisme dimaknai tunggal, “menghabisi 
kelompok yang diyakini kafir” yang 
dilakukan dengan cara-cara kekerasan.  

Kelima, syariatisasi negara. Konstitusi dan 
norma bernegara harus mendapatkan 
“restu” syariah Islam, jika tidak maka 
konstitusi tersebut dapat saja dituduh 
sebagai pelanggaran terhadap ketentuan 
Allah.  

Keenam, kelompok Islamisme mengklaim 
dirinya sebagai pemegang paling otoritatif 
tentang Islam, bahwa apa yang 

diperjuangkan adalah murni dan otentik 
ajaran-ajaran Islam. Padahal, apa yang 
diyakini oleh kelompok Islamis ini sebagai 
murni Islam pada prinsipnya adalah tafsir 
politik terhadap Islam itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan keenam indikator 
tersebut, sumber data yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah dokumen berupa berita 
kejadian yang terkait dengan gerakan 
Islamisme yang dimuat di media-media 
mainstream, serta narasi-narasi sebagai 
respons terhadap suatu peristiwa yang 
terjadi yang dimuat media yang berhaluan 
islamis.  

Semua rangkaian peristiwa tersebut 
diklasifikasikan berdasarkan enam indikator 
tersebut dengan menggunakan kata kunci-
kata kunci (keyword) dari indikator Bassam 
Tibi ini.

Faktanya, gerakan 
islamisme tidak lepas dari 
gerakan kekerasan, teror, 
dan bahkan memberantas 

hak hidup demi 
terwujudnya agenda 

politik mereka. Juga tidak 
segan-segan bersikeras 

menjatuhkan rezim yang 
dianggap zalim, baik 

melalui ujaran kebencian, 
kampanye massal, 

aspirasi, membentuk 
partai politik, 

berpartisipasi dalam 
pemilihan umum 
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MEMBACA DATA TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, beragam peristiwa 
yang berkaitan dengan gerakan dan paham 
Islamisme turut mewarnai dan kerap 
menjadi polusi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tak hanya berupa tindakan, 
narasi-narasi melalui media (website dan 
media sosial) semakin memperparah 
kegaduhan dalam rumah Indonesia.  

Berikut beberapa kejadian dan narasi 
sepanjang tahun 2020, dengan 
menggunakan indikator dari Bassam Tibi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bulan Januari 
❑ Ormas Desak Pemerintah Depok 

Mengesahkan RAPERDA (Rencana 
Peraturan Daerah) Anti-LGBT 

Komunitas dan ormas yang di antaranya: 
Aliansi Cerahkan Negeri (ACN), Indonesia 
Tanpa JIL (ITJ) Depok, Solidaritas Peduli 
Jilbab (SPJ) Depok, KAMMI Depok, PEJABAT 
(Pengacara dan Jawara Bela Umat), 
GARUDA (Garda Pembela Umat dan 
Bangsa), Sahabat Idris Depok, Muslim 
Design Community Jabodetabek, HASMI, 
PAHAM, Brigade Jawara Betawi 411, JMC, 
(Jurnalis Muslim Community) dan beberapa 

komunitas lainnya pada tanggal 31 Januari 
2020 menggelar aksi longmarch dari 
Lapmpu Merah Ramanda menuju kantor 
Wali Kota Depok. Aksi mereka ditujukan 
untuk mendesak Pemerintah Depok 
mengesahkan RAPERDA Anti- LGBT. Demo 
ini merupakan penegasan terhadap 
wacana Walikota Depok untuk merazia 
komunitas LGBT, dan mendukung wacana 
pemerintah Depok menerapkan sistem 
Islam yang bisa menjadi rujukan 
internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Yel-yel "Islam Yes, Kafir No!" 

Seorang pembina pramuka mengajarkan 
yel-yel berbau SARA di SD Negeri Timuran, 
Brontokusuman, Mergangsang, Kota 
Yogyakarta, DI Yogyakarta. Yel-yel ini 
sangat sensitif dan tidak pantas diajarkan 
kepada anak. Atas kejadian ini, pihak 
sekolah dan Kwarcab Pramuka Yogyakarta 
merasa menyesal dan memanggil pembina 
tersebut dan pembina mengakui telah 
khilaf mengajarkan yel yel yang 
mengandung Sara itu. 
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❑ Kelompok Konservatif Menolak Materi 
Khutbah Diatur Pemerintah 

Wacana pemerintah kota Bandung yang 
hendak mengatur materi khutbah Jumat 
bagi Khatib terjadi pada akhir Januari 2020. 
Namun, hal ini sangat ditentang oleh 
sejumlah kelompok karena dinilai 
pemerintah terlalu ikut campur 
permasalahan agama umat. Padahal, 
pemerintah ingin melakukan 
penyeragaman teks khutbah untuk 
menghindari adanya materi khutbah yang 
mengandung unsur radikal dan intoleransi 
yang sangat mengkhawatirkan di kota 
Bandung.  

2. Bulan Februari  
❑ Ormas Islam Cegah Pawai Budaya Lintas 

Agama 

Puluhan massa yang tergabung Forum 
Ormas Islam (Formasi) Bandung Raya pada 
3 Februari 2020 menggelar aksi di depan 
Balai Kota Bandung. Aksi itu untuk 
menolak pergelaran Pawai Budaya Lintas 
Agama yang diselenggarakan Pemkot 
Bandung. Mereka menganggap pawai 
tersebut syarat mencampuradukkan 
akidah. Pemerintah Jabar pun menerima 
desakan itu, dan berakhir dibatalkan 
rencana pawai lintas budaya. 

❑ Surat Edaran Pelarangan Hari Valentine 
Oleh Pemerintah Daerah 

Pada tanggal 12 Februari 2020, Dinas 
Pendidikan (Disdik) kota Bekasi 
mengeluarkan maklumat larangan pelajar 
merayakan hari Valentine karena dinilai 
lebih banyak mudlaratnya daripada 
maslahatnya. Menurutnya, moral siswa di 
Bekasi sudah mengkhawatirkan, sehingga 
dalam upaya menanggulangi terjadinya 
momen yang justru memperburuk 
karakter, maka sebaiknya dilarang. Disdik 
menilai di hari valentine sarat digunakan 
untuk dekadensi moral hingga 
pemerkosaan.  

 

❑ Kerusuhan Delhi, Hindu VS Muslim 

Kerusuhan bermula pada tanggal 23 
Februari 2020, saat kelompok muslim 
melakukan demonstrasi menolak aksi 
Undang-undang yang memperbolehkan 
warga non-muslim dari Afganistan, 
Pakistan, Bangladesh masuk secara ilegal. 
Hal itu dinilai oleh kritikus memojokkan 
Islam. Akibat aksinya, lalu kelompok 
muslim diserang oleh ekstremis Hindu di 
Delhi bagian Timur Laut. Sehingga 30-an 
muslim meninggal dan 200 an terluka. 
Begitu juga banyak rumah penduduk 
muslim hingga masjid yang terbakar. Umat 
muslim yang ada di kawasan itu pun 
melakukan perlawanan dengan umat 
Hindu yang melakukan penyerangan. 

3. Bulan Maret  
❑ Desakan Terhadap Pemerintah Untuk 

putus Hubungan Diplomatik dengan India 

Pada awal Maret, desakan tersebut 
disuarakan oleh Wasekjen MUI, Najmuddin 
Ramly, atas peristiwa yang dianggap 
menindas umat muslim yang dilakukan 
oleh pemerintah India, atas peristiwa Delhi, 
yang menilai politikus dan pemerintah 
tidak berbuat apa-apa. Begitu juga aparat 
kepolisian dianggap membiarkan 
bentrokan yang mengakibatkan muslim 
kalah itu terjadi. Ramly menganggap bahwa 
cara yang diterapkan oleh pemerintah 
India terhadap komunitas muslim 
merupakan cara yang biadab, karena telah 
dianiaya, dan tidak diberikan hak tinggal. 

❑ Ujaran orang Cina “Kafir” di Indonesia 
bukan ujaran kebencian 

Pengkapan terhadap eks aktivis HTI, Ali 
Baharsyah pada tanggal 3 Maret 2020 
karena dakwaan orasinya di depan 
Kedubes Cina pada tahun 2019 atas 
pembelaan terhadap warga muslim 
Uighur. Menurut tim kuasa hukum 
Baharsyah, video itu tidak mengandung 
unsur Sara, karena pada saat ia menejadi 
orator demonstrasi menolak perlakukan 
pemerintah Cina terhadap komunitas 
muslim di Uighur, yang menurutnya telah 
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dibantai dan dizalimi oleh pemerintah 
setempat.  Namun, pihak Ali Baharsyah 
membantah jika ucapan “kafir” yang 
disematkan kepada masyarakat Cina yang 
tinggal di Indonesia merupakan ujaran 
kebencian. 

 

4. Bulan April   
❑ Isu Masuknya TKA asalah Cina 

Masuknya 39 TKA asal Cina yang dibawa 
oleh PT BAI dianggap menyakiti rakyat 
Indonesia. Ada dugaan bahwa pemerintah 
lebih memanjakan tenaga kerja asing 
daripada tenaga kerja asal Indonesia yang 
justru menjadi budak di luar negeri. Isu ini 
juga disusul masuknya 500 TKA asal Cina di 
Konawe, Sultra. Aktivis yang tergabung 
dalam Prodem menilai bahwa langkah 
pemerintah tidak tepat di saat Pandemi, 
yang lebih mengurung rakyatnya, tetapi 
mengizinkan TKA masuk hingga ratusan 
jumlahnya. Menurutnya, jangan disalahkan 
jika langkah pemerintah itu justru 
menyulut masyarakat sentimen anti 
terhadap Cina. 

 

❑ Tuduhan Makar atas dakwah Khilafah 
merupakan salah Besar 

Dalam diskusi yang digelar oleh ILF yang 
mengundang dewan LBH pelita Umat ada 
12 April mengatakan bahwa tuduhan makar 
terhadap Eks aktivis HTI, Ali Baharsyah 
karena dianggap menyebarkan paham 
khilafah melalui Facebook dinilai tidak 
masuk akal waras. Ia menganggap bahwa 
dakwah untuk menegakkan khilafah itu 
sudah ada sejak masa imam mazhab. Dan ia 
juga mengklaim bahwa dakwah khilafah 
termasuk amal shalih yang tidak bisa 
dilarang, karena sesuai dengan ajaran 
Islam, yang hukum wajibnya sama dengan 
shalat.  

 

 

5. Bulan Mei  
❑ Meledaknya isu pertikaian di Poso antara 

masyarakat Kristen dan Muslim yang 
menyulut aksi terorisme.  

Bermula pada tanggal 23 Mei, dari pemuda 
Kristen, Roy Runtu yang sedang mabuk lalu 
membacok seorang warga muslim yang 
sedang berada di dalam masjid. Lalu 
keduanya mengadukan ke kelompok 
masing-masing, sehingga bentrokan pun 
terjadi. Peristiwa ini berbuntut panjang 
hingga mengakibatkan banyak korban 
nyawa dan kerugian pembakaran 
kendaraan hingga rumah. Menurut 
investigasi koran Tempo, ada penyulut 
orang berpakaian ninja yang melakukan 
penyerangan ke kantong kelompok 
muslim. Sehingga terjadilah pertikaian, 
akan tetapi aparat dengan sigap 
menghadang dan melakukan 
penangkapan terhadap provokator.  
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❑ Pasutri di Kupang tertangkap 
menyebarkan selebaran Ormas HTI 

Sepasang suami istri, nama suami adalah 
Suryadi yang menurut polisi merupakan 
pentolan HTI yang sering berulah dan 
pernah juga ditangkap pihak kepolisian. 
Pada tanggal 30 Mei, Suryadi kembali 
ditangkap di Kupang karena diduga 
menyebarkan selebaran ajakan masuk 
pada Ormas HTI dan mengganti sistem 
demokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan 
ajaran Islam. Suryadi memanfaatkan para 
peloper koran dengan memberikan 
imbalan 20 ribu, menitipkan selebarannya 
agar dimasukkan di dalam koran-koran 
yang dijual. 

 

6. Bulan Juni  
❑ Teror terhadap kepolisian oleh anggota 

ISIS di Daha, Kalimantan Selatan 

Abdul Rahman, sebagai tersangka 
penyerangan kantor Polsek Daha pada 1 
Juni dini hari. Aksi itu dilakukan seorang 
diri, karena terpengaruh paham radikal 
dari internet. Abdul Rahman telah 
meledakkan bom di kantor polisi sehingga 
mengakibatkan satu polisi tewas dan 
sejumlah lainnya luka, pelaku 
juga  membakar sejumlah kendaraan yang 
ada di kantor. Setelah berhasil ditembak 
mati, ditemukan beberapa barang bukti 
atas dukungannya kepada ISIS dan Al-
Qaeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bulan Juli 
❑ Keputusan Turki untuk menetapkan 

Hagia Sophia kembali menjadi masjid. 

Pada tanggal 11 Julis 2020, Presiden Recep 
Tayyip Erdogan mengumumkan status 
Hagia Sophia  menjadi Masjid dan ditandai 
dengan pembukaan shalat jum’at pada 
tanggal 24 Juli. Selumnya Hagia Sopia 
merupakan museum besar dan merupakan 
tempat bersejarah yang pertama kali 
dibangun oleh pemerintah Byzantium 
sebagai tempat ibadah kristen. Ketika 
menjadi museum, tempat itu cukup ramai 
didatangi wisatawan. Tercatat pada tahun 
2019, sekitar 3,8 juta orang mendatangi 
tempat itu. Pimpinan Hamas Palestina 
menyambut baik pembukaan Hagia Sopia 
sebagai masjid, bahkan mengorbankan 
satu ekor unta sebagai ungkapan 
kebahagiaan. 

❑ Kue klepon tidak Islami.  

Tersebar di media sosial poster yang berisi 
klaim bahwa kue klepon tidak islami. Poster 
tersebut berisi imbauan untuk 
meninggalkan makanan yang tidak Islami. 
Ini isi dalam poster tersebut: "Kue klepon 
tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang 
tidak islami dengan cara membeli jajanan 
islami, aneka kurma yang tersedia di toko 
syariah kami," 
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8. Bulan Agustus 
❑ Populisme Islam Ancam Demokrasi 

Indonesia 

Saiful Mujani meneliti sejak 1998, 
demokrasi Indonesia mengalami banyak 
kemajuan, terutama dalam aspek hak-hak 
politik. Tetapi dalam jangka waktu 6 tahun 
terakhir ini mengalami 
kemunduran  terutama persoalan yang 
menyangkut kebinekaan Indonesia 
sebagai negara-bangsa. 

❑ Kekhalifahan Islam Targetkan Hingga 
2020 Runtuhkan Dominasi Barat 

Fouad Hussein, seorang wartawan Yordani 
pada 2005 mengungkap bahwa Islamic 
State terbukti melanjutkan ide dan gagasan 
Al Qaida untuk mendirikan Kekalifahan 
Islam dengan target meruntuhkan 
dominasi Barat hingga 2020. 

9. Bulan September 
❑ Penusukan Ali Jabir 

Penusukan dai, Ali Jabir saat sedang 
ceramah di acara wisuda tahfidz di 
Lampung dituduh dilakukan oleh oknum 
yang berfaham PKI, meskipun menurut 
keterangan kepolisian pelaku adalah orang 
yang tidak waras.  

❑ Kebangkitan Komunisme 

Seiring dengan momentum tahunan, 
setiap bulan September isu kebangkitan 
faham PKI dimunculkan seolah hadir 
sebagai hantu bangsa. Isu itu semakin 
ramai ketika Gatot Nurmantyo pada 22 
september mengunggah pernyataannya 
bahwa PKI di Indonesia tidak bisa dilihat 
tetapi masih bisa dirasakan. Dugaannya itu 
juga dikaitkan dengan pencpotannya saat 
diganti dari panglima tertinggi TNI. 
Sehingga respon dari sejumlah tokoh juga 
berdatangan, 

10. Oktober 
❑ Khilafah Solusi RUU Buruh 

RUU buruh yang dinilai merugikan pekerja 
dan lebih menguntungkan pengusaha 

dianggap tidak manusiawi, serta tidak 
menyejahterakan pekerja. Padahal, 
menurut mereka, khilafah sesuai dengan 
ajaran Islam yang berkomitmen 
menyejahterakan pekerja karena di dalam 
Islam dibahas secara serius tentang ijaratul 
ajir. Di sini, menurut mereka Islam hadir 
memberikan keseimbangan dalam konsep 
ekonomi Islam.  

11. Bulan November 
❑ Kepulangan MRS 

Untuk menghindari proses hukum, 
terutama terkait dengan Chat mesum, 
Mohammad Rizieq Shihab (MRS) kabur dari 
Indonesia menuju Arab Saudi pada 26 April 
2017. Sepanjang di Arab Saudi, MRS masih 
tetap terhubung dengan tanah air melalui 
Front Pembela Islam dengan cara 
merespon sejumlah kejadian di tanah air, 
seperti Pilkada dan Pilpres. Ia kembali ke 
tanah air pada 10 November 2020. 
Kedatangannya disambut oleh massa yang 
demikian besar di Bandara Soekarno Hatta, 
padahal Indonesia sedang menghadapi 
Pandemi Covid 19 di mana diberlakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar.  

Setibanya di tanah air, MRS 
mendengungkan “Revolusi Akhlak” yang 
dianggap sebagai jalan keluar dari berbagai 
persoalan yang dihadapi bangsa dan 
negara. Namun, sayangnya, tidak ada 
penjelasan lebih utuh dan akademis dari 
terminologi yang dikeluarkan oleh tokoh 
yang berulang kali menghadapi persoalan 
hukum tersebut.  

Selain itu, MRS juga menikahkan anaknya 
yang dihadiri ribuan jamaahnya, padahal 
Indonesia dalam situasi pandemi covid 19. 
Kerumunan massa tak terhindarkan. 
Akibat kerumunan yang ditimbulkan, MRS 
dikenai denda dan pemanggilan 
pengadilan untuk diperiksa.  

❑ Macron dan Boikot Produk Perancis 

Tanggapan presiden Macron terhadap 
terbunuhnya seorang guru, Samuel Paty, 
setelah menunjukkan kartun Nabi 
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Muhammad SAW di kelas, menuai protes 
keras dari beberapa negara dan 
masyarakat. Presiden Jokowi pun 
mengeluarkan pernyataan kecaman 
terhadap Macron. Pembelaan Macron 
didasarkan pada kebebasan berbicara dan 
nilai-nilai sekuler yang diyakini oleh 
Perancis. Akibat pembelaannya ini, seruan 
untuk boikot produk Perancis menyeruak, 
termasuk di tanah air. Sejumlah narasi 
dikembangkan untuk merespon peristiwa 
tersebut. Perancis digambarkan sedang 
melakukan permusuhan terhadap Islam, 
Perancis juga digambarkan sedang 
mengintimidasi umat Islam Perancis agar 
meninggalkan keimanannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bulan Desember 
❑ Peristiwa KM 50 & Narasi mati syahid 

Peristiwa terbunuhnya 6 pengawal 
Mohammad Rizieq Shihab di Jalan Tol 
Jakarta-Cikampek KM 50 dinarasikan 
sebagai mati syahid. Bahkan, Hasan Haekal 
bercerita bermimpi nabi untuk 
memberikan kesan bahwa terbunuhnya 6 
pengawal MRS tersebut mati syahid. 
Setelah kontroversi, Hasan Haekal pun 
merevisi konteks mimpinya tersebut, yakni 
untuk menghibur keluarga dari 6 pengawal 
MRS yang wafat. Atas terbunuhnya 6 
pengawal MRS tersebut, Ismail Yusanto 
menuntut diberlakukannya hukum qishas, 
nyawa harus dibayar dengan nyawa. 
Terdapat perbedaan versi antara polisi dan 

FPI terkait dengan kronologis terbunuhnya 
6 pengawal MRS tersebut.   

❑ Penahanan Mohammad Rizieq Shihab 
(MRS) 

Buntut dari kerumunan yang ditimbulkan 
pada acara yang diselenggarakan oleh MRS 
adalah penahanan MRS. Terhadap 
peristiwa ini, website media umat 
menyoroti penegakan Hak Asasi Manusia, 
sebuah nilai penting dalam demokrasi. 
Padahal, ketika FPI persekusi dan sweeping 
terhadap kelompok tertentu juga 
merupakan pelanggaran HAM. Ismail 
Yusanto memberikan komentar, “Gusti 
Allah mboten sare, Gusti Allah 
menyaksikan kezaliman ini. Menyaksikan, 
mengetahui, termasuk mengetahui siapa 
dan apa di balik ini semua” 

❑ Hayya Ala al-Jihad  

Publik tengah dihebohkan oleh video azan 
yang di dalamnya menyerukan ajakan 
untuk berjihad atau hayya alal jihad. Dalam 
azan jihad tersebut, lafal berbunyi Hayya 
Alash Sholah diganti dengan Hayya Alal 
Jihaad. Akibatya,  Bareskrim Polri 
menangkap terduga pelaku seruan awal 
azan 'hayya alal jihad', SY Muhammad (22). 
Dia juga dikenal sebagai Rehan Al Qadri. 

❑ Multaqa Ulama Aswaja dan Penerapan 
Islam secara Kaffah 

Website shoultululama memberikan 
diselenggarakannya Multaqa Ulama 
Aswaja Jawa Timur yang dilakukan secara 
daring denga tema, Kiprah Ulama Cinta 
Negeri, Jaga Keutuhan Negeri, Tolak 
Pemimpin Dhalim, Terapkan Islam Kaffah. 
Diberitakan bahwa ada empat keputusan 
dari acara ini, yang salah satunya berbunyi 
Wajib hukumnya menerapkan Syari’at 
Islam secara kaffah di bawah naungan 
khilafah; agar keutuhan wilayah terjaga, 
dengan kepemimpinan yang adil, dan 
didukung oleh rakyat yang taat 
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BAGAIMANA MENYIKAPINYA 

Dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi pada 
awal tahun hingga akhir tahun 2020, masih 
menunjukkan dominasi gerakan islamisme 
yang berorientasi pada tujuan politik. Data 
ini semakin menguatkan asumsi islamisme 
Tibi (2012) dan Roy (1996) bahwa yang 
menjadi target utama adalah syariatisasi 
negara dengan melakukan upaya-upaya 
radikal yang seringkali bertabrakan dengan 
kultur perdamaian.  

Peristiwa yang sangat disayangkan, sebut 
saja misalnya pada bulan Januari terjadi yel-
yel yang mengandung Sara di Sekolah Dasar 
Negeri. Lembaga pendidikan yang 
seharusnya menaungi semua umat 
beragama di Indonesia, justru dikuasai 
dengan dalih mengibarkan kejayaan agama 
yang mereka yakini paling benar. Mengingat 
Sekolah Dasar merupakan bangku sekolah 
anak-anak, sama saja menebarkan 
kebencian dengan umat lain yang tidak 
beragama Islam kepada anak-anak usia dini. 
Padahal kalau dikaitkan dengan pendidikan 
agama maupun keagamaan, tujuannya jelas 
adalah untuk mewujudkan perdamaian dan 
kerukunan antar ataupun inter umat 
beragama, sebagaimana tertuang dalam PP 
No 55 tahun 2007. 

Gerakan islamisme di tahun 2020 juga 
terjadi sebagai respons terhadap kekuasaan 
politik. Misalnya, penolakan sekelompok 
orang terhadap teks khutbah yang 
ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di sisi 
lain, mereka menggaungkan syariatisasi 
negara, tetapi ketika ditawarkan wacana teks 
khutbah yang seragam, justru menolak 
hanya tidak sesuai dengan orientasi 
keagamaan mereka yang diklaim lebih 
tegas.  

Masih di fenomena Januari, ambisi 
sekelompok Ormas yang menginginkan 
disahkannya Raperda anti LGBT di Depok 
juga menunjukkan orientasi mereka 
terhadap syariatisasi negara. Alih-alih 
menerapkan peraturan daerah yang islami, 
tetapi di sisi lain sangat rentan dengan 

diskriminasi kemanusiaan. Justru 
melanggengkan stigma sosial yang negatif, 
sehingga tidak ada titik terang antara pelaku 
dan non pelaku.  

Beralih pada fenomena Februari. Peristiwa di 
Bandung yang melarang perayaan pawai 
budaya lintas agama juga masuk dalam 
gerakan islamisme versi Tibi. Alih-alih 
hendak melakukan permurnian terhadap 
agama, sekelompok Ormas yang melarang 
kegiatan tersebut telah melakukan tafsir 
terhadap Islam sebagai undang-undang 
negara, yang mengatur segala lini kegiatan 
yang ada di sekitar mereka. Sehingga 
pelarangan terhadap pawai karena didasari 
kecurigaan mereka terhadap percampuran 
akidah di dalamnya.  

Kasus yang sama juga terjadi terhadap 
pelarangan perayaan Hari Valentine yang 
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kota 
Bekasi, dengan alasan tidak sesuai dengan 
budaya Indonesia. Meskipun sangat ambigu, 
tetapi masuk dalam kategori islamisme yang 
menafsirkan Islam sebagai nizam islami dan 
proyek syariatisasi negara.   

Di bulan yang sama juga terjadi peristiwa 
gerakan Islam radikal yang menyuarakan 
bahwa Islam nasional telah terintimidasi 
oleh rezim kafir. Aksi mereka meledak 
setelah melihat kerusuhan antara muslim 
dan umat Hindu di Delhi, India. Tanpa 
mencari informasi yang lengkap atas 
kejadian itu, mereka menuduh bahwa 
kelompok Hindu yang dilihat sebagai “kafir” 
telah melakukan diskriminasi terhadap 
Islam secara menyeluruh, sehingga lagi-lagi 
menawarkan solusi sistem khilafah. Narasi 
yang sama juga mereka bangun untuk 
merespon secara serampangan atas 
peristiwa perseteruan muslim dengan 
pemerintah non muslim di Uighur, dengan 
tuduhan kelompok muslim telah dibantai 
oleh non muslim di negara yang muslim 
sebagai minoritas. 



15 
 

Terlepas dari duduk permasalahan, 
perseteruan yang terjadi antar penganut 
agama memang perlu dilihat dengan 
pandangan yang jeli. Pasalnya, tidak hanya 
unsur perbedaan agama yang menjadi 
sumbu pertikaian, tetapi ada unsur-unsur 
lain yang tidak bisa dinafikan. Dan justru 
unsur-unsur lain itulah yang terpenting 
untuk dilihat agar mendapatkan jawaban 
yang kompleks. Tidak terpancing dengan 
narasi-narasi provokatif yang 
mendiskreditkan bahwa Islam telah 
terpojokkan oleh agama lain hanya karena 
berbeda keyakinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momen tersebut juga berbarengan dengan 
penolakan 39 TKA asal China yang dibawa 
oleh PT BAI di Riau. Kelompok islamis 
menilai bahwa kedatangan mereka 

merupakan bukti bahwa pemerintah lebih 
dominan terhadap komunis, dengan 
menuding memanjakan TKA daripada 
tenaga kerja Indonesia sendiri. Sehingga hal-
hal semacam ini dilihat sebagai problem 
pemerintahan dengan sistem zalim yang 
tidak sesuai ajaran Islam.  

Ditambah alasan-alasan “pelik” lagi, seperti 
yang disuarakan oleh Ali Baharsyah, eks 
aktivis HTI, dakwah khilafah sebagai suatu 
sistem negara yang dianggap lebih solid 
tetap bisa disebarkan. Meskipun secara 
Undang-undang ormas yang pernah ia 
motori resmi dilarang oleh pemerintah, 
namun dakwah khilafah menurutnya tetap 
harus berjalan dan tidak bisa dianggap 
sebagai makar. Latar belakang yang sama 
juga terjadi di bulan Mei, sepasang suami 
istri dengan sembunyi-sembunyi 
mengedarkan selebaran kertas berisi narasi 
ajakan untuk bergabung pada ormas HTI, 
meskipun sudah resmi dilarang oleh negara.  

Di tengah-tengah itu, terjadi aksi bom bunuh 
diri di Kapolsek Daha yang dilakukan oleh 
terduga simpatisan ISIS. Ada juga teror 
pembunuhan terhadap satu keluarga di Poso 
sebagai buntut peristiwa sebelumnya 
perseteruan antara Muslim dan Kristen di 
Poso. Gerakan ini masuk dalam kategori 
islamisme prespektif Tibi yang keempat, 
yaitu evolusi jihad tradisional menuju 
jihadisme (Tibi 2012). 

Di kancah internasional, pada bulan Juli, 
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan 
mengumumkan serta menetapkan status 
Hagia Shopia menjadi Masjid. Keputusan ini 
diambil setelah pengadilan Turki 
membatalkan status museum Hagia Sophia. 
Sontak, keputusan ini menuai kecaman 
berbagai pihak dalam Negeri Turki sendiri 
maupun dunia Internasional.  Perubahan 
museum menjadi Masjid Hagia Sophia 
mengindikasikan adanya gerakan islamisme 
melalui penguasaan dan pengambil alih 
tempat bersejarah yang menjadi simbol 
kerukunan umat beragama terutama Umat 
Kristiani dan Islam. 

Tanpa mencari informasi yang 
lengkap atas kejadian itu, 
mereka menuduh bahwa 

kelompok Hindu yang dilihat 
sebagai “kafir” telah 

melakukan diskriminasi 
terhadap Islam secara 

menyeluruh, sehingga lagi-
lagi menawarkan solusi sistem 

khilafah. Narasi yang sama 
juga mereka bangun untuk 

merespon secara 
serampangan atas peristiwa 
perseteruan muslim dengan 

pemerintah non muslim di 
Uighur, dengan tuduhan 
kelompok muslim telah 

dibantai oleh non muslim di 
negara yang muslim sebagai 

minoritas 
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Begitu juga pada bulan Juli,  jagad media 
sosial diramaikan dengan poster yang berisi 
klaim bahwa kue klepon tidak islami. Poster 
tersebut berisi tentang ajakan maupun 
himbauan untuk mengonsumsi makanan 
yang sesuai Syariat Islam dan menganjurkan 
untuk meninggalkan makanan yang tidak 
islami. Dalam poster tersebut berisi anjuran 
sebagai berikut: "Kue klepon tidak Islami. 
Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami 
dengan cara membeli jajanan islami, aneka 
kurma yang tersedia di toko syariah kami." 

Klaim pada poster tersebut seolah 
menggambarkan bahwa makanan yang tak 
ada di zaman Rasulullah dianggap sebagai 
makanan yang tak islami sehingga tak layak 
dikonsumsi. Hal ini menegaskan bahwa 
pihak yang membuat poster tersebut 
berusaha menggunakan jargon agama demi 
kepentingan usahanya sendiri.  

Pada bulan Agustus yang bertepatan HUT 
Republik Indonesia, para pengusung 
Islamisme merilis Film Jejak Khilafah di 
Nusantara. Film ini diinisiasi oleh Nicko 
Pandawa bersama dengan Komunitas 
Literasi Islam. JKDN ditayangkan secara live 
di YouTube kanal Khilafah Channel. Secara 
sepintas Film ini berusaha mengaitkan 
hubungan kekhilafahan Turki Utsmani dan 
Kerajaan Islam yang ada di Nusantara. 
Namun tidak didukung dengan data-data 
otentik sehingga terkesan seolah 
memaksakan dan memanipulasi sejarah. 

Di bulan tersebut, Saiful Mujani merilis data 
dari tahun 1998 bahwa demokrasi Indonesia 
mengalami banyak kemajuan, terutama 
dalam aspek hak-hak politik. Sayangnya 
dalam jangka waktu 6 tahun terakhir ini 
mengalami kemunduran  terutama 
persoalan yang menyangkut kebinekaan 
Indonesia sebagai negara-bangsa. 
Sedangkan dalam skala 
internasional,  wartawan Yordani yang 
bernama Fouad Hussein, pada tahun 2005 
mengungkap bahwa Islamic State terbukti 
melanjutkan ide dan gagasan Al Qaeda yang 
bertujuan untuk mendirikan Kekhalifahan 
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Islam dan menargetkan akan meruntuhkan 
dominasi Barat hingga 2020. 

Pada bulan September masyarakat 
dihebohkan dengan adanya penusukan 
kepada Syekh Ali Jaber tepatnya pada 13 
September 2020. Kronologi kejadian saat 
Syekh Ali Jaber menghadiri wisuda tahfidz 
dan mengisi ceramah di Masjid Falahudin 
Kecamatan Tanjung Barat, Kota Bandar 
Lampung. Kejadian ini menjadi bahan 
evaluasi pihak kepolisian untuk selalu 
mengawal tokoh agama maupun 
masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang 
serupa. 

Masih pada bulan yang sama, isu 
kebangkitan Komunisme selalu digaungkan 
setiap tahun oleh pendukung Islamisme 
sebagai amunisi kepada pihak yang 
disinyalir pro kepada komunisme. Sejarah 
kelam Gerakan 30 September PKI sulit 
bangkit kembali karena sudah terlarang di 
Negara ini. Kenyataannya, isu kebangkitan 
Komunisme hanya retorika belaka sebagai 
bahan untuk menyerang pemerintah yang 
sah. 

Lanjut pada bulan Oktober, banyaknya buruh 
yang demonstrasi di berbagai tempat untuk 
menyuarakan aspirasi mereka 
dimanfaatkan oleh para pengusung khilafah 
untuk menyuarakan misinya yaitu sistem 
Khilafah merupakan solusi bagi para buruh 
terutama RUU Omnibus Law yang dianggap 
pro kepada pihak investor atau pihak asing. 
Pengusung Islamisme berpendapat bahwa 
pemerintah dianggap tidak sesuai dengan 
ajaran Islam karena lebih mementingkan 
investor daripada nasib buruh terutama saat 
Pandemi Covid 19 yang belum segera 
berakhir. 

Pada bulan November, Para pengusung 
Islamisme mengkritik kepada Pemerintah 
agar Negara bisa terbebas dari lilitan hutang. 
Mereka menggunakan jargon-jargon yang 
berisi ajakan untuk menerapkan Syariat 
Islam serta meninggalkan sistem 
Kapitalisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut mereka, Negara dilarang untuk 
berhutang jika disertai adanya bunga dan 
utang yang disertai syarat-syarat yang 
dianggap merugikan negara. Dengan aturan 
seperti ini, pemerintah boleh berutang 
dalam kondisi yang sangat darurat dan 
sifatnya mendesak. Hal ini sesuai penelitian 
yang diungkap oleh Muhammad Ishak 
peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan 
untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA). 

Pada bulan yang sama KH. Miftakhul Akhyar 
terpilih menjadi ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Kyai yang dikenal sangat 
santun diharapkan mampu memberikan 
kontribusi kepada negara melalui 
pencerahan kepada umat serta menjadi 
garda terdepan dalam menciptakan 
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menggambarkan 
bahwa makanan yang 

tak ada di zaman 
Rasulullah dianggap 

sebagai makanan yang 
tak islami sehingga tak 
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perdamaian dunia serta mampu 
meminimalisir gerakan islam radikal. 

Akhir tahun 2020 terjadi penembakan 
kepada 6 anggota FPI di Tol Jakarta-
Cikampek. Kejadian bentrok antara pihak 
Polisi-FPI ini terjadi pada Senin dini hari, 7 
Desember 2020. Polisi dan FPI saling tuding 
terkait peristiwa yang terjadi, masing-
masing saling klaim mendapat serangan 
terlebih dahulu. 

Kejadian ini berawal, pihak kepolisian 
melakukan pengerahan petugas untuk 
melakukan pembuntutan terhadap 
Muhammad Rizieq Shihab (MRS) sebagai 

bagian dari proses penyelidikan terkait 
kasus pelanggaran Protokol Kesehatan. 
Akhirnya terjadi aksi saling serempet dan 
tabrak mobil antara mobil polisi yang 
membuntuti rombongan  Rizieq Shihab 
dengan mobil pengawal Rizieq Shihab 
sehingga terjadi baku tembak. 

Sayangnya kasus ini dinarasikan sebagai 
kebrutalan kepolisian sehingga korban 
terbunuh dianggap mati syahid. Narasi ini 
sengaja dikembangkan untuk 
mempengaruhi publik bahwa kepolisian 
sudah berbuat zalim kepada anggota FPI 
tersebut.  

 

MENUJU CIVIL ISLAM 

Beragam kejadian sepanjang tahun 2020 
menyadarkan bahwa gerakan islamisme 
mengandung bahaya besar bagi 
demokratisasi Indonesia. Jika melihat 
sejarah Indonesia mulai dari pasca merdeka, 
ideologi islamisme terus bermunculan baik 
yang bergerak melalui identitas politik, 
organisasi masyarakat maupun akar 
rumput. Begitu juga, pemberantasan 
terhadap Ormas atau Parpol karena 
mengusung ideologi terlarang oleh negara 
sudah banyak dilakukan. Namun, gerakan 
yang serupa terus bermunculan hingga saat 
ini. Bukti itu dapat merujuk pada sederet 
peristiwa pada tahun 2020 lalu, meskipun 
sedang menghadapi wabah Covid 19, justru 
tidak memadamkan mereka melakukan 
aksi.  

Bahkan ada beberapa aksi yang dilakukan 
dengan menumpangi musibah wabah, alih-
alih mengklaim bahwa ideologi yang mereka 
perjuangkan bisa memberikan solusi atas 
bencana penyakit yang sedang dihadapi 
masyarakat dan negara. Lalu pertanyaan 
penting yang menarik diajukan adalah, 
langkah apa yang harus kita perbuat untuk 
merespons bahaya islamisme ini? 

Jika berkaca pada peristiwa sepanjang 2020, 
islamisme tidak hanya muncul dari satu 

warna. Mereka ada yang bergerak melalui 
lembaga pendidikan, ada yang bergerak pada 
lembaga politik, ada yang bergerak melalui 
aksi jihad radikal, seperti yang terjadi di 
Kupang dan Daha. Namun pada intinya 
masing-masing membutuhkan jawaban 
yang seragam. Kami menawarkan agar kita 
semua membentuk jalan tengah (suara 
tengah) yang tidak terlalu condong ke kiri 
dan tidak ke kanan.  

Inilah yang sering diasumsikan sebagai 
penguatan civil Islam, yang dimulai dari 
penguatan dasar Islam di masyarakat bawah 
agar tidak terombang-ambing oleh aliran-
aliran yang bisa muncul kapan saja, di mana 
saja. Penguatan civil Islam ini juga dalam 
rangka mendorong penganut islamisme 
terus melakukan progres, idealis dan berani 
melakukan revolusi lebih baik (Bayat 2005, 
Muller 2014).  

Bayat dan Muller sebagaimana dikutip 
Hasan percaya akan adanya gerakan post-
islamisme, yang indikatornya membaur 
dengan peradaban modern. Meskipun tetap 
berpijak pada nilai-nilai Islam fundamental, 
tetapi seiring berjalannya waktu mampu 
membaur dengan peradaban baru, 
menerima pendidikan yang holistik, 
menerima sekularisasi negara serta 
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terhadap prevalensi etika keagamaan di 
masyarakat yang disertai dengan dukungan 
atas berkembangnya kesalihan pribadi 
(Hasan 2017). 

Obyek yang harus dibidik dalam 
menguatkan civil Islam adalah generasi 
muda. Menguatnya mereka yang terlibat 
aktif dalam diskusi keislaman justru akan 
memberikan bonus demografi dengan 
hadirnya post-islamisme, yang indikatornya 
sebagaimana telah disebutkan di atas. 
Sehingga mampu mendorong pada 
pemahaman Islam lebih global, dan 
berdialog dengan isu-isu modern.  

Lalu apa rekomendasi untuk tahun 2021 ini? 
Keikutsertaan pemerintah dalam menahan 
laju islamisme di negara ini sangat penting. 
Pemerintah hadir dalam rangka 
memberikan rambu-rambu terhadap 
kewenangan masyarakat dalam 
berdemokrasi. Tepat di penghujung tahun 
2020, pemerintah mendeklarasikan FPI 
sebagai Organisasi terlarang, yang nasibnya 
sama seperti HTI.  Apakah langkah yang 

dilakukan pemerintah itu sudah tepat, dan 
akan membungkam gerakan islamisme, 
atau justru membuat mereka berselubung 
dalam sangkar dan berternak subur di sana? 

Di satu sisi, pembubaran terhadap Ormas 
terlarang di negara ini tidak hanya terjadi 
sekali dua kali saja. Namun yang terpenting 
adalah tetap melakukan kontra narasi secara 
intens. Generasi muda yang sudah aktif 
menggunakan Media Sosial paling tidak 
mendapatkan perbandingan, yang tidak 
hanya satu arah. Di sini diperlukan dakwah 
dan diskusi-diskusi yang mudah diterima 
oleh generasi muda, yang tentunya harus 
dilakukan dengan cepat dan tepat.  

Misalnya bisa berkaca dengan cara-cara 
dakwah yang dilakukan oleh kelompok 
islamis selama ini. Tema-tema yang mereka 
hadirkan tidaklah berat-berat. Bahasan yang 
lebih disampaikan dengan bahasa lisan, 
ilustrasi keseharian, dan tidak monoton pada 
pengutipan dalil. Serta masih banyak strategi 
lain yang bisa digunakan.   
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Kebangkitan Islam sebagai kekuatan politik 
dalam konteks Indonesia modern, mula-
mula bisa dilihat pada semangat yang 
ditunjukan Sarekat Islam (SI). Secara politik, 
SI menjadi penanda awal konversi Islam, 
tidak hanya sebagai ajaran tentang ibadah 
dan akhlak semata, tetapi menjadi spirit 
untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik. 
Kelahiran Masyumi sebagai partai politik 
pada November 1945 semakin menegaskan 
semangat (politik) tersebut.  

Jika Islamisme disepakati sebagai sebuah 
interpretasi atas Islam sebagai nizam Islami 
yang berporos pada prinsip bersatunya 
agama dan negara (Tibi, 2012), maka itulah 
bentangan awal Islamisme dalam sejarah 
modern Indonesia. Medan pertarungan 
awalnya adalah sidang Badan Persiapan 
Usaha-usaha Kemerdekaan. Kelompok 
Islamis berkehendak kuat agar Indonesia 
menjadi negara Islam.  

*** 

Menilik akar genealogi pemikiran Islamisme, 
ide Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) 
tetap merupakan pengaruh utama, yang 
dilanjutkan oleh Jamaludin Al-Afghani 
(1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), 
dan Rasyid Ridha (1865-1935) di abad 19 dan 

20. Kompromi antara penguasa Muhammad 
Ibn Saud dan Muhammad bin Abd Wahhab 
(1703-1783) menyepakati Wahabisme 
sebagai ideologi negara. Tak bisa ditampik, 
Muhammad bin Abd Wahhab adalah salah 
satu dari sekian banyak pemikir yang berjasa 
bagi gerakan revivalis khususnya 
menyediakan konteks bagi perkembangan 
Islamisme di Timur Tengah pada masa itu.  

William Montgomery Watt, seraya mengutip 
ungkapan Henry Laoust mengatakan bahwa 
Ideologi kaum Wahabi adalah “a fresh edition 
of Hanbalite doctrines and of the prudent 
agnosticism of the traditional faith”. Doktrin 
ini, kata Watt berupaya untuk melawan atau 
membersihkan diri dari pemujaan terhadap 
ilmu pengetahuan (the cult of saints) dan 
desakan-desakannya untuk kemudian 
kembali pada ajaran Islam yang murni (Watt: 
1979, 165). 

Hal inilah yang juga dilakukan oleh Abd Al-
Wahhab saat itu. Ia hendak menggerus 
tradisi pra Islam dan praktik lokal suku-suku 
Badui di Arabia Tengah yang dianggap 
“menodai” kemurnian ajaran Islam. Untuk 
memurnikannya, ia menyeru semua orang 
Islam kembali kepada dasar-dasar agama 
dan kepada ajaran yang dipraktikkan oleh 
Salih. Ibn Abd Al Wahhab memberikan 

gagasan 
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penekanan pada ajaran Islam yang 
mendasar tentang monoteisme (tauhid) dan 
mengajarkan pembacaan yang kaku dan 
literal-skripturalistik terhadap al Qur’an dan 
Hadits. (Bubalo dan Fealy; 2005, 27-28). 

Akhir yang hendak dituju dari gerakan ini, 
sekali lagi, adalah memurnikan Islam dari 
apa yang dilihatnya sebagai bid’ah, taqlid dan 
syirik. Dalam praktiknya Wahabisme sangat 
menyerang Islam mistik dan popular 
(sufisme dan tradisi pemujaan wali) serta 
Shi’isme. Sebagai penganut mazhab Hanbali 
yang taat, Abd Al Wahhab membantu 
membangkitkan ide-ide Yuris (baca: 
Hanbali) abad 13 yakni Ibn Taymiyah. 
Meskipun dalam pendekatannya, ia justru 
lebih dogmatis dan ekskslusif ketimbang Ibn 
Taymiyahnya sendiri.  

Dimensi sosial dan politik dari ideologi 
wahabi merupakan potret eksklusivitas 
‘asabiyya (tribal power group). Ideologi ini 
yang kemudian disebarkan secara territorial 
dengan jalan penaklukan dan perampasan 
yang hal ini diabsahkan oleh pihak kerajaan 
(Aziz Al Azmeh; 1993, 105). Pemahaman 
ketuhanan dari doktrin wahabi tidak 
mungkin dapat dipisahkan (inseparable) dari 
peran doktrin Wahabi dan perhatiannya 
yang besar dalam konteks penerapan hukum 
Islam.  

Dalam banyak kasus, terutama pada hal yang 
bersifat kemasyarakatan, seperti halnya 
aspek hukum, ideologi Wahabi selalu 
berupaya untuk melakukan homogenisasi 
masyarakat. Tetapi homogenisasi ini 
memiliki batasan bahwa kita harus dituntut 
siap untuk tunduk atau mematuhi perintah 
atasan (touched upon). Yang artinya bahwa  
dominasi dari tipe penjajahan (tributary type, 
model bayar upeti) ini dilakukan dengan 
jalan mengeluarkan kebijakan tribalistik 
yang didasarkan atas monopoli absolut dari 
kekuasaan, melalui tangan atau kekuatan 
satu klan yang menghendaki dan 
memelihara sistem tribal partikular dan 
sistem stratifikasi sosial agar berlaku secara 
menyeluruh.  

Seperti kebanyakan fundamentalis lainnya, 
doktrin Wahabi adalah bentuk atau model 
dari revivalis. Tujuan atau pokok dari semua 
gerakannya adalah untuk mencontoh 
perilaku Nabi pada masanya dan menjadikan 
apa yang dilakukan Nabi sebagai landasan 
legitimasi melakukan pembaruan.  
 

*** 

Transformasi ide-ide Islamisme di Timur 
Tengah mendapatkan momennya ketika 
reformasi. Lama dibungkam oleh 
pemerintah Orde Baru, Gerakan Islamis 
menampakkan dirinya dalam pelbagai 
variasi Gerakan; mulai dari partai politik 
hingga elemen ekstraparlementer.  

Peluang untuk tampil di permukaan, selain 
karena ada struktur kesempatan politik, juga 
disebabkan oleh kemampuan untuk 
mengkreasi kelompok yang diidentifikasi 
sebagai “musuh”. Seperti diurai Tibi, wacana 
tentang Yahudi sebagai musuh telah 
berfungsi membangun soliditas elemen ini. 
Selain juga ditambah dengan bumbu 
ketidakpercayaan pada pemerintah.  

Kampus-kampus atau perguruan tinggi 
umum (non-agama) menjadi ruang untuk 
dilakukannya transmisi pemikiran kaum 
Islamis di akhir tahun 1980-an. Karena 
represifnya Orde Baru, yang dilakukan oleh 
aktivis-aktivis ini sudah barang tentu 
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.  

Tak bisa dipungkiri, Islam memainkan peran 
penting dalam sejarah Indonesia modern. 
Mulai era revolusi kemerdekaan, hingga jauh 
setelahnya (Fogg, 2019). Revolusi kemudian 
memberi dampak terhadap masalah 
keagamaan, baik secara sosial maupun 
politik. Secara politik, pelembagaan 
pengaturan urusan agama menjadi salah 
satu buah dari katalis Islam dalam revolusi 
tersebut. Sementara dari sudut pandang 
sosial, fenomena kebangkitan pemikiran dan 
gerakan Islam bisa kita cermati sebagai salah 
satu warna yang menghiasinya. 
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Mendengar istilah islamisme, bagi sebagian 
orang mungkin terasa ganjil. Islam sendiri, 
tanpa adanya sufiks isme, sudah dipahami 
sebagai suatu ajaran dan kepercayaan 
dengan segenap norma dan nilai yang 
melekat. Menyandingkannya dengan 
akhiran “isme” seolah memberi makna baru 
kepada Islam sebagai suatu ajaran atau 
pemahaman yang lebih eksklusif. Tetapi, 
benarkah istilah islamisme mengandung 
makna eksklusivitas? Beberapa keterangan 
berikut berupaya memberi titik terang untuk 
pertanyaan itu.   

Dalam artikel ilmiahnya berjudul ‘Islamisme: 
Kemunculan dan Perkembangannya Di 
Indonesia’, pakar Sejarah dan Hukum Islam 
Dr. Siti Mahmudah M.Ag menuliskan bahwa 
Islamisme, secara konsepsi adalah suatu 
pemahaman agama (Islam) yang dibangun 
untuk membentuk sebuah tatanan negara 
dengan berlandaskan syariah 
islam1.  Terbentuknya negara Islam menjadi 
agenda utama bagi pergerakan kelompok 
islamisme. Penerapan syariah Islam sebagai 
landasan utama penatalaksanaan suatu 
negara adalah format wajib, dan oleh karena 
itu sistem tata negara yang tidak sesuai 
dengan syariat menurut interpretasi 
kelompok islamisme, dianggap melenceng.   

Ide besarnya adalah ingin mengembalikan 
Islam seperti yang telah dipraktikkan oleh 
Nabi SAW di Madinah. Karena dalam 
pandangan kelompok islamisme, praktik 
Islam pada zaman itulah yang dianggapnya 
benar dan bersifat mutlak, tidak bisa ditawar 
dan tidak bisa diubah. Praktik beragama 
Islam yang kerap kali mereka sebut sebagai 
“Islam murni” dianggap sebagai praktik ideal 
dalam berislam karena tidak mengandung 
unsur Barat, betul-betul dari Tuhan dan tidak 
dipengaruhi oleh pemikiran manusia. 
Kelompok islamisme tidak menerima 
gagasan berbasis kontekstualisasi dan 
pemaknaan ulang sesuai perubahan zaman. 
Ajaran Islam dimaknai secara skriptualis dan 
konservatif, sehingga selain dengan sudut 
pandang ini maka moderasi dan 
reinterpretasi tatanan beragama dianggap 
sebagai “bid’ah” dan itu artinya ditolak.  

Dengan penjelasan tersebut, bisa kita tarik 
benang lurus bahwasanya istilah islamisme 
menggambarkan suatu pemahaman yang 
mengeksklusifkan ajaran Islam. Di 
Indonesia, gerakan islamisme menjalar 
dalam tatanan hidup masyarakat dalam 
berbagai bentuk. Satu sektor vital yang juga 
tak luput dari persebaran pemahaman ini 
adalah sektor Pendidikan, baik dalam bentuk 
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formal maupun informal, baik yang dikelola 
swasta maupun negara. Gejala islamisme 
yang semakin menggurita di sektor 
Pendidikan telah mencapai tahap yang 
“alarming”, tidak hanya mencemaskan 
namun perlu ditanggapi secepatnya dan 
secara serius oleh pemerintah. 
Kekhawatiran ini tidak berakar pada sinisme 
terhadap kelompok tertentu, namun karena 
pemahaman islamisme yang dibawa bersifat 
doktrinal, eksklusif, tekstualis dan kaku, dan 
membuka ruang terhadap terjadinya 
kekerasan sehingga tidak sejalan dengan 
prinsip ideologi Pancasila yang mendorong 
terciptanya dinamika sosial masyarakat 
pluralis yang inklusif dan demokratis.   

Meskipun terkesan terlambat, mengingat 
geliat gerakan islamisme telah bercokol di 
Indonesia bahkan sejak awal negara 
Indonesia dibentuk, namun arus 
perkembangan islamisme di dunia 
Pendidikan yang berkembang dengan pesat 
nan subur dalam 2 dasawarsa terakhir perlu 
mendapatkan perhatian khusus oleh otoritas 
yang berwenang. Pasalnya, sektor 
Pendidikan adalah ladang utama 
pembentukan karakter dan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia. Mari kita kupas 
satu persatu geliat islamisme di sector 
Pendidikan nasional baik yang dikelola 
swasta maupun pemerintah.  

 

GE L I A T  I S L A M I S M E  D I  L I N GK U P  
P E N D I D I K A N  S W A S T A  

Di sektor Pendidikan swasta, kemunculan 
berbagai institusi Pendidikan yang menjual 
“karakter islami”  menjadi fenomena yang 
tidak asing. Meski memiliki keunikan yang 
membedakan satu unit dengan unit yang 
lain, namun gambaran besarnya 
menunjukkan pola yang sama. Sebut saja 
menjamurnya Sekolah Islam Terpadu, yang 
meskipun tidak semuanya, namun pada 
umumnya menawarkan paket pedagogi 
dengan penekanan khusus pada subjek-
subjek keagamaan dasar, seperti teologi 

(‘aqīdah), moralitas (akhlāq), dan praktik 
ibadah (‘ibādah). Nuansa islami 
diperkenalkan secara intens kepada para 
siswa di setiap aktivitas, baik yang bersifat 
inti maupun kegiatan tambahan. Simbol 
agama menjadi elemen penting dalam 
penguatan karakter siswa sebagai upaya 
untuk menanamkan kerangka Islamis ke 
dalam pikiran anak-anak didik, dan 
menumbuhkan komitmen mereka terhadap 
Islam sebagai persiapan untuk proses jangka 
panjang penerapan syariah. 

Sekolah Islam Terpadu berhasil meracik satu 
formula yang menarik animo masyarakat, 
khususnya kalangan menengah atas di 
perkotaan yang membutuhkan jaminan 
pendidikan relijius yang mampu 
mengarahkan anak anaknya menjadi pribadi 
yang islami sekaligus modern. Terkait 
kontribusinya dalam mewujudkan gagasan 
islamisme, Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D 
dalam salah satu publikasinya 
mendeskripsikan bahwa Sekolah Islam 
Terpadu mengombinasikan kurikulum 
nasional dengan pendidikan moral Islam, 
nilai-nilai dan kode tingkah laku Islami 
secara sistematik ke dalam mata pelajaran-
mata pelajaran umum dan keagamaan serta 
melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 
Sekolah Islam terpadu mengadopsi 
pendekatan pragmatis terhadap sistem 
sekuler dan sekaligus mengambil 
kesempatan untuk memajukan agenda 
Islamisme dalam kerangka sistem 
pendidikan dan situasi sosial-politik yang 
tengah berubah2. 

Integrasi kurikulum Islam dan kurikulum 
Pendidikan nasional merupakan upaya 
adaptasi terhadap Undang-Undang sistem 
Pendidikan Nasional yang berlaku dengan 
tetap berpegang teguh pada visi Sekolah 
Islam Terpadu. Inspirator pertama gerakan 
islamisme melalui jalur Pendidikan tidak lain 
tidak bukan adalah Hasan Al – Banna, 
seorang guru sekolah di Mesir dan pendiri 
Ikhwanul Muslimin di Tahun 1928.   

Prinsip dasar gerakan islamisme Ikhwanul 
Muslimin, sebagaimana yang kerap 
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digaungkan oleh Al – Banna, bertumpu pada 
signifikansi pendidikan sebagai alat untuk 
meletakkan dasar reformasi Islam yang 
menyeluruh dalam enam bidang utama 
kehidupan: pengetahuan, politik, ekonomi, 
sosial, budaya dan hubungan internasional. 
Dalam pandangannya, pendidikan adalah 
kunci untuk mencapai reformasi radikal ini 
dan menegakkan Islam sebagai “tatanan 
komprehensif” (niẓām shāmil). Dia 
berpendapat bahwa upaya untuk mengubah 
masyarakat saat ini tidak dapat berhasil 
tanpa dukungan berkelanjutan dari kader 
yang berdedikasi yang siap untuk 
melaksanakan agenda revolusioner gerakan 
demi terbentuknya kembali kekuatan dan 
kejayaan islam yang hilang2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi inilah yang menjadi nafas pergerakan 
Sekolah Islam Terpadu pada umumnya 
dengan agenda terselubung membentuk 
kader kader militan demi membangun 
tatanan totaliter Islam di semua lini 
kehidupan melalui reformasi radikal dan 
gerakan revolusioner. Perlu digarisbawahi 
bahwa reformasi radikal yang dimaksud 
tidak menutup pintu terhadap gerakan 
ekstremis, sebagaimana banyak dilaporkan 
bahwasanya kelompok Ikhwanul Muslimin 
tidak segan berasosiasi dengan kelompok 
jihadis dan melancarkan aksi kekerasan baik 
dalam bentuknya yang tersamar yakni 
kekerasan simbolis hingga dukungannya 
terhadap aksi aksi terorisme yang 
merenggut nyawa banyak korban.  

Sehingga patut dipertanyakan, dibalik animo 
pasar yang cukup tinggi terhadap institusi 
Pendidikan yang melekatkan diri dengan 
simbol-simbol islami, apakah secara umum 
masyarakat menyadari bahwasanya dibalik 
integrasi kurikulum nasional dan agama 
yang ditawarkan, institusi Pendidikan yang 
diharapkan, terdeteksi pada substansinya 
mendorong terciptanya agenda islamisme 
dan mengarahkan peserta didiknya untuk 
menjadi kader militan?  

Pada titik ini, literasi masyarakat terhadap 
gerakan islamisme menjadi penting 
digalakkan. Meski pada umumnya setiap 
orang tua menginginkan anak anaknya 
untuk tumbuh sebagai pribadi yang taat dan 
religius, namun dalam menentukan jenjang 
Pendidikan, orang tua tidak bisa bersikap 
“pasrah” dan “sembrono”. Orang tua tidak 
bisa serta merta percaya dan melepas 
kendali pendidikan anaknya secara 
sepenuhnya kepada pihak Sekolah dengan 
embel embel islami. Terlebih jika disinyalir 
ideologi yang diajarkan mengandung 
pemahaman islamisme. Orang tua juga 
hendaknya memastikan dalam menentukan 
institusi pendidikan bagi anak anaknya, 
untuk mengutamakan sekolah yang 
menjunjung nilai pluralitas, moderasi 
agama, dan berwawasan inklusif. 

Nuansa islami 
diperkenalkan secara 

intens kepada para siswa 
di setiap aktivitas, baik 

yang bersifat inti maupun 
kegiatan tambahan. Simbol 

agama menjadi elemen 
penting dalam penguatan 

karakter siswa sebagai 
upaya untuk menanamkan 
kerangka Islamis ke dalam 

pikiran anak-anak didik, 
dan menumbuhkan 

komitmen mereka 
terhadap Islam sebagai 
persiapan untuk proses 

jangka panjang penerapan 
syariah. 
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Selain itu, diperlukan langkah strategis dari 
pemerintah untuk mendisiplinkan institusi 
swasta berkedok islami yang menyimpan 
agenda lain yang tidak senafas dengan 
tujuan sistem Pendidikan nasional. Dalam 
koridor ini, pemerintah nampaknya harus 
berurusan dengan pekerjaan besar dan 
kusut yang menunggu untuk diurai. Sebab, 
gejala islamisme tidak hanya menjangkit 
institusi Pendidikan swasta, namun juga 
institusi Pendidikan di bawah naungan 
pemerintah. Gerakan islamisme di lingkup 
Pendidikan Negeri berkembang dengan 
cepat dan menginfiltrasi dari berbagai sisi. 
Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti 
menjadi media empuk untuk menyebarkan 
agenda islamisme secara tekstual dan 
doktrinal.  

 

GE L I A T  I S L A M I S M E  D I  L I N GK U P  
P E N D I D I K A N  N E GE R I  

Kita sebaiknya ingat dengan kasus broadcast 
pesan oleh guru agama Islam dan budi 
pekerti SMA N 58 Jakarta yang mengajak 
muridnya untuk tidak memilih pasangan 
calon ketua OSIS yang tidak Islam. Pada 
peristiwa tersebut, guru agama mengajak 
siswa untuk mendukung paslon 3 dengan 
alasan seagama. Dari kacamata demokrasi 
yang menjamin kebebasan berpendapat, 
ajakan tersebut sejatinya tidak menyalahi 
prinsip freedom of speech, siapapun berhak 
untuk menyampaikan opini dan aspirasi. 
Tetapi, perilaku seorang guru agama terlebih 
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 
mesti tunduk dan patuh dengan etika 
profesi, yang mendorong siswanya untuk 
memilih pemimpin hanya berlandaskan 
kesamaan aqidah, adalah tidak etis, 
menumpulkan semangat demokrasi dan 
melemahkan daya kritis peserta didik. Dari 
sudut pandang reformasi radikal, peristiwa 
ini adalah gejala yang menunjukkan 
rentannya pendidikan negeri dari 
pemahaman islamisme.  

Peristiwa tersebut adalah fenomena Gunung 
es, hanya secuil dari gejala islamisme yang 
terekspos media. Pada kenyataannya, 
beberapa hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa guru dan materi Pendidikan agama 
Islam dan budi pekerti memainkan peran 
yang krusial dalam menyebarkan paham 
Islam yang eksklusif. Mari kita lihat hasil 
laporan tahunan Convey tahun 2018 yang 
mengungkapkan bahwa 48.9% siswa dan 
mahasiswa mengakui bahwa pelajaran 
Pendidikan Agama Islam berpengaruh besar 
terhadap mereka untuk tidak bergaul 
dengan pemeluk agama lain3. Pendidikan 
agama Islam di sekolah negeri menjadi 
media strategis yang dimanfaatkan oleh 
kelompok islamisme menyebarkan 
pemahaman islamisme dengan pendekatan 
dogmatis. Penyebaran islamisme 
digaungkan oleh para guru yang 
sepemahaman dan melalui aktivitas 
organisasi keagamaan maupun kegiatan 
ekstrakurikuler islami dengan cara 
mendatangkan pemateri yang 
mendakwahkan eksklusivisme dalam silam.  
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Seorang guru agama silam di salah satu 
Sekolah Negeri di Kota Bogor 
mengungkapkan kepada saya dalam sesi 
wawancara bahwasanya dalam melakukan 
proses pembelajaran, beliau sering 
menerapkan metode diskusi namun itu 
hanya berlaku dalam bab tertentu yang tidak 
terkait dengan akidah. Khusus dalam bab 
akidah, Bapak Guru menerapkan pedagogi 
tertutup dan bersifat doktrinal. Dalam 
mengucapkan ucapan selamat hari raya bagi 
pemeluk agama lain misalnya, Bapak Guru 
menyatakan bahwa itu melanggar akidah 
dan pelarangan itu turun langsung dari Allah 
SWT, sehingga para siswa diharamkan untuk 
memberikan selamat kepada pemeluk 
agama lain, terlepas apapun motif dan niat 
yang ingin disampaikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sesi diskusi lain dengan narasumber 
berbeda, seorang guru agama dari sekolah 
favorit di Kota Bogor, mengungkapkan 
ketidaksetujuannya pada diskusi antar 
agama yang bertujuan untuk menumbuhkan 
pemahaman agama yang inklusif di tengah 
heterogenitas masyarakat Indonesia. 
Menurutnya hal itu sia-sia karena kebenaran 
mutlak agama Islam tidak bisa disandingkan 
dengan nilai dan kepercayaan agama lain.  

Tata cara beragama yang eksklusif 
ditunjukkan oleh sekumpulan guru agama 
Islam yang seharusnya menunjukkan wajah 
Islam yang damai dan inklusif.  Tidak 
mengherankan jika atmosfer beragama yang 
senada ditangkap dan diterapkan oleh siswa 
dan mempengaruhi mereka untuk 
berpikiran sempit dalam beragama. Inilah 
yang diharapkan oleh kelompok pendukung 
islamisme, sebab pola pikir beragama yang 
sempit dan kaku memudahkan langkah 
mereka dalam memobilisasi massa yang 
mana pada saatnya nanti, dapat digerakkan 
untuk mewujudkan tujuan utama gerakan 
islamisme, politisasi agama menuju tatanan 
totaliter.  

Ekspansi islamisme di dunia Pendidikan 
negeri tidak hanya difasilitasi melalui 
pembelajaran dan guru agama Islam, 
islamisme merebak dalam kentalnya nuansa 
Islam di lingkungan Sekolah yang 
semestinya netral dari atribut identitas 
agama manapun. Mengingat Sekolah umum 
negeri adalah representasi negara dalam 
memberikan pelayanan Pendidikan bagi 
seluruh rakyatnya tanpa melihat apa agama 
dan identitas yang melekat. Dominasi 
pemeluk Islam sebagai penduduk mayoritas 
tidak bisa dijadikan legitimasi otoritas 
Sekolah untuk menghadirkan corak islami 
yang mengisi ruang publik.  

Observasi lapangan pada salah satu Sekolah 
umum negeri di Kota Bogor memaparkan 
fakta empiris terhadap argumen di atas. 
Selama jam sekolah pada pukul 06.45 WIB, 
siswa sekolah negeri tersebut secara 
serentak membaca al-Qur’an di kelasnya 
masing-masing dengan diawasi oleh 

Peristiwa tersebut 
adalah fenomena 

Gunung es, hanya 
secuil dari gejala 

islamisme yang 
terekspos media. Pada 

kenyataannya, 
beberapa hasil 
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gurunya. Kemudian lanjutkan dengan 
mendengarkan (ceramah tujuh menit) 
secara terpusat melalui pengeras suara. 
Menurut studi pustaka, gaya kegiatan 
keagamaan serupa juga terjadi di sekolah 
negeri lain seperti di salah satu Sekolah 
negeri di Depok4. Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed, 
Ph.D dalam penelitiannya juga menyatakan 
bahwa nilai Islam merupakan budaya yang 
mewarnai wajah pendidikan sekolah negeri 
di Indonesia5. Terkait hal ini, Schubert (2002) 
seperti dikutip Kevin Nobel Kurniawan 
dalam penelitiannya mengatakan bahwa 
dominasi ini menunjukkan kebutuhan 
kecerdasan spiritual kelompok mayoritas 
Muslim yang dianggap lebih penting 
daripada kelompok minoritas non-Muslim. 
Hal ini disebut juga kekerasan simbolik, yaitu 
bentuk kekerasan yang secara implisit diatur 
oleh struktur sekolah formal melalui 
dominasi nilai-nilai budaya tertentu. 

Warna agama Islam yang mendominasi 
institusi pendidikan negeri yang semestinya 
netral dari atribut agama tertentu, menjadi 
alarm bagi pemerintah untuk merespon 
gejala islamisme yang menjamur sebelum 
terlalu sulit untuk dibendung. Pemerintah 
perlu memberikan pengarahan 
komprehensif dan mengambil alih kendali 
negara dari pengaruh kelompok yang 
berpotensi memecah belah bangsa.   

Tidak kalah penting adalah sinergitas 
bersama warga negara Indonesia untuk 
lebih peduli terhadap gejolak sosial 
keagamaan di sekitar kita dengan aktif 
menyebarkan narasi narasi kerukunan dan 
perdamaian serta menyebarkan dakwah 
Islam yang santun, inklusif dan anti 
kekerasan.  
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Pemerintah secara resmi mengumumkan 
pelarangan segala aktivitas, termasuk 
penggunaan simbol dan atribut Front 
Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020. 
Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 
ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna 
Laoly, Menkominfo Johny G Plate, Jaksa 
Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal 
Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar, 
sempat memicu kontroversi, meski 
sebenarnya, mereka yang kontra atau 
menolak putusan tersebut tidak 
menggunakan kepala dingin, dan cenderung 
membuang energi saja. 

Terdapat banyak alasan rasional yang 
dikemukakan oleh SKB itu, sehingga 
pelarangan terhadap segala kegiatan FPI 
merupakan tindakan yang tepat. Dua di 
antaranya, sebagaimana dikemukakan oleh 
Eddy Umar Syarif, Wakil Menkumham, 
terkait soal legalitas dan aktivitas FPI.  

Pertama, keputusan Mendagri Nomor 01-
00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 
2014 tentang surat keterangan terdaftar atau 

SKT FPI sebagai ormas, berlalu sampai 
tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI 
belum memenuhi persyaratan untuk 
memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab 
itu, secara de jure terhitung mulai 21 Juni 
2019, FPI dianggap bubar. 

Kedua, pengurus dan atau anggota FPI 
maupun yang pernah bergabung dengan FPI 
berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat 
tindak pidana tertentu (tipidter), dan 29 
orang di antaranya telah dijatuhi pidana. 
Selain itu, 206 orang terlibat berbagai tindak 
pidana umum lainnya dan 100 di antaranya 
telah dijatuhi pidana. 

“Saya ingin menyampaikan bahwa FPI sejak 
tanggal 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar 
sebagai ormas, tapi sebagai organisasi FPI 
tetap melakukan aktivitas yang melanggar 
ketertiban dan keamanan yang 
bertentangan dengan hukum seperti tindak 
kekerasan, sweeping atau razia secara 
sepihak, provokasi,” kata Menko Polhukam 
Mahfud MD dalam konferensi persnya. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami, 
bahwa pembubaran FPI secara formal 

gagasan 

Islamisme Pasca Pembubaran FPI 

Oleh: Ali Usman 

 Dosen Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 
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tidaklah melanggar hukum, namun justru 
menjalankan aturan perundang-undangan. 
FPI sudah sepantasnya menjadi organisasi 
“terlarang”, daripada sebagai organisasi 
“termurah”. 

Keputusan pemerintah mengumumkan 
secara terbuka atas pembubaran FPI beserta 
alasan-alasannya merupakan langkah taktis 
memukul mundur gerakan islamisme yang 
jika terus dilakukan pembiaran, bukan 
pembubaran, akan semakin merongrong 
ideologi bangsa, Pancasila. Kelompok 
islamisme, seperti FPI, juga HTI, dan 
organisasi-organisasi lain yang seide 
denganya, yang mengusung jargon “NKRI 
Bersyari’ah”, “Negara Khilafah”, telah 
mengganggu kebulatan tekat para pendiri 
bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai 
dasar negara Indonesia. 

Bahwa betul, FPI maupun HTI (yang sejak 19 
Juli 2017 status badan hukumnya dicabut, 
dan itu berarti juga senasib dengan FPI 
sebagai organisasi terlarang) dimatikan 
secara keorganisasian, namun ideologinya 
yang sudah terlanjur menyebar luas tetaplah 
hidup. Inilah yang juga perlu mendapat 
perhatian dan kewaspadaan dari semua 
pihak. 

Artinya, gerakan islamisme, yang dalam 
konteks Indonesia dapat dilacak sejak era 
orde lama dengan munculnya DI/TII 
Kartosuwiryo, lalu pasca-reformasi 
bermetamorfosa menjadi organisasi-
organisasi seperti FPI, MMI, dan HTI menjadi 
tantangan tersendiri bagi kehidupan 
demokrasi Indonesia. Pola dan gerakan 
islamisme, meski organisasinya yang lama 
telah dilumpuhkan, tetapi sebagai ideologi, ia 
tetap bisa bergerak membangun 
komunikasi, indoktrinasi, hingga kembali 
melakukan konsolidasi pada tahun 2021 dan 
tahun-tahun berikutnya. 

Menghentikan laju islamisme 

Lalu, bagaimana cara menghentikan laju 
gerakan islamisme itu? Pertama, 
memperkokoh kekuatan sipil. Persentase 

pengikut kelompok islamisme sebenarnya 
tidak seberapa alias sedikit jika dibanding 
masyarakat yang berafiliasi secara 
keanggotaan, baik struktural maupun 
kultural di NU maupun Muhammadiyah.  

Namun demikian, meski jumlah mereka 
secuil, kehadiran dan provokasi-
provokasinya sangat mengganggu 
keharmonisan warga, seperti klaim merasa 
diri paling benar (truth claim), mudah 
mengkafirkan di luar kelompoknya, 
menyebut sistem pemerintahan yang tidak 
sesuai dengan ajaran Islam (thagut), 
menghalalkan penyebaran berita palsu 
(hoaks), dan lain sebagainya.  
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Maka upaya menghadapi provokasi seperti 
itu di samping perlunya literasi media bagi 
setiap warga, juga merupakan tantangan 
bagi ormas Islam mainstream NU dan 
Muhammadiyah dalam mengedukasi dan 
menjalankan program dakwah. Sebab 
mereka yang terpapar masuk menjadi 
simpatisan FPI, HTI, MMI, dan yang 
sejenisnya semula bagian dari warga NU dan 
Muhammadiyah.  

Kedua, agar pihak-pihak tertentu 
menghentikan pemanfaatan kelompok 
islamis untuk kepentingan pragmatis dan 
oportunis. Jangan bermain-main dengan 
kelompok yang seolah terlihat “jinak”, 
padahal jika sudah memiliki kekuatan yang 
cukup untuk berdikari, justru 
membahayakan eksistensi diri Indonesia.  

Contohnya FPI. Ini sekaligus menjadi 
pembelajaran berharga bagi kita. Rizieq 
Shihab, yang kini untuk kesekian kalinya 
berurusan dengan hukum lantaran menjadi 
tersangka dalam kasus dugaan penghasutan 
hingga menyebabkan kerumunan yang 
diduga melanggar protokol kesehatan 
selama masa pandemi Covid-19 merupakan 
kelumrahan. 

Rizieq yang oleh pendukungnya dipuja 
sebagai imam besar, termasuk pula para 
anggota FPI, seringkali melakukan tindakan-
tindakan, yang oleh Ian Douglas Wilson 
(2012) disebut “preman Islam”. Hasil riset Ian 
berjudul ‘As Long as It’s Halal’: Islamic 
Preman in Jakarta, menunjukkan kalau FPI 
tak ubahnya sebagai organisasi kumpulan 
preman berlabel Islam. 

Begitu pula dengan track record Rizieq, yang 
sejak masa muda ia memang hobi berisik 
dan berbuat onar. “Rizieq dianggap oleh para 
tetangga sebagai pembuat onar yang gemar 
berkelahi. Kemudian, dia dikirim oleh 
keluarganya ke King Saud University di Arab 
Saudi dalam rangka meluruskannya. Di sana 
dia mendapat gelar di bidang hukum Islam. 
Rizieq pulang kampung dalam keadaan telah 
berubah dan bersama dengan sejumlah 

orang dari komunitas habib Jakarta 
mendirikan FPI”, tulis Ian. 
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FPI, masih menurut Ian, tampil ke hadapan 
publik pertama kalinya di masa pergolakan 
politik 1998 sebagai bagian dari milisi Pam 
Swakarsa pro-Habibie yang dibentuk oleh 
jenderal Wiranto untuk membatasi gerakan 
mahasiswa pro-reformasi. Setelah itu, 
kelompok itu terlibat dalam bentrokan 
berdarah dengan gangster Ambon di 
Ketapang yang berujung pada tewasnya 15 
orang. Menurut kepala kepolisian Jakarta 
saat itu, Noegroho Djajoesman, polisi 
awalnya mendukung FPI sebagai tandingan 
atas keekstreman gerakan reformasi oleh 
mahasiswa. 

Dukungan itu berbentuk logistik dan 
keuangan. Noegroho menyatakan bahwa 
pada situasi setelah krisis 1998, pendekatan 
tangan besi yang dulu dipakai untuk 

menghadapi milisi sipil tidak mungkin lagi 
digunakan. Akhirnya, polisi mencari 
pengganti melalui usaha mencoba untuk 
mengendalikan dan berkompromi dengan 
FPI dan kelompok-kelompok serupa dengan 
menyalurkan dana yang diperoleh sebagian 
besarnya dari kalangan pengusaha di Jakarta 
kepada para pemimpinnya. Rencana ini 
gagal. Di dunia politik yang baru dibuat 
demokratis dan terdesentralisasi 
kesepakatan-kesepakatan backing 
semacam itu tidak lagi mengikat. Dan seiring 
berjalannya waktu, FPI semakin independen 
dari aparat negara yang mendanainya. 

Itulah yang saya maksud, agar pihak-pihak 
tertentu jangan bermain-main dengan 
kelompok islamis demi mengejar 
kepentingan politik. 
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Ruang publik kita seringkali gaduh karena tindakan dan ujaran para islamis. Sepanjang tahun 
2020 ini, tak berbilang berapa kali kelompok Islamis ini berulah, baik berupa tindakan maupun 
membangun narasi di media sosial. Akibatnya, relasi manusia sesama anak bangsa seringkali 
diwarnai penuh kebencian dan permusuhan. Nah, untuk merefleksikan sejumlah peristiwa 
sepanjang tahun 2020 ini, Khoriul Anwar dari Islamina mewawancarai Hasanuddin Ali, CEO dan 
Founder Alvara Research yang dilakukan secara online.   
 

 Menurut anda, bagaimana laju gerakan 
Islamisme sepanjang tahun 2020?  

Ketika kita bicara soal islamisme dalam 
konteks keindonesiaan, maka kita harus 
clear dalam definisi dari islamisme. 
Seringkali orang mengatakan bahwa 
islamisme dikaitkan dengan politik. Hal 
itu merupakan sesuatu yang wajar, 
karena suatu kontestasi politik 
menyebabkan para pelaku politik 
menggunakan berbagai cara untuk 
menang dalam kontestasi tersebut. Salah 
satu cara yang dipakai adalah dengan 
"agama" 

Fenomena ini jika kita melihat 
kebelakang, itu tidak terjadi secara tiba-
tiba. Catatan kami, fenomena islamisme 

yang paling kuat adalah saat PILKADA 
DKI 2017. Pada saat itu, kita melihat dan 
merasakan bahwa penggunaan agama 
dalam kontestasi politik tersebut sangat 
luar biasa. Kandidat menggunakan 
agama sebagai salah satu faktor utama 
memenangkan pertarungan. Kemudian 
efeknya berlangsung sampai sekarang.  

Penggunaan Agama sebagai salah satu 
alat politik berlanjut di tahun-tahun 
berikutnya, Pilpres 2019, kemudian juga 
beberapa Pilkada, baik ditingkat provinsi 
atau kabupaten/kota (beberapa daerah 
dengan sentimen keagamaan kuat) 
menggunakan agama sebagai salah satu 
alat untuk memenangkan pertarungan.  

wawancara 

Perlunya Kehati-hatian 

Menyikapi Islamisme 

 

HASANUDDIN ALI 
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Pada tahun 2020 ini, Pilkada masih ada 
namun kontestasi tidak se-masif 
sebelumnya, sehingga nuansa politik 
berbasis agama tidak terlalu tampak.   

Di luar konteks politik, kita melihat 
tumbuhnya menguatnya semangat 
keagamaan di kalangan masyarakat kita. 
Semangat menggunakan dan 
mempertontonkan simbol-simbol agama 
marak di ruang publik. Hal ini tidak hanya 
terkait agama tapi juga tampak berbagai 
adalah dalam hubungan sosial 
kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. 
Sehingga yang terjadi sekarang 
merupakan pertarungan wacana, wacana 
terkait sosial-politik dan ekonomi selalu 
dibenturkan dengan syari'at atau sesuai 
dengan kaidah agama atau tidak. 

Misalkan soal produk halal, kalau terkait 
dengan produk makanan, Halālan 
Ṭayyiban itu wajib, naum beberapa 
produk lain yang tidak terkait makanan 
juga “dipaksa” untuk mendapatkan label 
halal seperti kulkas, deterjen, kaos kaki, 
dan dll, meskipun hal tersebut masih 
debatable. Wacana itu kemudian semakin 
menguat dan oleh beberapa pelaku 
ekonomi dipakai alat memasarkan 
produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut survei kita pada tahun 2018, 
terkait semangat keagamaan. Yakni 
bagaimana masyarakat memosisikan 
agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan 
angkanya sangat fantastis! sekitar 95% 
mengatakan bahwa posisi agama sangat 
penting bagi kehidupan mereka sehari-
hari. 

Angka 95% tersebut jika kita bandingkan 
dengan negara-negara lain, setara 
dengan negara Pakistan, Bangladesh, dan 
Malaysia (walaupun lebih rendah). Tetapi 
uniknya seperti negara-negara Timur 
Tengah, Turki, Mesir angkanya tidak 
setinggi kita. Jadi, semangat keagamaan 
ini dimanifestasikan dengan bentuk 
menjamurnya berbagai kajian-kajian 
keagamaan di masyarakat. Baik di level 
dalam perumahan dan perkantoran. Oleh 
karena itu, dalam konteks ini agama 
sangat dominan mempengaruhi 
masyarakat kita. 
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Lalu hubungannya berada di mana antara 
islamisme dengan konteks politik dengan 
yang substantif?. Kalau kita lihat dalam 
konteks politik, posisinya sebagai 
motornya, Tetapi bahan bakarnya adalah 
mereka yang tadi secara substantif 
(menganggap agama sangat penting). 
Sehingga ketika ada kegiatan politik, para 
aktor politik menggunakan mereka. 

Misalkan kita bandingkan antara tahun 
2019 saat Pilpres dengan tahun 2020 
berbeda. Sentimen tingkat persetujuan 
terhadap negara berbasis agama di atas 
20%. Tetapi ketika tidak ada kegiatan 
politik, angkanya di angka 15%. Meski 
tahun 2020, dari aspek Islam politik tidak 
terlalu kelihatan, namun dalam konteks 
agenda mereka dalam melakukan 
islamisasi masih terus terjadi. Sehingga 
itu merupakan benar-benar menjadi 
"bahaya laten" yang mana sewaktu-
waktu bisa digunakan untuk kepentingan 
politik tertentu.  

Salah satu contoh di tahun 2020, saat 
Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. 
Narasi yang berkembang bahwa tidak 
akan banyak orang yang menyambut, 
nyatanya yang menyambut di bandara 
sangat banyak. Sehingga hal ini 
mengecoh anggapan bahwa sudah 
selesai pertarungan politik Islam vs 
Nasionalis.       

  

Jika islamisme merupakan efek yang 
terjadi di 2017, lalu imbasnya di tahun 
2019, dan menjadi suatu "bahaya laten". 
Lalu bagaimana dampak dari adanya 
fenomena islamisme? 

Islamisme atau orang yang setuju 
menggunakan agama dan yang setuju 
negara berbasis agama, tidak akan 
pernah hilang. Yang penting adalah kita 
harus mengkanalisasi agar jumlah 
mereka yang setuju dengan negara 
berbasis agama tidak membesar. Angka 
mereka bergerak di antara 15-20%, begitu 
ada kegiatan politik menjadi besar. Jadi 
tidak masuk akal bila kita menginginkan 

persentase mereka yang setuju dengan 
negara berbasis agama menjadi 0%. 
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Saya tergelitik dengan hasil survei dari 
Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) yang diumumkan 
bulan Desember 2020. Bahwa mereka 
yang setuju dengan negara berbasis 
agama cenderung tinggi di tiga entitas, 
yaitu anak muda, orang perkotaan, dan 
perempuan. Kalau kita bicara anak muda 
dan perkotaan dan anak muda sudah 
banyak yang bicara, namun  sangat 
jarang melihat masalah ini dari sisi 
perempuan, dan dalam konteks ini malah 
justru lebih besar islamismenya. Inilah 
yang harus bersama-sama kita garap.  

Ini yang menurut kami sangat penting, 
karena masa depan Indonesia di tangan 
anak muda, orang perkotaan, dan 
perempuan. Kalau kita tidak dapat 
membendung arus ini pada anak muda 
dan perkotaan, bisa jadi 5 sampai 10 tahun 
ke depan semakin membesar. Upaya kita 
harus lebih memfokuskan dalam segmen 
anak muda dan perkotaan.  

Lalu dampak islamisme dari mana?. 
Tentu dari sosial media dan internet, kita 
bisa lihat perdebatan-perdebatan di 
sosial media kita yang dipenuhi dengan 
perdebatan soal agama dan politik. 
Sehingga polarisasi di tengah masyarakat 
kita semakin meruncing. Perdebatan 
antara mereka yang setuju dengan 
negara berdasar agama dengan mereka 
yang sekuler. Pertarungan wacana ini 
sangat keras dan tidak sehat. Menurut 
saya harus ada gerakan jalan tengah yang 
bisa memoderasi pertarungan dua kubu 
tersebut. Munculnya media-media jalan 
tengah menjadi sesuatu bagian penting 
untuk mengurangi polarisasi ini tidak 
terus menerus terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Konteks Indonesia dimana sebagai 
negara demokrasi harusnya ada 
kebebasan bersuara. Yang kita lihat 
orang-orang yang punya semangat 
islamisme lebih membahayakan. 
Menurut anda bagaimana negara 
menyikapi gerakan-gerakan islamisme 
ini?     

Kita harus kembali pada konstitusi dan 
konsensus negara kita. Kita harus 
dudukkan persoalan di situ. Ketika kita 
bicara demokrasi bahwa sebetulnya 
demokrasi yang kita anut bukanlah 
demokrasi yang sebebas-bebasnya, 
seperti di Eropa, Amerika dan lain-lain. 
Kita memiliki koridor konstitusi yakni 
Pancasila dan UUD 1945.Jadi, titik 
kuncinya di sini. Kebebasan untuk 
memilih dan dipilih selama dalam koridor 
tersebut tidak masalah. 

HTI dan FPI, mereka sudah keluar dari 
pagar konstitusi. Orang boleh berkumpul 
dan berserikat selama dalam koridor 
konstitusi tidak masalah. Koridor ini yang 
telah disepakati bersama dan sudah 
disepakati oleh para pendiri negara ini. 

  

Menariknya setelah pemerintah 
melakukan upaya-upaya seperti 
terhadap HTI dan FPI, apakah pada tahun 
2021 akan muncul gerakan-gerakan 
baru ataukah masyarakat akan jera?    

Inilah yang masih pekerjaan rumah besar 
bagi pemerintah dan kalangan Islam 
moderat. Jadi, yang dilakukan 
pemerintah hanya membubarkan wadah 
atau organisasinya. Tetapi pemerintah 
belum menyentuh isi dari wadah ini. 
Maka dari itu, setelah HTI dibubarkan, 
mereka yang masih bercita-cita ingin 
negara Islam masih mengampanyekan 
ide-ide mereka. Dan justru mereka 
menjadi lebih berani, lalu dalam konteks 
masa depan lebih berbahaya daripada 
saat mereka masih menyatu dalam 
organisasi. 

Hal yang sama dalam pembubaran FPI, 
kalau pemerintah tidak punya skema 
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yang baik dan komprehensif, untuk 
masuk mendekati ke kelompok 
masyarakat yang terlanjur sudah ikutan 
dan menjadi simpatisan mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2021 wacana ini akan masih 
terus terjadi. Untungnya di tahun 2021 
tidak ada kegiatan politik. Tetapi yang 
harus kita waspadai adalah mereka 
seringkali menunggangi atau 
mendompleng isu-isu besar untuk 
meraih simpati. Sebagai contoh 
persoalan vaksin. Mereka ikut berwacana 
dengan tidak mau divaksin, konspirasi, 
dan lain-lain.   

Jadi, kembali kepada diskursus lama soal 
populisme. Populisme ada macam-
macam, ada yang berbasis agama, ada 
yang berbasis gerakan kiri. Di Indonesia 
yang lebih menonjol adalah populisme 
berbasis agama. Mereka juga berwacana 
soal keadilan, soal "si kaya dengan si 
miskin", soal distribusi kekayaan, soal 
hutang, menjadi salah satu persoalan-
persoalan yang mereka wacanakan. 
Persoalan-persoalan tersebut kemudian 
dibumbui dengan agama. Itulah yang 
menjadikan diskursus atas populisme 
berbasis agama terjadi di Indonesia. 

Saya pernah menulis pada tahun 2017 
yakni soal Pilkada DKI. Salah satu kunci 
sukses kemenangan Anies Baswedan 
dalam Pilkada DKI (selain kasus al-
Maidah ayat 51) adalah ia berhasil 
menunggangi gelombang populisme 
berbasis agama di DKI. 

  

Kalau begitu, bagaimana sikap kita 
terhadap gerakan-gerakan populisme 
dan islamisme yang menurut anda akan 
terus muncul?  

Sebelumnya, kita harus memiliki 
pemetaan yang baik terhadap kelompok 
islamisme ini, tidak bisa satu pendekatan 
untuk semua, harus dipilah-pilah. Saya 
membagi kelompok dalam beberapa 
tingkatan. Level yang paling dalam adalah 
Terrorist, yakni mereka yang punya 
ideologi dan keberanian dalam aksi teror. 
Di Level kedua adalah hardliner, mereka 
memiliki ideologi yang sangat kuat untuk 
bercita-cita mendirikan negara Islam, 
tetapi tidak mempunyai keberanian. 
Level ketiga adalah Supporter. Supporter 
ini yang secara ideologi tidak sekuat Hard 
Liners dan Terrorist. Mereka ini berani 
menyumbang logistik, donasi, dan lain-
lain. Lalu level terakhir adalah adalah 
Simpatisan yang jumlahnya besar. 
Simpatisan ini lebih susah untuk 
dideteksi, tetapi cara mudah menilai 
adalah dengan ketika ada aksi terorisme, 

Saya pernah menulis 
pada tahun 2017 

yakni soal Pilkada 
DKI. Salah satu 

kunci sukses 
kemenangan Anies 

Baswedan dalam 
Pilkada DKI (selain 

kasus al-Maidah ayat 
51) adalah ia berhasil 

menunggangi 
gelombang 

populisme berbasis 
agama di DKI. 
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mereka cenderung diam dan tidak 
mengutuk.  

Menurut saya, terhadap level-level tadi 
harus dibedakan pendekatannya. Tentu 
pendekatan keamanan yang tepat harus 
di level Hard Liners dan Terrorist. Tetapi 
dalam level Supporter dan simpatisan 
dengan melakukan pendekatan budaya 
dan keagamaan jauh lebih efektif. Namun 
terdapat masalah juga — ketika 
pendekatan keamanan ditonjolkan —, 
maka justru ditakutkan pada level 
supporter dan simpatisan jumlahnya 
semakin membesar.    

Sebagai contoh kasus penembakan di KM 
50, pendekatan keamanan yang 
dilakukan pemerintah membuat 
kelompok tadi lebih bersimpati kepada 
kelompok lain semakin tinggi.  

Berikutnya yang menurut saya sangat 
penting adalah harus ada kelompok 
tengah yang lebih aktif bersuara. 
Memang tidak mudah menjadi kelompok 
tengah. Tetapi, orang yang berada di 
posisi ini sekarang ini jauh lebih penting 
dalam konteks polarisasi yang begitu 
tajam. Memang risikonya besar, menjadi 
target serang oleh kelompok kanan dan 
kiri, namun kalau kelompok tengah ini 
menyerah, maka pertarungan kelompok 
kiri dengan kanan akan betul-betul 
terjadi dan meruntuhkan kondisi sosial 
kebangsaan. Pemberdayaan kelompok 
tengah ini menjadi penting sebagai 
pendulum yang bisa menyeimbangkan 
antara kepentingan kelompok kanan dan 
kepentingan kelompok kiri.           
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Manusia akan menjadi mulia bila selalu 
mengevaluasi diri dengan memperbanyak 
introspeksi diri dan selalu berinovasi dalam 
menghadapi perubahan zaman. Kebanyakan 
manusia dengan mudahnya selalu 
menyalahkan orang lain saat mengalami 
kegagalan dalam hidupnya. Padahal, bila 
ditelusuri secara mendalam kebanyakan 
orang gagal dikarenakan sering 
meremehkan hal-hal kecil yang dianggap 
sepele. 

Untuk menyikapi masalah ini maka 
dibutuhkan kelapangan hati untuk selalu 
bersyukur saat menerima kenikmatan serta 
bersabar saat mendapatkan ujian maupun 
rintangan dengan berusaha semaksimal 
mungkin sehingga masalahnya menjadi 
terpecahkan. Dalam hal ini ada sebuah ayat 
yang penting sebagai bahan renungan, yaitu 
ayat yang berbunyi, 

ِ ۖ َوَما أََصابََك ِمن  ا أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن َّللاَّ مَّ

َسي ِئٍَة فَِمن نَّْفِسَك ۚ َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرُسوًلا ۚ َوَكفَٰى 

ِ َشِهيداا  بِاَّللَّ

Artinya: Apa saja nikmat yang kamu peroleh 
adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang 
menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu 
sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul 
kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah 
menjadi saksi. (QS. An-Nisa’: 79) 

Menurut Imam Qurthubi dalam Tafsirnya 
menjelaskan bahwa walau ayat ini ditujukan 
untuk Nabi tetapi maksud tujuannya untuk 

umatnya bahwa segala kenikmatan, 
kemudahan, kesehatan, keselamatan 
merupakan anugerah yang telah diberikan 
kepada Allah. Sebaliknya segala kesusahan, 
kekurangan dalam urusan rezeki, keuangan 
disebabkan kesalahan yang telah mereka 
lakukan. 

Sedangkan menurut Imam Al-Baghawi 
dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa 
kemenangan saat perang badar merupakan 
anugerah Allah dan kekalahan yang 
memakan banyak korban saat perang Uhud 
disebabkan karena mereka tak mau 
mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. 

Dari sini dapat dipahami bahwa evaluasi atau 
muhasabah sangat penting untuk 
pengembangan diri maupun mengoreksi 
kekurangan sehingga dirinya mampu 
menjadi pribadi yang selalu berinovasi dan 
tak ketinggalan zaman. 

Evaluasi kunci kesuksesan 

Waktu begitu penting bagi orang yang 
mengetahui fungsinya. Sebaliknya akan 
terasa tak berharga bagi orang yang tak 
menyadarinya. Ia akan tersadar saat ajalnya 
hendak menghampirinya tanpa ada bekal 
atau persiapan sebelumnya. 

Segala kejadian di alam semesta ini selalu 
berubah begitu cepatnya. Bila tidak 
dipersiapkan dengan baik maka seseorang 
menjadi makhluk yang paling rugi. Ia akan 
mengalami penyesalan yang sangat 
mendalam. 

hikmah 

Momentum Tahun Baru: 

Pentingnya Introspeksi Diri Agar 

Menjadi Pribadi yang lebih Berarti 

 Oleh: Moh Afif Sholeh, M.Ag 
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Salah satu cara agar menjadi manusia yang 
sukses adalah selalu melakukan evaluasi 
atas kekurangan yang melekat pada dirinya 
sehingga menambah kebaikan dirinya. Umar 
bin Khattab pernah berkata: 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم 

 قبل أن توزنوا

Introspeksi dirimu sebelum engkau dihisab 
kelak, serta ukurlah dirimu sebelum amalmu 
diminta pertanggungjawaban. 

Dari sini, momentum pergantian tahun 
diharapkan agar menjadi bahan evaluasi 
agar tahun yang akan datang menjadi lebih 
baik, segala kekurangan, kesalahannya 
dapat diperbaiki sehingga ia tak merugi. 

Imam Ar-Razi dalam Tafsirnya Mafatih al-
Ghaib menjelaskan bahwa kenikmatan itu 
tak dapat diketahui. ketika hilang maka baru 
bisa dirasakan. Manusia tak mengerti akan 
pentingnya kesehatan. Ia akan tersadar saat 
ia sembuh dari sakitnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangkitkan Dirimu Dari Keterpurukan 

Setiap orang selalu mempunyai harapan dan 
keinginan di tahun yang baru berganti. 
Tahun sebelumnya tinggal kenangan dan 
menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih 
baik di waktu selanjutnya. 

Imam Qusyairi dalam Risalahnya 
menjelaskan bahwa jangan terlalu 
menyibukkan diri dengan waktu yang telah 
lewat karena akan menghalangi waktu 
selanjutnya. 

Abu al-Lais as-Samarkandi dalam Tanbih al-
Ghafilin memberikan tips agar manusia 
bangkit dari keterpurukannya. Seyogyanya 
orang yang berakal bangkit dari 
keterpurukan atau kealpaannya. Ada empat 
Tanda-tandanya, yaitu: 

Pertama, Mampu mengatur urusan 
keduniaan dengan rasa qana’ah (menerima), 
dan tak terburu-buru. 

Kedua, ia mengamalkan urusan akhirat 
dengan rasa semangat dan cepat. 

Ketiga, Ia selalu berupaya mengamalkan 
ajaran agama dengan ilmu dan bersungguh-
sungguh. 

Keempat, berupaya mengatur urusan 
manusia dengan cara yang santun dan 
terorganisir. 

Maka dari, Selagi kita masih sehat 
pergunakan untuk berbuat kebaikan. Begitu 
juga selagi ada kesempatan gunakan untuk 
memperbanyak bekal dengan tak mengikuti 
langkah syaitan. 

 

  

Introspeksi dirimu 
sebelum engkau 

dihisab kelak, serta 
ukurlah dirimu 

sebelum amalmu 
diminta 

pertanggungjawaban. 
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HAROKAH ISLAMIYAH  

Harokah islamiyah terdiri dari gabungan dua 
kata, yaitu harokah dan islamiyah. Secara 
bahasa, kata harokah merupakan bentuk 
masdar dari kata haruka, yahruku, harkan, 
harokatan, yang memiliki makna dasar: 
memotong, memukul, bergerak, dll. Jika 
diambil benang merahnya, seluruh kata yang 
dibangun dari huruf ha, ra’, kaf, memiliki 
makna antonim dari diam. 

Sedangkan islamiyyah sendiri berakar dari 
kata Islam. Kemudian ditambahkan huruf ya’ 
dan ta’ ta’nits di belakangnya menyimpan 
makna sifat. Sehingga kata islamiyyah 
bermakna bersifat islami. Jadi secara istilah 
harokah islamiyah adalah gerakan yang 
bersifat islami, yang di dalamnya terdapat 
unsur-unsur keislaman. 

Secara istilah harokah adalah semua 
pekerjaan dan semua upaya. Ada juga yang 
memaknai sebagai sesuatu yang dijadikan 
untuk bergerak, atau sesuatu yang dijadikan 
memiliki gerak. Ada juga yang memberikan 
makna, bahwa harokah itu adalah keluar dari 
diam. Artinya, setelah keluar dari diam, lalu 

bergerak sesuai dengan arah dan tujuan. 
Ketika digabungkan menjadi harokah 
islamiyah adalah gerakan yang bersifat 
islami. 

Dalam Al-Qur’an sendiri, kata harokah 
islamiyyah tidak digunakan, begitu juga 
dalam Hadits. Hanya saja dalam Al-Qur’an 
pernah menggunakan derivasinya dengan 
bentuk tuharrik yang di dalamnya terdapat 
makna perbuatan ganda. Kata tersebut 
merupakan satu satunya akar kata harokah 
yang terdapat dalam Al-Qur’an. Dapat 
ditemukan dalam surah al-Qiyamah ayat 16, 
“Janganlah engkau gerakkan mulutmu 
karena berburu-buru membaca Al-Qur’an.” 

Dalam hadits, kata harokah yang bermakna 
gerakan juga tidak populer, boleh jadi tidak 
digunakan. Namun dalam bentuk 
derivasinya, beberapa kali digunakan. 
Misalnya hadits yang membicarakan tentang 
gerakan jari ketika tasyahhud shalat. Dan di 
konteks lain juga digunakan. 

istilah 

Harokah  Islamiyah, Siyasah 

Islamiyah, dan Daulah Islamiyah 

Oleh: Khoirul Anwar Afa 
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Di kitab-kitab klasik cukup sering kata 
harokah digunakan. Misalnya digunakan 
dalam kitab-kitab fiqih, yang membicarakan 
tentang gerakan hati ketika beribadah. Atau 
di kitab-kitab akhlak tasawuf juga 

membicarakan tema yang sama. Dapat juga 
ditemukan dalam kitab-kitab akhlak, 
misalnya berbicara tentang Islam sebagai 
gerakan sosial yang sangat luas, bahkan 
tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. 

  

SIYASAH ISLAMIYAH  

        

Siyasah islamiyah juga merupakan bentuk 
idlafi dari dua kata. Adapun kata yang 
terakhir sudah penulis singgung 
sebelumnya dengan singkat. Di sini yang 
perlu diulas adalah tentang siyasah. Secara 
bahasa kata siyasah berasal dari kata dasar 
sâsa, sin yang pertama terdapat alifnya, dan 
yang kedua tanpa alif. Makna dasarnya 
adalah melatih, mengatur, memimpin, 
memerintah, dll. 

Dalam kamus Bahasa Arab ditemukan 
kalimat, sâsa ad-Dawwab artinya mendidik 
hewan dan melatihnya dengan penuh 
perhatian. Ditemukan juga kalimat sâsa 
umȗra an-Nâs bil Haq, yang artinya adalah 
mendampingi orang untuk meresapi 
perkara yang diajarkan. Makna-makna itu 
juga masuk dalam bentuk masdarnya, 
siyasah. 

Makna yang sama dapat dirujuk dalam 
Kamus al-Munawir, di sana disebutkan 
memiliki makna manejemen, kebijakan, 
siasat, dll. Sehingga secara istilah, kata 
siyasah adalah gerakan atau upaya yang di 
dalamnya terdapat kebijakan, memimpin 
rakyat menjadi lebih baik. Istilah seperti ini 
dalam kamus bahasa Arab diarahkan pada 
kepemimpinan khulafa’ ar-Rasyidun. Lalu 

kata islamiyah yang diidlafikan dengan kata 
tersebut bermakna bersifat islami. Siyasah 
islamiyah adalah kebijakan, kepemimpinan, 
politik yang bersifat islami. 

Dalam Al-Qur’an, kata siyasah tidak pernah 
digunakan, baik dari bentuk tekstualnya 
maupun bentuk derivasi katanya. Ini bisa 
dikuatkan dengan merujuk kitab Mu’jam 
Mufahras dan Mufradat al-Qur’an, bahwa 
kata siyasah maupun bentuk akar katanya 
tidak ditemukan dalam Al-Qur’an. Namun 
berbeda dengan Hadits, ada beberapa 
derivasi katanya digunakan di sana. 
Misalnya, ketika Nabi Muhammad bersabda, 
“Kaum bani Israil telah dipimpin langsung 
oleh para nabi, begitu para nabi meninggal 
lalu datang nabi setelahnya.” Di dalam hadits 
ini terdapat kata tusawwisuhum yang 
merupakan akar kata dari sâsa. 

Kata siyasah maupun kata turunannya 
sangat populer dalam kitab-kitab klasik, 
karena tema tentang ini cukup menarik 
perhatian para ulama terdahulu. Meskipun 
tidak semua ulama tertarik dengan kajian 
siyasah. Misalnya dapat ditemukan juga 
dalam kitab-kitab bergenre Fiqih, Siyasah, 
akhlak, kajian ulumul hadits, dll. 

DAULAH ISLAMIYAH    

Kata daulah islamiyah ini juga merupakan 
gabungan dari dua kata, yaitu daulah dan 
islamiyah. Secara bahasa daulah sendiri 
bermakna pemerintah atau Negara. Dalam 
bahasa Arab, kata tersebut dibangun dari 
kata dasar dâla, yadȗlu, daulan atau 

daulatan, terjemahannya beredar, berputar, 
berubah, berganti, dll. Maka ketika kata dasar 
itu berubah menjadi kata ad-Dȗlah, yaitu mâ 
yatadâwalu yang maknanya sesuatu yang 
dipergilirkan. 
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Dalam istilah Arab kata daulah juga 
digunakan identik dengan pemerintahan 
atau sitem Negara yang menerima adanya 
diplomasi. Sehingga populer sekali disebut 
ad-Daulah al-Mu’tamad ilaiha dan ad-Daulah 
al-Mufidu ilaiha.  Istilah yang terakhir 
memiliki makna Negara yang menerima 
rekonsiliasi dengan Negara lain. Jika 
demikian, maka ketika digabungkan dengan 
kata islamiyah, yang dimaksud adalah sistem 
Negara yang menerapkan nilai-nilai Islam. 
Atau Negara yang berkarakter islami. 

Dalam Al-Qur’an, kata daulah dan akar 
katanya paling tidak memiliki dua makna. 
Pertama, daulah bermakna bagian. Kedua, 
bermakna Negara. Namun menurut ar-
Raghib al-Asfahani kata ad-Daulah dan ad-
Dȗlah itu pada hakikatnya sama. Bedanya 
kalau yang pertama berkaitan dengan harta, 
kalau yang kedua berkaitan dengan perang 

dan kedudukan. Ini bisa dirujuk pada surah 
Al-Hasyr ayat 7. Kedua, makna kemenangan 
atau kepemimpinan, sebagaimana 
disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 140. 

Dalam Hadits, kata ad-Daulah ini tidak 
populer, baik yang berbicara tentang Negara 
maupun pemerintahan. Hanya saja, kata 
tersebut dikembangkan oleh para intelektual 
muslim. Mulai dari era awal hingga saat ini. 
Khususnya di Negara-negara muslim, kata 
tersebut sangat populer dan identik menjadi 
bahasan publik ketika membicarakan 
tentang konteks kenegaraan.  Sehingga 
dalam kitab-kitab klasik maupun modern, 
kata daulah islamiyah sering menjadi 
diskursus penting. 
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