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Assalamu'alaikum wr. wb. 

Keberadaan naskah-naskah keagamaan sangat diperlukan pada 
saat ini. Ini terkait dengan kebutuhan umat terhadap materi
materi dakwah Islam yang aktual, tajam, dan komprehensif. 
Tema dakwah yang aktual adalah salah satu cara untuk 
memberikan wawasan kepada umat terkait isu-isu keagamaan. 

Kumpulan naskah tahun baru hijriyah ini merupakan kumpulan 
artikel yang pernah dipublikasikan oleh Direktorat Penerangan 
Agama Islam. Tulisan ini disusun oleh para ahli, ditambah 
dengan artikel dari berbagai sumber. 

Buku ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan umat akan 
materi dakwah Islam yang aktual. Semoga dapat bermanfaat 
bagi semuanya. 
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SELAMAT DATANG ABAD 

15HIJRIYAH 

Saudara-saudara kaum Muslimin-Muslimat yang sangat 

kami cintai. Mari kita perhatikan Firman Allah berikut ini: 

"Demi masa, sungguh manusia (hidup) merugi, kecuali 

yang beriman, beramal shalih, senantiasa saling mengisi dengan 

kebenaran, dan saling mengisi dengan kesabaran". 

Demikianlah maksudnya kurang lebih ayat-ayat surah al

Ashr, dimana Allah memperingatkan manusia tentang penting 

atau maha pentingnya masa, waktu, tempo atau umur. Masa 

sedetik adalah maha penting, apalagi semenit, sejam, 

sehari, seminggu, sebulan, setahun, apalagi se-abad yang 

lamanya 100 tahun itu. 

Islam sudah berkembang lebih 14 abad lamanya, 

terhitung dari mulai turunnya ayat pertama, sepuluh tahun 

sebelum Hijrah, yang kita jadikan awal perhitungan tahun 

Hijriyah. Sungguh maha penting memperingati pergantian 

abad 14 dengan abad 15, sebab segala peristiwa baik dan 
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buruk, kecil dan besar yang terjadi selama 14 abad, adalah 

bukti bagaimana hebatnya DAY A-T AHAN-nya agama Islam dan 

umat Islam, karma semua senjata, kekuatan dan kemampuan 

manusia biadab dan beradab sudah dicobakan untuk 

melenyapkan Islam dan umatnya. 

Sudah selayaknya setiap umat Islam 

berbangga hati terhadap ketahanan dan kemampuan 

agama Islam dan umatnya. Kalau segala kekuatan musuh Islam 

selama 14 abad terbukti tidak mampu melenyapkan Islam dan 

umatnya, maka sudah wajar kalau pada setiap diri umat 

Islam timbul kapercayaan dan keyakinan, bahwa dalam 

abad-abad yang akan datang pun, musuh-musuh Islam di 

Timur dan di Barat juga tidak akan mampu melenyapkannya, 

insya Allah. Makin yakinlah setiap umat Islam di dunia ini, akan 

jaminan Allah dalam ayat 9 surah al-Hijr: 

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan ajaran (al

Qur' an = Islam) itu, dan sungguh Kamilah yang menjaganya". 

Dalam ayat 28 dan 29 surah al-Fath, Allah menegaskan 

bahwa Islam akan tetap berkembang dan meluas, sekalipun akan 

tetap ditantang oleh musuh-musuhnya: 
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~r · · - ~' -. ~ -. h·- ~~ \A!' · • r " ~.)J- ~ ~ • ..)~~ 

Artinya: "Ia (Allah)-lah yang telah mengutus Rasul-Nya 

membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan mengalahkan 

agama-agama seluruhnya, dan (tentang ini) Cukup Allah sendiri 

menjadi saksinya". "Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang 

besertanya, bersifat tegas terhadap orang-orang kafir dan penuh rasa 

kasih sayang selama mereka, mereka tampak banyak ruku' dan sujud 

mengharapkan keridhaan Allah". 

Sekalipun telah dijamin oleh Allah, jangan dikira bahwa 

dimasa sekarang, apalagi masa yang akan datang, tantangan 

dari musuh-musuh itu akan lenyap atau berkurang. 

Malah sebaliknya, tantangan itu akan semakin 

menghebat dan mungkin akan semakin 

mengganas. 

Bahkan umat Islam di bawah penguasa-penguasa 

orang-orang yang mengaku beragama Islam saja pun banyak 
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yang menderita, mendapat tekanan dan lain-lain sebagainya. 

Bertambah besarlah rasa syukur kita kepada Allah, bahwa 

sampai sekarang ini, agama Islam tetap berkembang, dan umat 

Islam masih berdiri dan hidup. 

Inilah yang harus kita pentingkan dalam menyambut 

kedatangan abad ke-15 H yang sudah disepakati oleh semua 

negara Islam dan ummatnya akan dirayakan dan 

diperingati selama 5 tahun terus menerus. 

Umurnnya bangsa-bangsa dan golongan-golongan 

agama menetapkan permulaan perhitungan tahun 

mereka dengan peristiwa kelahiran orang penting, hanya kita 

umat Islam saja yang tidak memulai perhitungan tahun 

dengan kelahiran Nabi kita Muhammad saw. Bukanlah karena 

kelahiran beliau dianggap tidak penting, tetapi malah maha 

penting, tetapi untuk menyuburkan semangat jihad dan 

juang, dimulailah perhitungan tahun dengan peristiwa Hijrah 

Nabi Muhammad saw. dari Mekkah ke Madinah, sehingga 

dinamakan Tahun Hijriyah atau Abad Hijriyah. 

Sejak jaman jahiliyah, bangsa Arab sudah mempunyai 

perhitungan hari, minggu dan bulan, tetapi belum 

mempunyai perhitungan tahun. Tahun dinamakan 

berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 

di tahun itu. Misalnya Tahun Gajah, Tahun Kenabian, Tahun 
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Azan (di tahun mana disyariatkan azan), Tahun Duka-cita 

(tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah) dan lain-lain 

sebagainya. 

Perhitungan tahun berdasarkan kejadian hijrah · dimulai 

pada tahun 17 Hijriyah, yaitu 17 tahun sesudah kejadian hijrah 

itu sendiri, atau 7 tahun sesudah wafatnya Nabi 

Muhammad saw·, di jaman pemerintahan Khalifah Umar Bin 

Khaththab r.a. Menurut al-Sya'bi, yang mendorong 

diambilnya keputusan tersebut ialah adanya surat dari Abu Musa 

al-Asy'ari, Amir (Gubemur) di Bashrah kepada Khalifah Umar 

Bin Khattab, yang menerangkan bahwa beliau menerima surat 

dari Khalifah Umar Bin Khattab sendiri yang tidak bertanggal 

dan hal ini menimbulkan kesulitan. 

Menurut riwayat Maimuri Bin Maharun, pada suatu hari 

dibawalah kepada Khalifah Umar sebuah dokumen bertanda 

Sya'ban tanpa tahun. Khalifah bertanya bulan Sya'ban yang 

mana, Sya'ban tahun inikah atau sebelumnya? Tak seorang jua 

yang dapat menjawab· Sebab itu Khalifah memanggil semua 

orang terkemuka untuk membahas masalah itu, agar tidak 

terjadi lagi keraguan dimasa yang akan datang. Semua 

berpendapat perlu adanya penanggalan, perlu ditetapkan 

perhitungan tahun di samping perhitungan hari dan 

bulan.Berbagai saran dikemukakan, antara lain agar 
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perhitungan tahun ditetapkan dimulai dengan tahun 

lahirnya Nabi Muhammad saw.; dengan tahun wafatnya 

Rasulullah saw.; dengan tahun permulaan turunnya 

wahyu (atau kenabian), dengan tahun terjadinya 

perang Badar, dengan peristiwa hijrah Nabi dari 

Makkah ke Madinah. 

Saran terakhir ini berasal dari Sahabat Ali Bin Abi 

Thalib r.a. dengan ucapan beliau: "Dimulai dari Tahun 

Hijrahnya Rasulullah saw. meninggalkan daerah Syirk". 

Saran ini diterima oleh semua orang, termasuk Khalifah sendiri. 

Sejak waktu itu lahirlah perhitungan Tahun Hijriyah 

yang sampai hari ini dipergunakan oleh seluruh 

dunia Islam. Tahun baru Hijriyah dimulai dari tanggal 1 

Muharram. 

Sungguh penting artinya penetapan itu, karena 

peristiwa hijrah merupakan peristiwa penting yang 

bersejarah, yang merupakan pemisah antara masa 

Makkah dan masa Madinah. Hijrah merupakan 

"fajar" subuh dalam perjuangan Rasulullah, sebagai tanda. 

berakhirnya "malam" yang gelap gulita penuh penderitaan, dan 

mulainya "siang" yang terang benderang yang penuh 

harapan. Hijrah merupakan menyingsingnya fajar 

yang mengawali terbitnya matahari kejayaan di pagi cerah, 
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yang akan menyinari kehidupan, umat yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah. 

Hijrah membawa perubahan yang penting d a I am 

perkembangan sejarah Islam dan ummatnya. Prof. 

Charles Issawi dalam "The Historical Role of Muhammad" 

(Peranan Sejarah Dari Muhammad) menulis: "Jikalau ada 

seorang yang telah ;mengubah jalannya sejarah, maka orang itu 

adalah Muhammad". (If any one changed the course of history 

that man was Muhammad). Michael Heart dalam bukunya "The 

Hundred a ranking of the most inflencial person in history" 

menempatkan Muhammad manusia pertama dari seluruh orang 

atau Manusia besar yang pernah terlahir di dunia ini, 

dengan alasan hanya Muhammad sajalah dalam sejarah 

manusia yang benar-benar berhasil besar dalam agama dan 

kemasyarakatan (He was the only man in history who was 

suprenely succesful in both religious and secular level). 

Umat Islam pernah menguasai dunia dalam waktu yang 

lama, dan penguasaan itu tidak mungkin menjadi 

kenyataan, seandainya Rasulullah saw, gaga! 

melaksanakan misinya pada masa permulaan, sebab peristiwa

peristiwa besar yang mengiringinya adalah lanjutan dan 

pengembangan belaka dari pondasi yang beliau letakkan 

sebelurnnya. Suksesnya perjuangan Rasulullah saw pada. kurun 
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Madinah; setelah terjadinya peristiwa hijrah, merupakan sebab 

pertama bagi suksesnya penyebaran dan pengembangan Islam. 

"Hari Hijrah adalah titik tolak sesarah baru", demikian kata 

Prof. Dr. M. Hasbi ash-Shiddieqy. 

Meskipun 1 Muharram setiap tahun sudah d i j ad i k an 

hari li bur, nam un kenya taan membuktikan, masih 

banyak umat Islam yang tidak mengetahui dan karena 

itu tidak menyambutnya sebagai Tahun Baru Islam. 

Mereka Lebih merayakan Tahun Baru 1 Januari daripada Tahun 

Baru Hijriyah, yaitu 1 Muharram. 

HIJRAH RASULULLAH SAW. 

Sebagai Rasul (Utusan) Allah terakhir, tidak kurang dari 13 

tahun lamanya Nabi Muhammad saw. berda'wah menyebarkan 

agama Islam di Makkah, sebagaimana rasul-rasul Allah yang 

lain, sebagai tersebut dalam surah al-Maidah 99: 

Artinya: "Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan." 

Sebagaimana tanahnya yang kering tandus, hati penduduk 

Makkah pun ketika itu adalah gersang untuk menerima benih 

Islam yang ditebarkan Rasulullah saw. Jalan perjuangan 

Rasulullah saw. untuk menyampaikan agama Islam di 
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Makkah bukanlah jalan yang rata dan lempang, tetapi berliku

liku, turun naik penuh duri di bawah terik matahari. Banyak 

halangan dan rintangan yang beliau temui, banyak 

kesulitan dan bahaya yang beliau jumpai, namun beliau tidak 

pemah mundur walau setapak, tidak pernah berkisar 

sekalipun sejari dalam penyebaran, menegakkan dan 

membela agama sud ini. 

Sekalipun hati penduduk Makkah gersang, namun karena 

Islam sebagai bibit unggul, ia tetap tumbuh dan akhirnya 

mendapat tanah yang lebih subur di hati bebarapa puluh 

penduduk Makkah dan beberapa orang yang berasal dari 

Madinah yang datang ke Makkah setiap musim haji secara 

jahiliyah. Akhimya agama Islam tersebar pula di Madinah 

sebelum hijrah Rasulullah saw. ke sana. 

Karena berbagai usaha penduduk Makkah untuk 

menggagalkan perjuangan Rasulullah saw. tidak berhasil, 

akhirnya, penduduk Makkah mulai melakukan penganiayaan

penganiayaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Yasir dan 

isteri ditusuk dengan pedang terhunus sampai tewas di hadapan 

orang banyak, Bilal diikat dan diseret di padang pasir yang terik, 

Ialu dihimpit dengan batu besar agar mati. Untung ditebus oleh 

Abu Bakar Sidik, lalu dibebaskan dan dimerdekakan. Akhimya 

Rasulullah saw. sendiri mau dibunuh dengan mengerahkan 
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sekelompok pemuda bersenjata pedang terdiri dari segala suku, 

agar menjadi tanggurigjawab bersama, agar keluarga Rasulullah 

tak mampu membalas, hila Rasulullah telah tewas. Allah 

memberitahu rencana jahat itu kepada Rasulullah dengan 

wahyu-Nya surah al-Anfal30: 

Artinya: "Dan (ingatlah) orang-orang kafir (Quraisy) 

merencanakan daya upaya terhadap engkau untuk menangkap, 

membunuh atau mengusirmu. Mereka merencanakan tipu muslihat dan 

Allah menggagalkannya dengan tipu muslihat pula, dan Allah adalah 

sebaik-baik Pembalas tipu muslihat". 

Rasulullah memerintahkan Ali tidur di tempat 

tidur beliau untuk mengelabuhi mereka. Dan 

dengan pertolongan Allah, Rasulullah berhasil lolos dari 

kepungan pemuda-pemuda kafir Quraisy yang sudah 

siap mengepung rumah untuk membunuh beliau. Ketika 

mereka menyerbu masuk, hanya mereka mendapati Ali, dan Ali 

tidak mau memberitahukan ke mana perginya Rasulullah 

saw. Ali mereka siksa. 

Dengan ditemani Abu Bakar Siddiq, Rasulullah 
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pada malam itu berangkat menuju gua di bukit Tsur. Orang

orang kafir mengejar beliau sampai ke pintu gua tersebut, 

tetapi mereka tidak masuk karena di pintu gua tersebut 

terdapat jaring laba-laba dan sarang burung merpati yang 

sedang bertelor. Mereka berkesimpulan tidak mungkin Nabi 

berada di dalam gua tersebut. 

Melihat musuh berada di pintu gua, Abu Bakar 

menjadi cemas .. Lalu Rasulullah berkata; "Jangan engkau cemas, 

kita tidak sendirian, sungguh Allah adalah beserta kita'' 

sebagai tersebut dalam surah Taubah 40: 

Artinya: "Kiranya kamu tidak menolongnya, Allah telah 

menolongnya di saat ia diusir orang-orang kafir, ketika ia berduaan di dalam 

gua, berkatalah ia kepada sahabatnya itu: Janganlah engkau cemas, sungguh 

Allah beserta kita. Maka Allah menurunkanlah ketenangan atasnya, dan 

Allah kuatkan dia dengan ten tara yang tak dapat dilihat". 

Setelah merasa aman, keluarlah Rasulullah dan Abu 
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Bakar dari gua, bertolak menuju Madinah, satu perjalanan yang 

jauh dan menghadapi banyak kesukaran, karena dikejar-kejar 

oleh orang-orang yang mau membunuh beliau. Siapa yang 

berhasil membunuh beliau, pembesar-pembesar Quraisy 

menjanjikan hadiah 100 ekor unta. Akhimya beliau tiba di Quba 5 

km dari Madinah. Beliau istirahat beberapa hari dan berhasil 

mendirikan sebuah masjid, yaitu masjid pertama yang dibangun 

Rasulullah. Pada hari Jumat beliau berangkat ke Madinah yang 

sebelumnya bernama Yatsrib, dimana Rasulullah bersama kaum 

Muhajirin dan Anshor mendirikan masjid yang kita sebut Masjid 

Nabawi sekarang ini. 

Hijrah dalam bahasa Arab mempunyai banyak 

arti, y ai tu: Meninggalkan sua tu perbuatan, at au 

mengasingkan diri dari pergaulan, atau berpindah dari 

satu tempat ke tempat yang lain. 

12 

Dalam sejarah Islam terjadi beberapa kali hijrah: 

1. Hijrah kesatu, yaitu pada tahun ke-5 

Kenabian yang dilakukan oleh 15 orang Islam. 10 pria 

dan 5 wanita, ke Ethiopia. 

2. Hijrah kedua pada tahun 7 Kenabian dilakukan 

oleh 101 orang, terdiri 83 pria, 18 wanita, juga ke 

Ethiopia, yaitu sesudah terjadi pemboikotan kaum 
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Quraisy terhadap Rasulullah saw. dan pengikut beliau. 

3. Hijrah ketiga pada tahun 13 Kenabian, yaitu hijrahnya 

Rasulullah saw. beserta 200 orang pengikut beliau ke 

Madinah. 

Selain itu pada tahun 10 Kenabian, setelah meninggalnya 

Khadijah dan Abu Thalib, yang keduanya merupakan 

tulang punggung dan benteng perjuangan Rasulullah 

saw., beliau pernah berangkat ke Thaif mengharapkan 

bantuan penduduk Thaif yang dikenal baik, tetapi bukan 

bantuan yang beliau peroleh, malah beliau dihina, diusir dan 

dilempari batu bersama-sama oleh penduduk Thaif. 

Syaikh Mahmoud Shaltout, Rektor Universitas al-Azhar 

menulis: 

"Kaum Muslimin melakukan hijrah fisik bukanlah lari 

untuk menyelamatkan diri, tidak karena merasa lemah, 

menghadapi musuh yang sangat besar, bukan karena harta 

benda atau ambisi Kekuasaan, tetapi hijrah fisik itu mereka 

lakukan sebagai kelanjutan dan buah hijrah hati nurani, 

realisasi untuk menegakkan kebenaran dan 

menghancurkan kebatilan". 

Letnan Jenderal (Pur) H. Sudirman, ex. Komandan Ses-
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koad menulis tentang hijrah sebagai berikut: 

"Hijrah adalah satu gerakan strategis untuk mencapai 

kemenangan di medan laga dan kemenangan pula di masa 

damai. Hijrah juga merupakan gerakan taktis, untuk 

memperoleh ruang gerak yang lebih bebas dan aman, dan 

untuk memperoleh waktu yang lebih baik. Hijrah Nabi ke 

Madinah sebagai gerakan taktis, untuk mencari medan bagi 

ruang gerak yang lebih baik, karena di Makkah sudah 

tidak dapat lagi berdakwah dengan bebas dan aman. Hijrah 

ke Madinah sebagai gerakan taktis, agar Nabi dapat 

mengadakan konsolidasi pasukan, mengatur barisan umat, 

menertibkan shaf jamaah, termasuk mempersiapkan alat 

perlengkapan dan logistik, yang di Makkah tidak dapat 

dilakukan. Di Madinah Rasulullah mempunyai waktu untuk 

melakukan persiapan dalam bidang fisik material, di 

samping mempersiapkan mental umat yang bersumber 

kepada iman dan taqwa". 

Berbeda dengan di Mekkah selama 13 tahun, di Madinah 

selama 10 tahun, benih Islam mendapat tanah yang subur, 

sehingga tumbuh dengan cepat menjadi pohon yang rindang, 

yang akamya terhunjam ke dalam bumi dan pucuknya 

menjulang ke langit tinggi, berdaun lebat berbuah lezat. 
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Sebagai tersebut dalam surah ai-Fath 29: 

Artinya: 11 Seperti satu pohon, keluar sebagai tunas (lemah), lalu 

menjadi besar dan kuat, semakin besar kokoh, akhirnya berdiri tegap 

dengan dahan dan ranting (berdaun dan berbuah), membanggakan petani 

yang menanamnya, menjadikan orang-orang kafir menjadi dengki ka 

renanya. 11 

Demikianlah hijrah yang dilakukan Rasulullah 

saw. dan umat Islam 14 abad yang silam, meninggalkan 

keluarga, harta benda dan kampung halaman yang mereka 

cintai di Mekkah, adalah manifestasi keimanan kepada Allah, 

melanjutkan perjuangan yang tak kenai menyerah untuk 

menegakkan dan membela aqidah, dalam rangka mencapai 

keridhaan Allah semata. 

Memperingati hijrah dalam pergantian setiap tahun, 

apalagi abad, untuk mengingatkan kita Muslimin dan Muslimat 

dalam abad sekarang, apalagi di abad ke-15 nanti, yang sudah 

menjadi umat terbesar di dunia ini, akan semua peristiwa hijrah 

yang mengandung banyak pelajaran itu. Mengingatkan 

peristiwa ini kepada anak cucu kita. Untuk itulah para Sahabat 
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di bawah Khalifah Umar bin Khatthab r.a. menetapkan HIJRAH 

itu menjadi perhitungan tahun dalam kalender umat Islam. 

Bukan hari lahir Rasulullah, bukan hari turunnya wahyu 

pertama (Kenabian), bukan perang Badar dan lain-lain. 

Bukan hanya untuk kita peringati, tetapi untuk kita teladani ... ! 

KEBANGKITAN UMAT ISLAM 

Perkembangan Islam yang amat berat selama 13 tahun di 

Mekkah, sesudah hijrah menjadi lancar. Baik kita ingat dan 

catat manusia pertama dan berikutnya dalam mengemban 

risalah Muhammad saw. sebagai berikut: 

Orang pertama ialah Khadijah, wanita, isteri Rasulullah 

saw. Kedua :Ali Bin Abi Thalib, pemuda, anak paman beliau 

Abu Thalib. Ketiga :Abu Bakar Siddiq, orang tua, cendekiawan, 

dikenal semua orang kebaikannya. 

Keempat :Zaid Bin Haritsah, bekas hamba sahaya, 

yang beliau merdekakan dan menjadi anak angkat beliau sendiri. 

Kelima Utsman Bin Affaan. 

Keenam Thalhah Bin Ubaidillah. Ketujuh Zubair Bin 

Awwam. Kedelapan Sa'ad Bin Abi Waqqash. Kesembilan Abu 

Ubaidah BinJarrah. Kesepuluh Abdur Rahman Bin Auf. 

Dalam tahun 1975 menurut buku World Muslim 

Gazet-teer ummat Islam di dunia berjumlah 907.000.000 

jiwa manusia. Sekarang diperkirakan para pengamat sudah 
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melebihi 1.000.000.000 jiwa. Diperkirakan tak lama lagi dalam 

abad ke-15 H umat Islam akan menjadi umat terbesar jumlahnya 

di dunia ini. 

Loth rop Stoddard dalam bukunya "The New World of 

Islam" menulis: 

"Bangkitnya Islam, barangkali, satu peristiwa paling 

menakjubkan dalam sejarah manusia. Dalam tempo seabad 

saja, dari gurun tandus dan suku bangsa terbelakang, Islam telah 

tersebar hampir meliputi separuh dunia''. 

Dalam 3 abad pertama (650-1000 M) bagian-bagian dunia 

yang dikuasai oleh Islam adalah bagian-bagian yang paling maju 

dan memiliki peradaban yang amat tinggi, tulis Lothrop 

Stoddard selanjutnya. Islam masuk ke Indonesia dalam abad 

pertama Hijriyah (abad 7/8 M) langsung dari Arab ke 

pesisir barat Sumatera. Berdirinya. kerajaan Islam pertama di Aceh 

adalah menunjukkan bagaimana pesat majunya Islam memasuki 

Indonesia. Islam akhirnya memasuki Pulau Jawa melalui Jawa 

Barat. Sunan Gunung Jati memainkan peranan paling penting 

dalam penyebaran Islam di Cirebon, Banten, Sunda Kelapa 

dan Pajajaran. Menurut M. Salmun, rakyat Pakuan Pajajaran 

menganut Islam pada bulan Muharram tahun Alip, yaitu tahun 

Saka 1501 atau 1 Maret 1579 M. 

Islam ditebarkan oleh para saudagar, sebab hampir setiap 
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saudagar Islam yang masuk ke Indonesia dari Arab atau 

India, selain dengan tujuan dagang, juga adalah untuk 

menyebarkan agama Islam. Berbeda dengan bangsa Eropa yang 

masuk ke Indonesia juga dengan maksud berdagang 

juga adalah untuk menjajah, dengan kekuatan tentara. 

Pedagang-pedagang Muslim tidak pernah ada niat menjajah 

tidak pernah berniat atau bertindak untuk menghancurkan 

penduduk, harta benda dan milik mereka. Demikian 

menurut John Crawford dalam bukunya "History of East 

Indies Archipelago". Sebab itulah agama Islam yang mereka 

ajarkan mendapat sambutan yang baik dari penduduk. Selain itu, 

sebagaimana kita ketahui, agama Islam sendiri adalah agama 

yang paling lengkap sempurna, sesuai dengan fitrah 

man usia, gampang difahamkan. 

Kita berhutang budi kepada mereka ini, dan kepada 

Ulama-ulama Mujahid, Muballigh-muballigh pejuang dan 

Muslim-muslim perintis yang memelopori penyebaran Islam di 

tanah air kita, juga terhadap semua Mujahid yang 

meneruskan perjuangan mereka sampai sekarang dan sampai 

kiamat. Berbagai kekuatan raksasa terus-menerus mencoba 

melenyapkan Islam dari tanah air kita, namun sebagian besar 

dari mereka tetap memegang aqidah Islamiyah. Setiap yang 

merasa diri betul-betul beragama Islam, siapa pun harus 
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turut berjuang mempertahankan aqidah Islamiyah di tanah air 

kita. Apalagi yang merasa beragama Islam dan 

mempunyai kedudukan dan kekuasaan dalam negara kita ini, 

di atas pundak merekalah kewajiban ini terutama dipikulkan 

Allah. Janganlah kebalikannya dengan kedudukan dan 

kekuasaan itu mereka malah turut menghancurkan agama 

mereka sendiri di tanah air dan negara kita. Inilah yang disebut 

kaum Munafik itu. 

Apalah artinya kedudukan dan pangkat dibanding 

dengan aqidah. Kedudukan dan kekuasaan hanya berguna di 

masa hidup yang pendek di dunia ini. Sedang aqidah 

akan menyertai kita sampai ke liang kubur dan alam akhirat 

kelak. Alangkah besar sesal orang berkedudukan dan punya 

kekuasaan yang tak memanfaatkan kedudukan dan 

kekuasaannya itu untuk turut menegakkan dan meninggikan 

Kalimat Allah (Islam) semasa hidupnya. Mereka memohon 

untuk dikembalikan hidup ke dunia untuk membelanjakan 

harta dan kekuasaan mereka untuk jalan Allah, tetapi tentu 

saja tidak akan diperkenankan. Firman Allah surah 

lbrahim44: 
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Artinya: 11 Peringatkanlah man usia, di hari mereka menghadapi 

siksa (di akhirat), orang-orang yang aniaya memohon: Wahai Tuhan 

kami, kembalikanlah kami sebentar saja di dunia, kami akan melaksanakan 

seruan-Mu dan akan mengikuti para Rasul, Bukankah kamu dahulu juga 

pernah berjanji demikian? 11 

Peringatan demikian bukan saja buat manusia 

yang hidup di jaman para Rasul. Juga berlaku bagi setiap 

manusia yang hidup di jaman sekarang dan yang akan datang. 

Diketahui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia adalah 

satu negara di mana jumlah penganut agama Islam terbesar. 

Karena kedengkian semata, seluruh kekuatan non Muslim baik 

barat atau timur, atau kekuatan berbagai aliran kepercayaan 

dalam negeri sendiri akan berjuang dan mencoba 

mengubahnya. Inilah yang dihadapi umat Islam Indonesia 

sekarang dan di masa yang akan datang. 

Sebagaimana negara-negara Islam lainnya, di mana 

pernah terjadi kemunduran, sejak a bad k e -13 M dun i a 

Is 1 am j at u h k e jura n g kemunduran yang dalam, dijajah 

oleh bangsa-bangsa Barat yang anti Islam. Begitu juga kita umat 

Islam Indonesia, dijajah oleh Belanda dengan usaha 
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kristenisasi dan devide et impera. Di antaranya dengan 

mendidik anakanak orang Islam dengan.- pendidikan kebarat

baratan untuk membenci agama Islam. Sekalipun 

sudah 65 tahun kita merdeka, namun bekas-bekas didikan 

Belanda itu sampai hari ini masih benci Islam, sekalipun mereka 

sendiri bila ditanya mengaku beragama Islam juga. 

Dalam abad 14 H atau 19 M timbul gerakan kebangkitan 

umat Islam. Gerakan demikian itu pun muncul pula di 

Indonesia. Bahkan timbul ide Panislamisme. Di antara usaha 

yang paling penting, ialah mengembalikan umat Islam kepada 

ajaran Islam yang murni dan yang sebenarnya, yaitu al-Qur'an 

dan As-Sunnah. 

Di akhir abad ke-20 Mini, terutama sehabis perang dunia 

ke II, negeri-negeri Islam yang tadinya terjajah, banyak 

yang telah menjadi negara merdeka, termasuk negara kita. 

Republik Indonesia yang sebagian besar penduduknya 

beragama Islam yang terkenal sebagai Negara Islam yang 

terbesar di dunia, yang kemerdekaannya dicapai berkat 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui perjuangan seluruh 

rakyat, yang sebagian besar beragama Islam itu. Kemerdekaan 

merupakan kesempatan bagi umat Islam Indonesia untuk 

bangkit dan berjuang mencapai kejayaan. Mari kita syukuri 

nikmat kemerdekaan ini dengan menegakkan agama Islam dan 
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memajukan bangsa dan negara. 

Abad ke-15 H diharapkan akan merupakan abad 

kebangkitan dan kejayaan kembali ummat Is 1 am, u mat 

yang masih harus segera dibangunkan. Kita semua 

terpanggil untuk membangunkan umat Islam yang masih tidur, 

karena hari sudah siang. Datangnya abad 15 H tidak akan 

membawa apa-apa jika kita ummat Islam Indonesia masih 

tidur nyenyak sebagaimana yang dikatakan Muhammad Iqbal: 

"Apa bedanya terang siang dengan gelap malam bagi orang 

yang tidur mendengkur di tengah hari". Mudah-mudahan 

benar kata orang yang mengatakan, bahwa dewasa ini: 

"Telah lalu waktunya umat Islam untuk dibangunkan, dan 

telah tiba waktunya umat Islam sulit untuk ditidurkan 

kembali". 

Surnber : Tulisan Bey Arifin dalarn buku Khutbah Jurn'at Peneroit 
Bina llrnu Surabaya 
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MASA DEPAN MILIK ISLAM 

Ketika terbukti bahwa hanya Islam saja yang rna m p u 

menyelamatkan ummat man usia dari bahaya 

kehancuran yang mengancam, ummat manusia yang sedang 

terseok-seok oleh belenggu perada ban rna terialisme 

yang mempesona. Islam saja yang mampu memberikan sistem 

yang sesuai dengan fitrah dan kebutuhan-kebutuhan hakikinya. 

Islam saja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah 

karya cipta kebendaan dan kemuliaan ruhiyahnya. Islam saja 

yang mampu menegakkan sistem yang realistis dalam 

kehidupan, sehingga terjadi keselarasan yang sebelumnya belum 

pemah ditemui oleh ummat manusia sepanjang sejarah, kecuali 

dalam sistem yang islami. 

Ketika semua ini terbukti, akan tampak jelas 

besarnya kejahatan dalam semua hak ummat manusia yang 

dilakukan oleh mereka yang mengarahkan serangan kejinya 

terhadap para perintis kebangkitan Islam di setiap tempat, 

terutama Mr. Dulles yang terang-terangan berteriak mencari 

sistem yang seperti ini. Kejahatan itu juga dilakukan 

oleh orang-orang yang mempersiapkan seluruh 
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kekuatannya untuk mengelirninasi setiap simbol sistem islami, 

dan mengaburkannya dari pandangan ummat manusia yang 

sedang mencari-cari penyelamat, serta berusaha 

menjauhkannya dari mereka dengan seluruh tipu 

daya, penyamaran, dan kebohongan-kebohongan. 

Hal itu adalah suatu kejahatan yang sangat buruk 

dalam semua hak manusia. Ummat manusia yang malang yang 

ditimpa bencana peradaban yang berbenturan dengan 

fitrah dan kebutuhan hakikinya, sebagaimana diakui oleh sang 

tokoh Barat yang terkenal itu. Bangsa yang terancam dengan 

dominasi filsafat materialisme, sebagaimana yang diperingatkan 

oleh Mr. Dulles. Bangsa yang tertatih-tatih menuju jurang 

kehancuran, dengan terikat belenggu peradaban materialisme 

yang mempesona. Setiap saat ia semakin mendekat ke jurang 

yang manakutkan. Tidak ada penyelamat baginya selain agama 

ini, yang sedang diperangi oleh musuh-musuh kemanusiaan di 

setiap tempat di bumi dengan segala macam rencana, konsep, 

danmetode! 

Perang yang dikobarkan terhadap Islam ini tidak akan 

menghilangkan keyakinan mutlak kami bahwa 'masa depan 

adalah milik agama ini (Islam)'. Islam terbukti tetap kokoh 

dalam kehidupannya yang panjang, meskipun ia dihadapkan 

dengan serangan yang lebih ganas dan keras daripada serangan 
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yang kejam ini, yaitu serangan yang diarahkan kepada para 

perintis kebangkitan Islam di setiap tempat. Islam berjuang 

dengan kekuatan yang bebas dari kekuatan lain, kemudian 

menang, dan akan terus menang pada kepribadian bangsa

bangsa dan negara-negara yang pemah dilindunginya. Hal itu 

dilakukan tanpa menggunakan senjata! 

Islamlah yang melindungi negara-negara Islam di Timur 

dari serangan bangsa Tartar, ia juga melindunginya dari serangan 

kaum Salib. Seandainya kaum Salib berhasil menang di Timur 

seperti kemenangan mereka di Andalusia masa lalu, atau 

sebagaimana kemenangan Zionisme di Palestine sekarang ini, 

tentu tidak akan ada lagi nasionalisme Arab, bangsa Arab, 

maupun negeri Arab. Andalusia dan Palestine merupakan saksi 

bahwa jika Islam terusir dari sebuah negeri, tentu di sana tidak 

akan tersisa lagi bahasa maupun kebangsaan, setelah dicabut 

akar tunggangnya! 

Para raja yang melindungi negeri ini dari serangan bangsa 

Tartar, bukanlah dari bangsa Arab, tetapi mereka adalah 

dari bangsa Tartar sendiri! Meskipun demikian, mereka tetap 

sanggup bertahan dari serangan anak bangsanya sendiri, 

untuk menjaga Islam, karena mereka adalah orang-orang 

muslim! Mereka tetap" bertahan dengan akidah Islam, di bawah 

kepemimpinan dengan semangat keislaman seorang pemimpin, 

25 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau memimpin dalam kerangka 

pembinaan ruhiyah dan berperang digaris depan! 

Shalahuddin Al-Ayyubi telah melindungi negeri ini dari 

kehancuran Arabisme, bangsa Arab, dan Bahasa Arab ... Padahal 

dia adalah seorang bangsa Kurdi, bukan bangsa Arab. Akan 

tetapi ketika dia menjaga keislaman negeri-negeri Arab itu dari 

serangan kaum Salib, dia juga menjaga kearaban negeri-negeri 

itu dan bahasanya. Islam yang ada dalam hati nuraninya yang 

telah berjuang memerangi kaum Salib, demikian pula keislaman 

yang ada dalam Adh-Dhahir Bibris, AI-Mudhaffar Quthuz, dan 

AI-Malik An-Nasir yang telah berjuang memerangi Tartar yang 

sangat biadab! 

Islarnlah yang berjuang di Aljazair selama 150 tahun. 

Islarnlah yang telah menetapkan cikal bakal bahasa dan bangsa 

Arab di sana. Hingga setelah pilar-pilar bangsa Arab yang 

tercermin dalam bahasa dan kebudayaannya dihancurkan oleh 

Perancis sebagai penjajah. Saat itu Perancis menganggap 

bahasa Arab di Aljazair bahasa asing yang terlarang untuk 

diajarkan! Pada saat itu hanya Islam saja yang masih ada dalam 

hati sanubari, yang berjuang melawan para penjajah, hingga 

akhimya ia berhasil mengungguli mereka, ia tidak mau 

menundukkan kepalanya kepada mereka, karena mereka 

(kaum Salib) itu adalah musuhnya! Dengan Islam ini sajalah, 
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jiwa perlawanan terus ada di Aljazair, hingga akhirnya semakin 

tumbuh dan berkembang melalui gerakan Islam yang dipimpin 

oleh Abdul Hamid bin Badis, sehingga nyalanya semakin terang 

benderang. Inilah hakekat yang ingin dihapuskan oleh orang

orang bodoh dan penyesat. Hakekat itu telah diketahui 

dengan baik oleh orang-orang Perancis dan kaum Salib karena 

mereka adalah kaum Salib! 

Mereka sangat yakin bahwa Islam dengan tingginya 

semangat dalam melawan musuhnya, akan menjadi penghalang 

jalan mereka di Aljazair. Oleh karenanya, mereka 

memproklamirkan perang terhadap kaum muslimin, bukan 

perang terhadap bangsa Arab atau Aljazair! 

Islamlah yang memelopori revolusi Al-Mandi di Sudan 

atas penjajahan Inggris di bagian utara lembah Nil (Mesir) 

maupun bagian selatan lembah Nil (Sudan). Dengan merujuk 

kepada pernyataan-pernyataan AI-Mandi maupun surat

surat Utsman Daqnah kepada Kitchener, Cromer, dan Taufik, 

akan tergambar ketokohan dari seorang pejuang yang sejati. 

Islamlah yang berjuang di Barge dan Tripoli (Libia) 

melawan serangan ltalia. Islam pula yang berjuang di pusat

pusat gerakan Sanusiyah dan di kantong-kantongnya tumbuh 

bibit perlawanan. Dari sana muncullah gerakan jihad Umar AI

Mukhtar yang berani dan berjiwa mulia. 
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Pemberontakan pertama di Marrakesh (Maroko) muncul 

dari ruh islami. Pada saat itu tahun 1931, ditetapkan Adh

DhaNr AlBarbari (Barber Low) oleh Perancis yang 

bertujuan untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada 

aliran animisme, serta memisahkan mereka dari syariat Islam. 

Undang-undang tersebut menjadi percikan yang mengobarkan 

perjuangan orang-orang Marrakesh melawan orang-orang 

Perancis. 

Islam telah berjuang tanpa senjata karena faktor 

kekuatannya tersembunyi di belakang tabiatnya, 

kesederhanaannya, kejelasannya, kelengkapannya, dan 

kesiapannya memenuhi kebutuhan hakikinya. 

Kekuatannya terembunyi dalam berpindahnya dari 

peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada Allah, 

Rabbnya para hamba. Kekuatan itu terdapat pada penolakannya 

dalam mengambil sumber aturan kecuali dari-Nya, serta 

penolakan untuk tunduk kecuali kepada-Nya. Kekuatannya 

terdapat pada dijauhkannya para pemeluknya dari kekacauan 

dan pertentangan seperti terjerumus dalam kekuasaan penguasa 

yang otoriter. Meskipun tekanan penguasa otoriter ini semakin 

keras, tetapi ia hanya akan mengenai bagian luar hati 

nurani. Oleh karenanya, selama Islam masih hidup di dalam 

hati nurani, tidak akan terjadi kekalahan ruhani, meskipun 
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pada beberapa masa terjadi kekalahan zhahir. 

Karena karakteristik yang ada dalam agama Islam ini, 

maka musuh-musuhnya memeranginya dengan perang 

yang penuh kebengisan, karena Islam menghalangi jalan 

mereka. Islamlah yang merintangi mereka dari tujuan 

penjajahan dan eksploitasi mereka, kezhaliman, dan penuhanan 

di bumi seperti yang mereka inginkan! 

Karena karakteristik yang ada dalam agama Islam ini, 

mereka melancarkan kamranye penindasan dan genosida 

terhadap Islam. Mereka juga melancarkan kampanye 

pendiskreditan, tipudaya, dan penyesatan opini terhadap islam. 

Karena karakteristik yang ada dalam agama Islam ini, 

mereka ingin menggantikannya dengan tata nilai dan konsep lain 

yang tidak ada hubungannya dengan penyebab perlawanan 

yang gigih ini. Hal itu mereka maksudkan agar Zionisme 

intemasional, Salibisme intemasional dan kolonialisme 

intemasional bisa mengambil nafas untuk beristirahat dari 

perlawanan yang gigih ini! 

Karakteristik Islam yang hakiki ini yang mem.buat para 

musuhnya yang rakus merasa geram dalam merampok tanah

tanah Islam .. . . Inilah hake kat peperangan, dan inilah motifasi 

utama mereka. 

Satu hal yang tidak diragukan adalah, meskipun adanya 
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semua kejadian itu, masa depan tetap milik Islam. 

Berdasarkan tabiat sistem yang digariskan agama ini dan 

kebutuhan manusia terhadap sistem ini, dimana kita 

menyandarkan keyakinan kita tanpa ragu-ragu, bahwa masa 

depan adalah milik agama ini. Keyakinan kita bahwa agama ini 

memiliki peranan di bumi ini, suatu peranan yang akan segera 

terlaksana, baik musuhnya menyukai maupun tidak menyukai. 

Peranannya yang dinantikan ini tidak bisa dipikul oleh akidah 

yang lain, begitu pula sistem lain. Ummat manusia 

seluruhnya juga tidak kuasa untuk merasa tidak butuh 

kepadanya dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana kami 

nyatakan pada bagian depan buku ini. 

Kami tidak bermaksud untuk menegaskan hakekat ini, 

kami cukupkan pembahasan ini dengan memaparkan 

pelajaran dari realitas sejarah Islam, barangkali ini pelajaran 

yang paling cocok untuk kondisi ini. 

Ketika Suraqah bin Malik memburu Rasulullah 

SAW, dan sahabatnya, Abu Bakar RA, saat keduanya berhijrah 

dalam kondisi sembunyi-sembunyi dari orang Quraisy. Setiap 

Suraqah berusaha mendekati Rasul SAW dan Abu Bakr, 

karena sangat ingin mendapatkan hadiah dari orang 

Quraisy kepada siapa saja yang berhasil menangkap 

Muhammad dan sahabatnya atau menginformasikan 
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berita tentangnya, dia dan kudanya terpelanting ke tanah .... 

Saat dia berkeinginan kembali pulang, dia telah berjanji kepada 

Nabi untuk merahasiakan keberadaan mereka berdua ..... 

Saat itu Nabi SAW bersabda: 11Wahai Suraqah, bagaimana 

jika suatu waktu kamu memakai gelang kebesaran Kisra? 11 ••• 

Beliau SAW menjanjikan gelang kebesaran Maharaja 

Syahinsyah Kisra di Persia! 

Allah sajalah yang mengetahui apa yang terlintas pada 

pikiran Suraqah, seputar tawaran yang aneh ini! Tawaran dari 

orang yang terusir sendirian bersama sahabatnya yang tidak bisa 

memberikan apa-apa kepada beliau. Sahabatnya itupun juga 

seorang muhajir secara sembunyi-sembunyi bersama beliau. 

Akan tetapi sebagai seorang Rasul, beliau 

mengetahui kebenaran yang dibawanya, sebagaimana 

beliau mengetahui kebatilan yang ada pada kejahiliyahan di 

bumi pada saat itu. Beliau meyakini bahwa kebenaran ini pasti 

menang atas kebatilan. Bahwa tidak mungkin didapatkan 

kebenaran dan kebatilan dengan rupa seperti itu, kemudian 

tidak terjadi sesuatu apapun! 

Pohon tua tersebut telah rapuh seluruh akamya, karena 

irigasi dan pupuk tidak dapat mencapai akar tersebut. Pohon itu 

telah membusuk karena ia sudah pasti mati. Benih bagus 

yang ada di tangan beliau lah yang disiapkan untuk ditanam 
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dan tumbuh .... keyakinannya terhadap semua ini adalah 

keyakinan yang sangat kuat. 

Keadaan kita hari ini mirip dengan kondisi yang kacau dan 

tanda-tandanya, yaitu berbagai kejahiliyahan di sekitar kita. Oleh 

karenanya keyakinan kita tidak boleh berkurang 

dalam menghadapi konsekuensi yang akan terjadi. 

Konsekuensi tersebut telah ditunjukkan oleh semua keadaan 

di sekitar kita. Meskipun banyak fenomena yang 

memperdayakan di sekeliling kita! 

Kebutuhan ummat manusia terhadap sistem Islam pada 

hari ini tidak lebih kurang perlunya daripada kebutuhan ummat 

manusia pada masa lalu. Bobot kepentingan sistem ini 

hari ini, hila dibandingkan dengan semua sistem yang 

dimiliki manusia, tidak kalah penting daripada saat masa lalu. 

Oleh karena itu, seharusnya kita tidak dipenuhi oleh 

perasaan ragu bahwa sesuatu yang pernah terjadi pada 

situasi yang sama seperti sekarang ini pasti akan bisa 

terjadi lagi. Keraguan tidak boleh merasuki hari kita, 

dengan sebab apa yang kita lihat di sekeliling kita, yang 

berupa serangan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan 

terhadap para pionir kebangkitan Islam di seluruh tempat. Kita 

juga tidak boleh ragu-ragu karena melihat besarnya pondasi 

peradaban materialisme. Sesungguhnya yang menentukan 
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dalam perkara ini bukanlah besarnya kebatilan, bukan 

pula kekuatan pukulan yang diarahkan kepada Islam. 

Perkara yang menentukan dalam perkara ini hanyalah 

kekuatan kebenaran dan sejauh mana daya tahan terhadap 

pukulan-pukulan itu. 

Kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh kekuatan fitrah, 

yaitu fitrah alam semesta dan fitrah manusia. ltulah simpanan 

kekuatan yang besar, lebih besar daripada semua peradaban 

yang muncul untuk menentang fitrah. Ketika fitrah 

bertentangan dengan peradaban, maka fitrah pasti akan 

menorehkan kemenangan, baik pertentangan itu berlangsung 

singkat maupun lama." 

Satu hal yang harus ada dalam perhitungan kita, bahwa di 

hadapan kita ada suatu perjuangan yang pahit, sulit, dan lama. 

Perjuangan untuk menyelamatkan fitrah ini terkubur oleh 

berbagai timbunan, kemudian menaikkan fitrah di atas 

timbunan ini. 

Untuk menghadapi perjuangan yang pahit itu kita harus 

mempersiapkan dengan persiapan yang panjang .... Kita harus 

bersiap-siap untuk meningkat pada tingkatan yang sesuai 

.... Hakekat keimanan kita kepada Allah maupun hakekat 

pengenalan kita kepada Allah meningkat pada tingkatan yang 

seharusnya. Karena kita belum beriman kepada-Nya dengan 
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sebenar-benamya hingga kita mengenal-Nya dengan 

sebenar-benarnya. lbadah-ibadah kita kepada Allah meningkat 

sesuai dengan tingkatan yang seharusnya. Karena kita tidak 

akan mengenal Allah dengan sebenar-benamya kecuali jika kita 

beribadah kepada-Nya dengan sebenar-benamya. Kesadaran 

kita terhadap kondisi di sekeliling kita dan pengenalan 

terhadap sistem-sistem zaman kita pun juga meningkat. 

Semoga Allah merahmati orang yang mengenal zamannya 

dan metodenya tetap lurus. 

Pemahaman kita terhadap kebudayaan dan peradaban 

di masa kita meningkat sejalan dengan Islam, dan praktek 

kebudayaan dan peradaban ini adalah praktek percobaan dan 

pemilihan. Kita tidak bisa menentukan apa yang seharusnya kita 

ambil atau kita tinggalkan dari peradaban itu, kecuali setelah 

kita menguasai peradaban itu dengan pengetahuan dan 

pengalaman. Dengan pengetahuan dan pengalaman tersebut 

kita berkuasa untuk menentukan pilihan. 

Pengetahuan kita terhadap tabiat kehidupan ummat 

manusia dan kebutuhannya yang hakiki yang di perbaharui, 

sehingga kita menolak apa yang perlu kita tolak dari peradaban 

ini, maupun tetap kita pakai apa yang patut kita pakai 

berdasarkan pengalaman dalam kehidupan itu sendiri yang 

seimbang dengan peradaban itu juga. 
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Ini adalah perjuangan yang pahit dan panjang, akan tetapi 

ini adalah perjuangan yang bijak dan perlawanan yang sejati. 

Allah bersama kita. 

Dan Allah berkuasa dalam urusan-Nya, tetapi kebanyakan 

manusia tiada mengetahuinya. (Yusaf {12}: 21) 

Shadaqallah Al-Adhim. 
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MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN 

KEMERDEKAAN RI 

Alhamdulillah, kita puji Allah dengan pujian sepenuh jiwa 

dan raga kita, dengan pujian sepenuh langit dan bumi dan ruang 

antara langit dan burni, bahkan sepenuh ruang di luar langit dan 

bumi. Karena sungguh-sungguh rahmat Allah yang tak terhitung 

jumlahnya berdatangan kepada kita setiap saat secara nonstop dari 

langit dan dari bumi, dari ruang antara langit dan bumi, bahkan dari 

ruang di luar langit dan burni . 

.Kita puji Allah atas segala rahmat dan nikmatNya itu, lebih

lebih atas rahmat dan nikmat yang bemama umur . .Kita masih 

hidup, banyak orang sudah berpulang meninggalkan dunia 

ini, mereka sudah tiada di permukaan burni ini. Diantara mereka 

yang telah tiada itu, ada yang jauh lebih muda dari kita, bahkan 

lebih sehat jasmaninya, bahkan di antara mereka ada yang lebih 

baik iman, taqwa dan ibadatnya dari kita. 

Di antara yang masih hidup ini, ada yang sudah tua 

bangka dan sakit-sakitan, bahkan kurang baik iman dan taqwa 

serta ibadatnya. Kenapa Allah masih memanjangkan umur kita. 

Mungkin karena cinta kasih Allah saja, agar kita me m per b a i k i 
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ban yak kesalahan ki ta, memperbaiki amal dan ibadat kita, 

agar kita mati dalam keadaan sebaik-baik iman dan ibadat serta amal. 

Sekali lagi marl kita kembali mengucapkan puja dan puji serta 

syukur kita, terhadap Allah. 

Alhamdulillah kita, masih hidup, bahkan masih dalam 

keadaan sehat wal afiat, masih dapat berjalan dan mengembara di 

permukaan bumi yang luas ini, masih dapat merasakan enak dan 

lezatnya segala macam makanan dan minuman, sejuk dan 

nyamannya udara, indahnya pemandangan dan merdunya suara 

atau lagu. 

Alhamdulillah kita masih diberi tempo untuk dapat 

menyaksikan bangsa dan negara kita Indonesia yang sudah 62 

tahun merdeka. Bagi kita yang berumur di atas 60 tahun, tiap 

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan akan terbayang 

dalam ingatan kita 3 masa: 

I. Masa penjajahan Belanda yang lamanya 3 a bad yang penuh 

dengan kemelaratan, kengsaraan, kebodohan dan 

kehinaan. sebagian besar bangsa kita, baik yang ada di Jawa di luar 

Jawa di mana saja, hidup dengan kehidupan segobang (21/2sen) 

dalam sehari, jauh di bawah kehidupan seekor anjing kepunyaan 

mereka. 

II. Masa penjajahan Jepang selama 31/2 tahlll\ waktu 

masa perang dunia ke-2, yang oleh }epang dinamai Perang Asia 
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Timur Raya (Dai Toa Senso), 3 Desember 1941 sampai Agustus 

1945. Masa penderitaan lahir batin yang tak ada tolok 

bandingnya. Sebagian besar bangsa kita kurang makan, hidup 

telanjang, kerja paksa. Ratusan ribu romusha yang terdiri dari 

bangsa kita dipaksa kerja oleh tentara Jepang di medan perang, 

membuat jalan raya dan jembatan, memikul beban yang 

terdiri dari bahan perang, dengan makanan dan pakaian yang 

sangat minim, sehingga sebagian besar mereka mati terlantar di 

tengah hutan belantara di seluruh pelosok Asia timur, tidak ada 

perawatan di kala sakit, tidak perawatan setelah meninggal. 

III. Zaman kemerdekaan yang diawali dengan 

zaman perang kemerdekaan yang berlangsung 31/2 tahun. Tiga 

setengah tahun hanya rata-rata pemuda kita bahkan juga orang-orang 

yang sudah tua bangka dan anak-anak serentak memanggul 

senjata baik merupakan senapan atau bambu runcing, 

mempertahankan kemerdekaan, menghadapi tentara 

Jepang, kemudian tentara Sekutu, akhirnya tentara 

Kerajaan Belanda. 

Zaman ini adalah zaman kenangan indah bagi setiap 

pejuang bangsa kita yang sekarang ini umumnya mereka sudah 

menjadi orang-orang tua, dan sebagian kecil masih hidup dan 

menjabat berbagai jabatan. Berjuang di medan laga 

bersenjata, musuh dengan alat senjata modern, sedang kita 

38 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

dengan alat senjata sederhana, tanpa gaji, bahkan makan dan 

minum cari sendiri. Pengalaman indah, karena hasil bumi tanah 

air kita yang subur itulah yang memberi makanan dan 

minuman para pejuang kita di tengah desa dan hutan, di 

mana setiap petani menyerahkan apa saja yang dibutuhkan 

oleh para pejuang tanpa mengharapkan balasan atau untung 

rugi. 

Berkat kegigihan perjuangan para pejuang bangsa kita 

yang turut berjuang itulah kita sekarang ini menjadi bangsa 

terhormat, bangsa yang bebas dan merdeka, mempunyai negara, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta, yang 

kita peringati sekarang ini. Semua itu adalah karena rahmat Allah 

swt. Karena Allahlah yang membangkitkan keinginan merdeka 

kepada seluruh rakyat Indonesia. Allah-lah yang menumbuhkan 

keberanian untuk bertempur melawan penjajah, yang 

mempersatu-padukan, sehingga kuat dan menang. 

Alhamdulillah kita masih hidup, dapat menyaksikan 

bangsa dan negara kita yang sudah 62 tahun lamanya, yang 

tampaknya makmur, bertambah maju, sekalipun masih banyak 

di antara bangsa kita yang hidup melarat, di samping itu ada yang 

kaya raya. 

Bahaya besar yang dihadapi bangsa kita yang sekarang ini 

adalah bahaya pengangguran, terlalu besarnya jumlah 
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penduduk dan terlalu banyak lapangan pekerjaan. Hanya 

ada 3 cara yang dapat mengatasi bahaya tersebut: 

Dengan membuka banyak perusahaan atau industri 

besar atau kecil. Untuk ini dibutuhkan kapital. Kapital 

ini didapatkan hanya dengan berh u tang kel uar negeri 

dan menggiatkan rakyat ban yak untuk menabung perolehan 

uang yang mereka peroleh, dengan memindahkan 

pend ud uk yang terlalu padat sehingga sulit didapatkan 

lapangan pekerjaan, ke daerah yang masih kosong di Pulau 

Sumatra, kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, daerah yang 

amat subur untuk daerah pertanian atau peternakan. Yaitu 

dengan imigrasi yang sekarang sedang giat diusahakan 

oleh Pemerintah kita, dan membatasi kelahiran atau keluarga 

berencana, sebagaimana juga sudah dingiinkan orang 

di seluruh permukaan bumi sekarang ini, dengan cara-cara yang 

diizinkan agama. 

Langit dan segala isinya ini diciptakan Allah untuk kita 

manusia, agar kita mengingat akan Allah, bersyukur, memuji dan 

beribadat terhadap Allah. 

Makin banyak manusia yang beriman, mengingat dan 

memuji serta beribadat kepada Allah, Allah semakin senang. 

Kebalikannya semakin sedikit manusia yang iman, mengingat 

dan memuji atau beribadat terhadap Allah, Allah menjadi marah. 
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Ingatlah akan firrnan Allah dalam al-Quran surat Luqman 20. 

Artinya:" Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi dan menyempumakan untukmu nikmat-Nya lahir dan 

batin." 

Kalau ayat tersebut di atas kita pahami secara matematis 

dapat diambil kesimpulan bahwa alam ini seluruhnya diciptakan 

oleh Allah swt untuk keperluan manusia, agar kita manusia 

beribadat kepada Allah. Kalau seluruh manusia tidak beribadat 

kepada Allah, Allah akan memusnahkan alam ini termasuk 

manusia. Dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa ibadah adalah 

suatu kewajiban yang paling penting, bahkan satu hal yang 

menentukan apakah alam ini akan dipertahankan terus oleh 

Allah atau akan dihancurkan. Setiap waktu Allah dapat 

hancurkan alam ini bila manusia seluruhnya sudah lupa dan 

sudah tidak beribadat kepada Allah. 

Perhatikan sabda Rasulullah saw. berikut ini: "Kiamat tidak 

akan terjadi selama di dunia ini masih ada manusia yang menyebut 
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Allah, Allah. " 

Dengan lain perkataan hila di dunia ini sudah tidak ada 

lagi orang yang menyebut Allah (beribadat menyembah 

Allah), maka dunia ini pasti kiamat (hancur, lenyap). 

Terlalu banyak manusia yang percaya Tuhan tetapi tidak 

sedikit pun melakukan ibadat, terlalu banyak manusia yang 

memandang enteng saja terhadap ibadat itu. Ibadat mereka 

anggap suatu yang tidak penting, sehingga tidak menjadi 

perhatian mereka, tidak mereka kerjakan atau lakukan. Yang 

sebenarnya ibadat itu suatu yang paling penting di permukaan 

bumi ini melebihi pekerjaan lainnya, pekerjaan apa saja. 

Melebihi segala karya pembangunan apa saja. 

Sabda Rasulullah saw.: Allah memenangkan umat ini adalah 

karena orang-orang lemah mereka, karena shalat mereka, karena doa 

mereka dan, karena keikhlasan mereka dalam beribadat. 

Saudara-saudara, lebih-lebih para pejabat, ketahuilah 

kiranya bahwa sekiranya kita cukup berhasil (sukses) dalam 

pembangunan sekarang ini, janganlah itu dianggap sebagai jasa 

para petugas dan pejabat atau semua karyawan yang turut 

menangani pembangunan itu saja. ltu adalah pula karena jasanya 

orang-orang yang lemah, rakyat umum yang tidak mampu 

bekerja, selain hanya beribadat saja setiap hari dan malam. 
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Keberhasilan kita sekarang ini dan juga di masa yang silam dan 

di masa-masa yang akan datang, adalah pula karena jasanya 

manusia-manusia lemah itu. Yaitu karena shalat, doa dan 

keikhlasan mereka dalam beribadat terhadap Allah. 

Dengan lain perkataan, bagaimanapun giatnya para 

pejabat dan karyawan dalam pembangunan sekarang ini, kalau 

di belakang mereka tidak ada manusia lemah yang beribadat 

dan berdoa, pembangunan itu pasti gaga!. Allah tidak akan 

menurunkan hujan dari langit, Allah tidak menumbuhkan 

tanaman, dan tidak mengembangbiakkan binatang ternak, 

sekalipun bagaimana juga dipupuk, dipelihara dsb. 

Ingatlah, siapa yang menumbuhkan segala yang tumbuh, 

dan siapa pula yang, menetaskan telor atau mengembangbiakkan 

bermacam ternak selain dari Allah? Pu puk dan 

pemeliharaan penting, tetapi bukan pupuk dan 

pemeliharaan itu yang menumbuhkan dan menetaskan telor. 

Marilah kita peringati hari ulang tahun kemerdekaan 

bangsa dan tanah air kita dengan banyak-banyak mengingat dan 

memuji serta beribadat kepada Allah, disamping dengan cara

cara yang lain itu. Sangatlah dikhawatirkan kalau orang hanya 

merayakannya dengan perayaan, olah raga, bergembira ria, 

tetapi lupa sama sekali berdzikir mengingat Allah, 

bersyukur dan memuji Allah, atau beribadat menyembah 
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Allah dengan mengerjakan shalat dan lain-lain ibadat. 

Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang 

yang ingat, bersyukur dan beribadat terhadap Allah, lebih-lebih 

dalam memperingati HUT Kemerdekaan bangsa dan tanah air 

kita tercinta ini, Negara Republik Indonesia yang indah 

dan subur. Marilah kita bersama-sama minta ampun kepada 

Allah atas segala kesalahan dan dosa kita, karena Allah Maha 

Pengampun dan Pengasih. 

Sumber : Tulisan Bey Arifm dalam buku Khutbah Jum'at Penerbit 
Bina llmu Surabaya 
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DENGANSEMANGATTAHUNBARUHQRAH 

KITA TINGKATKAN KESADARAN BERBANGSA 

DAN BERNEGARA 

Segala puji bagi Allah yang telah menghamparkan 

bumi ini tempat berkampung halaman dan tempat kita 

berpijak, segala puji bagi Allah yang telah 

membentangkan langit berhiaskan bulan, bintang dan 

matahari yang kesemuanya itu sangat berguna bagi 

kehidupan makhluk.Tiada henti-hentinya kita memuji 

Allah yang telah banyak melimpahkan rahmat dan 

karunia, dari mulai udara yang kita hisap, air yang kita 

minum dan rezeki yang kita makan itu semua adalah nikmat 

pemberian Allah Swt. 

Dengan rahmat dan kasih sayang Allah,Swt. Kita 

telah berada kembali dalam tahun baru Islam yaitu tahun 

baru 1431 Hijrah, semoga Allah Swt. Menghapus segala 

kesalahan kita pada tahun-tahun yang lalu dan 

memberikan kesehatan lahir batin untuk menyosong 

masa depan. Dalam memperingati tahun baru ada 

baiknya kita merenung sejenak, bahwa pada tahun 1930 
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seorang ulama Islam dari Kalimantan Barat yang bernama 

Syeikh Muhammad Basyuni Imran, beliau adalah mufti 

dari Kerajaan Sambas, pada tahun itu beliau berkirim 

Surat kepada pemimpin Majalah AI Manar yang terbit di 

Mesir, isi suratnya panjang namun kalau disimpulkan 

isinya sebagai berikut ;' Mengapa orang Islam itu mundur 

sedangkan orang diluar Islam maju". Surat itu dijawab 

oleh salah seorang staf redaksi Majalah Al-Manar yang 

bernama Muhammad Syakib Arsalan, kata beliau Orang 

Islam itu mundur karena telah meninggalkan 

pedomannya sendiri yaitu Al-Qur'an sedangkan orang 

diluar Islam maju, karena mereka telah meninggalkan 

kitabnya yang sudah usang. 

Al-Quran adalah Kitab Suci terakhir yang diturunkan oleh 

Allah kepada umat manusia, melalui Nabi Muhammad SAW 

untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk 

yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini, baik 

bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Karena i tu, keistimewaan yang, dimilki Al-Quran tidak dapat 

diukur dengan perhitungan manusia, termasuk di dalamnya Al

Quran memuat intisari kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya seperti Zabur, Taurot, dan injil. Lebih

lebih keistimewaan AI Quran berkenaan dengan 
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11 terpeliharanya11 kitab suci ini dari perubahan tangan-tangan 

kotor manusia, baik dari umat Islam itu sendiri maupun 

umat-umat agama lain. Malahan, Allah bersumpah bahwa 

karena Dia sendiri yang telah menurunkan AI-Quran ke muka 

bumi ini maka, Dia pula yang memeliharanya sepanjang zaman. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman : 

Artinya: 11 Sesungguhnya kamilah yang nenurunkan Al

Quran dan kami pula yang benar-benar memeliharanya 11 • (Q. S AI

Hjr: 9) 

Sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, AI-Quran memuat 

informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah, baik 

informasi berupa teknologi, etika, hukum, ekonomi, biologi, 

kedokteran dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu 

bukti tentang keluasan dan keluwesan isi kandungan Al-Quran 

tersebut informasi yang diberikan itu berupa dasar-dasarnya 

saja, dan manusialah yang akan menganalisa dan 

merincinya, membuat keautentikan teks AI-Quran menjadi 

lebih tampak bila berhadapan dengan konteks persoalan

persoalan kemanusiaan dan kehidupan modern. 
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Al-Quran juga sarat dengan ajaran toleransi dan lapang 

dada terhadap penganut agama dan keyakinan yang berbeda. 

Dalam hal ini Allah SWt berfirman: 

~ I~'U ~I ¥- U;.i ; ... ~t :,1:, ~ ~ ~I ~ ~ -.~:_, ~ 

~~ l::.l..~ 'j~ _;..o, ~ ~~Q.:, ~ j;ar ... ,:, ~ ~\i ~:P 
~· .. ti:--~·-'I • ' 4111 $. I 4111 ~ 
~...J-- ~ '-'· - t.r-

Artinya: " Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap 

keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah Membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang 

yang bertawakal". (Ali Imran:159) 

Umat Islam sebagai mayoritas di Nusantara 

semestinya tidak lagi mempersoalkan hubungan Islam 

dengan kebangsaan, ke-Indonesiaan, dan kemanusiaan. Islam 

dan kebangsaan harus ditempatkan dalam satu napas, 

sehingga Islam yang mau dikembangkan di Indonesia adalah 

sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan memberi solusi 

terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Sebutlah 

sebuah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan 
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kultur, sub kultur, dan agama yang beragam. Sebuah Islam yang 

memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, dan 

perlindungan kepada semua orang yang berdiam di Nusantara 

ini, tanpa diskriminasi, apa pun agama yang diikutinya atau 

tidak diikutinya. Sebuah Islam yang sepenuhnya berpihak 

kepada rakyat miskin, sekalipun ajarannya sangat anti 

kemiskinan, sampai kemiskinan itu berhasil dihalau 

sampai ke batas-batas yang jauh di negeri kepulauan ini. 

Inilah antara lain yang dimaksud Firman Allah dalam AI Quran : 

Artinya : " tidaklah kami utus Engkau Muhammad melainkan 

jadi rahmat bagi seluruh alam ''. (Q. S. Al-Anbiya:107) 

Jika Islam ditampilkan dengan wajah garang, oleh 

segelintir orang egoistik , penuh retorika murahan-ibarat 

monster, pasti akan menakutkan dan dibenci oleh banyak pihak 

yang berpikir jernih, siapa pun mereka, apa pun agamanya. 

Sebuah monster yang sering berbicara atas nama Tuhan, 

jelas terlepas dari kawalan syariah dalam maknanya yang 

benar. Ketidakberdayaan sebuah komunitas untuk 

menghadapi tantangan dunia modern dengan segala masalah 
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yang ruwet yang menyertainya, tidak boleh mengecilkan hati 

dan nyali anggota komunitas itu, lalu menempuh jalan pintas 

ekstrem yang sangat berbahaya. Born bunuh diri di Indonesia 

sambil membunuh orang lain adalah bentuk ekstrem dari 

perasaan putus harap dan tak berdaya itu, apapun penyebab 

yang melatar belakanginya. 

Artinya: "Hai man usia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal

mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang paling bertagwa di antara kamu, 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 

49:13) 

Berdasarkan data yang tersedia, harus selalu ditegaskan 

sejak dini bahwa Islam lahir dan berkembang sepenuhnya 

dalam darah dan daging segar, tidak dalam kevakuman budaya 

dan tidak pula dalam ruang sunyi yang jauh dari keramaian 

suasana kota. Islam lahir dan berkembang dalam iklim komersial 
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Quraisy yang ganas, panas, dan urban sifatnya. Islam lahir 

bukan dalam suasana pedesaan yang sunyi yang serba 

statis di lingkungan suku Badwi. Setelah Nabi 

Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada 

tahun 610 M, beliau tidak lagi berkunjung ke sana untuk 

selamanya, tetapi langsung terjun ke tengah masyarakat 

yang sudah sekian lama didera dan diimpit oleh 

ketidakadilan dan diskrirninasi. Pertama, Nabi bergerak di 

lingkungan keluarga terdekat, kemudian secara berangsur ke 

tengah publik. Sebagai agama sejarah, Islam telah, sedang, 

dan akan terus berinteraksi dan bergumul dengan 

lingkungan yang berubah sebagai buah dari perubahan sosial 

yang tidak mengenal henti, dengan tujuan untuk mengarahkan 

perubahan itu agar tidak tergelincir dari jalan lurus kenabian, 

dari jalan keadilan. 

Akhirnya kepada Allah kita bermohon semoga bangsa dan 

negara kita juga para pemimpin bangsa ini selalu dalam 

rahmat dan lindungan Allah SWT. Atas segala kekurangan 

kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan 

"Burung Irian Burung Cendrawasih". Sekian dan terima Kasih. 
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HIKMAH MUHARRAM 

MENINGKATKAN SOLIDARITAS UMAT ISLAM 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 

ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahi 

kesempatan kepada kita semua untuk memperingati tahun 

baru Islam 1 Muharram 1429 H di Pondok Pesantren Darul 

Rahman Jakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat 

Informasi Dakwah. 

Mengawali kesempatan yang baik ini, saya 

mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1429 H, semoga Allah 

SWT mengampuni dan menghapus kesalahan-kesalahan kita 

pada tahun yang lalu. Dan di tahun ini mudah-mudahan 

Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, 

jalan yang diridhai-Nya, yaitu jalan yang telah 

dicontohkan oleh Rasul kekasihnya yaitu Baginda Rasulullah 

SAW. 

Marilah kita memaknai Tahun Hijriyah ini untuk lebih 

meningkatkan dan menyadari posisi, peran dan misi kita 

sebagai muslim di semua tataran kehidupan yang kita hadapi. 

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah, 
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adalah merupakan tonggak sejarah yang telah mengu bah 

peta baru Islam, sejarah Islam dan sejarah peradaban 

umat Islam di muka bumi ini. Mengenang peristiwa 

tersebut mengandung hikmah yang besar bagi kehidupan 

uma t Islam, yakni mendorong semangat setiap muslim 

dimanapun untuk mengembangkan kesadaran dan 

kesungguhan mengamalkan ajaran Islam sehingga Islam 

dapat berperan menjadi kekuatan sejarah sepanjang masa, 

serta berupaya membangun dan memelihara martabat 

umat. 

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. 

Tahun baru Islam diawali dengan bulan Muharram, bulan 

Muharram adalah salah satu bulan haram dari keempat bulan 

haram di dalam Islam. 

Firman Allah dalam al Qur'an surat at Taubah ayat 36 

-~1!. -·- dll uUS · f • -.. - -.. - ~~ dll ~ · .. ~~~·'1 o~ ~., 
l..:r- ~~ - -· - ~ ~ ~ - - ~ - w. 
~. • , -·- ttt~ lli ~~ ... ,, ·. l11 l;!lJj .. • • ~· t 'A~ .. - • • tlr ~r ~~ ~ ~ ~ ~ - ~~ .J ~ (jlff'J J - J 

4lll 6' \~lj ~l:S ~~u;, ~ ~l:S ~,;:.:JI l~lij ~' 
(J;J,'JI ~ 

Artinya : 'SesungguhNya jumlah bulan menu rut Allah ialah 

dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu 

Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan 
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haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu 

menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan peranglah 

kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu 

semuanya.Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang 

takwal 11 (Q.S. At Taubah/9 : 36) 

Empat bulan sebagaimana tersebut dalam ayat 

diatas adalah Muharram, Rajah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 

Dalam empat bulan ini kaum muslimin diharamkan untuk 

berperang melawan orang kafir. 

KEUT AMAAN MUHARRAM 

Rasulullah SAW bersabda 11 Puasa yang paling utama sesudah 

puasa pada bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan 

shalat yang paling utama setelah shalat fardlu ialah shalat malam. 11 

(H.R. Muslim) 

lbnu Rajah al Hambali mengatakan, bulan Muharram 

disebut dengan 11syahrullah 11 (bulan Allah) yaitu bulan yang 

mengandung dua hikmah. Pertama, untuk menunjukkan 

keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Untuk itu perlu 

meningkatkan aural-aural kebajikan di bulan ini. Amal-amal 

apakah yang perlu kita lakukan di bulan yang mulia ini ? 
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1. Puasa 

Puasa pada bulan Muharram yang sangat dianjurkan 

adalah pada hari kesepuluh, yang lebih dikenal dengan 

istilah 11 'asyura 11 • Menurut Siti Aisyah R.A. : 11 Aku tidak 

pernah melihat Rasulullah SAW puasa pada hari yang betul

betul mengharapkan fadhilah pada hari itu atas hari-hari 

lainnya, kecuali puasa pada hari kesepuluh Muharram. 11 

(H.R. Muslim). 

Hadirin yang saya muliakan 

Pada zaman Rasulullah SAW orang Yahudi juga 

mengerjakan puasa pada hari 'asyura. Mereka mewarisi hal itu 

dari Nabi Musa. Menurut Ibnu Abbas r.a. ketika Rasulullah SAW 

tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. 

Rasulullah bertanya hari apa ini? Mengapa kalian berpuasa? 

Mereka menjawab, 11 ini hari yang agung, hari ketika Allah 

menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan 

Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukur, maka 

kamipun berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, 11 kami orang 

Islam lebih berhak dan lebih utama untuk menghormati Nabi 

Musa daripada kalian. 11 

2. Bershadaqah 

Setiap memasuki tahun baru Islam, kita hendaknya 

memiliki semangat baru untuk merancang dan 

55 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

rnelaksanakan hidup ini secara lebih baik. "saudaraku, aku 

adalah penduduk Madinah yang kaya raya." Kalirnat itu 

diucapkan seorang sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Rabi, 

kepada sahabat lainnya, Abdurrahrnan bin 'Auf. Sa'ad tak 

berrnaksud parner dan sornbong, tapi hendak rneyakinkan 

Abdurrahrnan agar rnau rnenerirna tawarannya. 

"Silakan pilih separuh hartaku dan arnbillah," tegas 

Saad. Tidak hanya itu, Sa' ad rnenarnbah penawarannya. "Aku 

pun rnernpunyai dua orang istri, coba perhatikan yang lebih 

rnenarik perhatian Anda, akan kuceraikan ia hingga Anda 

dapat rnernperistrinya." Abdurrahrnan rnenolak halus tawaran 

tulus nan rnenggiurkan itu. Malah ia rninta ditunjukkan letak 

pasar. Ia rnenolak ikan, tapi rnau kail agar bisa rnernancing 

sendiri. 

"Sernoga Allah rnernberkati Anda, istri, dan 

harta Anda. Tunjukkanlah letak pasar agar aku dapat 

berniaga." jawabnya. Rekarnan peristiwa dan dialog antara Sa'ad 

dan Abdurrahrnan itu, sebagairnana diriwayatkan Anas bin 

Malik, terjadi saat Rasulullah SAW rnernpersaudarakan kaurn 

Muhajirin dan Anshar di Madinah. Sa'ad adalah penduduk 

Madinah, sedangkan Abdurrahrnan terrnasuk kaurn 

Muhajirin. Sa' ad bukan satu-satunya kaurn Anshar yang rnenjadi 

penolong kaurn Muhajirin. 
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Dengan semangat persaudaraan Islam, saat umat Islam 

Mekkah hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, umat 

Islam Madinah dengan suka cita menyambut kaum 

pendatang, memberi bantuan, dan bersama-sama 

membangun negeri Islam Madinah. Keindahan ukhuwah 

Islamiyah kaum Muslimin generasi awal itu, antara Anshar 

dan Muhajirin, seakan tampak di pelupuk mata ketika kita 

memasuki Tahun Baru Islam 1429 Hijriyah, hari kamis kemarin 

(10 Januari 2008 M). 

Untuk itu tepat sekali apa yang dilakukan oleh Lembaga 

Pusat Informasi Dakwah Pondok Pesantren Darul Rahman, 

dimana untuk menyambut bulan Muharram ini dengan 

mengadakan Santunan terhadap anak yatim dan kaum 

dhu'afa. Mudah-mudahan usaha semacam ini termasuk 

seperti apa yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah SAW. 11 

Saya dan orang yang menanggung anak yatim berada di 

surga seperti begini: 11 Beliau memberi isyarat dengan jari 

telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan sedikit 

antara kedua jari tersebut." (H.R. Bukhari). 

3. Muhasabah 

Muhasabah ini ada dua macam : 

Pertama, muhasabah untuk diri sendiri, sebagaimana apa 

yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab : 11 Hisablah 
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(hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. 

Memang, hadirin sekalian, dengan bertarnbah 

tahun itu kelihatannya urnur kita bertarnbah, narnun 

pada hakekatnya urnur kita ini sernakin berkurang, dengan 

dernikian kita sernakin dekat ke ladang kubur. Disinilah 

kita perlu rnerenung, bahwa cepat atau larnbat, suka atau 

tidak suka kita akan masuk ke lubang kubur. Untuk itu 

rnari kita tanyakan kepada diri kita rnasing-rnasing sudah 

punya persiapan apa untuk rnenghadapi hidup yang panjang, 

hidup yang tiada berujung itu. 

Saudara-saudara sekalian rahirnakurnullah 

Mungkin alarn kubur itu temp at 

ken i k rna tan, tern pat kesejahteraan kalau arnal kita 

cukup, kalau arnal kita rnernadai. Tapi rnungkin juga alarn 

kubur itu tempat derita dan siksa akibat perbuatan kita yang 

hid up selalu mengikuti hawa nafsu. Saya teringat akan sebait 

syair lagu yang dinyanyikan oleh Ida Laila : 

Insan yang berdosa ... oh .... oh ............ oh ... . 

Dimasa hidupnya 

Mengalami siksa ........... oh ...... oh ...... oh 

Di dalam kuburnya ... . 

Hancur luluh tulangnya 
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Bapak-bapak dan lbu sekalian yang saya muliakan 

Mungkin Bapak-bapak dan Ibu kenai dengan Dr. H. 

Adiyatma, MPH, beliau adalah Menteri Kesehatan pada 

kabinet Pembangunan V, mohon maaf saya cerita Pak 

Adiyatma bukan saya sombong karena kebetulan istri beliau 

dengan istri saya masih sama-sama perempuan. 

Pak Adiyatma dulu pernah bercerita bahwa kewajaran 

hidup bangsa Indonesia ini hanya 60 tahun. ltu baru untuk 

pegawai swasta dan para pedagang termasuk ustadz dan kyai, 

sedangkan untuk pegawai negeri dan BUMN idealnya hanya 58 

tahun, yaitu 56 tahun pensiun, 57 stress, 58 stroke langsung 

stop. 

Jadi kalau rata-rata 60 tahun, Bapak yang sudah 50 tahun 

tinggal 10 tahun lagi, Ibu yang sudah 55 tahun tinggal 5 tahun 

lagi. Bapak, Ibu yang sudah 60 tahun belum mati juga, ini 

sudah pulang pokok tinggal bonus. 

Kedua, muhasabah tentang Islam dan umatnya. Pada tahun 

1975 tokoh-tokoh umat Islam sedunia berkumpul di kota Rabat 

- Marokko. Dari Indonesia waktu itu hadir antara lain K. H. 
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Mohammad Natsir Ketua Dewan Dakwah Islamiyah 

Indonesia. Ulama-ulama Islam sedunia sepakat bahwa 

abad ke 15 Hijriyah ini harus menjadi abadnya umat Islam. 

Umat Islam harus bangun dari tidurnya selama 

kurang lebih 700 tahun. Kini jumlah umat Islam seluruh 

dunia diperkirakan ada 1,5 milyar. Dari 1,5 milyar itu yang 

paling banyak di Indonesia. Umat Islam Indonesia sebanyak 

87,026 % dari penduduk Indonesia, atau 180 juta dari 223 

juta penduduk Indonesia yang beragama Islam saat ini. 

Namun saat ini masih mendapat julukan yang 

kurang sedap didengar. 
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1. Indonesia disebut negara berkembang, artinya istilah 

dari barat untuk menyebut negara miskin ( 46 juta 

penduduk Indonesia) rniskin. 

2. Dalam bidang pendidikan, Indonesia rangking 112 

dari 147 negara yang diteliti oleh UNESCO. Di negeri ini 

kita belum bisa membuat motor, mobil, computer atau 

HP. Bahkan kita belum bisa membuat gunting kuku 

sekalipun. 

3. Dalam bidang pornografi, kita rangking ke 2 setelah 

Swedia. Ini dari mana ukurannya? Bukankah dikita ini 

banyak santriwati yang berjilbab? 
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Perlu hadirin ketahui, saat ini, di negeri ini beredar 230 

judul VCD Porno yang pelakunya bangsa asing; seperti 

Aladin Key, When The Mood Up, Night Eyes 1 - 4, Sex SLc1 

Share, dan lain-lain. 

Sedangkan yang pelakunya bangsa kita (dewek) ada 

10 judul, yaitu: 

• ABG metropolitan 

• Bandung Lautan Asmara (BLA) jilid I- (BLA) jilid II 

• · Mencari Jodoh 

• Jakarta Bogor 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Kijang Panter 

Medan Membara 

Surabaya Lautan Asmara 

Cadis Iklan Sabun Mandi 

Penganten Baru 

VCD durasi 1 menit Yahya Zaini dan Maria Eva 

4. Dalam bidang korupsi Indonesia negara terkorup di Asia 

nomor 2 dan nomor 6 di dunia. 

5. Indonesia negara yang terbanyak penduduknya nomor 4 di 

dunia, setelah RRC, India, dan Amerika. 
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MENGKRITISI LINGKUNGAN SOSIAL KEAGAMAAN 

PENGIKUT AHLUS SUNNAH WAL JAMA' AH 

DI INDONESIA 

Oleh: H. M. Atho Mudzhar 

A. PENDAHULUAN 

Para ahli sejarah mengatakan bahwa Islam yang pertama 

datang ke Indonesia pada sekitar abad XIII adalah Islam yang 

dikembangkan oleh para sufi, sehingga gerakan dakwah Islam 

ketika itu seperti yang kemudian dilakukan oleh para walisongo 

di Jawa, adalah Islam Sufi yang selanjutnya berkembang menjadi 

kelompok-kelompok tarekat. Para ahli juga mengatakan bahwa 

sejak abad XVII gerakan dakwah Islam di Indonesia telah 

mengambil bentuk baru yang lebih tegas yang bagi sebagian 

orang disebut Islam skriptural atau Islam yang mengacu secara 

langsung kepada sumber-sumber ajaran Islam yang asli, yaitu 

Al-Quran dan hadits, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para 

ulama terdahulu (kitab kuning). Sebagian studi juga telah 

membuktikan bahwa jaringan hubungan antara ulama nusantara 

dan ulama di Timur Tengah sudah berlangsung secara intens 
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sejak abad XVII, khususnya dalam rangka transmisi Islam 

skriptural atau terkadang disebut Islam Syariat. Dengan perkem

bangan ini maka Islam di Indonesia mempunyai wajah sufi dan 

syariat sekaligus. Mereka menganut paham Ahlus Sunnah Wal 

Jama'ah, baik dalam akidah maupun syariat dan mereka itulah 

yang kemudian sebagiannya berhimpun diri dalam organisasi

organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muham

madiyah, Al-Washliyah, Tarbiyah Islamiyah, Al-Khaeriyah, 

Mathlaul Anwar, dan lain-lain. 

Pada abad XX gerakan dakwah Islam di Indonesia 

menambah satu wajah baru lagi, yaitu gerakan Islam politik, 

yang menuntut agar Indonesia menjadi sebuah negara Islam. 

Tuntutan itu hila perlu dilakukan dengan gerakan bersenjata 

seperti yang dilakukan oleh gerakan DI/TII (Darul 

Islam/Tentara Islam Indonesia) di bawah pimpinan 

Kartosoewiryo, tidak lama setelah Indonesia menyatakan 

kemerdekaannya. Setelah itu secara bergiliran terlahir gerakan

gerakan Islam lainnya yang menuntut pemberlakuan syariat 

Islam di berbagai daerah di Indonesia. Sesungguhnya gerakan 

Islam politik ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah 

dimulai sejak abad XVII ketika berbagai kelompok Islam di 

Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. 

Hanya saja pada masa itu cita-cita mereka belum jelas, yang 
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penting ialah mengusir bangsa penjajah dari bumi Indonesia. 

Pada masa kemerdekaan Indonesia cita-cita negara Islam itu 

semakin jelas didukung oleh beberapa kelompok. Menurut 

sebagian studi cita-cita pendirian negara Islam dan pember

lakuan syariat Islam ini terus berlanjut hingga sekarang, turun 

temurun dari generasi ke generasi. 

Pada periode pasca reformasi (1998), bermunculanlah 

sejumlah organisasi keagamaan Islam yang menyebut diri 

penganut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, tetapi dalam waktu yang 

sama memperkenalkan cara-cara gerakan yang lebih radikal 

seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI), dan Komite Persiapan Penegakan Syariat 

Islam (KPPSI), yang biasanya dikelompokkan atau disebut 

Gerakan Salafi Haraki. Gerakan-gerakan ini mengaku terlahir dari 

kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, meskipun dengan wajah 

yang berbeda dari Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang biasa 

dikenal di Indonesia. Kiprah dari gerakan-gerakan ini pada 

gilirannya menjadi lingkungan sosial keagamaan yang perlu 

dicermati oleh para pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang 

secara tradisional dan turun temurun meyakini prinsip-prinsip 

akidah tertentu dan memegangi pendapat hukum tertentu. Selain 

itu, ada pula gerakan-gerakan sosial keagamaan Islam lainnya 

yang berkembang di Indonesia yang sekarang membentuk 
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lingkungan sosial keagamaan yang juga perlu dipahami oleh 

setiap pengikut Ahlus Sunnah Wal }ama'ah di Indonesia, yaitu 

gerakan-gerakan seperti gerakan Jaringan Islam Liberal GIL), 

gerakan Syiah, dan gerakan-gerakan sempalan, seperti 

Ahmadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (dulu). 

Makalah ini akan membahas karakteristik dan pendapat

pendapat pokok dari gerakan-gerakan sosial keagamaan tersebut 

yang pada waktunya sedikit atau banyak bersinggungan atau 

bahkan berhadapan dengan posisi-posisi teologis dan hukum 

para pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di Indonesia. 

B. GERAKAN SALAFISME RADIKAL 

Kaum "Salafi" muncul di Indonesia secara nyata sekitar 

1980-an, ketika banyak pemuda yang memakai jubah panjang 

(jalabiyah), sorban (imamah), celana yang hanya sampai mata kaki 

(isbal) dan memelihara jenggot (lihyah). Kalangan perempuan 

mengenakan pakaian hitam yang menyelubungi seluruh tubuh 

dan muka, kecuali dua kelopak mata. Jika menyelenggarakan 

pesta perkawinan (walimah) tempat duduk undangan laki-laki 

dan perempuan dipisahkan dengan selambu. Kelompok ini oleh 

sebagian ahli dikategorikan sebagai gerakan Islam nonrevolu

sioner atau neofundamentalisme. Salafisme kontemporer 

merupakan bentuk Wahabisme yang dikemas ulang mengikuti 
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pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahab 

dan merujuk kepada fatwa para pemegang otoritas Wahabi 

kontemporer seperti 1 Abdul Aziz 1 Abdullah bin Baz (1912-1999) 

dan Muhammad Nasirudin al-Albani ( Wafat 1999). Selanjutnya, 

kelompok Salafi seringkali dibedakan antara Salafi Dakwah 

(nonrevolusioner) dengan Salafi radikal Gihadis), juga disebut 

Salafi Yamani (non politik) dengan Salafi Haraki (yang 

berkecenderungan politik). Salafi dakwah adalah paham yang 

dikembangkan oleh ulama dan pemerintah Saudi, sedangkan 

Salafi Radikal mengikuti pola pikir Juhaiman bin Saif al- Utaibi. 

Belakangan, Salafi radikal juga sering disebut Salafi Sururi, 

istilah yang mengacu kepada paham Salafi yang dikembangkan 

oleh lbnu Surur yang radikal dan mengikuti pandangan Qutub 

tentang takfir wal jihad. Salafi Dakwah banyak bergerak dalam 

penyelenggaraan dakwah (pengajian), mendirikan madrasah, 

penerjemahan dan penerbitan buku-buku Salafi dan akhir-akhir 

ini mendirikan radio dakwah. Jaringan radio dakwah kelompok 

ini bernama Radio Ahli Sunnah wal Jamaah (Raja'). Untuk 

Jakarta dan sekitarnya dipancarkan dari Cileungsi, Bogor. Salafi 

Jihadis banyak terlibat dalam pembentukan laskar seperti: 

Laskar Pembela Islam, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar 

Mujahidin Indonesia (Yogyakarta), Angkatan Muda Mujahidin 

Indonesia (AMIN), Jakarta dan sekitarnya, Jundullah, Front 
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Hisbullah (Makasar), Barisan Sabilillah (Solo), dan Brigade 

Tholiban (Tasikmalaya). Laskar-laskar ini didirikan untuk 

memberantas kemaksiatan dan menegakkan syariat Islam 

melalui Peraturan-Peraturan Daerah. 

Para penganut paham Salafi (Salaf al saleh) dalam orasi 

mereka selalu menyatakan tidak bermadzhab. Mereka mengikuti 

AI Qur' an, Sunnah dan prilaku sahabat dan tabiin. Aqidah 

mereka mengikuti Salaf al saleh sebagaimana yang dihimpun 

dan ditulis oleh Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad bin 

Abdul Wahab dalam kitab Majmu'at al Tauhid. Kaum Salafi 

modern ini tidak pernah merujuk kepada pemikiran teolog Suni 

seperti AI Asy' ari a tau al Maturidi. Belakangan buku-buku yang 

dikutip dalam berbagai kesempatan ta'lim adalah yang berasal 

dari ulama Saudi. 

1. Laskar Jihad 

Laskar Jihad sebenarnya merupakan salahsatu bagian, 

semacam badan semi otonom, dari Forum Komunikasi Ahlus 

Sunnah wal Jama'ah (FKAWJ), yang didirikan pada 14 Februari 

1998 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kiprahnya dalam 

berbagai aksi, baik di Solo maupun di tingkat nasional, yang 

seringkali diliput media massa menyebabkannya lebih dikenal 

masyarakat daripada FKAWJ sendiri, atau juga seringkali 
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disebut Laskar Jihad FKA WJ. Laskar ini dikomandani seorang 

guru di Pondok Pesantren Ihya al-Sunnah yang juga menjadi ketua 

Dewan Pembina FKAWJ, Ja'far Umar Thalib. Meski memiliki DPP 

(Dewan Pimpinan Pusat) dan kegiatannya berpusat di Yogyakarta, 

namun di beberapa provinsi dan kabupaten kota Laskar Jihad 

memiliki banyak cabang. Dikarenakan tidak menerapkan pola 

rekrutmen yang ketat, maka selama seseorang mengikuti majelis 

pengajian dan taklim yang diadakan oleh DPD (Dewan Pimpinan 

Daerah) atau DPC (Dewan Pimpinan Cabang), maka dia dianggap 

sebagai anggota. Atas dasar ini, pada tahun 2006 jumlah anggota 

Laskar Jihad FKA WJ diklaim sebanyak 10.000 jamaah di seluruh 

Indonesia, dimana 1000 lebih diantaranya berada di Y ogyakarta. 

Beberapa faktor yang menyebabkan gerakan ini berdiri 

diantaranya adalah, pertama, timbulnya rasa keprihatinan para 

tokoh FKA WJ atas nasib umat Islam Indonesia yang tertindas dan 

termarjinalisasi serta tumbuhnya rasa ketidakpercayaan dan 

kekecewaan terhadap Pemerintah. Kedua, secara lebih doktriner, 

dikarenakan menggejalanya ajaran Islam yang penuh bid' ah serta 

kurang diamalkannya ajaran Islam secara konsisten, FKA WJ 

menghendaki pemurnian ajaran Islam serta implementasi ajaran 

Islam secara konsisten dan konsekwen. Ketiga, munculnya 

ketidakpuasan atas kepemimpinan Abu Nida, seorang pendiri 

gerakan dakwah At-Turats di Yogyakarta yang dianggap oleh 
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Ja'far Umar Thalib telah menyimpang dari manhaj salaf, dan 

dipandang sebagai pendukung ahlul bid' ah. 

Beberapa ajaran pokok Laskar Jihad ialah tentang konsep 

jihad, konsep toleransi, dan ajaran tentang strategi solusi konflik 

serta berbagai modus operandinya. Laskar Jihad FKAWJ 

memandang wajib berjihad membantu umat Islam di Maluku 

dan daerah konflik lainnya seperti Poso, karena telah memnuhi 

persyaratan sesuai syariat Islam. Tentang toleransi, Laskar Jihad 

memegang prinsip dasar bahwa kebenaran hanya ada dalam Islam, 

kebenaran Allah adalah pasti, kebenaran Islam adalah sempurna, 

derajat kemuliaan kaum muslimin lebih tinggi dari orang kafir dan 

munafik (ahli bid' ah), kaum muslimin dilarang ikut serta dalam 

segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang kafir dan 

musyrik, kaum muslimin dilarang merasa minder untuk 

menampakkan prinsip agama, dan kaum muslimin dilarang 

menyatakan kasih sayang kepada orang kafir dan munafik yang 

terang-terangan membenci Islam. Adapun tentang strategi solusi 

konflik, Laskar Jihad menempuh jalan mengingatkan yang 

berwajib, Pemerintah, dan jika tidak ada tindakan maka mereka 

sendiri yang turun tangan menyelesaikan konflik. Maka mereka 

mengirim laskar-laskar ke wilayah konflik seperti Ambon, karena 

Pemerintah yang telah diingatkannya dianggap lamban dan tak 

memiliki solusi. Laskar Jihad telah membekukan diri dari segala 
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aktivitasnya pada November 2002. 

Terhadap sepak terjang Laskar Jihad, masyarakat 

memberikan respon beragam. Sebagian umat Islam merasa aksi

aksi yang dilakukan Laskar Jihad sangat positif dan konstruktif 

bagi bangsa dan umat Islam. Sebagian lainnya tidak setuju 

dengan kiprah Laskar Jihad dalam hal nahyi munkar, karena 

cenderung menggunakan jalan kekerasan. Diberitakan bahwa 

Laskar Jihad dikendalikan oleh fatwa seorang ulama di Timur 

Tengah. Mereka mengaku penganut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, 

tetapi nampaknya yang dimaksud bukan merujuk kepada 

Asy' ariyah a tau Maturidiyah, melainkan kepada Ibnu Taimiyah 

dan Wahabisme. Mereka adalah puritan dan pernah terobsesi 

dengan kekerasan. 

2. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) didirikan pada 7 Agustus 

2000 di Yogyakarta, pada saat Kongres Majelis Mujahidin 

Indonesia I yang diselenggarakan pada 5-7 Agustus 2000. 

Organisasi ini berkantor pusat di Yogyakarta dan lahir 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, obsesi kalangan 

muda pada lahirnya Negara Islam (Daulah Islamiyah), baik dalam 

pengertian nasional maupun intemasional. Kedua, adanya stigma 

buruk yang dilabelkan kepada gerakan Islam Indonesia yang ingin 
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membentuk Daulah Islamiyah yang melahirkan Islam phobia dan 

selalu dihubungkan dengan DI/TII Kartosoewiryo. Ketiga, 

penilaian peminggiran Islam baik dalam pengertian hukum 

(syariat) maupun penganutnya. Keempat, krisis multidimensi yang 

menimpa Indonesia ketika itu yang tidak bisa diselesaikan hanya 

oleh Pemerintah Adapun doktrin ideologinya adalah keharusan 

mendirikan Daulah Islamiyah (Negara Islam). Bagi MMI, 

pelaksanaan ajaran Islam itu harus komprehensif termasuk 

pidananya, karena Islam itu mengurus dunia dan akhirat, dan 

secara historis Daulah Islamiyah dari masa Nabi, Khulafaur 

Rasyidin, hingga Daulah Utsmaniyah telah terbukti mampu 

mengawal supremasi syariat secara komprehensif. 

5truktur organisasi MMI terbagi atas Ahl al-Hall wa al-'Aqd 

(lembaga legislatif, yang diketuai Ustad Abu Bakar Baasyir), dan 

Lajnah Tanfidziyyah (lembaga eksekutif, yang diketuai lrfan 

5uryahadi Awwas). Meski tidak ada data resmi tentang jumlah 

anggota MMI, diperkirakan cukup banyak juga sebagaimana 

terlihat dari banyaknya peserta Kongres Mujahidin dan 

semaraknya kegiatan-kegiatan yang digelar MMI. Latar belakang 

anggotanya beragam, mulai dari lulusan 51 hingga 53, dan 

berlatar NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. 

Metode gerakan MMI dilakukan dengan dua cara (manhaj). 

Pertama, dengan dakwah atau, dalam bahasa Abu Bakar Baasyir, 
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nasyr al-din, yaitu usaha untuk menyebarkan ajaran Islam, termasuk 

ajaran tentang keseluruhan hukum Islam dan hikmahnya. Kedua, 

dengan jihad dalam arti perang untuk tamkin al-din (pemantapan 

agama), dimana dalam arti ini MMI diberitakan telah mengirimkan 

laskar Mujahidin ke daerah-daerah konflik seperti Ambon dan 

Poso. 

Terhadap sepak terjang MMI pun masyarakat memberikan 

respon beragam. Ada yang mendukung dan menentangnya. MMI 

adalah kelompok Sunni, hanya saja mereka juga puritan dan 

terobsesi dengan keharusan mendirikan negara Islam sebagai 

syarat pemberlakuan syariat Islam. Jika diperlukan, caranya dapat 

dilakukan dengan jalan jihad dalam arti perang. MMI adalah 

penganut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, hanya saja idenya tentang 

Daulah Islamiyah membuatnya bersebrangan dengan Ahlus 

Sunnah Wal J ama' ah konvensional. 

3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani 

pada 1953 di Baitul Maqdis, Palestina, mulai masuk ke Indonesia 

sekitar dekade 1980-an melalui KH. Abdullah Nuh, pendiri 

Pesantren Al-Ghazali Bogor, dan Abdurrahman Al-Baghdadi, 

seorang anggota Hizbut Tahrir berkebangsaan Arab Libanon yang 

kemudian menjadi warga Australia. Mereka berkeliling ke 
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kampus-kampus dan pesantren untuk berdakwah merekrut 

kader melalui kelompok-kelompok kajian (halaqah). Pada lima 

tahun pertama hanya mendapat 17 orang kader. Pada rentang 

1990-an hingga 2004 berkembang pesat. Pada tahun 2004 HTI 

berhasil mengorganisir sekitar 20.000 massa melakukan 

longmarch dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta guna 

menuntut penegakan syariat Islam dan khilafah. Metode 

rekrutmen dan pembinaan kader HTI dilakukan dengan sistem 

sel dengan rasio kader dengan calon kader mencapai 1:10, dan 

sistem halaqah yang tertutup antara suatu halaqah dengan halaqah 

lainnya. 

Struktur organisasi HTI terbagi atas tiga, yaitu: 1. Pimpinan 

Pusat (qiyadah) yang menetapkan kebijakan mengorganisasikan 

kegiatan HT di seluruh dunia, 2. Pimpinan Wilayah, sebagai 

dewan pembantu untuk tingkat negara, dan 3. Pimpinan Daerah, 

sebagai organisasi pembantu di tingkat provinsi dan 

kabupatenfkota. Dengan struktur seperti ini, HTI adalah 

organisasi transnasional. 

HTI berpendapat bahwa menerapkan syariat Islam adalah 

wajib hukumnya dan untuk itu harus didukung oleh negara. 

Dalam hal ini satu-satunya sistem pemerintahan yang 

diperintahkan oleh Islam adalah sistem khilafah dengan 

mengangkat khalifah negara dan satu khalifah Daulah Islamiyah 
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untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Bagi HTI tidak boleh ada 

negara-bangsa. Pendapat ini tentu saja bertentangan bahkan dapat 

bertabrakan dengan konsep Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang merupakan harga mati bagi bangsa 

Indonesia menurut UUD 1945. Pendapat ini juga bersebrangan 

dengan posisi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Indonesia konvensional 

yang mengatakan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 

1945 adalah bentuk final negara-bangsa bagi Indonesia. 

4. Kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) 

Ihwanul Muslimin (IM) yang didirikan oleh Hasan AI 

Bana (1906-1948) dan Jamaah Tabligh yang didirikan oleh 

Maulana Muhammad Ilyas al-Kaandahlawi pada tahun 1930. 

Kedua kelompok ini mulai berkembang di Indonesia sejak 1970-

an dan menyatakan menganut paham ahlu sunnah wal jamaah. 

Kelompok pertama berkembang di kalangan mahasiswa di 

kampus-kampus perguruan tinggi umum, sedangkan kelompok 

kedua berkembang dari masjid ke masjid. IM kemudian muncul 

sebagai partai politik (Partai Keadilam dan kemudian menjadi 

Partai Keadilan Sejahtera). Jamaah Tabligh tetap dalam gerakan 

dakwah. IM terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

Qutub (Madrasah al Qutubiyah) yang melaksanakan misinya 

dengan jalan takfir wal jihad (kekerasan) yang mengikuti pola 
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pikir Sayid Qutub (1906-1966) dan kelompok parlementer 

(Madrasah Hudaibiyah) yang mengikuti pola pikir Hasan AI 

Hudaibiyah. IM di Indonesia dan PKS tergolong penganut 

madrasah Hudaibiyah. IM kelompok Madrasah Hudaibiyah 

menyelenggarakan pertemuan ke dua di Palestina, Oktober 2006 

dan membentuk The International Forum for Islamic 

Parliaments. Organisasi IFIP dipimpin oleh Abdul Majid al 

Manaserah (Mantan Menteri Perindustrian AI Jazair- Kader FIS

Al Jazair. Pada pertemuannya yang ke 3 di Jakarta, 19-21 Januari 

2007, Jakarta ditetapkan sebagai sekretariat pusat (disarikan dari 

beberapa buku dan informasi langsung aktifis PKS). 

5. Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) 

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) 

merupakan sebuah komite atau panitia yang dihasilkan dari 

sebuah kongres bertajuk Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan 

yang diselenggarakan pada 19-21 Oktober 2000 di Asrama Haji 

Sudikalang, Makassar. Komite ini diberi tugas utama 

"memperjuangkan terealisirnya otonomi khusus pemberlakuan 

syariat Islam di Propinsi Sulawesi Selatan". Sebagai sebuah 

komite atau panitia, KPPSI beranggotakan tokoh-tokoh Islam 

yang mewakili segenap komponen umat Islam di wilayah 

Sulawesi Selatan. 
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KPPSI bertumpu pada fakta mayoritas umat Islam 

Sulawesi Selatan sebagai inspirasi dan aspirasi politik yang 

berhak diakomodasikan untuk dijadikan keputusan politik yang 

mengikat dan mengatur sebagaimana ajaran Islam yang 

diyakininya. Taktik perjuangan KPPSI ialah gerakan-politik dan 

politik-dakwah di Parlemen yang diiringi tarbiyah (pendidikan) 

serta jihad dengan memobilisasi segala potensi di semua sektor. 

Perjuangan menegakkan syariat Islam di Sulawesi Selatan, 

menurut KPPSI, telah memasuki wilayah perjuangan ideologi 

Islam, atau disebut dengan gerakan dakwah-politik dan politik

dakwah. Adapun perjuangan kultural selama ini sudah dijalankan 

oleh NU, Muhammadiyah, dan lainnya yang ternyata tidak 

banyak membawakan hasil. 

Respon elite ormas Islam di Sulawesi Selatan mendukung 

pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan ini, meski 

dengan pemaknaan yang tidak selalu sama. Beberapa 

cendekiawan muslim bersikap moderat, bahwa syariat Islam itu 

sesungguhnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Adapun 

masyarakat non-muslim terbagi, ada yang tidak keberatan asal 

dirinya tetap dapat menjalankan agama dengan bebas dan aman, 

ada yang tidak bersikap, dan ada ada pula yang keberatan. 

KPPSI tidak menuntut pendirian negara Islam. KPPSI 

hanya menuntut otonomi khusus bagi Sulawesi Selatan untuk 
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melaksanakan syariat Islam. Mungkin idenya seperti otonomi 

khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Dalam sistem NKRI, hal ini dimungkinkan dan 

telah terjadi. Hanya saja, tentu menyisakan masalah terkait 

dengan nasib penduduk agama lain di sana. Apalagi disana 

terdapat kabupaten yang penduduknya mayoritas selain Islam. 

Apakah nantinya akan ada lagi otonomi khusus di dalam 

otonomi khusus? Persoalannya tidaklah sederhana. 

C. GERAKAN SYIAH DI INDONESIA 

Ada dua kubu dalam gerakan Syiah di Indonesia, yaitu; 

Lembaga Komunikasi Ahlu Bait (LKAB) yang menampung 

alumni Qum dan difasilitasi oleh Islamic Cultural Centre (ICC), 

sebuah institusi yang dibentuk oleh Kedutaan Besar Iran di 

Jakarta dan IJABI. LKAB membawai Yayasan Al Munthazar, 

Fathimah Aqilah, Ar Radiyah, Mulla Sadra, An Naqi, Al Kubra, 

Al Washilah, MT Ar Riyahi dan gerakan dakwah Al Husainy. 

LKAB berkantor di Jl. Bintaro KODAM Grand Bintaro Jaksel. 

Paham Syi'ah kontemporer pertama kali mencuat ke public 

setelah Ustadz Abdul Qadir Bafaqih dari Bangsri, Jepara, Jawa 

Tengah merekam ceramahnya tentang ajaran Syi' ah dan menye

barkannya kepada masyarakat luas pada awal tahun 1980-an. 

Pada tanggal 1 Juli 2000, Ikatan Jamaah Ahlul Bait 
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Indonesia (IJABI) dideklarasikan di Gedung Merdeka Bandung. 

Organisasi massa ini dipelopori oleh tokoh intelektual Indonesia 

Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc yang kini duduk sebagai ketua 

Dewan Syuro. Kang Jalal (akrab disebut demikian) yang pakar 

komunikasi ini juga dikenal sebagai cendikiawan muslim 

Indonesia. Kang Jalal mendirikan IJABI bersama beberapa orang 

diantaranya dua orang doktor dari ITB yaitu Dimitri Mahayana 

dan Hadi Suwastio. Tujuan IJABI secara eksplisit dijabarkan 

dalam AD/ ART, salah satu keunikan tujuan itu adalah menge

nalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan mela

lui jalur keluarga Nabi Muhammad SAW. Keunikan inilah yang 

menunjukkan bahwa gerakan ini sebenarnya adalah gerakan 

Syi' ah, karena kaum Syiah tidak menerima hal-hal yang datang 

dari sahabat bukan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. 

Di Indonesia kontemporer, perkembangan gerakan Syi' ah 

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Revolusi Islam Iran 1979 

yang dipimpin oleh Imam Khomeini yang merupakan seorang 

pencinta Ahlul Bait dari kalangan Syi' ah Imamiyah. Pengaruh 

revolusi ini begitu kuat terutama dengan publikasi-publikasi 

tulisan Ali Syari' ati, Murtadha Muthahhari dan Imam Khomeini 

sendiri ke dalam bahasa Indonesia mulai paruh tahun 1980. 

Peran besar Jalaluddin Rakhmat tidak dapat dilepaskan dalam 

perkembangan Ahlul Bait (baca: Syi' ah) di Indonesia. Penerbitan 

78 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

yang bertema sekitar madzhab ahlulbayt awalnya dilakukan 

oleh penerbit Mizan, terus berkembang dan didukung oleh 

penerbit lainnya, seperti Pustaka Hidayah dan Lentera. Penerbit 

Mizan sendiri misalnya menerbitkan buku Dialog Sunnah Syiah 

yang dicetak hingga beberapa kali. Tidak kurang dari 373 judul 

yang telah diterbitkan mengenai AhlulBayt oleh 59 penerbit yang 

ada di Indonesia hingga Februari 2001 (Sumber: Pusat Data 

Ahlul Bait Indonesia Yayasan Rausyan Fikr). Pada tahun 2001, 

empat penerbit besar buku bertema Ahlul Bait ialah Pustaka 

Hidayah 60 judul, Mizan 56 judul, Lentera 50 judul, dan Y API 

Jakarta 31 judul. Pengiriman pelajar ke Hawzah Ilmiyyah 

(semacam pondok pesantren) di Qum, Iran, juga terlaksana dan 

terus berlangsung. Beberapa pelajar yang sudah kembali dari 

Qum kemudian mengajarkan pemikiran Ahlul Bait di Indonesia, 

melalui kelompok pengajian dan yayasan yang dibentuk oleh 

para pencinta Ahlul Bait. Hingga tahun 2001 terdapat 36 yayasan 

dan 43 kelompok pengajian yang berfaham Ahlul Bait di 

Indonesia, tersebar di 21 provinsi dan 33 kabupatenfkota. 

Gerakan Syiah di Indonesia melahirkan dirinya sebagai 

gerakan intelektual dengan berbalut pluralisme dan toleransi. 

Ketua Dewan Syura IJABI, Jalaluddin Rahmat mengatakan 

bahwa IJABI bukan gerakan transnasional meskipun diakui 

bahwa IJABI mendapat pengaruh dari Ayatullah Sistani, 
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Hizbullah di Libanon, dan Iran. Adapun prinsip-prinsip keper

cayaan Syi' ah di Indonesia tidaklah berubah dari keyakinan 

Syiah pada zaman klasik, mereka mempercayai tentang konsep 

imamah, dan Ali bin Abi Thalib adalah imam yang pertama. 

Mereka juga mempercayai kemaksuman imam selain tentang 

raj' a, bada, dan taqiyah. Dengan penuh diplomasi dan mungkin 

juga bernuansa taqiyah, Jalaluddin juga mengatakan: "Kami 

memperjuangkan syariat Islam yang bisa diterima non Muslim". 

Dikatakannya pula, "IJABI bersama non Muslim sedang 

memperjuangkan syariat Islam." 

Terhadap gerakan Syiah di Indonesia ini telah terjadi 

respon yang beragam. Diantara respon yang negatif terjadi pada 

9 Maret 2007, dimana warga Kecamatan Lawang, Malang, Jawa 

Timur, melakukan aksi penolakan terhadap kelompok Syiah 

yang dianggapJelah meresahkan warga. Kemudian pada 8 April ... 
2007, terjadi penolakan terhadap aksi Syiah oleh warga Desa 

Slateng, Kecamatan Ledokombo, Jember; pada 9 April 2007, aksi 

serupa terjadi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, 

Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur; dan 20 April 2007, 

demo anti-Syiah tumpah di Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa 

Timur. Reaksi-reaksi itu muncul karena penyebaran paham 

Syi' ah berarti adalah ancaman langsung terhadap posisi-posisi 

akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Indonesia. IJABI dinilai telah 
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mempersempit universalisme Islam dan mengusung paham

paham menyimpang tentang Islam seperti kemaksuman imam, 

dan lain-lain. 

D. AGAMA DAN GERAKAN-GERAKAN SEMPALAN 

1. Jaringan Islam Liberal di Indonesial 

Sejak akhir tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok anak 

muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang 

mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-

permasalahan yang muncul. Majelis Ulama Indonesia melihat 

bahaya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan kelompok ini, 

sehingga pada Munasnya yang ke-7 (25-29 Juli 2005) 

mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan 

liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran 

agama Islam. Oleh sebab itu umat Islam haram hukumnya 

mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama 

(Adian Husaini, t.th: 2-4). Dalam Keputusan MUI No. 7 /MUNAS/ 

1 Bahan-bahan dalam bagian ini disarikan dari makalah berjudul 
"Gerakan Islam Liberal di Indonesia," yang ditulis dan disajikan oleh delegasi 
Indonesia (M. Atho Mudzhar) dalam Musyawarah SOM ke-31 dan MABIMS 
ke-12 di Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 November 2006. Lihat juga Nong 
Darol Mahmada dan Burhanuddin, "Jaringan Islam Liberal GIL): Pewaris 
Pemikiran Pembaruan Islam di Indonesia," dalam Gerakan Keislaman Pasca Orde 
Baru, Upaya Merambah Dimensi Baru Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 
2005. 
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VII/11/2005 itu dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur' an dan 

As-Sunnah) menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya 

menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal 

pikiran semata. 

Gerakan Islam liberal di Indonesia nampak lebih nyata 

setelah didirikannya sebuah "jaringan" kelompok diskusi pada 

tanggal8 Maret 2001. Menurut release mereka tanggal1 Maret 2002, 

Jaringan Islam Liberal OIL) mengklaim telah berhasil mengha

dirkan 200 orang anggota diskusi yang berasal dari kalangan 

para penulis, intelektual dan para pengamat politik. Tentulah 

tidak semua orang yang hadir dalam diskusi itu berarti 

mendukung ide-ide JIL. 

Topik awal yang diangkat oleh JIL adalah seputar definisi 

dan sikap Islam Liberal seputar isu-isu Islam, negara, dan isu-isu 

kemasyarakatan. lni diawali dengan kajian terhadap buku 

Kurzman yang memilah tradisi keislaman dalam tiga kategori 

yakni, customary Islam, fundamentalis atau Wahabis atau Salafis, 

dan liberal Islam. Kategori ketiga diklaim sebagai koreksi dan 

respon terhadap dua kategori yang disebut pertama. 

Islam Liberal berkembang melalui media massa. Surat kabar 

utama yang sering dinilai orang menjadi corongnya ialah Jawa Pos 

di Surabaya, Tempo di Jakarta dan Radio Kantor Berita 68 H, 
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Utan Kayu Jakarta. Pemah suatu ketika, pemikiran dan gerakan 

ini menuai protes bahkan ancaman kekerasan dari lawan-lawan 

mereka. Masyarakat sekitar Utan Kayu pemah juga menuntut 

Radio dan komunitas JIL untuk pindah dari kampung itu. Karya

karya yang dicurigai sebagai representasi pemikiran liberal Islam 

dibicarakan dan dikutuk oleh lawan-lawannya, terutama melalui 

khutbah dan pengajian. Buku seperti Fiqih Lintas Agama (Tim 

Penulis Paramadina), Menjadi Muslim Liberal (Ulil Abshar

Abdalla) Counter-Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Musda 

Mulia, dkk), Indahnya Perkawinan Antar ]enis Gumal lAIN 

Walisongo) dikutuk melalui khutbah dan pengajian. Ketegangan 

antara mereka yang pro dan kontra JIL, memuncak setelah 

keluamya Fatwa MUI tentang haramnya Liberalisme, 

Sekularisme dan Pluralisme pada tahun 2005. Ketegangan sedikit 

menurun setelah salah seorang kontributor dan sekaligus 

kordinator JIL, Ulil Abshar-Abdalla pergi ke luar negeri, belajar ke 

Amerika Serikat. 

Ulil melalui bukunya Menjadi Muslim Liberal menolak jenis

jenis tafsir keagamaan yang hegemonik, tidak pluralis, 

antidemokrasi, yang menurutnya potensial menggerogoti 

persendian Islam itu sendiri. Ulil misalnya melancarkan kritik 

kepada MUI yang menurutnya telah memonopoli penafsiran 

atas Islam. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa pluralisme, 
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liberalisme, dan sekularisme adalah faham sesat; Ahmadiyah 

adalah keluar dari Islam - telah menyalakan emosi Ulil yang 

nyaris tak terkendali. 

Pemikiran Ulil tidak bebas seratus persen. Ulil ternyata 

mendapatkan akar-akar pemikiran liberalnya juga dari ilmu

ilmu tradisional seperti ushUI al-fiqh, qawil'id al-fiqhiyah yang 

dahulu diajarkan oleh para ustadznya di pesantren. Ulil (baca: 

JIL) juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari luar negeri 

seperti Fazlurrahman, Syahrur, dan Nasr Abu Zayd. 

Sejauh ini hanya kalangan fundamentalis saja yang 

mencoba melakukan perlawanan retorik. Majalah seperti Sabili, 

Hidayatullah, dan media-media di lingkungan Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia mencoba untuk memberikan counter opini 

terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh JIL, sedangkan 

Islam kultural mungkin tidak terprovokasi atau tak berdaya. 

Di antara pendapat-pendapat kaum pendukung Islam liberal 

adalah sebagai berikut (Hartono Ahmad Jaiz, 2005: 109-110): 

1. Al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan 

hermeneutika 

2. Kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi 

3. Poligami harus dilarang 

4. Mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau 
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5. Masa iddah juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik 

cerai hidup ataupun cerai mati 

6. Pemikahan untuk jangka waktu tertentu boleh 

hukumnya 

7. Perkawinan dengan orang yang berbeda agama 

dibolehkan kepada laki-laki atau perempuan muslim 

8. Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan 

sama 1:1 

9. Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah 

biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari 

ayahnya. 

Dari uraian di atas nampak bahwa posisi-posisi Jaringan 

Islam Liberal tidak menyentuh kepada pilar-pilar keimanan 

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah kecuali dalam pandangannya tentang 

teks Al-Qur' an, yang katanya harus dipahami dengan metode 

hermeneutika yang kemudian memungkinkan dilakukannya 

ta'wil yang jauh. Pendapat mereka yang mengatakan tidak lagi 

memerlukan kitab-kitab tafsir klasik juga mengusik pendirian 

kaum Sunni yang sangat menghormati para ulama pengarang 

kitab-kitab klasik itu. Sebagian besar perhatian kelompok JIL 

tertuju pada masalah hukum, seperti mengenai poligami, mahar, 

dsb. yang sesungguhnya ikhtilaf dalam hal ini adalah biasa, 

tetapi pendapat kelompok ini keluar dari empat madzhab yang 

85 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

biasa dipegangi kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yakni 

Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali. Apalagi pendapatnya 

tentang kebolehan pemikahan untuk waktu tertentu, mungkin 

diambil dari konsep kawin mut' ah yang dibolehkan dan 

dianjurkan dalam Syiah. Dengan demikian sedikit atau banyak 

kelompok ini juga telah berhadapan dengan posisi-posisi 

pengikut Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Indonesia. Tentu saja, 

hubungan ketegangan seperti itu mempengaruhi kerukunan 

umat beragama. 

2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) didirikan pada 

tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama 

Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar 

(MUBES) Y AKARI tahun 1981, nama Y AKARI diganti menjadi 

Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Pada Musyawarah Besar 

(MUBES) LEMKARI tahun 1990, sesuai dengan arahan Jendral 

Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu, 

nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate-Do 

Indonesia, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 

Pada awalnya, organisasi Y AKARI itu dinilai kelanjutan dari Islam 

Jamaah karena pimpinannya memang tokoh Islam Jamaah, yaitu 

almarhum KH. Nurhasan AI Ubaidah, pendiri Pondok Pesantren 
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LDII, Banjaran, Burengan, Kediri, Jawa Timur, seorang ulama 

yang selama 11 tahun belajar ilmu agama di Makkah dan 

Madinah. 

Tidak jelas, berapa jumlah anggota LDII sekarang. 

Berdasarkan angka tahun 2002, LDII memiliki 32 Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Provinsi, 302 DPD kabupaten/ kota, 1.637 Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota, dan 4.500 Pimpinan 

Anak Cabang (PAC) di desa/kelurahan. 

Ada tiga masalah krusial terkait dengan LDII yang 

dianggap kelanjutan dari Islam Jamaah. Pertama, doktrin bahwa 

Islam yang harus diamalkan oleh seseorang hanyalah Islam 

manqul, yaitu ajaran Islam yang telah diajarkan atau 

disampaikan oleh Amir Islam Jamaah, KH. Nurhasan Al

Ubaidah. Karena itu, ajaran Islam yang belum pernah diajarkan 

oleh KH. Nurhasan Ubaidah, meskipun ada dalam al-Qur'an dan 

hadits, tidaklah wajib diamalkan. Kedua, bahwa orang di luar 

Islam Jamaah adalah kafir dan najis. Karena itu, mesjid-mesjid 

LDII atau rumah-rumah warga LDII yang mendapat kunjungan 

tamu warga non-LDII akan segera dibasuh sebagaimana 

layaknya benda lain yang terkena najis. Ketiga, bahwa masjid

masjid yang dikelola LDII hanya digunakan secara eksklusif oleh 

orang-orang LDII. Masalah-masalah krusial inilah yang telah 

menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena menganggap 
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mayoritas umat Islam Indonesia itu najis dan kafir. Tentu ini 

dapat mempengaruhi kerukunan umat beragama. 

Masalah-masalah krusial ini belakangan oleh LDII 

dibantah secara resmi dalam Mukernasnya yang berlangsung 

pada bulan Maret 2007. Diantara hasil Mukernas itu, yang 

disebutnya Paradigma Baru LDII, yang terpenting ialah: 
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1. LDII sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis 

keagamaan telah memiliki paradigma baru; 

2. LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam 

Jama'ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan 

Islam Jama' ah; 

3. LDII tidak menggunakan ataupun menganut sistem 

keamiran; 

4. LOll tidak menganggap umat muslim di luar LDII 

sebagai Kafir atau najis; 

5. Masjid LDII terbuka untuk umum dan mengingat 

bahwa: 

a. menjaga kesucian masjid ada pahala / ganjaran 

yang besar, dan 

b. bahwa dalam sholat perlu dijaga kesucian diri, 

pakaian, dan tempatnya; 

6. LDII dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni 

pondok LDII; 
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7. LDII tidak pemah mengajarkan kepada warganya untuk 

menolak diimami oleh orangdiluar warga LDII; dan 

8. LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam 

lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan 

sebagaimana yang ditetapkan MUI, yaitu: 

a. penyamaan metode berfikir jyang dinamakan 

Taswiyah al Manhaj 

b. penyamaan metode gerakan yang dinamakan 

Tansiq al-Harokah yang mensinkronisasi, 

mengkoordinasi, dan mensinergikan gerakan umat 

Islam di Indonesia di bawah payung MUI. 

Dengan hasil Mukernas ini maka LDII secara tegas 

menyatakan tidak menganut paham keamiran lagi sebagaimana 

yang diajarkan oleh KH. Nurhasan Al-Ubaidah, sehingga kaitan 

LDII dengan Islam Jamaah resmi terputus, dan LDII mengusung 

paradigma baru sebagai lembaga dakwah Islam sebagaimana 

lembaga-lembaga dakwah Islam lainnya. LDII juga secara tegas 

menyatakan dirinya penganut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. LDII 

sedang bergerak dari gerakan sempalan menuju arus utama 

(mainstream). 

Keputusan Mukemas LDII 2007 tersebut diambil setelah 

Pimpinan LDII mengadakan kunjungan silaturahmi dan berdialog 

dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dicapai konsep 
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yang disebut ar-ruju' ila al-haq. Juga setelah dilakukan dialog 

dengan Menteri Agama dan mendengarkan saran-saran Menteri 

Agama terutama terkait dengan pentingnya LDII membuka 

masjid-masjidnya untuk seluruh umat Islam, karena setiap 

masjid pada dasamya tidak boleh dimiliki hanya oleh salahsatu 

kelompok umat Islam. 

Di lapangan tentulah masih merupakan tantangan bagi 

para pimpinan LDII, karena tidak mustahil sebagian anggota 

LDII sekarang masih berpikir tentang sistem keamiran dan 

meletakkan KH. Nurhasan Ubaidah sebagai Amir, sumber ajaran 

Islam yang manqul itu. Diberitakan bahwa Pimpinan LDII Pusat 

telah mengirimkan juru penerang mereka ke daerah-daerah 

untuk menejelaskan hasil Mukernas 2007 itu. Secara teologis, 

LDII mengaku pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Jika saja 

konsep Islam manqul itu benar-benar telah tidak ada lagi, maka 

sesungguhnya LDII tidak mempunyai posisi teologis yang 

bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, juga apabila 

para anggota LDII benar tidak lagi mengkafirkan kaum 

muslimin di luar warga LDII. Adapun tentang konsep keamiran 

(kepemimpinan), sepanjang tidak dipandang sebagai sumber 

Syara', sesungguhnya itu merupakan salahsatu variasi dari 

pemikiran politik Islam. Di dalam komunitas tarekat, seorang 

mursyid juga biasanya mempunyai kharisma yang sangat kuat 
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seperti Amir, karena jauhnya jarak ilmu sang mursyid dengan 

para pengikutnya. 

3. Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

Ahmadiyah didirikan di kota Qodian, India oleh Mirza 

Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889. Dalam 

perkembangannya, Ahmadiyah terbagi menjadi 2 aliran, yaitu 

Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodian 

berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi 

sedangkan Ahmadiyah Lahore berpendapat Mirza Ghulam Ahmad 

sebagai pembaharu. Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 

1925 dan terbentuk dalam 2 organisasi yaitu Gerakan Ahmadiyah 

Indonesia (GAl) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Lahore, 

dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia OAI) sebagai organisasi pengikut 

Ahmadiyah Qodiani. 

JAI terdaftar sebagai Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: 

JA.5/23/13 tanggal13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan 

Berita Negara Nomor: 26 tanggal31 Maret 1953. JAI juga terdaftar 

sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri 

dengan Nomor: 75/D.I/VI/2003 tanggal5 Juni 2003. 

Jumlah anggota JAl, menurut pimpinannya yaitu Ustadz H. 

Abdul Basit dalam rangkaian dialog dengan Departemen Agama 
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pada akhir 2007 dan awal 2008, sebanyak 300.000-400.000 orang, 

dengan jumlah kepengurusan cabang JAI sebanyak 320 buah. 

Adapun menurut estimasi Badan Litbang dan Diklat Departemen 

Agama, jumlah anggota JAI pada 2008 berkisar antara 50- 80 ribu 

orang. Estimasi ini diperoleh karena banyak sekali cabang atau 

komunitas JAI yang sesungguhnya hanya beranggotakan ratusan 

bahkan puluhan orang saja. Sebagai contoh Sukabumi memiliki 

anggota JAI 5.000 orang, Kuningan 3.000 orang, Medan 3000 orang, 

Garut 2.000 orang, dan Tangerang 1.000 orang, sedangkan di 

sebagian besar cabang lainnya, apalagi di luar Pulau Jawa, jumlah 

anggota JAI di masing-masing cabang hanya mencapai ratusan 

bahkan puluhan orang saja, seperti di Banjarnegara 663 orang, 

Padang 500 orang, Depok 500 orang, Makassar 500 orang, Jakarta 

Selatan 300 orang, Kabupaten Bandung 243 orang, Kota 

Tasikmalaya 200 orang, Talang 89 orang, Majalaya 80 orang, 

Cicalengka 74 orang, Cisarua Cimahi 40 orang, Tanjung Pinang 32 

orang, Banjarmasin 23 orang, dan Lembang 4 orang. Dari contoh

contoh tersebut mungkin dapat diperkirakan jumlah anggota JAI di 

seluruh Indonesia berkisar antara 50 - 80 ribu orang. 

Penolakan umat Islam terhadap Ahmadiyah telah terjadi 

sejak tahun 1930-an. Kemudian penolakan pun terjadi baik dalam 

bentuk keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid dan 

mushalla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di 
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Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Ganjur (1968), Kuningan 

(1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), 

Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor 

(1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta 

(1990). Pada tahun 2000-an penolakan tersebut muncul kembali di 

beberapa daerah, seperti: Nusa Tenggara Barat (2002), Parung dan 

Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukaburni (2008). Semua 

penolakan ini hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia, yang mengusung faham bahwa Mirza Ghulam Ahmad 

adalah Nabi. 

Sikap penolakan juga dilakukan dalam bentuk fatwa yang 

dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa 

Ahmadiyah Qodian adalah jemaah di luar Islam, sesat dan 

menyesatkan, dan pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa aliran 

Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore adalah sesat dan 

menyesatkan. Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh MUI Aceh, 

MUI Sumatera Utara, MUI Riau, PB NU, Muhammadiyah, dan 

beberapa organisasi Islam lainnya. Beberapa Pemerintah Daerah 

melalui Kejaksaan Negeri telah melakukan pelarangan terhadap 

ajarart Ahmadiyah seperti di Subang, Meulaboh, Lombok Timur, 

Sindereng Rappang, Kerinci, Tarakan, dan Sumatera Utara. 

Persoalan Ahmadiyah di Indonesia bertumpu pada 

keyakinannya yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad 

93 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

adalah seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah SWT. 

Keyakinan ini tentu saja bertentangan dengan paham kaum 

Sunni yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan 

rasul penerima wahyu terakhir. Karena itu penyebaran paham 

Ahmadiyah di Indonesia adalah bertentangan dengan prinsip

prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan sekaligus 

meresahkan masyarakat serta memicu pertentangan dalam 

masyarakat yang pada gilirannya mengganggu ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Banyak desakan dari kelompok

kelompok umat Islam agar JAI dibubarkan dengan alasan 

penodaan agama. Dasarnya ialah UU No.1/PNPS/1965. 

Demonstrasi-demonstrasi juga dilancarkan terutama pada tahun 

2005 dan awal 2008 untuk menuntut pembubaran itu. Sementara 

itu sebagian kecil kelompok masyarakat menyarankan agar 

dilakukan dialog dengan pihak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan J AI, Depar

temen Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, 

Departemen Dalam Negeri, Mabes POLRI dan beberapa tokoh 

agama telah melakukan tujuh kali putaran dialog dengan 

Pengurus Besar JAI sejak tanggal 7 September 2007 sampai 

dengan 14 Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 

butir penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan 

kemasyarakatan warga JAI. Kedua belas butir itu ialah: 
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1. Karni warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini 

dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana 

yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad 

Rasulullah SAW yaitu, Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa 

asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya: aku 

bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah 

dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad 

adalah Rasulullah. 

2. Sejak semula karni warga Jemaat Ahmadiyah meyakini 

bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun 

Nabiyyin (nabi penutup). 

3. Di antara keyakinan karni bahwa Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, 

pembawa berita gembira dan peringatan serta 

pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat 

Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan 

syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 

4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 

syarat bai' at yang harus dibaca oleh setiap cal on 

anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud 

adalah Nabi Muhammad SAW, maka karni 
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mencantumkan kata Muhammad di depan kata 

Rasulullah. 

5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa: 

a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW; 

b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah 

SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami 

pedomani. 

6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan 

catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 

yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama 

Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun 

setelah beliau wafat (1908). 

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak 

akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, 

baik dengan kata-kata maupun perbuatan. 

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak 

akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama 

Masjid Ahmadiyah. 

9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun 

dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka 

untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun. 
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10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu 

melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan 

Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan 

perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor 

Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang

undangan. 

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus 

meningkatkan silaturrahim dan bekerjasama dengan 

seluruh kelompok/ golongan umat Islam & masyarakat 

dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk 

kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar 

warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam 

umumnya serta masyarakat Indonesia dapat 

memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, 

serta persatuan dan kesatuan bangsa. 

Dalam rangka memantau pelaksanaan 12 butir Penjelasan 

PB JAI di lapangan, Menteri Agama telah membentuk Tim 
; 

Pemantau dan Evaluasi yang beranggotakan unsur-unsur dari 
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Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam 

Negeri, dan POLRI. Pemantauan dan evaluasi di lapangan 

dilakukan selama 3 bulan di 55 titik komunitas JAI, yang 

terdapat di 33 kabupatenfkota. Di samping itu Departemen 

Agama telah melakukan kajian terhadap 21 buah buku yang 

diterbitkan atau digunakan di kalangan JAI, dan sebuah buku 

berjudul Al-Qur' an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat yang 

diterbitkan oleh JAI. 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan disim

pulkan bahwa warga JAI belum sepenuhnya melaksanakan 12 

butir Penjelasan PB JAI. Beberapa butir telah sesuai dengan 

kenyataan di lapangan, yaitu: Butir 1 tentang syahadat, butir 4 

tentang pencantuman kata "Muhammad" sebelum kata 

"Rasulullah" dalam naskah 10 syarat baiat JAI, butir 8 tentang 

penamaan masjid bukan dengan sebutan masjid Ahmadiyah, 

butir 9 tentang keterbukaan mesjid Ahmadiyah, butir 10 tentang 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

pendaftaran perceraian di Kantor Pengadilan Agama, dan butir 

11 tentang upaya meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama 

dengan kelompok/ golongan umat Islam dan masyarakat. 

Sedangkan beberapa butir lainnya tidak sesuai dengan 

kenyataan di lapangan, yaitu: 
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1. tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad 

SAW; 

2. tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah 

Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi; 

3. tetap meyakini isi buku Tadzkirah tentang kewahyuan 

dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian 

Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. 

4. tetap menafsirkan Al-Quran sesuai dengan Buku 

Tadzkirah; 

5. Tetap tidak bersedia bermakmum dalam shalat kepada 

orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) 

kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang berarti 

JAI mengkafirkan Muslim non-JAI secara perbuatan. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan 

evaluasi di lapangan tersebut, warga JAI masih menganut 

penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran Islam, bahkan secara sistematis terus berupaya 

mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan dan 

penafsiran keagamaan yang menyimpang melalui buku-buku, 

dan pengiriman mubaligh-mubalighnya ke daerah-daerah. Di 

samping itu, mereka juga menyatakan tidak akan merubah dan 

tidak ada keinginan untuk merubah kegiatan dan penafsiran 
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keagamaan yang menyimpang tersebut, dan tidak perlu ada 

perubahan apapun sebagaimana disampaikan melalui surat dari 

PB JAI kepada Departemen Agama tanggal 21 Februari 2008 

Nomor: 911/ Amir/11/2008 dan keterangan Pimpinan PB JAI 

pada pertemuan dengan kepala Badan Litbang dan Diklat 

Departemen Agama tanggal 10 Maret 2008, di Departemen 

Agama. 

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, 

Rapat BAKOR PAKEM pada tanggal 16 April 2008 

merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri agar warga JAI diberi perintah dan 

peringatan keras untuk menghentikan penyebaran penafsiran 

dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran 

Agama Islam. 

Landasan Peraturan Perundangan 

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Bakor Pakem 

tersebut, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang 

dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 
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dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun 

dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang 

wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan 

Undang-Undang; 

2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73, yang 

mewajibkan setiap orang untuk tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, 

dan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat 

dibatasi dengan Undang-Undang. 

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 

dimana pada pasal 18 kovenan mengatur tentang 

kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut 

dapat dibatasi dengan Undang-Undang. 

4. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/ a tau Penodaan Agama yang isinya 

setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
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menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan 

dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang 

suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan

kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan 

kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 

agama itu. 

SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam 

Negeri ttg Masalah JAI 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, 

pada tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Nomor: 03 Tahun 2008, Nomor: KEP-

033/ A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan 

dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ a tau Anggota 

Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia GAl) dan Warga 

Masyarakat, yang berisi: 
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keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan 

dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran agama itu; 

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada 

penganut, anggota, danfatau anggota pengurus JAI, 

sepanjang mengaku beragama Islam, untuk 

menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan 

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama 

Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya 

nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi 

Muhammad SAW; 

3. Penganut, anggota, dan/ a tau anggota pengurus JAI 

yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah 

dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi 

dan badan hukumnya; 

4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada 

warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara 

kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan 

ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak 

melakukan perbuatan dan/ a tau tindakan melawan 
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hukum terhadap penganut, anggota, dan/ a tau 

anggota pengurus JAI. 

5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan 

peringatan dan perintah dalam SKB ini dapat dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah 

pembinaan dalam rangka pengamanan dan 

pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini. 

Perlu ditegaskan bahwa SKB itu bukanlah bentuk 

intervensi Pemerintah terhadap keyakinan warga masyarakat, 

melainkan upaya Pemerintah untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya 

pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran 

paham keagamaan menyimpang. 

Bagi Pemerintah, masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia 

mempunyai dua sisi. Pertama, Ahmadiyah adalah penyebab 

lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat 

terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sisi kedua, 

warga JAI adalah korban tindakan kekerasan sebagian masya

rakat. Kedua sisi ini harus ditangani Pemerintah. 
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Kalau dikelompokkan, isi SKB yang 6 butir itu pada 

dasarnya terbagi atas dua bagian. Pertama, memerintahkan 

kepada penganut, anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia OAI), sepanjang mengaku beragama 

Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan 

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu 

penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala 

ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bagi pelanggarnya 

dapat dikenai sanksi hukum termasuk badan hukum dan 

organisasinya. Sanksi hukum yang dimaksud disini ialah Pasal 

156a KUHP tentang Penodaan Agama. Kedua, memerintahkan 

kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara 

kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban 

kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan 

dan/ atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, 

anggota, danjatau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI). Ini berarti Pemerintah melindungi warga JAI 

sebagai warga negara yang selama ini menjadi target tindak 

kekerasan sebagian warga masyarakat. Bagi pelanggarnya dapat 

dikenakan sanksi antara lain sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 tentang 

penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang 

tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 
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tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 

tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 tentang 

perusakan barang, dan lain-lain. 

Dapat ditambahkan pula bahwa banyak orang melihat SKB 

ini bukan merupakan produk hukum yang mengikat karena SKB 

tidak termasuk salahsatu dari bentuk peraturan perundangan 

yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (1). 

Memang, kalau hanya merujuk Pasal dan ayat itu, maka 

peraturan perundangan yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat hanya lima yaitu: 1. UUD 1945, 2. UU / Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), 3. Peraturan 

Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, dan 5. Peraturan Daerah. 

Akan tetapi kalau kita mencermati UU No. 10 tahun 2004 itu 

secara seksama, ternyata dalam pasal yang sama yakni Pasal 7 

ayat (4) ditegaskan bahwa peraturan perundangan selain lima 

jenis yang disebutkan di atas, juga mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundangan di atasnya. Dalam hal ini, SKB Ment~ri Agama, 

Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 2008 ini 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penerbitan 

SKB ini diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih 

tinggi, yakni UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, khususnya Pasal 2. 
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Selain itu SKB juga memerintahkan aparat pusat dan 

daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan 

pengawasan bagi pelaksanaan SKB ini. Langkah pembinaan ini 

dimaksudkan memberi kesempatan kepada penganut JAI untuk 

memperbaiki perbuatannya yang menyimpang itu. Secara teknis 

yuridis, jika terjadi pelanggaran bagi SKB ini, maka masyarakat 

dapat melaporkannya kepada aparat hukum, yang selanjutnya 

akan mengambil tindak lanjut. Apakah suatu tuduhan suatu 

penodaan agama itu telah terjadi atau tidak, akan dilakukan oleh 

hakim di Pengadilan dengan tentu saja mendengarkan saksi ahli. 

Surat Edaran Bersama (SEB) 

Sebagai pedoman pelaksanaan SKB itu, telah dikeluarkan 

Surat Edaran Bersama (SEB) Sekretaris Jenderal Departemen 

Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal 

Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Nomor: 

SE/SJ/1322/2008, Nomor: SE/B-1065/D/DspA/08/ 2008, 

Nomor: SE/119/921.D.III/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008; 

Nomor: Kep-033/ A/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 tentang 

Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/ a tau 

Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia GAl) dan 
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Warga Masyarakat, tanggal 6 Agustus 2008. Dalam SEB telah 

ditegaskan kembali pokok-pokok penjelasan di atas, dan 

dijelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah 

pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan SKB ini. 

Adapun intisari Surat Edaran Bersama tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Diktum Kesatu SKB berbunyi: "Memberi peringatan dan 

memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak 

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 

umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut 

di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang 

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Yang 

dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, 

kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat 

umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat 

dan bangunan lainnya. 

Diktum Kedua SKB berbunyi: "Memberi peringatan dan 

memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/ a tau anggota 

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia GAl), sepanjang 
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mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran 

penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui 

adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad 

SAW". Pengertian diktum ini adalah bahwa: 

a. Peringatan dan perintah ditujukan kepada penganut, 

anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang mengaku beragama 

Islam. Artinya bahwa penganut, anggota, dan/ a tau 

anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 

yang tidak mengaku beragama Islam tidaklah termasuk 

objek yang diberi peringatan atau perintah. 

b. lsi peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk 

menghentikan penyebaran penafsiran yang 

menyimpang dan menghentikan kegiatan yang 

menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang 

menyimpang adalah faham yang mengakui adanya nabi 

dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. 

Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang 

adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan 

ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. 

c. Perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, 

khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, 
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dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam 

bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan 

media elektronik yang mengandung muatan dan 

dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui 

adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi 

Muhammad SAW. termasuk yang diperingatkan dan 

diperintahkan untuk dihentikan. 

Diktum Ketiga SKB berbunyi: "Penganut, anggota, 

dan/ a tau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia OAI) 

yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya". Artinya 

apabila peringatan dan perintah untuk menghentikan 

penyebaran sebagaimana yang disebutkan pada Diktum Kedua 

tidak dilaksanakan, maka dapat dikenai sanksi. 

Sanksi yang dimaksud dalam ketentuan diktum tersebut 

adalah sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan 

dan/ a tau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal1 jo 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 1/PnPs/1965 dan/ atau Pasal 

156a KUHP, yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun 

penjara. Disamping sanksi pidana tersebut di atas, terhadap 

organisasi JAI dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran 
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organisasi dan badan hukurnnya melalui prosedur sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Diktum Keempat SKB berbunyi "Memberi peringatan dan 

memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan 

memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan 

ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan 

perbuatan dan/ a tau tindakan melawan hukum terhadap 

penganut, anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadi yah Indonesia (JAI)". Artinya bahwa warga masyarakat 

diberi peringatan dan perintah untuk tidak melakukan 

perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, 

anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI), dengan tujuan untuk melindungi penganut, 

anggota, dan/ atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) termasuk harta bendanya dalam rangka 

memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan 

ketertiban kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dimaksudkan 

agar masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan 

tindakan anarkis seperti penyegelan, perusakan, pembakaran, 

dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap penganut, 

anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) serta harta bendanya. 
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Diktum Kelima SKB berbunyi "Warga masyarakat yang 

tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan". Artinya warga masyarakat yang melanggar hukum 

dengan melakukan main hakim sendiri, berbuat anarkis dan 

bertindak sewenang-wenang terhadap penganut, anggota, 

dan/ a tau anggota pengurus Jemaat Ahmadi yah Indonesia GAl) 

dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang

undangan, antara lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 tentang penyebaran 

kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan 

kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang 

pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang 

perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 406 tentang perusakan 

barang, dan peraturan lainnya. 

Diktum Keenam SKB berbunyi "Memerintahkan kepada 

aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan 

langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan 

pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini" maka 

pembinaan dilakukan sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah 
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Pemerintah daerah bersama tim P AKEM daerah diminta 

secara proaktif mengadakan pertemuan dengan penganut, 

anggota, danfatau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 

Indonesia (JAI) dan warga masyarakat untuk melakukan 

pembinaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mendorong penganut, anggota, dan/ a tau anggota 

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia OAI) dan warga 

masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memupuk 

ketenteraman beragama dan ketertiban bermasyarakat serta 

melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka 

mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional. 

b. Membina penganut, anggota, dan/ a tau anggota 

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya yang 

dilakukan melalui: 

1). bimbingan yang meliputi pemberian nasehat, saran, 

petunjuk, pengarahan, atau penyuluhan keagamaan dan dakwah 

agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, 

ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan 

kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, 

dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang 

mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham 

yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi 

Muhammad SAW.; 
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2). pemberian perlindungan sebagai warga negara sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

3). pemberian dorongan untuk memahami, mendalami 

dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, agar 

tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. 

4). pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelak

sanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya. 

2. Pemerintah 

a. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan 

organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia OAI) yang diarahkan 

untuk menghentikan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, 

ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan 

kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, 

dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang 

mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran 

faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah 

Nabi Muhammad SAW. 

b. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap 

penganut, anggota, danjatau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia OAI), warga masyarakat, dan organisasi 

kemasyarakatan yang diarahkan untuk memantapkan kesadaran 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta 

menjamin persatuan dan kesatuan nasional dalam wadah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

c. Pembinaan di bidang agama dilakukan oleh Menteri 

Agama dan seluruh jajaran instansi Departemen Agama di pusat 

dan daerah bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat, 

dan pengurus organisasi keagamaan. 

Pengamanan dan Pengawasan 

1. Pemerintah daerah bersama tim P AKEM daerah 

melakukan pengamanan dan pengawasan yang 

ditujukan untuk mengetahui ketaatan penganut, 

anggota, dan/ a tau anggota pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat 

dalam melaksanakan SKB di daerah masing-masing. 

2. Pemerintah melakukan pengamanan dan pengawasan 

pelaksanaan SKB melalui monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas pengamanan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

3. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan 

SKB dengan memantau, mengamati dan melaporkan 

kepada aparat setempat yang berwenang, dengan tidak 

melakukan perbuatan main hakim sendiri, anarkis dan 
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serta perbuatan lainnya yang 

Koordinasi dan Pelaporan 

1. Gubemur dan bupati/walikota melakukan koordinasi 

dalam pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan dan 

pengawasan. 

2. Gubemur melaporkan pelaksanaan SKB yang meliputi 

pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Agama, 

Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 

3. Bupati/ walikota melaporkan pelaksanaan SKB yang 

meliputi pembinaan dan pengawasan kepada gubemur 

dengan tembusan disampaikan kepada ketua tim 

P AKEM provinsi. 

4. Pelaporan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan 

dan pengawasan dilakukan sesuai dengan keperluan, 

setidak-tidaknya sekali dalam enam bulan. 

5. Pelaporan pelaksanaan SKB yang meliputi pembinaan 

dan pengawasan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 

dan masyarakat yang bersifat tindak pidana diteruskan 

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Demikian secara singkat gambaran penanganan masalah 

Ahmadiyah di Indonesia. Apabila segenap masyarakat bersama-
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sama mematuhi SKB dan SEB ini maka tidak akan ada lagi 

pertentangan dan keresahan dalam masyarakat, demikian juga 

kerukunan umat beragama dan perlindungan masyarakat akan 

terwujud. Menarik memang, meskipun banyak pihak yang 

memberikan komentar bahwa SKB tidak memuaskan kelompok 

manapun, faktanya ketentraman dan ketertiban masyarakat telah 

pulih kembali setelah diterbitkannya SKB tersebut. 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kelompok arus utama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di 

Indonesia dalam dekade terakhir ini tengah berada 

dalam suatu lingkungan sosial keagamaan yang 

beragam. Sebagiannya nyata-nyata akan menggerogoti 

jumlah komunitas Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu, dan 

sebagiannya lagi akan menuntut definisi ulang 

mengenai konsep Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di 

Indonesia. 

2. Kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah telah 

berkembang menjadi dua aliran utama yaitu aliran 

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah konvensional, dan aliran 

Ahlus Sunnah Wal Jama' ah Salafi Haraki. 
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3. Kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah konvensional di 

Indonesia berpegang pada teologi Asy' ariyah dengan 

toleransi kepada hal-hal yang bersifat sinkretik, dan 

dalam bidang hukum cenderung berpegang kepada 

Madzhab Syafi'iyah. 

4. Kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Salafi Haraki 

nampaknya berpegang bukan kepada teologi 

Asy' ariyah dalam bidang akidah melainkan teologi 

Wahabi dengan sikap puritan terutama dalam hal-hal 

yang berbau sinkretik, dan dalam bidang hukum 

cenderung bergeser dari Madzhab Syafi'iyah kepada 

Madzhab Hanabilah dan Dzahiriyah, yang juga menjadi 

sebagian ciri kaum Wahabi. 

5. Dalam konteks Indonesia, konsep Ahlus Sunnah Wal 

Jama'ah tidak dibatasi dalam bidang akidah dan hukum 

tetapi juga telah merambah kepada konsep-konsep 

ideologi politik. 

6. Konsep ideologi politik yang dalam kenyataan telah 

menjadi ciri Ahlus Sunnah Wal Jama'ah di Indonesia 

terkait dengan perlu tidaknya mendirikan sebuah 

negara Islam di Indonesia. 

7. Dalam tarik menarik antara Kelompok Sunni 

Konvensional, Sunni Haraki, kelompok Syi' ah, dan 
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kelompok sempalan, beberapa skenario hubungan 

antara mereka ke depan dapat mengambil bentuk: 

penyerahan total dari kelompok Sunni Konvensional 

terhadap setiap penetrasi lingkungan sosial keagamaan 

tersebut, atau konflik antara kelompok Sunni 

Konvensional dan kelompok-kelompok lainnya, atau 

dialog yang setara diantara kelompok-kelompok itu 

untuk membangun sinergi ke depan. Untuk sementara 

waktu nampaknya bentuk hubungan ketiga ini (dialog) 

sulit dilakukan terhadap kelompok Syi' ah dan 

sempalan. Hal ini karena perbedaan mereka 

menyangkut hal-hal yang bersifat teologis. Adapun 

bentuk hubungan penyerahan penuh (total submission) 

tentulah tidak akan terjadi. Kemungkinan besar yang 

akan terjadi ialah akomodasi selektif dan bertahap 

(incremental) terhadap posisi-posisi Jaringan Islam 

Liberal dan Salafi Haraki, sambil terus menegaskan 

posisi-posisi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah konvensional. 

*** 

119 



Kumpulan Naskah Ceramah Tahun Baru Hijriyah 

MENUJU PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH 

DI INDONESIA 

Penetapan awal-awal bulan hijriyah, khususnya bulan 

Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan suatu yang 

senantiasa cukup menarik perhatian bagi setiap orang, terutama 

kalau diprediksikan akan terjadi perbedaan penetapannya; 

karena dengan adanya perbedaan itu kecil ataupun besar dapat 

membawa dampak yang kurang baik pada pelaksanaan ritual 

keagamaan, di samping dampak pada sisi sosial, budaya, 

maupun ekonomi pada umumnya, bahkan nyaris dapat 

membawa perpecahan ummat di persada Indonesia ini. Hal 

demikian ini tampak pada perbedaan penetapan awal bulan 

Syawal yang pemah terjadi di Indonesia pada tahun 1992, 1993, 

1994, 1998,2002,2006 dan 2007 M. 

Kalender hijriyah sebenamya adalah kalender sistem 

qamariyah, yaitu penanggalan yang didasarkan pada peredaran 

Bulan mengitari Bumi dengan sekali putaran rata-rata 29,5306 

hari, sehingga satu tahun 354,3671 hari. Sistem kalender 
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semacam ini sudah lama digunakan oleh bangsa Arab sebelum 

Islam. Kemudian kalender ini resmi digunakan oleh Islam sejak 

pemerintahan Umar bin al-Khaththab 2,5 tahun setelah diangkat 

sebagai khalifah dengan tahun pertamanya dihitung sejak hijrah 

Rasulullah Muhammad SAW dari Makah ke Madinah. Oleh 

sebab itulah sistem kelender ini dikenal pula dengan Kalender 

Hijriyah dengan menetapkan bahwa tanggal 1 Muharram tahun 

1 H ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis (15 Juli 622 M) 

dan ada pula yang berpendapat jatuh pada hari Jum'at (16 Juli 

622M). 

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar 

sendiri. Cahayanya yang tampak dari Bumi sebenamya 

merupakan sinar Matahari yang dipantulkan olehnya. Dari hari 

ke hari bentuk dan ukuran cahaya Bulan itu berubah-ubah 

sesuai dengan posisi bulan terhadap Matahari dan Bumi. 

Pada saat Bulan persis berada diantara Bumi dan 

Matahari (yaitu saat Ijtima' atau konjungsi) maka seluruh bagian 

Bulan yang tidak menerima sinar Matahari sedang persis 

menghadap ke Bumi. Akibatnya, saat itu Bulan tidak tampak 

dari Bumi. Hal demikian ini disebut Bulan Mati atau Muhak. 

Begitu Bulan bergerak setelah ijtima', maka ada bagian 

Bulan yang menerima sinar dari Matahari terlihat dari Bumi. 
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Bagian Bulan ini kelihatan sangat kecil dan menyerupai bentuk 

sabit. Itulah yang dikenal dengan Bulan Sabit atau Hilal. 

Semakin jauh Bulan bergerak pada orbitnya 

meninggalkan titik ijtima', semakin besar pula cahayanya yang 

tampak dari Bumi. Sekitar tujuh hari kemudian setelah bulan 

mati, Bulan akan tampak dari Bumi dengan bentuk setengah 

Iingkaran. Itulah yang disebut Kwartir Pertama atau Tarbi' Awal. 

Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 

bulan qamariyah), sampailah Bulan pada titik oposisi dengan 

Matahari (yaitu saat istiqbal). Pada saat ini, Bumi persis sedang 

berada antara Bulan dan Matahari. Bagian Bulan yang sedang 

menerima sinar Matahari hampir seluruhnya terlihat dari Bumi. 

Akibatnya Bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang 

dinamakan dengan Badr atau Purnama. 

Setelah itu, Bulan bergerak terus dan bentuknya yang 

terlihat dari Bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari 

kemudian setelah purnama, Bulan akan tampak dari Bumi 

dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut 

Kwartir Kedua atau Tarbi' Tsani. 

Akhirnya sampailah pada saat ijtima' kembali menjelang 

bulan berikutnya dimana Bulan sama sekali tidak tampak dari 
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Bumi, yakni pada posisi bulan mati. Begitulah penampakan 

(phase) Bulan dari waktu ke waktu sepanjang masa. 

Penampakan hila! sesaat setelah bulan mati itulah yang 

digunakan orang-orang Arab sebagai pertanda pergantian bulan 

dalam sistem kalender qamariyah. Cara seperti ini rupanya 

digunakan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para 

sahabat beliau, yakni apabila pada sesaat setelah matahari 

terbenam hila! tampak maka malam itu dan keesokan harinya 

merupakan bulan baru. Tetapi apabila pada saat itu hila! tidak 

tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari 

ke 30 bulan yang sedang berlangsung. 

Telah dimaklumi bahwa tidak sedikit pelaksanaan 

berbagai peribadatan dalam Islam dikaitkan dengan kalender 

qamariyah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 

189 sbb: 

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit 01ilal). 

Katakanlah: 11 Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu 

bagi man usia dan (ibadah) haji 11 
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Sementara pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW 

yang didukung pula oleh kenyataan empirik menjelaskan bahwa 

jumlah hari dalam satu bulan qamariyah tidak kurang dari 29 

hari serta tidak lebih dari 30 hari. Kemudian sebagai 

penetapannya adalah ditandai dengan penampakan hilal pada 

hari ke 29 bulan qamariyah itu, sebagaimana hadis berikut ini: 
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"Kita adalah umat yang ummi, tidak pandai menu lis 

dan menghitung. Satu bulan itu sekian, sekian, dan se

kian. Beliau menekuk ibujarinya pada (perkataan 

sekian) yang ketiga kalinya. Dan satu bulan itu sekian, 

sekian, dan sekian, yakni genap 30 hari 11 

11 Satu bulan itu ada yang duapuluh sembilan hari dan 

ada pula yang tigapuluh hari. Maka apabila kamu 

melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu 

melihatnya maka berbukalah. Jika penglihatanmu 

tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bilangan 

itu. 11 
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Berdasarkan dua hadis di atas dan hadis-hadis lain yang 

senada, kaum muslimin pada zaman Nabi memegangi dua cara 

dalam memulai dan mengakhiri puasa ramadlan, yaitu dengan 

cara rukyat yakni berusaha melihat hila! pada hari ke 29 bulan 

Sya1ban dan Ramadlan. Kalau pada hari 29 bulan Sya1ban 

terlihat hila! maka keesokan harinya mulai berpuasa ramadlan, 

dan kalau pada hari 29 bulan Ramadlan terlihat hila! maka 

keesokan harinya berbuka puasa. Namun apabila pada kedua 

kesempatan tersebut hilal tidak tampak maka bulan Sya1ban 

maupun bulan Ramadlan disempurnakan 30 hari. Cara 

penyempurnaan inilah yang dikenal dengan istilah ikmal atau 

istikmal. 

Seperti yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradlawi, bahwa 

dengan cara seperti ini Rasulullah Muhammad SAW telah 

mensyari1atkan cara yang alami dan mudah bagi seluruh umat 

yang pada waktu itu memang merupakan umat yang ummi yang 

tidak pandai baca-tulis dan berhitung secara ilmu hisab. 

Kenyataan ini jelas merupakan rahmat bagi umat, karena Allah 

tidak akan membebani mereka untuk mempraktikkan ilmu hisab 

yang tidak mereka kuasai. Andaikata mereka dibebani 

kewajiban semacam itu, niscaya mereka akan bergantung pada 
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umat agama lain yang relatif lebih menguasai ilmu itu. 

Bahkan dapat juga dikatakan bahwa seandainya mereka 

dibebani kewajiban menggunakan hisab berarti telah terjadi 

taklif rna la yuthlaq (pembebanan sesuatu diluar kemampuan 

manusia). Hal ini tidak dapat diterima, karena tidak sejalan 

dengan al-Qur1an surat al-Baqarah ayat 286: 

11 Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan 

sesuai dengan kemampuannya 11 • 

Praktek penetapan awal Ramadlan dan Syawal 

berdasarkan salah satu dari rukyat atau istikmal berlaku sejak 

zaman Nabi Muhammad SAW dan berlangsung terus sampai 

tiba saatnya perkembangan ilmu hisab di kalangan muslimin 

mulai menampakkan kemajuan. Sejak saat inilah muncul 

gagasan untuk menjadikan pertimbangan hisab sebagai cara 

baru dalam menetapkan awal bulan. Tampaknya hal ini 

berlangsung sejak masa tabi 1in, seperti terbukti dengan 

munculnya pendapat dari kalangan mereka tentang penggunaan 

hisab itu. 

Dalam Bidayatul Mujtahid misalnya, Ibnu Rusyd 
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mengutip pendapat Mutharrif ibn as-Sukhair (salah seorang 

tokoh tabi'in) tentang kebolehan merujuk pada perhitungan 

hisab. Bahkan dikutip pula riwayat Ibn Suraij dari al-Imam as

Syafi'i yang membenarkan orang berpuasa berdasarkan ilmu 

hisab (al-istidlal bin nujumi wa manazilil qamar). 

Sejalan dengan semakin maju dan canggihnya ilmu hisab 

pada masa-masa sesudahnya terutama pada masa-masa terakhir 

ini, dapat dipahami apabila tuntutan untuk memberlakukan 

hasil perhitungan hisab dalam menentukan penetapan awal 

Ramadlan dan Syawal semakin kuat. Hal ini tidak saja muncul 

dalam bentuk menempatkan hisab sebagai pendamping dan 

pendukung rukyat, melainkan muncul dalam bentuk sikap 

menempatkan hisab sebagai "Penggusur" ru'yat. 

DASAR PENETAPAN AWAL BULAN 

Memperhatikan adanya perintah rukyat, yakni untuk 

mendeteksi kemunculan hilal yang dibuktikan dengan 

penampakan hilal, yang berarti bahwa manakala pada hari ke 29 

hilal sudah muncul maka umur bulan ybs 29 hari dan atau 

apabila pada hari itu hilal belum muncul maka umur bulan ybs 

disempurnakan (istikmal) berumur 30 hari. 
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Dari ketentuan ini muncul pertanyaan 11 Mengapa istikmal 

hanya 30 hari? 11 • Barangkali jawabnya an tara lain bahwa pada 

saat matahari terbenam pada hari ke 30 itu (secara hisab) pasti 

sudah terjadi ijtima' serta posisi hila! pasti sudah di atas ufuk 

betapapun pada saat itu hila! tidak muncul (tidak tampak) 

karena terdapat awan atau semacamnya. Padahal ilmu hisab 

dapat memperhitungkan secara akurat kapan waktu ijtima' itu 

terjadi serta dimana posisi hila! pada saat matahari terbenam 

pada saat itu. Atas dasar itulah, maka hisab berpeluang menjadi 

dasar penetapan awal bulan qamariyah. 

ltulah sebabnya, dalam kaitannya dengan penetapan 

awal bulan qamariyah di kalangan masyarakat terdapat dua 

kelompok besar, yakni kelompok yang berdasarkan pada 

rukyatul hilal dan kelompok yang berdasarkan pada hisab. 

Rukyatul hilal atau Rukyat, itulah petunjuk Rasulullah 

Muhammad SAW untuk mengawali dan mengakhiri puasa 

Ramadlan. Namun dalam tataran aplikasinya (di Indonesia) 

ternyata ada berbagai cara penetapan awal bulan seirama 

dengan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi di atas. 

Sebagian orang memahaminya bahwa rukyat yang 

dimaksud adalah penampakan hilal yang dapat dilihat oleh 

mata telanjang di lapangan pada hari ke 29 bulan Sya'ban atau 
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bulan Ramadlan. Oleh sebab itu, manakala sesaat matahari 

terbenam pada hari itu hilal dapat dilihat maka malam dan 

keesokan harinya merupakan bulan baru, tetapi manakala pada 

saat itu hilal tidak tampak maka malam dan keesokan harinya 

merupakan hari terakhir bulan yang sedang berlangsung, 

sehingga umur bulan yang sedang berlangsung berumur 30 hari 

(istikmal). Rupanya cara seperti itulah yang berlaku pada masa 

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Cara semacam inilah 

yang kemudian dikenal dengan Rukyatul hila! bil fi'li yang dalam 

kaitannya dengan penetapan awal bulan, cara seperti ini dikenal 

dengan penetapan awal bulan berdasarkan rukyat. 

Sementara, sebagian lain memahami bahwa adanya hilal 

itu dapat dirukyat karena antara Matahari dan Bulan telah 

terjadi konjungsi (ijtima') serta hilal pada posisi sedemikian rupa 

di atas ufuk. Lebih dari itu, adanya perintah istikmal hanya 30 

hari, karena pada saat Matahari terbenam pada hari ke 30 itu 

pasti sudah terjadi ijtima' serta posisi hilal pasti sudah di atas 

ufuk, sekalipun tidak dapat dilihat mata. Demikian pula dengan 

memperhatikan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Yunus 

ayat 5 sbb: 
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Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan 

bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah 

(tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya 

kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu). 

maka rukyat bil fi'li seperti yang berlaku pasa masa Rasulullah 

itu dipahami sebagai salah satu media observasi Bulan untuk 

membuktikan keberadaan hilal. 

Padahal ilmu hisab dewasa ini dapat memperhitungkan 

keberadaan hilal, yakni kapan terjadi ijtima' dan bagaimana 

posisi hilal dari ufuk secara akurat. Sehingga, ada sebagian 

orang berpandangan bahwa hisab tidak jauh berbeda dengan 

rukyat, yaitu berfungsi sebagai media observasi Bulan. Oleh 

karena rukyat dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan, 

maka hisab pun tentunya dapat pula dijadikan dasar penetapan 

awal bulan, Penetapan awal bulan dengan melihat hilal dengan 

ilmu pengetahuan (hisab) seperti ini dikenal dengan Rukyatul 

hilal bil 'ilmi atau Rukyatul hilal bil 'aqli yang lebih lanjut cara 

seperti ini dikatakan sebagai penetapan awal bulan berdasarkan 

hisab. 
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POTENSI BERBEDA 

Baik di kalangan rukyat maupun kalangan hisab dalam 

penetapan awal-awal bulan qamariyah, khususnya Ramadlan, 

Syawal dan Dzulhijjah ternyata tidak lepas dari kemungkinan 

timbulnya perbedaan penetapan di kalangan mereka masing-

masing. 

Perbedaaan itu dapat terjadi karena sikap terhadap 

laporan rukyat di kalangan rukyat; demikian pula perbedaan 

kriteria pergantian bulan, yaitu berdasarkan ijtima' qablal ghurub, 

ijtima' qabla nisfil lail, wujudul hilal, dan imkanur rukyat, di 

kalangan hisab; di samping banyak sistem hisab yang 

berkembang dan digunakan di masyarakat (Indonesia), misalnya 

sistem Sullamun Nayyirain, Fathu ra'ufil mannan, Qawa'idul 

falakiyah, Badi'atul mitsal, al-Khulashatul wafiyah, Hisab hakiki, 

Nurul Anwar, Almanak Nautika, New Comb, Jean Meeus, Ephemeris, 

dll7 yang bervariasi pula dalam memperhitungkan ketinggian 

(irtifa') hilal. Ada yang secara taqribi ada pula yang tahkiki. 

Demikian pula, ketinggian hilal itu ada yang diukurnya dari 

ufuk hakiki dan ada pula yang dari ufuk mar'iy. Lagi pula ada 

yang mengukurnya pada titik pusat Bulan, ada yang 

mengukurnya piringan atasnya dan ada yang mengukur 

piringan bawahnya. 
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Dengan adanya perbedaan kriteria penetapan awal bulan 

serta adanya aneka ragam sistem hisab yang digunakan maka 

perbedaan penetapan awal bulan di kalangan hisab sendiri 

sangat mungkin dapat terjadi. 

Misalnya kasus penetapan awal Syawal1427 H (2006 M), 

ketika itu ijtima' terjadi pada hari Ahad, 22 Oktober 2006 sekitar 

jam 12:14 WIB. Pada Ahad petang harinya irtifa' hilal untuk 

untuk seluruh wilayah Inonesia menurut hisab taqribi sekitar 

2,75 derajat, sementara menurut hisab tahkiki sekitar antara -00° 

30's/ d 00° 40'. 

Bagi kalangan hisab yang berpedoman pada ijtima' qablal 

ghurub dan ijtima' qabla nisfil lail tentunya malam itu dan 

keesokan harinya (Senin, 23 Oktober 2006) sudah tanggal 1 

Syawal1427 H karena ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. 

Bagi kalangan hisab yang mengunakan wujudul hilal 

maka untuk daerah-daerah Indonesia bagian barat malam itu 

dan keesokan harinya (Senin, 23 Oktober 2006) sudah tanggal 1 

Syawal 1427 karena di daerah-daerah ini Matahari lebih dahulu 

terbenam daripada terbenamnya Bulan. Sedangkan untuk 

daerah-daerah Indonesia bagian timur maka malam itu dan 

keesokan harinya (Senin, 23 Oktober 2006) masih hari ke 30 

bulan Ramadlan, sehingga tanggal1 Syawal1427 jatuh pada hari 
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Selasa 24 Oktober 2006 M. 

Bagi kalangan hisab yang berpedoman pada imkanur 

rukyat 2° terjadi perbedaan pula, yaitu bagi mereka yang 

menggunakan hisab taqribi maka malam itu dan keesokan 

harinya (Senin, 23 Oktober 2006) sudah tanggal 1 Syawal 1427 

karena irtifa' hilal lebih besar dari 2°. Sedangkan bagi Mereka 

yang menggunakan hisab tahkiki maka malam itu dan keesokan 

harinya merupakan hari yang ke 30 bulan Ramadlan karena 

irtifa' hilal kurang 2 derajat, sehinga menurut mereka tanggal 1 

Syawal1427 H jatuh pada hari Selasa 24 Oktober 2006 M. 

Demikian pula terhadap rukyat bil ft.' li. Di kalangan 

rukyat ada sebagian mereka yang berpegangan pada laporan 

hasil rukyat semata, sehingga bagaimana pun keadaan materi 

laporannya, asal orang yang melapor adalah orang yang 

dipandang adil dan bersumpah telah melihat hilal, maka 

laporannya diterima yang kemudian dijadikan dasar penetapan 

awal bulan. Sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa 

laporan hasil rukyat perlu dikontrol oleh ilmu pengetahuan 

(hisab), yaitu apabila ada laporan telah melihat hila!, tetapi 

menurut hisab tahkiki (yang akurat) hilal belum mungkin dapat 

dilihat, maka laporan itu dapat ditolak. 

Misalnya juga kasus penetapan awal Syawal 1427 H 
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(2006 M). Pada saat itu dilaporkan hila! terlihat dari Bangkalan 

Madura. Bagi mereka yang berpedoman laporan rukyat semata 

maka malam itu dan keesokan harinya (Senin, 23 Oktober 2006) 

sudah tanggal 1 Syawal 1427 karena ada laporan rukyatul hilal 

serta rukyatnya pun dibenarkan oleh hasil hisabnya yang taqribi 

itu. Sedangkan bagi Mereka yang menggunakan hisab tahkiki 

maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari yang ke 

30 bulan Ramadlan karena irtifa' hila! pada saat itu mestinya 

belum bisa dilihat, sehingga mereka menolak laporan rukyat 

yang disampaikan dari Bangkalan Madura. Oleh karena itu, 

menurut mereka tanggal1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa 

24 Oktober 2006 M. 

Disisi lain ada yang berpendapat bahwa keberhasilan 

rukyat itu diberlakukan secara internasional (Matla' Global), 

karena khithab hadis Nabi tentang rukyat itu berlaku secara 

umum untuk seluruh umat Islam. Sementara ada sebagian lain 

yang berpendapat bahwa keberhasilan rukyat itu hanya berlaku 

secara lokal (misalnya se wilayah negara = wilayatul hukmi). 

karena tampaknya hila! di suatu tempat (negara) itu belum tentu 

tampak di tempat (negara) lain, apalagi tempat itu jauh di 

sebelah timurnya. 

Dengan rukyat internasional (seandainya diberlakukan) 
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akan muncul pula persoalan, yaitu tempat mana yang dijadikan 

ikutan? Sebagian orang berpendapat bahwa yang diikuti adalah 

rukyat Makah dan sebagian lainnya berpandangan tidak harus 

Makah, tetapi di mana saja dilaporkan dapat melihat hilal maka 

di seluruh permukaan Bumi harus memulai bulan baru selama 

berita itu diterima sebelum fajar. Namun sebagian lain 

berpandangan bahwa pemberlakuan matla' global itu bagi 

tempat-tempat yang berada di sebelah baratnya saja, bukan 

tempat-tempat di timurnya. 

Di antara pengaruh paham rukyat global di Indonesia 

adalah adanya paham untuk harus mengikuti ketetapan Makah, 

lebih-lebih untuk puasa arafah dan idul adha. Apa pun yang 

telah di tetapkan oleh kerajaan Arab Saudi (Makah) maka harus 

diikuti betapapun ketetapan itu sangat tidak sejalan dengan 

pengetahuan (hisab). 

Di samping problematika di atas, terdapat perbedaan 

pendapat tentang bulan-bulan apa saja yang penetapannya 

harus didasarkan pada rukyatul hilal. Sebagian orang 

berpendapat bahwa seluruh bulan-bulan qamariah (Muharaam 

s/ d Dzulhijjah) itu harus ditetapkan berdasarkan rukyat, namun 

sebagian lain berpendapat bahwa yang harus ditetapkan 

berdasarkan rukyat itu hanya bulan-bulan yang ada kaitannya 
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dengan pelaksanaan ibadah saja yakni bulan Ramadlan, Syawal, 

dan Dzulhijjah; bahkan sebagian lain hanya dua bulan saja yaitu 

bulan Ramadlan dan bulan Syawal. Sedangkan penetapan 

bulan-bulan lainnya dapat didasarkan pada hisab. 

Secara hisab, jauh-jauh dapat diprediksikan 

kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya perbedaan 

penetapan awal-awal bulan hijriyah. Berikut ini kami sajikan 

kemungkinan yang akan terjadi perbedaan penetapan awal 

bulan Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah sepuluh tahun 

mendatang (2008 s/ d 2017 M), yaitu: 

TAHUN RAM AD LAN SYAWAL DZULHIJJAH 

2008 a man a man a man 

2009 a man a man a man 

2010 a man a man bed a 

2011 a man bed a a man 

2012 beda a man a man 

2013 beda a man a man 

2014 beda a man bed a 

2015 a man a man bed a 
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2016 a man a man a man 

2017 am an a man am an 

Di samping berbagai hal yang dapat menyebabkan 

terjadi perbedaan penetapan awal bulan seperti di atas, terdapat 

perbedaan pula tentang sejauh mana kewenangan pemerintah 

dalam hal penetapan awal bulan ini. Ada orang yang 

berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan atas 

penetapan itu, karena penetapan awal bulan hanya semata-mata 

milik umat Islam; namun sebagian lainnya berpendapat bahwa 

demi kemaslahatan umat maka pemerintah berwenang 

menetapkannya. 

Sebenamya persoalan penetapan awal bulan Ramadlan, 

Syawal, dan Ozulhijjah termasuk masalah fiqh yang dzanny atau 

fiqh ijtihadi infiradi yang dapat dilakukan oleh setiap individu 

muslim. Oleh karena itu, bagi orang awam diberikan hak bebas 

memilih dan mengikuti pendapat mana yang dipandang sesuai 

dengan hati nuraninya. Atas dasar inilah, maka hasil rukyat 

seseorang hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan orang-orang 

yang mempercayainya. Demikian pula hasil hisab hanya berlaku 

bagi yang menghitungnya sendiri dan orang-orang yang 
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meyakini kebenarannya. 

Dengan kebebasan semacam ini, di Indonesia pernah 

terjadi perbedaan penetapan awal Syawal yang dengan 

perbedaan itu membawa dampak di pelbagai aspek kehidupan, 

bahkan nyaris menimbulkan fitnah yang mengancam kesatuan 

dan persatuan bangsa. Oleh karenanya, persoalan penetapan 

awal bulan qamariyah, khususnya Ramadlan, Syawal, dan 

Dzulhijjah bukanlah lagi merupakan fiqh ijtihadi infiradi namun 

meningkat menjadi fiqh ijtihadi yang bercorak kemasyarakatan. 

Fiqh telah mengatur bahwa persoalan yang bersifat 

kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campurtangan 

Pemerintah (ulil amr) untuk mencapai kemaslahatan umum. 

Oleh sebab itu, persoalan penetapan awal bulan Ramadlan, Sy

awal, dan Dzulhijjah (di Indonesia) di pandang perlu adanya 

campurtangan Pemerintah, bahkan dipandang perlu pula 

pendapat bahwa "Pemerintah-Iah yang berhak menentukan 

awal-awal bulan itu, apa lagi memperhatikan penetapan awal 

bulan Ramdalan pad a masa Rasul ullah SAW seperti yang 

terdapat pada hadis riwayat Abu Daud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, 

dan Ibnu Majah dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas: 
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11 Seorang Badui datang kepada Nabi SAW lalu ia 

berkata : 11 Saya telah melihat hilal 11 • Lalu Nabi 

bertanya : Apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan 

selain Allah ? Badui menjawab 11 Ya 11 • Nabi 

bertanya; Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad 

utusan Allah ? Badui menjawab : Va. Kamudian 

Rasulullah berkata : Ya Bilal, umumkan kepada 

manusia untuk berpuasa besuk pagi 11 

Hadis di atas memberikan pengertian bahwa bukanlah 

rukyat A'rabi itu yang menetapkan awal bulan Ramadlan, 

melainkan ketetapan (itsbat) Rasulullah Saw itulah yang 

merupakan putusan untuk memulai puasa Ramadlan. Oleh 

karenanya, rukyat maupun hisab keduanya (secara umum) 

merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar 

penetapan. Sementara yang berhak menetapkan adalah 

pimpinan masyarakat (pemerintah) . 

Kelompok hisab maupun rukyat ini masing-masing 

memiliki landasan yang dipandang kuat, bahkan masing-masing 

merasa benar terhadap apa yang ditempuh oleh kelompoknya. 
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Di samping itu, masing-masing kelompok merasa memiliki 

otoritas hak dan kewajiban untuk memberikan bimbingan serta 

arahan pelaksanaan ibadah terhadap anggota kelompoknya 

sendiri -sendiri. 

Keadaan demikian inilah salah satu hambatan 

terciptanya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, khusunya 

penetapan awal bulan Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH 

Sudah seringkali dilakukan seminar, lokakarya maupun 

kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka penyatuan kalender 

hijriyah di Indonesia, namun sampai saat ini usaha tersebut 

belum tampak hasilnya. Hal demikian ini dikarenakan per

masalahan rukyat dan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan 

sangat kompleks, baik masalah bilangan orang yang bersaksi 

melihat hilal; siapa dia orangnya; kapan ia menyaksikannya; 

perlu dukungan hisab ataukah tidak; hisab mana yang dapat 

dijadikan dukungan (ada hisab urfi, taqribi, tahkiki dan tadqiqi); 

kriteria apa yang dijadikan pedoman pergantian bulan (ada 

ijtima' sebelum matahari terbenam; ijtima' sebelum tengah 

malam; ijtima' sebelum fajr; wujudul hila!; imkanurrukyat); dan 

juga masalah matla'. Belum lagi masalah sosial yang ada di 

sekitar hisab ataupun rukyat. 
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Di masyarakat tampak bahwa betapapun penetapan awal 

bulan Ramadlan, Syawal dan Dzulhijah berbeda, namun tampak 

pula ada sikap pembenaran terhadap kelompok lain yang 

berbeda dengannya. Dengan demikian, tentunya ada benang 

merah yang sama antara kelompok-kelompok yang berbeda itu. 

Kalau demikian, Mengapa harus berbeda kalau bersama pun 

bisa? 

Oleh sebab itu, untuk kemaslahatan umat (khususnya 

bangsa Indonesia) serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa 

Indonesia maka barangkali di negeri ini perlu dibangun 

madzhab dan kriteria tersendiri, misalnya "KABIN = Kriteria 

Awal Bulan Indonesia" (atau apalah namanya). 

Madzhab dan kriteria ini tentunya diusahakan dapat 

mengakomodir berbagai pendapat yang ada, disamping tetap 

memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan 

perkembangan iptek (hisab). 

Adapun yang perlu dilakukan oleh madzhab ini adalah 

sbb: 

1. Mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak sistem hisab 

yang berkembang di masyarakat, bahkan antara satu dengan 

lainnya terkadang menunjukkan perbedaan hasil 
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perhitungan yang mencolok, maka kiranya kriteria ini perlu 

menetapkan sistem hisab yang dapat dijadikan sebagai 

acuan perhitungan tentang waktu ijtima' maupun posisi 

hila! saat matahari terbenam, yakni hisab yang ketika 

menghitung ketinggian hila! menggunakan ilmu ukur 

segitiga bola (trigonometri) dengan memperhatikan posisi 

Bulan dan posisi tempat observasi, serta memberikan 

koreksi-koreksi yang diperlukan hingga hasil perhitungan 

menunjukkan tinggi hila! mar'i. 

2. Menetapkan dasar penetapan awal bulan qamariyah. 

Sebagai dasar penetapan awal bulan qamariyah harus 

memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW 

yaitu rukyatul hila! bit fi'li pada hari ke 29 bulan qamariyah 

serta memperhatikan perkembangan iptek yakni hisab yang 

akurat, karena kedua cara tersebut merupakan alat bukti 

yang secara aplikatif masing-masing memiliki kelebihan 

serta kekurangan. Sehingga kedua cara tersebut harus 

digunakan agar keduanya saling melengkapi atas 

kekurangan-kekurangan yang ada. 

3. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan penetapan awal 

bulan qamariyah adalah berbeda kriteria pergantian bulan. 

Sekalipun hasil hisabnya sama namun kalau kriteria yang 
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digunakan berbeda maka akan berbeda pula hasil 

penetapannya. Oleh karena itu, kiranya dipandang perlu 

menentukan kriteria pergantian bulan qamariyah tersendiri. 

Kriteria pergantian bulan itu sangat diperlukan ketika 

menyusun kalender penanggalan serta diperlukan pula 

ketika menyikapi laporan hasil rukyat dan penetapan awal 

bulan. 

Adapun kriteria awaL bulan Indonesia (KABIN) menurut 

Madzhab ini adalah nilai minimum antara ketinggian hilal 

(mar'i piringan atas) dan beda azimut antara Bulan - Matahari 

untuk Pas Observasi Bulan Pelabuhanratu sbb: 9 

TINGGI BEDAAZIMUT 

08° 20' 00° 00' 

07° 25' 00° 30' 

06° 35' 01° 00' 

05° 50' 01° 30' 

05° 10' 02° 00' 

04° 35' 02° 30' 

04° 00' 03° 00' 

03° 35' 03° 30' 

03° 10' 04° 00' 

02° 55' 04° 30' 

02° 35' 05° 00' 
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02° 25' 05° 30' 

02° 15' 06° 00' 

Tinggi hilal dihitung dengan rumus : 

sinh(( =sin cp sin 8(( +cos cp cos 8(( cost(( 

Keterangan : h (( = Tinggi hilal hakiki 

cp = Lintang tempat 

8(( = Deklinasi Bulan 

t(( = Sudut waktu Bulan 

Untuk merubah menjadi tinggi hilal mar'i maka hasil 

dengan rumus diatas kemudian dikoreksi dengan Parallaks 

(dikurangkan); Semidiameter (ditambahkan); Refraksi 

(ditambahkan) dan Dip (ditambahkan).JO 

Azimut Bulan dihitung dengan rumus : 

tan A(( =-sin cp: tan t(( +cos cp tan 8(( :sin t(( 

Azimut Matahari dihitung dengan rumus : 

tan Ao = -sin cp : tan to + cos cp tan oo : sin to 

Keterangan : A(( = Azimut Bulan 
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Ao = Azimut Matahari 

oo = Deklinasi Matahari 

to = Sudut waktu Matahari 11 

Dengan berpegang 3 item di atas, maka : 

a. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di 

atas ufuk serta lebih besar dari KABIN dan kenyataan 

hilal pun berhasil dirukyat, maka penetapan awal bulan 

berdasarkan rukyat yang didukung oleh hisab, sehingga 

umur bulan ybs 29 hari. Demikian ini sejalan dengan 

hadis: 

12 "-:·: •• ·.' r -·. t..t,- "-:·:·.·.' r · · · ~~,J~..JA~ 

"Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal, dan 

berbukalah kalian karena terlihatnya hilat' 

b. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa hila! di bawah 

ufuk, serta kenyataan di lapangan hila! pun tidak berhasil 

dirukyat, maka penetapan awal bulan berdasarkan 

istikmal (umur bulan ybs 30 hari) yang didukung oleh 

hisab. Demikian ini sejalan dengan hadis : 

"Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka 

sempurnakanlah bilangan itu". 
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c. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di 

atas ufuk tetapi lebih kecil dari KABIN, namun terdapat 

laporan bahwa hilal berhasil dirukyat, maka kesaksian 

yang demikian itu dapat ditolak karena tidak didukung 

oleh ilmu pengetahuan, sehingga penetapan awal bulan 

berdasarkan istikmal (umur bulan ybs 30 hari). Demikian 

ini seperti dikatakan oleh asy-Syarwani: 

"Bahwasanya hisab itu apabila para ahlinya 

(mencapai bilangan mutawatir) sepakat bahwa 

berdasarkan hitungannya yang akurat (hilal tidak 

dapat dirukyat) maka kesaksian rukyat itu ditolak. 

Kalau tidak demikian maka tidak" 

Taqiyuddin as-Subki berkata : 

N ·'I ~ :·: · 11:.1 -- 1"'- :& ·-u ~:.r-"•1>'~ · •,-, ljl - ~I ··1 ~~..)I.) .~~~. ~r.J"' ·""" - u. 

15J~,q~;.,J 

"]ika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hila! 

tidak mungkin dapat dirukyat, maka kesaksian (telah 

melihat hilal) tidak dapat diterima". 
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Hal demikinan ini dipahami pula dari hadis Nabi tentang 

laporan seorang A'rabi kepada Nabi bahwa dirinya telah 

melihat hila! seperti di atas, bahwa kebenaran laporan 

A'rabi itu dikontrol oleh wahyu (Jibril), sehingga 

seandainya laporan A'rabi itu keliru, tentunya Jibril-Iah 

yang memberitahukan kekeliruannya. Namun untuk 

masa sekarang ini, ilmu (hisab) lah pengganti fungsi 

Jibril. 

d. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hila! di 

atas ufuk serta lebih besar dari KABIN, namun kenyataan 

hila! tidak berhasil dirukyat di Indonesia karena terdapat 

awan atau semacamnya, sementara negara lain yang 

posisinya semathla' dengan Indonesia atau di sebelah 

timurnya serta memiliki tinggi hila! di atas ufuk lebih 

besar dari KPB dan di negara itu berhasil melihat hila! 

maka penetapan awal bulan berdasarkan hasil rukyat 

negara lain itu. Dengan demikian keumuman perintah 

"shumu Ii ru'yatihi ... dst' dapat dijalankan. 

An-Nawawi berkata : 
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"Apabila hilal ramadlan itu terlihat di suatu negara, 

sementara di negara lain tidak terlihat, apabila kedua 

negara itu dekat maka hukum kedua negara itu sama, 

sehingga bagi negara lain pun wajib berpuasa. Yang 

demikian itu tidak diperselisihkan. 

e. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hila! di 

atas ufuk lebih besar dari KPB atau pada ketinggian 

tertentu yang umumnya hila! dapat dirukyat, namun 

kenyataan hila! tidak berhasil dirukyat di Indonesia 

karena terdapat awan atau semacamnya, sementara 

negara lain yang posisinya semathla' dengan Indonesia 

atau di sebelah timurnya serta memiliki tinggi hila! di 

atas ufuk lebih besar dari KABIN namun juga tidak 

berhasil melihat hilal, maka penetapan awal bulan 

berdasarkan hisab, bahwa malam itu dan keesokan 

harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. 

Dengan demikian umur bulan ybs 29 hari. 

AI-Qusyairi seperti dinukil oleh Ibn Rusyd berkata: 

t.J~ 4:, ~ -~'l\ ~ ~ :si ~I ~' ~ ~~I ~J lj! 
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"Bila hisab menunjukkan bahwa hilal di atas ufuk yang 

biasanya dapat dilihat kalau tidak ada penghalang 

misalnya mendung, maka yang demikian ini 

menunjukkan wajibnya berpuasa karena adanya sebab 

syar'iyt' 

Ar-Rarnli dan as-Syarwani seperti yang dinukil oleh 

Zubair berkata bahwa apabila hisab qath'iy menunjukkan 

adanya hilal dan mungkin dapat dirukyat, tetapi setelah. 

dilakukan rukyat bil fi'li temyata tidak ditemukan hilal 

karena adanya mani' (penghalang), maka cukuplah 

dengan berdasarkan imkanurrukyat itu untuk 

menentukan pergantian bulan.1s 

Hal senada telah menjadi keputusan musyawarah 

imkanurrukyah antara pimpinan ormas Islam dan MUI 

tingkat pusat dengan Menteri Agama pada tanggal 28 

September 1998 di Jakarta; sebagai tindak lanjut hasil 

musyawarah ulama, ahli hisab dan ormas Islam tentang 

imkanurrukyah yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 

Maret 1998 di hotel USSU, Cisarua, Bogor. 
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4. Hak kewenangan penetapan awal-awal bulan qamariyah, 

khususnya awal bulan Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah 

ada pada pemerintah (ulil amr). Hal demikian ini dipahami 

dari hadis Nabi tentang laporan A'rabi seperti di atas. Pada 

hadis itu memberikan pengertian bahwa Nabilah yang 

menetapkan untuk berpuasa, bukan A'rabi atau lainnya. 

Dengan memberikan hak kewenangan penetapan awal-awal 

bulan hijriyah kepada pemerintah maka kaidah Hukmul 

hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf9 (Keputusan hakim itu 

mengikat (wajib dipatuhi) dan dapat menghilangkan silang 

pendapat) dapat terrealisir. 

5. Mengusahakan Keputusan Menteri Agama tentang 

penetapan awal-awal bulan qamariyah sebagai suatu 

peraturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh karena itu, fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang 

penetapan awal Ramadlan, Syawal dan Dzulhijjah20 perlu 

lebih disosialisasikan agar masyarakat umum mengetahui 

dan timbul kesadaran untuk mengikuti Keputusan Menteri 

Agama. 

AI-Qalyubi berkata : 
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11 Suatu kewajiban bagi orang yang tidak melihat hilal 

(sendiri) adalah ketetapan adanya hilal menurut keputusan 

qadli (pemerintah) 11 

Asy-Syarwani berkata : 

11 Apabila hakim telah menetapkan terlihatnya hilal maka 

puasa wajib dilaksanakan bagi seluruh penduduk di negeri 

itu 11 • 

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penetapan awal dan 

akhir bulan Ramadlan harus ditetapkan oleh ulil amr 

(Pemerintah). Apabila pemerintah telah menetapkannya 

maka seluruh masyarakat harus mematuhinya.23 

Sementara jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah) tidak mengharuskan adanya penetapan oleh 

pemerintah. Tetapi apabila pemerintah menetapkannya 

maka penetapan pemerintah ini mengikat bagi seluruh 

masyarakat.24 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila ulil amr 

(pemerintah) telah menetapkan awal-awal bulan tersebut 

maka seluruh umat Islam yang berada di wilayah 

pemerintahan itu harus tunduk dan mengikuti apa yang 

telah ditetapkan. 

6. Kalau dipandang perlu, Fatwa MUI noma 2 tahun 2004 itu 

ditingkatkan menjadi Undang-undang sehingga memiliki 

kekuatan hukum. 

MEKANISMEPENETAPAN AWAL BULAN 

I. Menghimpun data hilal menurut berbagai sistem hisab yang 

beredar di masyarakat serta melakukan pembahasan sebagai 

bahan penyusunan kalender penanggalan dan bahan sidang 

itsbat penetapan awal bulan Ramadlan, Syawal, dan 

Dzulhijjah oleh pemerintah. 

2. Pemerintah (Departemen Agama RI) memberikan instruksi 

kepada jajaran di bawahnya serta himbauan kepada ormas

ormas Islam untuk melakukan rukyatul hilal pada hari ke 29 

bulan Sya1ban, Ramadlan, dan Dzulqa1dah, dan pada bulan

bulan lainnya yang dipandang perlu. 

3. Hasil rukyat perlu mendapat pengitsbatan dari Pengadilan 
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Agama atau Mahkamah Syariah dan kemudian secepat 

mungkin dilaporkan kepada Pemerintah (Menteri Agama) 

melalui media yang ada sebagai bahan sidang itsbat. 

4. Pemerintah melakukan sidang itsbat penetapan awal bulan 

Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dipimpin oleh 

Menteri Agama atau orang yang ditunjuk untuk 

mewakilinya. 

5. Sidang itsbat dihadiri oleh MUI, wakil-wakil ormas Islam, 

instansi terkait, dan para ahli di bidang hisab-rukyat untuk 

bermusyarah mupakat dalam pengambilan keputusan serta 

koordinasi dalam sosialisasi keputusannya. 

6. Hasil sidang itsbat merupakan Keputusan Menteri Agama 

RI yang sesegera mungkin diinformasikan kepada 

masyarakat umum lewat media elektronik maupun media 

cetak yang ada. 

7. Diinformasikan pula kepada masyarakat bahwa Keptatusan 

Menteri Agama RI adalah hasil keputusan bersama dalam 

sidang isbat, sehingga keputusan ini mengikat bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Oleh karenanya, keputusan ini merupakan 

suatu hal yang wajib untuk diikuti. 
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PENUTUP 

Sebagai akhir dari tulisan ini, barangkali ada baiknya 

diingat dan direnungkan kembali firman Allah SWT dalam al

Qur' an surat an-Nisa' ayat 59 sbb: 

• ·-· '·•· -~1'! ·._,, '..t'L • ~~ ,. t -.... .-.,n'..!.'.t..r ~n·..!.·.t..,,· "l ·,·_-:.,,,.~,,-. ~..,.. ~J- ~ ~jA "'-.j .j IJ.¥W'J" ~ .j ~ ~ ~ .... ., 

.... _ -'~ ·.- • I' ·.·.::t iaJj • '11 • -··1r .&1.. ·. · • u :.~u ·., "-· '-•r .&1 · '' •· • • • ~ o-- .j ~ . .» ,..,. .j . • ~~ r-- u. IJ.¥W'J" .j . " _,J.)I 

"Hai orang-orang yang beriman, ta 'atilah Allah dan 

ta'atilah Rasul-(Nya), dan ulil Amr (pemimpin-pemimpin) 

di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al

Qur' an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". 

Demikian tulisan ini kami sajikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk dapat direnungkan demi terwujudnya 

penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Sekecil apapun kami 

berharap semoga tulisan ini bermanfaat. Amin. 
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