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BAB IV 

PERAN ULAMA DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH 

 

A.  Peranan Ulama Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh  

1. Peran Ulama dalam implementasi syariat Islam sebelum lahir undang-

undang no 44 tahn 1999 

 Ulama memiliki peran penting dalam mengimplementasikan syariat Islam 

di Aceh meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, namun peran 

tersebut melekat pada dirinya sesuai dengan tugas fungsinya. M. Quraish Shihab1 

mengatakan ada empat peran yang melekat pada diri ulama dan peran yang harus 

diemban oleh ulama sebagai pewaris nabi, peran tersebut adalah: tabli̅gh, 

tabayyun, tahki̅m dan uswah. Melalui peran-peran tersebut ulama melakukan 

implementai syariat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Melalui peran tabli̅gh 

ulama menyampaikan dakwah Islam, mengajarakan ajaran agama, menyampaikan 

syariat Islam kepada masyarakat. Melalui peran tabayyun ulama menafsirkan dan 

menjelaskan al-Qur’an, menafsirkan al-Hadis nabi S.A.W kemudian untuk di 

ajarkan kepada masyarakat. Melalui peran tahki̅m ulama menggali sumber-sumber 

hukum Islam untuk melahirkan keputusan dan kepastian hukum. Melalui uswah 

ulama memberikan contoh teladan dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang 

diwariskan oleh nabi S.A.W.   

  Sejarah telah mencatat bahwa Implementasi syariat Islam yang dilakukan 

oleh ulama kepada masyarakat Aceh telah menjadi bahagian yang amat penting 

dalam perkembangan syariat Islam di Aceh dan Nusantara.  Bahwa syariat Islam 

telah terimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh 

ke seluruh tanah Aceh. Nilai-nilai syariat Islam telah manancap tajam dalam 

tatanan kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam kehidupan keluarga maupun 

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keyakinan dan agama serta 

kebiasaan masyarakat Aceh sebelum Islam tidak lagi terdengar seakan telah 

tertelan oleh sejarah perkembangan Islam dan syariatnya. Tgk. Hasanuddin Yusuf 

                                                 
1Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 383 
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dan Drs Maimun Yusuf,2 mengatakan meskipun masyarakat Aceh yang dikenal 

dengan watak keras dan temperamental, tetapi berkat kegigihan perjuangan ulama 

tatanan kehidupan masyarakat Aceh telah berubah menjadi masyarakat yang 

ramah dan rasa sosial keagamaan yang tinggi. 

  Ulama telah mengajarkan syariat Islam secara berantai, tak pernah putus dari 

generasi ke generasi. Seandainya satu generasi saja terjadi kekosongan ulama 

yang mengajarkan syariat Islam, maka akan terjadi beda warna masyarakat Aceh 

hari ini. Tentu akan kita dapatkan di kalangan masyarakat Aceh banyak terjadi 

penyimpangan dari dari ajaran Islam. Dan bahkan sangat mungkin banyak pula di 

antara umat Islam yang menjauh dari syariat Islam bahkan meninggalkan agama 

Islam.3    

 Semenjak periode Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1507-1874), dan 

demikian juga periode kesultanan di bawah penetrasi Hindia Belanda (1874-1942) 

hingga masa kemerdekaan, syariat Islam di Aceh selalu menjadi acuan masyarakat 

dalam menata kehidupannya baik secara individu, keluarga dan bermasyarakat. 

Menurut catatan yang ada pada kesultanan Aceh terutama Iskandar Muda syariat 

Islam benar-benar ditegakkan.4   

  Adapun bentuk implementasi syariat Islam yang dilakukan ulama adalah: 

a. Menanam, memantapkan dan memperbaiki aqidah.  

  Sebelum lahir undang-undang no 44 tahun 1999 ulama Aceh sudah 

melakukan kegiatan mengajarkan dan menanam aqidah Islamiyah kepada 

masyarakat. Tugas ini mereka lakukan dengan ikhlas dan sukarela tidak ada kaitan 

peran yang diberikan undang-undang. Menurut Abu Mustafa dan Tgk. 

Nuruzzahri5, bahwa persoalan aqidah merupakan persoalan pokok dalam agama 

maka harus menjadi perioritas pokok pula dalam pembelajaran agama. Tugas 

mengajar agama kepada masyarakat merupakan amanah Allah, merupakan suatu 

                                                 
2Wawancara dengan Drs Maimun Yusuf, Dekan Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry, tgl 12 

Februari 2011 
3Wawancara dengan Drs. Maimun Ibrahim, dekan Fak. Dakwah..., tgl 15 April 2011 
4Nurrohman, dkk, Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus 

Naggroe Aceh Darussalam, dalam Istiqra’,  (Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen 

Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), h. 52 
5Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU kabupaten Aceh Utara, tgl 3 Januari 2011 
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kewajiban dan tanggung jawab ulama sebagai waris nabi. Karena menurut para 

ulama, bila aqidah sudah benar dan kuat maka Islam akan benar dan kuat dan 

sebaliknya bila aqidah tidak benar dan tidak kuat maka agama tidak benar dan 

tidak kuat. Selanjutnya bila agama sudah kuat, negara akan aman, damai, dan 

makmur. Karena itu ulama bekerja keras menanam dan memantapkan aqidah 

kepada masyarakat secara individu atau secara berjamaah. Menurut Tgk Abdul 

Manan6, sebagai rasa tanggung jawab ulama dalam berbagai kesempatan secara 

langsung atau tidak langsung selalu menanam dan memantapkan aqidah umat. 

Seperti: dalam acara pengajian, khutbah, tausiyah, ceramah atau dalam bentuk 

ritual kegiatan adat sekalipun aqaidah paling diutamakan. Bahkan pengajaran 

aqidah pada lembaga pendidikan menjadi pelajaran pokok. Di setiap dayah 

mengajarkan aqidah tauhid hampir setiap hari, demikian juga di sekolah-sekolah 

baik sekolah agama maupun sekolah umum, ulama menyaran kepada pemerintah 

untuk menambah jam belajar aqidah tauhid. Sehingga nampak dalam kenyataan 

bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kuat aqidahnya.  

 Paham aqidah yang ditanam kepada masyarakat Aceh adalah aqidah ahlu 

sunnah wal jamaah, yang paling dominan adalah paham Asy’riyah dan 

Maturidiyah. Menurut Tgk. Jamaluddin7, aliran ahlu sunnah sudah tertanam kuat 

dan dalam masa yang sangat lama kepada masyarakat Aceh. Karena aliran ini 

telah diwariskan ulama dahulu sehingga ulama Aceh sulit berpaling dari aqidah 

ahlu sunnah. Meskipun demikian paham dan aliran yang lain juga ada, seperti 

aliran Syiah, Qadariyah dan Jabariyah, namun aliran-aliran sangat minim dan 

tidak bebas bergerak. Aqidah ahlu sunnah merupakan aliran yang paling kental 

dalam masyarakat Aceh, karena ulama mengajarnya dengan disiplin dan 

mengawalnya dengan sangat ketat. Nampaknya ulama Aceh kurang respon 

terhadap aliran lain sehingga tidak memberi peluang kepada aliran selain ahlu 

sunnah untuk berkembang di Aceh.     

 

 

                                                 
6Tgk. Abdul Manan, Seminar Keberadaan Ulama Aceh, Kerja sama  LSAMA dan 

STAIN Malikussaleh, diSTAIN Lhokseumawe, tgl 12 Maret 2011  
7 Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, Ketua MPU Kabupaten Bireun, tgl 12 Maret 2011  
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b. Ulama Mengawal Pelaksanaan Syariat Islam  

 Meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, tetapi ulama Aceh 

sangat berperan dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan 

masyarakat. Menurut Tgk. Amirullah Muhammadiyah8, walaupun pada dasarnya 

melaksanakan syariat agama merupakan kewajiban yang bersifat individu dan 

keluarga, tetapi ulama memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjaga 

keberlangsungan syariat Islam dalam masyarakat baik pada individu atau 

keluarga. Tanggung jawab ulama berlangsung sehingga kehidupan pelaksanaan 

syariat dalam masyarakat sudah terjadi internalisasi, terjaga dan terlihara dengan 

baik.  

 Ulama memiliki kewajiban mengajarkan ilmu tentang syariat kepada 

masyarakat dan mengawalnya terutama yang berkenaan dengan ilmu yang fardhu 

`ain. Sebab ilmu yang fardhu `ain wajib di tuntut oleh setiap orang Islam baik laki 

maupun perempuan. Atas dasar itulah ulama berdiri tegak di tengah masyarakat 

sebagai orang memiliki otiritas pelaksana syariat Islam, sehingga tertancap dalam 

sisi kehidupan masyarakat Aceh. Menurut Tgk. A Wahab9, kuatnya pengaruh 

ulama sehingga hal ini menjadi kenyataan bahwa dalam kultur masyarakat Aceh, 

semua orang baik laki, perempuan maupun anak-anak diwajibkan menuntut ilmu 

yang fardhu ‘ain.  Untuk memenuhi kebutuhan itu ulama membuka pengajian di 

mesjid, menasah, musalla atau balai-balai pengajian. Pengajaran-pengajaran 

tersebut telah berlangsung lama, kini bertambah kuat karena didukung oleh 

pemerintah. Menurut Tgk. Asnawi10, bahwa Gubernur Aceh telah mengeluarkan 

intruksi maghrib mengaji, dan intruksi itu telah dijalankan hampir merata di 

seluruh Aceh. Pemerintah Aceh melalui Bupati/ Walikota telah mengalokasikan 

dana dari APBK untuk kegiatan tersebut secara rutin, bahkan honor guru 

pengajian sudah dibayar secara rutin oleh pemerintah. 

                                                 
8Wawancara dengan Tgk Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU Kota Lhokseumawe, 

tgl 14 Desember 2011 
9Tgk. A Wahab, Seminar Keberadaan Ulama Aceh, kerja sama LSAMA dan STAIN 

Malikussaleh di STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, tgl  12 maret 2011 
10Wawancara dengan Tgk Asnawi Abdullah, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tgl 6 

Novemebr 2010 
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 Materi pengajaran yang berkenaan dengan syariat Islam berkisar tentang 

hukum takl̅ifi, hukum wadh’i. Pengajaran juga berhubungan dengan ilmu-ilmu 

yang berkenaan dengan fardhu ‘ain dan fardhu kifa̅yah. Menurut penuturan Tgk. 

Husnaini Hasbi11 dan Tgk. Munawar12 bahwa materi pengajaran yang 

disampaikan dalam pengajian masih berkisar tentang hukum syariat dalam arti 

yang sempit  belum  masuk ke wilayah syariat yang lebih luas, seperti fiqh 

ekonomi, fiqh politik, fiqh sosial, dan fiqh pendidikan. Karena menurut ulama, 

ada kekhawatiran apabila ilmu yang fardhu tidak dipahami dengan baik maka 

sangat mungkin meninggalkan amal yang sifatnya perintah. Seperti meniggalkan 

salat fardhu, meninggalkan puasa ramadhan. Meninggalkan perintah wajib adalah 

dosa baik perintah wajib itu bersifat individu, seperti perintah salat, puasa, zakat 

dan haji. Maupun perintah wajib itu bersifat keluarga seperti berkenaan dengan 

hukum nikah, harta warisan dan sebagainya. Menurut Tgk. Jamaluddin13, yang 

lebih penting lagi adalah pemahaman agama masyarakat dapat teraktualisasi dan 

terimplementasi dengan benar dalam tingkah dan prilaku keseharian masyarakat. 

Maka untuk itu diperlukan kekuatan yang berkesinambungan, apabila hanya 

ulama saja yang mengawal syariat Islam dalam masyarakat tentu sangat terbatas, 

tetapi pengawalan juga dilakukan oleh pemerintah.   

c. Pencegahan dan Larangan 

 Meskipun ulama tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pencegahan 

dan pelarangan terhadap sesuatu yang dapat membahayakan menurut syariat, 

tetapi peran  tersebut melekat pada diri ulama. Menurut Prof. Jamaluddin14, dalam 

kultur masyarakat Aceh kepemimpinan ulama masih signifikan, masih mendapat 

kepercayaan dan perhatian masyarakat secara umum. Kekuatan ulama masih 

masih mengakar dalam masyarakat Aceh, terutama desa dan pengaruhnya masih 

mewarnai kehidupan masyarakat. Karena itu kepemimpinan ulama masih 

memiliki kharisma dalam masyarakat, sehingga melalui kharisma ulama ajaran 

                                                 
11 Wawa ncara dengan Tgk. Husnani Hasbi, Dosen STAIN Malikussaleh, tgl 12 Janauri 

2011 
12 Wawancara dengan Tgk. Munawar, Dosen STAIN Malikussaleh,  tgl 12 Februri 2011  
13 Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, Ketua MPU...,15 Maret 201 
14 Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, Ketua MPU..., tgl 15 Maret 2011 
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agama dan syariat Islam dapat terjaga. Dengan kekuatan kharisma yang dimiliki 

ulama mampu melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tingkah laku 

masyarakat yang dilarang agama.  

 Melakukan pencegahan dengan menanam aqidah dan memberikan ilmu 

kepada masyarakat lebih cepat menghadirkan kesadaran masyarakat untuk 

menghindari kerusakan dan larangan-larangan agama. Namun yang dikhawatirkan 

adalah ketika simbolisme agama lebih dominan dalam masyarakat dari timbulnya 

kesadaran agama. Hal ini akan melahirkan tindak kekerasan dengan 

mengatasnamakan perintah agama. Dalam kultur masyarakat Aceh tempo dulu, 

bagi orang yang melakukan larangan agama akan dikenakan sanksi moral dan 

sanksi sosial. Sanksi-sanksi tersebut merupakan hukum yang sangat berat, sangat 

memalukan keluarga. Adapun sanksi tersebut berupa isolasi dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan, diusir dari kampung halaman. Masyarakat sangat takut 

kena sanksi tersebut apalagi bila melanggar norma agama yang sanksi moral 

diberikan masyarakat atas restu ulama. Maka masyarakat sangat menjaga norma 

agama dan syariat dalam kehidupan.    

d. Implementasi syariat Islam melalui pelaksanaan adat istiadat. 

 Sudah cukup dikenal luas bahwa dalam masyarakat Aceh  keberadaan adat 

istiadat sangat kuat bahkan hampir sama kuat dengan ajaran agama. Dalam 

masyarakat Aceh tradisional menggunakan adat sebagai salah satu pedoman yang 

dipegang teguh dan diwariskan dari generasi ke generasi.  Maka ulama 

mengambil salah satu positif pada adat istiadat yang ada di Aceh dalam 

mengimplementasikan syariat Islam kepada masyarakat melalui ritual adat 

istiadat. Sehingga hampir setiap kegiatan ritual adat yang ada dalam masyarakat 

dipimpin oleh ulama. Kuatnya adat istiadat dalam pranata sosial masyarakat Aceh 

karena adat telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Aceh. Adat istiadat 

tersebut tidak hanya dianut oleh masyarakat kelas bawah atau kegiatan rutin 

kerajaan, tetapi telah menjadi sebagai pranata sosial dan tata hukum negara dalam 

yang cukup lama dalam masyarakat Aceh. Adat istiadat telah menjadi salah satu 

unsur penting dalam tata laksana kenegaraan yang dipelihara dan diwariskan dari 

generasi ke generasi serta dipegang teguh oleh masyarakat.  
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 Meskipun pada dasarnya adat istiadat Aceh adalah berasal dari Hindu-

Budha dan Animisme serta Dinamisme. Hal ini disebabkan bahwa agama nenek 

moyang masyarakat Aceh adalah Hindu-Budha, Animisme dan Dinamismie. 

Kepercayaan-kepercayaan tersebut telah membentuk pola hidup dan adat istiadat 

masyarakat. Ulama telah melakukan penyeleksian pada semua adat Istiadat Aceh, 

sebagian adat dapat dibenarkan oleh syara’ dan menjadi penguat dakwah Islam.15 

Menurut Tgk Mustafa Ahmad, adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam telah 

ditolak oleh ulama karena adat itu dapat merusak aqidah umat, dan yang diterima 

hanya adat istiadat yang sesuai dengan ajaran Islam. Adat-adat istiadat yang 

dibenarkan oleh syariat Islam itulah yang dipraktekkan oleh ulama sebagai upaya 

implementasikan syariat Islam dalam masyarakat.16 Lebih jauh Tgk H. Amirullah  

Muhammadiyah mengatakan, memang harus diakui bahwa sangat berat 

menyeleksi adat di Aceh karena sebelum Islam datang ke Aceh, masyarakat Aceh 

telah menata sistem kehidupan dengan cara adat istiadat. Ulama menginginkan 

bahwa harus terjadi pemurnian agama sesuai dengan sumber aslinya al-Qur’an 

dan al-Hadis.17   

 Teori Receptie Snouck Horgrunye yang menyatakan bahwa hukum Islam 

yang berlaku di Aceh adalah hukum Islam yang sesuai dengan adat Aceh adalah 

tertolak dengan sendirinya. Menurut Tgk. Jamaluddin18 di kalangan masyarakat 

Aceh dalam banyak hal masalah adat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai syariat 

Islam. Ini artinya  adat istiadat lama dalam masyarakat telah dijadikan sebagai 

bentuk ritual yang bernuansa syariat Islam. Para ulama telah mempengaruhi 

sistem kehidupan masyarakat dengan sistem yang Islami.19 Meskipun tidak semua 

adat tersebut dapat dihapus dengan memasukkan unsur syariat, namun setidaknya 

melalui pendekatan adat istiadat tersebut syariat Islam dapat diterapkan dan 

menyatu dengan kehidupan masyarakat. Maka tidak heran, sering kita jumpai 

                                                 
15Wawancara dengan Tgk Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU..., Tgl 6 Januari 

2011 
16Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 23 Januari 2010  
17Wawancara dengan Tgk. Amirullah Muhammadiyah Lc MA.tgl 6 Januari 2011 
18Wawancara dengan Prof. Jamaluddin, Staf pengajar hukum adat STAIN Malikussaleh 

tgl 15 Januari 2011 
19Wawancara dengan Prof.Jamaluddin, Staf pengajar...,, tgl 13 januari 2011  
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dalam hal pelaksanaan adat yang bernilai sakral di Aceh lebih dekat dengan 

kehidupan ulama, disisi lain di Aceh memiliki lembaga pemangku adat 

tersendiri.20  

 Demikian juga dengan penggunaan adat dalam arti hukum sebagai salah 

bentuk untuk implmentasi syariat Islam. Menurut Amirul Hadi, adat yang 

memiliki karakter hukum di Aceh pada abad ke-17 sering ditemukan, meskipun 

adat yang dimaksud disini adalah juga yang mencakup perundang-undangan 

kerajaan dan berbagai hukum lain yang diterapkan oleh pihak istana yang tidak 

berkaitan dengan hukum Islam.21 Adigium Adat bak Po Teumeruehom 

menggambarkan bahwa adat yang dimaksud disini adalah aturan kenegaraan. 

Aturan kenegaraan yang tertinggi saat itu berada di tangan sultan Iskandar Muda. 

Sementara Hukom bak Syiah Kuala, menggambarkan bahwa hukum ada di tangan 

ulama. Ulama dimaksud adalah yang menjadi pemegang hukum diberi nama 

dengan Qadhi Malikul Adil, qadhi tersebut pada saat itu bernama Tgk. Syiah 

Kuala. Dan Hukum yang dimaksud dalam adigium tersebut adalah hukum syariat.   

e. Implementasikan syariat melalui sistem ketatanegaraan 

 Ulama telah melakukan implementasi syariat Islam melalui sistem 

ketatanegaraan di Aceh. Hal itu diterapkan dalam masa kerajaan-kerajaan Islam di 

Aceh baik kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Samudera Pasai sampai 

kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sistem ini dianggap sangat tepat dan kuat dalam 

mengimplementasikan dengan memanfaatkan sistem ketatanegaraan dan 

kekuasaan. Ulama saat itu dikenal ulet dan piawai serta menguasai ilmu siyasah 

yang memadai, maka dengan mudah dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan 

di masa tersebut. Sehingga syariat Islam berada dibawah payung hukum yang kuat 

yang disebut dengan Qanun Meukuta Alam.  Dan saat itu tidak terjadi pemisahan 

antara hukum syariat dan hukum negara serta hukum ada. Dari itu dapat dipahami 

bahwa syariat Islam tidak terpisah berdiri sendiri tetapi menyatu dalam satu 

                                                 
20Selama ini yang menjadi pemangku adat adalah MAA ( Majelis Adat Aceh), dalam 

beberapa tahun terakhir telah lahir pembicaraan  bahkan telah sampai lahir qanun  tentang 

pemangku adat Aceh yang diberi tugas kepada Wali Nanggroe. Namun qanun ini masih menjadi 

perdebatan dan tarik ulur berkenaan dengan batas tugas Wali Naggroe    
21Amirul Hadi, Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2010), h. 174. 
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payung hukum yaitu Qanun Meukuta Alam22. Qanun Meukuta Alam ini yang 

berisi tentang undang-undang dan peraturan kerajaan Aceh, khusus yang 

berkenaan dengan hukum Islam qanun al-Asyi ini mengakomodir empat mazhab. 

Dalam Tulisan Jabbar Sabil, menuliskan salah satu bab qanun Meukuta Alam 

syarahan Teungku di Meulek, digariskan: 

Maka peganglah dengan sungguh-sungguh hati qanun Meukuta Alam al-Asyi, 

dari karena mengikut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i. Imam 

Hambali. Dan empat mazhab itu semua tunduk kepada syariat Rasululllah 

saw, diyakini berhimpun iman, Islam, Tauhid dan ma’rifat, maka barulah 

bernama agama.23 

 

 Qanun al-Asyi ini dibuat atas persetujuan ulama bahkan ulama turut 

terlibat dalam penyususunan qanun tersebut. Isi qanun tersebut dengn jelas 

menggambarkan adanya pengaruh ulama. Karena kedudukan ulama yang sangat 

strategis itulah sehingga dapat dimanfaatkan pengaruhnya untuk membumikan 

syariat Islam di Aceh dengan memasukkan syariat Islam dalam tata hukum 

kerajaan Aceh Darussalam. Hal yang menjadi penting lagi adalah bahwa ulama 

mendapat kedudukan yang penting dalam sistem kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, 

sekaligus ulama dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk mengimplementasikan 

syariat Islam dalam Kerajaan. Karena itu diantara kebijakan-kebijakan sultan yang 

sangat mendasar itu dilandasai dengan nilai-nilai syariat Islam. Para Sultan yang 

memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Islam Aceh tersebut mendorong agar 

setiap kegitan sosial kemasyarakatan harus dilandasi oleh nilai-nilai syariat Islam. 

 Jabatan dalam pemerintah di Aceh pada setiap tingkat diadakan satu 

jabatan khusus yang berkaitan dengan urusan agama. Seperti pada tingkat provinsi 

ada Majelis Ulama, di tingkat Kabupten/ Kota juga ada Majelis Ulama, sampai 

tingkat kecamatan juga Majelis Ulama, di tingkat Kemukiman ada imam mukim, 

ditingkat desa ada imam desa. Melalui jabatan-jabatan ini ulama dapat 

mengimplementasikan syariat Islam kepada masyarakat. 

  Namun setelah pemerintah pusat menyeragamkan sistem pemerintahan di 

seluruh Indonesia, maka imum mukim dan imam desa tidak lagi memiliki 

                                                 
22Qanun Meukuta Alam merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. 
23Jabbar Sabil, Nakhoda Safinat al-Hukkam, dalam Opini Serambi Indonesia, tgl 4 

Februari 2011, h. 22 
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kekuatan dalam masyarakat di Aceh. Mulai saat itulah peranan ulama dalam 

masyarakat ditingkat mukim dan tingkat desa menurun, karena imam desa 

merupakan bawahan kepala desa dan imam mukim tidak ada peran.      

f. Implementasi syariat Islam melalui lembaga pendidikan  

 Para ulama telah melakukan implementasi syariat Islam melalui 

penyelenggaraan pendidikan. Semenjak awal datangnya Islam ke Aceh ulama 

telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan hampir di seluruh daerah. 

Lembaga pendidikan tersebut di samping berfungsi sebagai tempat terjadinya 

proses belajar mengajar dan sekaligus sebagai tempat pewarisan ilmu. Lembaga 

pendidikan tersebut juga berfungsi sebagai wilayah implementasi syariat Islam. 

Lembaga pendidikan itulah awal mula terjadinya proses pengajaran syariat Islam 

dan di lembaga pendidikan itu pula berawal lahirnya cita-cita untuk menerapkan 

syariat Islam sebagai kehidupan yang ideal. Penerapan syariat di Aceh bermula 

dari model penerapan yang dipratekkan di lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan yang paling tua di Aceh adalah lembaga pendidikan dayah, dan di 

sinilah terjadi dorongan sehingga syariat berbentuk di Aceh.   

 Ulama yang memiliki dayah, maka implementasi syariat Islam diterapkan 

dalam sistem kehidupan di dayah. Semua aturan dan displin dayah diatur sesuai 

dengan syariat Islam, semua civitas akademika dayah wajib salat berjamaah, 

wajib menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Semua warga dayah wajib 

menggunakan pakaian yang menutup aurat, menjaga kesopanan tutur kata, dan 

hubungan interaksi yang Islami, serta hukuman dan sanksi yang berdasarkan nilai-

nilai syariat Islam. Di samping dari itu, sistem komunikasi yang dibangun oleh 

ulama waktu itu adalah sistem komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai, kalimat 

komunikasi yang dibangun berdasarkan ajaran Al- Qur’an, seperti : qawlan layna, 

qawlan ma’ru̅fa, qawlan saqi̅la, qawlan kari̅ma.24  

g. Impelementasi syariat Islam melalui seni budaya. 

  Di samping dari ulama juga melakukan implementasi syariat Islam melalui 

seni budaya. Bentuk-bentuk kesenian yang ada di Aceh di sesuai dengan nilai-

                                                 
24Wawancara dengan Tgk Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU..., Tgl 12 Januri 

2010 
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nilai syariat Islam, semua sistem seni itu diatur dengan sistem yang Islami. Seni 

sedati dan saman, syairnya adalah terdiri dari pesan-pesan agama yang dapat 

menumbuhkan pemahaman agama kepada pendengar. Kadang pula syair itu 

terdiri dari salawat kepada Nabi, dan pesan moral yang dapat melahirkan 

kecintaan terhadap Nabi dan agama. Seorang ulama Tgk. Chiek Pante Kulu 

mengimplementasikan syariat Islam dengan menulis buku berupa hikayat prang 

sabi. Bagi siapa yang membacanya akan terpesona dengan keindahan bahasa yang 

digunakannya, terpaut hatinya karena susunan kalimat yang mengantarkan 

pemahaman kepada rasa emosi yang tinggi. Demikian juga dengan Hamzah 

Fansuri berdakwah menyebarkan ajaran Islam dengan syair dan nazam dalam 

bahasa Melayu. Seperti yang ditulis kembali Amirul Hadi: 

 Shari’at Muhammad terlalu Amiq 

 Cahaya di bayt al-‘atiq 

 Tandanya ghalib se,mpurna thariq 

 Banyaklah kafir menjadi rafiq 

 

 Aho segala kita membawa yang iman 

 Jangan berwaktu mengaji Qur’an 

 Halal dan Halal terlalu bayan 

 Jalan  kepada Tuhan dalam ‘iyan 

 

 Qur’an itu di ambil akan dalil 

 Pada mizan Allah supaya thaqil 

 Jika kau ambil sharia’at akan wakil 

 Pada kedua alam engkau jamil.25 

 

 Syair-syair itu menjadi media dakwah yang paling diminati oleh 

masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk implementasi syariat Islam yang dapat 

menarik perhatian masyarakat. Jika ditelusuri dalam kehidupan masyarakat tempo 

dulu, syair dan nazam merupakan alat komukasi resmi pada acara-acara penting 

terutama dalam acara serimonial kerajaan, adat dan agama. Dan menjadi alat dan 

media menyampai pesan-pesan agama yang sangat menarik, biasanya masyarakat 

membuat acara khusus baca nazam dalam bahasa Aceh yang berisi pesan agama, 

sejarah, maupun seni.      

                                                 
25Amirul Hadi, Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2010), h. 86 
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Seperti syair atau nazam dalam bentuk meurukon26.  Meurukon suatu seni yang 

ada diwilayah Aceh Utara dan Bireun untuk menyampaikan syariat Islam. Dalam 

meurukon, ulama mengajarkan agama Islam, masalah fiqh, tauhid dan akhlak 

bahkan hadispun diajarkan. Karena masyarakat Aceh senang dengan syair dan 

nazam, maka ajaran Islam yang diajarkan melalui syair dan nazam ini mudah di 

terima masyarakat.    

 

2. Peran Ulama dalam Implementasi syariat Islam setelah lahir Undang-

Undang nomor 44 tahun 1999. 

 

a. Peran ulama dalam qanun 

  Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, di 

dalamnya memuat salah satu poin penting adalah peran ulama. Adapun peran 

ulama yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah:  Memberikan 

pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk 

lebih kuat kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab MPU, maka dituangkan 

dalam qanun nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh. Berkenaan dengan kedudukan 

MPU disebutkan pada bab III pasal 3 bahwa ulama (MPU) berkedudukan sebagai: 

1. Suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah, 2.  Merupakan 

mitra sejajar Pemerintah dan DPRD.   Sementara tugas MPU tersebut dituangkan 

dalam pasal 4, bahwa MPU mempunyai tugas memberi pertimbangan, masukan, 

bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah 

dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatur dalam pasal 5 yaitu: MPU mempunyai 

fungsi menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau 

tidak diminta terhadap kebijakan Daerah terutama dalam bidang pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. 

Sementara tanggung jawab MPU diatur dalam pasal 6, yaitu : MPU bertanggung 

                                                 
26Meurukon adalah tanya jawab soal agama antara dua pihak yang melibatkan banyak 

orang, biasanya diadakan pada malam hari.  
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jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa serta 

Islami di daerah.   

 Undang-undang dan qanun Aceh telah menempatkan kedudukan ulama 

sebagai mitra sejajar pemerintah. Meskipun bukan sebagai pelaksana pemerintah, 

tetapi telah menjadi catatan sejarah di Indonesia bahwa ulama telah menjadi 

bahagian dari sistem ketatanegaraan. Jika undang-undang ini dapat dilaksanakan 

dengan baik maka suatu keberanian di zaman modern menempatkan ulama 

sebagai elemen penting dalam sistem negara.  Sekiranya peran ulama benar-benar 

dapat diimplementasikan sebagaimana amanat undang-undang dan qanun, dan 

ulama memiliki kapasitas ilmu maka sejarah kejayaan Islam yang pernah terukir 

dalam sejarah mungkin muncul kembali di Aceh.  

 Meskipun undang-undang telah mengamanatkan tentang peran ulama, 

kemudian dijelaskan dengan qanun propinsi Aceh yang dirincikan kedudukan, 

tugas, fungsi dan tanggung jawab ulama. Namun tidaksemua amanat undang-

undang dan qanun tersebut itu berjalan dengan normal. Terdapat kendala dari 

berbagai sisi dalam pelaksanaan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dari 

kelengkapan aturan itu sendiri. Menurut Tgk. Jamaluddin,27 tidak semua unsur 

pemerintahan dapat memahami undang-undang dan qanun tersebut, sehingga 

tidak semua amanat undang-undang dapat dijalankan. Di samping dari itu agar 

amanat undang-undang ini dapat berfungsi dengan maksimal, maka harus terjadi 

peningkatan kemampuan ulama yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga 

ulama memiliki kemampuan menempatkan diri sebagai salah satu unsur mitra 

sejajar pemerintah yang memiliki peran.    

 Menurut Tgk. Ismail Yakob28 bahwa peran ulama yang terdapat dalam 

undang-undang tidak semua dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi 

bahwa ulama dalam kapasitasnya sebagai yang memberikan pertimbangan telah 

berupaya secara maksimal memberikan pertimbangan dan nasehat terutama 

menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam dan pemerintahan yang bersih dan 

Islami. Adapun pertimbangan diberikan oleh ulama kepada pemerintah belum 

                                                 
27Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, Ketua MPU...,tgl 5 Desember 2010 
28Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, Wakil MPU Aceh, tgl 11 oktober 2011  
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tentu mendapat respon hingga terjadinya implementasi sesuai dengan harapan. 

Ulama berharap adanya kesungguhan pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk 

melaksanakan pembangunan yang berimbang antara pembangunan pisik material.  

 Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam29, mengatakan MPU Provinsi 

telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat undang-undang yaitu memberikan 

pertimbangan kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan yang harus di 

dasarkan kepada nilai-nilai syariat Islam. Demikian juga seluruh MPU Kabupaten 

Kota di Aceh telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pertimbangan 

kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan Daerah. Tetapi tidak semua 

pemerintahan di kabupaten/Kota melaksanakan pertimbangan yang diberikan oleh 

ulama.30    

  Kewenangan MPU hanya memberikan pertimbangan dan saran kepada 

pemerintah diminta atau tidak diminta. Tidak ada kewenangan MPU untuk 

memaksa pemerintah agar mematuhi semua pertimbangan yang diberikan ulama. 

Ketua MPU Aceh Besar Tgk H. Fakhruddin 31dan Abu Mustafa,32 berpendapat 

meskipun peran MPU telah dituangkan qanun Aceh tetapi ulama belum memiliki 

wewenang yang lebih kuat untuk menjalankan perannya tersebut sesuai dengan 

harapan. Karena peran ulama hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada 

pemerintah terhadap pembangunan terutama dibidang agama yang sedang 

dilakukan oleh pemerintah itu sendiri termasuk pembangunan psikis spritual yaitu 

pelaksanaan syariat Islam. Lebih lanjut Tgk. Fakhruddin menyebutkan ulama 

hanya memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah 

terhadap kebijakan daerah. Tetapi ulama tidak ada kewenangan untuk mendesak 

pemerintah untuk melaksanakan pertimbangan tersebut.33  

 Apabila pemerintah tidak menjalankan pertimbangan dan saran yang telah 

diberikan oleh ulama adalah sah-sah saja, karena tidak ada aturan yang mengatur 

untuk itu. Dan secara hukum ulama tidak berhak menegur pemerintah apabila 

                                                 
29Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, Ketua MPU Aceh,  tgl 4 Januari 

2011 
30Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, Ketua MPU..., tgl 4 Januari 2011 
31Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, Ketua MPU Aceh Besar, tgl 6 oktober 2010 
32Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU...,tgl 4 januari 2010 
33Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, Ketua MPU..., tgl 6 oktober 2010 
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tidak menjalankan qanun-qanun yang telah disahkan oleh DPRA, begitu juga 

tidak bisa memprotes pemerintah apabila tidak menjalan syariat Islam, karena hal 

tersebut tidak diatur dalam qanun. Lebih lanjut  apabila ada qanun-qanun syariat 

Islam atau qanun lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam qanun 

tentang ulama tidak memberikan wewenang kepada ulama untuk membatalkan, 

merivisi atau mengoreksi qanun-qanun tersebut. Disinilah lemahnya posisi ulama 

MPU dalam menjalan perannya. 34 

 Untuk menjalankan perannya para ulama tersebut secara maksimal 

sebagaimana amanat undang-undang dan qanun serta sesuai harapan masyarakat 

masih mendapat kendala. Diantara kendala tersebut adalah belum ada bentuk dan 

format bagaimana bentuk pertimbangan yang diberikan oleh ulama kepada 

pemerintah sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meresponnya. 

Karena belum ada format tersebut terkesan pemerintah tidak merespon 

pertimbangan yang diberikan oleh ulama.  Menyangkut dengan hal ini MPU Kota 

Lhokseumawe membuat format sendiri dalam merespon qanun tersebut. MPU 

Kota Lhokseumawe dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah Kota 

secara tertulis. Apabila MPU melihat ada sesuatu yang dianggap penting dan 

menjadi bahan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan maka 

MPU mengirim masukan dan pertimbangan tersebut kepada pemerintah.35 

Meskipun belum ada bentuk dan format bagaimana bentuk pertimbangan yang 

dapat diberikan, seharusnya ulama itu sendiri seharusnya mengambil kesempatan 

emas tersebut sebagai upaya menegakkan syariat Islam. Karena kesempatan36 itu 

belum tentu terulang pada waktu yang lain.37   

 Sementara itu kedudukan ulama yang terkandung dalam qanun tersebut 

masih mendapat kritik dari kalangan ulama. Sebagaimana dituturkan oleh Tgk. 

Ismail Yakob dan Mustafa Ahmad serta Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, kalau 

sebatas memberi masukan kepada pemerintah, maka organisasi masa atau 

                                                 
34Wawancara dengan Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, Ketua MPU...,tgl 11 Oktober 2010 
35Penjelasan Abati, Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tgl 20 Januari 2011 
36Kesempatan tersebut adalah telah ada undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan qanun 

tentang MPU 
37Wawancara dengan Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDI Aceh, tgl 23 Januari 2011 
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masyarakat biasa juga dapat memberi masukan. Karena saran dan masukan yang 

diberikan oleh ulama tersebut tidak ada hal yang mengikat untuk dipatuhi dan 

dijalankan oleh pemerintah. Maka dengan demikian bila diperhatikan dengan 

seksama maka kedudukan MPU di Aceh yang sudah melembaga sama saja 

dengan kedudukan MUI yang masih ormas di tempat karena sama-sama memberi 

sifatnya hanya memberi masukan dan pertimbangan. Karena itu keberadaan qanun 

tentang MPU di Aceh harus di revisi terutama menyangkut dengan kewenangan 

MPU, agar lembaga MPU tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan 

harapan.38 Tgk. Mustafa Ahmad menambahkan apabila pemerintah tidak 

memberikan wewenang kepada ulama untuk memberikan pertimbangan kepada 

kebijakan Daerah, atau tidak menerima saran dan pertimbangan ulama sah-sah 

saja. Karena berkenaan dengan itu tidak ada aturan yang mengharuskan 

pemerintah mendengar  dan meneriman pertimbangan dan saran ulama. Hal 

tersebut telah menjadi perdebatan yang panjang dan hingga kini belum 

terselesaikan.39 

 Beragamnya pandangan ulama terhadap peran ulama dalam qanun nomor 

3 tersebut sebenarnya ada pada tiga sisi. Pertama, pada sisi qanun itu sendiri yang 

tidak memberi wewenang kepada ulama yang lebih mengikat. Kedua, pada sisi 

perhatian pemerintah terhadap qanun tersebut. Dan ketiga, pada sisi perhatian 

pemerintah terhadap peran ulama dalam memberikan pertimbangan terhadap 

kebijakan Daerah. Untuk dapat terlaksananya peran ulama sesuai dengan qanun 

tersebut, maka semua pihak termasuk pemerintah harus memahami secara 

mendalam kedudukan dan fungsi  qanun tersebut. 

 Masuknya peran ulama dalam undang-undang dan qanun Aceh ada dua 

pandangan. Pertama, beranggapan negatif, karena keberadaan ulama sekarang 

sangat bergantung kepada pemerintah. Pola pikir ulamapun  terkunkung dengan 

aturan, tidak bisa bebas mengembangkan ilmu. Di samping dari itu, aturan dalam 

qanun tidak memberi hak kepada ulama untuk dapat berdiri sendiri dan mengatur 

diri sendiri sebagaimana lembaga lainnya. Ketergantungan ulama kepada 

                                                 
38Wawancara dengan Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, Ketua MPU..., tgl 11 Oktober 

2010 
39Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad,  Ketua MPU ...,tgl 23 Januari 2011 
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pemerintah sesungguhnya akan mengurangi lajunya perkembangan syariat Islam. 

Kedua, masuknya peran ulama dalam undang-undang memiliki sisi positif. 

Karena kehadiran ulama dalam sistem kenegaraan diharapkan akan memberi 

warna baru kehidupan bernegara. Menurut Prof. Jamaluddin agar ulama itu dapat 

menjalankan misinya dengan baik, maka ulama harus memiliki kharisma dan 

kwalitas keilmuannya tidak hanya terbatas pada ilmu agama semata tetapi pada 

ilmu-ilmu yang lain yang terkait.40 Menurut Abu Mustafa dan Tgk Asnawi 

Abdullah, keduanya mengatakan salah satu jalan untuk meningkatkan perannya 

sebaiknya ulama dijadikan sebagai ahlul halli wal aqdi sebagaimana dalam 

pemerintahan kekhalifahan dahulu.41      

b. Bentuk Implementasikan Syariat Islam 

 Syariat Islam adalah sistem aturan Allah yang di sampaikan kepada Nabi 

S.A.W untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan 

manusia dengan mansuia, dan yang mengatur  hubungan dengan alam sekitar.42 

Menurut Abu Mustafa dasar normatif penegakan syariat Islam menurutnya ada 

dua landasan. Pertama, berasal dari nash dan Kedua adalah undang-undang dan 

qanun43. Adapun landasan yang berasal dari nash adalah surat al-Ahzab ayat 36: 

    
    

    
    

     
     

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu 

ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan 

barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, 

sesat yang nyata. 
 

 Berkenaan dengan landasan yang berasal dari undang-undang dan qanun, 

dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh menurut Tgk. Ismail Yakob44 bahwa 

                                                 
40Wawancara dengan  Prof. Jamaluddin, Staf Pengajar..., tgl 23 Februari 2011 
41Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU...,tgl 23 Februari 201 
42A. Rahman ddk, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 15.  
43Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU..., tgl 23 januari 2011 
44Wawancara dengan Tgk Ismail Yakub, Wakil Ketua..., tgl. 6 Desember 2010   
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secara aturan perundang-undangan yang berkewajiban mengemplementasikan 

syariat Islam adalah para eksekutif. Sementara peran ulama hanya sebatas 

memberikan pertimbangan kepada pemerintah diminta atau tidak diminta. Ulama 

bukan pelaksana syariat Islam, tetapi suatu badan yang independen bertugas 

mendorong pemerintah untuk menerapkan syariat Islam.  

 Menurut Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, sebelum lahir undang-undang 

nomor 44 tahun 1999 peran ulama dalam mengimplementasikan syariat Islam 

adalah sebagai panggilan hati nurani yang bertanggung jawab hanya kepada Allah 

semata. Tidak ada kewajiban atas ulama yang dibebankan oleh negara yang 

berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.45 Namun setelah keluarnya 

undang-undang 44 tahun 1999 ulama memiliki tanggung jawab terhadap negara 

dalam urusan agama, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk 

menentukan kebijakan Daerah. Salah satu hal yang berkenaan dengan kebijakan 

daerah adalah pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai sisi program kegiatan 

pemerintah. Setelah syariat Islam dideklarasikan di Aceh semua program dan 

kegiatan pemerintah harus berlandaskan syariat Islam. Dengan demikian ulama 

tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada Allah tetapi juga harus bertanggung 

jawab kepada negara dan umat.  

 Menurut Hasanuddin Yusuf Adan, melihat kedudukan ulama dalam 

undang-undang ini adalah adalah kuat dimana ulama sebagai mitra sejajar 

pemerintah. Dengan demikian ulama memiliki landasan yang kuat untuk berperan 

dalam mengimplementasikan syariat Islam di Aceh.46  Untuk lebih cepat tegaknya 

syariat Islam di Aceh diperlukan kekuatan ulama itu sendiri. Ulama harus tegak 

mengambil posisi sehingga dapat dengan tegas memberikan saran kepada 

pemerintah. Karena masyarakat Aceh secara umum masih percaya terhadap 

ulama. Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, ketika Prof Ali Hasjmy sebagai 

ketua Majelis Ulama  Indonesia  di Aceh, ia sangat konsisten dalam menegakkan 

syariat Islam di Aceh, ia selalu menentang siapa saja yang melanggar syariat 

Islam.  

                                                 
45Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDII..., tgl 29 Juni 2011 
46 Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDII..., tgl 29 Juni 2011 
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 Adapun peran-peran yang dapat dilakukan oleh ulama sesuai dengan 

kewenangan dalam qanun adalah47 :  

1. Mengeluarkan fatwa hukum  

 Sebagai salah satu tugas ulama yang sangat penting dalam 

mengimplementasikan syariat Islam yang dapat ditafsirkan dari qanun adalah 

mengeluarkan fatwa.48 Fatwa  hukum sebagai salah satu yang cukup penting 

dalam kehidupan umat Islam. Fatwa hukum yang dikeluarkan ulama memiliki 

posisi penting dalam hirarki hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam akan 

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, serta 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pelan-pelan 

telah merambah ke persoalan hukum dan menimbulkan efek pada ranah hukum 

Islam. Umat Islam turut merasakan akibat dari perkembangan tersebut. Apalagi 

persoalan hukum Islam sebenarnya persoalan yang sangat sensitif dalam 

masyarakat. Karena itu masalah hukum Islam tidak bisa dibiarkan masyarakat 

mencari jawaban sendiri, menurut Hasanuddin Yusuf Adan,49 ulama harus tegas 

mengeluarkan fatwa hukum terhadap suatu masalah supaya masyarakat tidak 

bingung menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut dengan hukum Islam. 

Maka untuk itu fatwa ulama sebagai suatu solusi sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Sebagai mana disampaikan Abati, fatwa itu merupakan suatu upaya 

untuk memperjelas keberadaan dan status sesuatu masalah hukum syara’ yang 

tidak terdapat dalam nash, sementara kejelasan hukum tersebut sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat muslim.50  

 Fatwa ulama tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat baik secara 

hukum negara  maupun  legalitas sosial masyarakat sangat tinggi. Fatwa ulama 

MPU tersebut dinilai lebih kuat dari pada pendapat ulama secara individu, karena 

fatwa hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ulama (MPU) telah disetujui oleh 

banyak ulama dengan menggunakan metode yang tepat dan sesuai. Karena itu 

                                                 
47Wawancara dengan Tgk H. Ghazali Muhammas Syam, Ketua MPU..., tgl 4 Oktober 

2010  
48Wawancara dengan Tgk Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU..., tgl 16 januarei 

2011  
49Wawancara dengan  Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDII..., tgl 20 juni 2011 
50Wawancara dengan Abati, Wakil Ketua MPU..., tgl 21 Maret 2011  
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dalam kehidupan umat Islam di Aceh fatwa ulama dianggap sebagai bentuk 

konkrik pelaksanaan syariat Islam.51 

 Fatwa-fatwa MPU tersebut sudah banyak jumlahnya dan sebahagiannya 

sudah di bukukan. Diantaranya yang berkenaan berbagai masalah hukum syara’ 

yang dianggap mendesak untuk dikeluarkan fatwa. Karena persoalan-persoalan 

yang dihadapi umat telah mengganggu kedamaian beragama masyarakat Aceh.52 

Menurut Tgk. Mustafa Ahmad masih ada persoalan masalah aqidah yang 

berkembang dalam masyarakat yang dinilai masih perlu dituntaskan dengan fatwa 

tetapi belum dikeluarkan fatwa MPU. Sementara yang berhak mengeluarkan 

fatwa adalah MPU Aceh.53 Diantara fatwa-fatwa yang  sudah terhimpun dalam 

Kumpulan qanun dan fatwa Majelis Ulama Aceh, adalah: fatwa tentang 

keramaian, fatwa tentang aliran sesat, fatwa tentang thariqat naqsyabandiyah Prof. 

Dr. Qadirun Yahya, fatwa tentang pupuk dari tinja, tentang Pilkada dan busana 

Muslimah. Fatwa-fatwa tersebut diserahkan oleh MPU kepada pemerintah untuk 

disampaikan kepada masyarakat. Dan sebahagian fatwa-fatwa tersebut dikirim 

kepada MPU Kabupaten/Kota ke seluruh Aceh dan seterusnya disampaikan 

kepada MPU kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat.54 

 Fatwa tersebut dapat menentramkan hati dari kegalauan hukum yang 

belum jelas sementara kegalauan hukum tersebut hadir sejalan dengan 

perkembangan yang terjadi terutama menyangkut dengan aqidah dan ibadah. 

Maka fatwa-fatwa ulama tersebut akan menjadi dasar pijakan masyarakat Aceh 

dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan.55  Fatwa tersebut sebagai 

bentuk penegasan ulama terhadap suatu masalah hukum yang berkenaan dengan 

penegakan syariat Islam. Pemerintah bersama dengan masyarakat wajib 

memahami dan mematuhi setiap fatwa yang dikeluarkan  oleh MPU.56 Diantara 

fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut berkenaan dengan syarat 

                                                 
51Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi,. Dosen STAIN..., tgl 24 Januari 2011 
52Wawancara dengan Tgk. Abdullah Atibi, Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh, 20 

januari 2011 
53Wawancara dengan Tgk. Mustfa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 24 Januari 2011 
54Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, Ketua MPU..., tgl 13 Januari 2010 
55Wawancara dengan Drs Abbas Ibnu Hajar, Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 

tgl 20 Maret 2011 
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keramaian yang dibenarkan oleh syariat Islam. dalam fatwa tersebut ada tujuh 

syarat untuk suatu keramaian yang dibenarkan dalam syariat Islam. syarat tersebut 

: tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan baik pemain maupun penonton, 

tidak boleh menjurus kepada maksiat, pornografi dan membuka aurat, tidak 

merusak aqidah, menjaga waktu salat, dan jika hiburan tidak terlalu dekat mesjid 

serta dapat menumbuhkan budaya Islami. 

  Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang lain adalah tentang hukum 

menulis ayat  al-Qur’an pada surat undangan pernikahan, buku ta’ziah dan kartu 

ucapan terima kasih atas kehadiran pesta nikah. Fatwa ini terdiri atas dua point, 

yaitu: Pertama, menulis ayat al-Qur’an dimana saja untuk maksud syiar atau 

dakwah, selama dapat dijaga kemuliaannya, hukumnya boleh. Kedua, penulisan 

ayat al-Qur’an yang tidak dapat dijaga kemuliaannya hendaknya dihindari. 

 Di samping fatwa MPU Aceh berkenaan dengan akibat gempa dan tsunami 

di Aceh tentang perlindungan terhadap hak atas tanah, hak nasab bagi anak yatim, 

hak isteri  dan ahli waris mafqud yang ditinggalkan. Fatwa ini terdiri dari tiga 

poin, yaitu:   

Pertama, hak atas tanah. Hak milik atas tanah dan harta benta wajib dilindungi 

sesuai dengan syariat Islam. tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban 

gempa dan tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik 

umat Islam melalui Batul Mal. Gugatan berkenaan dengan hak milik  dan 

kewarisan dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah dengan penyertaan alat bukti 

yang sah.  

Kedua, hak atas nasab dan pemeliharaan. Hukum pemeliharaan anak yatim adalah 

fardhu kifayah. Hukum memindahkan atau menyembunyikan nasab seseorang 

adalah haram. Anak yatim yang tidak ada lagi wali nasab dapat ditetapkan 

pengasuhnya oleh  Mahkamah syar’iyah dengan biaya baitul Mal.  

Ketiga, hak isteri dan waris orang mafqud. Isteri mafqu̅d (hilang) karena gempa 

dan tsunami dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Syar’iyah untuk 

memperoleh ketetapan bahwa suaminya sudah hilang. Harta peninggalan orang 

hilang karena gempa dan sunamitidak boleh difaraidhkan sebelum ada saksi dan 

keputusan Mahkamah Syar’iyah.  
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Keempat, kesaksian. Memberikan kesaksian terhadap tanah dan nasab atau 

mafqu̅d pada saat diperlukan adalah wajib. 

Kelima, kewenangan Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah memiliki 

kewenangan untuk menyelesaikan harta sengketa hak milik dan kewarisan atas 

tanah, sengketa nasab dan mafqu̅d. 

 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tentang penukaran dan penjualan 

harta waqaf. Fatwa ini lahir tahun 2005 yang berisi: harta waqaf yang tidak dapat 

di manfaatkan akibat bencana atau lainnya dapat dijual untul dibeli gantinya 

berdasarkan kaidah dharurat syar’iyah dan kemaslahatan umat. Jika diperhatikan 

jumlah fatwa tersebut belum seimbang dengan masalah yang berada dalam 

masyarakat, masih banyak masalah yang terselesaikan dalam masyarakat yang 

perlu kepada fatwa MPU. 

2. Tausiyah dan Seruan 

 Tausiyah merupakan himbauan para ulama terhadap masyarakat dan 

pemerintah dalam menghadapi suatu kondisi yang membawa pengaruh pada 

keberagamaan masyarakat, baik pemahaman aqidah maupun tingkah laku. 

Tausiyah itu berisi ajakan untuk melaksanakan syariat Islam atau menyeru umat 

untuk berprilaku sesuai dengan syariat Islam atau tausiyah itu berisi larangan. 

Karena itu tausiyah merupakan salah cara bagi ulama dalam 

mengimplimentasikan syariat Islam kepada masyarakat. Tausiyah yang dilakukan 

oleh ulama (MPU) lebih kuat dari dari pada tausiyah yang dilakukan oleh ulama 

secara individu. Karena tausiyah yang dikeluarkan oleh MPU disetujui oleh 

banyak ulama. Tausiyah ini lebih mengena karena dilakukan secara tertulis, maka 

taushiyah ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan baik pemerintah dalam 

meenentukan kebijakan Daerah maupun masyarakat.57  

 Tausiyah itu adakalanya ditujukan kepada pemerintah atau juga kepada 

masyarakat. Jumlah tausiyah yang dikeluarkan oleh MPU sudah banyak 

diantaranya tausiyah tentang pemilu, tausiyah tentang pelaksanaan syariat Islam di 

Aceh, tausiyah tentang renungan bencana alam dan gempa, dan tsunami, tausiyah 

tentang ulang tahun MOU Helsinky tausiyah tentang Pilkada. Taushiyah tentang 

                                                 
57Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, Dosen STAIN...., tgl 25 Januari 2011 
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amar ma’ruf nahi munkar, tausiyah tentang pencegahan AID dan lain-lain. 

Tausiyah ini sebatas memberi himbauan dan nasehat baik kepada pemerintah 

maupun kepada masyarakat. Tetapi himbauan itu tidak mengikat, karena tidak ada 

sanksi bagi orang yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Tgk. Ghazali 

Muhammad Syam mengatakan meskipun tidak ada sanksi bagi yang tidak 

mengamalkan tausiyah tersebut serta tidak mengikat, tetapi ulama memiliki 

harapan agar himbauan itu dapat dijadikan bahagian yang terpenting dalam 

memahami kehidupan yang benar. Karena himbauan ulama tersebut dikeluarkan 

oleh ulama setelah mengkaji secara mendalam nash-nash Al-Qur’an dan al-Hadis 

Nabi Saw. Maka tausiyah itu sebagai upaya menyadarkan umat Islam untuk selalu 

hidup di atas nilai-nilai yang benar sesuai dengan anjuran Nabi S.A.W.58  

 Tausiyah yang dilakukan oleh ulama itu disebarkan ke seluruh lapisan 

masyarakat melalui brosur yang dikirim melalui MPU Kabupaten /Kota kemudian 

diteruskan kepada MPU Kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Diharapkan tausiyah tersebut dipahami dengan baik oleh masyarakat dan 

diamalkan. Namun ada rasa kekhawatiran oleh sebahagian ulama, Tgk. 

Jamaluddin Abdullah mempertanyakan tentang keberadaan tausiyah tersebut 

apakah telah sampai kepada masyarakat. Hal itu bukan tidak beralasan, dimana 

kebanyakan masyarakat tidak mengetahui isi tausiyah tersebut59.   

 Berkenaan dengan banyaknya tausiyah ulama yang tidak diketahui oleh 

masyarakat ditanggapi beragam oleh para ulama sendiri. Menurut Sri Suyanta, hal 

yang sangat memungkinkan tausiyah tidak sampai kepada masyarakat karena 

kurang dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat secara merata dan 

menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Di samping dari itu juga kurang 

diberikan penjelasan yang rinci tentang isi taushiyah tersebut oleh pihak yang 

berkompeten kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengerti tausiyah 

ulama tersebut. Sri Suyanta menambahkan bahwa masyarakat kita lebih peka 

dengan menggunakan pendengaran dari pada membaca. Yang paling mudah 

dimengerti dan mudah mencernanya  dengan mendengar pejelasan yang diberikan 

                                                 
58Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, Ketua MPU..., tgl 13 Januari 2011 
59Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin Abdullah, Ketua MPU ..., tgl 23 Januari 2011 
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oleh orang lain dari pada membaca sendiri. Maka dari itu melakukan sosialisasi 

langsung kepada masyarakat akan lebih cepat diterima dan dimengerti oleh 

masyarakat. Hal ini berarti sosialisasi dapat dilakukan dengan menyebarkan dan 

menempelkan brosur kemudian memberi penjelasan.60 

 Di samping ketidaktahuan masyarakat terhadap tausiyah ulama itu karena 

kepekaan masyarakat terhadap masalah syariat Islam sudah mulai pudar. 

Masyarakat disibukkan oleh kegiatan rutin dan hiruk pikuk kehidupan sehingga 

masyarakat mengabaikan tausiyah ulama. Hal ini sangat berbeda dengan masa-

masa sebelumnya yang sangat peka terhadap persoalan agama.61       

 Menyahuti kondisi itu sebenarnya masyarakat memerlukan penyegaran 

pemahamannya, baik pemahaman agama maupun lainnya. Menyangkut dengan 

hal tersebut banyak pihak berharap bahwa pola sosialisasi syariat Islam yang 

dilakukan oleh ulama agar adanya perubahan. Ulama sebaiknya melakukan pola 

jemput bola, artinya ulama harus proaktif dalam melakukan dakwah dan 

pembinaan. Karena dalam struktur masyarakat Aceh bahwa ulama masih menjadi 

panutan secara umum. Sebagai bukti pentingnya tausiyah dalam tatanan 

pemahaman umat Islam, tausiyah itu mengikuti kewajiban, seperti setiap khutbah 

diwajibkan berwasiat. Dan wasiat itu sendiri merupakan sebagai rukun dua 

khutbah.  

       Di samping tausiyah, juga dapat mengimplementasikan syariat Islam 

dengan melakukan tazki̅r. Tazki̅r dilakukan setiap saat tatkala umat sibuk dengan 

urusan dunianya tetapi lupa dengan agamanya. Maka tazki̅r salah bentuk 

mengembalikan pemahaman yang sudah lupa kepada ingat kembali dengan 

Islamnya. Karena itu tazk̅ir sangat bermanfaat kepada umat. Hal itu telah 

ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an, surat Az-zariyah ayat 55: 

   

   

                                                 
60 Wawancara dengan Sri Suyanta, Dosen IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tgl 5 

Januari 2011 
61Wawancara dengan Drs Tgk Daud Hasbi, Ketua Ulama Insafuddin Aceh, tgl 17Maret 

2011  
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Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat 

bagi orang-orang yang beriman. 

 Mengingat begitu bermanfaatnya peringatan itu sehingga peringatan itu 

harus dilakukan oleh ulama dalam berbagai kondisi. Peringatan itu dapat 

mengembalikan kesegaran jiwa untuk kembali berjalan di atas bingkai syariat 

Islam.   

 Diantara tausiyah dan seruan tersebut anatara lain : Tausiyah MPU nomor 05 

tahun 2004 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. tausiyah ini ada empat 

poin, yaitu: Pertama. Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan 

syariat Islam secara konkret terhadap semua qanun yang telah ditetapkan. Kedua. 

Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan dan menyebarkan 

semua qanun kepada semua lapisaan masyarakat. Ketiga. Mengharapkan kepada 

seluruh warga negara Indonesia supaya dapat ikhlas menrima keputusan pemilu 

Presiden putaran kedua dan kepada partai-partai peserta pemilu diminta dapat 

mengamankan keputusan tersebut serta ikhlas membantu peserta terpilih. 

Keempat. Megharapkan kepada semua lapisan masyarakat untuk senantiasa 

bertawakkal kepada Allah seraya memohon bantuan, taufiq, hidayah dan Inayah 

Nya. 

 Di samping taushiyah ada seruan MPU, diantara seruan MPU tersebut 

adalah seruan tanggal 5 Januari 2005 untuk MPU kabupaten/ Kota berhubungan 

dengan musibah yang ditimpa karena gempa dan tsunami di Aceh. Seruan ini 

dimaksudkan agar MPU Kabupaten/Kota agar  segera dapat berupaya semaksimal 

mengembalikan semangat masyarakat yang tertimpa musibah untuk bersabar 

tabah dan tawakkal. Di sampaing dari itu seruan ini juga menyerukan kepada 

MPU Kabupaten/Kota untuk membentuk TIM Kerja sama dengan SATGAS, TIM 

Pemerintah, Ormas dan LSM untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. 

Isi lain dari seruan ini ada agar MPU Kabupaten/ Kota melakukan kunjungan ke 

daerah yang tertimpa musibah. MPU Aceh juga mengeluarkan taushiyah tahun 

2007 berkenaan dengan amar ma’ruf nahi mungkar.  
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3. Mengeluarkan keputusan MPU 

 Hal-hal yang tidak termasuk dalam fatwa dan taushiyah menyangkut 

sesuatu masalah yang dianggap penting yang berhubungan dengan kehidupan 

bermasyarakat maupun bernegara, maka MPU mengeluarkan keputusan. Diantara 

keputusan tersebut adalah Keputusan MPU nomor 1152 tentang pemilu dan 

busana muslimah.  Di mana istilah  keputusan tersebut  adalah menyerukan 

kepada umat Islam untuk menyukseskan pemilu 

4. Mengadakan pembinaan dan pengawasan 

 Cara lain para ulama dalam melakukan implementasi syariat Islam adalah 

dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengamalan agama 

dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan dengan pengajaran, nasehat, 

tazkirah, membentuk pengajian,  mengadakan tanya jawab. Sarana yang dapat 

digunakan untuk itu adalah mesjid, musalla, meunasah, media elektronik, media 

cetak dan sebagainya. Peringatan-peringatan yang diberikan ulama itu akan sangat 

lebih tepat daripada dakwah yang dilakukan secara terbuka.62 

 Menyangkut dengan cara ini nampak masyarakat sangat antusias 

menerimanya namun para ulama sangat minim memanfaatnya. Ulama lebih 

banyak memanfaatkan ceramah umum di alam terbuka.  

5. Membangun desa binaan. 

 Membangun desa binaan merupakan salah satu program kerja MPU Aceh. 

Program desa binaan merupakan program yang sangat tepat dalam upaya 

mempercepat implementasi syariat Islam di Aceh. Jika setiap tahun dibentuk desa 

binaan kemudian dilakukan pembinaan secara terus menerus akan memberi 

dampak yang sangat bagus dalam pelaksanaan syariat Islam. Desa binaa 

merupakan langkah awal untuk membentuk masyarakat Aceh secara keseluruhan 

yang bersyariat Islam. Desa binaan adalah contoh model desa yang bersyariat 

Islam. 

  Membentuk bentuk desa binaan tidak musti dengan pendanaan yang 

banyak tetapi diawali dengan memberi pemahaman agama masyarakat Aceh yang 

benar dan membentuk mental masyarakat yang sehat. Pembentukan mental yang 

                                                 
62Wawancara dengan  Tgk M Daud Hasbi, Ketua Persatuan Ulama..., tgl 3 Februari 2011 
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sehat akan melahirkan pemahaman agama yang benar. Dari pemahaman agama 

yang benar akan melahirkan amal yang saleh  dan aktifitas yang bermanfaat dan 

produktif. Sebenarnya seperti itulah cita-cita dan keinginan para ulama. Namun 

sayangnya program ini tidak terealisasi dengan merata dan sempurna. 

Tersendatnya program ini sebenarnya sangat disayangkan oleh para ulama itu 

sendiri, karena dengan cara ini syariat Islam akan lebih cepat dapat diterapkan dan 

cepat akan membumi. Alasan yang paling rasional kegagalan program ini adalah 

tidak memiliki dana yang kuat, karena ulama sendiri tidak memiliki sumber dana. 

Lebih lanjut menurut Tgk. Ismail Yakub, program ini tidak mendapat dukungan 

penuh dari pemerintah.63 Di samping dari itu juga ada kendala dari ulama itu 

sendiri dimana program ini belum tersusun dengan baik yang memiliki visi, misi, 

tujuan, sasaran maupun target yang akan dicapai. Sebagaimana dimaklumi ulama 

sendiri Aceh sekarang sedang dilanda kekurangan sumber daya manusia. Dan hal 

yang tidak bisa nafikan adalah Aceh sekarang ini sedang terjadi pegeseran nilai 

dan budaya. Secara pelan-pelan akan mengikis nilai-nilai agama, moral dan etika.  

6. Pengawalan  agama 

 Ulama telah bekerja sangat maksimal meskipun tidak diatur dalam 

undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dalam catatan sejarah dimana ulama telah 

mengajar syariat Islam kepada masyarakat dalam ratusan tahun, kemudian 

memeliharanya dan mengawalnya. Dalam setiap kesempatan ulama hadir 

ditengah-tengah masyarakat menjaga syariat Islam dari berbagai rongrongan dan 

pelanggaran. Ulama selalu siap datang memperbaiki kesalahan-kesalahan 

pemahaman agama maupun pelaksanaan agama dalam masyarakat. Dan ulama 

selalu mengawal syariat Islam dalam kehidupan dimana ada masyarakat yang 

menganut agama Islam, maka ulama hadir di tengah-tengah kehidupan mereka 

untuk mengawal pelaksanaaan syariat Islam kepada masyarakat baik dalam 

bentuk hukum publik maupun dalam bentuk hukum keluarga dan individu.64   

 Namun dalam bebarapa tahun terakhir ini tepatnya setelah terjadinya 

gempa dan tsunami, persoalan yang mendasar masyarakat Aceh telah timbul isu-

                                                 
63Wawancara dengan Tgk Ismail Yakub, Wakil Ketua..., tanggal 4 November 2010 
64Wawancara dengan Tgk. H Ghazali Muhammad Syam, Kettua MPU...,tgl 4 Oktober 

2010. 
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isu negatif. Isu ini lahir ketika terjadi persentuhan antar budaya dan antar agama 

yang saling mempengaruhi. Di antara yang paling buruk dari isu itu adalah 

tentang terjadinya pendangkalan aqidah dan pemurtadan. Menurut Abu Mustafa65, 

Tgk. Asnawi Abdullah66, Tgk. Jamaluddin67, dan Tgk. Fakhuddun, bahwa 

menurut pantauan MPU di tiga Kabupaten/Kota bahwa telah terjadi penistaan 

terhadap agama. Banyak beredar al-kitab, kaset dan buku-buku yang berisi ajaran 

agama Kristen yang mengajak orang muslim untuk masuk kristen, hal ini 

sesungguhnya sangat tabu bagi masyarakat Aceh. tetapi dalam beberapa tahun 

terakhir ini sudah ada laporan bahwa orang Aceh di baptis. Hal ini tidak pernah 

terdengar masa sebelumnya, namun sekarang  sudah tertimpa terhadap masyarakat 

Aceh yang Islam. 

 Menurut penulusuran penulis peristiwa tersebut dapat terjadi karena 

masyarakat menjauhi ulama dan ilmu agama dan di sisi yang lain ketika ulama 

mulai di tinggalkan maka ulamapun lengah dengan keadaan itu. Sehingga orang-

orang non muslim yang memiliki misi agamanya memanfaatkan keadaan itu 

dengan sebaik-baiknya. Jika dikaji lebih dalam ada kaitannya ketika ulama 

didudukkan dalam suatu lembaga resmi yang diatur dalam suatu aturan, maka 

para ulama telah terjadi pergeseran pemahaman dimana tanggung jawab sudah 

sempit hanya sesuai dengan amanat undang-undang. Biasanya secara individu 

ulama dapat berperan dan memasuki dalam berbagai wilayah kehidupan 

masyarakat. Baik pertanian, perkebunan, sosial ekonomi maupun politik dan 

budaya, tetapi setelah dibungkus dengan suatu aturan maka terasa ulama belum 

bekerja apa-apa untuk umat dan negara. Apalagi bila kesempatan sesuai dengan 

undang-undang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah maka  

peran ulama semakin tidak nampak dan terpinggirkan. 

7. Mengadakan dialog dan tanya jawab. 

 Dalam upaya implementasi syariat Islam para ulama juga memanfaatkan 

berbagai sarana. MPU Kota Lhokseumawe68 dan MPU Kabupaten Aceh Utara69 

                                                 
65Wawancara dxengtan Abu Mustafa, Ketua MPU...,4 Januri 2011 
66Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, Ketua MPU Kota..., tgl 6 Desember 2010 
67Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, tgl 12 Desember 2010 
68Wawancara dengan Abati, Wakil Ketua MPU ..., tgl 21 maret 2011 
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misalnya memanfaatkan sarana radio RRI dan bulletin dakwah sebagai media 

implementasi syariat Islam. Pemanfaatan radio sebagai media menyampaikan 

syariat Islam sangat tepat. Hal ini disampaikan Dr A Rani Usman, bahwa dalam 

masyarakat modern penyampaian dakwah atau pesan syariat Islam melalui media 

fisual atau audio fosiual sangat tepat.70  Sementara itu Tgk Abdullah Atibi 

mengatakan Di Kota Banda Aceh para ulama memanfaatkan TVRI sebagai media 

implementasi syariat Islam.71 

 Di samping dari itu ulama juga masih menggunakan metode lama dalam 

melakukan dialog dan tanya jawab tentang syariat Islam yaitu ketika pengajian 

berlangsung. Menurut Walid Nu72 bahwa metode dialog dan tanya jawab ternyata 

sangat efektif dalam menyampaikan syariat Islam kepada masyarakat, jika 

dibandingkan dengan metode ceramah umum.  Karena penggunaan metode ini 

dapat langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi umat, tepat sasaran, fokus 

masalah dan dapat memecahkan masalah sampai dengan selesai.    

8. Melalui pengajaran agama di lembaga pendidikan 

 Sebenarnya peran ulama tidak hanya terbatas dengan memberikan 

pertimbangan dan saran saja kepada pemerintah, tetapi luas dari itu. Ulama  

sebagai pewaris Nabi, maka para ulama memiliki peran untuk meneruskan 

perjuangan nabi, mengembangkan risalah nabi. Tgk. Mustafa Ahmad mengatakan 

selain dari peran yang sesuai dengan maka peran ulama sebagai mana garis yang 

diajarkan oleh Rasulullah saw, oleh karena itu ada empat peran yang harus 

diemban oleh ulama, yaitu: Tabyi̅n, Tahki̅m, Uswah dan peran tabli̅gh. Jika ulama 

tetap berpegang dengan peran-peran ini maka maka syariat Islam akan tetap tegak 

dalam hati sanubari umat Islam di Aceh.73   

Bagi ulama yang memiliki dayah atau balai pengajian mereka mempunyai 

peran yang sangat besar dalam implementasi syariat Islam. Dayah memiliki peran 

yang sangat penting dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Hingga masa 

                                                                                                                                      
69 Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 5 Januari 2011 
70Wawancara dengan  A. Rani Usman, Dosen Dakwah IAIN Ar-Raniry, tgl 24 januari 

2011 
71 Wawancara dengan Tgk Abdullah Atibi, Wakil Ketua MPU...,tgl 20 Juni 2011 
72 Wawancara dengan Walid Nu, Ketua HUDA Aceh, tgl 5 Januari 2011 
73 Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 24 Januari 2010 



 

 

181 

 

Indonesia merdeka dayah di Aceh masih merupakan satu-satunya lembaga 

pendidikan agama Islam yang mengajarkan agama dan syariat Islam. Maka saat 

itu pada umumnya masyarakat Aceh mengenal syariat Islam adalah melalui 

pendidikan dayah, baik melalui ilmunya maupun prakteknya. Karena itu alumni 

dayah bertebaran yang di seluruh wilayah Aceh menjadi penanggung jawab 

pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat. Dayah telah melahirkan sejumlah 

ulama dan tokoh agama yang mengabdikan diri dalam masyarakat, sebagai tokoh 

agama dalam masyarakat maupun sebagai tokoh masyarakat. Ulama atau teungku 

tersebut yang tinggal dan hidup dalam masyarakat telah memperkenalkan syariat 

Islam kepada masyarakat secara praktis. Mereka mendirikan balai pengajian 

sebagai tempat pengajaran syariat Islam baik kepada anak-anak maupun kepada 

orang dewasa. Masyarakat sangat patuh kepada ulama atau teungku melebihi 

kepatuhan mereka kepada pemerintah. Kesempatan yang sangat baik itulah yang 

dimanfaatkan oleh ulama atau tengku untuk mengimplementasikan syariat Islam. 

Sayangnya syariat Islam yang diajarkan oleh teungku tersebut adalah sebatas apa 

yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka baca bahkan sama sekali hampir 

tidak menyentuh dengan bentuk syariat Islam yang sedangkan dijalankan oleh 

pemerintah sekarang ini.74 Dengan demikian seakan-akan syariat Islam yang 

dipelajari di dayah sangat berbeda dengan syariat Islam yang diterapkan oleh 

pemerintah.   

Disisi lain sistem  pendidikan dayah yang dibangun oleh ulama merupakan  

bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari penerapan syariat Islam. Tgk Nuruzzahri 

mengatakan bahwa sistem pendidikan diberlakukan merupakan penegakan nilai-

nilai syariat Islam. Sistem interaksi sosial dan komunikasi yang dibangun di dayah 

merupakan bahagian dari komunikasi Islam. Demikian juga sistem muamalah 

juga muamalah Islam. Di samping dari itu semua peraturan dayah adalah bernilai 

syariat Islam, seperti salat berjamaah, memakai busana muslimah, sehingga 

kehidupan di dayah telah terjadi internalisasi syariat Islam.75   

                                                 
74Wawancara dengan Tgk Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU..., Tgl 16 Januari 

2011 
75Wawancara dengan Tgk Nuruzahri, Pimpinan dayah Ummul Aiman Samalanga, tgl 23 

Januari 2011  
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B. Peranan Ulama dalam Sosialisasi Syariat Islam Di Aceh 

 Sosialisasi syariat Islam yang dilakukan oleh ulama sesungguhnya tidak 

hanya terbatas pada syariat Islam yang terdapat dapat qanun-qanun syariat Islam 

semata, tetapi syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis dan fiqh 

Islam. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad syariat Islam yang disosialisasi oleh ulama 

adalah syariat Islam yang bersifat umum yaitu syariat Islam yang terdapat dalam 

al-Quran dan al-Hadis serta fiqh-fiqh Islam. Sementara syariat Islam seperti yang 

tertera dalam qanun-qanun syariat Islam tidak semuanya disosialisasikan oleh 

ulama. Karena mengingat yang memiliki wewenang untuk mensosialisasikan 

adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam. Ulama tidak memiliki 

wewenang untuk melakukan sosialisasi qanun-qanun tersebut. Namun apabila 

Dinas Syariat Islam meminta ulama untuk mensosialisasikannya tentu saja sangat 

setuju dan akan melaksanakannya.76 

 Lebih lanjut Abu Mustafa mengatakan bahwa pemerintah lebih mengerti 

isi qanun-qanun syariat Islam, maka pemerintah  belum mengajak ulama secara 

bersama-sama mensosialisasikan qanun-qanun syariat Islam kepada masyarakat.   

 Adapun sarana sosialisasi syariat yang dilakukan oleh ulama adalah: 

melalui pendidikan dan pengajaran, pengajian dan majelis ta’lim, khutbah jum’at, 

dakwah dan ceramah, media cetak dan audo visual.77   

1. Sosialisasi syariat Islam melalui pengajian  

 Pengajian merupakan bentuk belajar mengajar yang dilaksanakan untuk 

orang dewasa baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Pengajian ini biasanya dilakukan 

seminggu sekali atau seminggu dua kali dengan jadwal waktu yang telah 

ditetapkan sementara tempat pengajian adakalanya mesjid, musalla, atau 

meunasah. Sedangkan materi pengajian  biasanya disesuaikan dengan kebutuhan 

para peserta berkisar tentang syariat Islam, aqidah dan problematika sosial 

keagamaan dan kemasyarakatan.78  Bentuk pengajian seperti ini dilaksanakan di 

setiap tempat baik di kota maupun di desa, di setiap mesjid dan musalla dan di 

                                                 
76Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl. 24 Januari 2011  
77Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 24 januari 2010 
78Wawancara dengan Tgk Zulkifli Ibrahim, Anggota DPU Kota Lhokseumawe, tgl 23 

Februari 2011 
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setiap balai-balai pengajian bahkan hampir di setiap meunasah. Sementara guru 

yang memberikan materi biasanya didatangkan dari tempat lain seperti dari dayah 

atau lembaga pendidikan lain. Pengajian seperti ini bertingkat-tingkat, ada 

pengajian yang paling rendah, pembahasannya masih tentang thaharah, praktek 

salat, dan setingkat dengan itu. Dan ada pula yang sudah tingkat menengah, sudah 

membicarakan masalah yang sedang dihadapi dan diperlukan yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Dan pada tertentu ada yang sudah tingkat tinggi, yang pesertanya 

pun para teungku yang sudah memiliki ilmu agama yang sudah tinggi. Mereka 

menggali kitab-kitab yang pembahasannya sudah tinggi.  Seperti pengajian yang 

dilakukan oleh MPU Aceh Utara yang menghadirkan pematerinya adalah ulama 

besar di Aceh Utara dan Bireun seperti Tgk Muhammad Amin Blang Bladeh yang 

akrab disapa dengan Tu Min dan Tgk Mustafa Ahmad yang dipanggil dengan 

sebut Abu Paloh Gadeng atau Tgk. Puteh.79 Demikian juga pengajian yang 

dilakukan oleh MPU Kota Lhokseumawe yang menghadirkan pembicaranya 

adalah Tgk Paloh Gadeng, Tgk. Syamaun Risyad, Drs. Tgk Asnawi Abdullah.80 

  Mensosialisasi syariat dengan cara seperti itu akan lebih efektif, karena si 

mad’u mendapat penjelasan yang mendalam tentang syariat Islam serta dengan 

mudah dapat menyerap materi tersebut. Mendapatkan pemahaman yang berulang 

akan menjadi daya tarik yang kuat untuk mengimplementasikannya dan 

menginternalisasi syariat Islam dalam kehidupan. Dan kemudian akan 

menimbulkan suatu kesadaran yang sungguh-sungguh dalam diri seseorang.  

 Adapun syariat Islam yang berbentuk qanun-qanun secara umum belum 

disosilisasikan dengan sempurna oleh ulama melalui pengajian tersebut. Menurut 

Tgk Husnaini Hasbi81, ulama belum terbiasa dengan istilah qanun walaupun 

qanun tersebut adalah qanun syariat Islam, sepertinya qanun itu mesti di 

sosialisasikan oleh pemerintah. Walaupun ulama itu sendiri mengakui qanun-

qanun syariat Islam itu perlu dibuat tetapi sosialisasinya belum sempurna 

dilaksanakan. Ulama hanya terbiasa dengan kitab-kitab fiqh klasik yang berisi 

tentang pemikiran hukum yang berkembang di abad tengah yang disesuaikan 

                                                 
79 Sumber data sektariat MPU Kabupaten Aceh Utara 
80 Sumber data sektariat MPU Kota Lhokseumawe 
81 Wawancara dengan Tgk Husnaini Hasbi, Dosen STAIN..., tgl 24 januri 2011 
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dengan abad ini. Karena itu kadang kita tidak heran apabila sebahagian 

masyarakat masih menganggap bahwa syariat Islam yang sesungguhnya yang ada 

dalam kitab-kitab klasik tersebut. Sementara qanun-qanun syariat Islam itu sama 

dengan peraturan lainnya yang tidak bernilai agama. Melanggar qanun-qanun 

tersebut sama dengan melanggar qanun atau peraturan lainnya tidak menjadi dosa 

dalam agama hanya dalam salah dalam hukum saja.   

 

2. Sosialisasikan Syariat melalui Dakwah dan khutbah 

  Dakwah, menurut bahasa berati seruan, menyeru, mengajak, memanggil. 

Menurut terminologi dakwah berarti menyeru agar manusia kembali menempuh 

jalan kebaikan dan menghindari jalan kesesatan. Maka dari itu dakwah ada tiga 

makna dilihat dari sisi tujuan yaitu: dakwah bermakna menyeru, dakwah juga 

berarti mengingatkan, dan dakwah juga berarti mengajarkan. Ketiga hal tersebut 

dapat digunakan untuk mensosialisasi syariat Islam.  

 Menurut Tgk. Mustafa Ahmad, agar syariat Ialam dapat dipahami oleh 

umat dengan baik dan benar, maka dakwah di zaman sekarang harus dilakukan 

perubahan  sesuai dengan perkembangan zaman. Dakwah yang diadakan secara 

umum di lapangan terbuka tidak cocok lagi untuk masa sekarang karena tidak 

dapat memberi pengaruh pemahaman syariah Islam terhadap si pendengar.82 

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa dakwah yang dilakukan secara di lapangan 

terbuka belum memberi pemahaman kepada masyarakat  untuk memahami Islam 

yang lebih baik apalagi untuk mengantarkan kepada kemajuan. Bahkan menurut 

Amirullah Muhammadiyah dapat menimbulkan efek negatif terutama akan 

menimbulkan pergaulan bebas muda-mudi.83  Maka dari itu untuk menyahuti 

keadaan tersebut harus dipikir metode dakwah yang lebih tepat dan efektif untuk 

menghadapi dakwah di era globalisasi.84 Lebih lanjut Tgk H. Nuruzzahri 

menambahkan bahwa menyampaikan dakwah sesuai dengan daya kemampuan 

                                                 
82Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU..., tgl 23 Januari 2011  
83Wawancara dengan Tgk.Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU..., tgl 23 Februri 

2011 
84 Wawancara dengan Tgk H. Nuruzahri, Anggota Majelis Syuyukh MPU Aceh, tgl 24 

Januri 2010. 
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mad’u.85  Kemampuan mad’u tersebut dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan 

kemajuan yang dimiliki, maka oleh karena itu akan berbeda kemampuan 

menerima dan daya serap terhadap dakwah. Masyarakat yang terjadi perubahan 

yang diakibatkan oleh penguasaan sains dan teknologi akan berbeda dengan 

masyarakat yang terjadi perubahan karena sains dan ilmu pengetahuannya dan 

sains di tempat lain.86    

 Sangat berbeda apabila kondisi  kebanyakan masyarakat  yang berubah 

karena imbas ilmu pengetahuan dan sains dari daerah lain, bukan karena 

perubahan yang di sebabkan oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan sains yang 

dimiliki sendiri oleh masyarakat tersebut. Maka perubahan yang terjadi tidak 

searah dengan kemajuan, sehingga sulit ditemukan arah gerak masyarakat itu 

sendiri, karena disatu sisi masyarakat menerima pembaharuan tetapi disisi lain 

tidak memiliki alat untuk menerima pembaharuan. Maka metode dakwah yang 

mungkin lebih tepat dilakukan adalah dengan dakwah bi al-ha̅l.87 Gagasan 

dakwah bi al-ha̅l akan dapat menggerakkan kebekuan pemahaman yang tidak 

bergerak maju.  Ada beberapa qaedah dakwah tawaran Jumuah Amin Abdul Aziz 

yang agaknya lebih mudah diterapkan di Aceh, yaitu: Pertama, memberi 

keteladanan sebelum berdakwah. Kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. 

Ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban, Keempat, bertahap dalam 

pembebanan. Kelima, memudahkan, bukan menyulitkan. Keenam, memberikan 

pokok-pokok syariat seblum yang lain nya. Ketujuh, memberi berita gembira 

sebelum memberi berita ancaman. Kedelapan, memberi pemahaman bukan 

mendekte. Kesembilan, bersifat mendidik.88     

 Para ulama Aceh setuju bahwa metode dakwah harus diperbaharui sesuai 

dengan kemajuan zaman dalam upaya untuk memudahkan memberi pemahaman 

syariat Islam kepada masyarakat. Kadang kala harus diakui bahwa metode lebih 

penting dari pada materi. Menurut Maimun Yusuf,89 sistematika dakwah harus 

                                                 
 
86 Wawancara dengan Drs Maimun Yusuf, Dekan Fak. Dakwah..., tgl 12 Fwebruari 2011 
87 Wawancara dengan Dr A.Rani Usman, Dosen Fak. Dakwah..., tgl 23 Februari 2011 
88 Jumuah Amin Abdul Aziz, Fiqh Dakwah, Terj. Abdus Salam Masykur, Cet.III, (Solo: 

Era Intermedia, 2000), h. 193- 417  
89Wawanacara dengan Drs Maimun Yusuf, Dekan Fak Dakwah..., tgl 12 Fwebruari 2011 
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diperbaharui, di samping metode yang perlu di lakukan modern juga dakwah perlu 

dilakukan dalam suatu managemen yang modern. Dakwah harus dikelola dengan 

manajemen bagus yang dan modern, memiliki perencanaan yang matang, 

melakukan pentahapan, menkotakkan dan mengelompokkan mad’u untuk 

memudahklan memberi materi. Menyusun materi dakwah yang sistematis dan 

skala prioritas dan menggunakan  sistem yang modern dan pendekatan yang 

modern pula. 

 Dakwah harus dilakukan dengan penuh kearifan jauh dari sporadis. 

Melakukan dakwah harus dengan cara yang simpati dan lemah lembut. 

pelaksanaaan secara teratur dan berkesinambungan dan lebih ditekankan untuk 

mempengaruhi cara rasa, cara berpikir, cara bersikap, bertindak bagi seorang 

muslim dalam upaya mengaktualisasi nilai-nilai syariat Islam dalam 

kehidupannya secara konsisten.  

 Karena itu beberapa hal yang urgen untuk kesuksesan dakwahnya, yaitu: 

Pertama, metode dakwah. Metode dakwah merupakan hal yang penting di kuasai 

oleh seorang penda’i sehingga ada daya bagi mad’u. Dakwah yang tidak memiliki 

metode yang cocok pesan dakwahnya sering menoton, sehingga dakwahnya tidak 

tidak digemari oleh mad’u. Karena itu menurut Tgk. Nuruzzahri90 metode dakwah 

harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan 

kemapuan si pendengar. Menurutnya dakwah dengan objek tertentu yang 

dilakukan dengan oral kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab akan 

lebih efektif dibandingkan dengan dakwah di tempat terbuka. 

Kedua, materi dakwah. Materi dakwah amat penting dikuasai oleh seorang 

penda’i. Materi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. 

Tentunya materi dakwah yang lebih baik adalah materi dakwah yang disusun 

dengan baik dan bertingkat sesuai dengan kemampuan mad’u sehingga terarah 

dan akan lebih mudah ditangkap dan diterima oleh mad’u. Karena itu materi 

dakwah harus disusun dengan memperhatikan urutan dan skala perioritas.  

 Namun yang terjadi selama ini adalah materi dakwah yang tidak tersusun 

dengan baik hanya berkisar persolan sejarah dan ibadah. Hal itu diakui oleh Tgk 

                                                 
90Wawancara dengan Tgk Nuruzzahri, Pimpinan Pesantren Darul ..., tgl 23 Januari 2011  
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Nuruzahri bahwa dakwah yang sedang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat 

di Aceh adalah dakwah yang lebih banyak lucunya sehingga tidak memiliki materi 

dakwah yang jelas.91 Agar dakwah Islam dapat memberi dampak pada penerapan 

syariat Islam maka materi dakwah harus tersusun dengan rapi sesuai dengan 

tingkat kemampuan mad’u. Dr. A. Rani Usman mengatakan materi dakwah yang 

tersusun dan disesuaikan dengan mad’u akan lebih cepat dipahami masyarakat.92  

Keempat, komunikasi hati para da’i. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

pemahaman agama masyarkat terhadap syariat Islam adalah pengembangan hati 

nurani  sebagai kendali internal bagi prilaku individu. Karena itu inti keberhasilan 

da’i sangat tergantung dengan kemonikasi hati. Jika hati dapat yang bersih dapat 

berkomunikasi dengan baik maka akan hadir reaksi jawaban yang baik. A Rani 

Usman berargumentasi bahwa Rasul sendiri sangat memperhatikan pendekatan 

hati dalam berdakwah.93 Sebagai firman Allah dalam surat Al Imran ayat 159 

     
      

     
   

     
      

     
 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 

 

3. Nasehat dan tausiyah 

 Nasehat dan taushiyah yang diberikan oleh ulama merupakan cara lain 

dalam melakukan sosialisasi syariat Islam. Menurut Tgk. Hamdani94, tausiyah 

dilakukan di samping sebagai untuk mengingatkan kembali makna kehidupan 

juga memberi pemahaman tentang syariat Islam. Tausiyah ini dilakukan setelah 

                                                 
91Wawancara dengan Tgk Nuruzzahri, Pimpinan Pesantren Darul ..., tgl 23 Januari 2011 
92 Wawancara dengan A Rani Usman, Dosen Fak.  Dakwah…, tgl, 23 januari 2011 
93 Wawancara dengan A Rani Usman, Dosen Dosen Fak.  Dakwah…, tgl 23 januari 2011 
94Wawancara dengan Tgk. Hamdani, Anggota DPU Kota Lhokseumawe, tgl 23 maret 

2011  
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acara zikir dan doa bersama. Hal senada juga di lakukan oleh Tgk. Ghazali 

pimpinan Majelis zikir dan Ta’lim Pusong Kota Lhokseumawe bahwa tausiyah 

dilakukan sehabis zikir dan bersama. Lebih lanjut tgk Razali menyebutkan 

taushiyah ini berisi pendalaman dan kesadaran terhadap keberagamaan di samping 

itu juga disampaikan pentingnya syariat Islam dalam kehidupan.95 

  Materi syariat Islam yang disampaikan melalui tausiyah umumnya 

berkenaan dengan syariat Islam secara umum  yaitu tentang fiqh dan hukum Islam 

kesadaran untuk bersyariat Islam.96  

 Sementara sosialisasi syariat Islam yang berkenaan dengan qanun syariat 

Islam tidak dilakukan oleh ulama secara personal. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Tgk Asnawi Abdullah97 bahwa ulama secara perseorangan jarang melakukan 

sosialisasi qanun syariat Islam. Sebagian ulama belum mengenal lebih jauh 

tentang qanun-qanun syariat Islam sebagai bagian dari syarat Islam, mereka masih 

beranggapan bahwa yang dimaksud syariat Islam adalah apa yang tertulis dalam 

kitab-kitab fiqh.Tetapi ulama yang berada dalam MPU memiliki program tentang 

sosialisasi qanun-qanun syariat Islam. 

 Jika diperhatikan sosialisasi syariat Islam yang dilakukan oleh ulama 

sangat cepat terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Bila dibandingkan 

dengan sosialisasi qanun-qanun syariat Islam yang dilakukan oleh pemerintah. 

Sekiranya qanun-qanun syariat Islam dapat disosialisasikan oleh ulama bersama 

pemerintah maka qanun-qanun syariat Islam akan lebih cepat terjadi internalisasi 

dalam masyarakat. Rasa keenggananan ulama dalam sosialisasi qanun-qanun 

syariat Islam kepada masyarakat sebenarnya karena pemerintah belum 

sepenuhnya dapat melaksanakan qanun-qanun syariat Islam tersebut98. Dalam hal 

ini memiliki alasan bahwa apabila qanun-qanun tersebut sudah disosialisasikan 

oleh ulama kedalam masyarakat, masyarakat memiliki harapan bahwa pemerintah 

akan menegakkan syariat dengan sungguh-sungguh. Seandainya pemerintah dapat 

                                                 
95Ceramah Tgk Razali di Mutiara indah, tgl 12 oktober 2010 
96Wawancara dengan Tgk Husnaini Hasbi, Dosen STAIN…, tgl 16 januari 2011 
97Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, Ketua MPU…, tgl 22 februari 2011 
98 Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, Ketua MPU…, tgl 22 oktober 2010 
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memanfaatkan kondisi ini bersama ulama niscaya syariat Islam akan lebih mudah 

tersosialisasi dalam masyarakat.          

4. Melalui media cetak, audio visual 

 Para ulama sudah mulai menggunakan sosialisasi syariat Islam melalui 

media cetak dan audio visual. Menurut Dr A Rani Usman99 ulama sudah 

menggunakan media cetak seperti bulletin, koran atau buku-buku, bahkan ulama 

sudah menggunakan media radio dan televisi untuk menyampaikan pesan-pesan 

agama dan sosialisasi syariat Islam kepada masyarakat luas. Meskipun tidak 

semua ulama dapat memanfaatkan media ini, namun penggunaan media ini 

memiliki nilai positifnya karena di akses oleh kaum terpelajar yang senang dengan 

mendengar radio, menonton televisi dan suka membaca. Menurut Drs. Maimun,100 

penggunaan media ini masih terbatas dan sedikit, belum seimbang dengan tingkat 

lajunya perkembangan informasi telekomukasi dewasa ini. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan kemampuan ulama dalam menyampaikan pesan agama 

melalui media modern. Di sisi lain pemahaman masyarakat awan yang masih 

terbatas pada penyampaikan pesan agama melalui dakwah bi al-Lisa̅n dianggap 

cocok.   

     

C. Peranan Ulama Dalam Koreksi dan Pencegahan 

1. Peranan Koreksi Ulama  

 Dalam Sosio cultural masyarakat Aceh, ulama merupakan kelompok elit 

masyarakat yang sangat disegani dan dimuliakan. Ulama merupakan rujukan 

masyarakat dalam menentukan sikap dan jalan pikiran. Karena itu dalam berbagai 

kegiatan baik kegiatan agama maupun kegiatan sosial kemasyarakatan biasanya 

harus mendapat persetuan ulama.101 Bahkan di masa kesultanan Aceh, ulama 

ditempatkan sebagai penasehat Sultan. Ini berarti banyak perkara dan kebijakan 

yang dilakukan Sultan meminta pendapat ulama. Pada waktu itu ulama menjadi 

rujukan Sultan. Meskipun demikian tidak sepanjang masa ulama itu menjadi 

                                                 
99 Wawancara dengan Dr A Rani Usman, Dosen Fak. Dakwah…, tgl 12 Januari 2011 
100 Wawancara dengan Drs Maimun Yusuf, Dekan Fak. Dakwah…,tgl 12 Janujari 2011 
101 Wawancara dengan Tgk Abdullah Atibi, Wakil Ketua MPU … , tgl 20 januari 2011 
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rujukan, teruatama pada masa kekuasaan uleebalang benar-benar peran ulama 

dimarginalkan dan dijauhkan. 

 Melihat sejarah Aceh hampir sepanjang sejarah Islam di Aceh banyak 

peran yang dapat dimainkan oleh ulama untuk memperbaiki negeri dan 

masyarakatnya. Baik peran ulama itu sebagai pelaksana syariat Islam maupun 

peran ulama sebagai koreksi dari kesalahan dan yang melakukan pencegahan. 

Keadaan ini terjadi saat-saat kekuasaan negara dipisahkan antara ulama dan 

umara. Ulama sebagai wara̅sat al-Anbiya̅’ meskipun kedudukannya tidak sebagai 

umara tetapi peran kepemimpinan tetap dilaksanakan walaupun dalam bentuk 

koreksi dan pencegahan.102 Mereka berpegang pada perintah Nabi saw. 

رواه ) . يستطع فبقلبه وهو اضعف االيمان لم منكرا فليغيىره بيده فاءن لم يستطع فبلسانه فاءن منكم راء من  

 103خاري و مسلم ( بال

 Al-Hadis di atas menjadi dalil sebagai perintah untuk melakuksan koreksi 

dan pencegahan dalam upaya memperbaiki kondisi umat mencapai kemaslahatan. 

Menurut Hasanuddin Yusuf Adan,104 ulama sebagai wara̅sat al-Anbiya̅’ 

memegang peranan penting dalam mengimplementasikan amar ma’ruf dan nahi 

munkar dalam masyarakat. Kesempatan ini yang sangat minimal dapat 

dilaksanakan oleh ulama adalah dengan  lisan, dengan dakwah, menyeru umat 

manusia kepada jalan kebenaran, melarang umat manusia untuk berbuat 

kemungkaran. Karena tugas ulama bukan sebagai umara, maka dari itu peran 

koreksi dan pencegahan hanya dapat dijalankan dengan lisan dan hati. Apabila 

koreksi dan pencegahan dapat dilakukan dengan terus menerus, maka masyarakat 

akan terbiasa dengan kebenaan dan kebaikan. 

 Di masa awal orde baru peran koreksi dan dan sebahagian dari peran 

pencegahan ulama tidak dapat dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan, 

terutama peran koreksi terhadap pemerintah. Karena pemerintah saat itu tidak 

tahan koreksi. Dan demikian juga di masa konflik Aceh sejak tahun 1989 sampai 

dengan tahun 1999, ulama tidak banyak menggunakan peran koreksinya baik 

                                                 
102Wawancara dengan Drs Hasanuddin Yusuf Adan, Ketua DDII…, tgl 20 Juni 2011 
103 Imam Abi Al-Husain Mujslim Ibn Hajj, Shahih Muslim, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-‘alamiyah, 1871) h. 46-47 
104Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU…, tgl 23 Januari 2011 
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terhadap pemerintah dan masyarakat maupun terhadap kenyataan saat itu.105 

Diamnya ulama dari koreksi dan pencegahan saat telah menjadi buah bibir 

masyarakat yang cendrung menyudutkan ulama. 

 

2. Peranan koreksi dan pencegahan Ulama masa-masa Konflik Aceh 

 Memang harus diakui dalam masa-masa konflik di Aceh adalah masa-

masa yang sulit banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam. 

Menurut  para ulama, tentu memiliki alasan yang sangat jelas untuk menentukan 

sikap melakukan pencegahan terhadap pelanggaran baik secara terang-terangan 

atau diam. Sikap ini jelas bahwa ulama tidak mendukung pelanggaran syariat 

dalam bentuk apapun. Meskipun keadaan suhu politik yang tidak stabil juga 

datang ancaman dan tekanan dari berbagai pihak yang tidak diketahui asal 

usulnya. Menurut Abu Mustafa106 bahwa ulama Aceh telah banyak pengalaman 

mengalami masa konflik yang bersambung. Mulai dari masa pendudukan Belanda 

mencapai 40 tahun lamanya di sambung dengan masa pendudukan Jepang selama 

3,5 tahun, kemudian perang Cumbok.107 Tak lama berselang setelah itu terjadinya 

gerakan DI/TII dan tahun 1965 dilanjutkan dengan gerakan PKI, tahun 1976 

mulai timbul Aceh Merdeka (AM), dan terkahir Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Menurutnya dalam masa-masa itu penegakan syariat Islam sangat sulit dilakukan 

meskipun untuk diri sendiri dan keluarga. Masa itu sulit memberikan koreksi 

terhadap kesalahan dan kekeliruan108  

   Tu Muhammad Amin Blang Bladeh109 dalam suatu kesempatan 

mengatakan, bahwa masa-masa perang Belanda dan Jepang jelas musuh kita, kafir 

musuh Allah dan musuh agama. Tetapi masa berbeda dengan masa konflik Aceh, 

semua umat Islam, bersyahadat dan salat dan secara agama semua saudara, secara 

berbangsa semua sebangsa dan setanah air, tetapi semua berani membunuh. 

Semua tidak mendengar ulama, semua menjadikan ulama sebagai tempat 

berlindung.   

                                                 
105Wawancara Dr A Rani Usman, Dosen Fak. Dakwah…,tgl 4 Maret 2011 
106Wawancara dengan AbuMustafa, Ketua MPU…, tgl 4 februari 2011 
107Perang Cumbok adalah perseteruan antara ulama dan Uleebalang. 
108Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU..,tgl 23 januari 2011  
109 Penjelasan Tu Muhammad Amin, tgl 16  Maret 2009 



 

 

192 

 

  Menurut Tu Muhammad Amin, bahwa sangat aneh apabila ulama tidak 

bersuara dianggap ulama tidak mengetahui posisinya sebagai ulama. Tetapi 

apabila ulama melakukan koreksi  atas kekasalahan atau kekeliruan dianggap 

ulama telah melawan. Dan apabila ulama melakukan pencegahan atas 

penyimpangan dan pelanggaran agama, maka ulama dianggap telah menghambat 

atau merongrong pemerintah. Menurut sebagian ulama keadaan seperti inilah 

yang mengantarkan ulama pada posisi yang serba salah.      

 Tgk. Abdul Manan110 menyatakan meskipun saat itu banyak pihak yang 

menganggap bahwa ulama lebih banyak diam, tidak bergerak membela kebenaran. 

Sebenarnya ulama pada waktu telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

anjuran agama. Ulama selalu menyerukan semua pihak yang bertikai untuk 

berdamai (islah), itulah sikap ulama yang sangat arif. Dalam masa konflik Aceh  

para ulama telah banyak melakukan penyelesaian konflik Aceh,  ada yang 

melakukan secara diam-diam. Mendatangi kedua belah pihak dengan berbagai 

pendekatan mengajak untuk berdamai. Dan ada pula yang melakukannya secara 

terbuka meskipun harus ditebus dengan ancaman dan tekanan. Menurut 

pengakuan sebahagian ulama di Aceh Utara dalam masa mencekam mendatangi 

pihak GAM untuk mau berdamai, dan juga mendekati pemerintah untuk 

menyelesaikan konflik Aceh ini dengan cara damai. Penuturan Tgk. Nuruzahri 

bersama lima orang orang ulama Aceh bertemu Menteri Koordinator Politik dan 

Keamanan SBY meminta pemerintah untuk merintis jalan damai. Karena menurut 

penuturan Walid Nu berbagai jalan sudah diterapkan untuk menyelesaikan kasus 

Aceh namun tak satupun mendapatkan hasil. Maka agama menyuruh kita untuk 

berdamai insyaalah akan berhasil111.  

 Demikian pula lima orang ulama Aceh mendatangi deklarator Aceh 

Merdeka di Swedia, mengajak berdiskusi tentang perdamaian Aceh. Ajakan 

perdamaian para Ulama Aceh tersebut ada kaitan dan rentetan dengan sejarah 

perdamaian abadi yang disebut dengan perdamaian Helsinky. Para Ulama tersebut 

                                                 
110 Seminar Peran Ulama Aceh, yang diselengarakan oleh LSAMA kerja sama dengan 

STAIN Malikussaleh, tgl 24 maret 2010 di Lhokseumawe 
111Wawanacara dengan Tgk Nuruzzahri, Pimpinan Pesantren …, tgl 22 Januari 2011 



 

 

193 

 

adalah: Prof. Dr Muslim Ibrahim MA, Prof. Dr Daniel Juned MA. Prof. Dr. 

Alyasa’ Abubakar MA, Tgk H Imam Syuja’. Prof. Dr. Muhibuddin Wali. 

  Ajakan ulama untuk berdamai sesuai dengan firman Allah dalam al-

Qur’an surat al-Hujurat ayat 9  

   

  

    

   

   

    

     

  

   

    

  

 Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 

adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
 

  Ayat ini menyatakan dengan jelas apabila dua orang atau dua kelompok 

bersaudara sesama muslim kemudian berperang dengan berbagai alasan maka 

tugas kita adalah mendamaikan diantara kedua. Tugas mendamaikan ini 

sebenarnya sudah dijalankan oleh ulama dengan mendorong berbagai pihak agar 

tidak melanjutkan konfrontasi secara terbuka karena akan berakibat fatal terhadap 

kehidupan. Tetapi ulama mengajak hendaknya memilih jalan-jalan yang penuh 

dengan kedamaian.  

 Dan akhirnya konflik Aceh mulai mereda terutama setelah terjadi gempa 

dan tsunami yang melanda sebahagian Aceh. Dan masa selanjutnya terjadilah 

perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh 

Merdeka di Finlandia. Dari rangkaian rentetan sejarah perdamaian Aceh secara 

langsung atau langsung ada peran yang  dijalankan oleh ulama. 

 

3. Peranan Koreksi dan  pencegahan Ulama dalam qanun 
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  Jika dilihat dalam qanun maka peran koreksi dan pencegahan tidak 

tertulis, yang ada hanya peran memberi pertimbangan. Namun apabila dianalisa 

dari kalimat memberi pertimbangan tersebut itulah yang akan melahirkan peran 

koreksi dan pencegahan. Karena pertimbangan akan dapat diberikan setelah 

adanya koreksi. Meskipun secara letaral qanun tidak terdapat kalimat ulama dapat 

melakukan koreksi terhadap kebijakan Daerah, tetapi ulama selalu menggunakan 

koreksi terhadap kebijakan Daerah apabila jelas-jelas bertentangan dengan syariat 

Islam112. Koreksi yang diklakukan ulama bukan untuk mencari kesalahan 

pemerintah atau masyarakat tetapi koreksi diperlukan untuk meluruskan agar 

sesuai dengan syariat Islam. Adakalanya koreksi dapat berfungsi untuk mencegah 

terjadi meluasnya penyimpangan dari syariat Islam. 

 Ulama telah melakukan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang 

terjadi terhadap penodaan agama dan pendangkalan aqidah maupun pelanggaran 

terhadap syariat Islam yang dapat membawa kepada kerusakan iman dan 

kerusakan lainnya. Seperti penodaan agama di Kabupaten Bireun ulama telah 

mengeluarkan keputusan yang berhubungan dengan penodaan agama, dan ulama 

telah melakukan pembinaan terhadap hal tersebut. Ulama juga secara melembaga 

telah mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang berkenaan dengan penodaan 

agama, seperti fatwa tentang Organisasi LDII. Fatwa MPU no 04 tahun 2004  

tentang Aliran Agama Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia LDII. Dinyatakan 

bahwa LDII bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Fatwa tersebut sebagai 

upaya pencegahan untuk menghindari terjerumusnya umat Islam dalam kesesatan, 

kemusyrikan, kefasikan dan kesalahan, maka untuk itu Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU) telah mengeluarkan berbagai surat keputusan. 

 Keputusan-keputusan MPU tersebut dapat bersifat ke dalam dan dapat 

juga bersifat keluar. Adapun yang berhubungan ke dalam adalah melengkapi 

sistem administerasi dan peraturan untuk menguatkan keberadaan organisasi 

MPU. Sementara keputusan yang bersifat keluar biasanya suatu keputusan 

dikeluarkan apabila sesuatu masalah atau pertanyaan dari masyarakat yang 

berhubungan dengan masalah agama dan hukum Islam, yang sudah jelas 

                                                 
112 Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU…,tgl. 23 januari 2011 
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kedudukan masalahnya atau hanya untuk menguatkan saja dari ketentuan yang 

sudah ada. Surat keputusan tersebut sangat mengikat karena memiliki kekuatan 

hukum. Keputusan tersebut juga disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat 

untuk dilaksanakan. MPU Aceh telah mengeluarkan beberapa keputusan. 

 Koreksi menurut qanun dapat dilakukan oleh ulama terhadap pemerintah 

dengan memberikan pertimbangan. Pertimbangan dapat diberikan berupa saran 

dan masukan serta koreksi terhadap kebijakan daerah. Menurut Drs Tgk Ghazali 

Muhammad Syam113 ulama Aceh dalam kapasitasnya sebagai badan independen 

telah melaksanakan amanah undang-undang qanun yaitu memberikan saran dan 

masukan kepada pemerintah dan masyarakat baik dalam bentuk koreksi atau 

bentuk pencegahan. Antara lain tentang pelaksanaan syariat Islam, tentang aliran 

sempalan yang sesat, arah kebijakan daerah. Demikian pula untuk daerah 

kabupaten/Kota para ulama telah memberikan koreksi terhadap pelaksanaan 

pemerintahan, seperti yang di sampaikan oleh Ketua MPU Kab Aceh Besar, ketua 

MPU Bireun dan Ketua MPU Aceh Utara, bahwa ulama telah memberikan saran-

saran masukan kepada pemerintah dan masyarakat tentang larangan kegiatan yang 

dapat menimbulkan pelanggaran syariat. Demikian pula ulama telah melakukan 

bergabagi upaya antisipasi dan pencegahan terhadap pendangkalan aqidah dan 

pemurtadan. 

 

4. Koreksi terhadap pelaksanaan negara dan syariat Islam  

 Secara aturan perundang-undangan kedudukan ulama telah diakui dan 

dapat dapat berperan memberikan koreksi terhadap pelaksanaan negara dan 

syariat Islam di Aceh. Artinya jika peran ini dapat dijalankan oleh ulama sedikit 

banyaknya akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan bernegara. 

Pengalaman yang dicatat oleh sejarah telah menunjukkan kepada kita betapa 

hebatnya pengaruh peran ulama masa tempo dulu sehingga syariat Islam dapat 

menghiasi sistem kehidupan dan sistem pemerintahan. Kalau kita teliti lebih jauh 

bahwa dalam qanun meukuta alam telah memberikan peluang kepada ulama 

untuk kiprah dalam sistem negara. Maka pengalaman itu telah menjadi guru 

                                                 
113Wawancara dengan Tgk Ghazali Muhammad Syam, Ketua MPU…, tgl 4 Januari 2011 
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terbaik kepada masyarakat Aceh kini, bahwa qanun-qanun Aceh yang ada juga 

telah memberi pula peluang kepada ulama untuk berkiprah. Ini suatu pertanda 

akan ada perubahan pada masyarakat Aceh terutama yang dengan ilmu dan syariat 

Islam, terutama jika ulama mau dan mampu mengaktualisasi dirinya dalam 

menggerakkan peluang yang diberikan qanun.      

 Peran pencegahan tetap dilakukan oleh ulama baik secara lembaga mapun 

secara individu. Peran pencegahan yang dilakukan sesungguhnya sangat diperlu 

dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dalam masyarakat. Peran ulama dalam 

melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran yang dapat merusak ajaran 

dan syariat Islam di Aceh lebih cepat diserap oleh masyarakat. Karena ulama yang 

masih berpegang dengan missi kenabian menjadi sebagai panutan masyarakat 

Aceh. Masyarakat Aceh masih menganggap apa yang disampaikan oleh ulama 

sebagai pesan Tuhan atau sebagai Nabi yang dikemas dalam agama. Apalagi 

ulama tersebut pernah mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, maka pesan 

yang disampaikan oleh ulama akan lebih dipatuhi oleh masyarakat.114 Namun 

setelah globalisasi mulai merambah kehidupan masyarakat maka nilai-nilai 

hormat dan memuliakan Ulama serta patuh kepada ulama sudah mulai memudar. 

Pengaruh ulama agaknya sudah mulai bergeser di tengah-tengah masyarakat 

global. Menurut Tgk Husnaini Hasbi tingkat kepatuhan dan hormat masyarakat 

modern terhadap ulama sudah mulai mengecil.115 Sehingga peran  pencegahan 

ulama terhadap perbuatan munkar dan maksiat serta prilaku menyimpang belum 

berjalan sempurna. Hal ini di akui oleh para ulama, Tgk. Fakhruddin Lahmuddin 

mengatakan belum berjalan peran pencegahan yang dilakukan oleh ulama dengan 

sempurna di samping pemerintah itu sendiri belum memberi peran pencegahan 

kepada ulama. Tidak bisa dinafikan pula bahwa aktualisasi ulama itu sendiri 

belum nampak dalam kehidupan nyata.      

 Ulama dapat mengoreksi pelaksanaan pemerintahan apabila telah nyata 

dilakukan kesalahan oleh pemerintah. Ulama memiliki wewenang mendesak 

pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

                                                 
114Wawancara dengan Tgk Husnaini Hasbi, Dosen STAIN…, tgl 8 Januari  2011 
115Wawancara dengan Tgk Husnaini Hasbi, Dosen STAIN…, tgl 8 Januari  2011 
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Seperti yang disampaikan oleh Ketua MPU Di Kota Lhokseumawe, Drs Tgk 

Asnawi Abdullah MA, bahwa ulama telah memberikan koreksi terhadap  

pelaksanaan syariat dimana ulama memberikan masukan kepada pemerintah Kota 

Lhokseumawe agar kegiatan yang bersifat keramaian di malam hari yang dapat 

menimbulkan pelanggaran dapat di hentikan atau dialihkan pada siang hari.116 

Demikian pula di Kabupaten Aceh Utara dan Bireun117, ulama telah memberikan 

masukan kepada pemerintah daerah agar membuat skala priorias pembangunan 

serta membangun dengan bernafaskan Islam dan salah satu prioritas adalah 

pelaksanaan syariat Islam.118  

  

D. Peranan Ulama Dalam Menanam dan Mengawal Syariat Islam Di Aceh  

1. Peranan Ulama dalam menanam syariat Islam 

 Ulama adalah warasa̅t al-Anbiya̅’ memiliki tanggung jawab terhadap 

penegakan syariat Islam di atas permukaan bumi. Mereka adalah otang yang 

diangkat oleh Allah derjatnya karena memiliki ilmu maka dengan ilmu mereka 

mengerahkan  berbagai kekuatan untuk urusan agama Allah. Ulama tidak menyia-

nyiakan tanggung jawab ini sebagai amanah Allah yang harus dijalankan, mereka 

takut kepada Allah apabila amanah ini tidak dijalankannya. Berbagai bentuk 

kegiatan dilakukan oleh para ulama untuk menjalan misi menyebarkan ajaran 

agama Allah baik secara bersama-sama maupun secara individu. Mereka bergerak 

untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam tanpa 

pamrih. Mereka sangat takut kepada Allah apabila syariat Islam tidak diajarkan 

kepada manusia dengan benar dan tidak ditanam kedalam jiwa umat Islam. 

 Sebagai upaya yang paling tepat dalam menanam pemahaman syariat 

Islam yang benar kepada masyarakat adalah lewat jalur pendidikan. Karena 

pendidikan merupakan wadah yang paling tepat dalam rangka mengajarkan 

syariat Islam kepada umat119. Karena lewat jalur lembaga pendidikan para ulama 

dapat menanam dan mengajarkan syariat Islam kepada umat  dalam waktu yang 

                                                 
116Wawancara dengan Drs Tgk Asnawi Abdullah, Ketua MPU…, tgl 6 November 2010 
117Wawancara dengan Drs Tgk Jamaluddin, Ketua MPU…, tgl 22 Januari 2011 
118 Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU …, tgl 23 Januari 2011  
119Wawancara dengan Tgk H Asnawi Abdullah, Ketua MPU Kota…, tgl 20 sptember 

2010 
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relatif lama dan  secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan yang sudah 

sangat lama mengajarkan syariat kepada masyarakat adalah lembaga pendidikan 

dayah. Lembaga penddikan ini sudah sangat terkenal keberadaannya dan sangat 

dekat dengan masyarakat Aceh. Mereka yang belajar tentang syariat Islam di 

dayah akan menempuh masa yang panjang tidak di batasi dalam masa waktu 

tertentu, seperti di sekolah umum atau madrasah. Di dayah para ulama 

mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada muridnya yang menyangkut dengan 

syariat Islam, terutama menyangkut aqidah, fiqh, akhlak, tafsir, dan Hadis. 

 Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang dirasakan oleh ulama sebagai 

masa-masa yang sulit dalam melaksanakan tugas ini. Karena pemerintahan 

Belanda yang dikenal agama kristennya menekan secara politik keberadaan ulama 

dengan menggeser perannya ulama dalam masyarakat. Memisahkan peran 

uleebalang dengan sultan, kepada uleebalang lebih banyak peran yang diberikan 

oleh Belanda sementara untuk sultan dikurangi perannya. Karena sultan lebih 

dekat dengan ulama, dan ulama merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam 

masyarakat Aceh. Belanda tidak langsung melarang ulama untuk mengajarkan 

aqidah kepada umat tetapi peran ulama mulai jarang muncul dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi masyarakat. Peran untuk menyelesaikan persoalan 

masyarakat lebih banyak dilakukan oleh Uleebalang, sehingga ulama telah mulai 

jauh dengan kehidupan masyarakat. Ulama hanya berperan dalam urusan agama 

semata yang telah dipersempit. Agama hanya hal-hal berurusan dengan kematian, 

pernikahan, penceraian, rujuk dan sebahagian masalah harta warisan.  Selebihnya 

dianggap bukan wilayah agama yang harus di selesaikan oleh ulama, tetapi masuk 

dalam katagori urusan adat dan pemerintahan yang diurus oleh Uleebalang. 

 Meskipun begitu berat tantangan yang dihadapi ulama dalam masa 

pendudukan Belanda dan Jepang, namun ulama sanggup mempertahankan aqidah 

masyarakat hingga penjajah kembali ke negerinya. Namun setelah peristiwa besar 

gempa dan tsunami melanda Aceh yang  memporak porandakan sebahagian 

wilayah Aceh  pada tanggal 26 Desember 2004. Dengan serta merta para 

penolong datang dari berbagai negara membantu secara suka rela. Mereka datang 

tidak diundang tetapi dengan alasan kemanusiaan mereka telah membantu 
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masyarakat Aceh dari musibah yang telah menghancurkan bangunan di wilayah 

Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Kota Melaboh, wilayah utara Aceh sepanjang 

pantai dan telah merenggut lebih dari dua ratus juta orang. Gelombang selanjutnya 

datang para donatur dari berbagai belahan dunia membawa bantuan. Para donatur 

tersebut berasal dari berbagai keyakinan dan aqidah yang berbeda-beda dengan 

tujuan membantu masyarakat Aceh yang sudah tertimpa musibah.  Mereka 

membantu membangun semua fasilitas umum yang telah rusak akibat gempa dan 

sunami. Malah banyak LSM  (Lembaga Swadaya Masyarakat) asing yang hingga 

tahun 2009 masih berada di Aceh untuk memberikan bantuan baik bantuan 

fasilitas umum atau pendidikan. 

 Namun yang tersisa sekarang dari berbagai bantuan itu adalah ada 

sebahagian warga  masyarakat Aceh yang berpindah agama yang sebelumnya 

diakui 100 % Islam dari nenek moyangnya. Akan tetapi sekarang ada diantara 

para masyarakat Aceh yang sudah berpindah keyakinan dari kayakinan semula 

yang beraqidah Islam. Ada yang pindah kepada keyakinan Kristen dan ada pula 

yang pindah kepada kayakinan Millata Abraham. Persoalan pindah keyakinan dan 

pindah agama sangat tabu dan sangat sensitif bagi masyarakat Aceh.  Berita itu 

menjadi pembicaraan yang sangat panas sepanjang hari dari berbagai pihak di 

berbagai tempat. Karena amat jarang terdengar warga masyarakat yang pindah 

agama kepada selain Islam, kalau dikatakan masyarakat artinya Islam.  Meskipun 

tidak shalat dan melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam tetap berkeyakinan 

tauhid dan beragama Islam. Masyarakat diyakini adalah Islam maka kalau disebut 

sebagai orang Aceh maka agamanya adalah Islam, meskipun tidak taat atau 

banyak melakukan maksiat.  

 Menurut Abu Mustafa120, usaha pendangkalan aqidah ada yang dilakukan 

oleh para donatur yang telah banyak mambantu Aceh pasca tsunami. Menyangkut 

dengan adanya pembiaran oleh masyarakat Aceh dan pemerintah terhadap usaha 

pendangkalan aqidah umat dan pemurtadan yang sedang menjadi pembicaraan 

hangat dikalangan ulama. Menurut Prof Dr Muslim Ibrahim MA, menyatakan 

membiarkan terjadinya pendangkalan aqidah sementara kita mengetahuinya 

                                                 
120 Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU…,tgl 4 Januari 2011 
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adalah haram hukumnya. Majelis Permusyawaratan  Ulama Aceh telah membahas 

berbagai persoalan pendangkalan aqidah yang telah terjadi di Aceh di beberapa 

wilayah. Menurut Tgk Muslim apabila umat Islam telah keluar dari agama Islam 

maka harus dilakukan penyadaran kembali.121  Para ulama harus proaktif mencari 

solusi atas peristiwa berubahnya keyakinan umat di Aceh. Sangat dikhawatirkan 

apabila masih ada pengikuti ajaran sesat dan masih terjadi pendangkalan aqidah 

tetapi belum teridentifikasi. Maka untuk itu perlu diantisipasi terhadap keadaan ini 

sehingga tidak memberi peluang pelaku pendangkalan aqidah maupun kepada 

masyarakat yang dangkal agamanya. Penyadaran yang dilakukan harus diikuti 

dengan pembinaan yang kontinyu bagi masyarakat yang dianggap sudah dicuci 

otak oleh kaum missionaris. Pembinaan harus dilakukan dengan metode yang 

tepat untuk menetralisir mental dan keyakinan yang telah berubah tersebut. 

Karena untuk merubah keyakinan bukanlah perkara yang mudah tetapi merupakan 

perkara yang sangat mendasar.  Dari itu tidak tertutup kemungkinan metode yang 

digunakan oleh missionaris sangat menyentuh hati sehingga sebahagian dari 

masyarakat Aceh itu mau pindah agama.  

 Dalam catatan sejarah Aceh sangat jarang terjadi, masyarakat Aceh 

mengubah keyikanannya agamanya dari Islam kepada keyakainan lain yang 

dilakukan di tanah dan dalam budaya masyarakat Aceh yang Islami. Prof. Muslim 

memberi suatu analisis bahwa Aceh telah menjadi tujuan misionoiaris untuk 

pendangkalan aqidah.  Kondisi ini terjadi setelah Aceh terbuka ke dunia luar pasca 

konflik dan tsunami, dan bisa juga terjadi karena masyarakat Aceh sangat kuat 

dengan agamanya sangat sulit dipisahkan masyarakat Aceh dengan agamanya 

sehingga memicu pihak luar untuk melunturkannya.122 Namun masa sekarang ini 

sudah terjadi, ini menunjukkan ada kekurangan dan kealpaan para ulama dalam 

mengawal agama masyarakat Aceh. Menurut Tgk. Mustafa ulama harus 

introspeksi diri sehingga menjadi perbaikan masa mendatang, karena masa 

mendatang lebih sulit lagi dari masa sekarang.  

                                                 
121 Serambi Indonesia, tgl16 Oktober 2010, h. 1. 
122 Serambi Indonesia, tgl16 Oktober 2010, h. 1. 
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 Adapun semua materi dalam pembelajaran syariat Islam yang diajarkan 

kepada masyarakat lewat lembaga pendidikan adalah: aqidah, fiqh, akhlak.  

Semua pelajaran itu diajarkan secara berkesinambungan hingga selesai 

pembahasan. Umumnya materi tersebut bersumber dari pengkajian Islam masa 

abad tengah. Bentuk dan pemikiran hukum Islam yang dibahas adalah hukum 

Islam yang dikaji dan diberkakukan pada masa abad tengah. Sementara yang 

berhubungan formalisasi syariat dalam bentuk qanun tidak diajarkan. Apalagi  

materi qanun-qanun syariat  tersebut berbeda dengan pandangan ulama yang telah 

tertera dalam dalam kitab fiqh yang mu’tabar. Materi syariat yang diajarkan 

adalah sesuai dengan apa yang terkandung dalam penjelasan kitab-kitab karangan 

ulama terdahulu yang bermazhab Sunni. Ada sebahgaian dari dayah itu yang 

membenarkan murid-nuridnya untuk melakukan perbandingan dengan pendapat 

para imam mazhab yang lain  seperti maazhab Hanafi, Hambali atau Maliki. 

 Di samping memberikan materi pelajaraan yang mendukung kepada 

pemahaman syariat Islam yang kaffah juga dilakukan pembiasaan untuk 

menerapkan syariat Islam kehidupan nyata. Dalam kehidupan keseharian di 

lingkungan dayah umumnya diterapkan syariat Islam dan dihidupkan nilai-nilai 

syiar Islam. Artinya semua tata tertib dan pergaulan di dayah adalah berdasarkan 

nilai syariat Islam. Seperti tempat dan ruang belajar antara santriwan dan 

santriwati disiapkan pada tempat yang terpisah. Masing-masing mereka memiliki 

tempat dan ruang tersendiri yang saling berjauhan. Khusus untuk tempat putri 

dibuat jauh dari pandangan umum atau sengaja diberi batas dengan memberikan 

pagar tembok atau pagar dengan seng atau dengan sesuatu yang dapat menjadi 

penghalang pandangan dari pandangan umum. Hal ini dilakukan untuk menjauhi 

dari segala bentuk fitnah yang dapat menimbulkan rusaknya syariat Islam.. 

Karena dalam pandangan ulama dayah fitnah yang paling besar adalah adalah 

bergabungnya murid laki-laki dan murid perempuan dalam suatu tempat.123.

 Hal ini berbeda dengan pendidikan modern yang melakukan 

penggabungan ruangan belajar  antara murid laki-laki dan perempuan dalam ruang 

                                                 
123 Wawancara dengan Abu Mustafa, Ketua MPU…,tgl 6 januari 2011 
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yang tidak terpisah.  Karena mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki hak yang sama antara pria dan wanita dalam hal belajar.  

 Dari sisi lain  penanaman syariat Islam yang dilakukan di dayah adalah 

dalam menggunakan pakaian dan kebiasaan berpakaian. Tata tertib berpakaian 

dibiasakan menutup aurat dengan ciri yang khas, tidak dibenarkan bagi santriwan 

sekalipun berpakaian seperti kafir. Apalagi untuk santriwati sama sekali tidak 

dibenarkan untuk memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Karena Rasulullah 

melarang wanita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki dan laki-laki 

dilarang menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan .  

 Seruan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dalam al-Qur’an surat al-

Ahzab ayat 32, Allah menyebutkan: 

   

     

   

   

     

   

 Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika 

kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan 

yang baik. 

 Menurut Tgk Hasanul Basri bahwa secara tektual ayat ini ditujukan kepada 

isteri-isteri Nabi, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir. Bahwa larangan 

membuka aurat juga ditujukan kepada wanita-wanita kaum muslimin lainnya juga 

termasuk di dalamnya. Allah melarang wanita muslimah untuk melembutkan 

suara ketika berbicara dengan lelaki ajnabi (yang bukan suami atau mahramnya) 

karena suara itu juga bahagian dari pada aurat. Menurut beliau bahwa larangan 

tersebut memiliki alasan yang sangat logis, dimana hal tersebut dapat 

menimbulkan hasrat hati bagi laki-laki yang memiliki penyakit di hatinya. Sebab 

maradh menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah senada 

dengan arti daghal yang berarti kerusakan. Sementara maradh menurut As-Sayuti 



 

 

203 

 

adalah senada dengan arti nifaq yang berati kemunafikan.124  Berarti membuka 

aurat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat adalah dosa karena menimbukkan 

kerusakan dan kenifakan, maka hal itu harus dihindari oleh kaum wanita. 

Demikian juga melembutkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya 

akan menimbulkan fitnah dan dapat mengundang kemaksiatan yang dapat 

membahayakan keberagamaan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Disamping 

dari itu menurut Teungku Hasanul basri, bahwa maraknya kasus pelecehan 

seksual selama ini menyudutkan kaum lelaki yang sebagai pihak yang bersalah. 

Padahal kejadian itu di awali oleh pakaian seronok wanita dan suaranya yang 

mengundang perzinahan.125


 Kebiasaan berprilaku yang bernuansa syariat Islam yang mereka lakukan 

di dayah menjadi modal untuk melanjutkan kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-

hari di dalam masyarakat. Tidak jarang pula alumni dayah itu akan menjadi tokoh 

agama dalam masyarakat dan bahkan menjadi guru dalam masyarakat. Karena 

dengan kebiasaan itu pula alumni dayah dengan mudah akan mereka terapkan 

dalam kehidupan di dalam masyarakat dan sekaligus menyeru umat untuk 

melaksanakannya syariat Islam.  

 Bila terjadi pelanggaran atas kebiasaan dan aturan serta tata tertib dayah 

maka pelanggar dengan sangat cepat diberikan sanksi. Baik sanksi diberikan oleh 

dayah itu sendiri maupun oleh segenap civitas akademika dayah. Kadang kala 

sanksinya itu disesuaikan menurut kesalahan yang dilakukan dan sanksi yang 

sangat memalukan adalah si pelanggar tersebut dikembalikan kepada orang 

tuanya, atau masyarakat memberi sanksi sosial sehingga benar-benar menjadi 

pelajaran yang sangat berharga. Bentuk sanksi sosial lebih berat diterima karena 

akan berdampak pada sisi kepercayaan masyarakat terhadap kridebilitas masa 

depan santri tersebut.  

 Proses penanam syariat yang dilakukan oleh ulama di dayah berlangsung 

dalam waktu yang relatif lama yang dilakukan secara kerkesinambungan hingga 

pemahaman syariat Islam terhadap masyarakat dianggap telah memadai. Yaitu 

                                                 
124Teungku H.M.  Daud Zamzami, Dkk, Pemikiran Ulama Aceh, (Jakarta; Prenada,  kerja 

sama dengan BRR NAD-NIAS, tahun 2007),  h. 105 
125Teungku H.M.  Daud Zamzami, Dkk, Pemikiran…, h. 105 
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apabila setelah dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik sampai kelas 

tujuh dan yang telah menamatkan pendidikannya akan diberikan syahadah ( 

Ijazah). Berkenaan dengan sistem pendidikan di dayah sekarang telah mengalami 

perkembangan mengikuti sistem pendidikan modern yaitu dengan menggunakan 

sistem kelas,  mulai dari kelas satu hingga kelas tujuh.  Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan sistem pembelajaran.  

 Kemudian berkenaan dengan penanaman syariat Islam kepada masyarakat 

umum lainnya, ada beberapa cara para ulama yang dilakukan, diantaranya adalah 

dengan mengadakan pengajian secara rutin dan pengajian yang tidak terjadwal, 

ceramah, tausiah. 

 Adapun cara ulama melakukan penanam syariat Islam kepada masyarakat 

dengan memberikan pengajian rutin kepada masyarakat umum. Pengajian yang 

dilakukan oleh ulama kepada masyarakat biasanya diberi jadwal, seperti seminggu 

dua kali pertemuan dan setiap pertemuan dalam waktu lebih kurang mencapai 120 

menit. Pengajian diikuti oleh para jamaah dengan berbagai tingkat. Karena para 

peserta tidak setingkat biasanya dibagi menurut kelompok yang berpedoman 

kepada materi dan kitab pegangan. Semakin tinggi kitab pegangan berarti jamaah 

yang mengikuti pengajian itu adalah mereka mahir membaca kitab kuning (kitab 

gundul).126  Ditambahkan oleh Tgk. Munawar Khalil bahwa pengajian itu 

memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dalam upaya untuk 

memahami syariat Islam, karena  mereka tidak mungkin belajar secara kontinyu di 

dayah karena kebanyakan mereka sudah memiliki tanggung jawab sebagai kepala 

keluarga.127   

 Sementara materi pengajian adalah dipilih pada hal-hal yang amat 

dibutuhkan dalam kehidupan. Seperti fiqh ibadah,  fiqh keluarga, akhlak, tauhid 

dan hal-lain yang dianggap perlu. Biasanya waktu pengajian terjadwal seminggu 

sekali atau seminggu dua kali pertemuan. Pengajian ini juga dipisahkan antara 

kaum ibu dan kaum bapak.  Materi Pengajian ini berpacu pada pendapat ulama 

yang mu’tabar yang bermazhab Syafi’i dengan menggunakan kitab yang 

                                                 
126 Wawancara dengan Tgk H. Mustafa Ahmad, Ketua MPU…, tgl 24 januari 2011  
127 Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, Dosen STAIN…, tgl 30 Januari 2011 
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bermazhab Syafi’i pula.  Berkenaan dengan syariat Islam yang berbentuk qanun 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak diajarkan.  

 Ulama tidak akan berhenti untuk mengajarkan syariat Islam kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar. Sebab apabila 

syariat Islam kurang dipahami dengan benar oleh masyarakat maka syariat Islam 

sebagai perintah Allah otomatis pelaksanaan syariat Islam tidak akan berjalan 

normal di Aceh. Menurut Tgk. Hasanul Basri dalam bukunya Pemikiran Ulama 

Aceh, ia menyebutkan bahwa salah sebab yang menghambat jalannya syariat 

Islam adalah lemahnya pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat, yang 

akan menyebabkan norma-norma agama terabaikan dalam masyarakat. Akibatnya 

banyak masalah akan muncul, seperti permasalahan moral, kerapuhan nilai sosial, 

dan akan timbul perbuatan kriminal dan sebagainya.128   

 Karena itu para ulama selalu berupaya bekerja keras mengajarkan syariat 

Islam kepada umat setiap saat kemudian menanamnya ke dalam hati sanubari 

hingga menjadi suatu kesadaran serta menjadi bahagian yang tidak terpisahkan 

dalam kehidupan. Sebahagian mereka mendirikan dayah sebagai tempat 

pengajaran syariat dan sebagian yang lain dengan melakukan pengajian di mesjid-

mesjid dan ada pula yang membuka pengajian pada majelis ta’lim. Kegiatan ini 

sudah dijalani oleh para ulama di Aceh sejak Islam masuk ke nusantara hingga 

sekarang.  

 Bentuk syariat Islam diajarkan ulama kepada masyarakat adalah lebih 

banyak kepada teori syariat Islam yang dikembangkan pada zaman tengah. Hal ini 

terlihat pada buku dan kitab referensi dan rujukan yang digunakan adalah kitab-

kitab klasik, baik kitab fiqh, tauhid maupun akhlak.  Maka materi syariat Islam 

lebih banyak mengarah pada fiqh keluarga, jinayah, muamalah, warisan, yauhid 

dan akahlak. Pengajaran syariat Islam seperti itu telah berlangsung dalam masa 

yang lama, tetap mengikuti tradisi dari guru. Dari semenjak awal pemahaman 

syariat Islam di Aceh lebih cendrung bermazhab Syafi’i. Maka kebanyakan para 

ulama terutama ulama dayah tetap mempertahankan pemahaman fiqh yang 

                                                 
128 Teungku H.M Daud Zamzami, Dkk, Pemikiran …, h. 104   
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bermazhab Syafi’i. Sehingga pengajaran yang telah menjadi tradisi itu lebih 

mudah terserap dalam kehidupan sehari-hari.    

 Tidak hanya ulama dayah yang melakukan penanaman syariat Islam 

kepada masyarakat, dikalangan ulama MPU juga mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang serupa. Kegiatan mengajarkan masyarakat memahami syariat kemudian 

menanamnya menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat.  Kegiatan ini sudah 

menjadi kegiatan rutin dari MPU seperti yang dilakukan oleh MPU Kota 

Lhokseumawe. Bentuk penanaman syariat Islam kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh MPU antara lain:  

- Memberikan ceramah dan penyuluhan hukum agama Islam kepada 

masyarakat 

- Mengadakan pelatihan khatib 

- Mengadakan lomba baca kitab kuning untuk golongan remaja dan dewasa 

- Mengadakan seminar-seminar tentang syariat Islam, pendidikan Islam dan 

lainnya. 

- Mengadakan kursus-kursus tentang kepemimpinan dan keluarga 

- Mengadakan pelatihan tazhiz janazah 

- Mengeluarkan fatwa dan anjuran. 

 Memberikan ceramah dan penyuluhan kepada masyarakat merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan oleh MPU. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

lanjutan yang diwarisi oleh ulama terdahulu dari semenjak Islam masuk ke 

Nusantara hingga sekarang, dengan materi berkisar masalah syariat Islam, aqidah, 

ibadah, akhlak dan tarekh Islam. Meskipun kegiatan ini bukan kegiatan perioritas 

tetapi karena rutin dilaksanakan akan memberi bekas pada pemahaman 

masyarakat dan teraplikasi dalam kehidupan. Menurut Ketua MPU Kota 

Lhokseumawe untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam 

yang kaffah hendaknya metode penyampaian dan metode ceramah harus 

disesuaikan dengan tingkatnya lajunya perkembangan masyarakat itu sendiri. 

Karena sangat dikhawatirkan apabila metode penyampaian ini tidak sesuai dengan 

perkembangan maka masyarakat akan bosan dan terkesan tidak memberi makna. 

Sementara kegiatan lainnya di mana-mana akan banyak diminati oleh masyarakat, 
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salah  faktor yang menarik minat para pengunjung adalah karena metode yang 

digunakan sangat menarik. Seandainya dakwah Islam, penyuluhan agama, dan 

sosialisasi syariat Islam memiliki metode yang menyenangkan insyarallah 

masyarakatpun akan berbondong pada acara kegiatan keagamaan tersebut.129   

 MPU juga ada  kegiatan yang merupakan pembinaan dan pengkaderan 

terhadap  kader-kader ulama muda yang menjadi penyambung generasi ulama di 

masa mendatang. Calon ulama-ulama muda yang ada disetiap kecamatan maupun 

di desa yang dianggap memiliki kemampuan dan kepasitas keulamaan dididik dan 

diberikan pelatihan. Materi pelatihan itu berkenaan dengan managemen dan 

tanggung jawab terhadap keberagaman masyarakat.  

 Kegiatan ini merupakan upaya ulama untuk menanam syariat Islam kepada 

masyarakat mendalam secara berkelanjutan. Berbentuk kegiatan dilakukan yang 

diringi dengan berbagai metode agar dalam penanaman dan pengajaran syariat 

Islam kepada umat tidak menoton  dan dapat dengan mudah dipahami. Sistem 

yang dilakukan  oleh ulama dengan membagi sub-sub kegiatan kepada para 

peserta yang terdiri dari kader-kader ulama di tingkat kecamatan. Kegiatan ini 

terbatas pada kader ulama karena mereka telah memiliki dasar ilmu agama yang 

kuat ini  kemudian diberikan pembekalan metode dan pendekatan baru agar dapat 

dengan mudah menyampaikan kepada masyarakat disekitar, sehingga nilai ajaran 

agama tidak terputus sampai ke akar rumput kehidupan masyarakat.130   

 Memberikan ceramah agama sebagai usaha untuk memberi kesadaran 

kepada masyarakat untuk tetap istiqamah dengan bertauhid kepada Allah dan 

istiqamah pula dalam melaksanakan ajaran agama. Tema-tema yang dipilih dalam 

kegiatan ini merupakan tema pilihan yang dapat memberi semangat untuk 

melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Di samping itu juga dipilih tema yang 

dapat menjadi motivasi untuk gemar beribadah dan menghidupkan syiar Islam 

dalam kehidupan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. 

Menghidupkan syiar Islam dalam budaya dan membudayakan syariat Islam dalam 

                                                 
129Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abduullah, Ketua MPU Kota…, Tgl 16 Oktober 

2010 
130Wawanacara dengan Tgk. Amirullah Muhammadiyah, Anggota MPU…,tgl 14 Februari 

2011 
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berbagai berbentuk activitas dan sisi kehidupan.  Budaya untuk berdakwah tetap 

akan dihidupkan dan dilanjutkan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama 

terdahulu untuk menyiiarkan Islam kepada umat manusia. Namun untuk zaman 

sekarang ini yang disebut dengan industri dan teknologi perlu dipikirkan 

bagaimana bentuk dan metode dakwah yang cocok dan efektif sesuai dengan 

zaman. Kalaulah dakwah yang dilakukan dilapangan terbuka dengan mengundang 

banyak pengunjung di malam hari tentu perlu diperhatikan kemudharatan yang 

dapat mengikis nilai-nilai syariah itu sendiri. Terutama menyangkut dengan 

waktu, dimana malam hari sulit dapat dilakukan pengontrolan terhadap 

pelanggaran syariat Islam. Malah semakin terbuka kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran syariah Islam, terutama saat bepergian untuk mengunjungi tempat 

dakwah.  

 Karena itu perlu dikaji ulang bentuk dakwah yang dilakukan sekarang ini 

untuk  dapat memberi makna dan membawa manfaat lebih untuk pengembangan 

Islam. Demikian pula perlu dikaji ulang dan perlu pengembangan terhadap 

metode dakwah agar pelaksanaan dakwah tidak terkesan sebgai sesuatu yang 

salah diartikan dan salah diartikan oleh masyarakat. Metode dakwah yang 

menonton akan menjadi tontonan pengunjung, maka da’i harus memiliki action 

lawak untuk mengikat perhatian mustami’un. Sementara materi dan isi dakwah 

telah lari dari rencana karena tidak terfokus  pada visi dan misi yang akan 

dicapai.131 

 Jika diperhatikan dakwah nabi dan dakwah para ulama terdahulu sangat 

tersusunm rapi materi dan isi dakwah nsesuai dengan perencanaan yang ada pada 

visi dan misinya. Sehingga dakwah nabi hanya butuh waktu 23 tahun lebih kurang 

dunia telah berubah arah, orientasi dan warna. Dakwah Nabi dimulai dari sendiri, 

keluarga dekat dan sanak keluarga kemudian untuk masyarakat. Pemantapan 

aqidah terhadap diri sendiri, keluarga dan sanak saudara adalah perioritas utama. 

Pembentukan watak dan karakter sebagai langkah awal untuk menuju 

pembentukan masyarakat yang agamis. Jika individu-individu dan keluarga telah 

                                                 
131Wawancara dengan Tgk Asnawi Abdullah MA, Ketua MPU Kota…, tgl 16 Oktober 

2010 
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mantap aqidahnya lalu akhlak telah bagus akhlaknya maka masyarakat akan ikut 

terbentuk dalam usaha berikutnya. Akan tetapi sebaliknya apabila aqidah dan 

akhlak keluarga telah bobrok, maka aqidah dan akhlak masyarakat akan 

mengikutinya, sebab fondasi yang paling kuat dan penahan agama masyarakat 

adalah agama individu dan  keluarga. Maka Nabi ketika melakukan dakwah beliau 

mulai dari individu dan keluarga. Karena beliau berdakwah bukan untuk mencari 

kepopuleran dirinya, tetapi semata-mata hanya karena memenuhi perintah Allah. 

Sebagai firman Allah.  

 Dakwah yang dilakukan nabi adalah untuk mengajak manusia kembali 

kepada aqidah yang benar, menyeru manusia untuk tidak menganiaya diri dan 

meganiaya orang lain, dan mengajar manusia untuk memperbaiki sistem 

kehidupan yang telah dirusak oleh manusia.  

  Maka sejalan dengan itu seharusnya metode dakwah di masa modern 

sekarang ini seharusnya mengembalikan orientasi dakwah sebagaimana anjuran 

Allah kepada Nabi untuk berdakwah. Kembali menelusuri hambatan-hambatan 

yang dapat menghalangi jalannya dakwah, mengevaluasi hambatan-hambatan 

yang dapat menghalangi jalannya syariat Islam. Apalagi di bumi Aceh telah 

proklamirkan sebagai negeri bersyariat Islam, tetapi kenyataannya kemungkaran 

dan pelanggaran terhadap syariat semakin berani melakukan dengan cara terang-

terangnya. Nasehat dan fatwa ulama disimpan dan diarsipkan sebagi bukti bahwa 

sewaktu nanti ada yang melakukan penelitian bahwa Aceh pernah menerapkan 

syariat Islam.  

 Metode dakwah di Aceh hari ini harus diperbaiki, disesuaikan dengan 

perkembangan. Karena metode yang digunakan pada masa abad tengah itu 

mungkin sangat sesuai dengan waktu maka sekarang metode dakwah hari ini 

harus dilihat dalam sekarang ini. Selain dari itu juga para ulama harus sering 

membaca dengan menggunakan filaosofi, karena kaum misisnoris mengelabui 

umat Islam dengan menggunakan filsafat. Sehingga kita mudah membaca apa 

yang mereka inginkan tentu kita akan mudah melakukan pengawasan. Demikian 

kalau ulama membaca teks kitab klasik harus mampu menjabarkan dalam kontek 
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realitas hari ini. Ulama hari ini harus mampu mengembangkan tauhid sosial 

seperti yang dikemukakan oleh Amin Rais.132  

 Adapula kegiatan yang lain dilakukan oleh para ulama MPU adalah 

muzakarah para ulama.  muzakarah ini sebenarnya sangat bermakna disamping 

sangat bermanfaat kepada ulama itu sendiri  dan juga kepada masyarakat. Dalam 

kegiaqtan para Ualam dapat menyamakan persepsi terhadap sesuatu masalah 

agama baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun yang berkenaan dengan 

sistem politik dan pemerintahan.  

 

2.  Muzakarah Ulama 

 Di samping dari itu para ulama MPU mengadakan seminar-seminar 

sebagai upaya untuk memantap pelaksanaan syariat Islam. Seminar yang 

dilaksanakan itu adalakalanya berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam 

maupun dalam sistem pemndidikan yang Islami. Seperti MPU Kota 

Lhokseumawe pernah malaksanakan seminar mencari soslusi bagaimana 

penerapan syariat Islam  ditengah-tengah masyarakat modern yang sudah terbiasa 

hidup dengan budaya bebas.  Dengan pemakalah Prof. Dr. Ahmad Subagya dan 

Prof. Dr Muslim Ibrahim MA.  Pernah juga menghadirkan Prof. Dr Atho’ Muzhar 

MA., Prof. Dr Rusydi Ali Muhammad MA. Yang memaparkan materi berkisar 

bagaimana syariat Islam dapat dijalankan dengan baik tanpa terjadi kekerasan atau 

melemah tanpa kekuatan. Karena apabila syariat Islam dijalan dengan kekerasan 

dikhawatirkan bukan syariat Islam yang dapat dijalankan tetapi sebaliknya 

kekacauan dan protes dari berbagai elemen masyarakat yang diterima. Demikian 

juga sebaliknya bagaimana syariat Islam dapat dijalan tanpa ada kekuatan barang 

kali bukan syariat yang dapat dijalankan tetapi pelanggaran akan merajalela 

dimana-mana, tidak ada mampu menyelesaikan. Seminar ini bertujuan mencari 

masukan bagaimana syariat Islam dapat dijalankan dengan lancar dan apa kendala 

yang dihadapi.   

 

3. Peranan Ulama dalam mengawal syariat Islam 

                                                 
132 Wawancara dengan Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tgl 17 Oktober 2010 
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 Ulama sebagai pewaris Nabi memiliki peran lebih kurang seperti yang 

diperintahkan oleh Nabi mengajarkan agama Allah diatas permukaan bumi. 

Ulama dalam kapasitasnya sebagai warasatul anbiya’ memiliki tanggung jawab 

untuk mengimplementasikan syariat Islam secaraa kaffah dalam kehidupan 

manusia. Dan ulama juga memiliki peran yang tidak ringan yaitu melestarikan 

missi kenabian dalam kehidupan umat manusia. Tugas-tugas Nabi sepeninggal 

beliau menjadi tanggung jawab ulama. Diantara tugas Nabi adalah mengajarkan 

agama kepada umat, mengajarkan tata kehidupan yang bernilai ilahi dalam 

kehidupan di samping dari juga tugas kenabian yang sangat berat adalah 

menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam. Sebagaimana firman Allah. 

      وماارسلناك اال رحمة للعالمين

 Tugas yang mulia inilah yang dibebankan kepada ulama sebagai pewaris 

Nabi. Beban dan tanggung jawab ulama  dalam menghadirkan rahmat dalam 

kehidupan merupakan tugas yang amat berat. Menurut Abu Mustafa turunnya 

rahmat Allah sangat berkaitan erat dengan ketaatan umat kepada Allah, dan 

sebaliknya murka Allah sangat erat kaitannya dengan kemaksiatan umat. Maka 

dari itu tugas yang paling berat inilah menjadi beban ulama dalam menghadirkan 

rahmat Allah. Lebih lanjut Tgk. Mustafa menambahkan menyeru umat manusia 

untuk taat memang berat, tetapi yang  lebih berat lagi adalah mencegah umat 

manusia dari pada berbuat maksiat.133 Menyeru untuk beramar ma’ruf dapat 

dilakukan dengan lisan, dapat dilakukan melalui mimbar. Atau dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai pendekatan. Tetapi mencegah dari perbuatan 

munkar memang harus dengan kekuasaan, untuk mencegah kemunkaran tidak 

akan mapan hanya dengan melakukan pelarangan melalui lisan dan dakwah. Maka 

dari itu sebaiknya ulama harus memiliki kekuasaan dan harus berada sistem 

kekuasaan, paling minimal tidak bisa menjauhi kekuasaan. 

 Tugas lain yang tidak ringan yang menjadi tanggung jawab ulama adalah 

mengawal pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Ulama Aceh 

dari semenjak awal datang syariat Islam telah menjadi pengawal dan melakukan 

pengawalan syariat  Islam dalam masyarakat. Tgk Nuruzzahri menjelaskan bahwa 

                                                 
133 Wawancara dengan Tgk Mustafa Ahmad, Ketua MPU…,tgl 23 Januari 2011 
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tugas ulama tidak terbatas dengan aturan dan qanun yang ada dalam 

melaksanakan pengawalan syariat Islam, tetapi pengawalan itu terjadi melekat 

dengan sifat dan sikap keulamaannya.134 Sehingga salah satu tugas ulama yang 

penting adalah mengawal pelaksanaan syariat oleh masyarakat baik secara 

individu maupun kelompok masyarakat. 

 Berkenaan dengan sistem  dan cara pengawalan syariat Islam oleh ulama 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: melalui kepemimpinan yang 

nonformal, melalui lembaga dayah, melalui pengajaran dan majelis ta’lim, melalui 

pengaruh kharismatik, ceramah dan tausiyah, khutbah.135   Menurut Tgk M Daud 

Hasbi bahwa kepemimpinan ulama lebih terpercaya dalam masyarakat Aceh. 

Karena itu pengaruh ulama sangat kuat dalam menentukan sikap dan prilaku 

masyarakat tempo dulu di Aceh.136 Dari itu dapat bahwa ulama dengan mudah 

dapat melakukan pengawalan agama dan syariat Islam dalam masyarakat Islam di 

Aceh. Terjadi kesinambungan penerapan syariat secara individu dalam 

masyarakat Aceh adalah karena keberadaan ulama di tengah masyarakat sebagai 

pengawal syariat yang tidak pernah berhenti.     

                                                 
134 Wawancara dengan Tgk Nuruzzahri, Pimpinan Pesantren…,, tgl 23 januari 2011  
135 Wawancara dengan Tgk Jamaluddin Abdullah, ketua MPU …, tgl 10 November 2010 
136 Wawancara dengan Tgk M Daud Hasbi, Ketua Pengurus Ulama…, tgl. 17 Maret 2011 


