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K^ATA PENGATTTAR

{'f,Jl ,r}t d,' n*
Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah swt yang

relah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat
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Dengan iringan doa kepada Aliah swf semoga sumbangan dan
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Peneliti,
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ABSTRAK

Komunitas Aliran Sempalan di Kota Medan

Peneliti : lv{hd. Syahminan, Kamaluddin, Sulidar

Penelitian ini bernrjuan untuk mengetahui (1) Bagaimana
r, :.'-rm-s Jamaah Tabligh di Kota N,Iedan. (2) Bagaimana.komunitas

-;:::aga Dakwah Islam lndonesia (LDII) di Kota Medan. (3)
i;:rmara komunitas hmadiyah Qadiyan di Kota Medan. (4)
tr..a.i:r'iana komunitas Jaringan Islam Liberal di Kota Medan.

Pendekatan penelitian ini adalah kuatitatif dengan memakai

-:::katan disiplin ilmu psikologi sosial. lnstrumen pengumpulan
-'-. ialam penelitian ini adalah obselasi, wawancard dan studi
:. .--:rentasi.

Hasil peneiitia:l ini adalah sebagai berikut :

" i":=runitas pengiinrt Jamaah Tabligh yang paling menonjol aCalah

-:-tenaan dengan kehidupan keagamaan, ,vakni tentang salat jamaah
-,- a-iihiaicul karimah. Namun, dalam kehidupan ekonomi dan sosial
ri:asvarakatan, terkesan kurang peduli. Keluarga Pengilut Jamaah

- xiigh. ,.rntuk golengan owwairn, 'benar-benar menikmati dan
:-:iehayati dalam menjalankan apa yang menjadi dcktrin Jamaah

-::,ligh. sehiungga mereka dapat digolongkan keiompok yang
::-.i:an dalam memegang keyakinannya. Kendatipun mesti
:.:ngorbankan banyak harta. Nilai-nilai tertinggi yang mesti
:--'iankan Keluarga Pengikut Jamaah Tabiigh, adalah sebagaimana
'..rE telah ditetapkan dalam enam prinsip dasar ajaran Ja:,raah
.:rIigh. Keluarga Pengikut Jamaah Tabligh akan disenangi oleh
l€iquasa di negara manapun, kecuali Saudi Arabia. Sebab,
r3.urmpok ini tidak tcleh mengusik dunia politik dan ekonomi.

: J'::a pengikut LDII memihki komunitas yang uniiq sebab mereka

-:iat banyak melakukan pelanggar norma-norma ajaran Islam
'-q m,ami yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

lll



.tlrivitas mereka di kota Mean sudah mulai redup, karena
masl''arakat Islamnya semakin dewasa dan cerdas.

;.Komunitas pengikut Ahmadiyah di Medaru sangat berhati-hati
daiam melakukan aktivitas keagamaan merek4 sebab aliran ini telah
dilarang oleh pemerintah RI, dan MUI telah memfatwakan aliran ini
>esat lagi menyesatkan. Dengan demikian aliran ini, terisolir dalam
iehidupan masyarakat. Namun mereka hingga ini masih eksis,

ierutama di kota Medan pusat aktivitas mereka adalah di Masjid
\lubarak Jalan pasar III.

c. {dapun yang menjadi latar belakang munculnya aliran salafiyah
adalah disebabkan karena bagi tokoh-tokoh terkemuka dalam aliran
ini memandang bahwa ajaran Islarn itu sudah jauh menyimpang dari
aiaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullatr s.a.w, serta,vang
oiamalkan oleh para shahabat nabi dan tabi'in. Penyimpangan-
oenf impangan telatr membawa umat kejurang kemusyrikan,
.ehingga perlu sat'.t usaha yang sungguh-sungguh untuk
rnenyelamatkan umat ini dari kesesatan, <ian mempertahankan islam
iari serangan-serangan lawan yang memakai metode filsafat dalam
nengkaji aqidah Islarn. Komunitas atiran Salafiyah berkeinginan
::an:k memfirifilcsi amalan-amalan yang menyimpang dari praktek
amaian Rasuluilah saw dan para sahabatnya.

: Pengii<ut .Iaringan Islam Llberal. komunitas mereka sama seperti
:ala pengiic.rt Islam pada urnuiiinya. Hanya dalam wacana niereka

=ring <iianggap "menyeleneh", namun aktivitas sosial mereka tidak
rcrbeda dengan kaum Muslimin pada umumnya.

a fidak semuii aliran sempaian digoiongkan sesat atau menyesatkan.
Ierkadang alira.r sempalan memang terkesan. berlebihan dan

:erbueda dengan dengan kaum Muslimin pada umumny4 tetapi bila
::ielusuri dari ajaran Islam, mereka belum tergolong dalam kategori

=sat darl menyesatkan. Bcleh jadi, mereka dalam menafsirkan teks-
:eks keagamaan yang ber'oeCa, seperti ada yang hanya rnenggunakan

"cendekatan tekstual sajq ada pula y-ang hanya kontekstual, dan ada

::ienggunakan kedua pendekatan ini dalam memahami teks-teks
risQ&rrraarlyang ada dalam Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN

Belakang Masalah

i.,Lran sempalan dalam Islam adalah nama lain dari sebutan

-:,--nleleneh" dari pemahaman mayoritas umat Islam. Aliran

:e*embang di Indonesia dengan corak yang beragam.

iL-an sempalan adalah berbeda dengan ajaran murni Islam

::::'iu't mayoritas umat Islam di Indonesia. Banyak faktor yang

belakangi munculnya aliran ini. Boleh jadi, Iatar belakang

yang kurang atau menyimpang, politllL ekonomi, sosial

bahkan sampai pada sekedar mencari popularitas.

Dari waktu ke wakhr, begitu banyak. bermuncuian dan

aliran-aiiran sektarian yang dianggap "menyeleneh" oleh

baik ditopaag dengan ketetapan huklm maupiln yang

.:ljr di Indonesia. Dari mulai AirmaCiyah" Komunitas iamaah

Lembaga Dakwah Islam ladonesia (LDii), Jamaah salafi

j allg popular dan berkembang sekarang ini Jaringan islam

ienomena ini bukanlah hal yang baru dalam pejalanan sejarah

:- Lrdonesia- Kisah Syech Siti Jenar yang drhukum pancung

: --" \\-ali Sanga di Kerajaan Demak mungkin dapat Lita tarik

::::k a*'al kekuatan negara dalam menertibkan atau dengan
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i'= )'ang tebih kasar menindas aliran-aliran yang dianggap

-e:.,'impang dari ajaran agama utamai Namun jika ditelaah lebih

-, .::r. apakah yeng menjadi penyebab suburnya aliran-aliran

=::":alan ini dalam konteks lndonesia?

Dari awal kedatangan Islam di Lndonesia, unsur sinkretisme

:arla sangat kentat mempenganrhi perkembangan agama Islam. Pada

:---- - arx'al, masyarakat di wilayhh nusantara adalatr masyarakat

-::3nut agama Hindu dan Budha serta berbagai sistem kepercayaan

.r:.:" )'ang telah lebih dulu ada di tengah masyarakat. Paham

-:::reistik tslam sangat jauh berbecia dengan sifat poiitesitik

--l -::Budha serta sifat panteistik sistem kepercayaan lokal.

:3',:€caan ini pada masa awal penyiaran Islam di Indonesia

=,r-galami proses sinkronisasi dimana sebagian dari ritual ajaran lama

:,=bil dan menjadi bagian dari ritual aganra baru.2

Bagi kebar-iyakan pemeluk agama baru, sinkretisme muatan

:r-' ini dalam banyak kasus menjadi hal yang utama dibandingkm

.tr-Jr rukun-rukun yang seharusnya menjadi amalan utama dari

;;=::ra vang dianutnya dalam hal ini Islam. Hingga saat ini, bentuk

.:-.:::rsme ini juga masih banyak dirayakan ditengah masyarakat

-:<:: berbagai acara "grebeg", "larung", dan lain-lainnya. Kegiatan

:- -:\a tidak dilakukan dianggap dapat membawa bencana bagi

t Prod.lokusumo, Hcsan Mu'arif dan taufiq AMullah, Seiarah Umat Islam
*a4 PP MUI, Jakart4 1991, hhn. 125.

zttid. btm.3s.
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=1..-. 
ara-kat yang memp€rcayainya. Bentuk praktek ini dapat dianggap

is ra,iai bentuk sinkretisme politeistik/panteistik kedalam ajaran

-ra Islam karena dalam setiap prakteknya sebagian menggunakan

i:."-,L]a dalam agama Islam. Dalam perayaan ini bentuk penyearahan

:_-" :rhadap ilah-ilah yang dipuja diberikan dalam bentuk pemujaan

js-_, Dan pemujaan kuburan-kuburan keramat dapat kita telaah juga

=:.gai salah satu'bentuk sinkretisme tersebut dimana yang dianggap

rriJa-r pemberi rahmat adalah leluhurleluhur yang Cianggap

-e:ji iki kelebihan spiritual.3

Dari sisi psiko-sosiologis, menjamurnya aliran-aliran ini juga

=*.:=: 
disikapi sebagai terjadinya perkembangan negatif masyarakat

-,; :: menghadapi perubahan-perubahan disekitar mereka-

ii.r-::.kpastian kehidupan membuat banyak dari anggota masyarakat

;Ea mengalami keguncangan pegangan hidup dan krisis keimanan.

-,- .-,anji akan kehidupan yang iebih baik di d,rnia dan kehidupan

---. :*L:an datang yang diharapkan merupakail pencapai "taken for

:-:-- ",f' atau datang begitu saja tanpa ada usaha-usaha untuk

::-::;3trin)'a- Saat janji-janji terasa semakin jauh maka para

;o-rii asama di masyarakat mencoba mencari pegangan-pegangan

, - :.=g sepertinya dapat memberikan jalan pintas ke n'juan akhir'

i:se,r Mu'arif Anbary, Menemukan Peradoban Islam; Arkeologi dan

_F :-_<j penelirian Arkeologi Nasional. Jakart4 1998, hlm. 50. lihat juga' JLA

l, :ri;c.' ;ar Rini<ers, tsabat Qerbon, V'ts.G Volume IXL' l9l4 hlm' 17'



Kurangnya pemahaman menyeluruh seoftIng penganut agama

:rer.rpakan salah satu faktor tumbuh kembangnya aliran-aliran

ini. Pemahaman menyeluruh terhadap ajaran agama menjadi

;enting dalam menangkal masuknya pemahaman agama yang

Terkadang saat seseorang yang tidak memiliki cukup

dan pengetahuan mengenai ajaran siratu agama

agama tersebut, yang terjadi adalah keluarnya dalil-dalil

:enl.impang yang digunakan orang tersebut untuk memutupi

Begi penganut agam4 politisasi agama juga me";pakan salah

irilangnya kepercayaan terhadap agarna tersebut. Di

sejak terbuka iebamya pintu demokatisasi, begifu banyak

',n cendiiciawan agama dalam hal ini Islam, terjebak dalam

politisasi agama. Saat sang tokoh melalnjkan peryirnpangan

sa<iar maupun ti<tatc maka yang per.afila kali menjadi

adalah agama yang ia gunaka-'r sebagai kendaraan. Hal

=en1'ebabkan 
pemeluk agama tersebut yang masih berada di

arau pemeiuk- dengan pemahaman sempit da.n ditambah

= :,-..ror keimanan yang kurang akan menyebabkannya i iakin
I

fe gangan terhadap kepercayaan dan keirnanannya-

'ran1'ak kasus, pengikut utama aliran-aliran ini adaiah

! ar-s ada di bangku pendidikan. Pada tingkat ini, kaum

:r:-.h dalam proses pencarian jati diri. Dengan sifat

r.'i:il muCa banyak mempertanyakan penyimpangan-



yang mereka zrnggap terjadi di agdma yang selama ini

:rj :rlut dan yakini.

). l unculnya' aliran-aliran sesat' menurut versi MU I merupakan

s:3lagalan dakwah. Materi dakwah yang disarnpaikan selalu

:ronoton da1 lebih banyak nualrsa ketidak seriusannya. Oleh

:.;.r- dakwah para pendai tidak lagi bersifat mengajak tapi lebih

memprovokasi sehingga mudatr sekali memunculkan

di kalangan umat. Penyampaian materi dakwah yang

:an moncton akan membuat audience selalu mencari format

:=gaiaman-pengalaman yang sudah terjadi di [ndonesia,

-.-:i'rls Ahmadiyah Qodiyan, patut dijadikan sebagai cambuk

-:=perbaiki materi-materi dakwah ke depan yang bersifat

=.ional dan mendidik. a

.i.' )ang tak kalah pentingnya menyalut muncuinya aliran

r iala-h ketika institusi keagamaan mendapatkan legitimasi

-.:-- :ia-.a dari F€nguasa narmrn kurang respon terhadap

:::svarakat. Fenomena ini mengakibatkan komunikasi dan

'' - ::: {iirar Zein, Pelunjuk Al-Qur'an Dalam Pembinosn Aliran Sesal,

:::r: l'-.rj1. Tentang munculnya aliran sesat atau sempalan ini, Akhyar
: -iiua: dugaan bahwa munculnya aliran-aliran sempalan di atas

:;:ji Diras terhadap institusi keagamaan yang lebih banyak mengurus

: : ::.:-.pada orang-orang awam. Sekiranya masyarakat bawahan tetap

,- i:::-aliran sempalan dimaksud sudah ketahuan dari awal sebelum

r-.:-\ :encur?hkan perhatian kepada anggotanya dan mengabaikan

==;,i'::)a- Kuat dugaan, jika masing-masing ormas mengefektifl<an

:;-1 : 1-r-aliran sempalan dimaksud tidak akaa pernah ada, dan

Kesaiahan yang paling fatal lagi adalah bahwa onnas-ormas

.--s C-iperlukan adalah keteladanan." Ibid
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internal umat memburuk ditambah lagi materi dakwah

berkisar lawakan da.-r provokatif. Munculnya aliran-aliran

belum mutlak merupakan kesalahan mereka secara totalitas,

:eiapi semua kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk

rehabiliksi. Oleh karena ihq pendekatan yang harus

adalah pendekatan kemanusiaan dengan mengemban pesan-

xebenaran yang mudah diterima oleh akal.

Pernrmbuhan aliran sempalan ini diperkirakirn ?rkan terus

karena latar belakanglya tidak semata-mata persoalan

akan tetapi bertaii temali iengan aspek ekonomi,

politik, hukum, dan sebagainya. OIeh karena itu,

keislaman dipardang sudatr pada waktunya

strategi be'rsama untuk menghadapi gelombang pasang

>ernpalan ini. Pimpinan ornas isiam hendaknya dapat

persoalan ini menjadi agenCa bersama. 5

Serdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk

iebrh lanjut dengan mengangkatnya menjadi suatu judul

1'aitu "Komunitas Muslim Sempalan di Kota Medan."

- :": fudw'an Lubis. Agendc Berat Umat 1s/arz, Republika Online, 9



Lingkup dan Masalah Penelitian

.\Japun ruang lingkup dari penolitian ini adalah Komunitas

>empalan di Kota Medan. Sedangkan yang menjadi fokus

penilitian ini adalatr bagaimana sebenarnya Komunitas

-mpalan di kota Medan. Dari pokok masaiah tersebut akan

lagi kepada sub-sub masalah, yaitu

. 3agaimana komunitas Jamaah Tabligh di Kota Medan.

'3agaimana komunitas Lembaga Dakwah Islam lndonesia

:DII) di Kota Medan.

. Sagaimana komunitas hmadiyah Qadiyan di Kota Medan.

' 3:gaimana kornunitas Jamaah Salafi di Kota Medan.

' 3""saimana koncunitas Jaringan Islam Liberal di Kota Medan.

Penelitian

\-iaia umurn tujuan penelitian ini adaiah untuk mengetahui :

' 3;armana komunitas Jamaah Tabligh di Kota iv{edan.

,:.i3:mara komunitas Lembaga Dakwah Isiam indonesia

-l -- di Kota Medan.

. i"';:rm3rla komunitas hmadiyah Qadiyan di Kota Medan.

:..u=rnana komunitas Jamaa-h Salafi di Kota Medan.

. r":::::'T!ara komunitas Jaringan Islam Liberal di Kota Medan.

Penelitian

:;--t,:ian ini diharapkan berguna unhrli :
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:. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi pemikirao bagi mengisi khazanah

keilmuan Islam, terutama dalam dak\4rah Islamiyah.

-. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi

kontribusi pemikiran dalam merekonstruksi perilaku

kehidupan komrmitas Muslim sempalan di kota Medan,

sekaligus menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan untuk penelitian lanjutan.

Perspektif Teoretik dan Studi Pustaka

1. Jameah-Tabligh

ia-maah Tabligh sebagaimana dikemukakan di atas merupakan

dakvvah internasional yang bergerak langsung dalam

masyarakat. Jamaah Tabligh id didirikan oleh Syekh

Muhammad ilyas (1887-1948 M). Maulana Muhammad

-(ama kali belajar ag ma pada ka.kelc'rya Syaikh Muhammad

Beliau adalah seonang guru agama pada madrasatr di kota

Kakeknya adelah penganut mazhab Hanafi dan teman

i$rrai g ulama dan penulis Islam terkenal, Syaikh Abul Hasan Al-

- -{n-Nadwi. Sejak saat itulah beliau mrilai menghafal Alquran.

i;cil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya.

memilki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah.

Nlamah Asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai



Hind (guru besar ilmu Hadis pada madrasah Darul Ulum

pernah mengataka"l "sesungguhnya apabila aku melihat

ilyas aku teringat kisah perjuangan para sahabat".6

\laulana Muhammad Ilyas rnenghawatirkan kondisi umat,

di daeratr Mewat yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam

kepada kondisi masyarakat jahiliah vang ditandai antara

ibadah

'id tidak lagi berfungsi sebagai pusat dakwa"h dan agama.

akhlak

maksiat yang semakin menyebarT

:-ral ini kemudian menguatkan i'tikadnya untuk 
-berdakwah

r:=udian diwujudkannya dengan membentuk gerakan jama'ah

--:- 1977 yang bertujuan untuk rnengemballk-an rnasyarakat

:::.ran islam.s Cuna menata kegiatarr jama'ah ini dibentukiah

kerja dakwah jari.a'ah yang disebut hirarici, yang berbeda

- t'=--, ar*"-* ,," Penggagas Jamaah Tabligh'' dz am Republika
.3 Februari 2004, http://www.republika.co.id- cii do*nroad tanggal i3

- Abfrl Aziz Dahlan, dkk CEd.), Suplemen Ensikopedi Islam, Op.cit,blm.

-::*;:a.l Coverage: Jama'ah TabliglL Indonesia Weeily, Third Edition - 7
:= : $-*-w.geocities.con/CapitolHilV4922/indol.hml. Di download
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;lrr:m".-ie- dekwah lainnya, yang kemudian dikenal dengan

-.;'- Tabligh.e

:,r--:*<u )'ang menjadi pegangan Jamaah Tabligh, sebagian

;,:'1- :-:erjemahkan ke dalam bahasa lndonesia (berbagai

- -::"::esia) dan bahasa Malaysia (Melayu) yang diterbitkan

;'1:-a rPenang), Malaysia" oleh Penerbit Dewan Pakista. Di
-rr--*:i-a-r i'ang sudah diterjemahkan tersebut :

i:$ih \{uhammad Yusuf Kandahlawi, menulis tentang :

-*-taft as-Sahabaft (Kehidupan Para Sahabat) dan Amani

.{cmzr (Sebuatr Kitab tentang Hadis).

\r::;lana Muhanrmao Z,akaiya, melulis :

. FsChilah Zikir (Keutamaan Zik:,r).

. Fadhilah Shalah(Keutamaan SalaQ.

: sChilah Qur'an (Keutamaman Al-Qur'an).

: ;dh i ! ah Tabligh (Keutamaan Tabligh).

: ;ihi I ah R.amadhan (Keutamaan Ramdhan).

: ;.{hi ! ah Sadaqah (Keutamaan Sedekah;.

$,,i: " r''ia .{shiq Elahi menulis, Enam Prinsip Tabligh.

\arrawi, Riyadh ash-Shalihin (Taman Orang-Orang

--n- :--s, LIi an-Nadwi, Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana
' .: =-:-: .rrjemahal. cet l, (Darun Nukman: Kuala Lumpur, 1991),

a

I

a
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L Lembaga Dakwah fslam Indonesia &Dff)

Lembaga ini didirikan oleh Nurhasan Llbaida,\ Lubis, pada

!EE-:).a bbernama Darul hadis pada tahun 1951. karena ajarannya

m:ahlianm masyarakat Ja*'a Timur, maka Darul Hadis <iilarang

nic; Pengawas Alimn Kepercayaan Masyarak-at (PAKEM, Jawa

Thx. Setelah dilarang, Darul Hadis itu berganti nama dengan nSma

Eir- .tramaah. Karena meresahkan masyaraka Islam Jamaah dilarang

ihEm:sadmn SK Jakasa Agung RI No. Kep-08tD.A.ll0.l97l, tanggal

lS 'lmober 197i. pada masa-masa berikutnya aliran ini menamakan

rfor1 zden gan Lembaga dakwa.h Islam lndonesia. I 0

3. -{hmadiyah Qadiyan.

-r,hmadiyah Qadiyan adalah suatu aliran yang berasal dari

hirc- ;ang pendiriuya adalah lvfirza Ghulan Ahrr.rad. Aliran L'j di

h,:n*ra telah dinyatakan teriarang. Bahkan Majelis Ulama

immcr=ia menyatakan aliran ini di luar Isiam, yakni sesat.

>-ara itemologi, kata "salafiyah" berasal dari akar kata

{tu..r:,-:-. rang berarti'lerdahuiu", atau masa lalu", yang merupakan

JBlsE r:- dari kata "khulupun", yffig berarti; kemudian atau yang

urrrL'- -.akangaa. $edang menurut terminologi; salafiyah itu dapat

H^rtoco Ahmad laiz (2M6), Aliran dan Pahan Sesat di Indonesia,
rre:a. ;sala Al-Kautsar, b.73-74.
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dm:tan sebagai 'metodologi berfikir dalam memahami ayat-ayat al-

,Qgr'-m. 1a:g berkaitan dengan masalah aqidah Islamiyah, terutama

ryir-l..:r 1'ang tergolong muksyabihat. I I

d Aliran Salafiyah

S€cara itemologi, kata *salafiyah" berasal dari akar kata

*So,;sr;e". 
1'ang berarti "terdahulu", atau masa lalu", yeg merupakan

hnrc hra dari kata "khulupun", yang berarti; kemudian atau yang

moxu lslakangan. Sedang menurut terminologi; salafiyah itu dapat

dunren sebagai "metodologi berfikir dalam memahami ayat-ayat al-

(tun"x. g.ang berkaitan dengan masalah aqidah Islarniyatr, terutama

rfxE-rlw 1'ang tergolong mutasyabihat. 12

\fsncermati definisi saiafiyah secara terminologi di atas, maka

.mffi rteiekan bahwa salafiyah tidak melihat pada wakru dan tempat.

!rm,r -:bih menekankan kepada metode ircrfikir daiam mematrarni

tr;rm*q" z: al{Jur' an terutama ayat-ayat mutasyabihat, karenanya setiap

r'l,*.r,d ,:,: kelompok yang cara berfikirnya menggunakan metode

: rrn,m salal kendatipun dia atau kelopok itu lahir pada abad

xrg- r,aka ia digolongkan kepala kelompok salafiyah.

r u;rr - - -:ia-a i996, h. 120.
-* i:rla..na dlrk., EnsiHopdi Mini,

ir u.-rr r: - ---(arl- 1996, h. 120.

Sejarah don Kebudayaan Islam,

Sejorah dan Kebudq,oan Islam,
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5" Jaringan Islam Liberal.

- 
= 
-:-tn merupakan mazhab baru daiam kajian pemikiran

- :e:al (hurriyahl\y) artinya merdek4 bebas,l3 tidak terikat

i;-iiiu mazhab atar: pemikiran pada masa silam. Adapun

: : + berpikk lslam Liberal, tampaknya mereka adaiah

( i'ang berusaha melakukan interpretasi baru atas doktrin

-slam. yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah),

atas sejarah sosial dan konteks sosial masyarakat Islam

ilmu bahasa kritik sejarah, dan snrdi ilmu-ilmu sosial.

--ggaii islam secara subtansinya- Pengamalan Islam Liberal,

-..-j. secara syariat semata tetapi berusaha menggali dan

:: serta menerapkan hakikat (subtansi) Islam secara

. Dengan cara ini diharapkan Islam dapat eksis dan

i:=":iiang zafriari.

- :.Jurn€Si4 Jaringan Isdlam Liberal telah membuat suatu

,"--J tebih dikenal dengan JIL (Jaringan Islam Liberal)

-:-: : -:ara lain Ulil. Abshar AMalla. Ulil Abshar Abdalla

- ---r.r-r Freedom lnstitute, Jakarta dan Koordinator Jaringan

. :':-- JIL) Jakarta. Saat ini sedang mengikuti program Ph.D

-*.r :-: :- niversiiy Amerika Serikat. Sangat aktif menulis di

:*r::a massa dan jumal. Bukunya" ant3m lunl. Membakar

., - \r.*ra*r+ir (1997), Kamus Al-Munawwir Arsb-indonesia
i: i \.iu3, Surabaya: Pustaka Progressif, h. 25i.
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ltlen; Pergulan Agama privat dan Publik, ( Bandung :

i 1999), Meniadi lvfuslim Liberal, Jakarta: PenerbitNalar,

\{:rurut Kamu Biar Bahosa Indonisia, komunitas adalah

rrganisme atau orang yang hidup dan saling berinteraksi di

-::ah tertentu; arti sederhananya adalah masyarakat.'o Bila

. 5 pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa komunitas

suaru kelompok rnasyarakat tertentu. Adup.,tU pengertian

-:-- j:lam penelitian iri, adalah kornunitas Muslim, yaitu suatu

T1r,ir lr{uslim yang memiiiki aliran tertentu yang berbeda

r:. : inpok masyarakat Iv{uslim lainnya.

r-.r :.r n r ang telah Laiu

-=-:lilian berkenaan ciengan komunitas Muslim sempalan di

, r':- secara komprehensif, sepanjang yang peneliti ketahui

- :: -:';Ilan. Dengan demikian, berdasarkan telaah peneliti,'

r-. -'enelitian yang berkenaan dengan fokus penelitian ini,

kiurr.lr::{ .--"liCikan dan Kebudayaan R[, 1988), hlm.454-

rs:: i: :e:elitian ini adalah baru dan signifikan untuk ditelilti.
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Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

-':nis penelitian ini penelitian lapangan (field research)'

penelitian menggunakan pendekatan krral iutif deskriptif'

(arena pertimbangan praktis, penelitian ini juga cenderung

i kompleksitas dan proses. Selain itu, sebagaimana

oieh Williams yang dikutip Sanafiah Faisal, penelitian

--:rdesi<ripsikan latar dan interaksi yang kompleks, atau

variabel menurut pandangan dan defenisi pa:tisipan

:::et dilalrukan dengan pendekatan penelitian kualitatif.15

lainny4 permasalahan akan dijawab merujuk kepada

:emaknaan dan pernatraman, ketiga hal ini merupakan yang

:Jam penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan uatuk

komunitas Mustim sempalan di kota Medan. Dengan

i.:ajian terhadap sebuah fenomena har'.:s dilakukan dengan

rs konteks yarrg rnengitarinya, da"'i hani'a mungkin

dengan pedekatan kualitatif.

Ernen dan Lokasi Penelitian

-{dryn yang me4iadi Subjek penelitian ini adalah komunitas

di kota Medar,, berdasarkan survey awal banyaknya

:,-= ri Faisal, Pengumpulan don Anolisis dota dalom Penelition

- -::.:1 Surhan Bungir., *Analisis Data Penelitian Kualitatif', (Jakatla :

2003). htm. 65.
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Muslim sempalan di kota Medan, maka akan diambil

kunci (lrey informan) hanya 5 keluarga saja. Adapun

yang akan menjadi informan kunci Lri dibagi kepada tiga

yaitu; (1) keluargakaya" (2) keluarga sederhan4

-", keluarga yang tergolong miskin. Sedangkan untuk pemilihan

-ngambilan informan penelitian ini adalah melalui purpossive

lnsfrumen PengumPulan Data

D.lam mengumpuikan data penelitian ini, dilalorkan beberapa

- Observasi, teknik observasi yang digunakan adalah

pengarnatan dan bersifat partisipan, di mana peneiiti

bertindak sebagat pengamat dan terlibat langs'.rng dalam

kegiakn subjek penelitian. Metode observasi ini sekaiigus

aka-n dignaican sebagai analisis siiang tehadap data yang

diperoleh melalui wawancara.

- Il'awancara. Penelitian ini menggunakan wawancara

mendalam (indept interview). informasi hasil wawancara

dicatat dalam catatan lapangan. Wawancara ini dilakukan

'l|r:oossr'\e sompting (teknik pengarnbilan sampel purpusif), sampel yang
,- \Tara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan

,. id:. arau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan

+:_-.:- rang dilalrukan daiam teknik random. Lihat, Sanapiah Faisal, Formot-

Sosial, (Jakarta : RajaGrafindo Persad4 1999), hlm. 67.
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secara berkelanju'tan dan berulang-ulang' Pengulangan

\\.awancara dilakukan guna melengkapi informasi dari

<onfirmasi. Artin,va setiap ditemukan adanya informasi

jarijawabanpertanyaan.dankesimpulan-kesimpulanawal

.'ang berkembang senantiasa dikonfirmasi ulang kepada

hforman. Ini dilakukan untuk mempeoleh kepastian dan

kevalidan data yang diperoleh atau dengan kata lain cira

lemiklan merupakan bagian dan trianggulasi yang

nemang disarankan dalam penel itian kual itati f'

- Dakumentasi. Penelitian ini dalam nlengumpulkan data

::engounakan dokumentasi, yakni rekaman peristiwa yang

.::ih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan

iehidupan keluarg4 dan memerlukan interpretasi yang

:<fruburgan sangat dekat <iengari konteks rekaman

:<rsli\,l'a tersebut. Oleh karena pijakan utamanya a<iaialt

_..ira-maknamasalaiudanrnasaki.niatasreintepr:etasi

r-:1ek penelitian terhadap suatu obyek atau kasus lenentil'

-iigan demikian, data yang digali dari warvancara cian

:€:garnatan diperlukan suatu dokumen'

: *:rsriur Penelitian

'- ,--: -: pe;elitian mencahup beberapa kegiatan sebagai

sesungguhnya diplitian pendahuluag Penelitian



trianggulasi, kategonsasr
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dan pengorganisasian data"

analisis data.

.\dapun untuk trianggulasi dalam penelitian bererti membalas

data yang diperoleh selama penelitian, baik cara

maupun hasil perolehannya. Moleong,lT membedakan

:racam trianggulasi,ls yaitu (1) trianggulasi penggunaan

i 1) trianggulasi dengan metode, (3) trianggulasi dengan

lan (4) trianggulasi dengan teori.

)'{engingat keterbatasan penelitian ini baik dari biaya, tenaga,

maka peneliti hanya menggunakan trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara

semrur informasi y'ang diperoleh dari beberapa sr.rmber

::b1'ek penelitian. Sedangkan trianggulasi dengan metode

::ngan mengg,.rnakan lebih dari satu strategi penelitian

sebuah infonnasi yang sama.

Data

data adalah teknik yang digunakan untuk memaknai

pemahaman dari ratusan atau bahkan ribuan

atau gambaran perilaku yang terdapat dalam catatan

.'\{".leong. Metodologi Penelitian Kualitat$ @andrrng : Remaja
:.n. 195.

adalah teknik p€meriks&ln keabsahan data yang

iang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
::rtadap data itu.
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'eAdapun untuk menganalisis makna kegiatan dengan cara

data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data-

kesimpulan atau verifikasi data selama dan sesudah

daia. Proses analisis data meliputi tiga tahap, yaitu :(1)

-ta (2) Penyajian data., dan (3) Kesimpulan.

3 .a beqpedoman pada pandangan Lincoln and Gubq maka

-::capai tn$worthness (kebenaran), dipergunakan teknik

transftrabilitas, dependalititas, dan konfirmabilitas yang

proses pengumpulan dan analisis data.

1.l::'rrut Lexy J.lvloleong20 proses analisis data adalah sebagai

Meneiaah seluruh Cata yang tersedia.

Mengadakan redulisi data yang dilakukan dengan jalan

membuat abstraksi.2r

lvfenyus'.rn data daiam satuan-safrian.

Mengliategorisasi data.

Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Penarikan kesimpulan.

: -:<:i C. Bogdan & Sari Knopp Bikien, Qualitative Research fc
, - .'."'roduction to Theory and Metdods, (Boston : Al!1m and Bacon, Inc,

atlqJ.Moleong Metodologi, Op.cit, hlrn. 190.

rlkaksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan
yang prelu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

[m.ru*



{nalisis data di atas, dapat diringkas menjadi pengumpulan

i data penyajian tiata dan penarikan kesimpulan.

Penulisen taporan Penelitian

l::lulisan Laporan Penelitian ini terdiri atas lima bab, dan tiap-

'Jirinci lagi kepada beberapa sub bab. Hal ini agar dapat

rang lebih jelas dan rinci serta lebih sistematis.

3:r i. pendahul'aan dalam bab ini tediri atas tujuh sub bab,

:€:.arn4 la,tar belakang masalah. Kedira, ruang lingkup dan

:enelitian. Ketig4 tujuan penelitian. Keempat, kegunaan

Kelim4 studi kepustakaan. Fieenam, metcdologi

Ketuj',rli, sistematika laporan p,enelitian.

i-:.: II. pengenalan kawasan penelitian. Daiarrr bab ini terdiri

::,:,ai sub bab, ;raitq pertarna, ciemcgrafi kota Medan.

sosial kemasyaraliatan. Ketiga" kehidupan ekoncmi

r:3empat kehidupan keagamaan.

: ": III. beberapa kornunitas Muslim sempalan di kota Medan.

:".: uti terdiri atas enam sub bab. )'aitu, p€rtama, pengertian

..:::.alan. kedua" jarnaah Tabligh. ketiga, Lembaga Dakwah

--:-.:esia (LDII). Kerapat. ehmadila,\ Qadian, Dan kelim4

-. am Liberal.

: - f\'. deskripsi hasil penelitian. Dala-m bab ini terdiri atas

:".:. 1'aitu, pertama, taraf kehidupan ekonomi komunitas
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^\{usiim sempaian di kota Medan. kedu4 kehidupan keagamaan

komunitas Muslim sempalarr di kou Medan. Ketig4 kehidupan scsial-

i^emasyarakatan komunitas Muslim sempalan di kota Medan.

Bab v, penutup. Daram bab ini tediri atas dua sub bab, vairu.
r:simpulan. kedu4 rekomendasi.



BAB II

PENGENALAN KAWASAN PENELITIAN

L Demografi Kota Medan

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar atau 3,60/o dair

--*:] ah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota
-.- <abupaten lainnya, kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif

, -::.-. irtspi jumlah penduduknya relatif ba-nyak. Secara geografis kota

:-: terletak pada 3o 30'- 3o 43' lintang utara dan 98o 35' - 98o 44'

- - -: lmur. Oieh karena itu, keberadaan kota l{edan mirins ke utara

-; :erada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan 1,aut.22

Secara administratif wilayah kota Medan hampir secara

berbatasan <icngan daerah kabupaten Deli Serdang, ya.itu

barat, selatan dar: timur. Sepanjang wiiayah utara ircrbatasan

dengan seiat Meiak4 yang merupakan saiah satu jalur

ter.cadat rii dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah

yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya

perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografi kota

didukung bleh daerah-daerah yang kaya Sumber Daya

seperti: Deli Serdang , Labuhan Bahr, Simalungun,

- L rhat www.http:/ipemkomedan. go. id

22
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-:*-eiuli Utara Tapanuli Selataru Mandailing Natal, Karo, Binjai dan

, ---.ain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi, mampu

-: *-:,udkeil pelbagai kedasama yang saling menguntungkan, serta

* 
=--:*kung daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah

'-; 'rerada pada pinggir jalur pelayaran selat Melaka, maka kota

:: :--l perdagangan barareg dan jasa, baik perdagangan domestik

- , -. -:r luar negri (eksport-import). Posisi geografi kota Medan ini

: :-- :rendukung perkembangan, perturnbuhan dua daerah secara

" -r j r;ru daerah terbangun Belawan dan pusat kota Medan saat ini.

Berdasarkarr data penduduk tahun 2007,penduduk kota MeCan

,*ii -. diperkirakan telah menc apai 2, 067,288,iiw4 dengan jumlah

"r.r*ri i. 039, 681 jiwal iebih besar ciari pria (1.027,607 jiwa).

:-- renduduk tcrsebut diketahui mei.rpakan penduduk setempat,

:--::,r.,r: penduCuk pendaiang diperkirakan lebih dari 500.000 jiwa

*:* :::.ipalian peadu<iuk commuters. Dengan demikian kota Medan

-::r-f;:r:a salarLr saiu kota dengan j'umlah pendudulc yang besar,

;r"r *r+.i: :emiiiki deferer iiasi pasar.23

i,::jaan penduduk atau demografi kota Medan cukup rapat

:;: :.i r j berfiuakfuasi, cian sekaligus merupakan modal

"!!n: *r-:::?lr bagi kota Medan. Program Pemerintah tentang

. ::S io,a \{ertan tahun 2007.
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kependudukan di Medan meliputi : l) Pengendalian kelahiran, dan

Ftnumnan tingkat kematian bayi dan analq 2) Usaha mempeipanjang

:sia harapan hidup sert4 3) Penyebaran penduduk secara seinibang.

Pada tahun 2006, diproyeksikan penduduk Kota Medan

:rencapai 2 067 288 jiwa. Dibanding hasil Sensus penduduk 2000,

:=:adi pertambahan penduduk sebesar 163 015 jiwa (0.92 persen).

lcngan luas wilayah mencapai 265,10 km2, kepadatan penduduk

:::icapai 7 798jiwa/ km'?.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindah

r-:--, kelestarian sumber daya alam dan fungsi llngkungan hidup

r:--:E-qa mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal.

l.::litas cian persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pacia

" :-'i'E keseimbarrgan antara jumla,\ penduduk dengan da,va dukung

*r-.--:re oleh lingkungan dan pembanguuul ekan menimbulkan

a 'r.:-:.1 sosial ;-ang kompleks, di mana penduduk menjadi beban bagi
-i 

-:._iL:t rnaupun sebaliknya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Medan 1998-200624

Keterangan

Naik lebrh kuang 1,2

- 
-i -::.:rr : BPS Kota Medan 2007

1,901,067



IXlihat dari struktur umur penduduk, kota Medan dihuni lebih

.751 jiwa berusia produktif (15-59 tahur). Seianjufirya

-. :irskat penditiikan, reta-rata masa sekolah penduduk telatt

. -:.5 tahun. Dengan Cemikian kota Medan secara reiatif

kerja yang cukup, .vang dapat beke{a pada pelbagai

samada jasa perciagangan, mahupun industri

>e perti ki lang pembuata:: 
- 
alat-alat elekn'ik.

Peraturan Republik indonesia No. 35 tahun 1992

beberapa kecamata:r Sumatera Utara yang

kecamatan pertambahan di kota Medaru sehingga dari

.a1u diperluas irrenjadi 2l kecamatan rian terdiri dari

:-'rruk lebih rinci perhatikan tabel berikut ini :

25

1999 1,9c2,500 Pertahun

2000 1,904,273

1,926,520

2002 1,963,855

2003 1,993,602

2004 2,036,195

200s 2,410,675

2006 2,067,299
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Tabel 2

\ema Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Medan25

.,' Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Ket.

I Kecamatan Medan Tuntungan 9 Kelurahan

(ecamatan Medan Johor 6 Kelurahan

iiecamatan Medan Amplas 7 Kelurahan

Leca:natan Medan Denai 6 Kelurahan

(ecamatan Medan Tembung 7 Kelurahan

-*,:camatan Medan Kota 12 Kelurahan

i,-amatan Medan Area 12 Kelurahan

Lec:matan MeCan Baru 6 Kelurahan

-*, lcamatan Fdedan Fr;lonia 5 Kelurahan

I {-:amatan Medan Maimun 6 Kelurahan

I ,." r; ".natan 
lvledan SelaYang 5 Keiurahan

r, -::naian Meda"1 Sunggal 6 Kelurahan

I ", -amatan Me<ian Helvetia 7 Keiurahan

i";; ::natan M ;dan Petisah 7 Kelurahan
'.. 

:;.=-r:latan Medan Barat 6 Kel-uLrahar

l. :;a-naan Mecian Timur 9 Kelurahan

r.-{.iatan lv{edan Deli 5 Keluratran

- !.-:,=r : BPS Kota Medan 2005



i Kecamatan Medan Labrrhan 4 Kelurairan

: Kecamatan Medan Belawan 6 Kelurahan

- Kecamatan Medan Marelan 4 Kelurahan

- Kecamatan Medan Perjuangan 9 Kelurahan

Jrmlah: 2l Kecamatan 144 Kelurahan

27

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan

--.oemur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Siimatera utara No.

::ui-irutansi di kota-kota daeratr tingkat II se sumatera utar4
tr::E€B keiurahan di kot"a Medan menjadi 151 kelurahan belum ada

rm.r:enan hingga penelitian ini dilakukan. untuk lebih rinci

mgdm taixi beriiort ini.

Tabel3

\rlr Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota lliadya

Medan26

\ama Kecamatan Jumlah Kelurahc-n Ket
* 

- r:c:latan Medan Tunfungan 9 Kelurahan

*- 3.{.Jnatan Medan Johor 6 Kelurahan

{-i:;=.n atan Mcdan AmplaS 7 Kelurahan

:"-:. -i I BPS Koa Ivfedan 2008
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Kecamatan Medan Denzu

Kecamatan Medan Tembung

Kecarnatan Medan Kota

Kecamatan Medan Area

Kecamatan Medan Baru

Kecamatan Medan Polonia

-recamatan Medan Maimun

rrcamatan Medan Selayang

!"*amatan Medan Sunggal

i" r;s "natan N{edan Helvetia

i, ;;amatan l-;{edan Petisah

l2 Kelurahan

7 Kelurahan

- 
- -.:-inatan lv{edan Barat

iemikian wilayah kota Medan

L kecamatandan 151 kelurahan.

secara admirrisirasi

12 Kelurahan

6 Keiurahan

' i":;amatan Medan Timur

." i:;;rratao Medan Deii 6 Kelurahan

--=: --l atan Me,ian Labuhan 5 Kelurahan

' ::.=r3.tan Meda'i Belawan 6 Kelurahan

fccznetan Medan Marelan

*--:r l1 Kecamatan

5 Kelurahan

9 Kelurahan

151 Kelurahan

6 Kelurahan

7 Kelurahan

6 Kelurahan

5 Kelurahan

6 Kelurahan

5 Kelurahan

6 Kelurahan

7 Kelurahan

11 Kelurahan
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Berdasarkan hasil penelitian sejaralu maka ditetapkan tanggal

I .H 1590 sebagai hari jadi ko..a Medan. Hrngga saat ini tanggal

ffi tidak mendapat bantahan dari pihak manaptrn dan dapat

}a- oleh sernua pihak sebagai Hari Jadi Kota Medan, ini artinya

ff t lut 200E telatr berusia 418 tahun.

I faryr"u orang-orang yang pernah sebagai Walikota Medan

[f* *r**t Kemerdekaait Republik Indonesia hingga saaat ini

F 
*-" lebih lanjut lihat tabel sebagai berlL-r:f7 :

I 
**A-NAMA *n ,r*l#tl*r^* DAI. pERroDE

'r*,nr \rrna Walikota Periode Jabatan

-'::l Siregar 24 -A8-$45 s/d 10-11-1945

::-::-niad Yusuf 10-ll-1945 s/d Agustus 1947

-. 
:-1 Purba 0t -1 r -1947 slC D-47 -1952

',r -'.1 -alaluddin 12-07 -19 52 sl d 0l -12-1954

- "'-- \lreoer 06-12-1954 sid 14-06-1958

lltr '.. :r PUfba 0.;r-C7- I 96 1 sl d 28-02-1964

: r ::i1 LUbiS 28-02-1964. sid 30- 10-1964

llffilll rr ; :;Jilbanua 30- t0- 1965 s/d 28-08-1965

-,- : -::-*-:svid 28-08- I 965 sl d 26-09-1966

33S Kota Medan 2005

r dapat

artinya

Medan

mat ini



Drs. Syurkani 26-09 - I 966 s/ d $ -A7 -D7 4

A.M.Saleh Arifin 03-07 -tgl 4 yd 3 1 -03-1 980

- A.S.Rangkuty 01-04-r 980 yd 3 1 -03-1990

Bachtiar'Djafar 0l-04-1990 s/d I 8-04-2000

Drs.H.AMillah,

AK, MBA

18 April2000 Yd April 2005
Ogos 2005 s/d Agustus 2010
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.:l;a ditelsah masa jabatan Walilkota Medarr nombor 12, 13

-. .. nasing-masing merrjabat selama i0 tahurU dan keadaan ini
,- -i memberikan dukungan keamanan, kerukunan" dan

.: ---r -::>an umat beragama di kota Medan. Berbeda dengan jabaian

h ,* ,r - - ,9-15 sampai tahun i980 yang mana masa jatratannya tidak

uhun sehingga berpengaruh kurang stabiinya kehidupan

I Erfilupan Sosial Kemesyarakatan

S4-g-i pusat perdagangan baik nasional mahupun

:ejali awai kota Medan memiliki keragaman etnis dan

-: karenanya" budaya masyarakat yang ada juga sangat

.-: ',enfunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak

,* .',\aan yang menolak kemajuan, dan sangat diyalcni

:.::: oerkembangnya ;riiai-nilai budaya yang hetercgen,

.-- :.:,:ensi besar Calam menperoleh kemajuan. Keragaman

- 
" 
,: - .,::lh. alat musik, nyanyian, makanan, dan sebagainy4
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*j=i memhrikan du.kungan besar bagi usaha pengembangan industri

:l: *rsata cii kota Medan,

Sesuai dengan semangat masyarakatnya, maka pembangunan

, ,: \{edan menjadi sangqt bergairatr, yang mana pernbangunan

: -:-a-s11akan dengan penuh kesungguhan dan kerjasama- Dua

nrc;at itu dapat diitatakan merupakan ftIncangan fondasi dari

Fdnguoan kota Medan.28

lanya saja, dalam perkembangannya, masalah yang muncul

r:eadaan kota yang tidak bergairah dan redup. Sebab keredupan

r-1-erla kekurangan lampu peneranga& sering menghilangkan

masyarakat unnrk meningkatkan kualitas hidup mereka.

r-.r3tla in1 pemerin*.ah kota Medan berusaha <iengan serius rian

potensi Perusatraan Lilstrik Negara (PLN), untuk

penerangan kota.
--.r.ea 

tersebut ternyata mendapat sambutan baik dari seluruh

Dan dengan bersinamya kota ini ternyata dapat

pelbagai kegahirahan pembangunan dalam pelbagai

:.= , ,:: dengan itu, bersamaan seluruh kornponen masyarakat

:a:k memberikan pertisipasi mereka yang maksimal

:e.1\-.3naarl pembangunan kota Medan. Karena itulah' motto

r:- \{edan saat ini adalah "Bekerja sama dan sama-sama

: .:: - -*'* . h$p ://pekomedan. eo. id. Khasnya pembangunan kota Medan.
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'r :- i untuk membangun kota Medan yang lebih makmur dan

, *: :::-19

-{.-rndisi sosial }'ang terbahagi atas pendidikan. kesehatan,

-:arr. keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya. merupakan

;'i1g membantu bagi pertt:mbuhan ekonomi kota Medan.

pendidikan, kesehatan, adalah penting bagi masyarakat

-3rrperoleh hak pendidikan, kesehatan serta'-pelayanan sosial

)emikian jnga halnya dengan kemiskinan, dimana

salah satu masalah utama pengembangan kota yang

i pelbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain :

:r:lapatan masyaraka! kesehatan, pendidikan, dan kondisi

Kemiskinan bukan haaya difahami sebagai ketidak

:konomi. tetapi juga kegagalan memperoleh hak-hak dasar

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam

r : riCupan secara bermartabat.3o

-'.-- SL-SENAS tahun 20A6, memperlrirakan penduduli miskin

uhun 2006 berjuml&7.13% atau 32,804 rumah tangga

rr*a- Dilihat dari persebarannya, Medan bahagian Utara

-r- . \ledan Labuhan, Medan Marelan dan Meda-n Belawan)

,.:,arah miskin terbesar (37,19%) dari keseluruhan

- -; --"-* . htp:1,,'pekomeCan. go.id. Khasnya pembangunan kcta Medan.

- :; .-*-*.hnp:il'pekomedan.eo.id- Khasnya berkaitan dengan sosial

- :,i: --"u.hnp://pekomedan.ee,id. Khasnya pembangunan kota Medan-
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Kota Medan yang warganya terdiri dari multi etnik dan

:e.'nagai agama, membual. kehidupan masyarakatnya begitu dinamik.

* .'aupun berdasarkan fakta warga kota Medan terdiri dari beragam

,:--< dan agam1 namun belum prcrnah teqadi konJlik yang hebat

:r:a:an alasan suku dan agama. ini membulClkan bahwa warga kota

t-=.--n faham dalam bergaul sesama warga yang majmulq di samping

;"- -gkat pendidikan yang terus meningkat memberikan dukungan

i-^r-p lingkungan yang aman.32

.\danya masyarakat yang majmuk ini juga merupakan

rsf .'aag unluk munculnya isu-isu primordialisme yang dapat

- x;a=:ggu kehidupan sosial. Oleh karenanya, tujuan, strategi

*H:::€.;rozur kota Medan diwujudkan dalam bentuk kebudayaa::

r;r:,i :sli dipelihara secara harmonis.

shidupal yang harmonis tenebut rnenjadikan sosial buciaya

,."'*-:! l:- -UeCan berjalan secara alamiah dan aman. Hal ini dapat

,ir,,. ::*l: tr,:1,\'a di kota ivledan banyak pertumbuhan perkumpulan. atau

;Ii*1;:::-r;Lt (-3qarnffrn dan sukr. Seperti peririmpunan dari etnis

lrutriluurr;J:--:+ Batak. Karo, Padang, Aceh dan Jawa..

i*ldupan Ekonomi

,::-r-t:r ekonomi dan poiitik rr/arga kota Medan juga

:-:::'ia y'ang khusus. Hal ini karena mereka memiliki

( '-i. -:lam perdagangan mereka Selain itq pemerintah
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":= [eiah berusaha untuk menarik investor dari luar negeri untuk

::f,.-1ir1 sahamnya di kota ini. Di antara investor yang telah

, :'- 11rna di kota MeCan, di antaran,va- dalam bidang perhotelan,

" . : : :inium, industri elekfionik, bahan-bahan bangunan, pengolahan

.i::r*- elektonik, air minum, dan lain-lainnya.33

Pengentasan kemiskinan menrpakan upaya besar yang

:,r-,-gkut masa depan bangsa. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan'-

-;::--*iknfl masalah kompleks dan rumit yang membutuhkan

. :-:en s€mtul f,ihak untuk menyelesaikannya. Didasarkan pada

S--'sial Ekonomi Nasional (SUSENAS), di tahun 2006,jumlah

miskin di Kota Medan mencapai 7,77 persen. Jumlah

dibanding pada tahun 2005 yang mencapai 8,62 persen.

(r'a Medan rnemiliki fungsi yang l'.us, baik sebagai pusat

:=lan maupun kegiatan ekonomi dan sosial yang bukan hanya

S'imatera Utara saj4 tetapi juga u'ilayah provinsi Sumatera

L-tara (Sumbagut). Adanya fungsi yang luas tersebut,

=.ah menjadikan kota Medan dapat mengamalkan aktifitas

- -.ram jumlah yang besar. Kapasitas ekonomi yang besar

::'iaikan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang diperoleh

vang senantiasa berada dipuncak pertumbuhan ekonomi

sekitamya, berbanding dengan penghasilan Provinsi

- 
-=a maupun Nasional.

- :; .-** . htto:/lpemkomedan.so. id. Khasnya berkaitan dengan

L _44
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Walaupun ko*,a Medan p€rnah mengalami pertumbuhan

::r,a'rrri negatif tahun 1998 (- 2}yo), namun selama tahun 2000 -
- , :. ekonomi kota Medan dapat tumbuh kembali rata - rata sebesar

r"':. Ini merupakan tanda bahwa bagaimanapun hebatnya, krisis

::r "i,r,:ri yang melanda ekonomi Indonesia dan kota Medan secara

;:- :i'<- tetapi s@ara berangsur-mgsur Indonesia dan kota I\iedan

-:-- *i kemampuan untuk keluar dari krisis tersebut.3a

Ekonomi yang relatif besar tersebut juga dibuktikan oleh nilai

rendanaan kota Medan yang saat ini telah memperoleh Rp.

seklor sekunder (29,C6yo), dan sektor primer (4,18o/o).

-. rlume kegiatan ekonomi ini, sekaligus memberikan bantuan

r-jnrlgnya sebesar 2lo/o bagi pembentukan perencanaan

provinsi Sumatera UtaE. Dilihat dari capaian pertumbuhan

-\'il peftumbuhan ekonomi kota Medan juga mernperlihatkan

)'ar-rg tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi S'amatera

:-:ni'4 pertumbuhzui ekonomi kota lv{edan sentiasa

*:: angka positif yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi

: ' lni menunjukan bahwa kota Medan masih merupakan

:ff.rangunan bagr daerah - daerah lainnya di Sumatera
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Diberlakukannya Undang-Undang No : 33 tahun 2004 tentang

:::nbangan Kewangar, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

'.-r.n dan Undang- Undang No : :'z tahun 2004 tentang

I ::-:r-ntahan Daeratr. telah melnberikan kewenangan

rr--.:ienggarzum pemerintahan daerah yarrg tebih luas, nyata dan

-r--:-sggung jawab. Adanya perimbangin tugas, fungsi antara

; ::::-ntah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut menirs$a6lan,

,. -J-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup,

harus memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk

tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Cemikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih

3an se.jahtera.

- nnrli mendukung penyelenggaftEn kewenangan, fiingsi, dan

jawabny4 pemerintah kota lvledan memiliki pelbagai

:enciapatan, yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2)

:..:::bangan, (3) Pinjaman Daerah, (a) Lain- lain penerimaan

^, 
- Sebagai daerah yang ekonominya sangat didukung oleh

dan tertier, sumber PAD sebagian besar diperoleh dari

"::r-l pemerintah kota Medan, yang miula pajak adalah

- . ir-: memberikan kesejahteraan masyarakat.36
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H'alaupun ada peningkatan volume dalam PAD, tetapi diakui,

i:rober penerimaan kota Medan di seklor publik masih berasal

?emerintah Pusat. Hal yang menggembirakan dalam hal

pembangunan kota adalah, jika sebelumnya sebagian

::rgram pembangunan yang disedialian oleh pemerintah pusat

dalam bentuk dana tnpres (regional) maupun dana DIP

maka saat ini sebagian besar, sudah dalam bentuk bantuan

specific blok grant), dan blok grant yang langsung diterima

oleh daerah.37

!.:::hagian besar dana perimbangan tersebut oleh pemerintah

:=;;^n- digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur

:-d.u terrnasuk pemeliharaannya. Oleh ittl, infrastruktur yang

oenar-benar menolong arus perdagangan aniara daerah,

.,nat newujurtkan sosiai ekonom: warga kota Medan.

- :.ang berhasii dan rnaju diharapkan dapat meningkatkan

pemerintah kota Medan daiam pembangunan, serta

: permintaan dana Pemerintah Kota kepada Pemerintah

:,; l.'uult& dengan masuknya para investor asing telah

lapangan kerja bagi wargan,Ya tentang pembangunan

-:- ',\'alikota Medan periode 200-s-20i0 mengemukakan :
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.,rta manfaa&an potensi Medan asebagai ibu kota provinsi
S:rmatera Utara yang memiliki populasi 12 juta jiwa, Provinsi
f::rda aceh sekitar 4 juta jiw4 Provinsi Sumatera Barat 3-4

-= jiw4 provinsi Riau Kepulauan (Kepri) sekitar 3 juta jiwa,
. u \lalaysia Utara dengan jumlah penduduk 22 juta jiwa
i::rang dan beberapa daerah lain juga menjadi kontribusi

'.gnifikan dalam hal populasi penduduk. Jika kita ambil 10%

-:a maka itu sekitar 2,2 jvta. Jadi, secara totalitas ada potensi

-j ruta penduduk. Jika dari jumlah penduduk diambil 20%
i;'3- maka ada potensi 5,2 }u/ra orang yang melakukan

-<-rr-itas di Medan. Dari mereka krta boleh menambah
-,'.enue APAD (Anggaran Penghasllan Asli Daerah) untuk
-::lejahterakan rakyat. Ini kan kora, kita tidak punya lahan

-:c'.:stri. kita juga tidak punya latran pertanian. Karena itu kita

---ti menghimpun dana APAD dari sertor jasa Orang ke kota
-.::xB pasti belanja, rekreasi, makan Can tidur yang akan
:::ghasiikan pajak untuk APAD. Dari pemasukan ini kita
:,::"ejahterakan masyarakat yallg 2 juta termasuk yang <ii

:.--l,eiran. Tahun 2005 merupakan langkah awal unt'.rk
- m.'eang'.rn pinggiran. 3 e

't:'-ai reaiitas di atas, maka dapat dikatakan bahwa

:'onomi masyarakat Medan penuh dinamis serta memiliki

,'=E baik ke drpur,, bila manajemen kota benar-benar

pelbagai aturan yang telah dibuat secara konsisten dan

:c: Harahap, Caharo Kota Medan Lator Belakong dan Cita-cita
rri- : PT.RajaGrafindo,2005. h. 8283.
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D kota Medaru dapat dikatakan perkembangan sentra ekonomi

;i.: i"i: .epat, terutama pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern

-: 
=ringkat nasional dan intemasional. Sehingga tidak heran

;: ii :uris datang berkunjung ke kota Medan untuk membeli

'''.. *', .-.r industri, yang murah tetapi berkualitas.

It'alaupun diakui, bahwa unrsan lalulintas masih perlu

- *r-'."i. Hal ini, dapat dipatrarni, karena dana APBD (Anggaran

:r;.=E-an dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan

-r-:: :c.:-nja Negara) yang disediakan oleh pemerintah untuk kota

:-r masih terbatas. Pembangunan kota Meda& selain

*':: --:-pkfir dana dari pemerintah, namun sektrr swasta

* :=:ei.kar dukririgan yang cukup besar terhadap perkembangan <ian

,d:;.i: '?:1 kOta Medan.

sela;rjutny4 kehidupan politik masyarakat boleh dikatakan

,u: ;'" :aik. ini dapat dilihat pada proses dan hasil Pilkada (Pcmilihan

--.*: Daerah) yang pertama diadaka.'l di kcia Medan pada bulan Jun

. : -nalan dengan tertib, tidak ada konflik yang mengganggu

T"i:: Piikada tersebut. Masing-masing parti politik sudah patrarn

**- :€ngamalkan tugasnya. Walaupun ada sedikit terjadi konflik,

r; riak sampai merusak pro-ses pemilihan umum tersebut.

Lndang-Undang No : 32 tahun 2004 telah mernbawa

)r--,r:.,ran, baik secara fi losofi maupun administratif penyelenggaraan
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r=,=rrahan Ko*.a Secara filosofi, Undang -Undang tersebut

*.::r::i<an bahwaao :

. Semua masalah diselesaikan di tingkat daerah.

. Semua daerah mesti berkembang dengan, kreativitas dan

-:ovasi daerah masing- masing.

. \{enrbah pandangan kesatuan, dari yang semula harus sama

:ienjadi pengakuan adanya keanekaragrunan, sebagai pctensi

::ngsa/daerah.

. -{danya perubahan dari yang semula banyak pengaruh

:-*ekutif menjadi sama dengan Legislatif.

. ?erlunya dukungan masyarakat yang dinamis dalam

neiaksanakan pemeintahan dan pembangunan kota.

Pemerintah Kota Mecian, dengan perubatran penyelenggaftum

dail pembanguanan kota tersebul teiatr rnembuat

R.encana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota

"-:ra tahun kedepan, dengan menetapkan Pemerintah Kota

i:-r'akilan Rakyat Daerah (DPRD), swasta dan masyarakat

- ::-\-,-ngan utama pembangunan kota.

-t::rkianiah kondisi keiridupan

kota Medan. Boleh dikatakan

ekonomi dan politik

memiliki harapaa yang

', Aar w*'w.http://pemkomedan.go.id. -Khasnya berkaitan dengan
rolitik.



4t

b depaq menjadi kota yang menerima **y*rt u, untuk

aktivitas dengan tenang dan damai, demikian juga untuk

aktivitas politik dengan rukun dan damai tanpa dipaksa

mpan Keagamaan

Uiruk mengetahui ju*luh penganut agama dan jenis etnis

kota Medan dapat dilihat jadual berikut ini :

Tabel4

FE\-DUDUK KOTA MEDANT MEI\IURUT AGAMA
DAN ETMK TAHUN 200841

: *:ixr : BPS Kota Medan 2008.

20

8

4

J

r00

Melayq Mandailing,
Jaw4Padang, Aceh, Arab

Batah Karo, Dairi,
Simal'ungun

Cinq Karo,India

Bali, Cina Karo,India

Cin4 Jawa

-ri:isi€n
l:otestan

i (atholik

2.010.675

.{gama Jumlah o//o Keterangen

islam
1.370.656

65

412.398

Budha 184.499

:{ind,, 90.342

-;:n-lain 58.920

--:rmlah
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- cs dkemukakan di sini bahwa etnik atau suku asli

r:i'" ;*'r- - 
-iia ada 8 (delapan) etnis, yaitu: Melayu, Karo,

" . -:;-:- Bauk, Pesisrr, Mandaiiing, Pak-Palq dan Nias. Semua

" jr-r{:-: terdapat di kota Medan. Selain itu masih banyak

'r- ;::.: :-. lendatang yang semuzmya bersafu secara sosial.

Tabel5
SARANA RUMAH IBADAH

ALTT BERAGAMA KOTA MEDAI\I TAHIIN 200842

Rumah

lbadah

r- --iJ

t : llBT

1 :51i0

)e"gan rumah ibadah tersebut, kehidupan beragama di ko-"a

, -.j !.€ara umum berjalan rukun dan damai. )ersoalan yang

: -*"- adalah hanya konflik kecil y'ang tidak merumbulkan akibat

-: = :esar. sebagaimana terjadi di Poso (Sulawesi). Terjadinya

,-: ,-:--xisar1 daiarn keberagamaan masyarakat di kota Medan, seiain

'."Sumber : BPS Kota Medall 2008.

Perbandingan Rumah Ibadah
dan Umat

756 I t :1580

Jumlah

374

42

126 i :552
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-l-'arakatnya sudah memiliki kesedaran akan bahayanya konflik
,-; ditimbulkan akibat perselisihan antara umat beragam4 juga

*,,-.arakat kota Medan tidak suka dengan isu-isu yang tidak

. -.:edah.a3

Rumah'rumah ibadah umat beragama yang ada di kota Medan

. --< pernah diganggu oleh umat-umat lainnya. Walaupun adanya
" .: i'ang meletus di gereja,4 itu bukan karena umat beragama, tetapi
'. + kasus-kasus dari pihak luar kota Medan, untuk mengacaukan

: -Jupan umat beragama di kota Medan yang memaog sangat baik,
",'-ending kota-kota lain di lndonesia-

Dapat dikatakan rumah-rumah ibadah terus bertambah

-:-iahnya sesu{u dengan perkembangan masyarakatrya yang

:;remuk. Kota Medan, yang menurut walikota (periode 2005-2010)
-an menjadikan kota metropoiis yang religius. Artinya kota yang

r.'iu rrlengikuti perkembangan sains can teknoiogi serta masyarakai

a3 Konflik an'rara umat beragama yang terjadi di daerah tndonesiq antra lain
" \'^eh dan Ujung Pandang. Lihat M.Natsir (1983). Mencari Modus vivendi Anta

* t Beragama di Indonesia. Jakarta : Media Dakwallh. 6-7.

* Bom ada meletus di kota Medan, tetapi bukan berlatar belakang
:t-::asalahan keagamaan. Namun bila menelaah masa lalq pada daerah lain di-:.:nesia, pada tahun 1969, para pemuda Islam di pinggiran Jakarta menghancurkar;
-":'.ah gereja Prctestan. Inseden serupa juga menjalas ke pelbagai pelosok

--€trtilr& seperti Jati Barang, Jawa Barat dan purwodadi, Jawa tengatr. Litrat,
- *':nan Harun, "Endewors to Create Religious harmony Believers of Diferent
; t".:giorc in Jakarta.: dalam Konferensi lndonesia-Australia yang u"rtr.;ut
-:erstanding Neighboring, tanggal 2-5 Februari 1991. t"ielborne : Monasy- 

" 
ersirr*., h.2{.
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-.,:irrL tapi tetap dalam masi:ng-masing keyakinarL yang dimilikt

" r:3nya. Seiringga akrivitas kehidupan keagamaan di Medan adalah

,- - tanda warganya ingin rnewujudkan kota Medan sebagai kota

.:-:ni artinya kota yang krperadaban.as

Hanya saja, dalam keberagamaan umat Islam, masyarakatnya

:,:: Lreragam dalam mewujudkan da1 6s6anifestasikan ajarannya

r:: bentuk berbagai praktek keagamaan. Akibat dari keragamaan

.:--_rhama1 terhadap ajaran Islam oleh umatny4 melahirkan

: ::rpok-kelompok atau aliran dalam tubuh umat Islam. Alliran-

* -*.: ini ada yang ekstrim dan ada yang moderat, adayang cenderung

:: ,.ri€rl dan ada pula yang hanya mengacu pada kontekstuai, juga aCa

*:. menggabungkan kedua pematraman tersebut dalarn :riemahami

:-.

Setelah orde reformasi dieulirkan, inilah awa! datangnya

:rEr3s3n cialam mengekspresikan keyakinan yang dimiliki

- - --akat lndonesi4 tak terkecuali masyarakat di kota Medan.

:-jggq akibat rnunculnya berbagai aliran dalam Islam, yang

,-*--"daflB telah meresahkan umat Islam, maka Majelis Ulama

" :::.esia mengeluarkan berbagai fatwa ur iuk mengantisipasi semakin

':-r.-=rnbonglya aliran yang diduga sesat oleh MUI. Inilah gambaran

:';irTlaan masyarakat di kota lv{edan.

'15 Lihat Khasnya berkaitan dengan
" :-pan keagamaan dikota Medan.



BAB III

BEBERAPA KOMUMTAS ALIRAN SEMPALAN KOTA
MEDA}{

r- Pengertian Aliran Sempalan

Dalam menenhrkan dan- menetapkan pengertian aliran

snpalan dalam Islam, perlu ditelusuri latar beiakang yang

- :ngakiba'r"kan munculnya al iran-al iran tersebut.

Tidak dapat dipungk-iri bahwa munculnl'a suatu gerakan

:emikiran keagaamaan adalah merupakan suatu usaha bagi gerakan

=-ebut untuk meiuruskan pemikiraa-pemik-iran sebelumny'a .vallg

-ereka anggap sebagai pernikiran ,varlg sudar\ milliimpang dari

r:r€otuail-ketentuan aiau kaidah-kaiciah,vang ada. A.iau setidaknya,

:emikiran sebelumnya drpandang belurn cukup marnpu menjaw'ab

'--ltangan dan memba*'a perubahan Llmat yang iebih baik, karenanya

ranggap perlu unttik memunculkan pemikiran baru dengan tujuan

*.amping sebagai upaya untuk menjaga kemiirnian ajaran agania"

;a dimaksuCkan'.rntuk membawa perubahan pemikiran umat ke arah

:rg lebih baik.

Munculnya gerakan-gerekan pemikiran keagamaan ini-

:*\anlah mer,.ipakan hal baru, sebab sepanjang sejarah.l-enomena ini

':.ah berlangsung lama iian semua agama merasakan hai yang salna.

'.amun ironisnya, setiap pemuncular, pemikiran keagamaan, sering

45
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, ' sembawa ekses negatif terhadap umat dari masing-masing &gama

;-srrul sehingga ide pemunculan pemikiran tersebut bergeser dari

--:l'"a awal pendiriannya akibatnya pemikiran keagamaan yang

: -"r.lsrta menciptakan keharmonisan diantara umatny4 tetapi

"o:" :ah menjadi sumber perpecahan, komplik dan bahkan pengkotak-

.-;en. Sebab salah satu penyebab yang dapat memicu terjadinya

--:lk adalah 'koriflik idiologis yang mendasar karena rasa tidak

:--:: S terhadap nilai-ni lai kelompok lain. "46

Salah satu contoh yang amat sederhana perbedaan pendapat

jra -:-:,:g penetapan khalifah setelah wafatnya Rasulullah, menimbulkan
" -.-ik yang berkepanjangan di tengah-tengah umat Islam yang
*:--''a\ya kepada perpecahan umat, dan melalurkan firqah-firqoh
", .- Islam, sekaligus mengukir lembaran tiitam dari sejarah Islam
":- 

=ndiri, yang bila diren,.rngkan hal ini tida.k prerlu terjadi bila

: ,:-rg-masing dari aliran-aliran yang ada safu sama lain seca.ra jemih
*, ':I permasaiahan yang terjadi dan mengambalikalnya kepada

:-:--ruirl al-Qur'an dan hadis, tanpa ada kepentingan keCuniar.viaan

*-: :eramat dalam disana.

Demikian juga halnya pada agama lain, seperti agama Kristen.

-.rli Nicea parla tahun 325 M di Kostantinopel, membawa dampak

" -; .-:f terhadap persatuan kristiani, yang berujung kepaCa munculnya

* -.::-aliran dalam dunia Kristen, seperti Protestan Klasik, protestan

sRoland Robertsog Agoma Dalsm Analisq dan Interpretosi Sosiotogi, Cy
- r.aLi. Jakartq 1988, hlm.207
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r (,:-. a.liran Luter, aliran Calvinisme, aliran Anglicaq aliran

,.: Jan masih banyak aliran-aliran yang bermuncuian, seperti

--=: of God, Sekte Gerga Hari Kiamat, dan lain-lain. Kesemua

-;-- .:-l ada yang benar-benar secara terang-terangan memunculkan

-1- :anr yang bertentangan dari doktrin ajaran asalnya.

Hal yang sama, juga melanda agama Buddha, akibat terjadinya

'--:-'asi terhadap ajaran Buddha Gautamq menimbulkan

- **: -r)'a aliran besar seperi Mahayana dan Hinayana. Sejalan

,-.=:. hal ini (konflik keagamaan) Syed Amir ali berkata:

.{gama Muhammad saw seperti juga agama Isa as, terkeping-
,:?:ng oleh perpecahan dan perselisihan dari dalam. Perbedaan

:=:Japat mengenai soal-soal abstrak yang tidak mungkin ada

.;lastiannya dalam suatu kehidupan yang mempunyai. seiaiu

:;mmbulk-an kepahitan ya*g lebih besar dan perrnusuhan yang

::h sengit dari pertrbdaan-perbedaan mengenai hal-hal yang

:-.sih dalam lingkungan pengetairuan manusia ... Soal kehendak

:eras ma-nusia... telah menyebabkan kekacauan yang rumit daiain

.s,am... Pendapat bahwa rakyat <ian kepala againa mustahii
e:buat salah... rnenjadi sebab binasanya jiwa-.|iwa berharga.aT

Bertitik tolak pada papafta di atas, maka dapat dikatakan

-- .l munculny-a geralcan-gerakan atau aliran-aliran pemikiran

,;::rriuur <iari berbagai agama yang ada, lebih didasarkan kepada

- . a konflik ideologis, dimana terjadinya penolakan terhadap nilai-

, 3'rau pola pikir dari kelomp.rk lain.

" DR. Badri Yatim, M.A., Sejarah Peradaban Islam (D'lrasr;h Islamiyah
:l RajaGrafindo Persada Jakartq 2002, hkn.83
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-\{erujuk pada latar belakang di atas, maka untuk menetapkan

,* .- definisi tentang "Aliran Sempalan", sebaiknya terlebih dahuiu

- r.:>.ampingkan pendapat pribadi untuk menetapka.r benar dan

.- *----i a salah satu diantara aliran yang ad4 sebab masing-masing

-*- :--:an ir.r tentu menganggap dirinya lebih benar dari yang lainnya,

- :-eras:I yakin akan kebenaran faham yang dianutnya.Karena itq
- ::.- :-.zmi,-atau mendefinisikan "Aliran Sempalan" lebih cocok

- :-:tr-inskan kriteria sosiologis dibanding dengan teologis. Dengan

:1: .::n dapat dikatakan bahwa alirarr sempalan adalah "suatu

--:.lk atau gerakan yang sengaja mernisahkan diri dari

".:--:-.:ream" umat, dengan sikap yang cender'.rng eksklusif dan

"r 
-r--.:D i<ritis terhadap pendapat mayoritas umat". Dengan kata lain:

* i-= s€mpalan" dapat diartikan sebagai aliran (seice) yang menolak

:,-_ dari mayoritas urnat (dominan).

Berangkat dari defin si di ata-e, dapat dijelaskan bahwa konsep

- :-- >empalan" bukanlah kcnsep yang mutlak dan abadi, teiapi ia

"* -:: reiatif dan dinamis. Artinya penerimaaa atau penoiakan

.r'* ,,-:! suatu aliran atau gerakan pemikiran banyak ditentukan oleh

-. -;, .jan kondisi sosial politik yang berkembang. Sebagai contoh
. :----irr&i Faham aqidah yang dibawa oleh Asy'ari pada masa

r*--:,::-rtahan Abbasiyah pemah dianggap seba,gai faham sesat (aliran

,r:-::;:-in), ketika faham Mu'ta"ilatr did.rkung oieh penguasa saat itu.

.:ga seterusny4 faham Mu'tazilah yang cenderung rasional

" ,,: -:r pembuat bid'a"h oleh golongan salaf, ber.ibar\ menjaai faham
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-r -, .-g diterima umat ketika khalifah ketujuh dinasti Abbasiya.h

*r r -' \f ) menjadikannya sebagai mazhab resmi negara. Kemudian

. aliran Mu'tazilah menjadi aliran terlarang, dan menjadikan

=.r menjadi naik daun kembali.a8

(::ripan di atas, memberi gambaran batrwa penaminn aliran

bisa terjacii'pergeseran, sesuai dengan situasi dan kondisi

'::a,Ji. Sebab penamzurn ini terlihat lebih ditentukan pada

faham yang dianut oleh mayoritas umat atau penolakan ciari

yang berkuasa saat itu.

a] iran/sekte sempal an

]alam tinjauan sosiologi agam4 ada beberapa tipe-tipe yang

'"- -."likan sebagai pedoman untuk menentukan sebuah gerakan

-',i:h ia termasuk aliran sempalan at*au tidak. Kiasifikasi

aniara lain adalah:

:€ Frtama adalah sekte Conversionist, dimana perhatian

:i::rva ditujukan kepacia perbaikan moral individu. ia berharap

; "- :unia ciapat diperbaiki, ia berusaha mentobatkan orang luar.

:€ kedua sekte revolusiner, suatu sekte/aliran yang

-;:::arapkan perubahan masyarakat secara radikal, sehingga

-,- .ianya menjadi baik. Gerakan ini secara implisit merupakan

--:i =csial dan politik terhadap status quo.

I
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- Iipe ketiga manipulationis atau gnostc. Tipe ini biasanya menerima

,aja nilai-nilai masyarakat luas dan tidak mempunyai tujuan yang

:-rn. Klaim mereka hanya menganggap memiliki metode yang

:bih baik dari o-rang lain untuk mencapai sesuatu tujuan itu.

- .,pe keempat adalah sekte-sekte thaumaturgital, suatu gerakan

:"3ng berdasarkan kepada sistem pengobatan, pengambangan

:3naga dalam atau pengeasah atas alam gaib. Pengobatan secara

: atin, kekebalan, kesaktian, dan kekuatan para"paranormal"

. .'pe kelima adalah sekte reformis, gerakan yang melihat usaha

-tbrmasi sosial dan/atau amal baik (kreatif) sebagai kewajiban

==nsial agama. Aqidah dan ibadah tanpa pekerjaan sosial

::anggap tidak cukup. Yang rnembedakan sekte-sekte ini dari

-:rodoksi bukan aqidah atau ibadalrnya dalam arti sempit, tetapi

:enekanann-va kepada konsistensi dengan ajaran agama ),ang

:'rrni (termasuk yang bersifat sosiai)

" -,pe ketujuh, sekte/aliran yang berusaha menciptaka,.r suatu

. - rrunitas ideal disamping, dan sebagai teladan untuk masyarakat

-?i,. Mereka menolak tatanan masyarakat yang ada dan

::rawarkan suatu alternatif tetapi tidak memp'.rnyai aspirasi

-- : nlranspormasi seluruh masyarakat melalui proses revolusi. ae

Keseluruhan alirar/sekte yang muncul daiam masing-masing

.;--tj )'ang ada sebenarnya adalah merupakan suatu jawaban

' tttp ://www. let. uu.n U-

' -* i. 3nB,minessen/personaVpubl icationVgerakan-sempalan.htrn. 8 / rc n0o9
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:-.3dap kondisi yang mereka lihat atau alami, yang menurut mereka

-,::pakan keadaan yang sudah semestinya dirobah, dan

- ,;rbalikan kepada aslinya. Kendatipun terkadang usaha yang

-:::k3 lakulian tidak lebh baik dari apa yang telah ada.

: Jamaah Tabtigh.

Secara riel, belum ditemukan suahi defenisi tentang'Jama'ah

-- :g" yang dibuat oleh kelompok itu sendiri i'ang bisa

- -::edakannya dengan kelompok atau gerakan yang lain' Namun

" , iira ingin melihat istilah 'Jama'ah tabligh" dari sudut bahasa

, :o1ogi) maka kata jama'ah (i't') berasal dari bahasa Arab' yang

"'-=: keiompok atau perkumpuiaru sedangkan Tabligh 6l*t9 dapat

* T.{81 dengan penyampai atau penyeru. Dengan demikian bila

; - : su&u kata tersebut tiipadukan menjadi satu, maka ia menjadi

- :ret "iama'ah Tablig". Dengan demikian oJama'ah Tabligh"s0

epada dasarnya pembeian nama "Jamaah't'abligh", terhadap kelompok ini
-- :ul secara alamiyah. Artrnya tidak pernah diketahui bahwa pendiri atau

".-;;agas gerakan ini secara resmi menamakan gerekan ini sebagai "Jama'ah
-,:-:--r1',i'. Mungkin sajq karena aktivitas jema'ah ini lebih mempokuskan

- - ..-rsnya dalam bidang dakwah terutama dakwah bi al-Hal, maka secara spontan

1-:{mng disekelilingnya menamakannya dengan "Jama'ah Tab!!sh'. Seperti

. ":=irui, b"hr"u di Medan Sumatera Utarq kelompok ini lebih akrab disapa sebagai

: ::rd( 'Jalan Gajah". Artinya p€namaan *Kelompok Jalan Gajah" itu sepontas

:- iasyaralal disebabkan mal*as/pusat perkumpulan mereka di Sum::era Utara
*,:: di Jalan Gajah. Ketika Maulana Muhammad Ilyas memulai kegiatan dakwatl

*: i.:.ul)& ia mengatakan, *aku tidak memberikan nama apa pun terhadap usaha ini.
--.-I:. 'seandainyi 

at:u memherinya nama" tentu aku menamakannya 'gerakan
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*-.- dimaknai sebagai sebuah kelompok gerakan penyen-r/pengajak

-:. <ia kepacia jalan kebaikan dan p€tunjulq der,gan tujuan untuk

-:-;ln3lliarl ajaran agama secara konsisten, seperti yang telatr

- --^:iekkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. A'tau dapat

.:. JikaUkan bahwa ia merupakan gerakan yang berfujuan untuk

-:-::bangkitkan jiwa spirituai dalam diri dan kehidupan setiap

- ,...rn". Jamaah Tabligh merupakan pergerakarr non-politik terbesar

- -.uruh dunia.

Pendiri "Jema,ah Tabligh" adalah Syekh M,-rhammad Ilyas al-

._.:jhala$,i yang pada tatrun (1885-1944 tw1303-1354 H) di sebuah

-;,: Kandahlah di kawasan Muzhar Nagar, Utar Pra<ies, India. Ia

-t:.ajar dari berbagai Tariqat seperti .,ariqat Chistilyah dari cabang

:.:riyyah, Tariqat Naqshabandilyah, Qadirillah dan

'-:;awardiyyah.

-.:r"'. Beliau menyadari bahwa memberikan satu nama khusus pada kegiatan ini
-.'-=i membuat pengelompokan banr pada ummat. Sedangkan dakwah dan tabligh

-:.:h saru amal ibadah seperti sholat, puasa dzikir, dan sebagainya. Sebagaimana
., am ibadah-ibadah lain tidak ada pengelompokan dan keanggotaan (misalnya

,: -.mpok ahli sholat, ahli puas4 dan lain'lain) demikian puia halnya dengan

--.,*ii dan tabligh. Selain hal itu, &kwah adalah hnggung jawab setiap individu

-:,,nat, yang harus mereka f.rnaikan tanpa kecuali. Bila di bentuk satu kelompok

:^rrah,'tenfu akan timbul kesan bahwa dakwah adalah tugas anggota kelornpok

:.r-*ah saja. Dengan b€rbagai p€rtimbangan itulah Maulana Ilyas tidak memberikan
--:--'ra terhadap usaha dalr*'ah tabligh. Bahkan, di berbagai wilayah Indonesia orang-

:=re mempunyai sebutan yang berbeda-beda Misalnya jamaah silaturahmi, kuba'

.rii. Ururu;, osamah, jama'ah tholib, bahkan ada yang menyebut jumaah kompor

.-:ena serin[ membawa kompor kemana-mana. Ada juga sejumlah aktivis da'wah

rg kurang senang bila dirinya di sebut anggota jamaah tabligh'
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Beliau tergolong oftmg yangtaat beragama Menurut Shohibul

, .:- bahwa ketika ia melaksanakan ibadah hajinya yang keciu4 ia

ilham yang menyerukan kepadanya agar benar-benar

..:dikan hidupnya secara total hanya untuk kepentingan Islam.

:-:jr\'3 ia berkata "Aye Musalmano. Musalman bano" (Bahasa

vang artinya "Wahai umat r1u-srir1, jadilah muslim yang

- :.;ontohkan Rasulullah s.a.w). Menurutnya tabligh bukanlah

-. i.arl kelompok atau ikatan, tetapi gerakan muslim untuk

-:. muslim yang menjalankan agamanya. Oleh karenananya

-- - r: Tabligh" boleh dikatakan sebagai gerakan Islam yang tidak

dari mana asal-usul mazhab atau aliran

ir ai:;iya irernama Syaikt Mur'rammad Ismail seorang tokoh

: leofting sufi yang abid dan zahtd. Baginya hi<iup ini semata-

-,rr)3 untuk beribadah, bukan mengejar kehidupan duniawi

: ra-ndangan seperti inilah yarg membawa'dirinya senang

-..:n uzhlah dan berkhalwat. Disamping itu, ia senantiasa

'-.-rifl dengan ibadah-ibadah lainnya seperti; membaca Alquran,

- Aiquran dan ilmu-ilmu agama. Ibunya bemama Shafiyah

-='2.?h seorang wanita yang hafal Alquran. Dari data singkai di

- -a dapat dikatakan bahwa keluarga Maulana Muhammad

.*:lah keluarga disamping oftulg-orang taat- beribadah, juga
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a-::-:iar1g yang terkenal memiliki ilmu agam ayangcialam (ilrnuan)-

"-' ,-:tan saudara-saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang

..n 
, :an Maulans Muhammad YahYa.

ir.arena keluarga Maulana Muharnmad Ilyas adalah orang-

rang tergolong ilmua, adalah wajar kalau awal pendidikannya

-.- - i^ dan didikan kakeknya Syaikh Muhammad Yahyasr

; -;suhan dan kecerdasan Maulana Muhammad Ilyas serta

' ;-:.!nya dalam menjalartJcan iabadaJr, mengakibatkan kakeknya

j ,.' --:us gurunya) amat mencintainya, sehingga ia pernah

-,,"-::3kan, nsesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku

. 
* -i:: iusah perjuangen para sahabat".s2

Selanjutnya atas saran kakeknya, Maulana Muhammad Yttyq
"r :. tu- kepada seoftuig atim sekaligus mujajdid yang ternama yalini

-": Ra-st'd Ahsnad Al-Gangohi, di desa Gangoh" Utar Pradesh.

. .\kan tetapi selama tinggal dan belajar di sana Mauiana Ilyas

- ;renderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama bertahun-tahun

t'Sei rang guru agama disebuah madrasah di kota kelahirannya" dia
-*j-- jr mazhab Hanafi teman dari seorang ulama dan penulis Islam terkenal,

,-- .{bul Hasan Al-I{asani An-Nadwi. Sejak saat ituiah beliau mulai menghafal

--:. Dari kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya. Beliau
" - -ij kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga Allamah Asy-

- , - \{ahmud Hasan yang dikeiial sebagai Syaikhul Hind (guru besar iknu Hadis
, : :n madfilsah di kota kelahirannya,tt ', *Maulana Muhammad Ilyas Penggagas Jamaah Tabligh" dalarn

-' :ia online, Juma! 13 Februari 2004, htto://www.republika.co.id di download

-, .l Pebruari 2004.
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-,il'a. Tabib tJstadz Mahrnud Ahmad putra dari Syaikh Gangohi

'.-:-:i yang menangani pengobatan dan perawatannya. Sakit yang

-::::tanya menyebabkan kegiatan belajarnya pun menurun, akan

:: ,r. izr tidak berputus asa Banyak yang menyarankan agar untuk

,:---:iltaftl waktu kegiatan belajarnya dihentikan, namun karena

-; -iirlarlr{a yang keras saran-sarzrtr itu ditolaknya- Dengan tekad

-; kuat akhirnya ia d.apat menyelesaikan pelajaran Hadis Syarif,

- - at Tirmidzi dan Shahih Bukhari. Dan dalam jangka waktu empat

' - - ia telah menyelesaikan Kutubus Sittah.

Kegalauannya terhadap kondisi umat yang mulai jauh dari

-.31 Islam, menjadi motivasi tersendiri baginya unruk lebih

- "---:skatkan ilmu pengeiahuan, yang kelak akan dapat diabdikarurya

r: . ja masyarakat, dan akhirnya ia berkenalan dengan Syaikh Khalid

--:J As-sharanpuri penulis krtab Boihul Majhud Fi Hilii Al zki

)qv.,tid dan bergur': kepaCanya. Sernakin bertamba-h itrnu yang

. - itlr;us membuat ia semakin tawaddu' serta dihormati di kalangan

--- jama dan masyaikh. Pada waktu pertemuan ulama-ulama besar

- .{andatrla, diantara ulama-ulama besar itu hadir Syaikh

' - -=ahman Ar-Raip: il, Syarkh Khalii Ahmad As-Sharanpuri dan

-.: Asynaf ali At-i'&d, ketika waktu tiba waktu saldt Ashar.

: -:..-B rDefirini.a lr{auiana Ilyas untuk mengimam i saidt tersebut. Hal

--:r,rpakan gambaran bahwa Maulana tlyas adalah orang yang

- - nenjadi orang terpandang.
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Setelah kematian klatrcknya, Maulana Muhanmad Yahya, pada

- -i.gustus 1925, secara aklamasi pemuka-pemuka agama meminta

,.: Maulana Ilyas yang menggantikan kakaknya di Nizamuddin.

. . 
'-iu itu ia sedang menjadi salah seorang pengajar di Madrasah

-..,'rahiruI Ulum. Akhirnya setelah mendapat izin dari Maulana

" -' iI Ahma{ dengan pertimbangan apabila penempatan dia dimna

:::rbawa manfaat maka Maulana Ilyas diberi kesempatan untuk

":::,3nti mengajar. Dan akhimya Maulana Muhammad Ilyas pergi ke

-.muddin, ke madarasah warisan ayahnya yang telah lama kosong

-:.:t tidak pemah dihuni. Dengan semangat mengajar yang tinggi ia

:;:.buks kembali madrasah tersebut,-rulmun kondisi geografis yang

-=--rS menyebabkan masyarakatnya lebih li-renfukai anak-anak

:ska pergr ke kebun atau ke sawatr daripada ke Madrasah atau

.r.-ab untuk menunf.rt iimu agrma.

Kondidi ini mernbuat N{aulana Muharrrinad Ilyas terpaksa

-: -, meminta orang Mewat menyerahkan anak=anak mereka untuk

-: :rk dengan biaya ditanggung oleh Maulana sendiri. Ia reia

''--,-:$an hanya untuk memajukan pendidikan agama bagi

- - rakat yang belum ter:;ntuh llendidikan agama. Sebab

- - :rakat saat itu meftNil enggan menuntut ilmu, dan lebih senan-g

- -: dalam kondisi trariisi yang sudah berjaian secara turun temurun.

: :at keadaan inilah menambah kerisauannya akan keadaan umat

-- \fewat pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya.
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Unruk memajukan pendidikan agarna, ia banyak mengadakan

--- :ngan-kunjungan sebagai studi perbandiogut, sehingga dengan

--: banding yang dia lakukan ini, ia banyak medapat inspirasi,

- --:r)'a ia banyak mendirikan madraseh-madrasatr dan juru-juru

-,-.ia 
ke Mewat, namun demikian belum dapat mengatasi persoalan-

:-.*:dli{r yang dihadapi masyarakat Mewat.

Pada tahun l35I fvl93l M, ia menunaikan haji yang ketiga

, ,:nah Suci Makkah. Kesempatan iersebut dipergunakan untuk

-:-:nui tokoh-tokoh India yang ada di Arab, dengan tujuan agar

-:-ira ikat berpartsisipasi menggalakkan dakwah Islam sebagai

- ,-: unhr.k mengajak ummat Islam kembali kepada ajaran yang

. .=rpaikan oleh Rasulullah s.a.w.. sebab baginya dakwah disamping

"=- mulia, juga merupakan kewajiban yang harus diemban bersama

- -*i meny{rmpaikan ajaran-ajaran agarnakepada masyarakat.

Sekembalinya dari men-unaikan ibadah haji, Maulana

:--:adak6n kunjungan ke Me*'at bersama dengan seratus orang

-.'ah. Pada setiap kunjungan ia memi;entuk jamaah-jarnaah untuk

--.n ke kampung-kampung dengan tujuan ber-jaulah (berkeliling

*- :umah ke rumah) guna menyampaikan pentingnya mengamalkan

- = agama, karena ia berkeyakinan bahwa kebodohan, kelalaian

'*-: hilangnya semangat mengamalkan ajaran agama dar. jiwa

; :.amar merupakan salah satu sumber kerusakan.

Usaha dakwah melalui Mewat tampaknya membuahkan hasil,

.:na secara perlahan usaha tabligh meluas ke Delhi, United
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: * :;L Sonepa! Karnal, Rohtak dan da€rah lainnya. Demikian juga

- : -.Jar-bandar pelabuhan, banyak jamaah yang bermukim dan

*: ,:-i:tkdr1 dakwah menuju tempat-tempat yang ditargetkan seperti

-*: : daerah Asia Barat. Berbeka-l dari kerisauan Maulana

----mad llyas serta izin dari Allall maka tabtigh moluas tesegala

\Ienurut Maulana Muhammad Ilyas, paling tidak ada dua

:.--:-.::: yang diperoleh seseorang bila ia turut serta menyebarkan

' -::l isiam, Pertama, ishlah diri (perbaikan diri sendiri) dan

-:- .. illerdakwahkan kebesaran Allah SWT kepada sel',.uuh umat

** *i.;L maka jamaah ini semakin hari semakin menam;oakkan

r* i-::uinya. Akhirnya gerakan jarnaah tidak hanya tertumpu pada

:-- ":akat lndia naEnun teiah merarnpah ke barbagai ir€gore.

i.ienjeiang akhir hayatrrya, Maulana bermusyawarah kepada

-'--.:i iiadits lvlaulana Z*anyu Maulana AMul Qcdir Raipuri,

.'.:.ulana Zafx Ahmad, bahwa ia akan mernpercayakan kepada

;:;:::-sahabatnya seperti Hafidz Maqbui Hasan, Qozi Dawud, iv{uivi

.::-ul Hasan, Mulvi Muha:nmad Yusui Mulvi inamul Hasan,

* Salyid Ftaza Hasan, menjadi amir jema'ah. Hasil dari

r'- -:: pengganti Maulana Muhammad Ilyas untuk memimpil dan

- - .:tlian usaha dakwah yang telah beliau ritis.
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Pacia sekitar bulan JuJi 1944, Maulana Muhammad Ilyas jaruh

{,-: yang cukup parah. Akhimya penyakit yang dideritanya ini

-::rtawo ajalny4 iapun menghembuskan nafas terakhir sebur, adzart

-: -: tiba. Kepergian Maulana Muhammad Ilyas membawa duka

: mendalam bagi shatrabat-shahabat beliau pada khususnya dan

- . . arakat Islam saat itu pada umumnya, terlebih-lebih karena

::€:giannya tidak banyak meninggalkan karya-karya tulis kecuali

'... pikiran yang pemah dituangkannya dala::r lembar-lembar kertas

--:- vang dihimpun oleh Maulana Manzoor Nu'mani dengan judul

-: Un Ki Deeni Dawat yang ditujukan kepaCa para ularna dan

' --*h umat Islam yang ingin berkipratr dalasr bidang dakwah ini.

::=ringgal Syeikh Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawi

-:<anim-pinan Jema'ah Tabligh dilanjutkan oleh puteranya Syeikh

--:ammad Yusuf Kandahlawi (1917 - 1965 M).

Perkembangan Jamaah Tabiigh

Sepeni telah diuraikan sebelumny4 batrwa munculnya Jama'ah
-.: 

.Jh ini berawal dari India yang diiatarbelakanngi oleh keadaan

--.. Islam tndia yang saat itu sedang mengalami rendangkalan

* ::j1 dan degradasi moral. Ummat Islam saat itu sudah tidak akrab

,-;3n syiai-syiar Islam. Keadaan ini diperparah akibat datarrgnya

' 
-- a)a Inggris yang ingin menjajah India, akibatnya missionaris

- i-'n berhasil mengobok-obok ajaran Islam, sehingga terjadi
- : irnp'drarr antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan
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-l- antara sunnah dan bid'ah. Dan yang lebih parah dari itu, teiah

: selombang pemusyrikan dan p€murtadan. Keadaan inilah yang

.iarkan India bahwa mereka telah dijajah, "sehingga terjadilah

. -i yang mayoritasnya dipmpin oleh orang-orang Islam"53.

Gerakan misionaris yang didukung Inggrrs dengan dana yang

besar berusaha membolak-balikkan kebenaran Islam, dengan

rjat ajara,n-ajarannya dan menciiskreditkan Rasulullah saw.

membendung kristeni sasi dan mengem-balikan kaum Muslimin

^lepas" ke dalam pangkuan Islam? Itulah yang menjadi

Muhammad llyas.sa

Berawal dari keadaan dan peristiwa yang dialami oleh

:=kat muslim India pada umunnya dan Umat Islarrr di daerah

pada khususny4 yang menjadikan kerisauan dihati Maulana

Ilyas, sebab ia khawatir kaiau umat Islern akan semakiln

:ari nilai-nilai ajaran Isiam, dan bila hal ini dibiyarkan terus,

oesar kemungkinan umat akan terperosok kepada kondisi

:'alL yang dicirikan antara lain:

: erebaknya kemusyrikan

i:nusia sudah tidak memperdulik n ibadaii

::sjid tidak lagi berfungsi sebagai pusat dakwah dan

,<rgembangan agama

trAhmad al-Usairy, Seiarah /s/sm, Media Grafikq Jakart4 2003, hlm.447j' 
"special Coverage: Jama'eh Tabligh, Indonesia WeeHy, Third Edition -

--J-dst lggl, http://www.eeccities.cordCapitolHilU4g22ii,rdoI.html. Di
.- ,:l i2Pebruari2004.
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l.:xadensi moral

. :*ruatan maksiat yang semakin merajalelass

Kondisi inilah yang menyebabkan Maulana l,'luhammad Ilyas

:-:.irl kokoh untuk membentuk jarna'ah Tabligh sebagai upaya

-: -.... menyelamatkan umat Islam dari kemusynkan. Karenanya pada

-'-: 1927 ia membentuk gerakan jarna'ah tabligh dengan tujuan

-- --.; mengembalikan masyarakat pada ajaran Islam yang

; -ri3rr1)8.56 G'una menata kegiatan jama'ah ini dibentuklah suatu

--* ; kerja dalavah jama'ah yang disebut hirarki, yang berbecia dari

-:isasi dakwah lainnya- yang kemudian dikenal dengan gerakan

-- ='a"h Tabligh.s7

syeikh lv{uhammad Iiyas ai-Kandahlawi berkeyakinan bahwa

.: .-rsuilgon sebuah dakwah tidak aka'I berlangsung efektif biia

,-*-.i-ah ifu berada di tangan-tangan orang yang benar-benar rela rian

,-_"-s berkorban derni kepentingan ajaran agarra dan mengiiarapl<an

.::e:.iuhxya icla Allah tanpa mengharapkan imbalan dari pihak-

- r.3pun. Oleh karenany4 gerakan ini lebih mengutamakan kerelaan

:5 H. A. Hahdh Dasuki, dV*., Suplemen Ensiki'cedi Islam, cet.4, (Jakarta:

.' "r Barus Van Hoeve, 1999),256.

16 "special Coverage: Jama'ah Tabligh, lndonesia WeeHy, Third Edition -

\ugusr lgg7, hnp://www.geocities.con/capitotHill/4922lindol.htm!. Di

. -::load 12 Pebruari 20M.

5'Abul Hasan Ali an-Nadwi, Riwayai Hidup dan usqha Dalcwsh Maulana

--:mmad llycs. edisi terjemahan, cet l, (Dai-rrn Nukman: Kuala Lumpur. 1991)'
. _ -i5.
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l ,- keikhlasan serta pengobanan dari setiap individu muslim untuk

",: -:i.rr1&-S8rra meluangkan rvaktunya untuk melakukan lchur uj fteiuar

. :-arl Allah unfuk berdak'ffah) daripada membennrk donatur atau

* - ..j dari setiap kegiatan dakwah yang dilakukan. Di sinilah segi

-.-::ik dari metode dakwah jroaah ini, dimana pengorbanan dan

: "-r-r3san merupakan syarat mutlak dalam menjalankan tabligh.

: -..:n dalam setiap perjalanan dakwah, semua keperluan ditanggung

- - rasing-masing dai yang bersangkutan. Sebab bagi mereka crang

*-: >eriman adalah orang yang rela mengorbankan jiwa dan harta-nya

-r-'--r: kepentingan syi'ar agama Allah, sebab bila seseorang menoiong

,, --i -{llah, AllLh pasti akan menolong oftmg tersebut.

Daiam waktu yang relatif singkat iama'ah Tabiigh kemudiair

:r.- rar ,ke Pakistan dan Banglades, negara-negam Arab dan ke

* --l dunia. Di antara rregara-negara yang banyak pengix,;tnya

*-.- Mesir. Sudan, Irak, Banglades, Pakistan, Suriah, Yordani4

-.rina Libancrl Malaysi4 Thaiia'rd bahkan di tanah air indonesia.

-:-:lan p'trsatnya irerkantcr di Nizhamuddin,ss New Delhi. Dari

- unrsan dakwah intemasionalnya dikomandoi.

.-ri-q internasionai otrsat tabligh adalah di Nizzamudin, lndia. Kemudian setiap
:;--::€? mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi marii:as-

--:-". regionaUdaerah yang dipimpin oleh seoratrg Shura Kemudian dibagi lagi
-:- ::, ratusan markas kecil yang disebut Halaqah. Kegiatan di Haiaqah adalah
- .*arah mingguaru dan sebulan sekali merela khuruj selama tiga hari. Khuruj
x* .- :reluangkan waktu untuk secara total berdakwah, ye-ng biasanya dari masjid

-rrid dan dipimpin oleh seorang Amir. Orang yang khuruj tidak ooleh
-:'- :iialkar iirasjid ianpa seizin Amir khuruj. Tapi para k-aryawan diperboietrkan
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- Keorganisasian Jamaah Tabligh

Pada kelompok Jama'ah Tabligh

:_.anisai formal dan mengikat, sebab

.:i'a didasarkan pada hirarki aku garis

;---:

- Hadraji : orang yang dihormati

r-r1i tidak dikenal struktur

susunan keorganisasiannya

kerja jama'ah yang terdiri

Majelis syura dan Zumidor : majelis musyawarah dan

penanggungiawab di setiap negar4 propinsi, dan

kotamadya/kabupaten. se

, : bekerja, dan langs'on_g mengikuti kegiatan sepulang kerja. Orang yang telah
---- kenudian disebut Karkun, dan rrnpa adanya suatu biiat. sewra(tu [hu*j,

j,-. rH diisi dengan ta'lim (membaca hadits arau kisah sahabat, biasanya a-i utui,
"'-:il Amal karya MaulanaTakeria),jauratr (mengunjungi rumah-rum'ah di sekitar:- 3 tempat khumj dengal -tuj,r* mengajak temuati pada Isiam ya.rg kaffah),. .:- mudzakarah (menghafal) 6 sifat sahabat, ka*urari- (memberi laporar, hanan
' ' rjnir), dan rrlusyawareh. Ssiarna masa khur.ij, rnereka tia* al *urila. Aktivitas
---:s Regional adalah ryn4 khuruj, niunrrn biesanya hanya nnenangani khur,.rj* -- iangka waku 40 lari 1au 4 bulan saja. Selain itu *..lku juga mengadakan

- - .-: ijrima'(berkumpul), dimana daiam ljtima'akan diisi dengan dayan lierarnah*-:, oleh para ulama atau tamu dari ruar negeri yang sedang khunrj disana, dan
=rlim wa ta'alurn Setahun sekali, digelar ljtima'-umum-ai *u."t* nasionai

-- )ang biasanya dihadiri oleh puluhan ribu Karkun dari seluruh pelosok daerah.
= {-aI 

.run 
yang mampu, llereka diharapkan untuk khumj ke poros markas pusat

- :-Pakistan-BangladesMpB) untuk melihat suasana keagamaan yang kuat yang' - --eftebal iman mereka.

t' A.as (landasan) dari kerja dakwah tersebut adalah musyawarah yang*.:-i:-*an ruang lingkupnya terbagi dalarrr beberapa tingkatan musyawarah.'-'-.-: )'ang paling besar adalah musyawarah dunia yang blasanya di adakan 2
,* -' seialr. Musl'awarah nasionai biasanya di adakan- 4 bulan sekali (Utk-.-,ia), kemudian di bagi lagi dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil, misainya" : *arah jawa tengah biasanya 2 bulan sekali. di bagi lagi dalam musyawarah
- -- r (kawasal) biasanya l minggu sekali. seitangiran 

-yung t".k."il adalah
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" Karbun: ahli dakwah pada beberapa mahalla yang senantiasa

nrenghidupkan amal maqomi.

\{usyawarah rutin dilakukan oleh setiap halaqah untuk menata

-. :akwah. Keterkaitan antara halaqah sampai tingkat hodraji

, ,.-kan atas musyawarah dan mufakat.

Sebutan adab atau Ushul dalam Jama'ah Tabligh adalah

r--:--r3n yang harus dita'ati oleh setiap Jama'ah, sekaligus

: :--:lka.n ciri khas dari jama'ah ini, yang meliputi:

-:.pat hal yang harus diperbanyak, yaif'.r: dakwah, taklim, zikir

:.iiah, khidmat.

- :pat hal yang harus dik-urangi: makan minum yang berlebihan,

,.:rahat/tidur, berbicara yang sia-sia/tidak- perlu, keluar/

-.eninggalkan mesjid.

::apat hal yang harus dijaga: hubungan dengan amir dartjama'ah

::nnya, amaian infiradi danjoma'i, kehormatan ma-sjid, sabar <ian

- : 
: a mmul (ta"han uj ian).

r.- .*arah harian yang biasanya di adakan setiap hari di maholla (masjid) masing-
T - -i Setiap pekeda dakwah juga di anjurkan bermusyawarah setiap hari denga-n

- --ia di rurnahnya masing-masing untuk kemajuan agama (setidaknya kemajuan
*-= dalam keluarga), sehingga ahli keluarga ikut ambii bagian dalam usaha
" - i. Selain itu juga masih banyak musyawarah-musyawarah lain yang belum di
:'" ---r3r'r di atas ka.-ena setiap kerja selalu di awali dengan musyawarah. Dalam
- * :*arah <iuni4 perkembangan dakwah di evaiuasi, serta di bicsrakan terti-tertib
:: a-ran di ambil dalam pcriode yang akan datang. Sehingga terkadang terjadi
,*- r i-1an tertib setela.\ musyawarah dunia.
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:mpat hal yang harus ditinggalkan: meminta kepada yang selain

!lah, mengharap kepa.da yang selain Alitu\. menggunakan barang

:::.ne lain tanpa izin, boros dan mubazir.

-npat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilai pangkat

-n kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

\jaran dan Metode Dakwah Jamaah-Tabtigh

Dalam Jamaah Tabligh dikenal enam prinsip (doktrin) atau (

-': t{abadi) yang menjadi dasar dalam melakukan dakwah,60

Kalimah TaWibah (La ilahaillallah muhammadurrasulullah).

Seseorang tidak hanya dituntut uirtuk melafazkannya, tetapi

ieoih dari ittl ia harus dapat memaharni arti dan falsafa-h yang

ierkandung di dalamnya. Sebatr Cengan menyebutnya

seseoiiing disamping mendapat pahala, juga ciapat

menghindarkan din dari menlekufJ-kan Ailah serta mampu

menjauhi perbuatan-perbuai"an mungkar. Mensosialisasikan

kalimat tauhid yang dimaksudkan di sini adalah mulai dari hal-

* Lihat Usaz as-syaikh Shadr ad-Din 'Amir al-Anshari, Asy-Syokih
'.-':-,nad l$'as Da'watuhu ad-Diniyah, T.Tp : Idarah Asya'at Diniyy:t, tr, h. 14-

f lihat M. Jawed tqbal; Mufti Ebrahim Desai lf itins to islan (html)
. - '-ikimam.org. URL diakses pada 14106D007, How:enstein, Nicholas Islamist
- 'u The Case qf Tablishi Jamaat (html) URL diakses pada 2007-06-14, juga

'- -.-.ng yang sam4 Islamic Fundamenialism in India, TwenQ Fir.rt Century
-- Society, 1986. p. 41
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hul y*g sederhana seperti memahami makna tiada Tuhan

yang dioscmbah selain Allah swt juga terpatri dalam dirinya

bahwa rezri yang diperolehnya hanya semata-mata pernberian

Allah, tidak ada yang membei mudharat dan manfaat kecuali

Allah dan seterusny4 akhirnya omog yang mengucapkan

kalimah Tayyibah itu aka-r mampu "membebaskan diri

manusia dari penyembahan/pengaMian secaia mutlak kepada

manusia kepada menyembah Allah SWT".

b, Menegalikan salitt (iqamah as-Salaft). Seperti diketahui bahwa

Kaiimah layyibah dan menegakkan saldt merupakan Cua

prinsip yang asasi dan terpenting. Penekanan kepada prinsip

saldt int berkaitan erat dengan sikap Muhammad lv{aulana

Ilyas (pendiri Jamaah tablrgh) send.iri terhadap suilszma

keagamaan pada zamannya. Baginya ketika itu penya-kit umat

islam yang terbesar ialah kejairilan tentang agam4 ieru*rama

mengenai ajaran dan kewajipan yang paling asasi. Sesuai

dengan pandangan kesufian yang dianutnya, ma-ka tuntutan

yang paling mendesak baginya ialah penanaman ilmu

pengetahuan yang asasi itu adalah Saldt.6l

r-:sip menegakkan salat menurut Jamaah rabligh adalah mengerahlian penduduk
; r rerdomisili di sekitar masjid. Untuk merealisasikan ini, mereka terlebih dahutu

- , - lti persetujuan pengurus masjid mtuk nberi'tikad selama beberapa hari.-:- :ldng *aktu ma€hn-b mereka mendatangi rumah-rumah penduduk (door to' unruk mengajak masyarakat salat bedamaah dan mendengarkan pengajian
-- r liberikan setelah selesai salat yang disampaii<an salah s€omng anggota jamaah
, -,-:Jang disampaikan olelr anggota yang banr bertauba! baru mengenal Islam
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c. Ilmu dan dzikir (al''ilmu wa az-Zilt)- Yang dimaksudkan

dengan ilmu di sini ialah ihnu yang diajarkan oleh Nabi

Muharrrmad saw. atau y-ang dapat mendekatkan diri kepada

Allah SW"T. Seperti saldt, puas4 haji, zakat. Untuk memahami

ilmu-ilmu itu secara benar dan baik, maka para jama'ah selalu

mengkaji kitab Tabligh-Nisab karangan Muhammad Zakaiya

at-Kandahlawi, kitab ini menjelaskan tentang fadhilah-fadhilah

tabligh, sqldt, puas4 bacaan al-Qur'6n, zikir, shalawat, haji,

sedekah dan kisah-kisah para sahabat- Ziktr yang diucapkan

oleh manusia akan mampu menenangkan batinny4 karenanya

manusia harus terus mengucapkan zikir secara terus menerus.

Bahkan bagi M'.rhammad Ilyas, melakulian sesuatu uatuk

mendapatkan keridhaan Allah itulah zittr.62

-._.a terkesan masuk dalam hati ketika membacakan sesuatu tausiyah yang
- - -rS sudah disiapkan buku untuk ciibacakan di depan para jarnaah). Di akhir

-_ :-l atau tasuiyah, biasanya mereka meminta kepada hadirin yang menghadiri
*:: :n tersebut (halaqah jarnaah yang mengeliiingi penceramah) kesediaannya
- -:rgkan waltunya untuk rnemperdalam gerakan ini dengan bergabung dengan
- -:€ dengan tempo bisa setidaknya tiga hari hirrgga empat bulan bita
- - _:gkinkan sebagai kewajaiban fi sabilillah (di jalan Ailah), dan khuruj yang

-. istirnewa agar dapat memahami secara dekat gerakan ini adalah lndia.

- r-.n dan Bangladesh, ketiga daearah atau negara ini adalah pusat gerakan

- -:] jarnaah tabligh tingkat dunia-. bagi mereka yang berangkat ke negera
.-...:.iL pembiayaannya dienggung oleh individu masing-masing. Untiik mencapai
-. jang mencukupi tidak jarang mereka menjual tanah, kebun, kenderaaan dan

:._ -o* berharga lainnya, sebab harta itu pada dasarnya pinjaman dari Allah

:-:sip ilmu dan zikir, menurut ajaran ;-ang dikembangkan jamaah tabligh tidak

.* 
-<t-zikir 

tertentu yang diamalkan rtan harus dibaca dalam bilangan tertentu.

: - iirapi zikir yang diamaikan adalah berupa tahlil, tasbih dan tauhid. Sedangkan
- - :.ang dikembangkan tediri dari ilmufadhol fteutamaan) dan ilmu-ilm't masail

a
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Memuliakan setiap Muslim (ilram htlla muslim). Yakrd,

penghormatan kepada orang-orang Islam baik kanak-kanak,

oftulg tu4 para ulama dan sebagain.va. Sikap menghargai orang

la:n ini sebenarnya sangat penting, menurut Muhammad I-lyas

al-Kandahlawi puncak kesulitan atau kejahatan di kalangan

manusia adalah disebabkan ketiadaan sikap ini.63

Ikhlas (al-ikhlash). Yakni setiap amalan atau perbuatan yang

dilakukan hendaklah semata-mata karena Allah SWT. dan

bukan karena tujuan-tujuan lain. Setiap perbuatan yang

dilahrkan bukan karena menuntut Ridha Allah, dapat

dlkategorikan kepada syirik kecil (khofi).

Berjuang fisabilillah dalam khurui (an-nafar fi sabiiillah).

Prinsip yang keenam ini dilakukan dengan melapangkan waktu

atau mengorbankan waktu untuk melaksanakan tabligh.# Hal

- * : :n-masalah fikih ibadah) yang dijadikan kitab p€$ngan utamanya adalam hal

-:.'-ah ilimpunan Fqdhilah Amol, Y,arya Maulana Muhammad Zakaiyya al-

-" :"-..awi Rah.a., sudah diterbitkan dan di terjemahkan di Indonesia oleh penerbit
: aff. Yograkarta, crtakan II Juni 2006, diterjemahkan oleh A.AMurrahman

-:: Ali Mdhfuddzi dan Harun ar-Rasyid.

'--:rp ibamul muslimin, yang berarti memuliakan kaum muslimin dilakukan
-,-,"- dicelah-celah waktu senggang, seperti di pagi hari atau setelah salat Ashar
., - -. oersilaturrahim dengan tokoh-tokoh agama setempat yang rnereka heri nama

-... -- +hususui.

--n atau berangkat ke jalan Allah adalah dengan biaya seociri tidak meminta-
r - - repada orang lain untuk keJrerluan tabligh ini. Kemudian demi untul: menjaga

' :-'a.r dalam ma:a khuruj, dalam kehidupan mereka tidak boleh menghadiri dan
' -.:uhi undangan kenduri atau pesta dari penduduk setempat. Bahkan terkadang

'.* . ..iarga ytang sakit atau meninggal dunia dalam masa dakwah tersebur, mereka
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ini merupakan upaya untuk melanjutkan perjuangan Nabi dan

para Sahabat dalam menyebarkan ajaran islanr, dan tujuan

inilah Jamaah Tabligh dibentuk. Tidaklah mengherankan bila

kemudian anggota Jama'ah Tablig[ sanggup mengorbankan

waktu, harta dan jiwa mereka untuk bertabliph keberbagai

tempa! sebab ini menjadi unggungiawab setiap individu umat

Islam untuk melaksanakan kerja-kerja dahwah. Metode

dakwah jarnaah yang berprjak pada tabligh dalam bentuk

targhib (mem'"eri kabar gembira) dan tarhib (mengancam)

menurut mereka, dengan metode ini, mereka telah irerhasil

rnenarik banyak ordrg ke pangkuan iman. Terutama oftrlg-

orang yang tenggelam dalam kelezatan cian dosa' Orang-orang

tersebut dituntun ke jalan kehidupan yang benar dengan

memperbanyak ibadah, zikir dan membaca al-Qur'dn.

Kegiatan dakwah iama'ah Tabiigh merupakan kegiatan

dakwah y'ang seluruhnya disandarkan kepada Aliah. <ian ti<iak

memiliki atr.ran-aturan formal yang mengikat karena

semuanya diperoleh dengan cara musyawarah mufakat. Ciri

-.. diperbolehkan pulang karena sudah dianggap melanggar tata tertib dakwah'

.-:ka dalam bepergian dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan

--:'. Berkaitan dengan keperlua.'r kesehariannya, mereka membawa perala'ran

---*r memaszrk, seperti periuh talam dan pembekalan lainnya ke masjid untuk
- ::asak makanan secara bergantian dan mengeluartkan biaya secara patxngan

i-:an tetap menjaga kekompakan jamaah. Hal itu tampak jelas ketika lrrereka
- r:r bersama dalam safu talam besgr secara benrma-sama. Dalarn penarnpiian

: - =annla, menurut mereka tetap menjaga kebenihan masjid dan pakaian mereka.
- : :upun kelihatannya fdak berftkal-tukar pakaiarL di dalam kantong mereka

: :: ters€dia minyak wangi dan kaler sugi (siwak, untuk menggosok gigi ala Nabi)
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inilah yang kemudian rulmpu membuat Jama'ah Tabligh

keberbagai 'benua Menurut perkiraan, saat ini

lebih dari dua ratus negara yang telah menghidupkan kegiatan

Jamaah Tabligh ini.

Jama'ah Tabligh dalam mentransformasikan nilai-nilai Islarn

masyarakat selalu mengajak orarlg lain untuk bergabung ke

Jamaah Tabligh yang mereka tekuni. Dakwah mereka

rkan secara targhib (kabar gembira) yakni dengan memberikan

tentang hal-hal yang membahagiakan apabila seseorang

kehidupan sesuai dengan jalan Allah. Juga sebaliknya

tahrib (ancaman) yakni memberikan informasi tentang

<-bentuk penderitaan yang akan dialami seseorang yang kelinr

-rtunan tlahi. Dari berbagai informasi yang berhasii dihimpun,

bagi mereka yang telah bergabung ke dalam Jamaah

+L merasa bahwa adanya perungkatan keimanan dan

- , :r:ranny4 serta marnpu meninggalkan perbuatan maksiat dan sia-

Mereka mendalsvahkan Islam kepada semul iapisan

- * ::akat tanpa mempersoalkan latar belakang aliran, mazhab, dan

. .::ah. Jama'ah Tabligh berprinsip bahwa setiap Muslim memiiiki

- --,b, yang tidak perlu dipertentangkan perbedaanny4 sebab

;;:.,.: kiamapun perbedaan itu akan tetap ada. Dengan kata lain,

- jama'ah Tabligh kebebaseur beramal sesuai dengan mazhabnya

*:--:ekao hak setiap Muslim, selama mereka memiliki dasar dalam
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:: :-isar?kan ibadah tersebut. Salah satu kode etik dari Jama'ah
-:: :lh dalam menyampaikan dakwahnva, tidak pemah mau

- :::&hBS masalah-masalah yang bersifat khilafiyah, sebagaimana

. .: dikemukakan di atas.

Ciri khas dari Dakwah bil hal yang digalakkan oleh Jama'ah

- *: :lh adalatr 'memakmurkan mesjid". Berbeda dengan jzuna'ah-

.. ='ah yang lain, mereka memakmurkan mesjid secara insidental,

-- .''e: cara memakmurkan Masjid bila ada majlis ta'lim atau

-:-:ratar-Peringatan Hari-hari Besar Isiam (PHBI) atau Shalat
- 

---.'.iih pada bulan Ramadharu maka Jama'ah Tabligh melakut<annya

-.:r setiap waktu saldt. baik saat mereka <ii rumah maupun saat

- --:.a sedang berdakwah keluar. iama'ah Tabligh Calam

:::-ai<murkan mesjid dengan mengisi amalan mesjid seperti ta'lim

', - ": ium (mengajar dan belajar) yang biasa dilakukan setelah selesai

" ;' 'xajib. Te'lim wa ta'lum dilalnrkan <iengan mernbahas buku-buku

- .-i Bidaydt al-Mujtahid, Riyad aS-$6iih!n, Fadilah Amal. Amaian

* - ..ang tidak kalah pentingnya" mereka lakuka-n bila mukim di suatu

- :: .i adalah membaca al-Qur'An, saldt tahajud, salat dhuha- cian

_ -- -rin.

Saftt berjama'ah dimesjid mer.rpakan ibadah yang konsisten

,-.:.ikan oleh Jama'ah Tabligh baik saat b,erdakwah maiipun saat di

'*-,:i. Pada umumnya sebelum azan mereka sudah datang ke mesjid.

: ---".an ada sebagian Jama'ah Tabligh walaupun sedang berada di

.:--3riritrr umum. sedang kuliah dalam keias, bila terdengar suara
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.-::jr- mereke akan segera turunlkeluar untuk ke mesjici. Bagi Jama'ah

- 
-:.igh saldt be4arra'ah hukumnya wajib, selain berlandaskan dalil-

- di bawah ini, kewajiban ini juga merujuk kepada perbuatan

I'dllah mw yang tidak pernah melakukan saldt fardhu sendirian.

- ' irli berdasarkan kepada Dalil-dalil nas al-Qur'an maupun al-

- ,:.s. sebagai berikut

.-Lnnan Allah dalam surah at-Taubah: 18,

"Hanyala,h yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah

- -:-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta

-: 'r iir€rdinkan shalat, menunaikan z*at dan tidak takut (kepada

.: "cun) selain keparia Allah, maka merekalah orang-orang yang

:-:-.-=pkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat

".--:juk.'6s

, iacti"s Rasul,;llah saw. dari Abi Hruairah:

--'-;,.j ,.)* i 0l c.+.P *iJ o**t ,n-6 cJrr :A$ ,p Ar jy; .;r

-.; J! .rJst 6 .r,,tJt ?f b: li i .U Oi,t'-i o)t.at, f\ i
- *Jrl dr{, oJi,r r:...(, C.ijtf ,iy.f* ofti iy-e.h ol.t+.:"-)

ct.irJt J#J CFs-r rr--=rtry.riLs v-t 4
Bahwasanya Rasuluilah sa'.v. telah bersabda: "Dlmi Tuhan

: - 
_-- diriku di tangan-Ny4 sesungguhnya ak-u hendak rasanya

-:-rrrrh orang-oftrng membawa kuy,,, lalu berkumpui, kemudian

t'Departe*"n Agama R[, Al-Qur'an dan Terjemahrya, Yavasan
I i . : leng-gara Perrterjemah/Penapsir AlQur'an, Jakart4 1 97 1, h1m.280.
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.--r p€rintah supaya orang-orang sal6g laiu diadakan azan buatnya,
,:niudian aku perintatr seoftmg mengimami orang ramai, kemudian
:r--: pergi kepad.a orang-orang yang tidak hadir buat sal6t, lalu aku
-:-iar flrrr3h-rumah mereka buat kerugian mereka, dan deiiii Tuhan

=g diriku di tangan-Ny4 sekiranya seorang dari mereka mengetahui
::--lwasanya ia akan mendapat tulang yang berdaging gemuk atau

-=glng dua rusuk yang bark, niscaya ia hadir di saldt .isya.(HR.

:.*hari dan Muslun).tr

: Hadits Rasulullah saw. dari Abi Hurairatr:

,, g)Jq ,Jt, ,J .rJ of r,rirt J-, ! :Jti-i eI h: ,-p ,lt ,Sl

-E f 61.eJtr glJ-h eal J" tJO cobr J; tili .d uet,l*-lt
.t-qti :Jti <,,.,r,;

Telait <iatang kepcda Nabi saw. seorong buta, lalu ia berksta:
:'e Rasuiullah, se,sungguhnya saya tidak punya penuntun yang bise

-enuntun saya kc mesjid". Mala Rasulullah memberi kelonggaran
: ryinya. Tetapi setelqh orang itu berpaling hendak pergi, Rasulullah
-:manggilnya lalu bertanya: "Apakah engkau dengar azan untuk
:!it ?" Crang ik: menjawab: "Ya" Sabdarryq: _"Kaiau begiiu

' : tt,iaklah engkau daiang (re mesjid) " (HR. !,{uslim).67

- Hadits Rasulullah saw. dari Ibnu'Abbas:

. ji-.-e i/ 1! d 6J., >ti crq /i *r,r-Jr gr Cf :J6 d O_:lr ;f

* A. Hassan, Tarjonah Bulughut Maram, (Bandung: Diponegoro, l9g3),
- 8-219.

67 A. Hassan, Tarjamah Butughul Mcram, (Bandung: Diponegoro, l9g3),
__ l.
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Dori Nabi saw. ia bersabda: "Barangsiapa menriengar azan

-: tidak datang, mtke tidak ada saldt baginya, kecuali lantran

Zikir dan doa, dalam pandangan Jama'ah Tabligh, juga

:;,.i1ang sebagai ibadah yalg menduduld posisi penting selain saldt.

.-.2 zikir yang selalu mereka ucapkan adalah istighfar, tahmid,

- - i. takbir dan tahlil. Mereka menyadari bahwa dengan melalcukan

:..,-j secara berkesinambungan, selain untuk mendekatkan diri kepada

- r juga dapat menentramkan jiwa seseorang. Sebagaimana

.- . :skan Allah dalam surat Ar-Ra'dayat2$:

i,+&ir-*i;;i
@+/

(yairu) orzrng-orang yang beriman dan hati mereka rnenjadi

.*::rri dengan mengingat Allah. lngatlah, hanya dengan mengingati

*--iah hat' menjadi tentram."69

Do'a yang diucapkan memrrut mereka harus dilakukan secara

:*.:u dB.rl penuh dengan khidmah, hai ini membuktikan betapa

u8 A. Hassarl Torjamoh Bu!,tghul Maram, (Bandung: Diponegoro, 1983),

teDepartemen Agama RI, Op. C it., hlm. 27 3.
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-r:1nva manusia dalam pandangan Allah, sehingga apa saja

: - -:ulum manusia, manusia selalu membutuhkan pertolongan dari

.--. Dengan demikian tidak ada alasan bagi manusia untuk bersikap

- :an. Karenanya bila seorang mengaku sebagai hamba yang lemah,

* ,. seharusnya ia bermohodberdo'a kepada Allah dengan penuh

:,-i.JSUkao, beradap yaitu seperti-rnenghadap kiblak mengangkat

-- iil, berwudhuk, raja' dan lain sebagianya.

Memasyarakatkan salam merupakan aktifitas yang selalu

- .-.:ikan oleh Jama'ah Tabligh bukan saja terhadap sesama anggota

:: .:: lug& terhadap sesama Muslim. Setiap anggota Jama'ah Tabligh

::r dengan pendekatan"praksis untrik senantiasa beribadah, baik

-.-:h wajib maupurr. Mereka saling mengingatkan satu sama lain

j-:ng pengamalan ibadatr-ibadah ini. Setiap anggota dilatih untuk

-i:-pu menyampaikan riseiah dakvah tanpa mengeaal batasan

- -.:i pendieiikan formal maupun keluasan ilmu pengetahuan

:,.3.rn&r1 yang dimiliki. Lebih dari itu, untuk mernperiua-s

": -:Etahuan keislaman serta pemantapan iman, mereka selalu

- --.:adakoo pertemuan-pertemuan dan tjma' untuk membatras

* 
-.:lah-masalah keis aman. Topik pemL,icaraan, umulnnya masalah-

- ,..ah iman, yaqin, ruhani, rabbani, dan nurani I*g dapat

- : .', mari haii da"'I melembutkan jiwa. Meskipun mereka yakin bahwa

,::.ga.iillhati anggota masih keras tetapi mereka mencoba membl ka

.-- nelembuikan hati.
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Bagi Jama'ah Tabligh, berdakwah bukan hanya dalam batas

:c:rbadatan, tetapi juga dengan memberikan teladan yang baik

--,+ otuli hascnah) dalam berakhlak. Akhlak dalam berfutur sap4

':::akaian, berjalan dan makan, merupakan ciri khas yang melekat
.:3 Jama'ah Tabligh.

Jama'ah Tabligh ketika mengadakan mu'amalah (berbicara

-:r.!3n sesama atau orang lait di luar jema'ah) selalu memulai dengan

;:1ebut asma dan sifat Allah. Misalnya mengucapkan Insya Allah
' 

= berjanji atau merencanakan suatu kegiatan, alhamdulillah bila
-;:Japatkan nikmat dan hal yang menyenangkan mereka a.tau

- ::ienangkan orimg lain, subhanallah bila mereka salut dan Allah
- :ar biia rnereka takjub air:an kebesaran Allah.

Dalam bertutur kata mereka cenderung randah hati, sopan d.an

.-3hargai pendapat orang lam, tidak cepat marah dan kalimat yang

-;:+.& ucapkarr menyenanglian hati. Sedangkan dalam berbincang-

:rng mengenai masaiah agama cian dunia mereka seakan pasrah.

Dalem hal estetika, Janra'ah Tabligh lebih senang memakai

-- .sjubah yaitu baju panjang sampai ke lutut dan dengan ceiana

- - tidak sampai mata kaki. Karena mereka beranggapan bahwa
- - -'-aliai celana yang le*'at mata kaki tempatnya di neraka. Janaa'ah

-: :gh mewajibkan bagi kaiangan wanita mereka untuk menut;p

--::t'a kecuali wajah dan telapak tangan. pakaian ini mereka

--:.rrri ciaiam semua aktifitas. Selain itu bagi laki-laki mentakai iobe

-- 'erban, narnun lobe lebih sering digunalian rrntuk semrta kegiatan
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r'-,ngkan serban lebih sering digunakan saat mendengarkan

:r::ajian. Mereka selalu mengguruKan parfum yang bebas alkohol,

-::.c.unakan celak. Dalam bersugi, selain menggunakan sikat dan

- mereka juga menggurakan kayu siwak.

Dalam berjalan Jama'ah Tabligh selalu menundukkan

,::iany4 hal ini dilakukan guna menghindarkar^ mata dari

: -- rgkinan melihat hal-hal yang mungkar atau yang

-:-*rangkitkan syahwat. Walaupun hal-hai s€macam itu dinyatakan

, --Jd dosa kecil namun bila hal ini dilakukan terus menerus tentu

,.. :ersebut akan menjadi besar.

Dalum tatlim mereka selalu mendekat dan merapat kepada

. s':mber. Kegiatan ta'lim biasanya dilalcukan setiap selesai saldr

--:. Umumnya salah seoftrng dari mereka menjadi "moderator"

secara bergantian membaca kitab-kitab tertentu laiu

::si'usikanrrya. Bila mereka sedang muqim di suatu mesjid

mereka akan memberikan ta'lim kepada jarna'ah saldt

menyampaikan satu hadits atau ayat a1-Qur'6n. Dalam

ta'lim mereka selalu menunduk baik bila mereka

Dalam Jama'ah Tabligh setiap anggota *'ajib memiliki sebuah

- rinimal Fddhilsh Amal untuk bahan bacaan di rumah. Hal ini

:renutupi sifat manusia yang pelupa agar tidak melupakan

a
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Saat makan mereka berkumpul membentuk lingkaran

-:rgelilingi satu wadah - biasanya talam - dan mereka menggunakan

a.r jari untuk menyuap nasi dan tidak menggunakan alat bantu makan

::erti sendok, garpu. Adab duduk ketika sedang makan adaiah

-:rduduki kaki kiri dan kaki kanan dalam posisi seperti jongkok.

::eka tidak pernah -menyisakan apapun dalam piring mereka,

-:.kipun itu sebutir nasi. Sebagaian mereka hanya mempraktekkan

-= makan ini tatkala di luar rumah, namun bila mereka berada di

--::ah mereka makan seperti umunnya oftmg lain makan, dengan

,: jan atau menggunakan alat bantu makarL dan duduk bersila atau

- I'i.s kursi. Yang terasa dari makan bersama aclaiah pembenfc-kan

: r..rsarnaan dan ukhuwah yang semakin tinggi.

Hidup sederhana merupakan gaya hidup yang harus dibentuk

': setiap Jama'ah Tabligh. Kesecierhanaan ini bukan saja dalam

'-::akaian dan makan. namun juga tidak membeianjakan harta

-:r.r3rr sia-sia tanpa manfaat bagi agama Islam.

Mengeluarkan harta di jalrn Allah merupakan sikap yang

:---< nefleflls mereka pupuk dalam upaya menegakkan syiar dan

: :i 0811 ISlam.

Aktifitas-aktifitas-lain yang mereka lakukan antara lain:

Musyawarah harian dan mingguan. Musyawarah harian

- ,-<sanakan setiap hari sesudah saldt subuh sekitar 15 sampai 20

-::ii membicarakan target-target dan sasaftIn tabligh pada hari ittU

:,-,udian menentukan si'apa-siapa yang ditugaskan untuk mer.lberikan
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- -r di mesjid pada hari iru. Dalam musyawarah mereka juga

-.: jiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Musyawarah

- -:pin oleh seorang amir )"ang dipilih oleh seiuruh anggota

-- ' ah. Jika amir telah mengambil suatu keputusan maka seluruh

*:-.,lra mematrrhi dan mentaati keputusan itu tanpa mengkritiknl'a

-= \{usyawarah mingguan dilakukan unr*k mencanangkan jenis

-* 
=arn 

yang akan dilakukan, petugas untuk setiap program'tertentu

.:r hal ini mereka mencantumkan asal petugas), minggu keberapa,

-: .:kasi h,alaqah.

Khususi, yaitu melakukan kunjungan atau silaturahmi dengan

--:-orang Islam yang acia di tempat yang mereka tuju. Khusttsi

,.r)'a dilakukan oleh dua orailg, seonmg sebagai mutakaliimin

-;--:icara) dan yang seoftmg tagi bertindak sebagai mudzakkirin

-;:r'[aatu dengan ziicir). Materi yang disampaikan biasanya ajaran-

--.: isiam. lujuan khususi adalah untuk beersosiaiisasi dengan

- -, -'akat sehingga masyarakat mengenal anggota-anggota Jama'ah

-: .=! dan kemudian bersedia unruk menghadiri ta'lim mereka di

- 
',:ri.d. Khususi ini dilakukan dengan bergiiiran bagi setiap anggota

-. a.h Tabligh.

Khuruj, yakni kegiatan dakwah yang dilakukan di luar lokasi

--rl tinggal. Khuruj ini dilakukan dengan variasi waktu 3 hari. 7

-.:.'.rarga waktu khuruj wajib meninggalkan nafkah kepada

--:--ian)'e dua kali lipat dari biasanya. Khuruj diiakukan secara
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::rdiri, baik biay4 konsumsi dan peralatan, mereka dilarang

-:ninta bantuan dalam bentuk apap'dn dari masyarakat.

Jaulah, yakni kegiatan yang dilakukan secara berkeliling dari

:-- rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam

: ::berjama'ah di masjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau

:-=:rah agama yang disampaikan setelah sal6t fardhu. Jaulah

* =-'ukan dua kali seminggu. satu kali di lingkungan sendiri dan satu

Ji tempat lain. Sebelum iaulah para anggota Jama'ah Tabligh

- -:::uslswerohkan lebih dahulu untuk membagi tugas sebagai

-:* -..Utl

+ ),{utakalim Q;enyaji materi)

+ Rehbah (petugas yang mencari tahu tentang keadaan tiap orang

yang datangke jaulah)

+ Amir (pemimpin jaulah)

- .Iama aft (audience)

Ta'lim. yaimi penyarnpaian materi <iengan menelaah kitab-

-: Iertenfu yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan amal

'---:ailul A'mal). Materi yang disampaikan antara lain adalah

, --:nazrn-keutamaan: tabligh, sal6t, zii<ir, sedekah. puasa. Materi

- : juga berupa sejarah Islam, misalnya sejarah para rasul, dan para

- : l.li.

Bayan setelah saldt fardhu. lni dilakukan bukan saja saat

- *:s.3 di Masjid, sebagian anggota Jama'ah Tabligh juga melakukan

-': Ji rumah ietiap hari, umumnya setelah saldtMagbib.
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Malam aarl<az,yaitu pertemuan yang dilakukan pada malarn

",:. oleh anggota Jama'ah Tabligh. Kegiatan ini dilakukan seminggu

.. ..i dimulai dari sesudatr 'Asar sampai menjelang Zuhur keesokan

:--i)'a. Dalam kegiatan ini semuil anggota Jama'ah Tabligh

- - .r srahkan segala hasil tabligh kemudian mengeva-luasinya.

:.=tan ini juga dimaksudkan unnrk menyatukan visi dan misi.

Masturoh, yakni kegiatan dakwah bagi sepasang suami istri.

: . *'anitanya adalah anggota Jama'ah Tabligh dan suaminya bukan.

: ,: ia harus menyertakan suaminya dan atau keluarga mereka yang

. :-,.a. Kegiatan ini hanya boleh dilakukan bagi mereka yang suciah

":-, 3iuarga d.an disertai suami. Masturah dilakukan d;ngan peraturan-

' : -:. JZII] sebagai berikut:

Dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dari markas

- Bagi kegiatan masturah seiania tiga hari disertai iiengan

mahram heqiqi, yaitu suami, ibu, anak wani-ta- dan saudara

,vanita. Untuk kegiatan yang lebih dan tiga hari mahramnl'a

tianyalah suami.

: l',lenggunakan p'.rdah sempurm tanpa motif (pakaian yang

menutup seluruh tubuh keculi hanya matanya yang tapak, pada

umumnya warna yang dipakai hitam atau abu-abu).

- \fesi<i mssiurah merupakan program dakwah laki-la-"j dan

'*'anita, namun tetap dijalankan dengan musl'au'arah ka..im

iaki-laki.

' Lnnrk kegiatan khuruj masturah persyaratannya adalah:
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a). Untuk kegiatan 3 hari:.

o Pria sudah pemah khuruj selarna tiga hari

r Wanita pemah hadir dalam ijtima' atau ta'lim

mssturah

o Amir jama'ah pernatr khonrj 40 hari dan pemah

menjadi amir.

r Berkumpul pada hari keberangkatan sebelum boyan

hidayah

A. Untuk kegiatan 15 hari:

o Pasangan suami-isteri pernah Hruruj masturahtiga hari

minimal3 kaii

t Amir pernah khuruj 40 hari dan pengalaman khuruj

masturah seLama 15 hari

c Berkumpul se-hari sebelum bayan hidoyoh di tempat

kebemngkatan

B. Untuk kegiatan 40 hari:

Pernatr khuruj empat bularu khuruj masturah 15 hari

atau lima tali klruruj masturah

c Disetujui oleh syura Indonesia

o Berkumpul sehari sebelum bryan hidayah di tempat

keberangkatan

C. Untuk dua bulan kegiatan ke India dan Pakistan:

o Pernah khuruj masturah 15 hari atau 40 hari.

a
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. Disetujui oleh syura Indonesia dan syra Nizamuddin

Mendapat persetujuan dari lokasi yang dituju.

Diperkenankan membawa anak

Bagi wanita yang hamil hanya diperboletrllzur apab'ila usia

kehamilannya antara 4 - 8 bulan.

Unhrk rumah atau tempat yang didatangi persvaratann)'a

adalah:

o Mahalla hidup lima amalan maqami

o Anak laki-laki berusia 10 tahun ke atas harus diajak

keluar rumah ketika materi disajikan.

o Tuan rumah yan3laki-laki tidak boleh daJiari

o Rumah tertutup

o MCK dan jemuran berada di dalam kawasan rumah dan

tertutup

e Tuan rumah yang iaki-laki pernah khuruj minimal tiga

hari

l0)Khidmat tha'am:

o Jama'ah memasak sendiri

o Memasak boleh dilakukan wzurita

program

o Tidak membebani tuan rumah

bila tidak mengganggu

e)

,i_
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- 1 )-Ig61u1, jama'ah masturah minimal empat pasang suami isteri

dan maksimal tujuh pasang. Jama'ah masturah tiga hari

maksimal diisi oleh sepuluh omng wanita

liMudzakaratr yang dilakukan para wanita khuruj masturah

adalah:

o Enam sifat sahabat Nabi
o Beberapa pesan untuk wanita
o Ushul-ushul dakwah
. Kepentingan khuruj wanita
o Amal maqami bagi kaum lelaki
o Dakwah infiradi
o Tasykil
o Istiqba!
. ivlendidik anak secara Isiam
. Adab-adab di rumah
o Adab-ad.ab makan dan minum
r Adab-adab tidtir
o Ariab-adab istinjak
. Adab-adab perjalanan

-:i-hal yang tidak diperbolehkan:

Berjual beli

Menegur iangsung kesalahan sesama wanita

Memaksa ,rranita untuk memakai purdah

Memaksa wanita untuk meninggalkan karir

- ..iab bayan:

Diiakukan oleh karkun yang sudatr beristri dan berpengalaman

khu.ruj masturah

Tidak menyinggung masalatr purdah

a

a

a

.a

i,
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Tidak sengaja membangkitkan emosi sehingga para wanita

menangis atau tertawa

Tidak boleh mengawali dan mengakhiri bayan <iengan salam

Tidak menceritakan tentang kecantikan bidadari di surga

Meneceritakan keutamaan atau fadhilatr wanita shaleh

Menj elaskan keutamaan-keutamaarramal.

'1,tode Dakwah

Anggota Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan dakwah adalah

,. ': kesadaran da., keikhlasan sendii. PaCa umumnya mereka

-::bentuk satu keiompok kecil, dan setiap oftrng dalam kelompok

- ' ', ediakan bekal masing-masing, sedangkaa peralatan masak

;-:-riflr1g atas musyawarah ,vang dilakukan. Saat mereka sampai di

"--i mereka mernbagi tugas untuk: masak, membersihkan mesjid,

-,-anggil/ mengajak- masyarakat untu-k- ke mesjid. Dalam

,-:-io.rvah70 cian mengajak masyarak-at ke pa-ngkuan irnan mereka

* -'.,an dengan lemah lembut dan ihsan.

to 
Berdasarkan tempat t iaam* terbagi menjadi du4 yaitu intiqoii dan

r - :r, Intiqoli yaitu dakwair ui tempat orang lain atau kampung lain dengan
'.:-: --.:ah atau dengan melakukan pedalanan Cengan masa tertentu. Orang di Sekitar
.i -::. \ ang di datangi di harapkan aitan memberi bantuan u"rt'lk keda dakwah

-,:a terjalin kerjasama antara pendatang dengan orang tempatan, sebagaimana
- : :{:ra yang terjalin anora Sahabat muhajirin dan anshor di Madinah pada jaman

- iah saw. Sedang;kaa maqomi adalah dakwah di tempatnya masing-masing.* - rekerja di anjurkan untuk meluangkali beberapa jam setiap harinya untuk
,.:- -.rahmi dengan omng-omng di sekitar tempdnya masing-masing untuk
- ---..*ahkan €ama. Dalam berdakwah juga di kenal istiiah amalan secara

o

a

a

a
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Apabila mereka melihat suatu kemungkaran mereka menegur

;i:*, -:{ dengan lemah lembut dan menjelaskan akibat dari

- - -Aarzul tersebut. Namun tidak secara frontal menyerang

:r yang melakukan kemungkaran. Sebab mereka meyakini

-' : saat individu sedang dalam "dunianya" itu bila langsung

- : ::ak" akan menimbulkan kendala dalam kesuksesan dakwah.'

--: :enting dilakukan dalam kondisi seperti itu adalah pembentukan

-: r: r'ang Islami, dan mereka yakin bahwa jika kondisi pribadi

.: -' :rperbaiki maka secara otomatis satu persatu kemungkaran itu

.nr*- :'rpus dari dirinya. Keberanian seperti ini mereka miliki karena

.-:an bahwa Allah selalu berserta mereka.

Um-umnya setelah saldt MagMb rnereka melakukan bayan dan

rr.: :: selesai bayan anggota Jama'ah Tabligh membagi jama'ah atas

"rr*:-:!a keiompok untuk mengajak warga masyarakar ikut kegiatan

; ::r mereka selama sekitar 3 hari, hal ini dimaksudkan agar \Erarga

, - ian ljtitfia'i. infirodi yaita amalan secara individu sedangkan $iima'i secara
,,""' , :pok(berjamaah). Begitu pula dalam berdakwah juga bisa cii lakukan secara
' j maupun ijtima'i. Fekerja dakwah di anjurftan unruk mengikuri tertib-tertib
- ---.an-arahan yang di sepakati guna menjalankan daliwah. misalnya ketika

-' : ,i alan Allah (khuruj /i sabilillah) hr ndaknya memperbany e-L da'wah ilallah,
- . r ta'lum, dzikir wal ibadah,dan hidmat. Mengurangi masa makan dan

r - tidur dan istirahat, bicara sia-sia, keluar dari lingkungan masjid.
'--:Japi segala kesulitan dengan sabar. Jangan menyinggung masalah politik,

" .--:4 (perbedaan pendapat di kaiangan uiama), status sosial, dan Cerma
- '.-aan dalam berciakwah (ketika keluar). (Tidak boleh menyinggung masalah

. :a\ khilqfiysh karena membicarakan hal tersebut ketika keiuar di jalan Allah
- :iLmbulkan perdebatan dan perpecahan di antara jarnaah). Dan masih banyak

. -- -:--ahan lainnya.
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* ':''?-rakat mampu merasakan dan membuktikan adanya peningkatan

.:i:. setelah kegiatan tersebut. Apabila kemudian ada warga

- , .:rakat yalg ingin meneruskan kegiatan itu pada hari-hari berikut

-:-:rB menyerahkannya kepada si individu tanpa memaksa di luar

;-,.j:SgUpan mereka.

Berdakwah keliling merupakan pendidikan praktis untuk

-:--3fip8 setiap anggota Jama'ah Tabligh menjadi seoftmg da'i. Bagi

*-. ah Tabligh berdakwah merupakan kewajiban setiap individu

-..r-m untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Hasilnya

::::.3.r1! nyat4 mereka telah banyak menarik individu-individu

-s.im yang semula terlena dalam kelezatan maksiat dan tenggelam

-. l.:iakuman ibadatr kecialam pangkuan dan k-eleza'ran iman.

Biia diuraikan secara spesifik, metocie atau cara-cara yang

-':=pkan Jama'ah Tabligh dalam transformasi ";aran isiam untuli

-: .;apai +;ujuan da-kwah antara lain:

\letode uswahlteiadan

R.asulullah Muhammad saw. dalam penyampaian risalahnya selalu

:i,'njadikan riirinya sebagai teladan bagi manusia. Metode inilah

'. ang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh lalam upaya transformasi

:jlai-nilai Isiam dengan memberikan contoh-contoh yang baik

:aiam kehidupan brrmasyarakat dan beragama. Prilaku-priiaku

" 
a:rg mereka teladankan itu antara iain:

- Beriman
- Sopan
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Ramah-tamah
Tawadhu'
Sederhana
Juj ur
Tidak egois
Men gembarr gkan si laturahim dan tolong menolong

Sabar
Tawakkal
Berpakaian sopan

,Mandiri
'letode ceramah

Yang dimaksud dengan medode di sini adalah cara yang

- --:akan oleh seseorang ketika ia menyampaikan ide-ide atau ajaran

-.-::a. Daiam hal ini Jema'ah Tabligh dalam hal penyampaikan

- - fqitl&kan metode lisan (fase to fase) baik kepada olang lain atau

- :'ah, baik ketika bayon, taskil, iaulo danmuzakarah.

\letode mengajak.

Dalam hal mengajak orang mereka merrgsunakan metode

:il al-Hikmah al-mau'iz<iotil ai-Hasanah, yakni dengan lernah

:nbut dan penuh <iengan kebrjaksanaan, tanpa paksaan mengajak

..:eluarga, orang lain dan masyarakat uniuli menjaiani kehidupan

.slami, seperti saldt jarna'ah. Metode ini dilakukan bukan saja saat

rereka mengkhususkan <iiri berdakr+'ah secara jama'ah, tetapi juga

:alam keseharian mereka.

- \{etode muzakarah.

\{etode ini dilakukan dengan berdiskusi tentang permasalahan

: Iarna dan dilakukan dalam bentuk lingkaran. Perma-salahan yang



didiskusikan bisa berasal dari pertanyaan

atau anggota dan juga mendiskusikan isi

atau telaah.

\fetode taskii

89

yang diajukan jama'ah

buku yang mereka baca

\{etode taskil adalah mengajak orang lain secara tutorial atau

individual dengan menyentuh peftrsaan individu. Biasanya hal-hal

\ ang ditaskilkan antara lain adalah:

- Keutamaan saldt

- Ganjaran amal baik dan amal buruk

- Kenikmatan-kenikmatansurga

- Siksa neraka

- Keutamaan-keutamaan berdak.wah keluar dan rumah dan

kampung halaman

\,fetode dor to dor

Ya:rg dimaksud dengan rnetode ini acialeJr iakvrah yang digunaLan

Jengan mengunji-rngi masyaraL-at muslim Can satu rumah ke

rumah yang lain. khusunya tatkala mereka mengajak masi'arakat

-rntuk saldt jama' ah di masjid.

\letode mav,' i zahlpengaj aran

Pengajaran dilakukan dengan mengajari orang lain dari semua

:rngkat usia ',rntuk menyadarkan mereka ke jalan Allah.

\fetode Tabn'ir

l'{etode ini dilakukan ciengan memberika:r penjelasan tentang

..,ebahagiaan. rahmat dan nikmat yang akan diterinia oleh orang-

.a
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r.ang yang beriman yang berjalan dan b€rjihad serta berdakwa.h di

.lan Allah.

'.1etode indzdr

.iakukan dengan memberi peringatan kepada manusia agar tidak

:sesat di jalan Allah, dan mengajak mereka kembali kepada jala.'t

- .ah.

1:tode Kisah-kisah.

I.lakukan dengan menyampaikan kisah-kisah para rasul, sahabat

-:r1 orzmg-oftmg suci lairurya, yang fujuan'lya adalah rrntuk

-:nyentuh perasaan keislaman dan menggugah hati janna'ah

-:tuk meneladani perjuangan dan jihad mereka daiam

-- enegakkan ajaran Islam.

1:tode Nasihat.

.letode ini sangat hati-hati diterapkan di luar anggota <iengar''

-:mpertimbangkan objek, isi nasihat, latar belaka"ng objek,

:;asi, dan penyampai nasihat sendiri.

l:tode Pembiasaan.

r:nbiasaan kepada hal-hal yang baik dilakukan terhadap anggota

-::r orang-orang yang muiai mengikuti kegiatan da-kw'ah.

:.:rbiasaan ini tidak hanya terbatas pada rana psikomotor, tetapi

-:a mencakup rana afeksi, kognisi, emosi, dan perkataan.

Kelebihan mereka dala.n berdakwah adalah kerelaan mereka

.a
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--engorbankan keperluannya untuk kepentingan dakwah. Mereka rela

--engorbankan sebagian harta" diri dan t'aktu mereka unfuk

-:ndakwahkan agama sampai melewati batas pulau dan batas negara.

-,lam berdakwah mereka siap di caci maki, hal itu tidak akan

-:nghentikan mereka. Hubungan antara pekerja dakwah ini sangat

::rL mereka memiliki kesatuan hati yang sangat kuat, di dalamnyaada

.-rrh sayang, dan semangat mengutamakan orang lain (itsor).

".::ndahan hubungan mereka dapat di lihat dart ijtima'-iitima' yang di

, -:kan. Kasih sayang ini bukan hanya untuk sesama pekerja dakwall

,: r. Dalam berdakwah jt uuh senantiasa berusaha menjalin

'-rungan dengan baik kepada orang-oftrng yang di temui. Dalarn

'.:Jalnryah di anjurkan menghindari perdebatan serta berdakv"ah

-:iean penuh hikmah dan bijak. Para Da'i di anjurkan menghadirkan

.zi obomul muslimin (memuliakan sesama muslim) terutama kepada

:rna yan-g <ii jumpai.

Tida}: ada paksaan dalam menjaiankan usaha dakwatr ini.

. aupun para masyaikh dat Syaro senantiasa memberi arahan-

--:--3rr iian rrasihat dalam rnengamalkan dakwah, tapi dalam

': :-is3r1&zrrlya apakah akan di amalkan atau tid*: kembali kepada

,' :p individrt. Namun alangkah baiknya jika semua oftIng bisa ikut

--:il bagian dalam usaha ini. Usaha dakwah tersebut sangat terbuka,

:--rr oftrng bisa ikut ambil bagian dalam usaha dakwah.

Para masyctiftft(ulama) juga senantiasa mengingatkan keparia

-::.i-orang yairg bekeda ci bawah usaha dakw'atr tersebut bahwa
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:-ruan utama dalam mengamalkan dakwah tersebut a<ialah untuk

:emperbaiki diri (ishlch), memperbaiki orang lain bukanlah tujun

--i"ma mereka dalam berdakwah.

Amalan dakwah yang telah di konsepkan sangat bagus dan

--.rlia, tapi yang rnenjalankan dan mengamalkarr juga manusia biasa

-1g datang dari berbagai latar belakang. Tidak mungkin bisa

:rhindar dari kesslahan. Jika di cari-cari kekurangan merek4 tentu

-'an banyak di temukan. hal ini wajar. Di antara mereka sudah ada

-rg bertugas untuk mengarahkan dan meltruskan.

I Beherapa Pendapat Terhadap Jama'ah Tabligh

Asy-Syaikh Hamud bin Abdillah bin i{amud at-Tuwaijiri,

--engemukakan bahwa Jamaah Tabiigh sesungguhnya dapat

:-<elompokkan kepada kelompok bid'ah dan sesat. Mereka sama

:<aii tidak berada pada bimbingan Rasulullah saw, Dara sahabahya

-r ubi'in yang mengikuti mereka ciengan baik. Namun, para Jamaah

::iigh menempuh sebagian aliran Sufi dan manhaj ncereka adalah

- ,*raj yang bid'ah.7r

Kemudian Asy-syaikh Ahmad bin yahya bin Muhammad an-

,'mi, mengemukakan bahwa di antara yang dikatakan bid'ah dan

-;nbuat syariat baru pada ajaran Jamaah Tabligfi adalah sistem

".,ruj atau an-nafor fi sabilillah,kttrena amalan ini mesti diiakukan

ir Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya bin Muhammad an-Najni. dkke Mengencl
h Dekai Jama'ah Tabligh, Malang: Risiaka Qabail, 2008, h. l3'14.
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r-:-rena sesuuttu yang sangat prinsip diyakini oleh para Jamaah

-:bligh.72

Menurut Asy-S-vaikh Shaleh Fauzan al.Fauzan, ketika ditanya

:.::kenaan dengan khuruj Jamaah, Tabligh, maka beliau

.:ngemukakan bahwa khuruj adalatr bid'ah, baik keluar untuk 3 hari,

- hari atat 4 bulan. Jamaah Tabligh merupakan kelompok sufi yang

- ah jelas keshufian mereka, yakni dari aliran shufr diyubandiyyah.

::reka menyusup ke daerah Saudi Arabiyah dan negeri-negeri

. :lnya untuk menyebarkan paham shufinya Oleh karena itu, umat

. :.'n mesti menjauhi mereka. Sebab, mereka tidak akan pernah

-:nerima ta'lim (belajar iimu syariat) karena mereka adalah orEulg-

:.rg yang membawa pemahaman dan manhaj baru ,vang

::nyimpang. Mereka datang untuk mengajari kamrl bukan untuk

:t.ajar ilmu syariat yang benar. Mereka datang untuk mengajar

,::hufian dan mazinb baru mereka. SeanCain-va mereka ingin benar-

-rrar belajar sungguh-sungguh tentang syariat, tentu mereka akan

- -:uk di sisi para ulama yang pakar di bidangnya nrasing-masing

- -iah di masjid atau di rumahny4 juga tentu mereka akan membawa

:c-kitab ulama yang memang memiliki otoritas di bidangnya,

-: -iah tafsir, hadis fikih atau lainnya, bukan hanya. membaca karya

.'rlana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. 73

" Ibid. h.53.

' Ibid. h. &46.
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Berdasarkan hasil dari wawancara maupun pengamatan serta

-"r:litian tentang ajaran-ajaran Jama'ah Tabligh yang berhasil

- - tun oleh peneliti, namun peneliti belum menemukan indikasi

' -..r'a ajaran yang diamalkan oleh Jama'ah Tabligh ini menjurus

: : :d3 aj aran,vang menyesatkan.

Bila tedadi p:ndapat-pendapat yang negatif terhadap Jama'ah

-.:.igh. barangkali lebih dikarenakan kepada cara penyampaian dan

- , - =-npiian yang ditampilkan oleh para jema'ah ini terkesan eksklusif

-- :idak membawur dengan umat Islam yang bukan masuk dalam

, :pok ini.

Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun baik melalui

-:-iarflBt?rr maupun wawancara bagi anggota Jama'ah Tabligh

:: -f,un masyarakat non anggota drapat ditarik suatu kesimpulan

' _- .\'a :

. , ama'ah Tabligh iebih mengutamalcan pernbicaraan mereka pada

?adha'iiul A'mal, sehingga tidak menelusuri tingkat keshahihan

':aru hadis yang dijadikan sebagai dasar dari perbuatan itu.

- . ama'ah Tabligh terkesan tidak menggaiakkan masalah Fiqih dan

.:uhid, serta ilmu-ilmu agama lain dalam memahami ajaran

:rarna. Sementara anggota Jama'ah Tabligh ini boleh dikatakan

.:.n;-ak yang berasal dari orang-orang yang tidak memiliki ba-sik

:ru agama. Hai ini akan dikhawatirkan timbulnya pematrainan

:.3rra secara ekstrim dan bersifat eksklusif.
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Ada kesan bagr masyarakat bahwa orang yang sudah

-:nasuki kelompok Jama'ah ini, memiliki sifat menjauh dari sanak

- '-rarga, dan lebih mengutamakan kelompok Jama'ah Tabligh'

-- Lembaga Dakwah Islam Indonesia (tDIf)

LDII singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, ia

::upakan sebuah Organisasi Islam yang telatr bebera kali bc;ubah

-.:ra atau bentuk akibat dari bebapa permasalah yang menyangkut

- : ti€rl keyakinan j ama' ahnYa.

Sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal lahirn,va aliran ini

-::sal dari "Darul Hadis" yang didirikan pada tahun 1952. Penctirinya

.-.lah Nur Hasan Ubaidah Lubis, yang iebih populer dikenal dengan

.Jigol. Beliau ditatrirkan pada tahun 1915 M, di sebuair desa kecil

.- s bernama Desa Bangi, Kecamatan Porwosari, Kabupaten Kediri.

:.ir:rya bernama Abdul Azis bin Thatrir bin irsya<i.

Tidak diketahui persis latar belakang pendidikan dari seorang

::*.iiri Darul Hadis ini, akan tetapi menurut shohibul hikayah bahwa

- :ernah tinggal di Makhah selama 10 tahun, tetapi tidak diperoleh

-_r ),ang jelas pendidikan apa yang ditekurunya di Mekkah. Namun

;::hagian perpendapat ia rnengecap ilmu pengetahuan manqul

.;:iuil anggota didoktrin untuk hanya menerima penafsiran tentang

- :: atau hadis yang bersumber dari imam/amir.
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Pada tahun 1940 ia kembali ke Indonesia, dan memulai

.*ivitasnya sebagai seorang yang sudah dibai'at untuk menafsirkan

r, al-ayat al-Qur'an maupun hadis. Pada zaman Bung Karno banyak

rga yarlg hanl'a mau menerima tafsir al-Qur'an maun hadis yang

..::asal dari Nurhasan Ubaidah, sehingga tafsir yang lain dianggap

-::agai sesuatu yang sesat, dan tidak manqul.Ta

Namun perkembangan selanjutnya, karena ufir* ini (Darul

-..Jis) dianggap meresahkan masyarakat maka pada tahun 197i Jaksa

-..'mg Republik Indonesia membek-ukan aliran ini dengan SK Jaksa

. rrng RI No. Kep-089/D.Nrcl97l tanggal 29 Oktober t971.

.-gan terbitnya SK ini maka aliran ini dilarang di seluruh Indonesia.

Sebagai manusia yang memiliki akal, maka bagi pendirinya

: jva perinsip biarlah nama organisasi bubar, namun konsep-konsep

: ::?fln)B tetap berjalan. Oleh karenanya, tidak berseiang lama

::3mi'a pacia tahun 1972. pendiri-pendiri organisasi ini meminta

:r:.indungan dari Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani), pentolan

:s',ls pada rezim Soeharto yang memegang peianan dominan

:::adap institusi meliter dan intelijen. Maka aliran ini kemudian

-:-_ranti nama menjadi LEMKARI, dan seterusnya nama yang

, ,s,trir menjadi Lembaga Dakwatr Islam Incionesia (LDDI).

::-.:bahan nama tersebut dengan maksud menghilangkan citra lama

ttA. Yogaswara Maulana Ahmad Jalidu, Aliran Sesat dqn Nabi-Nqbi Pqlsu,

---i. Jal:arta, 2008, hlm. 4647
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-a\{KARI yang tidak baik dimata masyarakat. Disamping itu agar

:k jumbuh dengan nama singkatan dari Lembaga Karatedo

--rnesia yang juga memakai nama LEIUKARI.

Pada saat ini LDII dipinipin oleh Ketua tlmumnya

:-. i.fuset.Dr.Ir. I!H. Abdullah Syam, MSc, yang memiliki per.vakilan

, ':tiap provinsi dan 407 DPD Kota/Kabupaten, 4500 PC dan ribuan

-',rid yang tersebar di seluruh nusantara. Jumlah p€ngikut LDII

-;:.urut data statistik organisasi antara 10-15 juta jir*'a di seluruh

- - a. Pemerintah RI dan MUI juga mengakui bahwa warga LDII

-,:iliki budi luhur yang baik dan menghormati hokum Republik

- :,resia.

* r€r Dana Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi-organisasi lainnya,

---: merupakaa hal yang amat penting dalam mewujudkan cita-cita

-.:-isai, sebab tanpa dukungan dana yang memadai, maka akan

,-=ii'atirkan bahwa kegaiatan-kegiatan untuk menyebarluaskan

--::nya akan mendapat hambatan yang berarti. Seperti disinggung

. -. cemabahasan yang lalu, maka LDII juga rnempunyai sumber

*-: )'ang dapat dihimpun untuk pembiayaan organisasi dalam

* 
: - :rankan roda kegiatan organisasinya. Adapun sumbcr dana yang

- ' -pun oleh Organisasi LDII ini bersumber antara lain dari;

:ak wajib, bagi para anggota diwajibkan berinfak sebesar 10?ir

:.:i setiap pendapatan/penghasilan yang dia peroleh.
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- Infak pengajian Jum'atan, kegiatan Ramadhan, Lailatul Qadar.

i{ari Raya dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya'

Infak 
-shadaqatr 

fisabilillah yar,g diperuntukkan untuk

pembangunan pesantredmarkas, masi id dan I ain-l ai n

- infak shaaaqah rengkean, berupa penyerahan baha-n-bahan in-

ratura kepada sang a*i. (berupa bahan makanan. paliaian dan lain

sebagainya)
, Z.akit, fiiUutt, Wakaf dan pembagian harta warisan dari para

anggota jama'ah LDII
saham haji, PT/cv, dan KBIH lkelompok bimbingan ibadah haji)

seperti KBIH'Nunii Aini".
. Dar Usaha-usaha lain (usaha-usaha khusus yang sifatnya

dirahasiakan)

Berdasarkan data yang berhasil dikumpul bahx'a dana yang

;:r:rrlflpul Cari sumberdana yang aCa- drladikan sebagai modal untuk

--:mbangun pesantren dan Masjid-masjid serta markas-markas untuk

::npat berkumpulnya para anggo+.a LDII untuk membahas dan

,:ngembangkan serta musyawarah para anggota untuk

-:mbabicarakan hal-hal yang berkenaan <iengarr pengembangan

:ganisasi LDII.

- Pokok-Pokok Ajaran Dalam LDII

Adapun pokok-pokok ajaran yang dijadikan sebagai pedoman

jup bagi para anggota LDII yang mereka yakini sebagai ajaran yang

.,:nar antara lain adaiah;

o orang Islam di luar LDil adalah kafir dan najis, sekalipun

oftulg tua sendiri.
o Bila ada orang lain yang brrhan berasal dari a-nggota LDII

shalat di Masjid mereka- mai<a bekas tempat shalatnl'a harus
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segera dicuci, sebab menurut mereka tempat itu sudah terkena

najis.
o Semua anggota LDII wajib taatpadaamir/imam.
o Anggota yang meninggal belum sempat dibai'at (anji taat)
. pada Amir LDII, berarti ia dianggap mati jahiliyah (mati kafir)

o Tafsir al-Qur'an dan hadis yang boleh diterima adalatr yang

manqul (keluar dari mulut imarnlamir). Tafsir yang tidak

berasal dari amir dianggap haram hukumnya-

. Haram mengaji al-qur'an dan hadis setain kepada amir/imam

o Dosa-dosa harus ditebus kepada amir, yang berhak

menentukan besar kecilnya jumlatr penebusan.

o Harus membayar infaq, shadaqalU danzakat kepada amir, dan

hararn memberikannya kepada orang lain.
o Harta benda oftmg lain (di luar anggota LD[) halal untuk

diambil, bahkarr bila perlu diperbolehkan untuk mencurinya,

menipq merampok, korupsi dan lain-laino asal ddak ketahuan.

o Haram hukumnya membagikan daging kurban kepada orang

yang bukan berasal dari anggota LDII.
o Haram menikah dengan oftrng di luar kelompok.
o Jika ada tamu yang dating ke rumah. bekas te.mpat dudui<nya

harus segera dieuci, karena itu dianggap najis.''

Masih banyak ajaran-ajaran yang mereka yakini sebagai ajaran

"mg bersumber dari Islam, namun bila semua ajaran yang berlaku di

_DiI itu dilihat dari sudut ajaran Islam, kesemuanya sangat jauh

xrtentaxgan dan dapat dipasi kan ajaran itu merupakan ajaran sesat.

Dan perlu digarisbawahi bahwa di dalam ajaran LDII itu

i:patuhan kepada arnir rnerupakan hal mutlak yang tidak auput

:t'.awar-tawar, sebab amir/imam memiliki otoritas mutlak yang harus

"Ibid.,hlm.49-50.
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:':ati oleh semua anggota, ketidak taatur kepada amir dianggap

:"rbangkangan. Karenanya sem1r3 kegiatan dan ajaran yang tidak

'::suilb€r dari amir, dianggap tidak syah. Sebagai contoh yang dapat

-".:mukakan bahwa peran imam/amir LDII selalu menyandarkan

r , :a manqul surat al-Isra' ayatTt yang berbunyi;

';r;.q o:|A4t6 *,!.9 e,ti * &6y./d F tiu1i
(7\A ot{biiitt

"(Ingatlah) suatu hari (yang dihari itu) Kami panggil tiap umat

dengan pemimpinnya; dan barang siapa yang doberikan kitab

olralannya ditangan kanarnya maka mereka ini akan membaca

iiitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun".T6

Bagi tafsir manqui tJ'baidah, ayat itu dlmaknai "Pada hari

_:am" yang dirnaksud dalam ayat itu men-rrrutnya a<iaiah imam/arnir.

"-:xrva ormg -yang tiCai( memilki amirlimam akan dimasuki<an

:-larir neraka. Karenanya menurut penafsiran Nur Hasan Ubaidah

, -:is, bahwa pada hari kiamat nanti manusia dipanggil oleh Allah

.:-€r+,a imam/amimya, sebab imam/amir inilah yang menjadi saksinya

:-i3dap St rrm& amalnya di dunia. Seandainya seseoarng tidak

:.riliki imam/amir maka tidak ada yang dapat memberi kesaksian

:-:.adapnya, sehingga amalnya selama hidup didunia menjadi sia-sia.

T6Departemen Agama RI, Cp. Cil' hlm. 435
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Demikian besamya peftm amir/imam dalam Lembaga Dakwah

j.am lndonesia furi, maka dapat dipastikan seandainya para

jr/imam menluruh mereka untuk melalrukan bunuh diri demi

:rentingan sang amir/imam, mereka dengan suka rela akan

-:iaksanakannya.

::tode Pengajaran dan Dakwah ditam Organisasi LDII

Sistem pengajaran di Lembaga Dakwah Islam lndonesia

-DII) untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada para

.-.=rgotanya tidak menggunakan sitem kelas, sebagaimana layaknya

.:em-sistem pendidikan lainnya. Sew'aktu mengajarkan ilmu al-

, J'an misalnya, guru membacakan al-Qur'an sekaligus

:;rgartikannya secara k-ata perkat4 serta menafsirkannya dengan

---.ar penafsiran dan hadits yang berkaitan dan penjelasan beberapa

,- : tafsir, misahiya'tafsir Ibn Katsll. Tuga murid-m'.rid mencatat arti

'-l-per kata di AI Q+rarrnya dan juga penjelasan tafsirn-va.

Demikian juga untuk pelajaran AL Hadits dengan cara yang

.-:a- dimana guru dan murid sams-sama memegang hadits yang

.::a dan mela-lnik; n kajia-n. Hadits yang dipelajari terutama hadits

-:.rbussittah (Bukhon, Muslim, Abu Dawud, Nasai,- Timidzi, Ibn

::rah) dan juga hadiS lainnya seperti Maiik al N{uatho, dan musnad

---:rad., disamping itu mereka juga mempelajari himpunan haCit

;;':ai temaiiy4 sepeti kitab sholat yang menjeiaskan tatacara sholat
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yang dilakukan Nabi Muhammad yang tertulis dalam beberapa

srmber hadits, puasa (shoum), kitab manasik haji, dan lain-tain.

. Dengan mempelajari hadits secara langsung dari kitab aslinya

diharapkan para murid-murid tersebut dapat s€cara langsung

mengetatrui_tingkat keshohihan hadis, hal ini dimaksudkan agar

tertindar dari amalan-amalan yang tidak berdasarkan kepada amalan

png <iikerjakan oleh Rasulullah.

Pengajian-pengajian dilakukan pada tingkat PC diadakan

pengajian seminggu sekali. Pengiaian dimaksudkan untuk

nemperkenalken/mengajarkan ajaran Islam yang ses'.ai dengan

!€tunjuk qur'aa dan hadist.

Di LDII raempunyai program pembinaan bertingkat yaitu usia

para sekolah samapai tingkat SD prograin seperti ini terkocrdinir

iiseluruh masjid LDII. Kemudiarr pengajian umum, pengajian khusus

:emaja dan pernud4 pengajian khusus Ibu-ibtq dan batrkan pengajian

r,husus Manula/Lanjut usia. Ada juga pengajian UNIK (usia nikah)

Disamping pengjaian-pengajian tersebut, ada juga pengajian yang

liperuntukkan untuk masyarakat umum yang ingin belajar\A1-qur'an

ian hadits.

Tidak kalah pentingny4 ketika pada waktu musim liburan

anak-anak sekolah LDII senantiasa mengadakan Pengkhataman Al-
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: r'an dan hadits selama beberapa irari, dan biasanya kegiatan ini

- .xuti anak-anak wElrga LDII untuk mengisi waktu liburan mereka.

, ,,arn pengajian ini pula diberi pemahaman kepada seluruh warga

- );i tentang pentingnya mempelajari al-Qur'an maupun al-Hadis

.::.a dipaparkan pahalanya orimg yang mau belajar dan mengamalkan

----qur'an dan hadits dalam dalem seluruh aspek hidupnya

Selain dari metode-metode di atas, juga warga LDII pada

: .ap bulan Ramadhan, khususnya i0 hari terakhir bulan ramadhan,

- :lana seluruh masjid LDII ciigunakan oleh masyarakat untuk I'tikaf

-.: beribadah non-stop muiai jam setengah delapan malam setelah

-,.et Isya sampai sebelum subuh tiba yang tujuarr unLrk menanti

: l3tangan rnalam Lailaf*l Qadar.

Demikian sekilas metode yang dig,rnakan oleh LDII dalam

-.ranamkan ajaran-ajaran agama kepada para ailggota, ha! ini

- :ts-,idkan ti,Jak iain adaiah agat sernuzl anggota dapat

-::gamalkan ajaran agama secara baik dan benar menurui keyakinan

-::eka.

Sedangkan aktivitas dakrva,t yang mereka lakukan untuk

*:1\'cru atau merekrut orang agar dengan suka rela mau bergabung

-::.Jarr organisasi ini, dilakukan dengan beberapa metode. ankra lain;
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Melaui pendekatan-pendekatan pribadi. Dengan cara

memperkenalk-an pengajaian dengan menyajikan ajaran-ajaran

yang urnwriirya dipelajari oleh masyarakat umum, seperti

membahas kitab tentang shalat, puasa, masalah adil, dan

selanjutnyq terkandung pada situasi da'1 kondisi, maka pada

penghujung pembahasan akan - dibicarakan tentang kitab

imaroh/imamatr untuk kemudia para peserta pengajian akan

diabai'at kepada sang amir. Setelah dibai'at barulah doktrin-

doktrin yang ada di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

sedikit demi sedikit diperkenalkan kepada sang murid. Dan bila

sudah dipandang memiliki prinsip yang kuat tentang LDII, dan

memiliki sifat fanatik, barulah ia diangkat menjadi anggota atau

kader, sebab sudah diyakini ia tidak akan keluar lasi dari

organisasi ii. Dan pada tatrap ini anggota jema'ah ini dihar'amkan

unti:k beiajar agama dari orang lain yang bukan termasuk anggota

LDII.

Bila dilihat dari cara rekruk:nent anggota yang ada di LDII,

terkesan bahwa ada unsur-unsur penipuan'-Sebab ada hal-hal yang

disembunyikan untuk mengelabui oftlrlg-i.,ftulg yang ingin belajar

di sana. Pada mulanya ajaran yang sarrrpaikan sama dengan ajaran

yang umumnya dipelajari oleh masyarakat umum, ruimun ketika

omng sudah tertarik dengan ajaran itrr baru disugukan doktrin-

doktrin yang sama sekali tidak berdasar kepada ajaran Islam.
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- \{engajak naik hajTumroh bersama dengan rombongan KBIH

i'ang diprakarsai oleh jama'ah LDII, atau sengaja memburu

sasaran selama musim haji rrntuk dijebak ikut bai'at kepada sang

.\mir di Mekkah, Markas Khut Aziziyah Mekkah.

\{enyampaikan dak-wah melalui kelompok-kelompok pengajian

baik di desa di daerah, di Pusat Jema'ah, atau momentum-

nomentum yang mereka anggap tepat waktu, seperti pada

,<esempatan shalat 'ldul Fitr/'Idul Adha, Ramadhan, I'tikaf di

\'lasjid, di Kampus-kampus dan lain yang dianggap tepat untuk

menyampaikan ajaran tersebut. Dan kebiasaan mereka untuli

menyampaikan/rnengajak urnat denga[ cara menyendiri. tidak

mau membawur dengan umat Isiam laimya.77

,";anggo'raan daiam Orga"tisasi I DII

Nlelihat dari strui$ur organisasi Lem'oaga Dakwah islam

- : uesia (LDII) malia anggoia LDII terdiri dan 2 (dua) kategori yaitu

" . :gori t Anggota LDil; dimana tugas kesehariaru:ya sebagai

_:i-rurai dalam kepengu.usan LDII dari TK Pusat (nasional) Maupun

- gkat terbawah yairu PAC (Kelurahan/Desa). Anggota tersebut

- :.iih oleh warganya berdasarkan hasil musyawarah. kemudian masa

-,*..:inya selama 1 periode yaitu 5 tah',rn. Keperrgurusan tersebut dapat

- :.lih kembali jika sudah selesai masa baktinya.

77htp 
: //id. w ii<ipedia- Orgfl Uiki/Lembaga-Dakwah-Islam-Indonesia
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Kategori II Warga LDII : mereka adalah bukan anggota LDII,

-:reka biasanya terdiri dari keluarga anggota LDII, ataupun warga

:rara Indonesia yang ingin secara sukarela beiajar menuntut ilmu Al

. rran d&fl Hadits di Organisasi LDII. Mereka diberikan hak suara

-:.aITl Organlsasl.

-DII dalam sorotan

LDII sebagai sebuah lembaga keagamaan yang berusaha

-:nbangun peradaban Islam yang menurut mereka yang sesuai

::SilI tuntunan Al-Qur'an dan hadis, nalnun akibat doktrin-doktnn

,:rs berituk-u dalam LDII iru, maka iembaga ini rnenciapat kritikan

. :-rn dari mayoritas umat lslam, bahkan organisasi ini dia-nggap sesat.

Kesemua h:d'.rhan yang dialamatkan kepada LDII sebenaflly-a

- :icu dari Coktrin-doktrin yang ada dalam Lembaga Dakwah islam

- lil) itu sendiri. sebab doktrin tersebut cipandang telah

-:nr.impang dari ajaran islam.

- Ahmadiyah Qadian.

Ahmadyah adalah merupakan suafu gerakan keagamaan yang

- :inkan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang lahir kira-kira 174 tahun

-:u. tepatnya 13 Pebruari 1835 M bertepatan dengan 14 Syawal
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150 H di Qadiyan, dan meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1908

I i di Lahore dan dimakamkan di Qadiyan tempat kelairirannya.T8

Berdasarkan sumber-sumber yang ditemukan bahwa Mirza

.,hulam Ahmad adalah merupakan keturunan terhormat, ia berasal

-ri keturunan Moghol dan Parsi. Hal ini didasarkan kepada peletakan

-rma "Mirza" didepan namanya. Sebab istlah "M!rza" mempunyai

- ra makna, yaitu; Pertama menunjukkan nama kepangkatan dan suku

,.i nenek moyang beliau. Beliau adalah keturunan Parsi dan

':rurunan Bangsawan. Kedu4 Mirza adalah gelar yang biasa

_:erikan kepada kaum ningrat keturunan raja-raja Islam dinasti

:,rngol berasal dari Parsi.Te

.A.kan tetapi Mirza Ghuiam Ahmad ireserta pengikut-

: < rgikutnya lebih tertarik mengutamakan tempat asal kakek-k'akeknya

--:ipada darah yang mengalir di tub''rhnya. Sebab Parsi bagi M:,rza

-.: pengikut-pengikutnya jauh icbih penting dari Moghcl, sebab di

: .i itulah naniinya kepentingan Mirza Ghularn Ahamci cialam

- - nbuktika-q kenabiannya terleta-k.

Ketika usianya mencapai 54 tahun (usia yang cukup rnatang

-..rk- bertindak tentang sesuatu). yaitu tahun 1889, ia mendirikan

_.:u gerakan keagamaan yang bertujuan untuk rnemperbaiki umat

:in dimana menurutnya umat Islam itu sudah sampai pada

tt\1. A.in Djamaluddin, Ahmariiyah & Pembaiakan Al'Qur'an, Lembaga
- . itian dan Pengkajian Islam (LPPI), Jakarta, 2000, hlm' 196.

ttsinar lslam, Maialah Ahmadiyah, no..5-6, Yayasan Wisma Damai, 1974,

t6
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-:nmoralis, persat'Jan Islam terpecah-pecah' lebih mernentingkan

,.eiddupan duniawi daripada agafia, sehingga perlu unr'rk diperbaiki

..:mbali. Karenanya gerakan keagamaan yang didirikannya

-.:risbahkan kepada name pendirinya MkzaGhulam Ahmad' sehingga

r:lompok atau aliran ini disebut dengan aliran Ahmadiyah'

AkantetapisetelahMkzaGhulamAhmadmeninggaldunia,

:aka.terjadi perbedaan pandangan diantara para tokoh-tokoh yang ada

::da aliran ini untuk menentukan siapa saja yang berhak

:enggantikan beliau sebagai khalifah' Perpedaan pendapat ini

--engakibatkanterjadinyaalirandalamAhmadiyah.Pertarnadisebut

--rmadiyah Lahore, yaitu kelompok yang mengikut Kwayah

:,a.maludciin yang berpindah ke Lahore' dan yang Kedua; Keiompok

.:madiyah Qadiyaru yaitu kelompok yang tetap tinggai di Qadiyan

:ng dipimpin oleh MitzaBasyiruddin Ahmad'

tsiladitihatsepintaskilasriwayatsingkatcariMirzaGhuiam

._:rmad pada masa kecilny4 terlihai ia adaiah orang Islarr yang

.:goiongbaikdanshalehsebabcitengah-tengahkehidupanyang

--:ba kecukupan, dan keinginan orang tuanya sangat berseberangan

_:ngan, ia masih intens berdiskusi dengan afili-ahli agama Islam pada

1]]lal}nya, bahkan hari-harinya lebih banyak dihabiskannya untuk

.:mbacaal-Qur'an.Namunketikausianyamencapai40tahun'ia

;rerumus kejurang kesesatan dengan mengaku memperoleh wahyq

..:idenganberanimendeklarasikandirinyasebagaial.Masihdanal-
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Mahdi Muntazhar, bahkan mengangkat dirinya sendiri menjadi nabi

sekaligus.

Sejak kecil ia sangat tertarik mendalami agilma Islam. Berjam-

.jam waktunya dihabiskan untuk membaca al-Qur'an atau sekedar

berdebat masalah agama dengan ahli agama Islam maupun agama

lainnya. Hal ini mengecewakan ayahnya yang berharap ia dapat

menjadi seoftmg pengacara atau pegawai negeri.

Di usia ke40, Mirza Ghulam Ahmad mengaku memperoleh

watlyu de-ri Tuhan. Ia lalu menulis banyak karya yang isinya

pembelaan atas pandangan-pandangan miring yang mengirujan

islam. Ia juga mengaku seiragai mujaddid (pembaharu), al-Masill
dan al-ahdi yang dijanjikan. Menurutnya, Ahmadiyah berhrjuan

menegakkan syari'at Islam, dengan meremajakan rnoral dan nilai-

nilai dalam Islam. Baginya, Ahmadiyah bukanlah sebuah agama

baru namun merupakan bagian dari agama Islam.o'

Setelah munculnya pengakuan Mlffa Ghuiam Ahmad

nendapat wahyq kendatipun ia tetap dan selalu mengemukakan

<ecintaan dan pembelaannya terhadap Islam bairiian memuji-muji

?rasul, narnu1 kesemuanya itu ia lak-u-kan adaiah sebagai upayanya

:rruk mencari sempati urnmat Islam, agar -urnat Islam khususnya

-rsedia meyakini apa ]arrg ia dakwahkan :

Ahmadry.vah selalu menrieklarasikan kecintaan dan

pembelaannya terhadap Islam. Ia menyanj ung ungkapan-ungkapafl

al-Qadiyani yang mengaku menjadi nabi di dalam menuji Islam

dan Rasul SAW. Kelompok ini tidak mempunyai tujuan yang

lebih penting daripada merekrut kaum muslimin di barv-ah panji

MirzzGhulam Ahmad.

*A. Yogas,rara Maulana Ahmad Jalidu, Aliran Se-rat den liabi'I"{abi Palsu,

'rasi, Yokyakarta 2008, hlm. 39
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Dan pantas sekali j'ka ?na kesa batrwa selurutr anggota
organisasi ini adalah berasal dari kaum muslimin, sedikit sekali
yang berasal dari pemeluk agama lain. Singkahya Ahmadiyah itu
adalah sebuah propaganda untuk mengimani bahwa Mirza Ghulam

. Airmad adalah seorang nabi yang diberi wahyrl Al-Masih yang
drjanjikarl yang dilalcukan oleh orang-oftmg Ahmadi dibelakang
lariar simbol-sinrbol Islam seperti shalat, puasq haji dan
sebagainyasl

a. Pokok Keyaklran dan Sumber Ajaran

a. Pokok keyakin

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa "Ahmadiyah adaiah

sebuatr aliran yang mempunyai keyakinan bahwa masih ada nabi yang

diutus oleh Allatr, selain dari Nabi lv{uhammad s.aw, yaitu Mirza

Ghulam Ahmad. Bagi Mereka Mirza Ghulam Aiunad, ciisamping

sebagai nabi terakhir, juga ia berfungsi sebagai.al-Masih dan al-Mahdi

al-Muntazdar (yang ditunggu), ;,ang pematr diianjikan oleh FJabi

Muhammad s.a.w.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh bahwa

keyakinan ini, kemungkinan saja mereka dasarkan kepada beberapa

dalil-dalil baik ilari al-Qur'an yang terlihat disaiah tafsirkan oleh

Mtrza Ghulam Ahmad untuk mengukuhkan kenabiannya maupun

yang berasal dari hadis-hadis. Sebab Mbza Ghulam Ahmad dan

pengikut-pengikuUrya adalah oftrng yang tidak segan-segan

menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis sesuai Cengan selera

8lHm bin MrnDUd Au&h, Ahmafryah Kepcree-@n-Keptn-qwn tlzn Pengalun-Pengala.ran. Pcncjemalr,

r3e A. Namddin E. Muhaimiq t mb:gr PeDdidika dan Pmglajim Islm (LPPI). 20O6, him.12
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:.::r kepentingao mereka untuk mengukuhkan Mirza Ghulam Ahmad

::ik sebagai Nabi, Missias (Al-Masih) maupun Ahmahdi al-

' 1'.intazdor. Ayat-ayat al-Qur'an dimalisud antara lain:

: ::at Ash-Shaf aYat 6 :

"Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryarn berkata: "Hai Bani

..=il, sesungguhnya aku. adalah utusan Allah kepadamu,

. embenarkan kitab (yang turun) sebelum, Yaitu Taurat dan memberi

.rabar gemberi dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang

,:sudahkq yang namanya Ahmad (Muhammad)"82

Seiunrh Lllama dan umat Islam sepakat bahawa kata-kata

'.I,rhammad yang terdapat dalam ayat di atas adalah nabi lv{uhamrnad

! a,w., tidak ada yang lain, ia merupakan utusan Ailah seOagai nabi

:rakhir turtuk umat Islam.

A*kan tetapi bagr alira-'I Ahrrradiyah Qaciiyan' kate'kata

'.1.,iiiammad yang ada daiam a,vat di atas. tidak dimaksurikarr untuk

-:ma nabi Muhammad s.a.w, akan tetapi yang ciimaksudkan cleh

. rhan acialah MirzaGhulam.{hmad. sesuai dengan pengaliuan Mirza

;hulam Ahmad:

',Jika orang benar-benar meneliti maksud Al-Qur'an itu (surah

: i:6 tadi) maka akan mengetahui, bahwa yang dimaksud dengan nalna

:jIIv{AD bukanlah Nabi Muhammad saw. Tctapi seorang RASUL

82Departemen AgamaRI, Op. Cit., hlm.929
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. ang diturunkan Allah swt pada akhimya Tflrnan sekarang ini. Bagi

n.:.mi ialah: Hanat (MirzaGhulam) AHMAD Al-Qadiyani'83

Menurut Mirza Ghulam Ahmad dan para pellgikutnya, setiap

:.lta Alunad yang ada dalam al-Qur'an, dimaksudkan adalah Mirza

:hulam Ahmad, tidak ada yang lain, sebab kata Ahmad yang ada

:ada nama Mirza merupakan pemberian tuhan, karenalah Mirza

,hulam- Ahmad dan pengikutnya lebih senang menggunakan kata

.:rmad. Menuru Puterany4 "Bashiruddin Mahmud Ahmad, bahwa

.-.ap kati beliau (Mirza) suka menggunakan nama nhmad bagi din

:tiiau ringkas. Maka waktu menerima bai'at dari orang-omng beliau

.xt,va memakai nama Ahmad. Dalam itharn-ilham acapkali Allah

, 
"r'.t. 

suka memanggil kepada beliau ciengan nama Ahmad'84

i40i& y'rFl.'l1,
,,Muhammad iru sekali-kali bukaniah bapak dari seorang laki-

laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-

,..,85
naDl

Seluruh umat sepakat bahwa ayat al-Qur'an Surat al-Ahzab

..at 40 seperti telah dikutip di atas, ba-hv,'a kata-kata "kha"amun

-:biyyin,, dalam ayat tersebut adalah merupakan calii qat'i bahrva

8rAnsharullah. Llajalah Bulanan Ahmadiyah. no. 3 & 4. Djuni/Djuli, 1955,

P. Ansharullah-Pusat Indonesia, Djogjakarta, hlm' l8
*oBashiruddin Mahmud Ahmad. Riwayat Hidup i{a:rat Ahmad o.s. hlm. 2
8sDepartemen Agama t(I, Op. Cir., hlm. 673
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;:bi Muhammad adalah merupa-kan pengahbisan nabi, tidak ada nabi

,.sudahnya-

Namun rnenurut Ahmadiyah Qadiyan kalimat "khatamun

".riyyin" yang terdapat dalam ayat dimaksudkan adalah nabi yang

:=ling sempuma- cincin para nabi. bukan penutup para nabi, bahkan

:,:at juga diartikan dengan ari 'paling mulia'86, seperti hadis di

'.'*'ah ini dimana kalimat khatam itu diartikan dsngan "paling mulia".

r!11)l at, 
"lrt" 

cil: rLill fl, ui

Juga mereka menggunakan hadis sebagai dalil mereka untuk

-:ngukuhkan bahrva Mirza Ghulam Ahmad itu benar-benar sebagai

-=ri. hadis tersebut antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu

-.:rairah dan Jabir bin AbCullah yang mernbicarakan tentang

:ristiwa menjelang hari kiamat, Allah akan mengirim kembaii rrabi

,:. vug bertujuan unfak rnembasmi *.anda-tanda salib dan membela

;EIlOftu1]

Jl J.;l*! A'.f ,'-.1 orl" l,r ,rU.a ilr J:-s.Jt, ite a.il 6;g Qt ,f
\*\ Jr:.J) J-dl .+iJJ q-J-eJr .i,J.3 l:te L.g f""f

.r-,ra':lt1 ,a.cLrJr; gLa:Jt Cp.rrll W e- )tc grXiJt ,f .t:
&1 dJrA- )ti Jul Jr i,r *Jr

Dari Abu Hurakah r.a- katanya: "Bersabda Rasulullah s.a'w. :

"Demi AllaL sesungguhnya bin Maryam (yang dimaksud disini

"dalah 
Nabi lsa anak Mary'am) itu akan turun menjadi hakim ya:rg
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adil. la akan membasmi tanda salib. membunuhi babi dan

membebaskan rakyat dari pajak. Pada masa itu orang takkan

mencari-cari harta lagi; bahkan semahal-mahal harta ,vang ada

Dadanya ditinggalkannya, hilang hasut dan dengki. benci

membenci dan musuh-memusuhi. Ia berseru kepada oranq untuk

membagi-bagikan harta, tetapi seorangpun tidak ada )'ang mau
"gl

menenmanya.

JlrI r)t - *: qlo 6,r J* ,lil, c.rri JJi{ Ar ,+ J JV C

-* JJ'l JE arLdl l1t Jl ,J--PV ,*t & i'-rl'14 .yt ;r *ijt'b

jll JJqe tiJ J.p Jhi eJlt JJ+l {,'.-,J 4, ditl $iP f:f U.

irll oia ilr ;rf; s.ly\ ,ptu.rt, f<-ar{

Dari Djabir bin Abd.ullah r.a., katalya: "Bersabda Rasulullah

,i 3.w.,: "enantiasa ada segoiongan ciari umrnatku hinggahari kiamat

"ng berjuang membela kebenaran Can akan menang. Pada keiika
.:ulah Nabi Isa akan turun. Berkata pennimpin mereka itu kepada

)iabi Isa: "Dipersilakan tuan mengimarni kami sembahyang. "Jawab

.'.abi Isa: "Tidak, karena anda dapat pimpin-memimpin S€s&Irr'ii,

.:bagi kehonnatan dari Allah kepada ummat ini".EE

Melihat kepada kontek hadis di atas, boleh jadi hadis ini

- :dikan sebagai alat atau dalil unruk melakukan sesuatu tindakan

,:.e sepintas berpihak dan membela ajaran islam dan mengatas

- .rakan Islam, namun tujuannya ingin mencederai Islam iru sendiri.

,,H. A. Razak dan H. P.ais lathief. Te{emahan Hadis Shahih llusirm. Jiiid.

--:i. Ke IV, Pustaka Al-Husna" Jakarta. 1981. him. 1i9-120.' r'lbid.
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seperti pernyataan M{rza Ghulam a-hmad yang sifatnya

::,ri'akatif yang mengaku sebagai Isa al-Masih bagi dunia Kristen,

-_am al-Mahdi bagi umat Islam, dan Krishna (wisnu) bagi umat

---rdu yang dijanjikan akan turun menjelang hari kiamat:

umat Islam percaya bahwa menjelang datangnya hari kiamat,

lsa al-Masih akan kembali turun ke bumi. Di akhil tahun 1890,

\,firza Ghulam 
- Ahmad memproklamirkan dirinya sebagai

rerv,ujudan Isa al-Masih. Dengan berpegang pada.wairyu Tuhan,

''Ak, uk* membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia", ia

idak ragu untuk menyatakan dirinya adalah Yesus Kristus bagi
'rmat Kistiani, Imam Mahdi bagi umat Islam. IGisnhna (Wisnu)

oagi umat Hindu, dau sebagianya. Dengan kata lain, ia mengaku

..6agai'Nabi yang drjanjil*::.8e

Kutipan di atas memberi gambaran bahw-a Mhza Ghuiam

lrmad bukan berasai dari Islam, ruunun mengatas namakan Islam,

-cagai wadah untuk meeyampaikan ajarannya kepada seluruh umat.

Dari data yaog berhasii dihimpun, melalui literatur yang ada

:rciapat peqpedaan keya.kinan antara Ahmadiyatr Qadian dengan

imadiyah Lahore, kendatipun pada akhirnya kedua aliran ini sama-

:xna mempercayai bahwa MbzaGhulam Ahmad sebagai Isa al-Masih

.ang-<iiutus Tuhan sebagai penyelamat umat dari kehancuran moral.

Menurut literatur yang ditemukan bahwa Ahmadiyah Lahore

:empunyai keyaliinan antara lain sebagai berikut;

daiam al-Qu'an maupun al-Hadis, dan percaya pada semua perkara

t9.A. Yogsswe tvIaulail Ahnrd Jdidtt" Op. CiL'ilm39
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agamayang telah disetujui oleh para ulama sataf dan ahlussur,nah

,iui-ju.u,af dan mereka meyakini batrwa Nabi Muhammad itu

adalah nabi terakhir.
Nabi Muhammad s.a.w., adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya

tidak akan ada nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru'

Sesedah Muhammad s.a.w., malaikat Jibril tidak akan membawa

wahyu nubuwat kepada siaPaPun.

Rpatita malaikat Jibril rrembawa \ rahyu nubuwyat (wahyu

risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan

dengan ayat (Qs. 33:40), dan ini berarti membuka pintu khatamun-

nubuwwat.
Sesudrh Nabi Muhammad saw., silsilah wahyu nubuwwat telah

tertutup, akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbukL age[.

iman dan akhlak umat tetap cerah dan segar-

l,n:.rza Ghulam Ahamad adalah mujaddid, Dan menurut hadis,

mujaddid akan tetap ada.

Peicata kepada Mirz-a Gh';tann Ahmad bukan bagian dari Rukun

lslam, *ak, dari itu ofti:ig .vang tidak percaya kepada MJtrza

Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir.
Seorang Muslim apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia

tida-k boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah akan tetapi

soseoftrng dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa

disebut kafir.
Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Miy7a Ghulam Ahmad

adaiah pelayan dan penglmban misi Nabi Muhammad saw'eo

sedar:g Ahmadiyatr Qadiyan memiliki konsep keyakinan yang

:erbeda den3an Ahmadiyah Lahore, dimana mereka mempunyai

r.e1'akinan bahwa MtrzaGhulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul, siapa

.ang ticiak mempercayuioyq termasuk kedalam kelompok yang telah

rurtad.

9oA. Yog;u*m Mohaa Ahntdrdifu @. Ci,., hlm.4l-42
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Adapun prinsipprinsip keyakinan Ahamadiyah Qadiyan

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ahmadiyah-Qadiyan mempercayai bahwa Mirza Ghulam
Aharnad adalah sebagai Nabi dan Rasul.

Ahmadiyah-Qadiya"n mempunyai kitab suci sendiri yaitu kitab
suci Tadzkirah
Kitab zuci"Tadzkirah" tersebut adalah kumpulan wahyu yang

diturunkan "tuhan" kepada Mirza Ghulam Ahmad yang

kesuciannya sama dengan kitab suci Al-Qur'an, karena sama-

sama wahyu dari Tuhan, tebalnya lebih tebal dari Al-Qur'an,
dan kitab suci Ahmadiyah tersebut ada di ka:rtor LPPI
Kalangan Ahmadiyah mempunyai tempat suci tersendiri untuk
melalarkan ibadah haji yaitu Rabwah dan Qadiyan di India.
Mereka mengatakau: "Alangkah celakanya orang yang telah
melarang dirinya bersenang-senang cialam haji akbar ke

Qadiyan. Haji ke Makkah tanpa haji ke Qadiyan adaiah haji
yang kering iagi kasai". Dan selama hidupnya "nabi" Mkza
tidah pernah haji ke Makkah
Kalau dalam keyakiiian umat Isiam para nabi dan rasul yang

wajib dipercayai hanya 25 orang, Caiam ajaran Ahmadiyah
Nabi dan Rasui yang wajib dipercayai harus 26 orang, daa

Nabi dan Ra-sul yatg ke-25 tersebut adalah "Nabi lt[irza
Ghulam Ahmad"
Dalam ajaran Islam, kitab sarnawi yang dipercayai acia 4 buah
yaitu: Zabur, Taurat, Injil dan A1-Qur'an. Tetapi bagi ajaran

Ahmadiyah Qadiyan bahwa kitab suci yang wajib dipercayai
harus 5 bual dan kitab suci yang ke-5 adalah kitab suci
*Tadzkbah" yang diturunkan kepada "Nabi Mirza Ghulam
Ahmaci"
Orang Ahmadi"vah mempunyai perhitungan tanggal, bulan dan
tahun sendiri. Nama bulan Airmadiyah adalah: 1. Suluh 2.

Tabligb 3. Aman 4. Syahadah 5. Hijrah 6. ihsan 7. Wafa 8.

Zuhur 9. Tabuk 10. Ikha' 11. Nubuwah 12. Fatah. Sedang

3.

4.

1
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,
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tahunnya adalah Hijri Syamsi yang biasa mereka singkat
dengan H.S. Dan tahun Airmadiyah saat ini adalah tahun 1373

H.S (1994 M atau 1414 II). Kewajiban menggunakan tanggal,
bulan dan tahun Ahmadiyah tersendiri tersebut di atas perintah
khalifah AhmaCiyah yang kedua yaitu Basyiruddin Mahmud
Ahmad
Berdasarkan firman "tuhan" yang diterima oleh "nabi" dan

"rasul" Ahmadiyah yang terdapat dalam kitab suci

"Tadzkiratr" yang.'artinya: "Dialah fihan yang mengutus
rasulnya *Mrza Ghulam lJrmad" dengan membawa petunjuk
dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas segala

agama-agrma s emuanya ("kitab suci Tadzki rah" hal 621)
Berdasarkan "ayat' kitab suci Ahmadiyah "Tadzkirah" bahwa
tugas dan fungsi Nabi M'.rhammad saw sebagai nabi dan rasul
yang dijelaskan oleh kitab srrci umat Islam Al-Qur'an,
dibatalkan dan diganti oleh "aabi" oftIng Ahmadiyah Mirza
Ghularn Ahmad

Merujuk kepada kutipan <ii atas, dapat diketahui bah*'a aliran

rhmadiyah Qadiyan mempunyai keyakinan bah'wa Nabi lv{'.ihammad

:*anlaii merupakan nabi yang tera"t,hir diurus Tuhan, namun

:engiriman nabi tetap masih berlanjut selama dibutuh-kan. Sebab bagi

:rereka tugas seoftmg nabi adalah untuk menuntun umat ini kejala-a

'ang benar. Dan jika rnasih ada umat yang berbuat tidak sesuai

:ingan tuntunan ajaran nabi, ata i masih ada umal yang mengerjakan

,.:3munkaran, maka tuhan akan tetap berkenan mengufus nabi, untuk

:erubah umat itu kejalan yang benar. Karenanya bagi aliran

irmadiya-h Qadiyan nabi yang wajib diimanai sebanyak 26 orang

-.abi, sedang nabi yang terakhir adalah Mirza Gulai',r Ahmad.
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Berdasarkan kutipan di atas, juga ciapat disimpulkan bahwa

, ,*an Ahmadiyah bukaniah berasal dari aliran yang terdapat dalam

'.n'i, tetapi nampaknya Aliran ini ingin membuat agama yang baru

-:rfdn menggabungkan ajaran-ajaran dari berbagai agama yang ada.

,:ingga dapat dipastikan bahwa aliran ini adalah merupakan aliran

:-t dao menyesatkan.

b. Sumber ajaran

Adapun yang menjadi sumber ajaran dari aliran Ahmadiyah

.:iyan ini adalah kitab "Tadzkirah" yang mereka yakini sebagai

..-r)n yang ditunkan kepada Mirza Ghuiam Ahmad, karenanya

; .lua hukum atau ketentuan yang harus Cijalan-kan dan diamaikan

:--.rs berdasarkari kepada kitab "Tadzkirah" iiii.

tserdasarkan keterangan yang diperoieh dari kitab Tadzkirali
' -.i\.a orarrg-orang ,.rirmadiyaii meya!^ini bahw-a kitab sarnawi yang

". ro diimani yang pernah dirrmnkan kepacia nabi dan rasul itu
'.. uinlah 5 buah yaitu;

Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi I {usa
Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud
Kitab Injil dihrunkan kepada Nabi isa
Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Naoi Muiiammad sa..rr. dan

o
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5. Kitab Tadzkirah diturunkan kepada Nabi Mirza Ghulam A-rr-mad

(dari India)el

Menurut keyakinan merek4 dengan datangnya kitab Tadzkirah

ii, maka hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an itu dengan

*ndirinya tiCak berlaku lagi, karena telah dinasakhkan oleh kitab

. adzkirah, sebab kitab Tadzkirati-ini merupakan wahyu Tuhan yang

:rakhir. Hal ini membawa konsekwensi, bagi keyakinan mereka

fhmadi;'ah) bahwa segala ketepan hukum, baik yang berkaitan

-3ngan ibadah mahdhah maupun ghoiru mahdhah harus merujuk

r epada ketettuan yang terdapat dalam kitab Tadzkirah ini. Pembuatan

- irim yang iidak didasarkan kepada kitab Tadzkirah, menuntt

-.ereka tida-k wajib dilak,rkan atau iianggap tidak syah.

Nam,rn perlu digaris bawairi bahwa ki*.ab Tadzkira -vang

:-iaCikan cleh aliran Ahrnadiyah Qodiyan sebagai kitab suci mereka

:jaiah disamping mencarnpur adukkan bahasa Arab dan Urdrl juga

.-r-ab ini seiing mengutip be'oerapa ayat ciari kitab suci al-Qur'an,

-3ngan cara mencampur adukkan diantara beberapa surah yang

:erbeda dan jadika; menjadi satu ayat, Can ini didakwakan oleh Mirza

-.rulam Ahmad seOagai wahyu yang dia terima dari Allah sebagai

a-hyu.

"M. Amin Djamaluddin, op. Cit., hlm.72
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Sepintas, bila seseorang yang sama sekali buta dengan al-

- -ir'an, ia akan mengira ini a<ialah al-Qur'arr. Maka boleh jadi pada

,-3tu saat orang-orang Islam yang tidak mau belajar al-Qur'an atau

-:irai Islam yang tidak akrab dengan kitab sucinya dikhau'atirkan tidak

::pat membedakan mana lafazd al-Qur'an dan mana yang bukan al-

. -r'al1.

Menurut Mirza Ghulam Ahmad "wah)'tl" yang pertama

-::erimanya dari Allah SWT pada bulan Desember 1888 M, yang

":semuanya'owah1ru" yang ia terima itu, menurutnya teffuang dalam

.-:ab suci "Tazdkirah", Yang merupakan sumber ajaran dari aliran

.rmadiyah Qadiyan ini. Diantara ayat'aya't yang rerdapat dalarn kitab

- azdkirah" itu seperti:

*t',;"rrtt'll:y'a t-fr'J *tdt'*.;; tli 'Ci '!t i4 t-,1, 41 ',y *3 6i

"-;'r"tt 'e4- Ut a, ,\1 ,tt'Fg *'f tii; 
,*:Jt e f";s*} d 't*:"tt

-. jgu.lfr;b, # b iiir i-ir;r, u' t,i&;"i 9*.rI o'lt ;t;)f;-': o&ie*t

--'3'.#,'f tt- ,r:ir: eri.tr fo & *' Ci *ji"; Uti -4 tiii'
- i \b t|# oi 011ry ;:; ri1 pf bf i" }a fi ;l€'ri": &.it

.i Pl,jt,,, u rit s'3u.v'{i-

Bila 'wah1Tr" di atas diiihat kepada al-Qur'a"l umat Isiam,

- ika "a.yat" di atas rnerupakan kutipan dari potongan-potongan ayat

.rg terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dalam'oeberapa surah yang

-:ibed4 yang oleh Mirza Ghulam Ahmad dijadikal menjadi "satu
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ayat", yang dia katakana merupakan wahfd yang diterimanya dari

Allah SWT. Potongan-potongan ayat tersebut adalah :

h. Sumber Dana

Tidak dapat difi:.ngkiri bahwa dana ('walaupun tidak- satu-

siunya) merupakan hal yang amat penting dalam menjalankan vi: I dan

nisi dari sebuah gerakan (termasuk gerakan keagamaan), sebab tidak

Japat dibayangkan bahwa menyampaikan sesuatu ide atau gagasan

:anpa ditturjang dengan sai3na dan prasana tujuan itu dapat tercapai.

iarenannya dapat dipastikan bahwa merupakan satu aiat yang amat

i

I

I

NO Nama Surat Bunyi Dalam Al Qr:r'an

I

Qs. Ali Imarl3
: 159 *t ry U'CE i,t e c.{ *tlr b'#,) Li

G e\b: d l';'tt'& 'e'6 U:i',Y t#r
A" i.itr .ir drr e 'F'C d'9 'i9 ft,
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l.rr** untuk menyampaikan ajaran itu kepada obyek yang

I 
: =rjadi sasaran yarrg diinginkan.

I ,.mikian juga halnya dengan aliran Ahmadiyah Qadiyan,

l:=ana mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya

I -:uk tujuan menyampaikan dakwah mereka pada sasalan yang

I -.reka tuju.

I ,.rdasarkan literatur (data) yang berhasil dihimpun bahwa

I , -ober dana yang diperoleh oleh aliran Ahmadiyah Qortian,

I . -..opirg bantuan dari luar, juga ,iiperoleh da"i masing-rnasing

I r- ouai para anggota. Berdasarkarr undang-u-ndang organisasi

I - -*aOifal Qadiyan bahwa setiap e-nggota ciirvajibkan perbualan

I -:ngeluarkan hasii pendapatannya sebesar 60/o.Dan wajib mengeluar

I -'.u sebanyai< 10.309/o jika ia mushi (orang ,vang ingin dimakamkan

I - "feku'rruran Surgao'. Dan masih ban,",'ak cara aliran Ahmadiyah

I . .:irar, untuk mencari dana iain untuli kepentingan organisa-si,

I 
..:erti; Candah cian wasiat adalah merupakan sarana primer dalam

| 
-:mReroleh dana dari orang-orang A*hnadi. -Sumbangan Tabarroa't

J 
'-rawiVah (sumbangan Tahunan) : yang r Leliputi' Tahdk Jadid,

I , .tuf ;udid dan Jalsah Salamah (pertemuan tahunan)e2

I

tr 
"ssemua 

dana yang terkumpul oari sumber-sumber I'ang telah
I

I 
- sebutkan di atas adalah dipergunakan untuk mengembangkan sarana

I ""asan bin Mahmud Audah, Op. Cit.. hlm. 16-17

I

I
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::r1 pftNaftrna bagi kemajuan dan penyiaran ajaran Ahmadiyah

, adian.

: Aliran Salafiyah

Secara etimologi, kata "salofiyah" berasal dari akar kata

irtlapun", yang berarti "terdahulu", atau masa lalu,,, yang merupakan

:\\'an krrta dari kata "khulupun", yffig berarti; kemudian atau yang

-.-rncul belakangan. Sedang menurut terminologi; salafiyah itu dapat

- :-rtikan sebagai "metodologi berfftir dalam memahami ayat-ayat d,-

..r'an yang berkaitan dengan masalah aqiCah Islamiyah, terutama

.. at-ayat yang tergolong muksyabihat.e3

Mencermati definisi salafiyar', sccara ierminologi <ii atas, maka
-'oat dikatakan bahwa salafiyah tidak meiihatpadawaktu dan tempat.
'.amun lebih rnenekankan kepada rrretode berfikir dalarn rnemahami

I at-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat nautasyabihat, karenarrya setiap

:"ng atau kelompok yang cam berfikirnya menggunakan metode
-,::tlkir kaum salaf, kendatipun d.ia atau kelopok ir.r lahir pada abad

-,,dem, maka ia digolongkan kepala kelompok salafiyah.

Aliran salahyah diperkirakan rnuncul pada abad ke 4 H,

: :1ana pola pimikiran mereka bermuara pada pola pimikiran Imam

-,--nad bin Hanbai ,vang paCa saat itu dengan gencar menghidupkan

e3H. Soekarn4 dkk., EnsiHopdi Mini,
.;ana Ilmu, Jakarta- 1995. him, 120.

Sejara.h dan Kebudayaan Islam,
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:nbali metode ulama salaf Calam memahami al-Qur'an' terutama

.ng berkaitan dengan aqidah, hai ini dimaksudkan untuk memerangi

':r3rr1 lain yang mereka anggap bertentangan dengan kaedah-kaedah

..npetunjuk-petunjukyangdiberikanolehparasahabatdantabi,in.

Merujukkepadapenjelasandiatas,makaberbicaratentang

::ran "salafiyah" kita tidak dapat menghindarkan diri dari

:.:mbahasantentang3tokoh,sebabkitigatokohinilahdalar"

,:rranjang sejarah Islam yang dianggap paling representatif dalam

*enghidupkan kembali ajaran-ajaran salafiyah yang mereka pandang

':cagai ajaran yang paling murni dari pemikiran para sahabat dan

'.bi'in. Ketiga tokoh pemikir itu adalah:

Imam Ahmad ibn Hanbal

Perludigarisbaw,ahibahwalmamAhmadibnHanbal.vang

:nrr di kota Baghdad pada buian Ra'oiul Akair \641780 M, dan

::eninggal dunia pada bulan Rabiul Awai 241185i M' merupakan

.-anramujtahiddalambidangFiqh,iahicuppadamasapemerintahan

",,halifah al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah (813-833 M) yang

:erupakan puncak keemasan dan menjadi negara islam terkuat pada

rasa if.r, sekaligus Kota Baghdad menjadi pusat Kebudayaan dan

mu pengetahuan.
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Sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, terutama

karena kecintaan sang Khalifah kepada ilmu, maka kota Baghdad

dijadikannya sebagai pusat penerjemahan buku-buku asing (Yunani),

iang dalam kegiatan ini tidak hany'a rnelibatkan ilmuan-ilmua rrruslim,

tetapi juga mengikutsertakan ilmuan-ilmuan non muslim yang

dipandang ahli tentang itu.

Momentum inilah diduga kuat, dijadikan oleh aliran

\{u'tazilaii (sebagai aliran rasional dan aliran yang banyak

mengadopsi pemikiran filsafat Yunani) untuk mengarrrbil peran dalam

rnewarnai pemikiran-pemikiran keagamaan dalam pemerintahan.

Usaha-usaha yang mereka laliukan ternyata membuahkan hasil

remilang. dimana:

Al-Mahmun menjadikan aliran ini sebagai mazhab resmi

lregard dar-l selanjutnya ciengan menggunakan kekuasaannya ia

rnemaksakan aliran ini kepada pembesar kerajaan serta tokoir-

tokoh masyarakat. Di antara ajararr lv{u'tazilah yang 'iipaksakan
iru adaiah paham yang mengatakan bahwa ai-Qur'an itu adalah

makhiuk atau ciptaan Tuhal. Peristiwa ini disebut "mihnah".

Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya beberapa ulama

terkemuka yang mempertahankan pendiriannya dengan.,teguh

bahwa al-Qur'an itu bukan makhluk melainkan sabda Allah."-

Sebagai ulama yang iaat dan memiliki sifat yang konststen,

{hmad ibn Hanbal bangkit menentang pemikiran-pemikiran

*Saiful Hadi, 12J llmuan l{tulim Penguk-ir

. akarta Timur, tr, hlm. 433.

Sej arah. lnsan Cemerlang,
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Mu'tanlah yang dianggapnya bertentangan dengan pendirian para

shaLabat dan tabi'in (Ulama Salaf.1, yang menurutnya pemikiran

seperti itu dapat mence<ierai kemurnian ajaran agama Islam.

Reaksi keras yang ditunjukkan oleh Ahmad ibn Hanbal

terhadap pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah ini. mengakibatkan

Cirinya dipandang sebagai pembangkang dan kelompok oposisi oleh

oemerintah, yang akhirnya Imam Ahmad Inb Hanbai dijebloskan ke

penjara. Kendatipun diperrjara ia sering mendapat perlakuan yang

ridak menyenangkan, nilnun ia tetap teguh dengan perinsip yang

Ji1'akininya benar.

Sikap ibn Hanbai yang tegas, konsisten dalam memegang

:rinsip ini, membuat umat menaruh simpati kepadanya, terut'ama

ielompok oftrng-orang yang tidak setu-iu dengan pemikirar,

\Iu'tazilah.

Karenanya. setelah al-Wasiq meninggal dunia, maka pucuk

:;-mpinan dikendalikan oleh al-Mutawakkil, dan pada masa inilah

-nam Ahmad ibn Hanbal memperoleh kebesan dan mendapat

::ehorma+r.an baik dari penguasa terlebih-terlebih dari para ulama dan

:asyarak-at, sehingga orang-orang datang mengunjunginya untuk

:eminta fatu,a dan belajar ilmu agama. Keluasan iimun dan

.:ihkiasannl.a mengajar melahirkan ulama-uiama besar bertarap

:ternasional antara lain seperti: Imam Hasan Bin Musa, Imam
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3ukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dauci, Imam Abu Zur'ah ad-

)imasyqi dan lain-lain.

. Kehati-hatiannl'a dalam rnengeluarkan f'atn'a dan menetapkan

:.rrkum, maka sumber hulium yang dijadikannya sebagai penetapan

:'okum adalah: al-Qur'an dan hadis Shaheh. Bila tidak ditemukan

:,.rkumnya, ia mencari pendapat-pendapat dari para sahabat yang telah

:rsepakati. Seandainya juga belum ditemukan dalil urtuk itu, ia akan

:bih mengutamakan hadis mur.al atau dhaib. dibanding dengan

:tmikiran akal (ra'1nr). Seandainva juga beiurn ditemukan dalam

-dis mursal dan dhaib. jalan terakhir yang digunakannya adalah

-:ngan jalan qiyas, dan ini men'.mitnJva adaiah dalam keadaan

'=paksa (darurat).

Dalam pada itu dapat ditambahkan bahwa Ahmad ibn Hanbai,

r:iika bertemu <iengan ayat-ayat mutasyabihat terutama yang

:erkenaen dengan siiat-sifat Allah. ia lebih senang mengartia-k-an ayat

.:sebut secara tekstual, dibanding dengan tahwil, sebab menurutnya

::ngartikan ayat secara takwil apaiagi konteksiual. akan membawa

r-3f,&d& pengertian .vang keliru dan mengurangi rasa hormat terhadap

..Lam Allah itu sendiri.

Karenany4 dalam bidang fiqh "pnnsip-prinsip yang digunakan

:am Ahmad ibn Hanbai dalarn meng-istimhat-kan (menf impulkan)

, jru hukum adalah l. Nas al-Qur'an dan hadis shahir. 2. Fafwa para
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sahabat, 3. Hadis Mursal @ersambung) dan Hadis dhaif (lemah) yang

bukan disebabkan kec-.:ngaan akan kebohongan perawinya, dan 4.

Qiv*."

Setelah Ibn Hanbal meninggal duniq maka aliran ini (salat)

mendapat kekuatan baru kembali pada abad ke 7 H. dengan

munculnya Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah denga-n tujyan untuk

"mengaktualisasikan pemikirean paham ini sesuai dengan kondisi

zarflartya"96

2. Ibn Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah iahir di kota Harran, pada tahun 661 W1257

M, dan meninggal dunia pada tah'.rn 728 W1328 lvl, di Damascus,

iutup usia 67 Uhun. Ketika usianya masih 7 tahun, dunia Timur

Taneah Cijajah oleh bangsa ldonggolia, yang mengakibatkan kota

Baghdad jatuh ketangan mereka, sehingga penduduk bany"k keiuar

dari kota Baghdad untuk menyelamatkan diri dari kekeja,,ra:r bangsa

Monggolia, tidak terkecuali Ibn Taimiyyah, ia dilarikan ayahnl'a ke

kota Damsik, dan dikota inilah i4 disampirrg dididik a1'ahn1'a sendiri.

luga ia belajar dengan para ulama-ulama ternama di kota irri.

'5lb:d-,h1m.434*preof. DR. lmam Muhamrnad Abu Zahrah, Tariitlt al-lv'tad:ehib al-

lslomioyyah, Terjematr, AM. Rahman Dahlan & Ahmad Qorib, Aliran Politik dan

aq idah Is i am, Lago1 Jakarta 1996, hlm. 225.
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Ketekunannya memF'elajari ilmu agalna pada ulama-tllama di

Damsik, membuahkan hasil yang amat menggembirakan, dimana saat

usianya baru menginjak 17 tahun, dia telah menunjukkan keahlian

vang sangat mengagumkan, maka tidak mengherankan kalau penguasa

Mesir saat itu mengundangnya untuk memberikan fatwa, dan saat itu

usia baru mencapai 20 tahun.

Keluasan ihuu dan ketekunann,va dalam melaksanakan ibadah

serta keberaniannya membasmi ker,iungkaran dan sifat-sifat keteladan

) ang diperlihatkannya dalarn pcrgaulan, mengakibatkan oftIllg

menggelarnya sebagai "Muhjis Sunnah" (pembangurlPenghidup

assurxrah), sedang usianya seat itu bar'; mencapai 30 tahun.

P erj uangan pisikpun pemah dilakukannya untrrk rnenghad at, i serarrgan

\a'.r,m Tafrar di negen Siria"eT

Kendatipun bangsa Tatar suiah bac,vak yailg memel';k agama

lsIam, namun kondisi tidak membaik, malah tarnbah memhrrruk sebab

:anyah para ,aja-raja Turki yang senantiasa berpegang kepada adat

:siiadat yang tidak Islami. Pengarrrh-pengaruh ini rrrerasuk k-edalam

€luruh lapisan masyarakat. bahlian pr :a agarrawan sen,'iiri, ahli

:uiium mulai tampali kerusakannya, ditambah dengan ketaatan yang

sn,rh terhadap taqlid rnemperkeruh suasan4 sehingga ljtihaci pada

.aai itu dinilai sebagai perbuatan ciosa.

e7A. Hanafi, M.A., pengantor Theolog, Islam, Pustaka Al-Husna, Jakarta,
q87, hlm. 139.
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Tidak ada sosok oftrng yang berani mengajak manusia untuk

kembali berhukum kepada kitab Allah dan Sunnah Rasulullatr' semtur

diliputi rasa ketakutan dituduh sebagai tukang fitnah. Pada kondisi

seperti inilah Ibnu liaimiyyah merasa terpanggil untuk

menyelamatkan umat tslam dari keterpurukan moral, dan prilaku-

prilaku bid'ah, kendatpun kesemuanya dihadapinya dengan harga

mahal, )aitu banyaknya penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya

Nanlun kelengkapan ilrnu dan pendirian yang tegas keseuanya itu

Cihadapinya dengan penuh ketegaran.

Ibnu Taimiyyah secarategas menentang inovasi dalam Agamq

adat istiadat poiiteistik, penyelewengan-penyelewengan moral dan

soasial. Dan untuk it'.r ia F*t menjalani penyiksaan. Ia

membersihkan Islam dali segala ketidakmurnian, membersihjkan

sistem Islam dari segala penganrh jairat dan menunjukkannya kepada

Junia d.alam bentuknya yang aslidan m'.rni.e8

Kutipan slngkat di atas memberi isayarat dan gambaran bahwa

,eparah apapun kondisi umat, dan sejauhmanapun prilaku

menyimpang yang mereka lakukarU semuanya dapat diatasi bila kita

'Dertil"ldak cepat dan tepat. Akan tetapi syarat pcrtama dan utarna -untuk

mampu bertindak dengan cepat dan tepat adalah bila pemahaman

repada Islam secara benar dan tepat.

n*Abul A' la Maududi, Gerakon Kebangkitan,Lrlart, "Risalah, Bandung,

4M H- lgM M, hkn.85
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Sejalan dengan hal ini, menurut Hodgson sebagaimana dikutip

-,leh Nurcholish Madjid, "umat Islam adalah satu-satunya golongan

ranusia yang paling mendekati keberhasilan, lebih daripada golongan

.ain manapun dalam sejarah, untuk menyafukan seluruh umat manusia

:i bawatr cita-citanya"s

Sebagai tokoh yang terkenal berani dan tegas, ia dipandang

.ebagi seorang sosok pemikir klasik yang paling banyak dijadikan

'ebagi rujukan pemikiran Islam kontemporer, khususnya pada

:.alangan kaum sunni.

Ada hai yang amat menarik ciari pemikiran Ibn Taimilyah

..ang pantas diapresiasi pada mas€i kekinia-n (terutama pada

rasyarakat Indcnesia yang terkenal dengan pi'rralis, baik suku,

:ahasa, budaya dan agama) tentang Islarn. Bagi:nya Islam itu iiapat

:ilihat dari dua sisi, yaitu Islam umum pada saf.: sisi, cian Islam

.iusus pada sisi lain. Yang dimasud dengan Islam ",-rmum" dan

"khusus" menurut lbn Taimiyyah sepeni yang dikutip oleh DR.

:'urchalis Madjid:

"Islam umum" yang merupakan agama semua Nabi dan Rasul

yang diutus kepada setiap umat manusia di ill&ir? saja dan kapan

saja, maka dalam pengertian itulah teriiapat salah satu makna
penting universalisme "Islam khusus", yaitu Isiam y'ang dibawa

eDr. Nurcholish Madjid, lslam Agamo Kemanusiaan, Membangun Trsdisi
:tn Visi Baru Islam Indonesia, Yayasan Wakaf Paramairna. i995, hlm. xvi
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oteh Nabi Muhammad saw, penufup para Rasul. Sebab ,'Islam

khusus" itupun tidak lain adalah kelanjutan dan konsistensi ,,Islam

urnum", berbentuk pengajaran Tuhan kepada manusia yang telah
drlengkapkan dan disempumakan. Karena hal itu semrur

. menyangkut segi pengertian atau makna" bukan lafal atau kata-
kata itu sendiri (yaitu kata-kata Arab "Islam,'), maka tidak dapat
diharap bahwa para Nabi dan Rasul dari berbagai zaman dan
tempat atau bangsa itu juga menggunakan perkataan ',Islam',
secara harfiah, melainkan menggunakan maknanya dan dinyatakan
dalam bahasa mas'ing-masiog' *

Tokoh yang ketiga sebagai penggerak alimn salafiyah adaiah:

3. Syeikh Muhammad AMuh

Tokoh ke 3 (tiga) dari penyebar aliran salafiyah il,ri adalah

Muham Abduh. Ia merupakan lanjutan dari .aiiran Ibn Taimiyyah,

yang membawa gerekarr yang disebut dengan "Wahabiyah',.

Muhammad Ibn Abdil Watrab dilahirkan di Nazet, sebuah

dusun yang terietak di jantung padang Pasir kira-kira tahun ir00 M
i1244 H) dari keluarga sederhana (petani). Ayahnya bemarna Abdul

i{asan KhairullalL berasal dari rurki, sedangkan ibunya keturunan

.{mb.

Muhammaci Abduh dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang

agamis, sehingga sejak ia kecil pada dirinya sudah ditanarnkan niiai-

t@l b i a'., hfun. xiv
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nilai ajaran agarrra, yang baih karenanya tidak mengherankan kalau

pendidikan agamanya ia peroleh dari ularna-ulama temama saat itu.

. Ketika usianya 13 tahun, ia belajar kepada syekh Ahmad,

namun karena metode pengajaran yang diterimanya dari sangguru

lebih menitik beratkan pada metode hafalan, membuat Muhammad

AMuh jenuh, sehingga ia hanya 2 tahun belajar dengan syekh Ahmad,

dan kembali kekampung halamannya.

Dalam usia 16 tahun ia melangsungkan pernikahan, nzunun

tidak disangkanyq ketika usia perkawinannya baru berumur 40 hari

maka ia harus meninggalkan keluarga, karena dipaksa sang ayah

untuk kembali ke Tanta menemui sang Syekh untuk belajar kembali.

Namun karena hauma dengan metode hafalan yang diberikan oleh

saflg guru selama ini, maka ditengatr jalan ia mengaii-hkan fujuan

perjaiananny4 dan pergi menemui paman ayalrrrya. Tanpa disangj<a,

disana ia bertemu dengan Syei<h Darwisy Khadr g)aman ayahnya

sendiri), yang juga merupakan seoftmg ulama sekaliogus guru, cian

akhirnya Muhammad AMuhpun belajar denganny4 karena tertarik

dengan metode yang diterafkan oleh Syekh Darwisy Khadr, maka

Muhammad AMuh pun mulai berminat untuk melanjutkan studinya.

Akhimya pada usia 17 tatrun, ia memutuskan trntuk melatrjrrtkan

studin-v-a ke Kairo Mesir d Universitas al-Azhar. Disanalah ia bertemu

dengan al-Afgani yang dia jadikan sebagai guru paporitnya. Pada
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tahun 1877 Muhammad AMuh berhasil menyelesaikan studinya di al-

Anar dengan meraih gelar Alim. Selanjutnya ia mendarmabaktikan

ilmunya dengan mengajar di al-Azhar sendiri. Darul Ulum dan di

rumahnya sendiri.

Pada tahun 1979, ia dituduh terlibat dalam gerakan anti

pemerintah, yang mengakibatkan ia diasingkan keluar kota Kairo,

namun hal ini tidak berlangsung lama- (+ 1 tahun), ia kembali

mendapat izin untuk ilemasuki Kairo dan mendapat kehormatan

menjadi redaktur "al-Waqa 'ial-Misriyyat", sebuah surat kabar resmi

Pemerintah saat itu.

Dua tahun kenrudian, akibat keikutsertaannya dalam gerakan

revolusi nasionalis Ura Pasyq mengakibatkannya dijeblosl<an ke

penjara dan kemudian dia diasingkan ke Beirut dan seianju',nya ke

Paris. Dan tanpa ciisangka di sin ia kembaii bertemu dengan gun,

paporitnya Afghani, dan penemr-tan sang guru dan murid ini

melahirkan ide baru yang amal berlian, yaitu keduanya sepakat

menerbitkan al-Uruwat al-Wusqa- sebuah jurnal politik dan

keagamaan.

Selanjutnya pada tahun 1888, berkat bantuan dari ternan-

:emannya Muhammad Abduh diizinkan kembali ke lviesir, namgn

:idak diberi izirr unhrk kembali mengajar, sebab pemerintah Mesir

nasih khawatir terhadap pengamh politiknya. Larangan rnengajar
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tidak membuat Muhammad Akiuh menjadi vakum, rulmun ia beralih

profesi men;.di hakim, dan tidak berhenti sampai disitu" akibat dari

kemampuan intlektualnya yang tinggi, al-Azhar masih tetap

nlembutuhkan ide-idenya, karenanya pada tahun 1894, ia diberi

kepercayaan kembali sebagai anggota Majlis Tinggi al-Azhar.

Kesempatan inilah ia jadikan s.bagai upayanya untuk mengadakan

refonnasi pada lembaga pendidikan tinggr iqi. Keberhasilannya

mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga ini menjadikannya

menjadi orang yang disegani dan dihorurati, sehingga 5 tahun

kenudiaru tepatnya pada.,ahun 1899, ia diberikan kepercayaan untuk

menjabat sebagai Mufti Mesir, sebagai sebuah jabatan terhormat saat

itu. Kedudukan terhormat inilah yang ia emban sebagai sarnpai dia

menghembuskan nafas terakhir. I n'

Perlu dicatat bahwa Nazet sebagai tempat Muhamrnad Abduh

diiairirkan, pada wakru itu adalah merupaL,an Negeri daiam d,.rnia

Islam yang masih mumi keislamanny4 ftImun sekembalinya ia dari

pengembaraannya menuntut iLnu, Nazet sebagai tempat kelahirannya

itu telah berubah wajah menjadi Nazet yang dihiasi oleh kemusyrikarr,

bid'ah dan khurafat. Hal inilah yang membuat Muhammad Abduh

bangkit untuk mengadakan reformasi guna mengembalikan

masyarak-at ke alam semula yaitu kesucian dan kemurnian. Hal inilah

'otsaifirl Hadi, ep. Cit,hlm. 442
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! ang digambarkan oleh L. Stoddard dalam bukuny'a "The New World

rf Islam":

. Akhirnya ia kembali kc Nazed. Ia pulang dengan dibakar oleh

api suci kemarahan akan segala )'ang dilihatnya. Bertekatlah dia

untuk menyebarkan reformasi yang mtyni. Berbiiang tahun ia

mengembara kian kemari di jajirah Arab. Akhirnya ia dapat

menundukkan kedalam fahamn,"-a Muhammad, kepada suku

sa,ud, pemimpin yang paling berkuasa di seluruh Nazed.'Dengan

demikian Muhammad bin AMui Wahab memperoleh baik prestise

moral, rilapun kekuatan materill. Kesempatan itu dipergunakannl'a

benar-benar. Lambat laun padang Pasir Arab ditempa menjadi

kesatuan pclitik-keagamaan, seperti yarrg telah diujudkan oleh

Nabi s.a.w. dahulu. Sesungguhnya cara yang dijaiar*ran

Muhammad bin AMulu,ahab serupa cengan ylng dilakukan

ckhaiifah-i<halifah pertamq Abu Bakar dan Umar''"

Dapat ditambahkan bahwa gerakan ini ketika dibawah kendali

',I,,rhammad AMuh, gerakan ini iebih populer dengan sebutan aiiran

'\\,ahabiyah", sebab ia dibangsakan kepada Muhammad Ab.Juh sang

:enggerak aiiran salafiyah ini. Karena ajarannya dan faham yang

-:sampiakan oleh Muhammad Abduh sama dengan faham-flaharn

:endahulun,va (Ahmad bin Hanbal dan Ibn Tarmiyl'ah)'

Tujuan pokok dari gerakan ini sama seperti perjuanga-n

:endahulunya (Ahmad bin Hambal dan Ibn Taimilyah) yaitu untuk

:embawa Islam kembali kepada kemumianny'a cian meninggalkan

smwr kebiasaan-kebiasaan yang rnengakibatkan ajaran Islam jauh

totl. Stoddard, Dunia Baru Islam, Jakarta, i966, Hkn' 3l
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,jari ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasuliair s.a.w, dan

diamalkan oleh para shahabat'shahabat nabi dan tabi'in'

Kerja keras Muhammad bin AMul wahab nrembuwahkan

hasil yang memuaskan terha<iap umat islam. sehingga pengikut

Wahabiyah tahun demi tahun terus berkembang pesat dan semakin

meluas, dan menembus Teluk Persia ke Laut Merah yan" meliputi Al-

Yaman dan Hadramaut. Akan tetapi perubahan demi perubahan yang

melanda dinasti pada saat inr, maka Wahabi,vah yang murni seolah-

olah sirna ditelan perubahan.

Tetapi karena semangat wahabiyah menimbuikan dorongan

yang hebat sekali pada umat Islam di seluruh dunia untuk

memperbaharui agama dan masyarakatnya. Di India pengaruh

wahabiyatr juga menonjol, dan gerakan Padri di sumatera Barat juga

mendapat aspirasi Ceripadanya. Memang secara poiitis Wahabiyah

teiah gagai, ictapi jiwa pembatraruan tetap merrrpenga--.rhi gerakan

Dem'Daharuan ir.r di selurrh dunia.l03

Dalam konteks keindonesiaan aliran ini (saiafiyah) adalah

merupakan aliran paling muda yang berasal dari Timur Tengah yang

nasuk ke Indonesia. Gerakan Wahabi, adalah gerakan yang tergolong

3gak ekstrim dalam merubah kemunkaran dimana pergerakan-

cergerakan yaDg mereka lalcukan sebelumnya dalam rnenumpas

to'H. A. Mukti Ali, Metode Memahamic Agama Islam, Bulan Bintang'

lakarta 1991, hlm. 131
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sesuzltu yang mereka anggab telah menjurus kepada syirik. khurafat

dan bid'ah mereka tumpas secara tegas.

Karenanya tidak mengherankan kalau kaum Wahabi sempat

menghancurkan makam-makam penting di Timur Tengah. iantaran

dianggap kerap digunakan sebagai tempat syirik. menyekutukan

Tuhan. Gerakan sahry sendiri sebenarnya adalah reallualisasi dari

ajaran syekh Abdul watrab yang dianggap hujah ajarannya kurang

sempurna karena banyak memakai hadits dhaif.

Dilihat dari sudut idiologi, secara prinsip, gerakan salafy tidak

berbeda banyak dari gerakan wahabi. Keduanya mempunyai priilsip

).ang yang kuat dan tegas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan

ketauhidan, karenanya mereka dating sebagai pendekar untuk

menyelamatkan aqidah umat Islam dari kemusyrikan.Sepefii, r'eohon

doa di kuburan para wali, ulama dan lain sebagainya, merupakan hal

iang dianggap bid'ah, sampai kepada sebahagian prak-tek sufi mereka

anggap sesat.

Di tndonesia gerakan saiary ini berkembang pada aw'al i990-

an. Sebagaimana gerakan Ikwanul Muslimin, gerakan ini dibawa cleh

para alumni Timur Tengah, khususnya mereka yang berasai cari

jebolan Universitas-universitas di Arab Saudi dan Kuwait.

Di tndonesia gerakan salaff ini berkembang cukup pesat di

berbagai ko'ra di Jawa dan Sumatera, seperti Yogyakarta Bandung,

Bangil, Medan, dan Padang. Gerakan S3lary ini mendirika;r pesantren-

rcsantren Salaf dan di sana kitab-kitab yang ditulis oleh orang Salaf)
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fp€rti Nashnrdin Al Albani, Abdullah bin Baz dikaji secara serius'

.iamun di Indonesia jamaali salafy ini pecah jadi dua Satu kelompok

ang 
.merujuk 

kepada gerakan Salafy di Kuwait' sekarang tokoh

:alaff Kuwait ini adalah Abu Nida dan Yazid Jawash. Sementara

r-elompok Salafy yang berkiblat ke Arab Saudi imamnya adalah Ja'far

-'mai Thalib, alumni pesanten Persis Bangil yang kemudian

-elanjutkan sekolah ke Maududi Institute di Lahore Pakistan' Nama

":'far Umar Thalib sendiri naik daun setelah dia memimpin l'askar

.:had untuk berperang ke ivlaluku' Urusan perang memang bukan

rrsan yang asing buat Ja'far umar Thalib. Pasal Ja'far Umar adaiah

,3terzrn perang Afghanistan pada tahun 1987-1989' Nab keputusan

..:lompok salary untuk berjihad ini ke Ambon keluar setelah keluar

-:twa dari salatr seorang tokoh sataf di Yaman, Syaikh Muqbil Bin

iadi Al wadi'i pada awal2000 lalu yang menyatakan balrwa jihad di

,.Ialuk; wajib h,:kumnya. Kelompok Salary sendiri Sangat anti

:emokrasi. ..Indonesia sedang dirundung malang oleh malapetaka

::mokrasi yang sangat rnenjunjung tinggi apa yang dinamakan

r.:daulatan rakya!" tulis Ja'far umar dalam majalah salafu. Apa

;.:lahnya kedaulatan rakyat? Menurut Ja'far, ini bisa dilihat dengan

:.enggunakanparameterbeberapaprinsippolitiklslam.Parameterifu

:rBra lain, .'Pertamq kelc.rasaan hanya rnllik Ailah dan bukan milik

-rkyat.Kedu4h'JkumyangsahberlakuhanyalahhukumAllahdan

:',sulnya walaupun bertentangan dengan mayoritas raky-at' Ketiga,
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::ak boleh tunduk kepada suara mayoritas' tetapi hanya tunduk

r::ada hukum Allah" tegas Ja'far

\letode Berpikir Kaum Salaf

Seperti telah dikemukan sebelumnya bahwa yang menjadi

..jI belakang-munculnya aliran salafiyah adatah disebabkan karena

:;rtokoh.tokohterkemukadalamaliraninimemandangbahwa

r :131 Islam itu sudah jauh menyimpang dari ajaran yang pemah

:.:.mpaikan oleh Rasulullah s.a.w, serta yang diamalkan oleh para

-iabat nabi dan tabi'in.

Penyimpangan-penyimpangan teiah membawa umat kejurang

,:,rsyrikan, sehingga perlu satu usatra yang sungguh-sungguh 
"rntuk

.rl,elamatkan umat ini dari kesesatan, dan mempertahankan Islam

-.-.serangan.seranganlawanyangmemakaimetodefilsafatdalam

-:rgkaji aqidah isiam.

SebagaimanadiketahuibahwakaumMu'tazilah,jugatidalt

;.;D&SAsy'ariyahdanMaturidiyahtidakbisamenghindarkandiri
-InmemahamiaqidahlslamdenganmenggunakanmetodefiIsafat,

-::kipun diakui, bahwa senilnya penggunaan metode ini

-_:ksudkanuntukmernpertahankankemumianajaranlslamdari

, - -aruh-pengaruh filsafat itu sendiri'

Salafiyah masuk kegelanggang pembahasan aqidah dengan

-:-.rlak metode filsafat daiam memahami aqidah Islalr. Sebab

-:-.':rutaliranini,menggunakanmetodefilsafat(yangnotabenenya
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:erasal dari Yunani) menyeret ajaran Isiam datam kancah perdebatan

,, ang tidak akan berujung. Karenanya (kaum Salafi) berkeinginan agar

iajian-kajian Islam teristimewa kajian aqidah, agar kembali kepada

:nnslp-pnnslp yang diterapkan oleh para shahabat dan tabi'in. Yaitu

iembaii berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah'

Ibnu Taimilyah (salah satu dari tokoh pendiri salafl membagi

retode yang digunakan ulama-ulama dalam membahas aqidah Islam

r:epad& e kategori:

. Para filosof. Mereka berpendapat bahwa al-Qur'an da'rang dengan

metode instruksional dan premis-premis yang dapat dite'ima

masyarakat

- Pakar Ilmu Kalam, yatu lvlu'tazilah, dimana menggunakan rasicnal

sebel'.rm mengadakan penalaran terhadap ayat'ayat al-Qur'an'

lvlereka berpegang pada dua bentuk argumentasi, akan tetapi

i-rrereka lebih mengutamakan rasional dari daiil-daiil al-Qu"an'

ldereka berani menta'wiikan al-Qur'an sesuai <iengan tuntutan kal,

sekaiipun mereka tidak keluar ciari aqidah Islam'

: Kelompok orang yang beriman kepada al-Qur'an, baik aqiciah

maupun dalilny4 tetapi tetap juga menggunakan rasional

disamping dalil al-Qur'an. 
1H

- Golongan ularna yang percaya kepada aqidah-aqidah dan dalil-

,jalail yang bersumber kepada al-Qur'an, tetapi tidak dijaCikan

pangl<al penyelidikan akal pikiran. Boleh jadi yang dimasud iaiah

'*Prof. DR. lmam Muhammad Abu Zahrah, Op' Cit',hbn'226'227
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bahwa pangkal penyelidikan akal oleh gclongan ini bukan dari

Qur'an, meskipun untuk maksud memperk'.rat isi al-Qur'an.los

. Menurut Ibnu Taimiyyah keempat metode tersebut di atas

tidak dapat dijadikan sebagai metode dalam memaharni aqidah Islam,

{arenanya kaum Salaf berbeda sama sekali dengan metode dari

keempat golongan tersebut- Bagi kaum Salaf memahami aqidah

liaruslah berdasarkan kepada dalil-dalil yang bersumber kepada Nash

al-Qur'an, sebab ia merupakan wahyu yang ditunrnkan kepada Nabi,

rukan kepada akal, sebab akal bisa saja menyesatkan manusia dlri

xebenaran. Karenanya, akal tidak memiliki otoritas atau kewenangan

-rntu.k mentr,wilkan ai -Qur' an atau menafsirkannya.

Dalarn pada itu, menurut Ibn Taimiyyah bahwa "Rasulullah

:ijak mengeta,iui makna ayat-ayat yang iiiturunkan kepadanya. Para

:ahabat juga tida.k memahaminya. Konsekwensi dari .oerkataan

nereka ialah bahwa beliau tidak mengerti makna hadis tentang sifat-

sifat Altah yarrg dibicarakan beliau sendiri"!6

Sejalan dengan hal di atas, maka kaum Wahabi,vah (tokoh

ietiga dari Salafy) berpendapat bahwa mengartikan ungkapan-

:ngkapan antropomorfis yang terdapat dalam al-Qtu'an dalam arti

rarfiyahnya. Tuhan mempunyai tangan, Tuhan bersemayarn di

'05A. Hanafi, M.A. Op. Cit.,-hlm.140
t*i b id.,
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singgasana-Nyu; itu harus kita pereayai begitu, tanpa menanyakan

bagaimana (bila kaifa) dan tanpa penyerupaan (wa la tashbi)"r07

. Dan beberapa kutipan di atas, dapat diketahui bahwa aliran

salaf menentang p€nggunanaan metode falsafi. Sebab bagl mereka

penggunaan metode ini akan merendahkan kedudukan dan fungsi

nash-nash y*g udu. Akal tidak cukup mampu menafsirkan atau

mentaku'ilkan nash-nash al-Qw'an, sebab akal sangat terbatas untk

melihat sesuatu, karenany4 penggunaan akal yang berlibihan akan

membawa manusia kepada kesesatan.

Beraagkat dari pola pikir seperti inilah, maka kaum salafi bila
'Sertemu 

dengan ayai-ayat mu'rasyabihat, mereka tidak akan berani

mentakrvilkan ayat rersebut, dan akan mernahami makna nash sesuai

iafaznya. Karena metode yang digunakan oleh salaf. yaitu

rnenempatkan akal berjalan di belakang dalil naqli, ia hanya berfi.r.tgsi

nendukung dan meng:atkan. .Akal tidak mampu berdiri senciii rintuk

,lipergunakan menjadi Calii, tetapi ia dapat rnendekatkan makna-

makna nas.

Bila kita cen-nati pokok-pokok pikiranm aliran-aliran yang

Jibic ran pada penelitian ini (kecuali Ahmadiyah & LDII) sebenarnya

secara hakiki, konsep-konsep )rang - mereka tawarkan dalam

nemahami sirmber-sumber ajaran Islam adalah suatu usaha mereka

:ntuk mencerdasakan umat serta menjaganya dari paham-paham sesat.

'o'H. A. Mukli Ali, oy.cit.,him. i3l.
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fuitya pemikiran yang <iitawarkan adalah satu upaya ':ntuk menjaga

kemumian ajaran Islam.

F. Jaringan Islam Liberal

Islam liberal merupakan mazhab baru dalam kajian pemikiran

Islam. Liberal (hutiyahl\9) artinya merdeka, bebas,r08 tidak terikat

oleh sesuatu mazhab atau pemikiran pada masa silam' Adapun

metodologi berpikir Islam Liberal, tampaknya mereka adalah

kelompok yang berusaha melakukan interpretasi baru at"as doktriii

agama (Islam, yang berdasarkan al-Qur',an dan al-Sunnah),

interpretasi atas sejarah sostal dan konteks scsial masyarakat Islam

berdasarkan ilmu bahas4 i.:ritik sejarah, dan studi ilmu-ilmu sosiai'

Untuk menggali Islam secara subtansinya. Pengamalan islam Liiieral,

.,i,Jak hanya Secara syariat semata tetapi berusaha menggaii cian

mengambil serta menerapkan hakikat (subtausi) Islam secara

kcmprehensif. Dengan cara ini diharapkan Islam dapat eksis d'an

relevan sepanjang zatrlan.

Islam liberal (tiberai Islam), berdasarkan pandangan charles

Kurzrnanl''' merupakan sebagai kelompok yang secara kontras

berbeda dengan Islam adat (customary Islam) dan Islam revivalis

'osA.W.Munawwir (1997), Komus Al-Munawwir '4rab-lndonesiq
Terlengkap, edisi kedua, Surabaya: Pustaka Progressif, h' 25 l '" 

'e Chatles Kurzman (1988), Liberal Islam : A Sourcebooli Oxford :

Oxiord University Press, h. i-14.
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revivalist Isiam). cttstomary Islamadalah sebuah Islam yang ditandai

Jengan kombinasi kebiasaan-kebiasaan kedaerahan dan kebiasaan

\ ang juga dilat<ukan di selur,;h dunia Islam. Revivalist Islam, adalah

sebuah kelompok Islam yang boleh dikatakan sebagai "Islam

Fundamentalis", atau "Wahabisme'"

Pandangan Kurzman di atas, tidak menjelaskan- secara rinci,

"pa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Liberal. Boleh dikatakan

bahawa deftnisl Isarn Liberal dalam pandangan beberapa pakarnya

mengandung ketldakjelasan. Namun, Aii Asghar Flzee menggunakan

isitlah lain unt:k Islam Liberal iaitu Islam Protestan. Fyzee mungkin

sahaja ingin menyampaikair pesan tentang perlunya menghadirkaa

rvajahlslamyangiain,iaituislamyangnonortodoks;Islamyang

,entiasa sesuai terhadap perubahan 
'aman't'o

SelanjutrryaLeonardBindermengemukakanpa.ndangan-

landangan teciigis Ali Abd. al-Raziq, seorElng inteieletua! ldesir yang

Jitclak pemikiramya berkaitan dengan perlun,ta pemisahan yang

tegas antara agama dan negara' Bairkan, Ali Abd' al-Raziq

menyatakan tidak aca dasar teologis yang memadai unf.ik membentuk

sebuah 
,,pemerintahai Islam". Namun, pemikiran "radikal" Ali Abd.

al-RaziqditotrakdiduniaArab.Pendapatnyadianggaptidak

mementrhi syarat secara teologis, kerana lebih banl:ak diilhami oleh

pemikiran-pemikiran liberal Barat. iiritik Binder pada dasamya

rro Adian Husaini dan Nuim (2002),lslam Liberal Jakarta-: Gema Insani

Press, h. 2.
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diarahkan pada te4adinya isu "pembang.rnanisme" sebagai agent

pekerjaan yang telah turut b€rperan dalam memporak-poandakan

gagasan tentang kebebasan. 
I i I

Tradisi Islam liberal adalah tradisi Islam yang menghadirkan

masa lalu dalam konteks moderniti. Adapun bentuk Islam liberal dapat

dibezakan menjadi tiga kelomPok:

1. Liberal Syariah, secara eksplisit didulc.rng oleh syariah'

2. Silent Syariah, sikap liberal dibiarkan oleh syariah.

3. Interpreted Syariah, interpreiasi a..as syariah (hukum Islam),

kerana syariah boleh diinterpretasikan secara terbuka" o.lsh

siapa sahaja; sehirigga sesiapa sahaja boleh naelakukannya'l'2

h{azhab Islam iiberal secara tegas berani melakukan kritik

keislaman yang telah iama bekembang. Isiarn mesti ciipahami secara

kontekstual, progresif dan emansipatois. Dengan pernahaman seperti

ini, men,ryut mazhab ini Islam alian terus maj,i bukan rri.indur. Islam

ciengan demikian mesii <iipahami dengan rrrengutamakan !'easort

(pertimbangan yang sehai, memalcai akal budil, ketimbang feeling

@rasaan) dan fear (tekhawatiran). Hal ini kerana selama irri Isiam

yang dipahami tebih bersifa- feeling temyata mengakibatkan

munculnya "wajah Islam" yang penuh kekejaman, penindasan dan

diskriminasi.

ii, Leonard Binder (2001), Islam Liberql, Kritik terhadap ldeologi-ideologi

Pembongunan, penterjemah Imam Muttaqin, Yoryakarta: Pustaka Pelajar, h. 191-

196.

"' ZulyQodir (2003) ,Islam Liberal,Yogyakarta : Pustalia Pelajar, h" 73'
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Islamyangberdasarkanal.Qur,andanal.Hadithturunbukan

hampabudaya.Islarrrturununtukmanusiadanal.Qur,anbukankitab

h**, dan bukan kumpulan sains yang ha<ii. tanpa ruang historis dan

sosiologis. Islam dan al-Qur'an hadil sesuai dengan konteks sosial

yang ada ketika itu, di Jazirah Arab, bukan di Indonesiq yang secara

geografis berbeza demikian juga s@ara sosial-historis juga berbeza

- Adapun ciri-ciri daripada gerakan Islam Liberal sebagaimana

dikemukakan olch Greg Barton, iaitu ada empat hal: (1) pentingEya

kontekstualisasi ijtihad, (2) komitmen tehadap rasionalitas dan

pembahaman, (3) penerimaan terhadap pluralisme sosial dan

pluralisme agama-againa, dan (a) pemisahan agama daripada partai

poiitik dan adanya posisi non sekatarian negara'"3

Dengan demikian, pemahaman Islam liberal hadir memberikan

sumbangsih pemikiran dengan menganjurkan agar melakukan

interpretasi, (penggunaan potensi akal piiciran) tekstual dan

kontekstuai terfuadap al-Qur'an &n al-Hadith dalam menghadapi

problemasosial.masyarakatmodenyangterusberkembang.Namun

Cengan catatan, tidak menghilangkan jiwa syariat Islam itu sendiri'

Inilahmaknalslamliberalmenurutkelompokyangsedang

menggalakkan pemikiran ke arah tersebut'

,t3 Grag Barton (1995), Gagasor Islam Liberal: Telaah terhadap Tulisan-

tulisan Nurcholish Mad)id, iiionoi Efibndi, ahmad wahid dan AMurrshilrnn

Wonia, D6840,terj. NanangTahqiq Jaiiarta : Paramadina' h' xxi'
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Pada prinsipnya Islam menghargai penggunaan akal sebagai

potensi manusiq tetapi akal bukanlah asas pertama dalam keagamaan'

Ia tetap memerlukan wahyu Atlah dalam pemahaman keagamaannya.

Melalui ,irahyu yang bukan merupakan sebuah obyek atau hasil

pikiran manusia itu, Allah s.w.t. memperkenalkan mlai-nilai

kehidupan untuk kebaikan manusia Penggunaan akal itu pun mesti

dilal$kan dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan yang

diberikan oleh sang penerima \rahyt1 Nabi Muhanrmad s.a.w. Begitu

pula, mesti dengan memberikan penghargaan kepada oftmg-orang

yang secara historis telah bersentuhan dengan proses penururutn

wafuyu tersebut dan mengamalkannya iaitu para satrabat'serta para

ulama yang mewarisinYa.

. Islam Liberal ingin membongkar dan reinterpretasi terhadap

hasil pennikirao para ulama terdatrufil sama ada berkenaan dengan al-

Qur,an mahupun Al-Haciith. Bahkan mereka menolak hadith-hadith

yang berteniangan dengan ai-Qur'an kendatip'un hadith tersebut

berkualiti sahih. Pandzugan-pandangan seperti inilah yang perlu

dicemrati sekaiigus diantisipasi agar tidak merusak sistem ajaran

lslam yang sudah tertata dengan baik.

Bila menelaah perkembangan pemikiran Isiam di Indonesia

tidak boleh Cilepaskan begrtu sahaja daripada perkembangan

pemikiran keagagaan yang terjadi di Amerika Eropa mahupun di

jaziratr Amb. Di benua Amerika telah lama berkembang pemikiran

keagamaan yarlg mangarah pada rekontekstualisasi doktrin agam4
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pikiran tentang perlunya dialog antara agafr4 dialog intra religius dan

dialog praksis. sementara di Eropa telah pula berkembang pemikiran

kea.gamaan Yang sangat "radikal"

reaktualisasi pemikiran keagamaan

iaitu pikiran tentang PerlunYa

khususnya di kalangan Katolik

dan protestan.tla Penyebaran faham liberalisme di Indonesialrs su<iah

rra Di Amerika boleh disebutkan beberapz sarjana yang mengembTq1

pemikiran tentang p".f*Vu i.to"t"tttualisasi p".it ita" tgaSamaan;eperti Fazlur

zhman di chicago uriJ.*ity vang proyek p.*it ir- Islamn;'a djkemas dalam

Neo-Modernisme Istarn, 
-i;;il;;d' 

Mahmud Ayoub di .Temple university,

ibrahim Abu Rabi' j"; Tt*pi" University, Hans kung' Raimun<io Pannikar (di

Itali, wilfred cantwetl'smitn ai Mc.Gill universrty (untuk Eropa)' Proyek

nereka ialah "mendiatogkao" agama dengan ug;oa *Iu u9.u-ucamanya sendiri

nahupun dengan ugu*u 6.*9 iain (istam dengan KristeilKatolik)'

115 Fahamen Islam liberal di Indonesia memiiiki akar jauh ke belakang'

Embrionya drri gerar.a, sekularisasi dan pemikiran liberal, yang ditetasiian ciari

;d;;rp diskusi V*g Jipi-pin oleh seorang romo Katholik.di Yogvakarta'

Mereka mendiskusikan'ffiktt*-i"mikiran liberai dalam Islam' Tokohaya ada tiga

,;;;id,Ah-aa walid, Johan nfen!i--{an Dawam Rahardjo' Beii;h iiberalisme

Saiampemikiran-,*galgug*$-tdwahidsudatrdimulaisejaktahun1969.
lerakan tersebut terus me-nd-apatkan dorongan dari para penyokongnya, ter'$3ma

;il;;;*"t.-er,*"6 wahid sendiri tumbuh dan besar daiam asuhan dua orang

ino.-r*r"rupuo u"riu, *rar"ar, santi, perkembangan rntelektualnya adaiah hasii

nteraksi dari lingkungan puttorar. Kedua pastur tersebut bernama Romo HJ Stolk sJ

Jan Romo Williem. f#,Uutr daiam budaya hidup Khatotik,-meninggalkan kesan

.ang sangat mendatam*bagi eHmaa -ytni3' 
Karya Ahmad Wahid yang terkenai

tdalah,,pergo|ota, ii*i*Ji,o, Islam" berdasarkan catatan hariannya ketika beliau

nasihhidup'saransatuungt.apanpemikirannyayangliberalyangditulisnyacialam
ruku tersebut, iaitu:-Outafr;"*j; mereka, iun- adalah pengasih dan sumber

,egala kasih. Sedang di masjiJa:a-u surau-surau, dalam ucapan da'ida'i kita Tuhan

rdak lebih mutia dari h-ti y*g menakutkan dengan neraka di tanga-'i t*ryrut
ian pecut di tangan kilr." ilka membaca semua pemikiran liberal yang kini

xrkembang, teUetufnya oy"tis tidak ada yang b*' ttlq catatan harian Ahmad

wahib diterbi*an. rraulai dari penyanjungan atas Kristian dan Khatolik yang

xrlebihan, ketimbang islarn, sampai-dengan gugatan 3tas {;Qur'"n 
dan as-sunnah

;udah wqlrrd te permitcaan. funuri 1970, 
-Ahmad 

Wahib sudair menulis bahwa sikap

Mustimterhadapu.iu*or'rqalQur'andanlainlain,sudahmesiidirubah.Dari

m
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tumbuh bermula dari lahirnya para intelektual Muslim alumni Barat

dan Timur yang menyebarkan pemikirannya lewat media massa

(seperti akhbar, majalah, dan televisi) juga lewat internet. Kempen

mendistorsi Islam di Indonesia ini memang sangat digalakkan oleh

kerajaan Amerika Syarikat, antara lain melalui program iklan kempen

citra positif AS,l16 menyusul ditolaknya "alasan" penyerangan ke atas

iraq dan Afghanistan. Gerakan ini ditembagakan melalui usAID, dan

juga Asia Founcation. seorang aktivis jaringan Islam liberal, Ulil

Abshar AbdallallT pernah mengaku secara terbuka beliau menerima

dana dari Asia Foundation sebesar Rp. 1,4 Milyar pertahun.lrs

Tentang faham liberalnya, beliau menyatakan : "Bagi saya, soal rit"ral

sikap seorang insan otoriter menjadi t]!tq -tt* yang lerdeka iaitu insan yang

;ffirktti *?tirir dan laeatif. tnat llaiatah Islam Sabili, Meniti Jalan Menuiu

uardtrotillah Edisi l{o. 20 Th. xii, 21 April2005 tvt/12 Rabiul Awal 1426 H, h.28-

29.

ttuMelalui Kcnsulat Jenderal Amerika di ivledan-Indonesiq agen Aiiierika

membagikan buku-buku tentang Amerika Serika secara p€rctrma kepada rnahasiswa

renr-s"u Medan tahun 2004. Bulcu-buku tersebut, berkenaan dengan gambaraa

*',tt *, ekonomi, sosial budaya di Araerika yang majq demokratis dan toleran

terhadap penganut agama lain.

,,,Ulil Abshar Abdalla adalah direkM Freedom Institute, Jakarta dan

Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) JalGrta. saat ini sedang mengikuti

;r;Or- ptt.O ai-g*uard University Amerika Serikat. Sangat aktif menulis di

p"fUigui media massa dan jurnal. eui,n-v., antara lain; Membakot Rumah Tuhqn:
'e"rg;o, Agama pr*at ian Pubtih ( Bandung : Rosdakary4 1999), Menjadi

Uilim Libiral, Jakarta : Penerbit Nalar, 20C5'

, r t Mai alah Su ar a il i day atull qh, E disi 0S/X\rII Desember 2004/Syawai

1425 H.h.47.
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itu sudah selesai dan bagian agarrra yang tidak perlu ciipersoalkan.

Saya merumuskan pandangan yang liberal berkaitan dengan hal-hal di

luar ritual. Pandangan tenf.ang nikah beza agamq bagi saya, itu bukan

ritual."l19

Pada sisi lain menurut Luthfie Assyaukani kemunculan Islam

Liberal di Indonesia, dipopulerkan pada tahun 50-an, tetapi baru mulai

berkemh.png di Indonesia pada tahun 1980-an oleh tokoh dan sumber

rujukan komunitas liberal, Nurcholish Madjid alias Cak Nur.

Meskipun Cak Nur tidak pernah menggunakan istilah Islam Liberal

untuk mengembangkan gagasan pemtkiran Islamny4 tetapi beliau

lidak menentang ide-ide Islam Lib€ral.l20

Kemudian pada tahun 20GI, k^ader-kader Nurcholish lvladjid

Jaripada Paramaciina mengembangkaii gagasannya,vang iebih intensif

Jengan nnenubuhkan Jaringan Islam Liberal (JIL)121 oleh orang-orang

"' tbiri. H. 48.

't' Adiar, Husaini dan Nuim (2C02), Islam Libaral,Op.cit. h.2

- r2rpada 200I Jaringan Islam Liberal (iil-) didirikan di Jakarta. Organisasi

.ebih tepatnya gerakan) ini melengkapi munculnya organisasi Islam serupa yang

,'ldah ada lebih dulu: Rahima, Lakpesdam, Puan Amal Hayati, Perhimpunan
rengembangan Pesanffen dan Masyarakat (P3M), dan Lembaga Kajian Agama da-n

:nder (LKAJ). Sejak awal, JIL diniatkan sebagai payung atau penghubung

::sanisasi Islam Liberal yang ada di Indonesia. Kareiia itu gerakan ini tak memakai
--ama organisasi atau lembagq tapi jaringan. Dengan nama jadr.garU JiL berusaha

:di komunitas tempat para altivis Muslim berbagai organisasi Islam Liberal
:erinteraksi dan b€rfukar pandangan secara bebas. Lewat programnya, seperti

. skusi publilq talkshow, sindikasi mediq dal wo*shop, jil berusaha konsisten,

--empromosikan dan menyebarluaskan gagasan nahdah. Perhatian utama JIL:
::saimana menciptakarr dan monjaga ruang kebebasan di indonesia. Sebagaimana

I
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muda seperti; Ulii Abshar Affialla, Budi Mgnawar-Rachman, I-uthfi

Asi,aukanie, AMul Mun'im DZ, A]'rrlari Sahal, Saiful Muzani, fuzal

Malareng dll. Boleh dikatakan bahawa peietak dasar pemikiran lslam

liberal di lndonesia, antara lain; Nurcholish Madjid, Djohan Effendy,

AMurratrman Wahid dan Ahmad Wahid, untuk LAIN seluruh

Indonesia boleh disebut Harun Nasution. Kemudian untuk tingkat

bekas Menteri negara yang punya andil mengirim para ilmuwan

Muslim ke Barat adalah Munawir Sadzah.l22

Pada tingkat antara bangsa yang mernpengamhi munculnya

Islam liberal, antara lain; Fazlur Rahman (Pakistan), Hasan Hanafi,

Rashad Khaiifa (Mesir), lvfohammed Arkoun (Al.jazair), Nasir Hamid

Abu Zayd (Sudan), Abid al-iabiri (N{aroko). Leonard Binder

(Amerika), dan Charles Kurmlan (lnggeris), d'il.

Selain itu muncul pula keiompck JIL (Jaringan islam Liberal)

yang rienyebarkan gagasannya lewat website wu-rv.isiamlib.ccm.

Aktiviti mereka dilaki:kan dengan menggeiar keiornpck diskusi Ci

dunia maya lewat milis isiarnliberai@yahocgroups " ccm.

tokoh Islam Liberal awa[, JIL meya-k ri kebebasan adalah kunci bagi kesejahteraan

dan kebahagiaan. Tak ada kebai,agiaan tanpa kese-iahteraan dan tak ada

kesej ahteraan'.anpa kebebasan.

'' Pada masa Munawir Sa<izali menjawat sebagai Menteri Agama Rl,

ramai para pensyarah daripaiia IAIN seluruh Indonesia Ctkirim unfuk melanjutkan

studi Master dan Ph.D ke Universiti terkenal di Amerika (antara lain, McGill

University, UCLA) dan , F.1sp3 (Beiancia, Perancis, dan Jerman) dan Australia'

Kendatipun ada juga yang dikirim ke Timur Tengah, sepeni ke Arab Saudi, Mesir,

Jordan, Iraq, Maroko dan Turki.
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Landasan mereka penganut IIL sebenarnya merupakan

jiplakan daripada pemikiran Barat iaitu semangat religio-etik, bukan

pada makna literal teks: kebenaran yang ielatif, terbuka dan plural;

pemihakan pada yang minoritas dan tertindas; kebebasan beragama

dan berkepercayaan, dan untuk tidak beragama sekalipun; dan

pemisahan otoritas agama dan otoritas politik. Mereka mencana4gkan

. missi mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan

prinsip-prinsip rti atas, serta menyebarkannya kepada seluas rnungkin

khalayak serta mengusahalian terbukanya iuang dialog yang bebas

daripada konservatisme.

Perlu digaris ba'arahi bahwa JIL tidak punya sistem

keanggotaan, hal ini dimaksu<ikan untuk menjaga agar jangan terjebak-

kepada otori+.as sehingga te}aga keterbukaan, kelonggaran dan

inklusivisme. Setelah Lrlit Abshar-AMaila dan Harilid Basyaib^ saat

ini koortiinator JIL adalair Luthfi Assyaukanie, seorar-rg tokch islani

liberal muda alumm Yordania, ISTAC llalaysia. da::r university of

Melbourne, Australia. Di awai xnasanrva, JIL juga beke4a sama

dengan The Asia Foundation sebuah yayasan i.ang peka terhadap -

sekularisme, pluralisme. liberalisme sampai kesetaraan jender'

Disamping dana sumbangan yang bersifat pribadi, ada juga beberapa

lembaga donor yang bekeqa Sama dengan JIL, sebagai dana untuk

kegiatan-kegiatandiskusidanaktivitas-aktivitaslain.
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Benruk-Bentuk Faham Li berali sme

Jaringan Islam Leberal memiliki penafsiran yang berbeda

tiengan kelompok-kelompok pemikir lainnya, hai ini wajar terjadi,

sebab dari latar belakang munculnyapun indikasi kearah itu amat jelas,

kehadirannya merupakan j awaban ketidakpuasan terhadap pemikiran-

pemikiran yang berkembang, )'allg dipandang kurang

mengakomodasi/terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari semua

komponen yang ada. Karenanya Jaringan islam Liberal (JIL)

merupakan suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan

iandasan sehagai berikut:

a. Ilembuka pinru ijtihad pada semua dimensi Islam'

isiarn Liberal memiliki kepercayaan bahwa ijtihad atau

penalaran rasional atas teks-teks keisiarnan adaiah prinsip utaina yang

raernungkinkan Islam bisa bertahan dalam segaia cuaca. Penutupan

pintu ijtihad. baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah

ancaman atas islam ifu s€ndiri, sebab dengan demikian Islam akan

mengalarni pembusukan. islam Liberai percaya bahu'a ijtihaci bisa

diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi

sosial). ubudiyyat (ritual), ory ilahiWar (teologi)'
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b. Mengutamakan semangat religio etik, b'.rkan makna literal teks.

Forum Islam Liberal membicarakan kembCi tentang Ijtihad.

hal. dimaksudkan sebagai upaya menafsirkan Islam berdasarkan

semangat religio-etik Qur'an dan Sururah Nabi, bukan menalsirkan

Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Sebab

menurui mereka penafsiran yang bersifat literal hanya akan

melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang religio-etik, di"vakini

Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari

peradaban kemanusiaan universal.

c. Mempercayai kebenaran yang rela'.if, terbuka dan pl',rral.

Islam I iberal menyaciari bahwa kebenaran yang diternukan

seseorangh (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang

relatif, sebab seb,;ah penafsiran aCalah usaha manusia unt'rk

menemukan kebenaran, akan teurpi sebagai marrusia ia terkungkung

oleh konteks tenentu: terbuka- sebab seiiap bentuk penafsiran

mengandung kemungkrnan saiah. selain kemungkinan benar; plural.

sebab penafsiran keagamaan. daiam satu dan lain cara. adalah

cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang

yang terus berubah-ubah.

J

i
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d. Memihak padayatgminoritas dan tertindas'

Islam Liberal berpijak pa<ia penalsiran Islam yang memihak

kepada kaum minoritas yang tertincias dan dipinggirkan' Setiap

struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas

yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas

di sini dipahami dalam maknanya 1'ang luas, mencakup rninoritas

agam4 etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi'

e. Meyakini kebebasan beragama.

Islam Liberai me1'akini bahwa urusan beragama dan tidak

beragama adalah hak perorangan yang harus uihargai dan crlindungi.

Islam Liberal tidak membenarkan pengania,vaan (persekusi) atas dasar

suafu pendapat atau kePercaYaan.

f. Memisahkan otoritas duniawi dan'.rkhrawi, ot-l.it35 keagarn:an .ian

1^:1itik.

Islam Liberal yakin bahwa Otoritas keagamaan cian poiitik

harus dipisahkan. Islam Liberal menentaitg negara agama (teokrasi).

Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan

agama dan poiitik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang

tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi

kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci unt'.rli

menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruans
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privat. dan urusan putrlik harus diselenggarakan melalui proses

konsensus.l23

. untuk mencapai target missi tersebut, dengan bantuan lobi

tokoh-tokoh liberal, bermula 25 iuni 2001 mcrcka berhasil mengisi

satu halaman penuh Jawa Pos Minggu. berikut 51 akhbar jaringannya

dengan artikel dan wawancala seputar perspektif Islam Liberai. Tiap

Kamis pe'.ang, mereka juga men-r'iarkan wa\\'ancara langsung dan

diskusi interaktif dengan para kontributornl'a melalui Radio 68 H Can

puluhan radio jaringann.va. Selain itu media lain yang ikut aktif

mel'.rncurkan gagasan Islam Liberal di antaranya adala-h Kompas,

Kcran Tempo dan Majalah TemPc.l2a

Di Kota Medan islan^ Liirerai tidak- terlaiu 'oanyak, mereka

biasanya berada di karnpus, sebagai aktivis suatu institusi rnahasiswa

atau organisasi Islarn. Jadi, komunitas mereka berada di kampus rlan

ii sekitar karnpus. Kampus-karnpus di rnaksud seperti, IAIN-SU,

USU (Uuiversi*,as Sumatera Utara), LIN-INIED (Universitas Negeri

lvledan), UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), UMA

(Universitas Medan Area), dan UISU (Universita-s Islam Sumatera

Utara).

"'website JIL
rzartuffi,-,.. aro Hidqtotullah, Jaringan

05/)ffIli September 2005 M/Rajab 1426 H'h.21.
Masyavelet E'ertauhid. Edisi



BAB IV

DESKRIPSI HASIL PNELITIAN

A, Taraf kehidupan ekonomi dam Keluarga Komunitas Muslim
Sempalan

Kondisi ekonomi muslim sempalan dikota Medan =pada

umunnya berada pada level menengah kebawah, mereka bergerak

pada sektor rill dan u.iraswastawan, sebagai pedagang keliling,

asungan berbagai jenis produk, makanan, obat=cbatarU minyak wangi,

aksessoris, menjual berbagai hasil karya seni, ukiran kaligrafi al-

QWffi, hiasan dinding dan lemari. Disamping itu ada yang bekerja

pada sector rill iainnya seperti bangunan, kenek tukang perabot dan

bangunan, ada juga sebagai petani sayuran, peternak ayam dan

ka.'nbing, buruh/ka4vawair, montir. tukang, dan lain sebagainya.

Kcndisi laparrgan kerja yang meleka ialnrkan pada umumnva bersifat

ma.ndiri, terkadang berkeiompok, tetapi berpencar secara bebas,

hanya mereka terikat dalam kelompok keagamaan yang mereka

fahami dan itupun pada wa-ktu-wakiu tertenhl seperti ketika keluar

unruk bertablik, pada jama, h tabligh ditentukan rvaktu keluar

bertabligh yahni tiga atau lima hari dalam sebulan maka duapuluh

tujuh hari atau dua puluh luma hari untuk mencari nafxan untuk

keiuarga dan untuk beisl keluar, nzlmun dari kenyataan wawan carav

dengan tokoh masyarakat (Abdullatifl ada juga jamah yang berangkat

159
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bertablig tanpa memberi b€kal kepada keluarga yang ditinggalkan dan

daripengaduanseorangistijamaahtabligkepadapeneliti.Halini

terjadi karena penghasilan dari usaha suami tidak mencukupi untuk

uetat<kluargadan'mtukdibawabertabligh,untukituSemua

penglrasilannya dibawanya untuk bekaln,va sendiri dengan memberi

alakadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan. . Sebagai masyarakat

mereka sedikit agak unik disebabkan identitas mereka berbeda dari

segipemakaianpakaianyangpadaumumnyaberbentukjubahbesar,

sebagai kebatikan dari cara berpakaian yang sekarang ketat bahkan

memperlihatkan seiuk - lelcuk tubuh', namun mereka pada urnumnya

diterima dalam masyarakat dan pergaulan tetap lancar' mereka

bersifat ramah-ta:nah dan menanth hormat kepada siapapun, tegur

sapadansalam,rendahhatidflpenolong'Dengancaraitumereka

dapat melakukan kegatan ekoflomi dan bisnis daiam masyarakat. Ada

hubur.,ganyangsignifikanantarasikapsosialdengankegiatan'.lsaJra

merei(a yang menrmblkan kepercayaan masyarakat sehubungan

dengan bisnis dan dagang komunitas sempalan' kepercayaan dan

kejujuran atas kwalitas dagangan mereka menyebabkan mereka dapat

melakukan ,-ransaksi perdagangan sesuai dengan yang mereka

lakukan, meski perdagangan mereka dalam level rendah dan modal

kecil,kegiatandagangdanbisnismerekalakukandengan

me,merlfaa&anemperandankakilimamesjiduntukmenggelar

dagangan dengan harga yang bersaing dengan pasaran'
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Kondisi usaha Muslim sempalan ini terlihat dipengaruhi oleh

taraf pendidikan, skill dan keahlian mereka yang rendah. Pendidikan

mereka pada umumnya adalah sampai SMA dan sedikit yang sampai

kepada sarjana (S1) tetapi ada kemajuan diantara generasi muda

Muslim sempalan yang mengikuti kuliah dibeberapa pergururm tinggi,

seperti [AlN, UISU, dan USU. Dgngan taraf pendidikan yang

demikian muslim sempalan Kota Medan hanya dapat melakukan

usaha pada sector rill dengan modal kecil tetapi bersifat mandiri.

Adapun pekedaan sektor lain seperti pegawai negeri, Guru, politikus,

ilmuw4 teknokrat, poiisilmiliter , mereka tidak memiliki basis, oleh

karena itu dengan pendidikanyang rendatr, kemarnpuan dan skill yang

juga rendah rnaka komumtas muslim sempalan kota l"{edan nanya

mampu melal-ukan kegiatan ekonomi secara sederhana dan hidup

dalam kondisi sederhana tetapi dengan bekal kepercayaan dan

kesungguhan Niuslim sempaiao kota medan tidak pen:ah teriihat

menj adi penger-islpernin'ia-minta alias gepeng. Mereka terlihat iridup

dengan kemmapuan sebagaimana masyarakat lainnya" bahkan dapat

saja menyumb*g , bersedekatr, bebpergian/rihlah berlaian kaki dari

satu desa ke desa iam.-dari sati mesjid ke mesjid lain. berdalliah.

secara ekonomi bagi o^ang lain tentu hal 1'ang berat. tetapi mereka

dapat melakukan hal; itu dengan ringan, meski denga-n konciisi l ang

sederhana.
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Kondisikeluargamerekahidupdenganrukun'suamidanistri

cukup harmonis yang dilandasi kasih sayang dan kesetiaan' tampak

tidak mengukur keadaan dengan ekonomi dan penghasilan, seorang

istidalamkeluarga,muslimsempalantidakbanyakmenuntut

suaminya untuk mendapatkan uang 1'ang bany'ak. bahkan istri rela

membantu suaminya untuk membiayai peqalanan dakwahnya, karena

hal ifu adalah salah satu tugas suami yang menunrut kerelaan istri,

meski seorEmg suami terus berusaha untuk memberi nalKah yang

terbaik bagi istri dan keluarganya dengan melakukan usaha,vang halal'

Relanya para istri dari pengikut aliran sempalan' mereka

memang telah diberikan doktrin-doktrin agar dapat solid dan r"ilitant

dalam memogang suiaf.r keyakinan, terrnasuk keyakinan yang telah

dipilihnya. Dengan demikian, kon<iisi ekonomi yang rendah tidak

membutt mereka surut dan patah semangat dalam menjaiank-an

pokok-pokokajaranyangmenjacidoktrinaiiransempalanini.Satu

sisi, mereka memang nriiitant daiam keyakinan .vang diarrutnya.

nzunun militansi ini kurang kelihatan gntuli memajulian mas,varakat di

seicitarny4 bahkan ,.rntuk keluarganmya sendiri menuju arah 1'ang

ebih baik dan maju. sehingga mereka terkesan tidak mengikuti

perkembangan zaman, yang demikian pesat dan maju'

Khususuntukja*aahtabligh,padaumunrnyanrcrekai'ang

sudah masuk Ja'naah Tabligh ticiak perduli lagi tentang kehidupan

duni4 sehingga sangat terkesan tidali suha lagi bekerja keras. sebab

kalau sudah bisa trntuk rnakan suciah mesti disyrkuri itu pemberian
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dari Allah swt. Tidak mau berusaha semaksimal mungkin untuk lebih

meninglatkan kualitas kehidupan ekonominya. Mereka sudah bangga

bila sudah melaksanakan perintah Allah dengan mengajak orang lain

berbuat kebaikan, dengan pakain khas Jamaah tabligh'

semenkra aliran sempalan lainnya" berbeda lagi seperti LDII,

mereka juga mengejar kehidupan dunia, dengan mengumpulkan harta

sebanyak-banyaknya agar dapat diberikan kepada imam dan amir

mereka.

B. Kehidupan Keagamaan Komunitas Muslim Sempalan

Suasana kehiduparr keagarnaan Komunitas Muslim Sempalan

terlihat agak unik, secera social mereka culiup terbuka dalam

pergauian sehari hari, bersikap hormat, ramah, salam kepada siapapun

yang mereka temukan dialan-jalan, dimesjid dan lain sebagainya,

tetapi juga sisi lain mereka rnenampakkan identit-as keagamaan dengan

menonjolkan perbedaan sikap, tindakan, cara berpakain, dan forum

muk4 dengan demikian rnereka agak terasing dari masyarakai.

Sebenarnya mereka tidak rnengasingkan did dari masyarakat, mesi<i

mereka t,;rlihat bsrkelompok dalam masyaraka! baik tempat tinggal

cara berzilkir atau b€ribadah, demikian sebalikny4 tetapi karena

formaiitas keagamaan yang merupakaa perwujudan pemahaman

agama yang teksfual, menjadikan keterasingan dalam masyarakat, ada

sernacam kehatihatian dari orang lain dalam behubungan dengan

mereka disebabkan simboV pakaian yang tertu$p khususnya
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perempuan dan remaj4 dengan wama gelab, seciang kaum laki-laki

berpakaian kearab-araban dengan jubah dan serban. Warna cerah'/

putih atau hrjau. Kaum Muslim sempalanini sangat mudah dikenali

dalam masyarakat dengan identitas mereka itu sendiri'

sehubungan dengan kelidupan keagamam mereka dalam

kegiatan sehari-hari, baik di mesjid. maupun ditempat-tempat lain,

secara uIllum shalat dan zikir yang mereka amalkan tidak berbeda dari

kaum muslimin pada umumny4, mereka shalat berjamaah dimesjid-

mesjid um.r-rm bergabung dengan kaum muslimin dan mereka tidak

meialarkan shalat yang lain, kecuair shalat sunat dan hal ini juga tidak

berbeda seperti sunat rawatib, shaiat fajar, qiamul laii, shalat duhq

melalrukan zikir-zikir selepas shalat fardu rnereka melakukan

ceramah agama selepas shalat iarciti meski dengan mernbacakan

kitab. nasihai, dan bimbiogafu-l kepada jamaah, seperti iamaah

tabligh praktek keagamaan adalah sesuntu yang diutamakan, menjaga

waktu shalat dengan bedamaah, makan secara bersama-sama dalam

satu tempat, berkumpul bersama-sama dalam tabligh dan berjalan

bersama berinn lan, mendatangi masyarakat bersama-sama dan

berbicara saling memperkuat kepada masyarakat. Aktivitas

keagamaan ini nampak selalu dilaksanakan secara berjamaah dan

dengan ketekunan yang kuat dari semua anggota jarnaah. Dalam

keseharian mereka ketika mengunjungi mesjid selalu menjaga rasa
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kebersamaan ianaat\ kesderhanaan sikap, penampilaupakaiaa dan

ucapan, mer5aga hubungan baik dan menjaga akhlak.

Berbeda dengan aliran sempalan pengikut LDII, akhlak

rirereka sangat rendah, sebab ditinjau dari ajaran Islam yang murni,

mereka telatr menyimpang. Sebab mereka menghalalkan sesuatu yang

diharamkan Alquran dan as-sunnah yang sahih, yang diyak!4i oleh

mayoritas umat Islam lndonesia.

C. Ke hid up an S o s ia l- Ke masy a r a kat an Kom u- n ilos M as lim S e mpalan

Berdasarkan r-akla di iapangan peneliti melihat bahwa

kehidupan kcunitas penglkuti aliran sempalan dalam sosial

kemasyarakai, bile ditanya iingkunga-n di sekitar- mereka tinggal,

memang agak sediicii bern'.ransa negatif. Sebab, rnenirrut masl"arakat

mereka kurang peduli terhadap ilngk'.rngan sosial.

Komunitas aliran sempaian hanya peduli pada sfiggota

pengikut aiimn mereka. Mereka memang solid dalam bersosial dengan

lingkungan mereka. Namun sangat enggan berbaur dengan lingkungan

di luar aliran yang mereka 'akini. Alasan mereka adalah agar tidak

terkontaminasi keyakin&rr mefeka dengan keyakinan orang-orang di

luar keyakinan mereka.

Dalam kehidupan sosial Ci masyarakat, dikenal dengan adanl a

perkumpulan STM, seperti unruk mereka yang kena musibah atau
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lainnya- Menurut masyarakag komunitas pengikut aliran sempalan

kurang perduli dengan keberadaan STM, sebab menurut mereka,

rqereka jarang ada di tempat, khususn;'4 pengikut jamaah tabbligh'

yakni kalau mereka khuruj, bisa jadi 40 hari atau 4 bulan. Ketiuka

ditanya bila mereka menirrggal bagaimana? Mereka menyatakan, soal

meninggal atau hidup unrsan AllalL dan soal urusan fardhu kifayah'

- memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan sudah

menjadi kewajiban umat Islam. Bila umat Islam tidak

melaksanakannya, maka berdosalah sehiruh umat Islarn yang ada di

daerah tersebut.

Selanjutny4 menurut masyarakat kepedulian komunitas

pengikut aiiran sempalan tlalam hal kepentingan masyarakat, b'-rbagai

undangan yang dilaksanakan aparat desa atau masyarakat. Seperti,

perkawinan, khitanan yang ada hiburan ke,t' boardnya mereka tidak

berkenan datang. Karena menirrut menunrt mereka khususnya yang

mengikuti jamaah tabiigh, "Pesta tersebut ada mai<siyatny4

memeniingkan keiridupan dunia. Syuk-ran atau walimah itu boleh

saja, asal tidak memakai iiiburan yang mengganggu pandangan untuk

mendekatkan diri kepada Allah swt. Apalagr, bercarnpur antara pri r

dan wanita dalam acara pesta perkawinan dan khitanan tersebut.'

Mereka juga berpegang pada prinsip ajararinya yang mesti dipegang

teguh yaitu cmpat hal yang harus dikurangi: makan-minum yang

beriebihan, istirahat/tidur, berbi cara yang sia-sia/tidak Perh:, keluari

meninggalkan mesjid (mereka sr:.ka i'tikaf di masjid).
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Itulah pandargan negatif dari sebagian masyarakat terhadap

khususnya pengikut Jamaah Tabligh. bila ditelaah lebih dekat dan

ditanya para keluarga pengikut Jamaah Tabligh, mereka menjawab

demi memelihara agama Allah dan menjauhi kemaksiyatan sekecil

apapun, kita mesti istiqamah dalam menjalankannya' Menonton TV

saja mereka tidak suka apalagi hiburan yang dinyanyikan oleh

penyanyiwanitatanpamenutupaurattentumerekalebih

menghindarkan diri lagi. Jadi. aspek penilaian negatif dan positif

dalam hal ini, perlu keseimbangan. Pada dasarnya mereka bukarr i'idak

mau menghadiri undangan walimah atau sejenisnya. Bila acara itu

benar-benar Islami. mereka akan tetap menghadirinya'

Adapun mereka kornuni"as pengikut aliran sernpalan vang

.masuk dalam LDII, lebih parah iagi, karena mereka rnemang

mengamalkan sesgatu yang terkadang sangat kontra dengan keya-ujr-ran

umat Isiam Pada umumnYa.

Sedangkan komunitas pengikut aliran sempalan,,{hrnadiyah,

mereka lebih suka menyendiri, jadi mereka bersosiaiisasi dengan

sesama anggota mereka sendin. Interaksi )srr$ mereka lakukan juga

intensif. Mereka memiliki format tersendiri dala n berinteraksi sesama

mereka. Aliran ahmadiyah memiliki jaringan tidak saja di dalam

negeri te'rapi sampai ke Inggeris dan inciia. Seiringga- terkadang

mereka juga meminta bantuan dari komunitas mereka yang dl luar

negeri bila mereka periu sesuatu bantuan'
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Berbeda dengan komunitas pengikut aliran sempalan pengikut

Jaringan Islam Liberal, mereka iebih baik dalam bermasyarakat dan

bcrinteraksi sosial dengan lingkungannya. Pada dasarnya mereka

adalah orang-orang yang memiliki integdtas tinggi dalam keilmuan.

l{amun, karena menj unj un g tin g gi prinsip-prinsip kebebasan, sehingga

mereka melakukan sesuatu )'ang terkadang di luar batas-batas

kepatutan. Namt'.n, dibanding dengan aliran pengikut LDII, pengikut

Jaringan Islam Liberal masih dalam koridor keislaman.

lnilh kondisi dari komunitas pengikut aliran sempalan, yang

ada di kota Medan. Pada dasarnya mereka sedang proses mencari

sesuatu haikat kebenaran, narlun terkadang terjebak dalam ruang

scmpit, yang mereka sendiri tidak sadari.baha mereka telah terjebak

dalam lorong seilpit yang terkadang menyesakkan dan menyesatkan

mereka sendiri.

Tugas para ulama dan intelektual Muslim sejatilah yang

nestinya memberikan pencerahan terhadap mereka yang belum

berjalan pada proporsi keisiaman yallg benar.
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PENUTUP

Berdasarkanuraianpadabab-babterdahulu,makadaptlah

disimpulkanpenelitiantentangkomunitasaliransempalandikota

Medan yartu :

A. KesimPulan

a. Komunitas pengikut Jamaah Tabligh yang paling menonjol

adalah berkenaan dengan kehidupan keagamaan' yakni tentang

salatjamaahdanakhlakulkarimah.Namun,dalamkehitiupan

ekonomidansosialkemasyarakatan,terkesankurangpeduli.

Keluarga Pengikut Jamaatr Tabligh' untuk golongan cv*Yalin'

benai.benarmenikmatidanmenghayatidalammenjalankan

apa yang menjadi doktrin Jamaah Tabligh' sehiuagga mereka

dapat digolongkan kelompok yang militan dalam memegang

keyakinannya- Kendatipun mesti mengorbankan banyak harta'

Nilai-nilaitertinggiyangmestidijalarkarrKeluargaPengikut

Jamaah Tabligh, adalah sebagaimana yang telah diteupkan

dalamenamprinsipdasarajaranJamaahTabligh.Keluarga

PengikutJamaahTabiighakandisenangioiehpenguasadi

negaramanapuLkecualiSaudiArabia.Sebab.kelompokini

ticiak boleh mengusik dunia politik dan ekonomi'

169
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Para pengikut LDII memiliki komunitas yang unih sebab

mereka sangat banyak melakukan pelanggar nonna-norrna

ajaran Islam yang mumi yang dia.'lut oleh mayoritas umat

Islam Indonesia. Aktivitas mereka di kota Mean sudah mulai

redup, karena masyarakat Islamnl'a semakin dewasa dan

cerdas.

Komunitas pengikut Ahmattiyah di Medan, sangat berhati-hati

dalam melalcukan aktivitas keagamaan mereka, sebab aliran ini

telah dilarang oleh pemerintah R[, dan MUI telah

memfatwakan aliran ini sesat lagi menyesatkan. Dengan

demikian aliran ini, terisolir dalam kehidupan masyarakat'

\amun mereka hingga ini masih eksis, terutama di kota Medan

pu-sat aktivitas mereka adalah di Masjid Mubarak .Ialan pasar

IiI

Adap,.m )-ang menjadi iatar beiakang munculnya aliran

saiafilah adalah disebabkan karena bagi tokoh-tckoh

terkemuka daiam aliran ini memandang bahvra ajaran Islam itu

sudah jauh menvimpang dari ajaran yang pernah disamparkan

oleh Ra.-sulullah s.a.rx'. serta yang diamalkan oleh para shahabat

nabi dar, tabi'in. Penf impangan-penyimpangan telah

membau'a umat kejurang kem.rsyrikan sehingga perlu sar;

'.r-saha y.ang sungguh-sungguh ,rnruk menyelamatkan umat ini

dari kese:3tan. dan mempertahankan islam dari serdrlgan-

seftrngan la'san yang memakai metode fiisafat dalam menukaji
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aqidah Islam. Komunitas diran Salafiyah berkeinginan untuk

memfurifikasi amalan-amaian yang menyimpang dari praktek

amalan Rasulullah sau'darl para sahabatnya.

Pengikut Jaringan Islam Liberal, komunitas mereka sama

seperti para p€ngikut I:lam pada umumnya. Hanya dalam

wacana mereka serinp dianggap "menyeleneh", namun

aktivitas sosial mereka tidak berbeda dengan kaum Muslimin

pada umumnva.

Tidak semua aliran sempalan digolongkan sesat atau

menyesa&an. Terkadang aliran sempalan memang terkesan

beriebihan dan berbeda dengan dengan kaum Muslimin pada

umumn)'a- teupi bila ditelusuri dari ajaran Isiam, mereka

belum tergolong ciaiam kategori sesat dan menyesatkan. Boleh

jadi, mereka dalam mcnai'sirkan teks-tcks keagamaan yang

berbeda sep,erti acia vang hanya menggunakan apendekatan

tekstuai saja. ada pula yang hanya konteksFlal, dan ada

menggunakan kedua pendekatan ini daiam memahami teks-

teks keagamaan yang ad: dalam Islam.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pembaca dan peneliti untuk terus menggali

dan meneliti aspek positif dan negatifrry'a dari aktivitas

komunitas alirang sempalan dalam kehidupan masyarakat.

e.
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Bagarmana sumbangan mereka teriradap kemajuan umat dan

pencerahan peniikiran bagi masyarakat Islam pada umunnya'

Diharapkan kepada lembaga research atau pemerintah untuk

dapat memberikan banruan secara finansial, agar penelitian

lebih lanjut terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia

umumnya dan di sumatera Utara Lhususnya dapat diteruskan

sehingga dapat lebih tertbkus. 1'ang pada gilirannya akan

memberikan hasil )'ang iebih maksimal. Kemudian akan

memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka membangun

dan n,eningkatlian sumber daya manusia Indonesia yang lebih

handal.

Perlu penelitian ianjutan terhadap aliran sempalan untuk

mengetahui secara rinci, apa saja dampak positif dalr

nsgaiimya dalam perkembangan masyarakat islam Indonesia

ke deyan.

4, Penelitian terhadap Jarnaar\ Tabligh akan lebih mantap bila

menjadi partisipan, rnengikuti apa yang menjadi prinsip dasar

iamaah Tabligh. Agar dapat nrenghayati dan merasakan

sendiri apa manfaat dan mudharatnya bagi dirinya'

5 . P emerintah berkewaj iban mencernati perkemban-ean Keluare:

Pengikut Jamaah Tabtigh apakah membawa kebaikan bagr

bangsa atau sebaliknya- Sebab, bila sudah menjamui

perkembangann)'a, dan terny'ara dapat menghambat majunra

suaru bangsa akan sulit diatasi.
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