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Bab 4 

KONSTRUKSI HABITUS PARA PELAKU 

SOSIAL DI PEKALONGAN 

 

 

Introduksi 

Pada Bab 2 telah dikemukakan bahwa, secara teori, pola pikir dan pola 

perilaku manusia sangat dipengaruhi, dibentuk, bahkan ditentukan, 

oleh kultur yang hidup dan berkembang di sekelilingnya, di mana para 

pelaku sosial hidup dan dibesarkan. Sebagaimana yang dikonsepsikan 

oleh Pierre Bourdieu ke dalam (sebagai) habitus, sekalipun setiap orang 

mempunyai kemampuan, ruang, peluang, dan hak untuk mengem-

bangkan pola pikir dan pola perilakunya sendiri, Kenyataannya, pola 

pikir dan pola perilakunya tidak akan jauh menyimpang dari nilai-nilai 

atau norma-norma, serta kondisi-kondisi sosial, yang hidup dan 

berkembang di sekelilingnya. Kenyataan seperti ini, tentu tidak 

terkecuali, bagi warga masyarakat di Pekalongan—sebagai orang Jawa 

beragama Islam yang hidup di dalam, dan menjadi bagian dari, Negara 

Republik Indonesia. 

 Dalam konteks masyarakat Pekalongan, sekalipun menjadi, dan 

dapat digolongkan—atau sedikitnya mengklaim diri—sebagai, masya-

rakat Santri, orang-orang Pekalongan atau warga masyarakat 

Pekalongan pada umumnya adalah tetap orang Jawa; orang-orang yang 

secara kultural mengorientasikan kiblat budayanya kepada peradaban 

Jawa pra-Islam, atau sedikitnya masih mewarisi pola pikir, pola 

perilaku, dan gaya hidup yang dibentuk oleh peradaban Jawa pra-

Islam. Hal ini, tentu, tidak terlepas dari kuatnya tarik-ulur peradaban 

yang terjadi pada masa-masa awal Islam masuk ke Jawa, yang 

kemudian mengubah wajah Islam di Jawa menjadi berbeda dengan 
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wajah Islam yang ada di Timur Tengah, atau di kawasan Afrika seperti 

di Maroko yang pernah diteliti Clifford Gertz. Menurut hasil penelitian 

Geertz (1968), pada kasus Islamisasi di Jawa, yang terjadi adalah ―Islam 

yang di-Jawa-kan‖; [dan] bukan ―Jawa yang di-Islam-kan‖. Karena itu, 

wajah Islam yang berkembang di Jawa lebih adaptive, absorbent, 
pragmatic and gradualistic, …... compromises, halfway covenants and 
outright evasions, selaras dengan watak budaya Jawa.264 Dengan 

dmikian, wajah Islam di Jawa menjadi lebih fleksibel, lebih luwes: 

mudah menyesuaikan, mudah menyerap unsur-unsur budaya lokal, 

pragmatis, kompromis dengan memilih jalan tengah, serta selalu 

mengedepankan ke-ikhlas-an, lugas—menghindari kepalsuan, dan apa 

adanya.  

 Di sisi yang lain, tidak dapat disangkal pula bahwa, pola pikir 

dan pola perilaku warga masyarakat (para pelaku sosial di) Pekalongan 

juga dipengaruhi, bahkan ditentukan, oleh kondidi-kondisi sosial yang 

berkembang di sekitarnya. Kondisi-kondisi sosial-ekonomi, sosial-

politik, serta pola-pola hubungan sosial yang berkembang dan 

menyelimuti mereka akan sangat menentukan bagaimana pola pikir 

dan pola perilaku (sikap) mereka. Oleh karena itu, untuk dapat 

memahami habitus para pelaku sosial (orang) di Pekalongan mesti 

didekati dari ketiga sisi tersebut: ke-Jawa-an, ke-Islam-an Tradisi-

onalis—keyakinan ideologis yang telah membudaya, serta kondisi-

kondisi sosial-ekonomi, sosial-politik, serta pola-pola hubungan sosial 

yang berkembang di lingkungan mereka.265 

Untuk kepentingan studi ini, ketiga hal yang mengonstruksi, 

yang membentuk, habitus orang Pekalongan tersebut akan diuraikan 

secara agak mendalam. Harapan di belakangnya, dengan pemahaman 

                                                           
264 Lihat Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Marocco and 
Indonesia, New Haven and London, Yale University Press, 1968, hlm. 16, sebagaimana 
dikutip Dirdjosanjoto dalam Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa, 
Penerbit LKiS Jogjakarta, 1999, hlm. 32. 
265 Mayoritas warga masyarakat Kota Pekalongan menganut Islam Tradisionalis yang 
terorganisasi dalam Nahdlatul Ulama. Hampir di seluruh Kecamatan didominasi kaum 
Nahdliyyin; kecuali di Pekajangan, Pekalongan Selatan, yang didominasi oleh pengikut 
Muhammadiyah. 
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yang memadai tentang ketiga hal tersebut, kita akan dapat dengan 

mudah untuk memahami pola pikir dan pola perilaku kebanyakan 

warga masyarakat Pekalongan pada masa-masa menjelang dan masa-

masa terjadinya berbagai konflik sosial yang melanda Pekalongan pada 

tahun 1990-an—termasuk di dalamnya fenomena perlawanan [warga 

masyarakat] Santri terhadap [beberapa] Kiai yang menjadi fokus studi 

ini. 

Pandangan & Sikap Hidup Ke-Jawa-an (Kejawen) 

Pandangan dan sikap hidup ke-Jawa-an (a la orang Jawa), yang dalam 

literasi berbahasa Jawa disebut sebagai Kejawen, merupakan eksemplar 

kehidupan orang Jawa yang terdiri atas keseluruhan pola pikir, 

keyakinan, dan pola perilaku kebanyakan orang Jawa. Namun, dalam 

percaturan wacana sehari-hari, istilah Kejawen sering dipahami dalam 

pengertiannya yang sempit sebagai ―aktivitas spiritual‖ orang Jawa 

dalam mengusahakan kesempurnaan hidupnya melalui praktk-praktik 

asketis, meditasi, dan mistik. Dalam sajian ini, istilah Kejawen dipakai 

dalam pengertiannya yang luas sebagai keseluruhan pandangan dan 

sikap hidup Orang Jawa, termasuk di dalamnya soal keyakinan. Perlu 

digaris-bawahi bahwa, dalam konteks kehidupan orang Jawa yang 

belum ilang Jawane, keyakinan berbeda (dibedakan) dengan agama. 

Orang Jawa bisa beragama apa saja; tetapi keyakinannya tetap 

keyakinan orang Jawa, keyakinan yang berkembang sebagai keyakinan 

orang Jawa pada masa-masa pra-Islam. Kejawen meliputi keseluruhan 

pandangan dan sikap hidup orang Jawa tentang realitas, diri, sesama, 

kehidupan, sangkan-paran atau asal-muasal kehidupan—keberadaan 

―Ada‖ yang diyakini sebagai Pencipta segala yang ada, Dhat [kang] 
murweng jagad, berikut keseluruhan cara menyikapinya.  

Masyarakat Pekalongan, meski dikenal sebagai masyarakat 

yang keislamannya sangat kuat, tetapi ke-Jawa-annya juga cukup 

kental. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, kita masih dapat melihat 

dengan jelas praktik-praktik sosial yang mencerminkan pandangan dan 

sikap hidup a la orang Jawa—khususnya di lingkungan komunitas atau 
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di antara warga masyarakat yang secara etnis berasal dari suku Jawa 

dan secara kultural sebagai pewaris budaya Jawa. Praktik-praktik sosial 

warisan budaya Jawa pra-Islam seperti ziarah kubur, slametan, 
menggunakan perhitungan hari baik dan buruk berdasarkan neptu dan 

wuku, dan kebiasaan datang ke ―orang tua‖ (merdhukun atau apa pun 

sebutannya), masih hidup subur di Pekalongan. Di Pekalongan, setiap 

Selasa Kliwon dan Jum‘at Kliwon, hari-hari yang dianggap keramat 

oleh orang Jawa, kebanyakan toko dan restoran biasanya tutup.266 

Berdasarkan keterangan yang saya peroleh dari sumber-sumber 

informasi kami, kedua hari tersebut diyakini sebagai hari yang penuh 

berkah. Karena itu, kedua hari tersebut digunakan untuk memperkuat 

panembah (keimanan) dengan banyak berlaku prihatin dan berlaku 

sirik guna mendekatkan diri dengan Allah. 

Terkait dengan hal itu, menurut Sumber-sumber Informasi 

tersebut, kalau hanya bermodalkan pengetahuan ke-Islam-an [saja], 

Kiai-kiai di Pekalongan tidak akan laku. Adalah suatu kenyataan 

bahwa, Kiai-kiai di Pekalongan yang popular dan kharismatik, serta 

banyak Jemaah yang hadir dalam pengajian-pengajiannya adalah Kiai-

kiai yang selain memiliki pengetahuan ke-Islam-an yang luas juga 

mempunyai ngelmu.267 Kebanyakan Kiai di Pekalongan, selain dikenal 

sebagai mubalig, Kiai-kiai tersebut, umumnya, juga berperan sebagai 

―orang tua‖. Konon, banyak orang sakit yang datang kepadanya untuk 

minta disembuhkan, dan banyak pedagang yang datang untuk minta 

penglarisan—doa dan/atau azimat yang dapat membuat usahanya 

lancar. Karena itu, dalam studi ini, menjadi penting untuk melihatnya, 

mengingat kuatnya dialektika antara cara hidup (pola pikir dan pola 

                                                           
266 Wawancara dengan Pdt. Johanes Setiawan, 16 Januari 2015; dan wawancara Jirin, 16 
Januari 2015. Dalam khasanah keilmuan, ngelmu disebut sebagai ilmu kanoragan, 
anor-raga, nir-raga, atau ilmu kebatinan. Kata anor berasal dari Bahasa Jawa Kuno yang 
berarti andhap-asor, atau ngesorake, ―tidak mementingkan‖. Anor-raga berarti ―tidak 
mementing-kan‖ atau ―tidak menganggap penting‖ keberadaan raga. Lihat W.J.S. 
Poerwadarminta, dkk., Baoesastra Djawa, Ingkang Kangge Antjer-antjer Serat 
Baoesastra Djawa, Wlandi, Karanganipun Ds. Th. Pigeaud, ing Ngajogjakarta, J.B. 
Wolter‘ Uitgevers Maatschappij, Groningen, Batavia, 1939, hlm. 12. 
267 Ibid. Wawancara dengan Pdt. Johanes Setiawan, 16 Januari 2015; dan wawancara 
Jirin, 16 Januari 2015. 
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perilaku) dengan pandangan dan keyakinan hidupnya.  Sikap hidup 

yang terwujud dalam cara hidup, pola pikir, dan pola perilaku, adalah 

ekspresi atau manivestasi dari pandangan dan keyakinan hidup 

pelakunya. Seperti telah disinggung di atas, Bourdieu menyebut mani-

vestasi eksemplar tentang keseluruhan pandangan hidup, keyakinan 

nilai, pola pikir, serta pola perilaku seseorang atau sekelompok orang 

yang dipengaruhi kondisi-kondisi aktual yang berkembang di 

sekitarnya sebagai habitus, sebagai dinamika antara ―internalisasi 

eksternalitas‖ dan ―eksternalisasi internalitas‖ sesuai dengan kepen-

tingan dan lingkungan sekitarnya.  

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, sikap hidup, pola 

pikir, dan pola perilaku seseorang atau sekelompok orang tidak dapat 

dilepaskan dari pandangan dan keyakinan hidupnya; yang secara 

generatif terbangun di atas dasar tradisi [budaya] yang melingkupinya 

dan membentuknya; serta dibangun di atas dasar selera dan 

kepentingan-kepentingan diri dan lingkungan sekitarnya. Sikap hidup 

orang Jawa, tentu saja, sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh 

pandangan mereka; baik tentang realitas, diri, sesama, kehidupan, 

keyakinan nilai, maupun pemahamannya akan sangkan-parane atau 

asal-muasalnya—dari mana, dan [akan] ke mana ia atau mereka akan 

pergi-kembali. Orang Jawa pada umumnya sangat percaya bahwa, 

anane ana iki ana kang anganaake, yaiku Sang Maha-Ana (adanya 

[segala] ―ada‖ ini ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha-Ada); serta 

meyakini bahwa setelah duniawi usai, mereka bakal bali mulih marang 
mula-mulanira (pulang kembali ke asal-muasalnya, ke haribaan Tuhan 

yang Mahakuasa).  

Jagad Gedhe dan Jagad Cilik: Pandangan Orang Jawa Tentang Realitas 

dan Dirinya 

Dalam literatur Jawa, kita sering menemukan istilah jagad gedhe dan 

jagad cilik. Istilah jagad gedhe digunakan untuk menyebut realitas, dan 

istilah jagad cilik digunakan untuk menyebut diri manusia. 
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Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa orang Jawa menyebut 

realitas sebagai jagad gedhe dan dirinya sebagai jagad cilik? 

 Orang Jawa beranggapan bahwa, secara fisikawi, tubuh 

manusia mempunyai kesamaan basis-material dengan realitas fisik 

yang melingkunginya. Menurut orang Jawa, secara fisikawi, realitas 

(semesta alam) tersusun dari empat anasir: bumi (tanah), geni (api), 

banyu (air), dan angin (hawa, udara). Keempat anasir tersebut diyakini 

sebagai ‖bahan dasar‖ yang akan membentuk berbagai macam benda 

semesta alam, termasuk manusia.268 Menurut keyakinan orang Jawa, 

keempat anasir tersebut mengada setelah Sang Suksma Sejati bersabda 

atas kehendak Sang Suksma Kawekas. Sang Suksma Sejati adalah Sang 

Sabda yang berasal dari Sang Suksma Kawekas. Karena itu, [pandangan 

hidup] orang Jawa menggambarkan realitas yang di dalamnya terdapat 

kekuatan-kekuatan ilahi tersebut sebagai jagad gedhe; dan diri manusia 

yang mempunyai kesamaan basis-material dan juga mempunyai 

kekuatan ilahi sebagai jagad cilik. 

 Pandangan [hidup] Jawa membedakan dunia dengan alam. Bagi 

orang Jawa, dunia dipahami sebagai lingkungan wadhag (teraga dan 

kasat mata); sedangkan alam lebih dipahami sebagai lingkungan 

kehidupan dalam arti yang lebih luas. Dunia merupakan bagian dari 

alam. Bagi orang Jawa, alam adalah tempat di mana dunia manusia 

berada dan lingkungan lain yang terdiri atas roh-roh yang serba halus 

dan Tuhan yang didefinisikan sebagai Penciptanya.269 Pandangan Jawa 

                                                           
268 Paham seperti ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Empedocles, 
seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, telah mengajarkan 
bahwa semesta alam tersusun dari empat anasir: tanah, api, air, dan udara. Sebagaimana 
juga dikutip Sopater (1987), ada juga ajaran yang mirip dengan ajaran tentang adanya 
anasir-anasir sebagai basik-material benda-benda alam, yaitu ajaran Filsafat Sakhya 
yang berkembang di India pada abad keempat dan kelima Masehi. Lihat Sularso 
Sopater, Mengenal Pokok-pokok Ajaran Pangestu, Penerbit Pustaka Sinar Harapan 
Jakarta, 1987. 
269 Pandangan orang Jawa tentang alam ini sepertinya ada kesamaannya dengan 
pandangan tentang dunia dan realitas yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas 
Aquinas. Menurut Aristoteles, dunia adalah segala yang bersifat materi dan bergerak. 
Menurutnya, selain yang bersifat materi (bersifat wadhag) terdapat hal-hal lain yang 
bukan jasmani (bersifat tan wadhag). Untuk menyebut semuanya itu, Aristoteles 
menggunakan kata realitas. Thomas Aquinas mengikuti jejak Aristoteles: menggunakan 
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membedakan alam menjadi lima, yaitu: alam garbani (garba loka, 
kandungan), alam donya (jana loka, dunia), alam antara (lokantara, 
loka antara, sunyaluri, dan ada juga yang menyebut alam kubur), dan 

alam kelanggengan (loka baka, alam baka atau akhirat). Manusia Jawa 

berkayakinan bahwa, kehidupan manusia di dalam dunia sebagai 

bagian dari alam. Atas dasar pandangan inilah orang Jawa beranggapan 

bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah persinggahan untuk 

minum dalam perjalanan panjang menuju sangkaning dumadi—mulih 
mula-mulanira, kembali ke asal-muasalnya. Dalam konteks keyakinan 

seperti inilah Orang Jawa bilang: urip iki mung mampir ngombe, hidup 

di dunia ini [diibaratkan] hanya persinggahan untuk minum—yang 

tentu saja tidak lama. 

Pandangan ini banyak membawa implikasi yang sangat positif 

bagi pola berpikir dan pola berperilaku orang Jawa. Karena yakin 

bahwa hidup manusia di dunia ini tidak lama—sebatas persinggahan 

untuk minum, maka, orang Jawa yang masih ‖memegang ke-Jawa-

annya‖ (masih ‖Jawa‖), umumnya beranggapan bahwa, ing salumahing 
bumi iki ora ana kang patut dioyak, dikukuhi, lan diselaki mati-matian 

(di muka bumi ini, tidak ada sesuatu yang pantas dikejar, 

dipertahankan mati-matian, dan [sebaliknya] diingkari dengan janji-

janji mati). Orang Jawa yang ‖Jawa‖, umumnya, akan menjalani dan 

menjalankan kehidupannya secara wajar (samadya), tidak ambisius (ora 
ngaya); apalagi sampai berbuat jahat yang merugikan orang lain. 

Karena itu, bagi orang Jawa, tidaklah etis orang mengejar kedudukan, 

kekayaan, dan hal-hal lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. 

Apalagi, jika cara-cara yang dipakai akan berakibat gawe kapitunaning 
liyan (merugikan orang lain), mengganggu keharmonisan kehidupan, 

dan merusak alam sebagai kesatuan kosmos. Mereka mempunyai 

keyakinan, bahwa kedudukan dan kekayaan yang sejati terdapat, dan 

                                                                                                                                    
kata dunia untuk menyebut keseluruhan yang jasmani, dan menggunakan kata realitas 
untuk menyebut keseluruhan yang ada. (Theo Hijbers, Manusia Merenungkan Makna 
Hidupnya, Penerbit Kanisius Jogjakarta, Cetakan Kedua, 1987: 17) 
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harus ditemukan, dalam perkembangan spiritual dan keharmonisan 

sosial; bukan kedudukan dan materi.270 

 Meski membedakan alam menjadi lima tataran, serta 

mengembangkan konsep mikro-kosmos untuk manusia dan mikro-

kosmos untuk realitas, orang Jawa berpandangan bahwa segala yang 

ada bersifat kosmomonis. Artinya, di dalam keseluruhan realitas, 

manusia hanyalah setitik kecil yang sudah mempunyai tempat yang 

pasti. Oleh karena itu, Orang Jawa sangat yakin bahwa, kerusakan 

manusia akan berimplikasi pada kerusakan alam semesta. Niels Mulder 

(1984: 14) merumuskan: bagi orang Jawa, jagad gedhe (makro-kosmos) 

adalah paradigma bagi manusia selaku jagad cilik (mikro-kosmos).271 

Artinya, manusia mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk 

mewujudkan kosmomonis, yaitu kemanunggalan atau kesatuan dari 

segala-galanya: antara ciptaan dan Penciptanya, antara kawula lan 
Gusti, antara manusia dan Sangkan-paraning-Dumadi (dari mana ‖ada‖ 

berasal dan ke mana ‖ada‖ harus kembali: Tuhan Allah sendiri), antara 

‖ada‖ dengan ‖Ada‖ yang ‖mengadakan‖—Tuhan Allah sendiri. 

Kaidah-kaidah Sosialitas dan Prinsip-prinsip Hidup [Orang] Jawa 

Di atas telah disinggung, bahwa pola pikir, sikap, dan pola perilaku 

orang Jawa sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan, oleh pandangan 

hidup mereka; termasuk di dalamnya perilaku dalam hubungannya 

dengan manusia lain. Itu artinya, bagaimana orang Jawa melihat dan 

menyikapi setiap fenomena atau faktisitas-faktisitas lainnya akan 

sangat ditentukan oleh budaya dan kepentingan-kepentingan pribadi 

dan lingkungannya. 

 Mengenai pola pergaulan orang Jawa, sebagaimana dikemu-

kakan Hildred Geertz (1961: 146), dalam masyarakat Jawa terdapat dua 

                                                           
270 Bandingkan dengan Niels Mulder: Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, PT 
Gramedia Jakarta, 1984, hlm. 50-51; Riyanto Sanjiwani dalam Jelajah Hakikat 
Pemikiran Timur, Tim Redaksi Driyarkara, PT Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 132. 
271 Lihat Niels Mulder: Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, Kelangsungan 
dan Perubahan Kulturil, PT Gramedia Jakarta, 1984. 
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kaidah yang paling menentukan sosialitas atau pola pergaulan orang 

Jawa. Kedua kaidah tersebut adalah: Pertama, kaidah yang menyatakan 

bahwa dalam setiap situasi, orang Jawa hendaknya bersikap sedemikian 

rupa sehingga tidak sampai menimbulkan konflik; dan Kedua, kaidah 

yang menuntut agar setiap orang dalam cara berbicara dan membawa 

diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai 

derajad dan kedudukannya. Franz Magnis-Suseno menyebut kaidah 

yang pertama  sebagai prinsip rukun, dan menyebut kaidah yang kedua 

sebagai prinsip hormat (Franz Magnis-Suseno 1988: 38). 

 Bagi orang Jawa—yang ‖Jawa‖, kedua pola pergaulan tersebut 

merupakan kerangka normatif yang harus selalu disadari sebagai acuan 

dalam bersikap dan berperilaku. Karena itu, kedua prinsip tersebut 

sangat menentukan bentuk-bentuk kongkret semua interaksi orang 

Jawa dengan sesamanya. Wong Jawa sing ora ilang Jawane (Orang Jawa 

yang ‖Jawa‖, yang masih berpegang pada pandangan, nilai-nilai, dan 

cara hidup Jawa, orang Jawa sepenuhnya) merasuknya secara batin 

(membatinkan), serta menyadari bahwa masyarakatnya menuntut agar 

perilakunya selalu disesuaikan dengan kedua prinsip di atas. Mereka 

berkeyakinan bahwa, hanya dengan cara demikian, masyarakat sebagai 

satu kesatuan yang selaras dan harmonis akan tetap terjaga. Keselarasan 

dan keharmonisan itu, pada akhirnya, akan bermuara pada terciptanya 

kesenangan dan kebahagiaan hidup bersama. Karena itu, orang Jawa 

beranggapan bahwa senenge seneng iku yen bisa gawe wong liya 
seneng (kesenangan yang sejati adalah dapat membuat orang lain 

senang); dan kebahagiaan yang sejati adalah dapat membuat orang lain 

bahagia. 

Prinsip Rukun 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari orang Jawa, terutama dalam 

kehidupan keluarga, kita sering, bahkan sangat sering, mendengar kata 

rukun. Selain selalu muncul dalam nasihat harian para orang tua atas 

kebersamaan anak-anak mereka: sing padha rukun (yang rukun, jangan 

bertengkar), kata rukun juga dipakai untuk menyebut sekumpulan 

keluarga dalam lingkungan tertentu—Rukun Tetangga. Dalam 
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masyarakat Jawa, kata rukun juga digunakan dalam jargon untuk 

menunjukkan dan mengajarkan kekuatan kebersamaan, kekuatan kerja 

sama, dan sikap saling menerima: ―Rukun agawe santosa, Congkrah 
agawe bubrah‖. Rukun membuat kesentausaan atau kekuatan; 

sedangkan saling berselisih, saling bertengkar akan membuat rusak 

keharmonisan sosial.  

Bagi orang Jawa, keadaan harmonis atau keselarasan sosial 

diyakini sebagai keadaan normal, sebagai situasi-eksistensi dari kosmos. 

Dengan pemahaman demikian, keadaan harmonis atau keselarasan 

sosial itu bersifat immanent—yang eksistensinya berada dan melekat di 

dalam kosmos.272 Keadaan harmonis dan keselarasan sosial, secara 

actual, hadir, berada, atau terdapat di dalam kosmos. Sebagaimana 

dikemukakan Magnis-Suseno (1984: 39), dalam paham Jawa, keadaan 

harmonis dan keselarasan sosial—yang salah satunya diindikasikan 

oleh adanya ketenangan, akan terdapat dengan sendirinya selama tidak 

diganggu. Filsuf Indonesia berkebangsaan Jerman tersebut mengiba-

ratkan keadaan harmonis dan keselarasan sosial seperti permukaan [air] 

laut yang dengan sendirinya akan halus kalau tidak diganggu oleh 

angin atau oleh badan-badan yang menentang arus.273  

Keadaan harmonis atau keselarasan sosial hanya akan terjaga, 

kalau hubungan antar-manusia selalu dalam keadaan rukun. Oleh 

karena itu, setiap orang dituntut untuk selalu menjunjung tinggi 

kerukunan dan berperilaku rukun. Rukun adalah suatu situasi di mana 

semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, saling 

menerima, dan saling bekerja sama. Dalam konteks pengertian yang 

demikian, berlaku rukun berarti menyingkirkan hal-hal yang bisa 

menyebabkan terjadinya ketegangan dalam masyarakat, suatu keadaan 

                                                           
272 Kata immanent berasal dari kata bahasa Latin immanere, yang dalam bahasa 
Indonesia diartikan ―tinggal di dalam‖, ―subjektif‖—melekat di dalam subjek, atau 
―beroperasi di [dari] dalam sesuatu. Lihat Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Penerbit PT. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 323; dan Simon Blackburn, Kamus 
Filsafat, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 2008, yang 
edisi Indonesia-nya diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013. Untuk kutipan 
ini, perhatikan edidi Indonesia hlm. 433. 
273 Lihat Franz Magnis-Suseno: ETIKA JAWA, Sebuah Analisa Filsafati tentang 
Kebijaksanaan Hidup Jawa, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1984. 
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yang dapat memudarkan keharmonisan dan keselarasan sosial, serta 

menghalangi para pelaku sosial untuk bisa berdamai satu sama lain, 

saling menerima, dan saling bekerja sama.  

Pendek kata, berlaku rukun adalah mencegah terjadinya 

konflik; dan dalam masyarakat Jawa, setiap orang dituntut untuk 

mencegah terjadinya konflik dengan memperhatikan orang lain, 

karena urip iki ora ijen (hidup ini tidak sendirian), dan hidup rukun 
agawe santosa (kebersamaan dan kerja sama membuat kita semakin 

kuat). Dengan demikian, kerukunan itu menuntut setiap individu agar 

menomor-duakan kepentingan-kepentingan pribadinya; dan jika perlu, 

demi keharmonisan dan keselarasan sosial, setiap individu wajib—

kalau tidak hendak dikatakan: ―harus‖—melepaskan kepentingan-

kepentingan pribadinya.274 

Prinsip Hormat 

Di atas juga telah disinggung bahwa, selain prinsip kerukunan, yang 

dapat menjaga atau mempertahankan keadaan harmonis atau 

keselarasan sosial adalah prinsip hormat. Prinsip ini menyatakan 

bahwa setiap orang dalam berbicara dan membawa diri hendaknya 

menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajad 

dan kedudukannya. Orang yang mempunyai derajad dan kedudukan 

tinggi, dan yang pantas dihormati, harus diberi hormat. Dalam tatanan 

sosial masyarakat Jawa, prinsip ini merupakan salah satu contributor 

penting dalam penciptaan suasana rukun yang menjadi pondasi 

keharmonisan dan keselarasan sosial. 

Prinsip ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa semua 

hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis, di mana setiap 

orang mempunyai kedudukan dan darmanya sendiri-sendiri sebagai-

                                                           
274 Secara teori, konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang berbeda 
dan saling bertentangan bertabrakan. Karena itu, perilaku-perilaku social seperti 
mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, ingin 
maju sendiri tanpa melibatkan orang lain, dinilai tidak baik; karena akan membuka 
pintu terjadinya konflik. Ibid. Franz Magnis-Suseno: ETIKA JAWA, Sebuah Analisa 
Filsafati tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1984, hlm. 
40. 



Perlawanan Politik Santri 

188 

mana ditetapkan oleh Allah sebelum ia lahir. Prinsip ini juga 

didasarkan pada anggapan bahwa keteraturan hierarkis itu bernilai 

pada dirinya sendiri; dan karena itu, setiap orang wajib memperta-

hankannya serta membawa diri sesuai dengannya.275 Asumsi dasarnya, 

kalau setiap orang menerima kedudukannya, dan menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, maka 

keadaan harmonis dan keselarasan sosial akan terjamin. Ambisi 

pribadi, persaingan yang tidak sehat, dan kelakuan-kelakuan yang 

dinilai tidak sopan atau tidak baik lainnya, hanya akan merusak 

keharmonisan sosial. Bagi orang Jawa, kelakuan-kelakuan itu harus 

dijauhi karena akan percuma saja, karena semuanya telah pinasthi 
dening Gusti—sudah ditentukan oleh Tuhan; dan saben wong 
nduweni kalenggahane dhewe-dhewe—setiap orang (masing-masing 

orang) memiliki kedu-dukannya sendiri-sendiri. Seperti ujar Ki Ageng 

Suryomentaram: ‖Kamu bisa meniru tingkah laku orang lain; tetapi, 

kamu tidak mungkin bisa meniru keberuntungannya‖.276 Wis 
samesthine saben wong nglenggahi kalenggahane dhewe-dhewe 
(sudah semestinya setiap orang menduduki kedudukannya sendiri-

sendiri). 

Dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari, prinsip hormat 

biasanya muncul atau terekspresi dalam tiga kondisi: wedi (takut), isin 
(malu), dan sungkan (segan). Kepada orang yang dihormati, orang Jawa 

pada umumnya menunjukkan ketiga sikap tersebut. Ketika melakukan 

kesalahan kepada orang yang dihormati, orang Jawa akan merasa takut; 

dan jika melakukan sesuatu yang dirasa kurang pantas, atau idak 

sepantasnya, orang Jawa akan merasa isin (malu); dan cenderung 

merasa sungkan untuk menyatakan atau melakukan sesuatu yang 

dirasa akan mengganggu dan/atau merepotkan orang yang dihormati. 

Setiap orang Jawa dituntut untuk membatinkan ketiga 

kondisi—wedi, isin, dan sungkan—ini, sehingga dapat nduweni rasa 

                                                           
275 Ibid. Hildred Geertz: The Javanese Family, …. hlm. 147; sebagaimana dikutip Franz 
Magnis-Suseno, Etika Jawa, PT Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 60. 
276 Ujar Ki Ageng Soeryomentaram sebagaimana dikutip Darmanto Jatman dalam J. 
Mardimin (penyunting): Tantangan Demokratisasi di Pedesaan Jawa, Penerbit Forsa 
Pustaka, 2002, hlm. 34. 
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isin, nduweni rasa wedi, lan nduwe rasa sungkan (memiliki rasa malu, 

memiliki rasa takut, dan memiliki rasa sungkan) sebagai modal dasar 

untuk dapat terlibat dalam kehidupan sosial yang beradab. Karena itu, 

orang-orang yang dalam batinnya tidak memiliki, membatinkan dan 

mengekspresikan ketiganya dalam tataran kehidupan yang kongkret—

ora duwe wedi, ora duwe isin, dan ora duwe rasa sungkan—akan dicap 

atau dianggap sebagai wong ora Jawa, sebagai orang yang telah 

kehilangan ke-Jawa-annya, sebagai orang yang tidak memiliki sopan-

santun, sebagai orang yang buruk budi-pekertinya, dan sebagai orang-

orang yang tidak mempunyai tata krama. 

Tepa-Salira [Tepa-Slira] 

Tepa-selira merupakan ungkapan Jawa yang berarti diduga-duga ing 
saupama ditumrapake awake dhewe (dikira-kira, diukur, dirasa-

rasakan, andaikata suatu perlakuan diberlakukan bagi dirinya sendiri. 

Tepa berarti ―ukuran‖, dan slira (salira) berarti ―diri‖.277 Tepa-slira itu 

menggunakan diri-sendiri sebagai ukuran dalam memberikan perla-

kuan kepada orang lain. Sebagai contoh: kalau kita tidak suka 

dipalak—ya jangan memalak orang lain; kalau diri kita tidak suka 

disindir—ya jangan menyindir orang lain; jika kita tidak suka diejek—

ya jangan mengejek orang lain; jika kita merasakan sakit bila dicubit—

ya jangan mencubit orang lain; jika kita tidak suka ditendang—ya 

jangan menendang orang orang lain; dan lain sebagainya. 

 Dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa, tepa slira merupakan 

alat kontrol atas perilaku sosial. Dengan tepa slira, dengan menggu-

nakan rasa diri sebagai ukuran dalam memberikan perlakuan kepada 

orang lain, ketegangan-ketegangan sosial akibat ketersing-gungan 

perasaan, serta tindakan-tindakan yang merugikan dan melukai 

                                                           
277 W.J.S. Poerwadarminta, dkk., Baoesastra Djawa, Ingkang Kangge Antjer-antjer Serat 
Baoesastra Djawa, Wlandi, Karanganipun Ds. Th. Pigeaud, ing Ngajogjakarta, J.B. 
Wolter‘ Uitgevers Maatschappij, Groningen, Batavia, 1939, hlm. 568 dan 603; serta 
bandingkan dengan Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Pitutur Luhur 
Budaya Jawa, Penerbit Narasi, Jogjakarta, 2014, hlm. 403. 
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perasaan orang lain dapat dihindari. Dengan demikian, keharmonisan 

dan keselarasan sosial akan tetap terjaga. 

Memayu Hayuning Bawana 

Kalau kita perhatikan secara cermat ketiga prinsip di atas: prinsip 

rukun, prinsip hormat, dan tepa slira, semuanya beroperasi pada 

tataran mikro-kosmos; sebagai etika [orang] Jawa yang paling mendasar 

dalam tata hubungan antar-sesama manusia. Sedangkan dalam tataran 

makro-kosmos, sikap etis (yang seharusnya dilakukan oleh setiap) 

orang [Jawa] terkandung dalam ungkapan memayu hayuning bawana, 
menjaga kelestarian, keselamatan, atau keutuhan seluruh semesta alam. 

Secara etimologis, ungkapan memayu hayuning bawana, 
terbentuk dari tiga kata bahasa Jawa Kuno: payu, [ra-]hayu, dan 

bawana. Kata payu kemudian membentuk kata payon (atap), paying, 
mayu, mayoni, dan mayungi. Kata mayu berarti ―memasang atap 

rumah‖. Kata mayu juga dianggap bentukan dari kata ayu yang berarti 

cantik; dan kata mayu dimaknai mempercantik atau ―membuat baik‖ 

(mbebecik). Kata hayu yang merupakan ujaran singkat kata rahayu—

berarti selamat, utuh, atau lestari; sedangkan kata bawana berarti 

jagad—realitas sebagai keseluruhan ciptaan termasuk di dalamnya 

manusia. Dari tinjauan etimologis tersebut sangat jelas apa yang 

dimaksud ungkapan memayu hayuning bawana, yaitu menjaga 

kelestarian semesta alam, menjaga keutuhan dan keselamatan jagad 

raya.278  

Ungkapan ini juga menunjukkan berkembangnya kosmo-

monisme, suatu paham yang menganggap dan meyakini bahwa semesta 

alam (jagad raya) sebagai satu-kesatuan yang utuh, di kalangan 

masyarakat Jawa. Paham ini menempatkan keselamatan, kelestarian, 

atau keutuhan semesta alam sebagai tanggung jawab etis, moral dan 

sosial bagi setiap orang. Sebagaimana dikemukakan Niels Mulder di 

                                                           
278 Ibid. W.J.S. Poerwadarminta, dkk., Baoesastra Djawa, dan bandingkan dengan 
penafsiran de Jong (1976: 33), Magnis-Suseno (1984: 147-150), serta Gunawan 
Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Pitutur Luhur Budaya Jawa, Penerbit Narasi, 
Jogjakarta, 2014. 
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atas, makro-kosmos) adalah paradigma bagi manusia selaku mikro-

kosmos.279  

Konsekuensi Logis Kaidah-kaidah Sosialitas dan Prinsip-prinsip Hidup 

[Orang] Jawa 

Selain sebagai jaminan atas terjaganya keharmonisan dan keselarasan 

sosial yang mamayu hayuning bawana (menjaga kelestarian jagad 

[kehidupan]), ketiga prinsip tersebut—tepa slira, prinsip hormat, dan 

prinsip rukun—akan berimplikasi pada konsepsi dan persepsi orang 

Jawa tentang kesenangan dan kebahagiaan sejati yang diyakininya. Hal 

ini menjadi begitu penting, karena kebahagiaan hidup dalam 

kenyataannya masih merupakan tujuan hidup setiap orang.  

Bagi orang Jawa, tentunya bagi mereka yang ‖masih Jawa‖—

wong Jawa sing ora ilang Jawane (orang Jawa yang tidak kehilangan 

Jawanya), mengonsepsikan dan mempersepsikan senenge seneng iku 
yen bisa gawe senenge liyan—kesenangan [yang] sejati adalah 

kesenangan yang muncul dan terasakan ketika kita bisa membuat 

orang lain senang; dan kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang 

terasakan ketika kita bisa membuat orang lain bahagia. Jadi, menurut 

pandangan Jawa, kesenangan yang sejati tidak akan pernah terjadi dan 

tidak akan pernah didapat selama orang-orang di sekitarnya tidak 

merasakan kesenangan; dan kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah 

didapat dan dirasakan jika orang-orang di sekitarnya tidak merasakan 

kebahagiaan. Konsep dan persepsi tentang kesenangan dan kebaha-

giaan yang demikian sangat terkait erat, bahkan sangat tergantung, 

kepada keempat prinsip hidup yang dipercakapkan di atas. 

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah, dengan begitu, demi 

terjaganya keharmonisan dan keselarasan sosial, demi kesenangan, dan 

demi kebahagiaan orang lain, orang Jawa akan selalu mengorbankan 

diri, dan/atau mengalah? Jawabnya, ternyata, ‖Tidak‖. Orang Jawa yang 

                                                           
279 Ibid. Niels Mulder: Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, Kelangsungan dan 
Perubahan Kulturil, PT Gramedia Jakarta, 1984, hlm. 14. 
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‖Jawa‖, wong Jawa sing ora ilang Jawane sekalipun, tetap akan 

melakukan perlawanan terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan 

hati-nuraninya, yang merugikan, dan yang melukai dirinya. Tetapi, 

orang Jawa yang ‖Jawa‖, umumnya, mempunyai mekanisme 

perlawanan tersendiri terhadap hal-hal yang tidak sesuai hati 

nuraninya, yang tidak disukai, yang merugikan, dan melukai dirinya 

tersebut. Terkait dengan soal ini, menarik untuk kita simak penggalan 

puisi Linus Suryadi AG yang tertera dalam Novelnya yang berjudul 

Pengakuan Pariyem berikut: 

‖Lha iya, orang Jawa itu 

Kalau ditaling 

dan ditarung 

Kalau dipepet 

dan dilelet 

Kalau dibului 

dan dicakra 

Kalau diwignyan 

dan dipengkal 

Dia akan berbunyi 

Dia akan hidup.  

Tapi, kalau dia dipangku  

dia akan mati kutu,....‖280 

Kata-kata yang digunakan sebagai predikat orang Jawa di atas 

adalah aturan-aturan penulisan menurut abjad Jawa. Taling, tarung, 
pepet, lelet, wulu, cakra, wignyan, pengkal, dan pangku, dalam ejaan 

penulisan menurut abjad Jawa disebut sandangan. Dengan sandangan 

itu, kecuali pangku, huruf-huruf Jawa akan menjadi hidup. Tetapi, 

kalau dipangku, huruf Jawa akan [menjadi huruf] mati. Oleh orang 

Jawa, secara simbolik, sandangan-sandangan huruf Jawa tersebut 

[dianggap] menggambarkan secara tepat watak orang Jawa. Orang Jawa 

akan selalu memberi respons atau reaksi balasan jika diperlakukan 

secara kasar dan tidak adil. Sebaliknya, kalau diperlakukan secara 

                                                           
280 Lihat Linus Suryadi AG: Pengakuan Pariyem, Dunia Batin Seorang Wanita Jawa, 
Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hlm. 37. 
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halus, dan diperlakukan dengan penuh rasa hormat, mereka akan mati 

kutu. 

Cara Berpikir dan Sikap Hidup Orang Jawa 

Cara berpikir dan sikap hidup Orang Jawa pada dasarnya adalah 

aktivitas mental (pikir) a la Jawa dalam menanggapi realitas dan segala 

pengalamannya, agar gejala-gejala dan pengalaman-pengalamannya 

menjadi jelas, dapat dimengerti, dapat diinterpretasikan, dan dapat 

dimanfaatkan bagi kehidupannya. Cara berpikir orang Jawa dapat 

dilihat dalam cara-cara mereka memahami dan menginterpretasikan 

gejala-gejala dan pengalaman-pengalamannya. Pola pikir hasil cara 

berpikir inilah yang kemudian mempengaruhi dan membentuk pola 

perilaku atau sikap hidupnya. 

 Orang Jawa memiliki cara berpikir dan sikap hidup yang 

tergolong unik. Banyak orang bilang bahwa, cara berpikir dan sikap 

hidup orang Jawa sangat rumit dan sulit dimengerti karena sering 

melampaui kata-kata yang terucapkan, suka berbelit-belit, dan tidak 

konsisten. Bahkan, ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa cara 

berpikir dan sikap hidup orang Jawa sering tidak jujur, dan tidak 

konsekuen. Salah satu buktinya, kalau ditanya, orang Jawa sering kali 

menjawab ‖nggih‖ atau ‖ngaten nggih kenging‖, atau nyumanggaaken, 
padahal yang ia tidak menyetujui substansi yang ditanyakan atau yang 

dinyatakan.  

Komentar-komentar yang bernada kritik itu memang tidak 

salah. Sebab, seperti dikemukakan di atas, pikiran, perasaan, dan 

pendapat orang Jawa sebagaimana terungkap dalam kata-kata yang 

diucapkan sering kali memang lebih dari sekedar kata-kata yang 

terucap. Orang Jawa selalu memberikan jawaban ‖nggih‖, ‖ngaten 
nggih kenging‖, atau nyumanggaaken, terhadap berbagai hal yang 

dinyatakan, ditanyakan, atau ditawarkan kepadanya. Tetapi, jika 

sesuatu yang dinyatakan, ditanyakan, atau ditawarkan, tidak ia setujui 

secara batin, ia tidak akan melakukannya meski ia menyatakan 

‖inggih‖, ‖ngaten nggih kenging‖, atau nyumanggaaken. Karena itu, 
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untuk dapat memahami orang Jawa, kita harus mengetahui cara 

berpikir dan sikap hidup mereka. Pada sajian berikut, saya akan 

memberikan sedikit gambaran tentang cara berpikir dan sikap hidup 

orang Jawa. 

Selalu Diarahkan pada Kosmomonis 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, orang Jawa 

memandang realitas (kosmos) sebagai suatu keseluruhan (totalitas), di 

mana manusia merupakan bagian kecil dari realitas itu. Menurut 

pandangan Jawa, manusia dipahami sebagai mikro-kosmos (jagad cilik); 

sedangkan realitas dipahami sebagai makro-kosmos (jagad gedhe). Cara 

berpikir dan cara bertindak, atau pola pikir dan pola perilaku, orang 

Jawa selalu—atau setidaknya pada umumnya—diarahkan untuk 

menyatukan, dan menyelaraskan kosmos agar keharmonisan dan 

keselarasan sosial tetap terjaga. Dengan ungkapan lain, cara berpikir 

dan bertindak (pola berpikir dan pola berperilaku) orang Jawa 

umumnya akan selalu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan 

proporsional antara manusia dan alam yang melingkunginya. 

 Bagi orang Jawa, keadaan hidup di dunia ini adalah cerminan 

dari kekuatan yang dominan di dalam kosmos. Artinya, jika daya 

keteraturan yang dominan, maka kehidupan bersama manusia 

(masyarakat) menjadi aman dan tenteram. Sebaliknya, bila yang 

dominan adalah daya kekacauan, maka kehidupan bersama akan 

menjadi kacau. Karena itulah, orang Jawa sering memakai primbon 

untuk hitung-hitungan baik-buruk, seperti menentukan waktu dan 

hari yang baik untuk bepergian, mengadakan hajadan, untuk 

mendirikan rumah, dan lain sebagainya; dan berlaku sirik dan tirakat 

atau laku prihatin untuk menyiasati kekurangan. Semua itu dilakukan 

untuk mempengaruhi tata kosmos agar membawa berkah sesuai yang 

diharapkan. 

 Menurut orang Jawa, keteraturan jagad gedhe sangat 

tergantung dari keadaan rokhani manusia sebagai jagad cilik. Artinya, 

bila batin manusia tenang dan teratur, maka kehidupan dalam 

masyarakat akan tenang dan teratur pula. Sebaliknya, apabila batin 
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manusia dikuasai oleh napsu dan pamrih, kehidupan dalam masyarakat 

akan menjadi kacau. Oleh karena itu, bagi orang Jawa, menjaga 

keteraturan dan keharmonisan kosmos merupakan tanggung jawab 

moral setiap orang. 

 Berangkat dari pandangan hidup seperti itu, dalam rangka 

mengupayakan keteraturan dan keharmonisan kosmos, termasuk di 

dalamnya: keharmonisan dan keselarasan sosial, orang Jawa yang 

―masih sepenuhnya Jawa‖ akan selalu berusaha untuk bersikap Rame 
ing gawe, sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana. Di dalam 

hidupnya, orang Jawa harus banyak berbuat kebaikan dan berbuat baik 

bagi semua orang (Rame ing gawe); dalam berbagai aktivitas 

manusiawinya, orang Jawa harus menomor-duakan, dan jika perlu: 

menjauhkan atau menghilangkan kepentingan pribadinya (Sepi ing 
pamrih); dan agar keselamatan jagad raya sebagai suatu totalitas dapat 

diwujudkan (memayu hayuning bawana). Pendek kata, dapat 

dikemukakan bahwa, demi keteraturan dan keharmonisan kosmos, 

orang Jawa pada umumnya akan selalu berusaha untuk berbuat baik 

kepada semua orang tanpa pamrih, serta tidak mengejar, 

mengedepankan, atau mengutamakan kepentingan dan ambisi 

pribadinya.  

Optimistik Sekaligus Fatalistik 

Dalam hidupnya, orang Jawa pada umumnya, bahkan berlaku bagi 

setiap orang, selalu mempunyai harapan-harapan yang baik dalam 

segala hal. Bagi orang Jawa, harapan adalah doa, harapan adalah 

keinginan dan cita-cita. Harapan itu, diyakini akan mempengaruhi 

suasana batin yang pada akhirnya akan berimplikasi pada suasana 

kosmos.  

Dalam praktik kehidupan sehari-hari Orang Jawa, harapan-

harapan itu sering diartikulasikan dalam berbagai simbol. Tentang 

masa depan anak-cucu, misalnya: sejak anak mereka masih kecil, orang 

tua Jawa biasanya me-ngudang-nya (mendambakannya) agar kelak 

anaknya menjadi manungsa utama, berbudi bawa leksana, dan ora 
mitunani (berguna bagi sesama). Mereka mendambakan anaknya agar 
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kelak menjadi manusia yang baik, berwibawa, berbudi pekerti luhur, 

serta berguna bagi sesama dan dunianya. Rasanya tidak ada orang tua 

yang mendambakan anak-cucunya hidupnya miskin, hidupnya susah, 

hidupnya sakit-sakitan, menjadi pencuri, menjadi begal, menjadi 

teroris, dan/atau menjadi pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan 

lainnya. Sebab, dengan  begitu, si anak tidak akan dapat mikul dhuwur, 
mendhem jero orang tuanya. Dalam masyarakat Jawa, setiap anak 

dibebani kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menjaga nama 

baik dan meluhurkan nama orang tuanya, baik orang tua biologis 

maupun orang tua ideologisnya. Untuk itu, setiap anak wajib 

mengangkat seluruh kebaikan orang tuanya; dan sebaliknya harus 

mengubur dalam-dalam segala kekurangan dan keburukan orang 

tuanya. 

 Di sisi lain, si anak—khususnya anak orang Jawa yang ‖Jawa‖, 

bocah Jawa sing ora ilang Jawane, anak Jawa yang tidak kehilangan ke-

Jawa-annya—akan selalu berusaha keras untuk mewujudkan apa yang 

diharapkan orang tuanya, menjadi manungsa utama, berbudi bawa 
leksana, serta ora mitunani (berguna bagi sesama). Namun, kebanyakan 

di antara mereka menyadari bahwa, harapan tidak akan selalu menjadi 

kenyataan. Kenyataan yang ditemui dan dialami terkadang tidak selalu 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada banyak anak orang Jawa yang 

juga gagal mencapai cita-cita dan harapan-harapan orang tuanya.  

Yang menarik dari cara berpikir dan cara berperilaku ini 

adalah, meski gagal mencapai tujuan, gagal mewujudkan cita-cita atau 

harapan-harapannya, kebanyakan anak Jawa tetap bisa menerimanya. 

Dalam referensi pandangan dan sikap hidup orang Jawa, ada 

mekanisme berpikir agar orang yang gagal mewujudkan cita-cita dan 

harapan-harapannya tidak larut dalam kesedihan yang 

berkepanjangan. Ungkapan-ungkapan seperti: menungsa mung 
sadrema nglakoni (manusia hanya sebatas menjalani), manungsa mung 
wenang mbudi daya, Gusti Allah kang bakan nemtoake (manusia 

hanya berhak berusaha, Tuhan yang menentukan), dan panjangka 
kalah karo pepesthen (keinginan [manusia] kalah dengan kehendak 

Tuhan), biasanya menjadi peredam gejolak batin orang Jawa akibat 
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berbagai kegagalan dalam hidupnya. Karena itu, umumnya, mereka 

tidak akan tenggelam dalam penyesalan, karena setidaknya mereka 

telah berjuang untuk mewujudkannya. Orang Jawa menyebut situasi 

ini ‖ora kainan‖.281 Sikap seperti itu tidak terlepas dari keyakinan 

mereka bahwa manungsa mung sadrema nglakoni (manusia hanya 

menjalani) dan Panjangka iku kalah karo pepesthen (keinginan, cita-

cita, atau harapan-harapan, akan kalah dengan takdir—baca: kehendak 

Tuhan) tadi; karena urip iki wis pinasthi ing Pengeran (hidup 

[manusia] ini sudah ditentukan oleh Tuhan).  

Ketika kalah dalam persaingan, kalah dalam kompetisi untuk 

memperebutkan suatu posisi, misalnya, orang Jawa biasanya 

menggunakan referensi nilai sebagaimana terkandung dalam ungkapan 

wong pinter kalah karo wong begja (orang pintar, pandai, [selalu] kalah 

dengan orang yang beruntung). Itulah yang oleh orang Jawa dipahami 

sebagai nasib. Dalam bahasa teologisnya, sebagaimana yang ditulis 

Marbangun Hardjowirogo (1984: 36): ‖Bagaimana pun manusia 

merancang hidupnya, pada akhirnya [tetap] Tuhan yang menen-

tukan‖.282 

 Orang Jawa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam 

kosmos, baik dalam realitas sebagai makro-kosmos (jagad gedhe) 

maupun dalam diri manusia selaku mikro-kosmos (jagad cilik) telah 

menjadi jangkaning jagad. Sebagaimana telah disinggung di depan, 

orang Jawa menempatkan diri di dalam kosmos mung sadrema 
nglakoni, sekedar menjalani. Manusia memang manungsa mung 
wenang mbudi daya, nanging tetep Gusti Allah kang nemtoake 
(manusia berhak dan wajib berusaha, tetapi pada akhirnya [tetap] 

Tuhan yang menentukan). Karena itu, apa pun yang bakal terjadi, 

                                                           
281 Kata kainan berasal dari Bahasa Jawa Kuno yang berarti kurang ngati-ati pandjagane 
(salahe dhewe)—kurang berhati-hati penjagaannya, pemeliharaannya, salahnya 
sendiri. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, dkk., Baoesastra Djawa, Ingkang Kangge Antjer-
antjer Serat Baoesastra Djawa, Wlandi, Karanganipun Ds. Th. Pigeaud, ing 
Ngajogjakarta, J.B. Wolter‘ Uitgevers Maatschappij, Groningen, Batavia, 1939, hlm. 
180. 
282 Lihat Marbangun Hardjowirogo: Manusia Jawa, Inti Idayu Press, Jakarta, 1984, hlm. 
36. 
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kepada orang Jawa selalu diajarkan, disarankan, dan diharuskan, 

bersikap lila lan legawa, nrima panduming Dumadi—tulus ikhlas 

menerima kenyataan yang diberikan oleh Tuhan, Sang Juru-pandum. 

 Kalau dirunut jauh ke belakang, pandangan hidup yang 

demikian bersumber pada keyakinan orang Jawa bahwa ananing ana 
iki ana kang anganaake, yaiku kang Maha Ana. Adanya ‖ada‖ ini, ada 

yang mengadakan, yaitu ‖Yang Maha Ada‖—Tuhan Allah, sumbering 
urip lan panguripanne (Sang Sumber hidup dan penghidupannya). 

Karena itu, orang Jawa umumnya tahan menderita, tahan dalam 

kemiskinan. Mereka sangat yakin, yen Gusti isih maringi urip, Gusti 
mesthi maringi saranane kanggo urip (kalau Tuhan masih memberi 

hidup, Tuhan pasti memberi [menyediakan] sarana untuk hidup). 

Individualistik, Tetapi Cukup Toleran 

Sebagaimana dikemukakan di atas, kalau ditanya, orang Jawa 

cenderung  menjawab nggih (ya), ngaten nggih kenging (begitu juga 

boleh), mangga kersa (terserah), atau nyumanggaaken (silahkan saja). 

Semua jawaban tersebut mempunyai kelenturan atau relativitas yang 

cukup tinggi. Meski menjawab nggih (ya), ngaten nggih kenging 
(begitu juga boleh), mangga kersa (terserah), atau nyumanggaaken 
(silahkan saja), ia atau mereka tidak akan melakukannya jika sesuatu 

yang dinyatakan, ditanyakan, atau ditawarkan, tidak sesuai dengan 

hati-nuraninya. Artinya, kalau yang ditanyakan tidak berkenaan 

langsung dengan dirinya dan tidak ia setujui secara batin dengan 

keyakinan penuh, ia tidak akan melaksanakan meski menjawab inggih, 

ngaten nggih kenging (begitu juga boleh), mangga kersa (terserah) atau 

nyumanggaaken (silahkan saja). Pendek kata: orang Jawa dapat 

menyetujui bermacam-macam hal meski di dalam batinnya sendiri 

tidak setuju. Karena itu, orang Jawa tidak akan melaksanakan 

konsensus-konsensus yang dibuat jika hati dan pengalaman batinnya 

belum mengatakan ‖ya‖. 

 Orang Jawa sering terkesan tertutup, karena mereka 

mempunyai suatu inti yang tidak pernah dibuka, atau hanya akan 

dibuka kepada ‖orang-orang dalam‖. Jika tidak mempunyai ‖orang 
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dalam‖, inti yang dalam itu tidak akan pernah dibuka. Itu sebabnya, 

kebanyakan orang Jawa sulit untuk menerima kritik secara terbuka—

terang-terangan di muka umum. Bagi mereka, dengan kritik terbuka 

berarti bagian dalam dirinya dibuka untuk orang lain yang tidak 

termasuk ‖orang dalam‖.283  

 Dari contoh-contoh di atas, nampak jelas bahwa, pola pikir dan 

pola perilaku orang Jawa, pada dasarnya, bersifat individualistik. 

Prinsip kerukunan dan prinsip hormat dalam segala manivestasinya 

yang hidup dalam masyarakat Jawa pada dasarnya adalah kewajiban 

moral orang Jawa untuk mempertahankan keadaan masyarakat dalam 

kondisi damai, harmonis, dan selaras. Sebagaimana dicatat Hildred 

Geertz, berlaku rukun berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan 

antar-pribadi dalam masyarakat agar hubungan-hubungan sosial yang 

terjadi tetap nampak selaras dan baik-baik saja.284 Itulah sebabnya, 

Hildred Geertz menyebut kerukunan yang direkayasa sebagai 

harmonious sosial appearences.285 

 Apa yang dikemukakan di atas juga diperkuat oleh suatu 

kenyataan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa sering 

mengeluhkan kewajiban-kewajiban sosial mereka yang dirasa terlalu 

berlebihan dan membebaninya. Sebagai contoh: soal pirukun 

(sumbangan untuk orang punya hajad atau orang yang anggota 

keluarganya ada yang sakit). Pada masa-masa tertentu, ketika bulan 

baik dan hari baik banyak orang yang punya kerja (hajad), kita akan 

sering mendengar ungkapan keluhan: aja jeneng rukun (terjemahan 

bebasnya: kalau bukan rukun [untuk ke-]rukun[-an]) atau ajaa 
ngenggoni lumrah (kalau bukan untuk kelumrahan, atau kewajaran, 

atau berlaku umum), dan lain-lain. Dari ungkapan-ungkapan itu, 

                                                           
283 Lihat, Kuntoro Wirjomartono dalam Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, PT 
Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 118-133. 
284 Hildred Geertz, The Javanese Family. A Study of Kinship and Socialization, The 
Free Press of Gencoe, 1961, hlm. 146; sebagaimana dikutip Franz Magnis-Suseno, Etika 
Jawa,Sebuah Analisa Filsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Penerbit PT. 
Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 39. 
285 Hildred Geertz: The Javanese Family, A Study of Kindship and Socialization, The 
Free Press of Glencoe, 1961, hlm. 146. 
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nampak sangat jelas bahwa, ada kalanya, orang Jawa berlaku rukun 

dalam keterpaksaan, karena tuntutan tatanan sosial yang berlaku di 

masyarakatnya. Orang dengan terpaksa melakukannya, karena takut 

mendapat sanksi sosial, minimal menjadi bahan pembicaraan, di 

komunitasnya. Karena itu, berlaku rukun bagaimanapun beratnya akan 

tetap dilakukan untuk memperoleh ketenteraman batin.  

 Untuk menjaga diri dari tekanan-tekanan masyarakat, serta 

untuk mewujud-nyatakan kewajiban dan tanggung jawab sosialnya: 

untuk menjaga dan mempertahankan keadaan masyarakat yang 

harmonis dan selaras, orang Jawa seringkali bersembunyi di balik 

sopan-santun dan berlaku ethok-ethok (berpura-pura).286 Meski secara 

batin tidak suka terhadap orang tertentu, kalau bertemu, orang Jawa 

akan tetap menunjukkan sikap sumeh, gapyak, semanak, dan 

semedulur. Para leluhur orang Jawa mengajarkan, untuk berko-

munikasi dengan orang lain, siapa pun dia, orang Jawa harus berbekal 

utri. Utri itu jenis makanan yang terbuat dari singkong parut, diberi 

gula kelapa, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Tetapi yang 

dimaksud utri di sini bukan jenis makanan Tradisionalis Jawa tersebut, 

melainkan ‖U-3‖—ulat, ucap, dan ulah. Artinya, ketika berhadapan 

dengan orang lain, orang Jawa harus menunjukkan ulat sing apik 
(mimik, raut muka, yang baik), ucapan sing apik (ucapan, kata-kata 

yang baik), dan  ulah sing becik (sikap dan tingkah laku yang baik). 

Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan di depan, bersembunyi 

di balik sopan-santun dan berlaku ethok-ethok itu sangat penting 

untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan sosial. 

Dengan contoh-contoh di atas, menjadi sangat jelas bahwa, 

pada dasarnya, orang Jawa itu bersifat individualistis, dan penuh 

pengekangan hawa napsu oleh karena tuntutan tatanan sosial yang 

berlaku di masyarakatnya. Karena itu, kepada anak-anak mereka, orang 

[tua] Jawa selalu meminta agar mereka terus berusaha untuk nulad 
laku utama, menyimak dan meniru sikap dan perilaku [yang dianggap] 

                                                           
286 Lihat lagi Niels Mulder: Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, PT 
Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 65. 
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bijaksana sebagaimana diajarkan Sri Mangkunegoro IV, dalam pupuh 

tembang Sinom berikut ini: 

Nulada laku utama 
Tumrape wong tanah Jawi  
Wong Agung ing Ngeksi Ganda 
Panembahan Senapati 
Kepati amarsudi 
Sudaning hawa lan napsu 
Pinesu tapa brata 
Tanapi ing siang-ratri 
Amemangun karya nak tyasing sesama. 

(Lihatlah [contohlah] perilaku yang terpuji/Bagi orang Jawa/Raja Mataram/ 

[yang bernama] Penembahan Senopati/ [Ia] sangat serius berupaya/mengekang 

hawa napsu/ [Ia] berlaku sirik/siang dan malam/[untuk] membuat enak hati 

sesama). 

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, 

orang Jawa selalu dituntut untuk terus nggegulang kalbu (berolah 

batin) agar bisa netepi ma lima—yang dalam bahasa Jawa dilafalkan 

‖mo limo‖: momor (dapat hidup bersama), momot (akomodatif), 

momong (memelihara, bersikap toleran), mengku (menjaga, melin-

dingi, mengayomi), dan memangkat (saling membantu, bantu-binantu) 

sebagai etika sosial orang Jawa.287 

Simbolistik-kamuflasif 

Hal menarik lain dari khasanah budaya orang Jawa adalah kayanya 

akan simbol-simbol. Karena kewajiban dan tanggung jawab moralnya 

untuk tetap menjaga dan mempertahankan kondisi masyarakat dalam 

keadaan harmonis dan selaras, orang Jawa mempunyai kebiasaan 

(membiasakan diri) untuk menyatakan sesuatu secara samar-samar. 

Bahkan, dalam budaya Jawa hampir tidak pernah kita temukan ajaran 

                                                           
287 Dalam khasanah budaya orang Jawa, juga dikenal istilah ma-lima (m-5) lain; yaitu: 
madad, madon, minum, main, lan maling (pecandu narkotika, main perempuan, 
minum minuman keras, berjudi, dan mencuri). Tetapi, yang dimaksud dalam tulisan 
ini bukan itu. 
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atau piwulang yang disampaikan secara blak-blakan. Jawa iku nggone 
rasa (terjemahan bebasnya: masyarakat Jawa itu penuh perasaan). 

Penggunaan simbol adalah salah satu cara yang banyak dipakai.  

 Karena hal itulah, anak-anak orang Jawa sejak lahir ceprot dari 

garba ibunya langsung diajak hidup dalam dunia simbol, sekalipun 

mereka belum bisa memahami. Sebagai contoh: pada waktu lahir, ari-

ari yang lahir bersamanya ditanam di sekitar rumah dengan disertai 

telor ayam mentah, beras, uang logam, bawang merah, bawang putih, 

gula, garam, jahe, dan kencur. Semua itu dikemas dalam periuk tanah 

dan dibungkus dengan kain berwarna putih, kemudian ditanam di 

sekitar rumah, atau digantung di atas plafon rumah. Semua itu, masing-

masing menjadi simbol yang berbeda-beda. Telor ayam mentah sebagai 

simbol sifat bayi yang baru lahir—sangat rentan dan belum bisa apa-

apa; beras dan uang logam sebagai simbol harapan masa depannya 

semoga hidup serba berkecukupan; sedangkan bawang merah, bawang 

putih, gula, garam, jahe, dan kencur sebagai simbol pahit, getir, dan 

manisnya kehidupan yang bakal dirasakan. Harapan di belakangnya, 

ketika kelak si anak mengarungi kehidupannya, ia tidak akan terlalu 

sedih jika mendapatkan kesusahan, dan tidak akan terlalu gembira jika 

mendapatkan kesenangan. 

 Dalam perkembangan selanjutnya, anak orang Jawa akan 

dididik dengan simbol-simbol dan dengan cara-cara yang samar-samar. 

Sebagai contoh: untuk mengajar agar anak tidak meludahi orang lain 

atau apa pun, orang tua Jawa [dulu] akan mengatakan ‖aja sok ngidoni, 
mengko ilatmu bosok‖ (Jangan meludahi, nanti lidahmu busuk). Begitu 

juga ketika anak bermain tudung kukusan—alat untuk menanak nasi, 

berbentuk kerucut, terbuat dari bambu, ditempatkan di atas dandang. 

Orang tua dahulu akan mengingatkannya atau melarangnya dengan 

mengatakan ‖aja kudhung kukusan, mengko dicaplok boyo‖ (jangan 

tudung kukusan, nanti [kamu] diterkam buaya—maksudnya kena 
bebaya [kecelakaan, karena tidak bisa melihat jalan]). Kalau anaknya 

mengejek temannya dengan memainkan bibir dan jari (ngiwi-iwi), 
orang tua akan melarangnya dengan mengatakan ‖aja ngiwi-iwi, 
mengko lambemu guwing‖ (jangan ngiwi-iwi, nanti bibirmu sumbing). 
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Hal serupa juga diberlakukan bagi orang yang sedang hamil dan duduk 

di pintu; orang tua akan memperingatkan dengan mengatakan ‖wong 
meteng aja lungguh neng nglawang, ora ilok‖ (orang hamil jangan 

duduk di pintu, tidak pantas—―tidak enak‖ jika dipandang). Dunia 

yang seperti itu, disadari atau tidak, akan mempengaruhi dan 

membentuk sikap hidup orang Jawa yang tidak suka terus-terang.288  

 Sebagai catatan awal, dengan uraian panjang-lebar di atas, pada 

intinya ingin mengemukakan bahwa, pada dasarnya, orang Jawa—

tentu saja bagi mereka yang durung ilang Jawane, belum kehilangan 

ke-Jawa-annya, dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, 

dan sosialitas orang Jawa, akan selalu menjunjung tinggi keharmonisan 

sosial dengan menghindari terjadinya konflik, dan mengedepankan 

kebersamaan. Prinsip-prinsip hidup orang Jawa seperti prinsip rukun, 

prinsip hormat, tepa slira, senenge seneng yen bisa gawe liyan seneng, 
memayu hayuning bawana, dan lain-lain, dengan sangat jelas 

menunjukkan hal itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, 

perilaku-perilaku amuk dengan merusak fasilitas publik, apalagi 

merusak properti-properti pribadi yang dapat merugikan orang lain 

dan membuat susah orang lain, jelas-jelas jauh dari perilaku normatif 

orang-orang Jawa. Dalam konteks sosio-kultural semacam itu, konflik-

konflik sosial yang terjadi di Pekalongan, yang hampir selalu diikuti 

oleh aksi kerusuhan massal, menjadi terasa sulit untuk dipahami 

dengan akal sehat. 

Islam Tradisionalis: Keyakinan ideologis & Kondisi-Kondisi 

yang Melatar-belakangi Tumbuh dan Perkembangannya 

Sebagaimana dikemukakan dalam pengantar Bab ini, selain dibentuk 

oleh budaya yang melingkupi—Budaya Jawa, konstruksi habitus orang 

Jawa di Pekalongan jiga dipengaruhi dan dibentuk oleh keyakinan 

teologis kelompok Islam Tradisionalis. Karena itu, untuk memahami 

                                                           
288 Lihat lagi J. Mardimin, Pandangan dan Sikap Hidup Orang Jawa, dalam Kritis, Jurnal 
Universitas Kristen Satya Wacana, No. 1 Th. IX. Juli-September 1994. 
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orang Pekalongan yang didominasi oleh orang Jawa yang menganut 

aliran Islam Tradisionalis, kita perlu mengerti dan memahami tentang 

genealogi dan keyakinan teologis atau keyakinan ideologis Islam 

Tradisionalis.  

Keyakinan Ideologis Islam Tradisionalis 

Secara substansial, ajaran Islam Tradisionalis tidak jauh berbeda dengan 

Islam Modernis. Baik Kelompok Islam Tradisionalis maupun Kelompok 

Islam Modernis, keduanya sama-sama percaya pada enam pilar rukun 

iman: percaya adanya [dan pada] Tuhan yang Mahaesa—yang dikenal 

sebagai Allah Swt., percaya pada para Malaikat-Nya, percaya 

(mengakui kebenaran) Kitab-kitab-Nya, percaya pada para utusan-Nya, 

percaya akan adanya Hari Kiamat (Hari Akhir), dan percaya qada‘-

qadar-Nya. Kedua Kelompok Islam tersebut juga meyakini dan 

melaksanakan lima rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan 

haji—percaya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui Muhammad 

sebagai Utusan Allah; menjalankan shalat lima kali sehari; menjalani 

puasa selama bulan Ramadhan, membayar Zakat, dan menunaikan 

ibadah Haji ke Makkah bagi mereka yang benar-benar mampu 

melaksanakannya, baik secara mental-spiritual, secara jasmaniah 

(fisikal), maupun secara finansial.289 

 Jadi, berdasarkan keyakinan dan ajaran-ajarannya, tidak ada 

perbedaan yang mendasar antara kelompok Muslim Tradisionalis dan 

kelompok Muslim Modernis. Kalau begitu, lantas apa yang menjadi 

persoalan kedua kelompok tersebut hingga menimbulkan ketegangan-

ketegangan di antara keduanya? Sebagaimana dikemukakan Faisal 

Ismail, perbedaan antara Islam Tradisionalis dan Islam Modernis 

terletak pada detail praktik-praktik keagamaannya (furu‘); bukan pada 

masalah-masalah yang bersifat prinsipial (ushul).290 

                                                           
289 Lihat Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit 
Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Jogjakarta, 2013, hlm. 160. 
290 Ibid., Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam….., hlm. 160. 
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  Dalam praktik-praktik keagamaan Kaum Muslim Tradisionalis, 

yang juga dikenal sebagai Kelompok Muslim Sunni tersebut, terdapat 

praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak murni, dan dianggap 

bid‘ah oleh kelompok Muslim Modernis. Praktik-praktik keagamaan 

yang dianggap bid‘ah tersebut, seperti: mengucapkan ushalli—saya 

berniat mengerjakan shalat—sebelum takbiratul ihram, membaca 

qunut, menjalankan tawasul, dan tarekat. Praktik-praktik keagamaan 

tersebut, oleh Kelompok Muslim Modernis, dianggap dan diyakini 

tidak ada dasarnya dalam Islam, karena tidak ditemukan dalam Qur‘an 

dan Sunnah Nabi.291 Sebaliknya, kaum Muslim Tradisionalis berpen-

dapat bahwa, meski tidak tertera secara eksplisit dalam Qur‘an, serta 

tidak didapati contoh-contohnya dalam Sunnah Nabi, selama tidak 

bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, mengucapkan ushalli, 
membaca qunut, menjalankan tawasul dan tarekat, bukanlah sesuatu 

yang dapat dikategorikan sebagai bid‘ah.292 Oleh karena itu, kaum 

Sunni berpendapat: tidak ada larangan bagi kaum muslim untuk mela-

kukannya. 

Secara dogmatis, Islam Tradisionalis mengikuti ajaran-ajaran 

Abu al-Hasan al-Asy‘ari [873-935 M] dan Abu Mansur al-Maturidi 

[852-944 M]; dalam hal fiqh menganut madzhab Syafi‘i—salah satu 

dari empat madzhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali 

[Hambali]; dan dalam bidang sufisme menganut pandangan Junaid al-

Baghdadi [w. 911] dan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali 

(450-505 H/1058-1111 H)—yang menekankan praktik-praktik mistik 

yang mengacu pada syari‘at Islam. Siapakah mereka itu?  

 

 

                                                           
291 Yang dimaksud Qunut adalah bacaan-bacaan khusus yang biasanya dibaca oleh 
kaum muslim tradisionalis pada rekaat kedua sembahyang (shalat) subuh. Sedangkan 
yang disebut tawasul adalah memanggil para guru sebelum memulai zikir. Praktik 
keagamaan ini, biasanya, dilakukan oleh kaum muslim Tradisionalis—khususnya oleh 
anggota-anggota tarekat—sebelum zikir (mengingat Tuhan), dengan mengucapkan La 
illa ha Illalah secara berulang-ulang, biasanya sampai jumlah tertentu. 
292 Ibid., Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam….., hlm. 162. 
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Abu al-Hasan al-Asy‘ari [873-935 M] 

Abu Hasan al-Asy‘ari mempunyai nama lengkap ―Abu al-Hasan Ali bin 

Ismail bin Abi Basyar Ishak bin Salim bin Abdullah bin Musa Abdillah 

bin Abi Burdah bin Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy‘ari‖, lahir di 

Basrah pada tahun 260 Hijriah, atau tahun 873 Masehi. Abu Hasan al-

Asy‘ari adalah cucu Abu Musa al-Asy‘ari—sahabat Nabi. Abu Musa al-

Asy‘ari dikenal sebagai juru damai yang mewakili pihak Khalifah Ali 

bin Abi Thalib ketika melakukan abitrase dengan kubu Muawiyah 

untuk mengakhiri Perang Shiffin yang melibatkan kubu Ali dan kubu 

Muawiyah pada pertengahan abad ke-7, tepatnya pada bulan Juli 657 

Masehi.293  

 Abu Hasan al-Asy‘ari yang mempunyai nama lengkap Abu al-

Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Ishak bin Salim bin Abdullah bin 

Musa Abdillah bin Abi Burdah bin Abi Musa Abdillah bin Qais al-

Asy‘ari adalah murid dan orang kepercayaan al-Jubba‘I, dan seorang 

tokoh terkemuka sekte al-Mu‘tazilah di Bashrah. Jadi, tak perlu 

diragukan lagi bahwa Abu al-Hasan al-Asy‘ari adalah seorang pengikut 

paham al-Mu‘tazilah. Namun, setelah puluhan tahun mendalami 

paham al-Mu‘tazilah, dan tidak mendapatkan jawaban yang tuntas atas 

berbagai persoalan teologisnya, ia meninggalkan al-Mu‘tazilah. 294  

Memang, selain alasan-alasan tersebut, ada beberapa kondisi 

lain yang kemungkinan juga menjadi alasan al-Asy‘ari meninggalkan 

Mu‘tazilah. Mac Donald (1964: 189) mengemukakan bahwa, kultur 

Arab padang pasir yang membentuk karakter al-Asy‘ari bersifat 

                                                           
293 Fachry Ali, 2012: vii; dan Noorwahidah Haisy (2012: 99), dalam M. Amin Nurdin 
dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit 
AMZAH, Jakarta, 2012. 
294 Ahmad Amin, Zhuhr al-Islam, Penerbit Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, Kairo, 
1965, jilid IV, hlm. 65; sebagaimana dikutip Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-
aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 66-69; dan 
dikutip ulang oleh Noorwahidah Haisy, Al-Asy‘ariah: Abu al-Hasan al-Asy‘ari dan 
Pemikirannya, dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas, Sejarah Pemikiran Islam, 
Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 101. 
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tradisional dan fatalistis.295 Yang pasti, al-Asy‘ari meninggalkan 

Mu‘tazilah ketika golongan ini berada dalam fase kemunduran, 

terutama, setelah al-Mutawakkil membatalkan keputusan al-Makmun 

tentang penetapan aliran Mu‘tazilah sebagai madzab Negara dan 

menunjukkan sikap hormat dan penghargaan kepada Ibn Hanbal—

tokoh terbesar yang menjadi lawan Mu‘tazilah ketika itu.296 

 Abu al-Hasan al-Asy‘ari meninggalkan al-Mu‘tazilah, salah satu 

alasannya adalah, karena pendapat-pendapatnya tentang Tuhan, al-

Qur‘an, dan tentang perbuatan manusia, soal mukmin, kafir, dan posisi 

anak kecil di akherat, banyak bertentangan dengan paham al-

Mu‘tazilah.297 Tentang Tuhan, al-Asy‘ari berpendapat bahwa Tuhan 

memiliki sifat-sifat, seperti maha mendengar, maha melihat, maha 

kuasa, dan lain-lain; sementara itu, Mu‘tazilah berpendapat bahwa 

Tuhan tidak memiliki sifat. Menurut al-Asy‘ari, di akherat, Tuhan 

dapat dilihat dengan mata kepala; sedangkan al-Mu‘tazilah 

berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat  dengan mata kepala. 

Tentang al-Qur‘an, al-Asy‘ari berpendapat bahwa al-Qur‘an 

bersifat Qadim; sementara itu, menurut al-Mu‘tazilah al-Qur‘an tidak 

bersifat qadim—al-Qur‘an adalah hal baru dan diciptakan. Menurut 

pandangan kaum Mu‘tazilah, paham adanya yang qadim di samping 

Tuhan berarti menduakan Tuhan; dan menduakan Tuhan adalah syirk. 
Padahal, bagi kaum Mu‘tazilah, syirk adalah dosa manusia terbesar 

yang tak dapat diampuni oleh Tuhan.298  

Tentang perbuatan manusia, pandangan al-Asy‘ari juga 

bertolak belakang dengan pandangan al-Mu‘tazilah. Menurut al-

Asy‘ari, perbuatan manusia, pada hakikatnya, diciptakan oleh Tuhan—

                                                           
295 Mac Donald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional 
Theory, Lahore, 1964, hlm. 189; sebagaimana dikutip Nasution dalam Teologi Islam, 
hlm. 68. 
296 Ibid. Nasution, Teologi Islam, … hlm. 69. 
297 Alasan lainnya adalah seperti yang dikemukakan al-Subki dan Ibn ‗Asakir. Konon, 
pada suatu malam, al-Asy‘ari bermimpi bertemu Nabi Muhammad Saw. Dalam mimpi 
itu, Nabi Muhammad mengatakan kepadanya bahwa mazhab Ahli Hadislah yang 
benar; dan mazhab Mu‘tazilah salah. Ibid. Nasution, Teologi Islam …., hlm. 66. 
298 Ibid. Nasution, Teologi Islam, …. hlm. 66. 
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bukan kehendak dan ciptaan, bukan prakarsa dan karya yang 

diwujudkan oleh, manusia itu sendiri.299 Sementara itu, menurut al-

Mu‘tazilah, perbuatan manusia adalah atas kehendak dan diciptakan 

oleh manusia itu sendiri. Masih terkait dengan pandangan tentang 

erbuatan manusia, al-Asy‘ari menolak pandangan al-Mu‘tazilah 

tentang al-manzilah bain al-manzilatain—orang yang berbuat dosa 

besar berada di antara dua posisi, antara mukmin dan kafir. Menurut 

al-Asy‘ari, orang Islam yang berbuat dosa besar bagaimanapun tetap 

sebagai mukmin, karena imannya masih ada.300 

Pandangan-pandangan teologis Abu al-Hasan al-Asy‘ari yang 

dikembangkan menjadi ajaran-ajaran al-Asy‘ari tersebut, kemudian, 

dikenal sebagai al-Asy‘ariyah. Dalam perkembangan selanjutnya, al-

Asy‘ariyah ini merupakan salah satu sekte dari aliran Suni—yang juga 

dikenal sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah. 

Abu Mansur al-Maturidi [852-944 M] 

Tentang riwayat hidup Abu Mansur al-Maturidi, tidak ditemukan data 

yang dapat digunakan untuk menentukan secara pasti. Data-data atau 

pendapat-pendapat para sejarawan tentang ini hanyalah perkiraan. 

Sebagaimana dikemukakan Ayub Ali, diperkirakan Abu Mansur al-

Maturidi lahir sekitar tahun 248 H. yang bertepatan dengan tahun 852 

Masehi. Perkiraan ini didasarkan pada informasi yang menyatakan 

bahwa, Abu Mansur al-Maturidi pernah belajar dengan Muhammad 

bin Maqatil al-Razi yang wafat pada tahun 248 H./882 Masehi. 

Menurut para sejarawan, Abu Mansur al-Maturidi adalah keturunan 

                                                           
299 Pendapat al-Asy‘ari inilah yang, sepertinya, menguatkan pendapat Mac Donald 
tentang kultur yang membentuk habitus al-Asy‘ari yang bersifat tradisionalistik dan 
fatalistik. 
300 Ibid. Nasution, Teologi Islam, …. hlm. 71; dan Noorwahidah Haisy, Al-
Asy‘ariyah…, dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (ed.), Sejarah Pemikiran 
Islam, …, hlm. 100. 
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Abi Ayyub Khalid bi Zaid bin Kulaib al-Anshari—pengikut Nabi yang 

hijrah bersama Rasullulah ke Madinah.301 

 Menurut informasi, di kalangan para sahabat, Abu Mansur al-

Maturidi merupakan sosok yang menjadi uswatun hasanah, terutama 

dalam pembelaannya terhadap al-sunnah, dan dalam hal memperta-

hankan akidah dan syari‘ah. Di kalangan para sahabat, al-Maturidi 

diberi gelar Imam al-Huda dan Imam al-Mutakallimin. Karena itu, 

nama Abu Mansur al-Maturidi yang bernama lengkap al-Imam Abu 

Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi dinisbahkan pada 

sebuah desa di tempat kelahirannya, di daerah Sumarkand, yaitu desa 

Maturid atau Maturit.302  

 Seperti al-Asy‘ari, al-Maturidi adalah seorang teolog pemikir 

yang banyak terpengaruh paham Ahl al-Sunnah. Karena itu, tak 

mengherankan kalau al-Maturidi cenderung menolak paham al-

Mu‘tazilah, dan menjadi pembela Ahl al-Sunnah. Konon, Abu Mansur 

al-Maturidi banyak belajar kepada imam-imam besar yang menganut 

paham Hanafiyah, seperti: Abu Bakr Ahmad al-Jurjani, Abu Sulaiman 

al-Jurjani, Abu Nashr al-Iyadi, Muhammad bin Hasan, dan lain-lain.303 

Sebagaimana dikemukakan Afifi, sebagian pemikiran-

pemikiran Abu Mansur al-Maturidi mirip dengan pemikiran al-

Mu‘tazilah dan sebagian lainnya cocok dengan pemikiran al-

Asy‘ariyah. Rupanya, corak pemikiran al-Maturidi yang ―sumir‖ 

(―dualistis‖) inilah yang kemudian menyebabkan kelompok al-Maturidi 

terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan 

yang pahamnya lebih dekat dengan paham al-Mu‘tazilah. Golongan ini 

di bawah pimpinan al-Maturidi sendiri, dan disebut sebagai Golongan 

Samarkand. Sedangkan, golongan yang kedua adalah Golongan 

                                                           
301 Afifi Fauzi Abbas, Abu Mansur al-Maturidi dan Pemikirannya, dalam M. Amin 
Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, 
Jakarta, 2012, hlm. 137-138. 
302 Ibid. Afifi Fauzi Abbas, hlm. 137. 
303 Ibid. Afifi Fauzi Abbas, hlm. 138. 
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Bukhara di bawah pimpinan al-Badzawi yang pahamnya lebih dekat 

dengan paham al-Asy‘ariyah.304 

Junaid al-Baghdadi 

Seperti tokoh-tokoh lain sezamannya, tidak banyak informasi yang 

menunjukkan waktu kelahiran Junaid al-Baghdadi, yang dapat diakses 

dan diyakini kebenarannya. Kalaupun ada data tentang tahun 

kelahiran, tahun kematian, dan lain sebagainya, umumnya, hanya 

perkiraan semata.  

Menurut data yang ada, Junaid al-Baghdadi, yang mempunyai 

nama lengkap Al-Junaid ibn Muhammad ibn al-Junaid Abu al-Qasim 

al-Qawariri al-Khazzaz al-Nahawandi al-Baghdadi al-Shafi`i, diperki-

rakan lahir di Baghdad sekitar tahun 210 Hijriah, atau bertepatan 

dengan tahun 824 Masehi. Junaid al-Baghdadi adalah putera 

Muhammad Ibn Al-Junaid—seorang pedagang barang pecah belah (al-
qawariri) dari Nahawand, Persia, yang kemudian menetap di Baghdad, 

Iraq.  

Junaid al-Baghdadi, yang juga dikenal dengan nama Abu al-

Qasim al-Junaid, adalah pendiri dan tokoh terkemuka mazhab 

Tasawuf. Karena itu, di kalangan pengikut Ahl al-Sunnah wa al-
Jama‘ah, atau di kalangan orang-orang Sunni, Junaid al-Baghdadi 

disebut sebagai Sayyidush Shufiyah, sebagai Pemimpin Kaum Sufi.305 

Junaid al-Baghdadi juga dikenal sebagai pemimpin sebuah mazhab 

yang besar dan berpengaruh, dan sebagai seorang mufti dalam mazhab 

Abu Tsaur, murid Imam Syafi‘i. 

Junaid al-Baghdadi pertama kali memperoleh pendidikan 

spiritual dari pamannya (saudara ibunya) yang  bernama Sari al-

Saqati—seorang pedagang rempah-rempah keliling yang sehari-

harinya berkeliling menjajakan dagangannya di kota Baghdad. Konon, 

Sari al-Saqati, paman Junaid al-Baghdadi, dikenal sebagai seorang sufi 

yang tawadhu dan luas ilmunya. Selain kepada Sari al-Saqati, 

                                                           
304 Ibid. Afifi Fauzi Abbas, hlm. 139. 
305 Lihat A. Mustofa Bisri, Koridor, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 52. 
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pamannya, Junaid al-Baghdadi juga berguru kepada Harith al-

Muhasibi.306  

Junaid Abu al-Qasim al-Baghdadi meninggal dunia di Baghdad, 

Iraq, pada tahun 297 H./298 H., atau sekitar tahun 911 Masehi. Jika 

benar, Junaid al-Baghdadi lahir pada tahun 210 Hijriah (824 Masehi), 

berarti, ketika meninggal dunia, ia berusia sekitar 87 tahun.  

Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 H) 

Abu Hamid al-Ghazali, yang lebih popular dengan sebutan Imam 

Ghazali, lahir di kota Thus, wilayah Khurasan, pada tahun 450 H, atau 

tahun 1058 Masehi. Abu Hamid al-Ghazali, yang mempunyai nama 

lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, dikenal 

sebagai teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir yang original, dan ahli 

tasawuf terkenal. Abu Hamid al-Ghazali mendapat julukan Hujjah al-
Islam.307 

 Abu Hamid al-Gazali memperoleh pendidikan awalnya di kota 

kelahirannya, kota Thus, dari seorang pendidik dan ahli tasawuf—

sahabat karib ayahnya. Imam Gazali, kemudian, pindah ke Naisabur 

untuk berguru ilmu kalam kepada Imam Haramain Juwaini. Tidak jelas 

tahun berapa, Imam Gazali bergabung dengan kelompok Nizham al-

Mulk, Wazir Sultan (Soljuk) A. Arsalan, kelompok yang pada waktu itu 

banyak diminati oleh para cendekiawan muda Islam. Yang jelas, pada 

tahun 484 H, atau tahun 1091 Masehi, Imam Gazali ditugaskan oleh 

Nizam al-Mulk untuk mengajar di Nizhamiyah—lembaga pendidikan 

tinggi yang didirikan di Baghdag. Sejak saat itulah, Imam Gazali 

                                                           
306 Harith al-Muhasibi yang mempunyai nama lengkap Abu Abdillah al-Harits bin 
Asad al-Bashri al-Baghdadi al-Muhasibi, adalah guru sufi Junaid al-Baghdadi dan Sari 
al-Saqati. Al-Muhasibi, lahir di Basrah, Iraq, tahun 781 Masehi dan wafat di Baghdad 
pada tahun 297 Hijiriah atau 910 Masehi, adalah pendiri Sekolah Filsafat Islam, 
Baghdad. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Harith_al-Muhasibi; dan Josef van Es, Al-
muhasibi, http://www.britannica.com/biography/al-Muhasibi.   
307 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran, Penerbit 
UI Press, 1993, Edisi Kelima Cetakan 2011, hlm. 70. Lihat juga Moch. Qasim Mathar, 
Al-Asy‘ariyah: al-Baqillani, al-Juwaini, al-Gazali, dan Tokoh Lainnya, dalam M. Amin 
Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas, Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit 
Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 120-121. 
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dikenal sebagai ilmuwan ahli hukum yang disegani. Kepakaran Imam 

Gazali sangat diperhitungkan, tidak hanya di lingkungan Nizhamiyah, 

tetapi juga di kalangan pemerintahan di Irak. 

 Imam Gazali hanya empat tahun mengajar di Nizhamiyah. 

Pada tahun 1095, ia terpaksa berhenti dari Nizhamiyah karena 

menderita gangguan syaraf. Beberapa bulan setelah menderita 

gangguan syaraf, Imam Gazali meninggalkan Baghdad dan menuju 

Damaskus, Suria. Tetapi, satu tahun kemudian, ia kembali mengajar di 

Nizhamiyah. Abu Hamid al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 

H. atau tahun 1111 Masehi, di Thus, kota tempat ia dilahirkan. Seperti 

dikemukakan Sjadzali (1993: 74), gagasan politik (teori kenegaraan) 

Imam Gazali dapat dipelajari, terutama, dari tiga karya tulisnya yang 

berjudul: Ihya Ulum al-Din, khususnya Kitab al-Sya‘ab, Al-Iqtishat fi 
al-I‘tiqad (Moderasi dalam Kepercayaan), dan Al-Tibr al-Masbuk fi 
Nashihah al-Muluk (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk 

Raja-raja).308 

Latar Belakang Tumbuh dan Berkembangnya Kelompok Islam 

Tradisionalis 

Menurut sejarahnya, sedikitnya ada tiga kondisi yang melatarbelakangi 

tumbuh dan berkembangnya kelompok Islam Tradisionalis. Pertama: 

Perkembangan politik Timur Tengah sejak zaman Nabi dan 

tumbuhnya aliran-aliran dalam Islam; dan Kedua: Konstelasi politik 

dunia Islam di Timur Tengah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, 

terutama mulai dari keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani atas 

imperialisme Barat, tumbuh dan berkembangnya Islam Modernis, dan 

Ketiga: Penaklukan Arab Saudi oleh kelompok Wahhabi pimpinan 

Ibnu Sa‘ud.   

 

 

                                                           
308 Ibid. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, …., hlm. 74. 
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Perkembangan Politik Timur Tengah sejak zaman Nabi, dan 
Tumbuhnya Aliran-aliran dalam Islam 

Adalah sebuah kenyataan sejarah yang tak bisa disanggah bahwa, 

munculnya aliran-aliran atau cabang-cabang teologi dalam Islam 

dilatar-belakangi oleh persoalan-persoalan politik—suatu kenyataan 

yang dapat dibilang menyimpang dari akidah berpikir logis. Dalam hal 

keagamaan, persoalan yang muncul dan berkembang, ―lazimnya‖, 

adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kalam—menyang-

kut tentang ke-Tuhan-an, tentang kehidupan, tentang keumatan, dan 

lain sebagainya; atau persoalan figh—menyangkut petunjuk-petunjuk 

tentang ―yang benar‖ dan ―yang salah‖, tentang ―yang baik‖ dan ―yang 

buruk‖, tentang dosa, tentang hukum dan hukuman, dan lain 

sebagainya; bukan persoalan politik, yang terkait dengan perebutan 

dan pemertahanan kekuasaan yang sering kali meninggalkan etika dan 

kesantunan.309 

 Adalah kenyataan yang tak dapat ditolak juga bahwa, setelah 

hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 M, Muhammad tidak 

hanya berperan sebagai pemimpin Islam, sebagai Nabi; melainkan juga 

sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan (pemimpin Negara).310 

Dengan demikian, mau-tidak mau, Islam bersentuhan langsung dengan 

politik, karena kepemimpinannya berada di satu tangan dengan 

pemimpin politik—di bawah pimpinan Nabi Muhammad yang nota 
bene juga menjadi seorang pemimpin politik, sebagai kepala 

pemerintahan negeri Madinah. Dikisahkan, Nabi Muhammad meme-

gang amanah sebagai pemimpin muslimin dan kepala pemerintahan 

negeri Madinah hingga akhir hayatnya, tanpa ada masalah. 

Permasalahan yang serius negeri Madinah baru muncul setelah Nabi 

wafat pada tahun 632 M, terkait soal siapa yang akan menggantikan 

Muhammad sebagai pemimpin umat yang sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan negeri Madinah untuk masa-masa selanjutnya. Para 

                                                           
309 Lihat Suryan A. Jamrah: Sejarah Timbulnya Persoalan Kalam dan Lahirnya Berbagai 
Aliran di Dunia Islam, dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah 
Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 1. 
310 Ibidum, Suryan Jamrah, 2012. 
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pengikut Nabi, rupanya, sudah memprediksi bahwa persoalan itu akan 

terjadi karena banyaknya kelompok kepentingan [politik] yang ada di 

Madinah; sementara itu, Nabi Muhammad tidak [bersedia] 

menentukan siapa orang yang akan menggantikannya. Nabi juga tidak 

meninggalkan pesan apa pun kepada siapa pun di antara para 

sahabatnya tentang siapa yang akan memimpin kaum muslimin 

sepeninggalnya. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, Nabi Muhammad 

memang sengaja membiarkan masalah kepemimpinan kaum muslimin 

sepeninggalnya, agar orang yang bakal menggantikannya sebagai 

pemimpin muslimin dan kepala pemerintahan dipilih berdasarkan 

musyawarah di antara mereka sendiri.311  

Dengan sikap politik itu, nampak sangat jelas bahwa, Nabi 

Muhammad menginginkan adanya mekanisme yang demokratis dalam 

pemilihan calon kepala pemerintahan di negeri Madinah yang 

didirikannya. Masalahnya adalah: umat belum benar-benar siap. 

Mereka menganggap suksesi kepemimpinan setelah Nabi sebagai 

persoalan yang tidak sederhana; dan karena itu, harus diberi perhatian 

serius. Menurut mereka, jika soal suksesi ini tidak dapat segera teratasi, 

dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit: 

keretakan atau bahkan perpecahan di kalangan umat—yang pada fase 

lanjut tidak tertutup kemungkinannya untuk berubah menjadi perang 

Saudara.  

Sepuluh tahun setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, 

tepatnya pada tahun 632 M, Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 

tahun. Karena terbayang perpecahan di kalangan umat, setelah 

mendengar kabar Nabi Muhammad wafat, kaum Anshar berkumpul di 

rumah Bani Sa‘adah di Madinah untuk menetapkan pengganti 

Muhammad. Lebih dari itu, pertemuan di rumah Bani Sa‘adah itu 

sekaligus dimaksudkan untuk membai‘at Sa‘d bin ‗Ubadah, seorang 

pemimpin Khawarij dari kaum Anshar sebagai khalifah menggantikan 

                                                           
311 Hasan Ibrahim Hasan: Tarikh al-Islam as siyasi wa ats tsaqafi wa al ijtima, Penerbit 
Maktabah An Nahdhah Al Mishriyyah, Qairo, Cetakan Ke-9, 1979. Dalam Edisi 
Indonesia, buku ini diterbitkan oleh Kalam Mulia, Jakarta, 2001, dengan judul Sejarah 
Kebudayaan Islam. Lihat Jilid 1, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 396. 
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Nabi Muhammad, sebelum jenazah Nabi Muhammad dimakamkan. 

Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya perang Saudara dapat 

dicegah. Jadi, ketika tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad wafat, 

perhatian umat—khususnya para tokohnya, tidak kepada keluarga dan 

jasad Nabi Muhammad, melainkan justru tertuju pada masalah suksesi, 

soal siapa yang akan menjadi pengganti Nabi sebagai kepala 

pemerintahan dan pemimpin umat. Beruntung, sebelum pembai‘atan 

Sa‘d bin ‗Ubadah berlangsung, datanglah sekelompok orang dari kaum 

Muhajirin yang tidak setuju atas pembai‘atan Sa‘d bin ‗Ubadah. Mereka 

mengkhawatirkan, setelah pembai‘atan Sa‘d bin ‗Ubadah yang berasal 

dari Khawarij justru akan menimbulkan persoalan baru, karena 

menurut mereka, urusan khalifah adalah hak kaum Quraisy. Karena 

itu, kedatangan kaum Muhajirin yang berbeda pendapat membuat 

pembai‘atan Sa‘d bin ‗Ubadah terganjal, dan jalannya pertemuan 

menjadi sangat menegangkan. Sebagaimana digambarkan Hasan 

Ibrahim Hasan: kalau saja Abu Bakar Ash Shiddiq tidak bangkit untuk 

berpidato dan menyampaikan bahwa urusan khalifah adalah hak kaum 

Quarisy, dan perjalanan bangsa Arab tidak akan berjalan baik jika 

kepemimpinan tidak dipegang oleh orang Quarisy, kemungkinan 

besar, pertemuan itu akan berubah menjadi pertikaian fisik, perkelaian 

dan adu jotos yang tidak tertutup kemungkinannya berubah dan 

berlanjut menjadi perang terbuka. Dalam pidatonya, Abu Bakar Ash 

Shiddiq juga mengingatkan kaum Anshar bahwa, bila kepemimpinan 

mereka dipegang oleh orang Aus, dipastikan orang-orang Khawarij 

akan bersaing; Sebaliknya, jika kepemimpinan mereka dipegang oleh 

orang Khazraj, dapat dipastikan juga, orang-orang Aus akan bersaing. 

Kaum Anshar pun kemudian teringat akan persaingan dan permusuhan 

yang pernah terjadi di antara mereka pada zaman Jahiliah.312  

Mereka pun akhirnya menerima argumentasi yang 

disampaikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengusulkan Umar 

dan Abu ‗Ubaidah bin al-Jarrah untuk dicalonkan, dipilih, dan yang 

terpilih dibai‘at menjadi khalifah. Tetapi, Umar justru bangkit 

menghampiri Abu Bakar dan membai‘atnya sebagai khalifah, setelah 

                                                           
312 Ibidum, Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam …., hlm. 393-399. 
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Basyir bin Sa‘d membai‘atnya terlebih dahulu.313 Abu Bakar Ash 

Shiddiq lahir di Makkah dua tahun beberapa bulan setelah tahun gajah, 

kira-kira pada tahun 571 Masehi atau 53 tahun sebelum Hijrah Nabi 

Muhammad dari Makkah ke Madinah.314 Pada zaman Jahilliah, Abu 

Bakar dinamai Abdul Ka‘bah. Abu Bakar juga dijuluki ‗Atiq—atiquka 

yang berarti ―hamba Allah‖, dan diberi nama Ash Shiddiq karena ia 

bergegas membenarkan kerasulan Rasulullah pada keesokan harinya 

dari peristiwa Isra. Abu Bakar adalah sahabat Nabi sejak kecil, dan 

menjadi orang pertama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Abu 

Bakar adalah sahabat terdekat Nabi, dan yang paling dekat di antara 

para sahabat dekat Nabi. Dikisahkan, setelah Nabi menetap di 

Madinah, Abu Bakar menjadi tangan kanan Rasulullah.315 

 Pembai‘atan atas diri Abu Bakar sebagai khalifah pengganti 

Muhammad oleh Umar itu pun kemudian diikuti, secara berurutan, 

oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar; dan pada keesokan harinya, 

oleh sejumlah besar kaum muslimin di atas mimbar Masjid Nabawi. Di 

Masjid Nabawi ini pula lah, dengan santun dan rendah hati, Abu Bakar 

mendeklarasikan politiknya yang sarat dengan pesan moral. Berikut 

adalah kutipan pidato Abu Bakar yang ditulis Ibnu Hisyam dan Ath 

Thabari, sebagaimana dikutip Hasan Ibrahim Hasan (1979): 

―Wahai manusia! Sekarang aku adalah pemimpin kalian, 
sekalipun aku bukan yang terbaik di antara kalian. Maka, jika 
tindakan diriku baik, dukunglah aku oleh kalian. Dan bila 
tindakan diriku buruk, luruskanlah diriku oleh kalian. 
Kejujuran itu adalah amanat dan [ke-]bohong[-an] itu adalah 

                                                           
313 Ibnu Hisyam, Jilid 4, hlm. 235-236, sebagaimana dikutip Hasan Ibrahim Hasan: 
Tarikh al-Islam as siyasi wa ats tsaqafi wa al ijtima, Penerbit Maktabah An Nahdhah Al 
Mishriyyah, Qairo, Cetakan Ke-9, 1979. Dalam Edisi Indonesia, buku ini diterbitkan 
oleh Kalam Mulia, Jakarta, 2001, dengan judul Sejarah Kebudayaan Islam. Lihat Jilid 1, 
Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 396-397. Lihat juga Suryan A. Jamrah: Sejarah Timbulnya 
Persoalan Kalam.., dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah 
Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012,  hlm. 2. 
314 Menurut Hajjah Amina Adil, "Prophet Muhammad (PBUH)", ISCA, Jun 1, 2002, 
Tahun Gajah (Bahasa Arab: عام       , `Âm al-Fîl) diperkirakan terjadi pada tahun 570 
Masihi & 52 tahun sebelum Hijrah. Nama tahun ini diambil dari peristiwa 
penyerangan Kota Makkah oleh Tentara Bergajah Abraham. Nabi Muhammad 
dilahirkan pada tahun ini. http://ms.wikipedia.org/wiki/Tahun_Gajah. 
315 Ibidum, Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam …., hlm. 394. 
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pengkhianatan. Orang lemah dalam pandangan kalian adalah 
orang kuat dalam pandangan diriku sehingga aku mampu 
mengambil hak untuknya, dengan seizin Allah. Orang kuat 
di pandangan kalian adalah orang lemah dalam pandangan 
diriku sampai aku mampu mengambil hak daripadanya 
dengan seizi Allah pula. Tidaklah suatu kaum meninggalkan 
jihad fisabilillah melainkan Allah akan menimpakan 
kehinaan kepada mereka. Tidaklah sekali-kali fahisyah 
mewabah di tengah suatu kaum, melainkan Allah akan 
membuat bala merata di tengah mereka. Taatlah kalian 
kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Bilamana aku berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, 
maka kalian tidak ada keharusan untuk taat kepadaku. 
Dirikanlah shalat oleh kalian, semoga Allah melimpahkan 

rahmat-Nya kepada kalian.‖.316 

 Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq menjalankan amanah sebagai 

kepala pemerintahan negeri Madinah hanya selama dua tahun, 

terhitung mulai tahun 11 hingga 13 Hijriah, atau dari tahun 632 sampai 

dengan 633 Masehi. Setelah Abu Bakar Ash Shiddiq, kekhalifahan di 

Madinah dilanjutkan oleh Umar bin Khaththab, sahabat Nabi yang 

lahir di Makkah sekitar empat tahun sebelum perang Al Fijar.317 Umar 

bin Khaththab masuk Islam sekitar tahun kelima setelah kerasulan.318  

                                                           
316 Lihat Hasan Ibrahim Hasan: Tarikh al-Islam as siyasi wa ats tsaqafi wa al ijtima, 
Penerbit Maktabah An Nahdhah Al Mishriyyah, Qairo, Cetakan Ke-9, 1979. Dalam 
Edisi Indonesia, lihat Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 1, Cetakan Ketiga, 2009, hlm. 398. 
Afiks dalam tanda […] adalah tambahan JM. 
317 Perang Al Fijar adalah peperangan antara kafilah-kafilah yang berdomisili di tanah 
Hijaz, yang terjadi pada bulan-bulan suci, bulan-bulan yang dinyatakan haram untuk 
melakukan peperangan. Dalam sejarah dan kebudayaan Islam, tercatat, perang Al Fijar 
pernah terjadi sebanyak empat kali. Perang Al Fijar yang pertama terjadi antara 
Kinanah melawan Hawazan; Perang Al Fijar yang kedua terjadi antara Quraizy dengan 
Hawazan; Perang Al-Fijar ketiga terjadi antara Kinanah dengan Hawazan [lagi]; dan 
Perang Al Fijar yang keempat terjadi antara Quraisy dan Kinanah di satu pihak 
berhadapan dengan Hawazan di pihak lawan. Keempat peristiwa perang tersebut 
disebut Fijar, karena terjadi pada bulan-bulan suci, bulan-bulan yang dinyatakan 
haram untuk berperang. Dari keempat peristiwa perang tersebut, yang paling besar dan 
paling terkenal adalah Perang Al Fijar yang keempat. Perang ini terjadi pada tahun ke-
26 sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.a.w, ketika Muhammad berusia 14 tahun. 
Lihat Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam..., hlm. 100-101. Jadi, kalau Nabi 
Muhammad lahir pada tahun 570 M; berarti, peristiwa perang Al Fijar keempat terjadi 
pada tahun 558 M, hasil dari perhitungan (570 + 14) – 26 = 558. Dan dengan 
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Umar bin Khaththab memegang tampuk kekhalifahan negeri 

Madinah selama sepuluh tahun, terhitung mulai tahun 13 hingga 23 

Hijriah, atau tahun 634 Masehi sampai dengan tahun 644 Masehi; dan 

pada masa selanjutnya, kekhalifahan di Madinah dipegang oleh 

Utsman bin Affan (tahun 23-35 H. atau tahun 644-656 M). Dikisahkan, 

pada masa-masa awal pemerintahan Utsman bin Affan, kehidupan 

politik di negeri Madinah berjalan cukup tenang dan stabil. Tetapi, 

pada paruh kedua dari 12 tahun pemerintahan khalifah Utsman bin 

Affan, situasi politik di Madinah mulai labil. Hal itu terjadi karena pada 

masa itu mulai muncul gerakan-gerakan perlawan dari rival-rival 

politiknya atau dari lawan-lawan politiknya, bahkan dari para sahabat 

Utsman bin Affan sendiri yang semula mendukungnya. Mereka 

berbalik arah karena kecewa dengan kebijakan-kebijakan politik 

Utsman bin Affan yang sangat nepotis. Menurut para sejarawan, 

Khalifah Utsman bin Affan sendiri sebenarnya pribadi yang sangat 

baik. Oleh para sejarawan, Usman bin Affan dicitrakan tak berbeda 

dengan dua khalifah pendahulunya—Abu Bakar dan Umar bin al-

Khaththab. Sebagaimana telah disitir di atas, kejatuhan Khalifah 

Utsman bin Affan lebih disebabkan oleh rongrongan keluarganya; dan 

Utsman sendiri tidak berdaya menghadapi mereka. Karena itulah, 

dengan terpaksa, ia membagikan atau memberikan kedudukan 

gubenur-gubernur dengan segala fasilitasnya kepada anggota-anggota 

keluarganya sendiri. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pun 

menjadi sewenang-wenang. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh 

Khalifah Umar bin al-Khaththab diberhentikan untuk digantikan oleh 

anggota keluarga (Saudara-Saudaranya). Salah satu contohnya adalah 

dijatuhkannya Umar bin al-Ash dari jabatan Gubernur di Mesir untuk 

digantikan oleh Abdullah bin Sa‘ad bin Abi Sarah, salah seorang 

anggota keluarga Utsman. Akibatnya, Khalifah Utsman menuai protes. 

Setelah setelah pemecatan Umar bin al-Ash dari jabatan Gubernur, 

sekitar 500 orang berkumpul di Mesir, dan kemudian bergerak menuju 

Madinah untuk melakukan aksi protes. Protes itu pun berubah menjadi 

                                                                                                                                    
perhitungan itu, berarti Umar bin al-Khathab, pengganti Abu Bakar, lahir sekitar 
tahun 554 (558-4).  
318 Ibid., Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam..., hlm. 402. 
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kericuhan, dan Khalifah Utsman bin Affan pun akhirnya terbunuh 

oleh orang-orang yang melakukan aksi protes tersebut.319 

 Setelah Utsman bin Affan terbunuh, kepemimpinan di 

Madinah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi, pembai‘atan Ali 

bin Abi Thalib, ternyata, tidak disetujui oleh semua pihak. Karena itu, 

Ali bin Abi Thalib harus berhadapan dengan dua kubu sekaligus, yaitu 

kubu Thalhah dan kubu Zubair yang didukung oleh Aisyah—istri Nabi 

Muhammad, dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan—Gubernur 

Damaskus dan keluarga dekat Utsman bin Affan. Konflik itu pun 

akhirnya berkembang menjadi perang terbuka pada tahun 656 Masehi, 

yang kemudian dikenal dengan sebutan Perang Jamal. Dalam 

peperangan itu, Thalhah dan Zubair terbunuh. Tetapi, Aisyah dari 

kubu Muawiyah selamat, dan kemudian dikembalikan ke Makkah.320 

Sebagai ungkapan ketidak-setujuannya atas pengangkatan Khalifah Ali 

bin Abi Thalib, Muawiyah kemudian menuntut Khalifah Ali bin Abi 

Thalib untuk segera mengadili dan menghukum orang-orang yang 

terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Karena 

Khalifah Ali tidak menanggapi tuntutan Muawiyah, perseteruan antara 

Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun, pada tahun 657, 

akhirnya juga berubah menjadi pertempuran senjata. Kubu Muawiyah 

akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Khalifah Ali. 

Pertempuran senjata antara Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib 

itu, kemudian, dikenal dengan Perang Shiffin. 

 Dikisahkan, menyadari akan kekalahan kubunya, Amr bin al-

Ash, orang kepercayaan dan tangan kanan Muawiyah, menyusun siasat 

tipu daya dengan menawarkan damai dengan mengangkat Al-Qur‘an 

di ujung tombak. Diceritakan, kubu Khalifah Ali pun sebenarnya tahu 

bahwa, tawaran damai kubu Muawiyah yang disampaikan oleh Amr 

                                                           
319 Lihat Harun Nasution: Teologi Islam: Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan, hlm. 4; 
sebagaimana dikutip Suryan A. Jamrah (2012) dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi 
Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 2-3. 
320 Abu al-Fath Muhammad Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani, al-Minal 
wa al-Nihal, hlm. 25, sebagaimana dikutip Suryan A. Jamrah (2012) dalam M. Amin 
Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, 
Jakarta, 2012, hlm. 3. 
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bin al-Ash hanyalah tipu daya, karena Amr bin al-Ash memang 

terkenal sebagai politisi yang licik. Namun, dengan pertimbangan 

tertentu, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun akhirnya menerima tawaran 

damai tersebut; dan untuk melakukan arbitrase, kubu Khalifah Ali dan 

kubu Muawiyah sepakat diwakili masing-masing kubu satu orang. 

Kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin al-Ash, dan kubu Khalifah Ali 

diwakili oleh Abu Musa bin al-Asy‘ari. Menurut Ahmad Amin (1965), 

sebagaimana dikutip Suryan (2012), Amr bin al-Ash dan Abu Musa bin 

al-Asy‘ari sebenarnya telah ―berhasil mencuri kesempatan‖; mereka 

bersepakat untuk menjatuhkan Khalifah Ali dan Muawiyah. Anehnya, 

sekalipun tahu bahwa Amr bin al-Ash adalah politisi licik, Abu Musa 

bin al-Asy‘ari tidak menyangka kalau Amr bin al-Ash akan ingkar 

janji. Ternyata, Amr bin al-Ash mengkhianatinya. Ketika hasil tahkim 

(arbitrase) akan diumumkan, Amr bin al-Ash memberi kesempatan 

Abu Musa bin al-Asy‘ari untuk tampil terlebih dahulu dengan alasan 

senioritas. Abu Musa bin al-Asy‘ari memang lebih tua ketimbang Amr 

bin al-Ash. Tetapi, giliran Amr bin al-Ash bicara, ia tidak menyam-

paikan seperti apa yang telah disepakati. Amr bin al-Ash hanya 

mengulangi keputusan menjatuhkan Ali, dan menolak menja-tuhkan 

Muawiyah. Amr bin al-Ash menyatakan menolak menjatuhkan 

Muawiyah, bahkan malah membai‘atnya sebagai Khalifah menggan-

tikan Utsman bin Affan. Akhirnya, karena merasa ditipu, Khalifah Ali 

bin Abi Thalib pun, sampai akhir hayatnya pada tahun 661 M, tidak 

bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. 

 ―Sudah jatuh tertimpa tangga‖. Sepertinya, pepatah inilah yang 

cocok untuk kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah tertipu akal 

bulus Amr bin al-Ash, kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri 

terbelah. Ada sekelompok orang yang kecewa atas sikap Khalifah Ali—

yang diwakili oleh Abu Musa bin al-Asy‘ari—yang menerima tawaran 

damai Muawiyah yang ternyata hanya tipu daya. Mereka menyatakan 

keluar dari kubu Khalifah Ali, dan mendirikan kelompok sendiri yang 

kemudian dikenal dengan nama al-Khawarij—berasal dari kata kharaja 
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yang berarti ―keluar‖.321 Dari sejarahnya itu, sikap politik kelompok ini 

sudah sangat jelas: menentang Khalifah Ali dan [sekaligus] tetap 

berhadapan dengan Muawiyah. Karena itu, peperangan pun kemudian 

terjadi lagi. Kubu Khalifah Ali dikalahkan oleh kaum al-Khawarij; dan 

setelah Khalifah Ali meninggal dunia, Muawiyah pun dengan mudah 

memperoleh legitimasi politik sebagai khalifah umat Islam. 

 Setelah Mu‘awiyah bin Abu Sufyan—yang merupakan lawan 

politik al-Khawarij menjadi penguasa definitif, kaum Khawarij berubah 

haluan dari politik praktis menjadi gerakan keagamaan dalam arti yang 

sesungguhnya. Isu-isu yang menjadi pusat perhatian kaum Khawarij 

bukan lagi soal kekuasaan politik, melainkan soal-soal iman dan kufur. 

Dengan perubahan haluan secara tiba-tiba itu, tentu saja memuluskan 

Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memperoleh pengakuan sebagai 

khalifah.322  

Mula pertama, isu yang mereka angkat adalah keimanan dan 

kekafiran orang-orang yang terlibat dalam tahkim atau arbitrase antara 

kelompok Ali bin Abi Thalib dan Mu‘awiyah bin Abi Sufyan tersebut. 

Menurut kaum Khawarij, hasil arbitrase antara kelompok Ali bin Abi 

Thalib dan Mu‘awiyah bin Abi Sufyan tersebut dinilai telah menyim-

pang dari Islam; dan karena itu, kelompok Ali dan kelompok 

Mu‘awiyah  tidak berhak menyatakan diri sebagai bagian dari kaum 

muslim a lias kafir. Konsekuensinya: darah dari kedua tokoh tersebut 

dianggap halal untuk ditumpahkan. Aksi kelompok al-Khawarij itu 

ternyata memancing reaksi dari kelompok lain, kelompok al-Murji‘ah. 

Menurut kelompok ini, meskipun seseorang telah ―berbuat dosa besar‖, 

[namun] sekali menjadi mukmin, ia akan tetap berada di dalam Islam. 

 Berkembangnya kedua aliran tersebut, al-Khawarij dan al-

Murji‘ah, melahirkan aliran pemikiran baru, yang kemudian disebut 

aliran pemikiran al-Qadariyah. Aliran pemikiran ini berpendangan 

                                                           
321 Lihat M. Amin Nurdin, Al-Khawarij: Sejarah, Sub-Sekte, dan Ajarannya, dalam 
Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas 
(Editor), Penerbit AMZAH, Jakarta, 2012, hlm. 13. 
322 Dalam politik, hal seperti ini dapat menimbulkan spekulatif bahwa, kaum Khawarij 
yang merupakan sempalan dari kelompok Ali itu, sebenarnya, adalah simpatisan 
kelompok Muawiyah, meskipun dalam praksisnya tidak masuk akal. 
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bahwa, manusia secara total tidak tergantung kepada Allah. Manusia 

bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya sendiri; sementara 

Allah hanya memberikan petunjuk-petunjuk umum tentang ―hal-hal 

yang benar‖ dan ―hal-hal yang salah‖, ―hal-hal yang baik‖ dan ―hal-hal 

yang buruk‖, ―hal-hal yang arif‖ dan ―hal-hal yang jahat‖. Pilihan-

pilihan manusia, baik ―yang benar‖ maupun ―yang salah‖ tidak menjadi 

tanggung jawab Allah. Menariknya, pemikiran al-Qadariyah ini pun 

kemudian dianggap terlalu radikal oleh pihak lain, dan kemudian 

memunculkan aliran pemikiran baru lagi yang disebut al-Jabariyah. 

Menurut aliran pemikiran ini, manusia tidak mempunyai kekuasaan 

apa pun; semuanya ditentukan oleh Allah. Karena itu, manusia tidak 

berhak menyatakan bahwa seseorang telah berbuat dosa, karena segala 

kebaikan dan keburukan seseorang berasal dari Allah semata. Paham 

aliran pemikiran ini berbeda secara diametral dengan aliran al-

Qadariyah. Aliran al-Jabariyah menganut paham fatalisme radikal.323  

 Siklus aksi dan reaksi itu, pada tahapan selanjutnya, 

melahirkan aliran al-Mu‘tazilah. Masih terkait dengan masalah dosa 

besar yang dilakukan oleh kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan oleh 

kelompok Mu‘awiyah bin Abi Sufyan, kaum al-Mu‘tazilah berpendapat 

bahwa pelaku dosa besar itu tidak lagi mukmin dan juga bukan kafir. 

Mereka berada pada posisi di antara mukmin dan kafir.  Pelaku dosa 

besar itu mereka sebut fasik—predikat bagi orang-orang yang berada di 

antara mukmin dan kafir. Dalam al-Milal wa al-Minal sebagaimana 

dikutip Suryan A. Jamrah (2012), Abu al-Fath Muhammad Abdul 

Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani mencatat:  

―… menurut Washil bin Atha, tokoh pertama al-Mu‘tazilah, 
mukmin adalah sifat baik yang diberikan kepada seseorang 
dan itu merupakan nama pujian. Sementara orang fasik, 
karena telah melakukan dosa besar, tidak berhak mendapat 
nama pujian tersebut dan karenanya tidak dapat disebut 
mukmin, ia tidak dapat pula disebut kafir secara mutlak 
karena bagaimana pun juga dia masih mengucapkan syahadat 
dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Orang fasik 

                                                           
323 Lihat Fachry Ali: Kata Pengantar buku M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas 
(Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit AMZAH, Jakarta, 
2012, hlm. vii-viii. 
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…apabila meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, 
sementara tidak ada tempat antara surga dan neraka, di 
akhirat kelak, ia akan ditempatkan di neraka untuk selama-
lamanya, hanya saja siksa yang ditimpakan kepadanya lebih 
ringan dibanding siksa untuk orang kafir.‖.324  

 Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa, positioning 

para pelaku dosa besar telah melahirkan tiga aliran kalam dalam Islam: 

aliran al-Khawarij, aliran al-Murjiyah, dan aliran al-Mu‘tazilah. Aliran 

al-Khawarij menempatkan pelaku dosa besar sebagai orang kafir—yang 

karena itu darahnya halal untuk ditumpahkan; Aliran al-Murjiyah 

menempatkan pelaku dosa besar tetap sebagai mukmin dan bukan 

kafir; sedangkan Aliran al-Mu‘tazilah, yang merupakan konvergensi 

dari kedua aliran yang disebut sebelumnya, menempatkan pelaku dosa 

besar di antara mukmin dan kafir, mereka bukan lagi mukmin dan 

bukan pula kafir. 

 Al-Mu‘tazilah dikenal sebagai aliran kalam yang sangat 

dipengaruhi oleh filsafat yang masuk ke dunia Islam pada masa-masa 

akhir pemerintahan Bani Umayah dan berkembang pesat pada zaman 

pemerintahan Bani Abbas. Karena pengaruh metode filsafat itulah, 

ajaran-ajaran al-Mu‘tazilah bercorak rasional dan cenderung liberal. 

Pada zaman pemerintahan Bani Abbas, penguasa Abbasiah, Khalifah 

Ma‘mun (813-833) menempatkan aliran al-Mu‘tazilah sebagai aliran 

atau madzhab resmi Negara. Rupanya, karena merasa posisinya ―di atas 

angin‖, kaum al-Mu‘tazilah menjadi arogan, mereka melakukan 

pemaksaan—bahkan dengan kekerasan—dalam menyebar-luaskan 

ajaran-ajaran al-Mu‘tazilah, terutama tentang ke-makhluk-an dan 

ketidak-qadim-an Al-Qur‘an. Ahmad Amin dalam Dhuha al-Islam 
sebagaimana dikutip Suryan A. Jamrah mengemukakan bahwa peris-

tiwa pemaksaan dengan kekerasan tersebut dikenal sebagai peristiwa 

al-mihnah.325 

                                                           
324 Ibidum, Suryan A. Jamrah, Sejarah Timbulnya Persoalan Kalam..,dalam M. Amin 
Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, 
Penerbit AMZAH, Jakarta, 2012, hlm. 8. 
325 Ibid. 
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 Cara-cara syiar Islam dengan kekerasan tersebut akhirnya 

dihentikan oleh al-Mutawakkil setelah Khalifah al-Ma‘mun meninggal 

dunia pada tahun 833 M. Status al-Mu‘tazilah sebagai aliran resmi 

Negara kemudian dicabut, dan penyiaran paham ke-makhluk-an Al-

Qur‘an dinyatakan terlarang. Sekitar delapan dasa-warsa kemudian, 

pada saat umat masih dalam keadaan trauma atas peristiwa al-minah, 

muncullah Abu Hasan al-Asy‘ari (873-935 M) dengan ajaran kalamnya. 

Ketika itu, Abu Hasan al-Asy‘ari berumur 40-an tahun. Ajaran kalam 

Abu Hasan al-Asy‘ari sedikit berbeda dengan ajaran al-Mu‘tazilah, 

meskipun al-Asy‘ari sendiri sangat lama menjadi murid al-Jubba‘i, 

seorang tokoh al-Mu‘tazilah yang sangat terkenal.326 Ajaran-ajaran Abu 

Hasan al-Asy‘ari tersebut kemudian terkenal dengan aliran al-

Asy‘ariyah.  

Hampir bersamaan dengan munculnya al-Asy‘ariyah, di 

Samarkand muncul juga aliran kalam yang menentang al-Mu‘tazilah. 

Aliran baru itu dibidani oleh Abu Mansur al-Maturidi, dan ajaran-

ajarannya dikenal sebagai al-Maturidiyah. Kedua aliran inilah, al-
Asy‘ariyah dan al-Maturidiyah, yang kemudian disebut sebagai aliran 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Jadi, tidaklah salah, jika Ahl al-Sunnah 
wa al-Jamaah sering disamakan dengan al-Asy‘ariyah, karena, dalam 

konteks teologi, yang dimaksud Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah adalah 

kaum al-Asy‘ariyah dan al-Maturidiyah.327 Nahdhatoel Oelama di 

Indonesia adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang berhaluan 

Sunni, sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah—sebagai pengikut sunnah 

Nabi dan para sahabatnya.328  

                                                           
326 Lihat Moch. Qasim Mathar, Al-Asy‘ariah: al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, dan 
Tokoh Lainnya, dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah 
Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit AMZAH, Jakarta, 2012, hlm. 112. 
327 Ibidum, Moch. Qasim Mathar, Al-Asy‘ariah: al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, dan 
Tokoh Lainnya. 
328 Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata sanna yasunnu yang berarti 
membentuk, menetapkan, menyikat gigi, menuju tua, dan mengikuti. Dalam teologi 
Islam, kata sunnah dipakai dalam arti ―praktik kebiasaan‖ dan ―jalan‖. Sedangkan kata 
sunnah Nabi dipakai untuk menunjuk ―kebiasaan atau jalan Nabi, baik berupa 
perkataan, perbuatan, atau keketapan. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written 
Arabic, Macdonald & Evans LTD, London, 1960; dan Muhammad Ajjaj Khatib, Ushul 
al-Hadis, Dar al-Fikr, Beirut, 1985, hlm. 19; sebagaimana dikutip Amsal Bakhtiar, 
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Keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani atas imperialisme Barat dan 
berkembangnya Gerakan Islam Modernis 

Menurut sejarahnya, tumbuh dan berkembangnya modernisme di 

kalangan Islam didasari oleh keprihatinan yang mendalam di kalangan 

para tokoh Islam atas kemerosotan peradaban Islam pada pertengahan 

abad ke-19, yang terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Saat itu, 

kejayaan peradaban Islam, kejayaan intelektual dan ilmiah, yang 

dialami dunia Islam beberapa abad sebelumnya dirasa telah punah. 

Banyak masyarakat Islam dalam keadaan terjajah oleh Barat, oleh 

Bangsa Eropa Kristen; dan sebagian besar masyarakat Islam mengalami 

kemunduran ekonomi.  

Gejala itu dirasa tidak selaras dengan keyakinan mereka bahwa, 

Islam adalah kepercayaan yang benar, yang didasarkan pada firman 

Allah yang paling lengkap dan final, sebagai agama yang benar dan 

penuh rahmat, rahmatan lil alamin.329 Menurut para tokoh Islam yang 

kemudian tergabung dalam kelompok Islam Modernis, kemunduran 

Islam itu terjadi karena kemadegan internal yang disebabkan oleh 

sikap taklid pada pemikiran madzhab abad pertengahan,330 serta 

tercemarnya praktik-praktik keagamaan Islam oleh amalan dan 

kepercayaan yang tidak bersumber pada Al-Qur‘an dan Hadits.331  

                                                                                                                                    
Sunnatullah, Mukjizat, Karamah, dan Sihir, dalam M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi 
Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit AMZAH, 
Jakarta, 2012, hlm. 274. Dalam literature Islam berbahasa Indonesia, kata-kata 
―semboyan‖ Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, yang merupakan label ortodoksi kaum 
Sunni, biasa ditulis pendek ―Ahlusunnah wal Jama‘ah‖ disingkat ―Aswaja‖, tetapi tetap 
dalam pemahaman yang sama untuk menunjuk ―pengikut Sunni dan masyarakatnya‖. 
Di antaranya, lihat Andrée Feillard, NU vis-à-vis Negara, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 
1999; Cetakan Ketiga 2009, hlm. 8. 
329 Lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm. 26-27. 
330 Yang dimaksud taklid adalah kepatuhan mutlak dan tanpa kritik terhadap prinsi-
prinsip hukum yang dikemukakan para ulama klasik. 
331 Ibidum, Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 26. Sebagaimana telah dikemukakan 
dalam Bab Satu, yang disebut Hadits adalah perkataan-perkataan yang disandarkan 
kepada Nabi Muhammad s.a.w, yang ditransmisikan secara lisan oleh generasi pertama, 
kemudian dikumpulkan dan dituliskan. Hadits merupakan sumber utama kedua 
hukum dan doktrin Islam setelah al-Qur‘an. 
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 Menyikapi gejala tersebut, di kalangan pemikir pembaharuan 

Islam di Timur Tengah, muncul dua kelompok pemikir yang 

mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama adalah 

mereka yang mendasarkan pemikirannya pada ajaran Salafi-Wahhabi. 

Dalam konteks pemulihan kemunduran peradaban Islam, mereka 

berpendapat bahwa, kejayaan Islam hanya dapat dipulihkan dengan 

cara membebaskan diri dari cengkeraman nilai-nilai amalan non-Islam, 

dan kembali ke Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi. Spirit gerakan ini adalah 

―Kembali ke Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi‖.  

Sedangkan kelompok yang kedua, adalah mereka yang 

berpikiran obyektif-rasional. Meminjam istilah yang digunakan Qodir, 

mereka ini dapat kategorikan sebagai kelompok progresif moderat.332 

Menurut mereka, keruntuhan dunia Islam, yang ditandai oleh 

runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani, lebih disebabkan oleh luasnya 

wilayah kerajaan, administrasi yang buruk, karakter para intelektual 

dan penegak hukum yang lemah, hilangnya basis moral pemerintahan, 

ketertinggalan dunia Islam dalam hal teknologi, serta berkembangnya 

nepotisme,333 ketimbang oleh sikap taklid pada pemikiran madzhab 

abad pertengahan, serta tercemarnya praktik-praktik keagamaan Islam 

oleh amalan dan kepercayaan yang tidak bersumber pada Al-Qur‘an 

dan Hadits. Mereka mendasarkan pemikirannya pada satu asumsi 

bahwa, Negara-negara Islam telah tertinggal dibandingkan Negara-

negara Barat. Karena itu, mereka mencanangkan perlunya ―penafsiran 

ulang Islam yang fleksibel dan berkelanjutan, sehingga umat Islam bisa 

mengembangkan institusi-institusi pendidikan, hukum, dan politik 

yang sesuai dengan kondisi modern‖.334 Kelompok pertama cenderung 

                                                           
332 Of. cit. Zuly Qodir, …. Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua, 
hlm. 44. 
333 Lihat Albert Hourani, Arabi Thought in the Liberal Age 1789-1939, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984, hlm. 34, sebagaimana diacu Suaidi Asyari, Nalar 
Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 
2009, hlm. 31. 
334 John L. Esposito, ed. at al., The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 
Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 118; sebagaimana dikutip Suaidi 
Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris, Penerbit 
LKiS, Jogjakarta, 2009, hlm. 31. 
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radikal-puritan;335 sedangkan kelompok yang kedua cenderung lebih 

moderat. 

Inspirasi dan sumber intelektual gerakan Islam modernis 

berasal dari Wahhabisme (paham Wahhabi), paham yang dikem-

bangkan atas ide-ide Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab (1703-1791), 

serta ide-ide para reformis Islam di Timur Tengah, seperti: Jamaluddin 

al-Afghani (1838-1897), Muhammad ‗Abduh (1849-1905), dan Rasyid 

Ridha (1865-1935).336 Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab adalah seorang 

pemurni akidah Islamiah yang terinspirasi oleh pemikiran Ibn 

Taymiyah—sarjana tauhid (unitarianisme) abad ke-14, dan madzhab 

hukum Islamnya Ahmad Ibn Hanbal [Imam Ahmad Ibn Hambali), 

yang wafat pada tahun 855 Hijriah, atau sekitar tahun 1460-an Masehi. 

Pemikiran keempat tokoh tersebut, bisa dibilang, sangat mirip, meski 

tidak sebangun; apalagi secara personal antara Jamaluddin al-Afghani, 

Muhammad ‗Abduh, dan Rasyid Ridha memiliki kedekatan hubungan 

yang bisa dibilang sangat erat.337 Hubungan di antara ketiganya 

(Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‗Abduh, dan Rasyid Ridha) 

adalah hubungan guru dan murid. Jamaluddin al-Afghani adalah 

gurunya Muhammad Abduh; dan Muhammad Abduh adalah gurunya 

Rasyid Ridha. Dengan ungkapan lain, Rasyid Ridha adalah murid 

Muhammad Abduh; dan Muhammad Abduh adalah murid Jamaluddin 

al-Afghani. Karena itulah, bagi siapa pun, sebelum membahas gerakan 

Islam modernis, menjadi sangat penting untuk memahami tokoh-tokoh 

gerakan Islam modernis berikut pemikirannya.  

                                                           
335 Mereka memiliki prinsip yang kaku, dan cenderung mengklaim bahwa kelompok 
merekalah yang paling benar, sebagai penganut Islam murni, dank arena itu, mereka 
merasa bertanggung jawab untuk memurnikan keislaman muslim lainnya yang tidak 
berpegang pada paham teologi Islam dan beribadah yang sama seperti mereka. 
sebagaimana dikemukakan Khaled Aboe El Fadl, salah satu sikap muslim puritan 
adalah menampilkan ―rasa permusuhan supremasi secara berhadap-hadapan terhadap 
orang lain‖. Khaled Aboe El Fadl, The Place of Tolerance in Islam, dalam The Boston 
Review, Desember 2001/Januari 2002; sebagaimana dikutip Suaidi Asyari, Nalar Politik 
NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2009, 
hlm. 32. 
336 Ibidum, Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 26. 
337 Ibidum, Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 26. 



Perlawanan Politik Santri 

228 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab (1703-1791[1792]) 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab, yang biasa dikenal sebagai: 

Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, adalah seorang pemurni akidah 

Islamiyah kelahiran Nejd tahun 1703, yang ide-ide atau gagasan-

gagasan pemikirannya melahirkan paham Wahhabi (Wahhabisme).338 

Ayahnya adalah seorang ahli fiqh (hukum Islam) bermadzhab Hanbali 

[Hambali]. Pada masa mudanya, Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab 

belajar tentang Islam di Madinah, kemudian merantau ke Basra selama 

4 tahun, ke Bagdad selama 5 tahun, lalu ke Kurdistan, ke Namdan, dan 

ke Isfahan. Di Isfahan, Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab belajar filsafat 

dan tasawuf.339 

 Di depan telah disinggung bahwa, Muhammad Ibn-‗Abd al-

Wahhab terinspirasi oleh pemikiran Ibn Taymiyah—sarjana tauhid 

(unitarianisme) abad ke-14, dan madzhab hukum Islamnya Ahmad Ibn 

Hanbal [Imam Ahmad Ibn Hambali), yang wafat pada tahun 855 

Hijriah, atau sekitar tahun 1460-an Masehi. Konon, dengan semangat 

puritanismenya, Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab berusaha untuk 

membersihkan ajaran dan praktik-praktik keagamaan Islam dari 

perilaku-perilaku bid‘ah, dan mengembalikannya kepada ajaran Islam 

murni. Menurut para penganut Wahhabisme, Al-Qur‘an dan hadits 

nabi adalah satu-satunya sumber hukum. Karena itu, gerakan Wahhabi 

cenderung—untuk tidak mengatakan: selalu—menunjukkan permu-

suhan yang ekstrem terhadap produk-produk intelektual klasik atau 

Tradisionalis, mistisime, dan madzhab-madzhab dalam Islam:340 

madzhab Syafi‘i yang didasarkan pada pemikiran Imam Muhammad 

bin Idris asy-Syafi‘i; madzhab Maliki yang didasarkan pada pemikiran 

Imam Malik bin Anas; madzhab Hanafi yang didasarkan pada 

pemikiran Imam Abu Hanifah an-Nu‘man; dan madzhab Hanbali yang 

didasarkan pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Gerakan 

                                                           
338 Lihat Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit 
LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 162-163.  
339 Lihat Ensiklopedi Indonesia (Edisi Khusus), Jilid 7, yang diterbitkan oleh P.T. 
Ichtiar Baru—van Hoeve, Jakarta, 1987, hlm. 3862. 
340 Lihat Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java 
Sentris, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2009, hlm.35. 
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Wahhabi menyerukan agar umat Islam kembali kepada keaslian Islam 

yang lurus dengan memegang teguh praktik agama yang sebenar-

benarnya. Untuk itu, para pengikut Wahhabisme cenderung 

mengabaikan usaha untuk menafsirkan Islam dari sudut pandang 

historis dan kontekstual; dan menganggap penafsiran historis Islam 

sebagai penggerogotan terhadap Islam yang benar dan murni.341 

Gerakan Wahhabi, gerakan yang berkembang atas dasar ide-ide 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab [Muhammad Ibnu Abdul Wahab] 

muncul pada tahun 1747 [ada yang menyebut muncul sekitar tahun 

1744],342 sebagai reaksi keras Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab dan 

para pengikutnya terhadap berkembangnya praktik-praktik takhayul 

dan khurafat di tanah Arab dan sekitarnya yang, menurutnya, sudah 

mengarah kepada perbuatan syirik. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, 

kemudian dikenal sebagai tokoh utama dan pendiri gerakan ini.  

Menurut informasi, Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab 

[Muhammad Ibnu Abdul Wahab] dan para pengikutnya sendiri, 

sebenarnya, menolak sebutan ―Wahhabi‖. Bahkan, istilah ―Wahhab-

isme‖ sendiri dianggap sebagai ejekan oleh para penganutnya. Istilah 

―Wahhabisme‖ diberikan kepada gerakan ini oleh lawan-lawannya, 

dan kemudian oleh para sarjana yang mempelajari gerakan ini. Dalam 

buku doktrin mereka, para penganut Wahhabi menggambarkan dan 

menempatkan dirinya sebagai salafis, bukan Wahhabis.343 Mereka 

menamakan dirinya muwah hidun atau penganut tauhid karena 

ajarannya didasarkan pada ad-da‘wah ila at-tauhid. Ajakan ber-tauhid 

melalui pemurnian ajaran-ajaran Islam dengan membersihkan Islam 

dari bid‘ah, seperti pemujaan para wali, ziarah kubur, minta syafaat, 

mengucapkan ushalli sebelum takbiratul ihram, qunut, tawasul, 

tarekat, menolak shalat taraweh 22 rekaat, dan lain-lain.344  

                                                           
341 Ibidum, Suaidi Asyairi, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, hlm. 35. 
342 Of. cit., Ensiklopedi Indonesia, hlm. 3862. 
343 Ibidum, Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah …., Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2009, hlm. 35. 
344 Ibidum, Ensiklopedi Indonesia, hlm. 3862; dan Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam,…, 
hlm. 161. 
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Di atas juga telah disinggung bahwa, kaum Wahhabi menganut 

madzhab Hambali [Hanbali] dan ajaran-ajaran Taymiyah. Pada saat 

Muhammad Ibn Sa‘ud berkuasa, ajaran Wahhabi mendapat dukungan 

penuh sang Raja, Muhammad ibn Sa‘ud, dan putranya yang bernama 

‗Abd al-Aziz. Mereka ikut mengembangkan ajaran Wahhabi, bahkan, 

dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Wahhabi diterima dan 

diadopsi oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai paham resmi 

keagamaan Negara.345  

Para pemimpin Wahhabi mengembangkan dan menyebar-

luaskan ajaran Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab hingga ke luar 

Semenanjung Arab melalui para Jemaah Haji yang datang ke Makkah. 

Karena itu, muncullah gerakan-gerakan Wahhabi di kawasan Afrika 

Utara, seperti Sannusiyya di India yang dipelopori oleh Shari‘at Allah 

dan Sayyid Ahmad, tahun 1786-1831; dan secara historis termasuk 

Gerakan Padri di Sumatera Barat pada awal tahun 1800-an.346  

Gerakan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dimulai dari Nejd, 

kampung halamannya sendiri, di wilayah Saudi Arabia sekarang. 

Menurut informasi, gerakan-gerakan Wahhabi sangat radikal, dan tak 

jarang anarkhis. Sebagaimana dikutip Philip K. Hitti (1980) dan Faisal 

Ismail (2002), menurut Othman Bishr: 

―…… semangat kaum Wahhabi untuk membersihkan 
doktrin Islam dari praktik-praktik pemujaan terhadap orang-
orang suci dan praktik-praktik bid‘ah, khurafat, dan takhayul 
berlangsung secara keras dan radikal. Radikalisme gerakan 
mereka terlihat, antara lain, pada cara-cara mereka merusak 
kompleks pema-kanan di Karbala pada tahun 1801, 
menduduki kota Makkah pada tahun 1803 dan Madinah pada 
tahun berikutnya, menghancurkan batu nisan dan 
membersihkan kota-kota tersebut dari praktik-praktik 
pemujaan kuburan keramat dan penyembahan terhadap 
orang-orang [yang  di-]suci[kan].347 

                                                           
345 Ibidum, Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam,…, hlm. 165. 
346 Ibidum, Ensiklopedi Indonesia, hlm. 3862. 
347 Lihat Philip K. Hitti, History of the Arabs, The Mcmillan Press Ltd., London, 1980, 
hlm. 740-741; dan Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, 
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Kutipan tersebut menambah daftar panjang pembenaran 

rekaman sejarah Islam yang menyatakan bahwa gerakan ―…Wahhabi 

penuh pertumpahan darah lantaran mereka menggasak dan meneror 

tanpa pandang bulu siapa pun yang tidak bergabung dengan 

mereka.‖.348 

Pada tahun 1818, kekuasaan Wahhabi di Hijaz (Arab Saudi) 

diruntuhkan oleh pasukan Muhammad Ali, setelah Muhammad Ali 

bertindak atas nama kerajaan Ottoman memimpin sendiri operasi 

militer ke Semenanjung Arab pada tahun 1813-1815. Tetapi, karena 

ajarannya telah mengakar di Hijaz dan Nejd, pada tahun 1940, atas 

pimpinan Faisal—yang berhasil melarikan diri dari tahanan di Mesir, 

Wahhabi bangkit kembali.349  

Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) & Pemikirannya 

Jamaluddin al-Afghani lahir di Afghanistan pada 1838 [ada yang 

menyebut tahun 1839], dan meninggal dunia di Istambul pada tahun 

1897. Dalam sejarah pemikiran dan gerakan Islam, Jamaluddin al-

Afghani dikenal sebagai tokoh pembaruan Islam, sekaligus sebagai 

tokoh politik. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa pemikiran-

pemikiran dan karier politiknya lebih cemerlang dibandingkan dengan 

pemikiran-pemikirannya dalam hal pembaharuan Islam; meski 

gerakan-gerakan politiknya dijalani dalam rangka pembaharuan Islam. 

 Jamaluddin al-Afghani mengawali karier politiknya sebagai 

pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan ketika 

berusia 22 tahun; dan tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1864, 

dalam usia 25 tahun, ia diangkat menjadi penasehat Sher Ali Khan. 

Karier politik al-Afghani terus melejit. Beberapa tahun setelah 

diangkat sebagai penasehat Sher Ali Khan, ia diangkat oleh 

                                                                                                                                    
Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 163. Unsur-unsur kalimat (kata ‗yang‖, prefik, 
dan sufik) yang tertera dalam tanda kurung […] adalah tambahan penulis. 
348 dan Of. cit., Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah …., Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2009, hlm. 36. 
349 Ibidum, Ensiklopedi Indonesia, hlm. 3862; dan Of. cit., Suaidi Asyari, Nalar Politik 
NU dan Muhammadiyah …., Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2009, hlm. 36. 
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Muhammad A‘zam Khan menjadi Perdana Menteri. Namun, ketika 

Afghanistan menga-lami pergolaan politik pada tahun 1869 akibat 

intervensi Inggris, al-Afghani berseberangan dengan faksi yang 

didukung penjajah Inggris. Phak yang didukungnya, ternyata, kalah; 

dank arena itu, demi keamanan dan kenyamanannya, ia memilih 

meninggalkan Afghanistan dan mengasingkan diri ke India. Di India, 

al-Afghani hanya bertahan selama dua tahun. Sebab, di India, 

kehidupan pribadinya juga merasa tertekan karena India juga jatuh ke 

tangan penguasa Inggris. Karena itu, pada tahun 1871, ia meninggalkan 

India dan menetap di Kairo, Mesir.350  

 Dikisahkan, pada masa-masa awal kedatangannya di Mesir, al-

Afghani tidak terjun dan aktif dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, 

ia menjauhkan diri dari persoalan-persoalan politik. Sekitar lima tahun, 

ia berkecimpung dalam bidang keilmuan dan kesusastraan Arab. Dalam 

kurun waktu inilah, al-Afghani mulai menancapkan pengaruhnya 

kepada para pengikutnya. Menurut keterangan Muhammad Salam 

Madkur, sebagaimana dikutip Nasution (1975), beberapa orang 

muridnya, di kemudian hari, menjadi tokoh-tokoh ternama di Mesir. 

Beberapa murid al-Afghani yang dimaksud, antara lain: Muhammad 

Abduh, dan Sa‘ad Zaglul—seorang tokoh perang kemerdekaan Mesir.351 

 Pada tahun 1876, al-Afghani kembali terjun ke dunia politik 

praktis, setelah campur tangan Inggris dalam soal politik di Mesir 

semakin meningkat. Ia bergabung dengan Freemason Mesir, 

perkumpulan para aktivis politik di Mesir. Di sinilah, al-Afghani 

bertemu dengan Pangeran Taufik, putra Mahkota Mesir. Pada tahun 

1879, al-Afghani turut membidani lahirnya partai politik nasional baru 

di Mesir yang dinamai Partai Al-Hisb al-Watani. Dengan slogan ―Mesir 

untuk Orang Mesir‖, partai ini dengan gigih memperjuangkan 

kebebasan pers, pendidikan yang universal, dan memperjuangkan 

                                                           
350 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 
Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cetakan ke-14 Tahun 2011, hlm. 43. 
351 Muhammad Salam Madkur, Al-Hakim al-Sair Jamal al-Din al-Afghani, Kairo, 1962, 
hlm. 54; sebagaimana dikutip Harun Nasution dalam Pembaharuan dalam Islam, 
Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cetakan ke-14 
Tahun 2011, hlm. 43-44. 
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masuknya unsur-unsur Mesir dalam militer. Kedekatannya dengan 

Pangeran Taufik, dan atas dukungan Partai Al-Hisb al-Watani, inilah 

yang mendorong al-Afghani untuk menggulingkan Khedewi Ismail, 

Raja Mesir yang berkuasa saat itu. Dukungan al-Afghani yang begitu 

kuat terhadap Putra Mahkota, karena Taufik berjanji, setelah menjadi 

Raja, ia akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang menjadi 

tuntutan Partai Al-Hisb al-Watani. Celakanya, setelah menjadi 

Khadewi, atas tekanan penjajah Inggris, pada tahun 1879, Taufik justru 

mengusir al-Afghani dari Mesir.352 

 Setelah diusir Raja Taufik dari Mesir, al-Afghani mengasingkan 

diri ke Paris, Perancis. Di Paris, al-Afghani mengumpulkan orang-

orang Islam dari India, Mesir, Afrika Utara, Syiria, dan lai-lain, dalam 

rangka memperkuat persaudaraan Islam, membela Islam, dan 

memajukan umat Islam itu. Perkumpulan itu dinamai Al-Urwah al-
Wusqa. Mereka menerbitkan Majalah dengan nama sesuai dengan 

nama perkumpulannya: Al-Urwah al-Wusqa. Melalui terbitan inilah, 

pikiran-pikiran al-Afghani terus disebarluaskan. Tetapi, terbitan ini 

tidak berumur panjang, karena membatasi peredarannya, khususnya ke 

Negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaannya.353 

 Jamaluddin al-Afghani, sepertinya juga seorang diplomat 

ulung. Ia cukup kampiun dalam berdiplomasi. Buktinya, pada saat 

berada dipengasingan di Paris, al-Afghani dipercaya untuk melakukan 

perundingan dengan Sir Randolph Churchil dan Drummond Wolf 

tentang masalah Mesir dan penyelesaian pemberontakan Al-Mahdi di 

Sudan. Wolf meminta al-Afghani untuk memperbaiki hubungan antara 

Kerajaan Usmani, Persia, dan Pakistan dalam rangka menentang politik 

Rusia di Timur Tengah. Bukti lainnya adalah: pada tahun 1889, al-

Afghani diundang oleh Syah Nasir al-Din ke Persia untuk membantu 

menyelesaikan konflik Persia-Rusia akibat politik pro-Inggris yang 

dianut Pemerintah Persia.354  

                                                           
352 Ibid,  Harun Nasution, halaman 44. 
353 Of. cit, Harun Nasution, halaman 45. 
354 Ibidum. 
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 Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa, selain sebagai 

seorang politisi, dan diplomat ulung, al-Afghani juga seorang pemikir 

pembaharuan Islam. Dalam konteks pembaharuan Islam, inti 

pemikiran al-Afghani adalah tentang absolutisme Islam. Menurut al-

Afghani, Islam adalah agama yang selalu relevan dengan semua bangsa, 

semua zaman, dan semua keadaan. Islam tidak akan lekang oleh 

kemajuan zaman. Menurut al-Afghani, Islam akan tetap sesuai dengan 

siapa pun, bangsa mana pun, kapan pun, di mana pun, dan dalam 

keadaan bagaimana pun. Dengan pendiriannya itu, al-Afghani menolak 

anggapan bahwa, kemunduran yang terjadi di kalangan umat Islam 

karena ke-Islam-an yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut 

al-Afghani, umat Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan 

ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, dan mengikuti ajaran-ajaran yang 

bersumber dari luar Islam, serta merebaknya konflik-konflik yang 

terjadi antar-umat Islam sendiri. Menurut al-Afghani, kalau nampak 

tidak ada kesesuaian antara ajaran-ajaran Islam dengan zaman yang 

berubah, maka penyelesaiannya adalah melalui interpretasi baru 

terhadap ajaran-ajaran Islam dengan ijtihad. Menurut al-Afghani, 

untuk memulihkan keadaan umat Islam yang mengalami kemunduran, 

umat Islam harus kembali pada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, 

dengan menyucikan hati, berbudi pekerti luhur, dan bersedia 

berkorban untuk kepentingan umat. Selain itu, corak pemerintahan 

yang otokratis harus diubah menjadi corak pemerintahan yang 

demokratis, yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, dan 

menjunjung tinggi hukum.355 

Jamaluddin al-Afghani meninggal dunia pada tahun 1897 di 

Istambul, setelah lima tahun menetap di Istambul atas undangan Sultan 

Abdul Hamid. Al-Afghani diundang ke Istambul pada tahun 1892, 

sebagai staf ahli kerajaan dalam rangka pelaksanaan politik Islam yang 

direncanakan Istambul. Sultan Hamid berharap, pengaruh al-Afghani 

yang begitu besar di Negara-negara Islam akan sangat membantu dalam 

pelaksanaan politik Islam yang diagendakan Istambul tersebut.356 

                                                           
355 Ibidum, Harun Nasution, hlm. 48. 
356 Ibidum, Harun Nasution, hlm. 45. 
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Muhammad Abduh (1849-1905) & Pemikirannya 

Di depan telah disinggung bahwa, Muhammad Abduh adalah salah 

seorang murid Jamaluddin al-Afghani. Abduh lahir di Mesir pada akhir 

masa kekuasaan Muhammad Ali (1805-1849). Ayah Muhammad 

Abduh bernama Hasan Khairullah berasal dari Turki, tetapi telah lama 

tinggal di Mesir; dan ibunya adalah keturunan bangsa Arab. Secara 

pasti, waktu dan tempat kelahiran Muhammad Abduh tidak dapat 

diketahui. Umumnya, orang menggunakan tahun akhir kekuasaan 

Muhammad Ali sebagai tahun kelahirannya.357  

 Menurut riwayatnya, sebelum melanjutkan studi di al-Azhar, 

kepribadian dan perilaku Abduh muda sangat dipengaruhi oleh Syekh 

Darwisy Khadr, salah seorang pamannya yang pernah belajar agama 

Islam dan Tasawuf (Tarekat Syadili) di Libia dan Tripoli.358 Pada tahun 

1866, setahun setelah menikah, Muhammad Abduh melanjutkan studi 

di Al-Azhar. Di sini lah, Muhammad Abduh bertemu dengan 

Jamaluddin al-Afghani, yang kelak menjadi gurunya. Ketika itu, al-

Afghani sedang berkunjung ke Mesir dalam perjalanan ke Istambul. 

Muhammad Abduh memanfaatkan momentum itu dengan [bersama 

teman-temannya] mengunjungi al-Afghani di penginapannya yang tak 

jauh dari Al-Azhar. Pertemuan inilah yang meninggalkan kesan yang 

mendalam bagi Abduh. Keinginan Abduh untuk belajar kepada al-

Afghani pun bak gayung bersambut. Pada tahun 1871, al-Afghani 

datang lagi ke Mesir, dan menetap di Mesir. Abduh mulai belajar 

filsafat di bawah bimbingan Jamaluddin al-Afghani.359  

                                                           
357 Selain karena kebiasaan orang desa—bapak-ibu Abduh adalah orang biasa yang 
tinggal di desa—yang tidak menganggap penting dokumentasi waktu kelahiran anak-
anaknya, kekacauan yang terjadi di Mesir pada masa-masa akhir kekuasaan 
Muhammad Ali diduga mempunyai andil yang besar soal ini. Sebagaimana 
dikemukakan Harun Nasution (1975), pemerintahan Muhammad Ali menggunakan 
cara-cara kekerasan dalam memungut pajak. Hal ini membuat para petani di desa-desa 
berpindah-pindah tempat tinggal guna menghindari kejaran aparat pemungut pajak. 
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Penerbit 
Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cetakan ke-14 Tahun 2011, hlm. 49. 
358 Ibid. Nasution, hlm. 51. 
359 Ibid. Nasution, hlm. 52. 
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Pada tahun 1877, Muhammad Abduh berhasil menyelesaikan 

studinya di Al-Azhar, dan mendapat gelar Alim. Setelah 

menyelesaikan studinya, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar dan 

kemudian di Dar al-Ulum. Tetapi, dua tahun kemudian—pada tahun 

1879, ketika al-Afghani diusir dari Mesir atas desakan penguasa Inggris 

dan atas tuduhan keterlibatannya dalam gerakan menentang Khadewi 

Taufik, Abduh dibuang ke luar Kota Kairo, karena turut campur tangan 

soal pengusiran gurunya. Setelah satu tahun dalam pengasingan, ia 

diijinkan kembali ke Kairo, dan kemudian diangkat menjadi Redaktur 

surat kabar resmi Pemerintah Mesir, Al-Waqa‘i Misriyah yang membe-

ritakan kepentingan-kepentingan nasional Mesir. 

 Mengikuti jejak gurunya, Muhammad Abduh juga terjun dalam 

kegiatan-kegiatan politik praktis. Ketika terjadi ―Revolusi Urabi Pasya‖, 

Abduh turut memainkan peranan penting.360 Akibatnya, pada akhir 

tahun 1882, Abduh ditangkap, dipenjara, dan kemudian dibuang ke 

luar negeri—mula-mula ke Beirut, dan kemudian ke Paris. Saat berada 

di Paris bersama al-Afghani inilah, Abduh dan al-Afghani melun-

curkan Al-Urwah al-Wusqa, Majalah yang salah satunya bertujuan 

untuk melakukan pembaharuan dalam agama, dengan memberantas 

takhayul dan bidah-bidah yang masuk dalam Islam, menepis paham 

jabariah (fatalism) yang berkembang di kalangan umat Islam, 

meningkatkan mutu pendidikan, serta membela Islam dari permainan 

politik negara-negara Barat.  

 Dalam konteks politik keagamaan, pemikiran-pemikiran 

Muhammad Abduh tak jauh berbeda dengan pemikiran Jamaluddin al-

Afghani, gurunya. Menurut Muhammad Abduh, yang menyebabkan 

terjadinya kemunduran di kalangan umat Islam adalah paham Jumud—

paham yang menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada tradisi—

                                                           
360 Peristiwa ini terjadi setelah perwira-perwira [asli] Mesir di bawah pimpinan Urabi 
Pasya melakukan perlawanan terhadap perwira-perwira Turki dan Sarkas yang 
menguasai tentara Mesir. Mereka berhasil membongkar dominasi perwira-perwira 
Turki dan Sarkas, dan akhirnya berhasil menguasai pemerintahan. Dengan tampilnya 
golongan nasionalis dalam pemerintahan Mesir, membuat penguasa Inggris mulai 
terganggu kepentingannya di Mesir. Karena itu, pada tahun 1882, Inggris membom 
Alexandria dari laut; dan Mesir pun berhasil dikuasai Inggris. Ibid., halaman 52  
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yang terdapat di kalangan umat Islam sendiri; bukan karena ajaran-

ajaran Islam yang tidak sesuai dengan gerak zaman. Para penganut 

paham Jumud, umumnya, memiliki kepatuhan yang buta terhadap para 

ulama, taklid kepada para ulama terdahulu, terjebak dalam pemujaan 

yang berlebihan terhadap syekh dan wali, tawakhal, serta berserah 

penuh pada nasib dan takdir. Kehidupan para penganut paham jumud 
menjadi sangat fatalistik, dan tidak percaya pada kada dan kadar yang 

memahami bahwa segala sesuatu terjadi menurut hukum sebab-akibat. 

Para penganut Jumud, umumnya, menolak perubahan; dan karena itu, 

kehidupan mereka menjadi beku dan statis. Menurut Abduh, paham 

ini sengaja ditanamkan oleh orang-orang bukan Arab dengan tujuan 

penguasaan politik dunia Islam.361 Dengan paham Jumud, mereka akan 

dengan mudah dikuasai. 

 Jadi, tak berbeda dengan al-Afghani, Muhammad Abduh 

berpendapat bahwa, yang menyebabkan terjadinya kemunduran umat 

Islam adalah sikap umat Islam sendiri yang telah meninggalkan ajaran-

ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itu, untuk membangkitkan 

kembali umat Islam, tidak ada cara lain kecuali mengeluarkan ajaran-

ajaran yang dianggap bid‘ah dari tubuh Islam; dan kembali ke ajaran-

ajaran Islam yang semula sebagaimana yang terdapat di zaman salaf, 

yaitu zaman ulama-ulama besar sahabat Nabi. Muhammad Abduh juga 

sepaham dengan anjuran Muhammad Abd al-Wahab bahwa, ajaran-

ajaran Islam perlu disesuaikan dengan keadaan zaman melalui 

interpretasi baru, karena keadaan zaman terus berubah. Ajaran 

Muhammad Abduh juga mengikuti ajaran Ibn Taimiyah bahwa, ajaran 

Islam terdiri atas dua kategori: ibadat dan muamalat, ibadah dan 

muamalah, agamawi dan kemasyarakatan. Ajaran-ajaran mengenai 

ibadah yang tertea dalam Al-Qur‘an dan Hadits bersifat mutlak, tegas, 

dan terperinci; sedangkan ajaran-ajaran tentang kemasyarakatan yang 

ada dalam Al-Qur‘an dan Hadits hanya bersifat umum, dan karena itu 

harus diterjemahkan (diinterpretasikan) disesuaikan dengan keadaan 

zaman. Hal penting lain yang juga layak dicatat dari ajaran Muhammad 

                                                           
361 Muhammad Abduh dalam Al-Islam Din al-Ilm wa al-Madinah, sebagaimana dikutip 
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Penerbit 
Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cetakan ke-14 Tahun 2011, hlm. 53. 
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Abduh adalah pendapatnya tentang ketata-negaraan. Abduh berpen-

dapat bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi. Muhammad Abduh juga 

berpendapat bahwa, setiap pemerintah harus bersikap adil terhadap 

rakyat; dan sebaliknya, kepada pemerintah yang demikian, rakyat juga 

harus patuh.362 

 Ajaran Muhammad Abduh tentang keagamaan sangat 

menekankan penggunaan akal. Menurut Abduh, Islam adalah agama 

yang rasional—yang memandang akal mempunyai kedudukan tinggi 

dalam Islam. Menurutnya, dalam Islam, menggunakan akal adalah 

salah satu dari dasar-dasa Islam. Baginya, ilmu-ilmu pengetahuan 

modern yang berdasar pada hukum alam (sunnatullah) tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Keduanya berasal 

dari Tuhan. Karena itu, ilmu pengetahuan modern yang berdasar 

sunnatullah dan Islam sebenarnya yang berdasar wahyu Allah, tidak 

bisa dan tidak mungkin bertentangan. Kepercayaan akan kekuatan akal 

inilah yang membawa Abduh dalam keyakinan bahwa manusia 

mempunyai kebebasan dalam kemauan dan perbuatan (qadariyah).363 

 Tahun 1885, Muhammad Abduh kembali ke Beirut melalui 

Tunis, dan mengajar di Beirut; sebelum akhirnya—atas perjuangan 

teman-temannya yang salah satu orang di antaranya berkebangsaan 

Inggris—ia diijinkan kembali ke Mesir. Pada tahun 1888, Muhammad 

Abduh diijinkan kembali ke Mesir, tetapi tidak boleh mengajar. 

Pemerintah Mesir takut kalau pandangan dan sikap politiknya 

―meracuni‖ (mempengaruhi) para mahasiswa. Sekembalinya dari 

Beirut, Abduh bekerja sebagai hakim di salah satu mahkamah. Tahun 

1894 diangkat menjadi anggota Majlis A‘la dari Al-Azhar; dan lima 

tahun kemudian, tahun 1899, ia diangkat menjadi Mufti Mesir. 

Muhammad Abduh meninggal dunia di Mesir pada tahun 1905 dalam 

usia 56 tahun, tujuh tahun setelah ia kembali ke Mesir dan setelah 

enam tahun menjadi Mufti Mesir.  

 

                                                           
362 Of. cit., Nasution, Pembaharuan dalam Islam …, halaman 58. 
363 Of. cit. Nasution, hlm. 56-57. 
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Rasyid Ridha (1865-1935) & Pemikirannya 

Rasyid Ridha, lahir pada tahun 1865, di Al-Qalamun, sebuah desa di 

Lebanon yang letaknya tak jauh dari Kota Tripoli, Syria. Konon, Rasyid 

Ridha adalah keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Karena itu, 

Rasyid Ridha memakai gelar Al-Sayyid di depan namanya. 

Setelah melampaui pendidikan dasar di Madrasah Tradisionalis 

di Al-Qalamun, pada tahun 1882, ia melanjutkan studinya di Madrasah 

al-Wataniah al-Islamiah di Tripoli, sekolah yang didirikan oleh Syaikh 

Husain al-Jisr—seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ie 

modern. Tetapi, setelah sekolahnya ditutup karena tidak mendapat 

dukungan dari pemerintah kerajaan Usmani, Rasyid Ridha 

melanjutkan sekolahnya di salah satu sekolah agama di kota yang 

sama,Tripoli. Awalnya, ia mengenal pemikiran Jamaluddin al-Afghani 

dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah al-Wusqa, majalah 

yang diterbitkan oleh al-Afghani dan Muhammad Abduh pada saat 

berada di pengasingan, di Paris. Karena merasakan ide-ide al-Afghani 

dan Abduh sejalan dengan pemikiran modern yang diterima dari 

Syaikh Husain al-Jisr, Rasyid pun berkeinginan untuk bergabung 

dengan al-Afghani dan Abduh di Istambul. Keinginan Ridha tersebut 

tidak terwujud, karena al-Afghani dan Abduh telah diusir dari Mesir. 

Beruntung, ketika Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di 

Beirut, Rasyid Ridha mendapat kesempatan untuk bertemu dan 

berdialog dengan Muhammad Abduh. Menurut informasi, pertemuan-

pertemuan dan dialog-dialog Rasyid Ridha dengan Abduh sangat 

terkesan di hati Rasyid. 

Pada tahun 1898, Rasyid Ridha hijrah ke Mesir; dan beberapa 

bulan kemudian, ia menerbitkan Majalah yang diberi nama Al-
Manar—yang kemudian menjadi Majalah terkenal. Dalam terbitan 

perdananya, Ridha menjelaskan bahwa tujuan penerbitan majalah Al-
Manar tak berbeda dengan tujuan penerbitan majalah Al-Urwah al-
Wusqa yang digagas al-Afghani dan Muhammad Abduh; yakni untuk 

mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, memajukan dan 

menyejahterakan kehidupan umat, menghilangkan faham fatalism 
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yang terdapat di kalangan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari 

paham-paham yang menyimpang yang dibawaoleh tarekat-tarekat 

tasawuf, serta membela Islam dari serangan politik Negara-negara 

Barat. 

Point penting lain dari pemikiran Rasyid Ridha adalah tentang 

perlu adanya tafsiran modern atas ajaran-ajaran dalam Al-Qur‘an. 

Untuk itu, Rasyid Ridha meminta Muhammad Abduh untuk menulis 

tafsir modern. Pada awalnya, Abduh menolaknya; tetapi, atas desakan 

terus-menerus dari Rasyid, Abduh pun pada akhirnya menyanggupi 

untuk memberikan kuliah tafsir Al-Qur‘an. Keterangan-keterangan 

Abduh dicatat oleh Rasyid Ridha untuk kemudian, atas persetujuan 

Abduh, dipublikasikan melalui Al-Manar. Dari sinilah munculnya 

[versi] tafsir Al-Qur‘an yang kemudian dikenal dengan sebutan Tafsir 
Al-Manar.364 

 Sebagai pengagum Jamaluddin al-Afghani dan murid 

Muhammad Abduh, pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha tidak berbeda 

jauh dengan pemikiran-pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan 

pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Sebagaimana al-Afghani dan 

Abduh, Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa, kemunduran umat 

Islam terjadi karena umat Islam tidak lagi menganut ajaran-ajaran 

Islam yang sebenarnya. Menurut Ridha, masuknya bidah-bidah ke 

dalam Islam membuat perbuatan-perbuatan mereka menyimpang dari 

ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu bid‘ah yang mendapat 

tantangan keras Rasyid Ridha adalah ajaran Syekh-syekh Tarekat yang 

menyatakan bahwa kehidupan duniawi tidak penting, tawakal, serta 

pemujaan dan kepatuhan yang mutlak kepada syekh dan wali. 

 Seturut jejak gurunya, Rasyid Ridha juga menjunjung tinggi 

akal manusia, meski tidak setinggi penghargaan terhadap akal yang 

diberikan oleh Muhammad Abduh, gurunya. Ridha berpendapat 

                                                           
364 Menurut informasi, Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah Tafsir Al-
Qur‘an sampai ia meninggal dunia pada tahun 1905. Muhammad Abduh sempat 
memberikan tafsiran sampai ayat 125 Surat Al-Nisa—Jilid III dari Tafsir Al-Manar. 
Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 
Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cetakan ke-14 Tahun 2011, hlm. 62. 
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bahwa, akal dapat digunakan untuk ajaran-ajaran tentang hidup 

kemasyarakatan; dan bukan untuk ibadat. Karena itu, menurut Ridha, 

Ijtihad dalam ibadat tidak diperlukan lagi. Ijtihad hanya diperlukan 

untuk hal-hal yang menyangkut muamalat (hidup kemasyarakatan). 

Rasyid Ridha juga sependapat dengan al-Afghani tentang perlunya 

membangun kembali kesatuan umat Islam. Ia juga melihat bahwa, 

salah satu faktor penyebab terjadinya kemuduran umat Islam adalah 

perpecahan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Karena itu, untuk 

memperbaiki keadaan umat Islam, umat Islam sendiri harus bersatu 

atas dasar keyakinan yang sama, bukan kesatuan bahasa dan bangsa. 

Rasyid Ridha tidak sependapat dengan gerakan nasionalisme yang 

dipelopori Mustafa Kamil di Mesir dan gerakan nasionalisme Turki 

yang dipelopori Turki Muda. Ridha berpendapat bahwa, dalam Islam, 

nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat. 

Menurut Rasyid Ridha, persaudaraan dalam Islam tidak mengenal 

perbedaan tanah air, perbedaan bahasa, dan perbedaan bangsa.365 

Rasyid Ridha meninggal dunia pada bulan Agustus 1935, sekembalinya 

mengantar Pangeran Ibn Sa‘ud ke kapal di Suez, dalam usia 70 tahun. 

Penaklukan Arab Saudi oleh kelompok Wahhabi pimpinan Ibnu Sa‘ud 

Ibnu Sa‘ud, yang bernama lengkap Abdul Aziz Ibnu Sa‘ud, adalah 

pengikut ajaran Muhammad ibn-‗ Abd Al-Wahhab yang sangat 

militan. Abdul Aziz Ibnu Sa‘ud, yeng kemudian dikenal sebagai pendiri 

Kerajaan Saudi Arabia, lahir pada tahun 1880, dan meninggal dunia 

pada 10 Nopember 1953. Masa kecilnya dilalui bersama keluarganya di 

Kuwait sebagai pengungsi untuk menghindar dari [kekejaman] 

kekuasaan Turki.366 

Pada tahun 1900, ketika masih berusia 20 tahun, Ibnu Sa‘ud 

telah menguasai Riyadh; dan dua-belas tahun kemudian, pada usia 32 

tahun, berhasil menguasai Nejd—kota kelahiran Muhammad ibn-‗ Abd 

Al-Wahhab, gurunya. Sepak terjang Ibnu Sa‘ud memang luar biasa. 

                                                           
365 Of. cit., Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam,…, hlm. 65. 
366 Ensiklopedi Indonesia—edisi khusus, Penerbit PT. Ichtiar Baru—van Hoeve, 
Jakarta, 1987, hlm. 51. 
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Pada tahun 1924, Ibnu Sa‘ud menyerang Hijaz; dan dalam waktu 

sekitar satu tahun, ia berhasil merebut Tha‘if, Mekkah, dan Madinah 

dari tangan Syarif Husein raja Hasyimiah di Hijaz. Setelah 

menaklukkan Syarif Husein raja Hasyimiah, pada tahun 1925, Ibnu 

Sa‘ud menobatkan dirinya sebagai raja Hijaz dan Nejd. Satu tahun 

kemudian, pada 1926, Ibnu Sa‘ud juga berhasil merebut ‗Asir dari 

kekuasaan Amir Al-Idris, dan enam tahun kemudian, pada tahun 1932, 

memproklamasikan Kerajaan Saudi Arabia.367 

Menurut sejarahnya, gerakan Wahabi muncul pada tahun 1747 

di Nejd, di wilayah Saudi Arabia sekarang. Tokoh utama gerakan 

Wahabi adalah Muhammad ibn-‗ Abd Al-Wahhab—biasa dieja: 

Muhammad Ibnu Abdul Wahab, anak seorang ahli hukum Islam (fiqih) 

bermazab Hambali. Muhammad ibn-‗ Abd Al-Wahhab lahir di Nejd, 

wilayah Saudi Arabia sekarang pada tahun 1703, dan meninggal dunia 

pada tahun 1791.368 Spirit gerakan ini adalah pemurnian ajaran Islam 

dari berbagai pengaruh luar, seperti praktik-praktik pemujaan terhadap 

orang-orang suci, serta praktik-praktik bid‘ah, khurafat, dan tahayul, 
maupun praktik-praktik keagamaan lain yang dianggap tidak Islami. 

Gerakan pemurnian ajaran Islam yang diprakarsai Muhammad ibn-‗ 

Abd Al-Wahhab ini mengusung slogan ―Kembali kepada Qur‘an dan 

Hadits!‖.369 

 Menurut Uthman Bishr—sebagaimana dikutip Philip K. Haiti 

(1980: 740-741) dan Faisal Ismail (2013: 163), gerakan pemurnian 

ajaran Islam yang diprakarsai Muhammad ibn-‗ Abd Al-Wahhab ini 

sangat radikal dan dalam aksi-aksinya kental dengan kekerasan. Pada 

tahun 1801, para pengikut Muhammad ibn-‗ Abd Al-Wahhab merusak 

kompleks pemakaman di Karbala, menduduki kota Makkah dan 

Madinah (1803-1804), serta membersihkan kota-kota tersebut dari 

praktik-praktik pemujaan terhadap orang-orang [yang dianggap] suci 

                                                           
367 Ibid., Ensiklopedi Indonesia—edisi khusus, hlm. 51. 
368 Ensiklopedi Indonesia—edisi khusus, Penerbit PT. Ichtiar Baru—van Hoeve, 
Jakarta, 1987, hlm. 3862; dan bandingkan dengan Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam, 
Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 
Jogjakarta, 2013, hlm. 162. 
369 Ibid., Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, hlm. 161. 
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dengan menghancurkan nisan dan kuburan-kuburan yang dikera-

matkan.370 Ketika itu, selain membantai lima ribu orang Syi‘ah, mereka 

juga membongkar kubah makam Husein—cucu Nabi Muhammad 

S.A.W., dan menjarah seluruh kota.371 

 Sejak saat itu, paham Wahabi terus bertumbuh dan berkem-

bang menjadi sangat subur, terutama sejak Abdul Aziz Ibnu Sa‘ud 

menguasai Makkah dan Madinah setelah mengalahkan Syarif Husein 

pada tahun 1925. Bahkan, sejak saat itu pula, ajaran Wahabi diterima, 

diadopsi, dan ditetapkan sebagai paham resmi kerajaan Saudi Arabia.372 

Entah atas dasar apa, tidak terlalu jelas mengapa dalam perkembangan 

selanjutnya, gerakan ini dikenal sebagai gerakan Islam Modernis. 

 Berdasarkan uraian di atas, kalau tradisi ziarah kubur dianggap 

sebagai ciri kuat kelompok Muslim Tradisionalis, berarti, keberadaan 

kelompok Islam Tradisionalis sudah berkembang sejak sebelum 

gerakan Wahabi mulai digulirkan pada tahun 1747. Jadi, munculnya 

gerakan Wahabi—yang kemudian dikenal sebagai gerakan Islam 

Modernis tersebut—hanya mempertegas identitas Islam Tradisionalis 

yang berkembang pada saat itu. Dengan demikian, bertitik tolak dari 

peristiwa sejarah tersebut, nampak jelas bahwa, apa yang terjadi di 

Hindia Belanda pada awal abad ke-20, tak lebih sebagai ―reduplikasi‖ 

dari peristiwa keagamaan yang terjadi di Saudi Arabia seabad 

sebelumnya; dan kelahiran Nahdlatoel Oelama adalah bentuk kongkret 

dari respons kalangan muslim Tradisionalis di Hindia Belanda atas 

―serangan‖ kelompok muslim Modernis tersebut. Itu berarti, aliran 

keagamaan Islam Tradisionalis itu sendiri, sebenarnya, juga sudah 

berkembang di Indonesia sejak lama sebelum gerakan Islam Modernis 

melanda negeri ini. 

                                                           
370 Ibid., Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam,…. Hlm. 161. 
371 Juan R.I. Cole dan Nikki R. Keddie (eds.), Shi‘ism and Social Protest, Yale University 
Press, New Haven, 1986, hlm. 232; sebagaimana dikutip Faisal Ismail dalam Pijar-pijar 
Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 
Jogjakarta, 2013, hlm. 163. 
372 Ibid., Faisal Ismail, Pijar-pijar Islam,…. Hlm. 162. 
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Gerakan Islam Modernis di Indonesia dan Berdirinya Nahdhatoel 
Oelama 

Gerakan Islam Modernis di Indonesia 

Menurut Taufik Abdullah, sebagaimana diacu dua sejarawan Indonesia, 

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Gerakan 

modernisme Islam di Hindia Belanda sudah mulai tumbuh dan 

berkembang sejak akhir abad ke-18; ketika Tuanku Kota Tua—seorang 

ulama dari kampung Kota Tua di Daratan Agam, Sumatra Barat, mulai 

mengajarkan pembaruan-pembaruan ke-Islam-an warga masyara-

katnya. Menurut Tuanku Kota Tua, masyarakat Islam di Daratan Agam 

telah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Karena itu, 

Tuanku Kota Tua mengajak dan menunjukkan bagaimana ber-Islam 

sesuai al-Qur‘an dan Sunnah Nabi.373 Salah satu murid Tuanku Kota 

Tua yang menjadi ulama yang sangat terkenal adalah Tuanku nan 

Renceh dari kampung Bansa di Kamang. 

 Pada awal abad ke-19, gerakan modernisme Islam di Sumatera 

Barat semakin kuat, setelah beberapa orang ulama Minangkabau 

pulang Haji dari Makkah, dan membawa pengaruh paham 

fundamentalisme dan puritanisme Wahhabi. Menurut Laporan Sjech 

Djilal Eddin [Jalaluddin] (1857), sebagaimana dikutip Dobbin (1983), 

pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, di Sumatera Barat, 

khususnya di sekitar Kota Tua, mengalami peningkatan perdagangan 

dan limpahan kekayaan baru oleh perdagangan akasia dan kopi dari 

desa-desa di pegunungan yang merupakan tetangga Agam. Karena itu, 

orang-orang yang berhasil dalam perdagangan mampu naik haji ke 

Makkah.374 Menurut beberapa sumber, pada tahun 1803, ada tiga orang 

                                                           
373 Lihat Taufik Abdullah, Adat and Islam, an Examination of Conflict in Minangkabau, 
majalah Indonesia vol. II, Modern Indonesia Project, Cornell University, Oktober 
1966; sebagaimana diacu Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 
Sejarah Nasional Indonesia IV,  Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1984-Cetakan Kedelapan, 1993, hlm. 169. 
374 Lihat Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, 
Central Sumatra 1784-1847, Curzon Press, London, 1983. Edisi Indonesia buku ini 
telah terbit dua kali. Pertama kali diterbitkan oleh INIS (Indonesians-Nederlands 
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ulama Minangkabau yang pulang haji. Mereka adalah: Haji Miskin dari 

Pandai Sikat, Haji Sumanik dari Delapan Kota, dan Haji Piabang dari 

Tanah Datar.375 Selama melakukan kunjungan haji di Makkah, mereka 

menyaksikan secara langsung bagaimana kaum Wahhabi di Makkah 

meluruskan [ajaran] agama dan membasmi bid‘ah. Dari pengalaman 

itu, setelah kembali ke tanah air, mereka ingin mengimplementasikan 

pengalamannya di kampung halamannya, di Minangkabau.376 Menurut 

David Joel Steinberg (1986: 144) sebagaimana dikutip Faisal Ismail 

(2002: 166), setibanya di Minangkabau, beberapa orang Minangkabau 

yang pulang Haji tersebut melakukan kampanye dan mengajak kaum 

muslim di Minangkabau untuk kembali kepada kemurnian Islam.377 

Gerakan itu, kemudian dikenal dengan gerakan Padri.378 Menurut 

keterangan William R. Roff (1987: 166), untuk mengaktualisasikan ide-

ide Wahhabisme, kaum Padri juga meniru gaya pendahulunya 

(induknya), kaum Wahhabi di Timur Tengah, yang dengan tidak 

segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dengan mengusir, 

                                                                                                                                    
Cooperation in Islamic Studies, tahun 1992, dengan judul: Kebangkitan Islam dalam 
Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatra Tengah,1784-1847. Sedangkan terbitan 
yang kedua, diterbitkan oleh Komunitas Bambu, Tahun 2008, dengan judul: Gejolak 
ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847. Untuk 
kepentingan studi ini, secara khusus, perhatikan edisi Komunitas Bambu, hlm. 198 dan 
202. 
375 Lihat lagi Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah 
Nasional Indonesia IV, 1993, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1984-Cetakan Kedelapan, 1993,hlm. 167-183; dan Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, 
Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 163. 
376 Lihat Taufik Abdullah, Adat and Islam, an Examination of Conflict in Minangkabau, 
majalah Indonesia vol. II, Modern Indonesia Project, Cornell University, Oktober 
1966; sebagaimana diacu Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 
Sejarah Nasional Indonesia IV, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1984-Cetakan Kedelapan, 1993, hlm. 169. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, Pengantar 
Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium, jilid 1, Penerbit 
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987-Cetakan Kelima, 1999, hlm. 377-378. 
377 David Joel Steinberg, ed.., In Search of Southeast Asia: A Modern History, 
University of Hawaii Press, Honolulu, 1986, hlm. 144. Ibidum, Faisal Ismail, Pijar-Pijar 
Islam,…hlm. 166. 
378 Ibidum Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia IV, 1993, hlm. 167-183; Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia 
Baru….., hlm. 377-383; dan Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam,…hlm. 166. 
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bahkan membunuh para ketua adat dan para pemimpin lokal yang 

menghalang-halangi gerakan mereka.379  

Para tokoh adat yang didukung oleh warga masyarakat adat 

pun tidak menyerah. Mereka melakukan perlawanan; dan perlawanan 

keras mereka mengakibatkan pecahnya perang Saudara, yang 

kemudian dikenal dengan nama Perang Padri, tahun 1821-1837. Taufik 

Abdullah, sejarawan terkemuka Indonesia, juga mempunyai pendapat 

yang serupa. Menurut Taufik Abdullah, Perang Padri adalah perang 

antara pengikut aliran Wahhabi dengan Saudara-Saudara seagama 

mereka, karena para pengikut Wahhabi menganggap kehidupan 

masyarakat adat [Minangkabau] tidak sesuai dengan ajaran Islam.380 

 Di Jawa, gerakan modernisme Islam baru mulai tumbuh pada 

awal abad ke-20. Menurut informasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 

pemimpin Islam modernis dari Jogjakarta, baru mulai memperkenalkan 

ide-de pembaharuan Islam yang didapatnya semasa belajar di Makkah, 

pada tahun 1905. Sebelumnya, selama beberapa tahun, Ahmad Dahlan 

mempelajari Islam di Makkah. Selama di Makkah, Ahmad Dahlan 

menggeluti ide-ide Ibnu Taimiyah, dan gagasan-gagasan pemikiran 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab. Selain mempelajari ajaran 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab, Ahmad Dahlan juga mempelajari 

ajaran Muhammad Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan 

Rasyid Ridha, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh pembaharuan Islam. 

Menurut beberapa sumber, gerakan pemurnian ajaran Islam di Hindia 

Belanda yang berslogan ―Kembali kepada al-Qur‘an dan Hadits‖ 

                                                           
379 William R. Roff, Southeast Asian Islam in the Nineteenth Century, dalam P. M. 
Holt at. All. Eds., The Cambridge of Islam. Vol. 2., Cambridge University Press, 1987, 
hlm. 166; sebagaimana dikutip Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan 
Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 166. Mengenai cara-cara kekerasan 
yang dipakai oleh Tuanku nan Renceh dan Haji Miskin, selengkapnya dapat dilihat 
dalam Sejarah Nasional Indonesia IV yang ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro 
dan Nugroho Notosusanto, Penerbit Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, 1974-Cetakan Kedelapan 1993, hlm. 167-172. 
380 Taufik Abdullah, Islam di Indonesia, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1974, hlm. 61; 
sebagaimana dikutip Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, hlm. 166. 
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tersebut disambut dengan sangat antusias oleh para pendukungnya di 

Hindia Belanda (Faisal Ismail 2002: 161-162; Fealy 2003: 31-32).381  

Antara tahun 1910-an hingga 1920-an, gerakan Islam modernis 

di Indonesia mulai dilembagakan atau diinstitusionalisasikan dalam 

beberapa bentuk organisasi berdasarkan varian-varian yang berkem-

bang di dalamnya. Beberapa organisasi Islam modernis yang berdiri di 

Hindia Belanda pada masa-masa itu, antara lain: Muhammadiyah yang 

didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) pada tahun 1912, 

tepatnya pada tanggal 18 Nopember 1912;382 al-Irsyad didirikan pada 

tahun 1914, ada yang menyebut tahun 1913; dan Persatuan Islam—

disingkat ―Persis‖—yang didirikan oleh Ahmad Hasan di Bandung pada 

tahun 1923.383 Selain organisasi-organisasi keagamaan, organisasi 

lainnya yang juga didirikan oleh kaum Modernis di Hindia Belanda 

pada awal abad ke-20 adalah Sarekat Islam yang merupakan kelanjutan 

dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi di Solo pada 

11 Nopember 1905. Tokoh utama Sarekat Islam adalah H.O.S. 

Tjokroaminoto (1883-1934) dan Haji Agus Salim (1884-1954). Sebagai-

mana dicatat Faisal, visi dan misi Sarekat Islam sangat dipengaruhi ide-

ide politik al-Afghani.384 

 Meski tidak seradikal dan sekeras para pendahulunya di Timur 

Tengah dan di Minangkabau, Sumatera Barat, yang cenderung 

                                                           
381 Lihat Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit 
LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 161-162.; Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 
1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 31-32. 
382 Sebagaimana dikemukakan Qodir (2010), sebelum mendirikan Muhammadiyah, 
Kiai Achmad Dahlan belajar kepada Ahmad Sorkati, Mohammad Ibn Abdul Wahab—
yang kemudian dikenal sebagai penyebar aliran Wahabi, Jamaliddin al-Afghani, 
Mohammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Mohammad Rasyid Ridha, di Timur Tengah. 
Merekalah yang membentuk pemahaman Islam Kiai Dahlan. Meski demikian, Kiai 
Dahlan tidak sekeras Mohammad Ibn Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah, dua gurunya, 
yang cenderung memahami Islam secara leterlij (tekstualis). Lihat Zuly Qodir, 
Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua, 
Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2010, hlm. 15; Lihat juga Syarifuddin Jurdi, 
Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, Penerbit Pustaka 
Pelajar, 2010, hlm. 71-82; dan Greg Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm. 29. 
383 Ibidum, Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 29 
384 Ibidum Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam,… hlm. 168-169. 
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anarkhis, gerakan kaum modernis di Jawa juga melakukan penye-

rangan terhadap kelompok Islam Tradisionalis. Mereka mempersa-

lahkan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan kaum muslim 

Tradisionalis, seperti tarekat—praktik-praktik zikir yang bernuansa 

paham dan amalan sufistik (mengingat Tuhan dengan menyebut asma 

Allah secara berulang-ulang), amalan slametan, praktik talkin—

membisikkan syahadat kepada jenazah sebelum dikuburkan, kewajiban 

membaca doa Qunut pada shalat shubuh, mengucapkan niat (ushalli) 
sebelum shalat, menolak shalat tarawih sepanjang 23 rekaat, menolak 

ziarah kubur, dan lain-lain. Bagi para aktivis gerakan pembaruan Islam 

Modernis, amalan-amalan yang bersumber pada teologi Asy‘ariyah itu 

dianggap melanggengkan keterbelakangan dan mengajarkan fatalisme 

atau keprasrahan hidup yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam 

yang murni.385  

Selain itu, kaum modernis juga menuduh teologi Asy‘ariyah 

tidak rasional, anti ilmu, dan melemahkan nalar.386 Bertitik tolak dari 

pernyataan Imam Abu al-Hasan al-Asy‘ari: 

―… bahwa tidak ada kebaikan dan keburukan di bumi ini 
kecuali yang dikehendaki Allah; bahwa segala sesuatu ada/ 
terjadi dengan kehendak Allah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Agung; bahwa seseorang tidak mampu melakukan sesuatu 
sebelum Allah melakukannya dan ia tidak bisa tidak memer-
lukan Allah serta tidak mampu lepas dari pengetahuan Allah 
yang Maha Perkasa lagi Maha Agung; bahwa tidak ada pencipta 
selain Allah; dan bahwa perbuatan hamba ditentukan oleh 
Allah, sebagaimana dalam Firman-Nya [sebagaimana tertulis 
dalam Surat al-Saffât 37: 96]: ‗Dia telah menciptakan kalian dan 

apa yang kalian kerjakan‘‖,387  

                                                           
385 Lihat Haedar Nashir, Islam Syariat, Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia, yang 
diterbitkan atas kerja sama Maarif Institute dan Penerbit Mizan, Bandung, 2013, hlm. 
152; dan lihat juga Machasin, Islam Dinamis, Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralitas, 
Terorisme suntingan Abdul Wahid Hasan, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2011. Hlm. 116. 
386 Ibid. Machasin, Islam Dinamis…. 2011, hlm. 117. 
387 Sebagaimana dikemukakan Machasin, ayat ini merupakan perkataan Nabi Ibrahim 
kepada kaumnya yang menyembah berhala. Ibidum, Machasin, Islam Dinamis…. 2011, 
hlm. 116. 
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kaum modernis mengritik teologi Sunni terlalu menekankan 

kekuasaan Allah dan menonjolkan kelemahan manusia. Akibatnya, 

para penganut teologi Asy‘ariah cenderung pasif dan apatis terhadap 

kehidupan.388 

Terkait dengan kecaman kaum modernis terhadap praktik 

talkin, menarik untuk mengutip pandangan Ahmad Hassan, seorang 

tokoh Persatuan Islam (Persis), sebagaimana dikutip Howard M. 

Federspiel (1970) dan Faisal Ismail (2002) berikut ini: 

―(1) Al-Qur‘an menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal 
dunia tidak bisa diajari apa pun. (2) Imam-imam ahlul hadits 
menyatakan tidak ada satupun riwayat yang kuat dari Nabi 
yang membenarkan talkin. (3) Imam Ahmad [Ibnu Hanbal] 
menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat seseorang mela-
kukan talkin, kecuali orang-orang Syiria ketika Abdul 
Mughirah meninggal dunia, dan pada waktu itu seorang 
datang dan melakukan talkin. (4) Tidak ada hadits yang 
mengindikasikan bahwa Nabi, sahabat-sahabatnya, atau 
imam-imam Mujtahidin pernah melakukan talkin; (5) 
Mengajari orang mati tidak hanya ditolak oleh agama, tetapi 
juga menurut akal dapat dianggap sebagai sikap orang gila. (6) 
Menurut  al-Qur‘an, tobat orang-orang yang mendekati ajal 
tidak diterima. Atas dasar alasan ini, lalu bagaimana orang 
bertalkin untuk orang yang sudah mati di kuburan memiliki 
dasar kebenaran?389 

 Serangan-serangan kaum modernis terhadap kaum Tradi-

sionalis tersebut, tak pelak, membuat suasana kehidupan keagamaan di 

Hindia Belanda ketika itu menjadi kurang kondusif; bahkan kental 

dengan aroma konflik. Karena itu, untuk membangun hubungan yang 

harmonis antara kaum Islam Modernis dan kaum Islam Tradisionalis, 

Sarekat Islam menginisiasi diadakannya Konggres Islam, dengan tujuan 

untuk memperkecil perbedaan pandangan di kalangan umat Islam di 

                                                           
388 Ibid. Machasin, Islam Dinamis…. 2011, hlm. 117. 
389 Ahmad Hassan, Mengajar Orang Mati, Sual-Djawab No. 2, 14; sebagaimana dikutip 
Howard M. Federspiel dalam Persatuan Islam, Islamic Reform in Twentieth Century; 
majalah Indonesia, Modern Indonesia Priject, Southeast Asia Program, Cornell 
University, 1970, hlm. 61; dan dikutip ulang oleh Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, 
Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 170-171. 
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Hindia Belanda, khususnya mengenai cabang-cabang (furu‘iyah) 

hukum Islam dan masalah-masalah keagamaan yang dipersoalkan; serta 

untuk membangun kerja sama antar-umat Islam di Hindia Belanda. 

Konggres Islam pertama dilaksanakan di Cirebon pada 03 Oktober 

sampai dengan 02 Nopember 1922, yang diikuti oleh perwakilan dari 

dua kelompok muslim yang berkonflik, kelompok muslim Modernis 

dan kelompok muslim Tradisionalis. Tokoh dari kelompok muslim 

Tradisionalis hadir K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Asnawi; 

sedangkan tokoh Islam Modernis yang hadir, antara lain, K.H. Mas 

Mansur dari Muhammadiyah. 

 Menurut informasi, Konggres Islam ini berubah menjadi ajang 

saling menghujad, dan saling meng-kafir-kan. Kaum Islam modernis 

menuduh dan menstigmatisasi kaum Islam Tradisionalis musyrik dan 

sebagai penganut politeisme; dan sebaliknya, kaum Tradisionalis 

menuduh dan menstigmatisasi kaum modernis sebagai golongan 

kafir.390 Konggres ini, akhirnya, mencapai persetujuan bahwa dasar 

ajaran Islam adalah al-Qur‘an dan Hadits; dan penafsiran al-Qur‘an 

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.391 Dua tahun 

kemudian, Konggres Islam serupa diadakan lagi di Surabaya pada 24-26 

Desember 1924. Konggres Islam kedua ini membahas soal ijtihad 

(interpretasi perseorangan mengenai isi al-Qur‘an dan Hadits); serta 

ajaran Muhammadiyah dan ajaran Al-Irsyad. Setelah melalui 

perdebatan yang cukup panjang, kongres ini akhirnya menyepakati 

bahwa Muhammadiyah dan Al-Irsyad tidak sama dengan Wahhabi, 

dan tidak menyimpang dari madzhab-madzhab hukum Islam; 

sedangkan, mereka yang melakukan tawasul (tawasshuth) tidak 

dianggap kafir.392 Selain itu, para pemimpin Islam Modernis dan 

                                                           
390 Deliar Noer, The Modernis Movement in Indonesia, hlm. 227, sebagaimana dikutip 
Fealy dalam Ijtihat Politik Ulama, hlm. 31. 
391 Ibid. 
392 Istilah tawasul (tawasshuth) sering diartikan sebagai ―sistesisme‖ dalam arti sebagai 
jalan tengah di antara dua sikap yang ekstrem. Dalam konteks praktik keagamaan, 
tawasshuth tidak dapat disamakan dengan sinkretisme karena tujuannya tidak untuk 
mencampur-adukkan semua untsur ritual; melainkan lebih kea rah membawa Islam 
kepada ―segala sesuatu yang baik‖, dan tidak diragukan bahwa kebaikan terletak di 
antara dua titik ekstrem (ujung tatharruf). Menurut Achmad Sidiq, dalam Kithah, hlm. 
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pemimpin Islam Tradisionalis juga bersepakat bahwa pintu ijtihad 

masih terbuka dan dapat dilakukan oleh mereka yang memahami 

Bahasa Arab dan menguasai teks-teks al-Qur‘an dan Hadits, menguasai 

ijma‘ ulama (kesepakatan ulama), mengetahui alasan-alasan 

diturunkannya al-Qur‘an dan Hadits. 

 Bertitik tolak dari berbagai persoalan dalam hubungannya 

dengan kelompok Islam Tradisionalis sebagaimana terurai di atas, 

pertanyaan penting yang dapat dan perlu diajukan adalah: corak Islam 

Modernis yang seperti apakah yang berkembang di Indonesia? Kalau 

kita menyimak sejarah perjalanan kelompok Islam Modernis di 

Indonesia sejak awalnya—di Minangkabau pada akhir abad ke-18 

hingga awal abad ke-19, nampak bahwa, seluruh varian (corak) 

pemikiran Islam Modernis masuk di negeri ini. Tetapi, dari waktu ke 

waktu, yang muncul ke permukaan selalu silih-berganti, antara yang 

konservatif, revivalis, progresif, dan yang moderat;393 bahkan 

kombinasi-kombinasi dari berbagai varian tersebut: radikal-funda-

mentalis, neo-fundamentalis, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat 

corak Islam Modernis yang masuk ke, dan berkembang di, Sumatera 

Barat pada awal abad ke-19, nampak lebih bercorak fundamentalis-

radikal, lebih dekat dengan kaum Salafi-Wahhabi—memper-juangkan 

pemurnian Islam dari hal-hal yang bersifat bid‘ah dan takhayul dengan 

cara-cara yang keras dan tidak jarang anarkhis. Tetapi, kalau kita 

melihat Islam Modernis yang dikembangkan Ahmad Dahlan di Jawa, 

nampak lebih moderat. Memang benar, ketika berada di Arab Saudi, 

Ahmad Dahlan mempelajari ajaran-ajaran Muhammad Ibn Abdul 

Wahhab (Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab) yang terinspirasi ajaran 

Ibnu Taymiyah. Tetapi, Ahmad Dahlan tidak terpaku pada ajaran 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab. Selain mempelajari ajaran 

Muhammad Ibn-‗Abd al-Wahhab, Ahmad Dahlan juga mempelajari 

ajaran Muhammad Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan 

                                                                                                                                    
48, sebagaimana dikutip Fealy (2003: 79) pengertian tatharruf  berhubungan dengan 
prinsip bahwa lebih baik mencari titik temu antara dua pandangan yang berlawanan 
dari pada memilih salah satu di antaranya. 
393 Lihat Zuly Qodir, Muhammadiyah Studies:Reorientasi Gerakan dan Pemikiran 
Memasuki Abad Kedua, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2010, hlm. 43. 
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Rasyid Ridha yang lebih moderat. Seperti dikemukakan Qodir (2010), 

Ahmad Dahlan, rupanya, lebih banyak terpengaruh ajaran Muhammad 

Abduh dan Rasyid Ridha ketimbang Muhammad Ibn Abdul Wahhab 

dan ajaran Ibnu Taymiyah.394 Karena itu, corak modernisme Islam yang 

diusung Ahmad Dahlan cenderung lebih moderat. 

 Pada masa-masa selanjutnya, eksistensi kelompok-kelompok 

yang ada di Hindia Belanda [Indonesia] terus mengalami pasang-surut, 

sesuai watak rezim penguasa di negeri ini. Pada masa awal 

kemerdekaan Indonesia, ketika rezim penguasa Orde Lama Soekarno 

bersikap longgar, kelompok-kelompok fundamentalis dan revivalis 

banyak muncul ke permukaan; tetapi, pada masa Orde Baru Soeharto 

yang represif, mereka lebih banyak ―tiarap‖. Rupanya, mereka tidak 

mau mengambil risiko dibubarkan karena dituduh makar, subversive, 

dan sejenisnya. Maka dari itu, setelah Soeharto tumbang, dan iklim 

politik di Indonesia lebih liberal, lebih terbuka, dan lebih demokratis, 

kelompok-kelompok yang semula ―tiarap‖ mulai bermunculan. 

Beberapa di antaranya adalah: FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut 

Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), dan kelompok-

kelompok keagamaan Salafis dan Wahhabis lainnya.395  

Muhhamadiyah, sebagai organisasi kelompok Islam Modernis 

terbesar di Indonesia, juga tak terbebas dari euphoria kejatuhan 

Soeharto dan perubahan watak rezim penguasa di negeri ini. 

Sebagaimana dikemukakan Qodir (2010), sejak era post-Soeharto yang 

disebut era reformasi Indonesia, pendulum Muhammadiyah bergeser 

ke kanan, ke arah revivalisme-fundamentalisme. Menurut Qodir, sejak 

Muhammadiyah berada di bawah pimpinan M. Din Syamsuddin, 

kelompok revivalis-fundamentalis berkembang cukup subur; 

sementara kelompok moderat-progresif mengalami kemunduran.396 

                                                           
394 Ibidum, Zuly Qodir, Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan 
Pemikiran…., hlm. 48. 
395 Ibidum, Zuly Qodir, Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan 
Pemikiran…., hlm. 45. 
396 Ibidum. 
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 Membicarakan tentang pergeseran pendulum arus pemikiran 

Muhammadiyah, menarik untuk dikemukakan di sini, apa yang 

dikemukakan Zuly Qodir (2010: 57-58) berikut: 

―[Tokoh-tokoh Islam Muhammadiyah] … seperti M. Amin 
Abdullah, Abdul Munir Mulkan, bahkan Buya Syafii Maarif 
[yang] merupakan figur Muhammadiyah [saja] acapkali 
[masih] dipersoalkan terkait dengan pemikiran-pemikirannya 
yang dianggap ―tidak sejalan dengan Muhammadiyah‖… 
[bahkan] ….. dengan bahasa yang agak kasar dan sedikit 
absolut(isme). [Kasus yang menimpa Amin Abdullah 
terjadi]…. ketika terbit buku Tafsir Sosial Hubungan 
Antaragama oleh PP Majlis Tarjih dengan Ketua Majlis ketika 
itu M. Amin Abdullah, diprotes oleh sebagian Pengurus 
Muhammadiyah. 

Sedangkan kasus yang menimpa Abdul Munir Mulkan 
…[terjadi]… ketika sosiolog Muhammadiyah ini 
mengusulkan perlunya dakwah kultural.…tuduhan bahwa 
Muhammadiyah akan melanggengkan tahayul, bid‘ah dan 
churafat-syirik gencar dialamatkan pada ... [-nya]. Sedangkan 
..[kasus]…yang menimpa Syafii Maarif adalah [kasus]… 
peluncuran buku Cermin untuk Semua: Kado 70 Tahun 
Ahmad Syafii Maarif, [Syafii Maarif] dituduh telah 
menanamkan bibit-bibit kultus individu pada [dirinya] 
…dan… ketika Syafii Maarif menjadi Imam shalat Idul Fitri 
di Masjid Istiqlal, …Buya Syafii dituduh telah tidak mentaati 
ajaran Nabi Muhammad yang memberi contoh sholat Idul 
Fitri di lapangan. Juga ketika Syafii Maarif tidak secara tegas 
mendukung pendirian Negara Islam dan penerapan Perda 
Syariah Islam di Indonesia dengan argumen yang berbeda, 
[ia] dituduh tidak lagi membela Islam dan Muhammadiyah. 
Inilah hal-hal yang dapat dikatakan perkembangan sepuluh 
tahun terakhir Muhammadiyah …[dari] pemahaman teologi 

modernis menjadi teologi Wahabi.‖397 

Dari catatan Zuly Qodir sebagaimana yang tertera dalam 

kutipan di atas, nampak sangat jelas bahwa, dalam tubuh 

Muhammadiyah sendiri, sekalipun usianya sudah lebih dari satu abad, 

pro-kontra, dan tarik-menarik, terkait dengan corak ke-Islam-annya 

                                                           
397 Ibidum, Zuly Qodir, Muhammadiyah Studies:Reorientasi Gerakan dan Pemikiran 
…., hlm. 57-58. Kata-kata dalam tanda […] adalah tambahan penulis. 
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(paham keagamaannya) masih terus berlangsung. Itu semua 

menunjukkan bahwa, ke-Islam-an Muhammadiyah pun tidaklah 

tunggal. Ada banyak varian yang tumbuh dan berkembang di 

dalamnya. 

Berdirinya Nahdlatoel Oelama 

Di Indonesia, Nahdhatoel Oelama atau Nahdlatoel Oelama, disingkat 

NO—yang kemudian berubah ejaan menjadi Nahdhatul Ulama atau 

Nahdlatul Ulama, disingkat NU menurut Ejaan [Bahasa Indonesia] 

yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1975,398 merupakan organisasi 

Islam terbesar di samping Muhammadiyah—organisasi Islam modernis 

yang didirikan oleh K.H. Achmad Dahlan di Jogjakarta pada tahun 

1912.399 Pada awalnya, Nahdlatoel Oelama didirikan sebagai jam‘ayah 
diniyah, sebagai organisasi keagamaan. Organisasi ini bergerak dalam 

bidang keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, dan pengembangan 

ekonomi jemaat. Pada masa-masa awal, kegiatan Nahdlatoel Oelama 
dikonsentrasikan pada peningkatan komunikasi antar-ulama, 

peningkatan mutu sekolah-sekolah Islam, seleksi kitab-kitab yang akan 

dipelajari di Pesantren, serta mendirikan lembaga-lembaga untuk 

membantu kegiatan ekonomi, khsususnya pertanian dan perdagangan, 

umat Islam.  Tetapi, dalam perjalanan sejarahnya, NU pernah menjadi 

bagian dari sebuah partai politik (Masyumi, 1945-1952); bahkan 

                                                           
398 Secara etimologis, ―Nahdhatoel Oelama [Nahdhatul Ulama]‖ merupakan adopsi dari 
kata-kata Bahasa Arab yang  berarti ―Kebangkitan Ulama‖. Nama Nahdhatoel Oelama 
(Nahdhatul Ulama) biasa juga disebut dan ditulis Nahdlatoel Oelama (Nahdlatul 
Ulama). Hal ini terjadi karena pengaruh transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin. 
Dalam literasi Arab, huruf ―ض.‖ ketika di-Latin-kan (ditransliterasikan dalam huruf 
Latin) biasanya ditulis ―dh‖ atau ―dl‖. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam 
Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan 
Pertama tahun 1975, Cetakan ke-14, Tahun 2011, hlm. ix. Karena itu, dalam studi ini, 
kedua ejaan tersebut akan dipakai secara bergantian, tanpa aturan yang ketat—kapan?, 
di mana?, dan dalam konteks apa? ejaan tersebut digunakan. 
399 Dari namanya, berdirinya Nahdhatoel Oelama merupakan respons atas diskriminasi 
dan pengucilan kelompok Islam tradisional d Indonesia oleh para pemimpin kelompok 
Islam modernis. Tetapi, juga bisa jadi, pemilihan kata ―kebangkitan‖ dalam namanya 
terinspirasi dari gerakan ―Kebangkitan Nasional‖ yang digelorakan oleh Dr. Sutomo 
pada tahun 1908. 
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pernah mentrans-formasikan diri dan berubah menjadi partai politik 

(Partai NU, 1952-1973). Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru 

pimpinan Soeharto memaksanya berfusi dengan Partai-partai Islam 

lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sebelum akhirnya 

menyatakan keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, menjadi 

jam‘ayah diniyah kembali sejak Muktamar NU di Situbondo pada 

tahun 1984. 

Dalam konteks ideologi Islam, Nahdhatoel Oelama merupakan 

organisasi Islam yang berhaluan Sunni. Dalam hal teologi dogmatis, 

para pendukung Nahdhatoel Oelama mengikuti ajaran-ajaran Abu al-

Hasan al-Asy‘ari [873-935 M] dan Abu Mansur al-Maturidi [852-944 

M]; dalam hal fiqh menganut madzhab Syafi‘i—salah satu dari empat 

madzhab Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali [Hambali]; dan 

dalam bidang sufisme, menganut pandangan Junaid al-Baghdadi [w. 

911] dan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali (450-505 

H/1058-1111 H)—yang menekankan praktik-praktik mistik yang 

mengacu pada syari‘at Islam.400  

Untuk memberikan pemahaman yang cukup memadai tentang 

keberadaan Islam Tradisionalis di Indonesia, pada paparan berikut akan 

disajikan uraian tentang Genealogi Kelompok Islam Tradisionalis serta 

berdirinya organisasi Kelompok Islam Tradisionalis di Indonesia yang 

kemudian dikenal sebagai kelompok Islam Nahdhatoel Oelama 
[Nahdlatoel Oelama]. Untuk mengenal lebih jauh mengenai kelompok 

Islam Tradisionalis ini, pada paparan berikut juga akan dibahas 

mengenai corak ke-Islam-annya, kultur organisasinya, kepemim-

pinannya, pemikiran politik keagamaannya, serta kiprahnya dalam 

percaturan politik di Indonesia. Untuk memperjelas dan mempertegas 

garis genealoginya, terlebih dahulu, akan disajikan uraian tentang 

                                                           
400 Lihat Mohammad Iskandar: Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi: Tokoh Kyai 
Tradisional Jawa Barat, dalam Prisma Majalah Pemikiran Politik, Sosial, dan Ekonomi, 
No. 2 Tahun XXII, 1993, hlm. 71; Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, 
Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 25.; dan Moch. Qasim Mathar: Al-Asy‘ariyah:Al-
Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Tokoh Lainnya, dalam M. Amin Nurdin dan 
Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012,  
hlm. 120. 
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sejarah perjalanan Islam dari masa tumbuh dan berkembangnya Al-
Khawarij pada masa-masa akhir kekuasaan al-Khulafa ar-Rasidun 
hingga lahirnya aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, yang menjadi 

kiblat Nahdhatoel Oelama. 

Kondisi-kondisi yang melatar-belakangi berdirinya Nahdlatoel Oelama 

Berbicara tentang sejarah berdirinya Nahdlatoel Oelama, pertanyaan 

penting yang harus diurai jawabnya adalah: Kondisi-kondisi seperti 

apakah yang mendorong K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan para kiai 

Pondok dari kelompok Islam Tradisionalis di Jawa untuk mendirikan 

organisasi tersebut? Menurut beberapa sumber, bertitik tolak dari 

peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa-masa menjelang 

didirikannya Nahdhatoel Oelama, dapat dicatat, sedikitnya ada tiga 

kondisi yang mendorong K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan para kiai 

Pondok Islam Tradisionalis di Jawa tersebut untuk mendirikan 

lembaga organisasi yang kemudian dinamai Nahdlatoel Oelama. Ketiga 

kondisi tersebut adalah: pertama, perkembangan Islam Modernis dan 

kebang-kitan kaum Wahhabi di Timur Tengah; kedua, marginalisasi 

kelompok Islam Tradisionalis oleh kelompok Islam Modernis di Hindia 

Belanda [sendiri]; ketiga, penetrasi kelompok Islam Modernis terhadap 

basis-basis masa Islam Tradisionalis di Jawa; dan keempat: Secara 

internal, adanya Kebutuhan Organisasi sebagai wahana bagi para ulama 

Islam Tradisionalis dalam membimbing masyarakat muslim 

Tradisionalis di Hindia Belanda. 

Perkembangan Islam Modernis dan kebangkitan kaum Wahhabi di 
Timur Tengah 

Sebagaimana dikemukakan Martin van Bruinessen—seorang 

antro-polog berkebangsaan Belanda yang telah banyak meneliti dan 

menulis tentang Nahdlatul Ulama, inisiatif K. H. Abdul Wahab 

Hasbullah dan para kiai dari kalangan Islam Tradisionalis di Jawa 

untuk mendirikan Nahdlatoel Oelama lebih sebagai respons terhadap 

perkembangan sosial-politik eksternal [internasional, khususnya di 

kawasan Timur Tengah] ketimbang kondisi sosial-politik, sosial-

ekonomi, dan sosial-keagamaan yang berkembang di Hindia Belanda 
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ketika itu.401 Martin van Bruinessen berpendapat bahwa, kondisi utama 

yang mendorong Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para kiai 

Tradisionalis di Hindia Belanda untuk mendirikan Nahdlatoel Oelama 

adalah ancaman gerakan Wahhabi terhadap praktik-praktik 

keagamaan kaum Islam Tradisionalis. Mereka khawatir, imbas gerakan 

Wahhabisme yang berkembang di Makkah dan sekitarnya, cepat atau 

lambat, akan mengancam eksistensi kaum Islam Tradisionalis di Hindia 

Belanda. Sebab, sebagaimana dikemukakan di atas, dengan dalih 

pemurnian Islam, kaum Wahhabi di Makkah dan sekitarnya telah 

menghancurkan banyak tradisi, dengan merusak tempat-tempat yang 

disucikan oleh kaum Tradisionalis. Bruinessen memang tidak 

menyangkal bahwa, kondisi sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-

keagamaan di Hindia Belanda pada masa-masa awal abad ke-20 juga 

menjadi faktor yang mendorong munculnya inisiatif Kiai Abdul 

Wahab Hasbullah dan para kiai [Islam] Tradisionalis untuk mendirikan 

Nahdlatoel Oelama. Tetapi, menurutnya, kondisi sosial-politik, sosial-

ekonomi, dan sosial-keagamaan di Hindia Belanda ketika itu bukanlah 

faktor utamanya.402  

Jadi, dalam perspektif ini dapat dikemukakan bahwa, kalau saja 

Ibnu Sa‘ud—yang berasal dari kelompok Wahhabi, kelompok Islam 

modernis-radikal yang melancarkan gerakan pemurnian Islam—tidak 

menjadi penguasa di Hijaz, dan dampak sosial politik Hijaz di bawah 

kekuasaan Ibnu Sa‘ud tidak mengimbas dengan kuat di Hindia Belanda, 

bisa jadi, organisasi kaum Islam Tradisionalis yang bernama 

Nahdhatoel Oelama, tidak akan pernah ada. Kemenangan Ibnu Sa‘ud 

yang berasal dari kelompok Wahhabi menjadi penguasa di Hijaz 

memang membawa perubahan suasana kehidupan keagamaan yang 

cukup besar, yang dalam batas pengertian tertentu dapat dibilang: 

menggoncangkan dunia Islam. Setelah Ibnu Sa‘ud berkuasa, situasi 

kehidupan keagamaan di kalangan umat Islam, tak terkecuali di Hindia 

Belanda, muncul ketegangan-ketegangan, terutama antara kaum 

                                                           
401 Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, 
Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1994, hlm. 18.  Lihat juga Suaidi Asyari, Nalar Politik NU 
dan Muhammadiyah, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2009, hlm. 75. 
402 Ibid. 
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Tradisionalis dan kaum modernis. Bagi kalangan Islam modernis, 

tampilnya Ibnu Sa‘ud yang berhaluan Wahhabi sebagai pucuk 

pimpinan kekuasaan politik di Hijaz disambut dengan baik. Tetapi, 

kaum Tradisionalis justru sebaliknya. Kaum Islam Tradisionalis 

khawatir, Ibnu Sa‘ud, pemimpin gerakan Wahhabi yang radikal itu 

akan membatasi ritual dan praktik-praktik keagamaan kaum 

Tradisionalis.403 

Sebagaimana telah disitir di atas, pada akhir abad ke-19 dan 

memasuki abad ke-20, gelombang gerakan modernisme Islam yang 

dipelopori oleh kaum Wahhabi di Hijaz sampai di Hindia Belanda 

[Indonesia pra-kemerdekaan]. Menurut informasi, beberapa ulama 

yang pergi [naik, ibadah] Haji ke Makkah, terpengaruh oleh gerakan 

ini; dan setelah pulang ingin melakukannya di negeri sendiri. Sejak saat 

itu, di Hindia Belanda berkembang gerakan Islam baru yang kemudian 

juga dikenal sebagai ―Islam modernis‖ yang berhaluan Wahhabi.  

Sama halnya gerakan ―induk-semangnya‖ di Timur Tengah, 

gerakan Islam Modernis di Hindia Belanda juga mengusung issu yang 

sama, pemurnian Islam. Mereka juga mengampanyekan agar praktik-

praktik keagamaan Islam dibersihkan dari amalan dan kepercayaan 

yang tidak bersumber dari Al-Qur‘an dan Hadits, seperti slametan 
beserta berbagai hal yang terkait dengannya. Dengan alasan tidak ada 

dasarnya dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi, selain menolak amalan 

slametan, kaum modernis juga menolak praktik talkin—membisikkan 

syahadat kepada jenazah sebelum dikuburkan, kewajiban membaca doa 

Qunut pada shalat shubuh, mengucapkan niat (ussalli) sebelum shalat, 

dan menolak shalat tarawih sepanjang 23 rekaat. Mereka juga menolak 

dan menganggap syirik tradisi ziarah ke makam orang-orang yang 

disucikan, karena—menurut mereka—mengharapkan berkah dari 

orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang suci atau yang 

disucikan, berarti menyekutukan Allah.404  

                                                           
403 Lihat Greg Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm. 32. 
404 Lihat lagi Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm.26 dan 28. 
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Kepentingan-kepentingan kaum Islam Tradisionalis di Hindia Belanda 
tidak diakomodasi oleh Konggres al-Islam di Bandung 

Kondisi kedua yang mendorong K.H. Abdul Wahab Hasbullah 

dan para Kiai Pondok dari kelompok Islam Tradisionalis di Jawa untuk 

mendirikan Nahdlatoel Oelama adalah marginalisasi kelompok Islam 

Tradisionalis oleh orang-orang Islam Modernis di Hindia Belanda 

[sendiri]. Berkembangnya kondisi ini berawal dari undangan kerajaan 

Saudi Arabia untuk berpartisipasi dalam konggres kekhalifahan di 

Makkah dalam rangka mendirikan kekhalifahan baru. Untuk itu, pada 

Konggres al-Islam keempat di Jogjakarta, 21-27 Agustus 1925, salah 

satu agendanya adalah membahas undangan Ibn Sa‘ud, raja Saudi 

Arabia, tersebut. Rupanya, pembahasan undangan raja Sa‘udi Arabia 

tersebut tidak tuntas; dan karena itu, diagendakan untuk dilanjutkan 

pada Konggres al-Islam berikutnya, yang rencananya akan diadakan di 

Bandung, Jawa Barat, pada awal tahun 1926. Persoalannya adalah: 

fasilitator Konggres al-Islam di Bandung yang didominasi oleh wakil-

wakil kelompok Islam Modernis lebih banyak mendengar usulan para 

pemimpin Islam Modernis untuk mengutus H.O.S. Tjokroaminoto dari 

Sarekat Islam dan K.H. Mas Mansour dari Muhammadiyah untuk 

menghadiri konggres kekhalifahan di Makkah tersebut. Keputusan 

Konggres itu, tak pelak, membuat kecewa perwakilan umat Islam 

Tradisionalis, karena usulan yang kemudian menjadi keputusan 

konggres itu, ternyata, telah mereka putuskan [sepakati] pada 

pertemuan para pemimpin Islam Modernis di Cianjur pada 08-10 

Januari 1926, tanpa sepengetahuan, dan tentu saja tanpa melibatkan, 

para pemimpin kaum Tradisionalis.  

Semula, para pemimpin Islam Tradisionalis berharap, utusan 

umat Islam di Hindia Belanda dalam konggres kekhalifahan di Makkah 

tersebut berasal dari unsur Islam Tradisionalis dan Islam Modernis. 

Sebab, sebelumnya, untuk menyambut gagasan pemerintah Mesir yang 

merencanakan untuk mengadakan konggres serupa (konggres 

kekhalifahan) pada tahun 1924—yang akhirnya tertunda,405 pada 04 

                                                           
405 Gagasan pemerintah Mesir untuk mengadakan konggres kekhalifana tersebut 
dilatarbelakangi oleh perkembangan politik Turki di bawah pemerintahan Mustafa 
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Oktober 1924, di Surabaya, para pemimpin Islam di Hindia Belanda 

telah membentuk ―Komite Khilafat‖ yang dibentuk khusus untuk itu. 

Komite ini diketuai oleh Wondoamiseno dari Sarekat Islam—sekaligus 

mewakili kelompok Islam Modernis, dan wakilnya: K.H. Abdul Wahab 

Hasbullah dari unsur Islam Tradisionalis. Karena itu, para pemimpin 

Islam Tradisionalis di Hindia Belanda merasa dikhianati, merasa 

ditelikung dari belakang, dan merasa dimarginalkan. Apalagi, setelah 

usulan K.H. Abdul Wahab Hasbullah agar utusan dari Hindia Belanda 

mengusulkan kepada kongres untuk meminta kepada pemerintah Saudi 

Arabia—yang dikuasai kelompok Wahhabi—tetap mempertahankan 

ajaran-ajaran dan praktik-praktik keagamaan empat madzhab yang 

sudah biasa dijalankan di Saudi Arabia ditolak oleh peserta Konggres 

al-Islam di Bandung. Itulah sebabnya, setelah mendapat restu dari K.H. 

Hasyim Ansy‘ari, K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan tiga rekannya 

yang mewakili umat Islam Tradisionalis dalam Konggres al-Islam di 

Bandung menyatakan keluar dari Komite Khilafat.406 

Penetrasi kelompok Islam Modernis terhadap basis-basis Islam 
Tradisionalis di Jawa 

Penetrasi kelompok Islam Modernis terhadap basis-basis Islam 

Tradisionalis di Jawa, terutama terkait dengan soal-soal sosial-ekonomi 

dan sosial-keagamaan yang berkembang di Hindia Belanda ketika itu 

merupakan salah satu kondisi yang mendesak para Kiai dari kalangan 

Islam Tradisionalis di Jawa untuk mendirikan organisasi yang 

kemudian dinamai Nahdlatoel Oelama. Bagi kelompok Islam 

Tradisionalis, kehadiran lembaga-lembaga (organisasi-organisasi) Islam 

modernis di Hindia Belanda dirasa mengusik ―ketenteraman‖ 

mereka;407 bukan saja terkait dengan aspek dogma dan ritual (praktik-

                                                                                                                                    
Kemal Attaturk. Pada tahun 1922, pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk menghapus 
pemerintahan Kesultanan, dan dua tahun kemudian (1924), Majelis Nasional Turki 
menghapus system pemerintahan kekhalifahan untuk menjadikan Turki menjadi 
negara modern yang sekuler. 
406 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, 
Jogjakarta, 2002, hlm. 174-176. 
407 Sebagaimana telah disitir pada bagian Introitus Bab ini, yang dimaksud [kelompok 
atau kaum] Islam Tradisional adalah mereka (umat Islam) yang masih berpegang teguh 
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praktik keagamaannya); melainkan juga menyangkut soal-soal 

kelembagaan (keorganisaisian), seperti perebutan asset organisaisi, baik 

berupa sumber daya manusia (pengikut) maupun asset-aset ekonomi 

yang mendukungnya. Karena itu, hubungan antara kelompok Islam 

Tradisionalis dan kelompok Islam Modernis yang pada awalnya cukup 

baik menjadi renggang dan beraroma konfliktif. Sebagaimana 

dikemukakan Fealy (2003: 38), keakraban antara NU dan Muham-

madiyah berubah wajah menjadi permusuhan pada awal 1920-an 

sebagai akibat dari semakin kuatnya persaingan di antara keduanya.408  

Hal senada juga dikemukakan oleh Deliar Noer. Menurut 

Deliar Noer (1973: 226), ekspansi organisasi-organisasi Islam modernis 

yang begitu cepat dan kuat merambah ke basis-basis komunitas Islam 

Tradisionalis di berbagai kota kecil di Jawa Timur dan Jawa Tengah, 

adalah salah satu kondisi yang mematangkan dan mempercepat 

perubahan pola hubungan di antara mereka, dari koeksistensi menjadi 

rivalitas yang bersifat konfliktif. Ekspansi yang begitu cepat tersebut 

dirasa telah mengancam basis ekonomi pesantren Tradisionalis dan 

ekonomi keluarga kiai yang mengendalikannya. Dilaporkan, kaum 

modernis dengan cepat berhasil merekrut para pedagang kaya dan tuan 

tanah yang sebelumnya telah mendukung materiil dan keuangan 

kiai.409 Bahkan, Muhammadiyah juga berhasil merekrut Kiai Haji Mas 

Mansur, ulama terkenal dari kalangan Islam Tradisionalis, dan salah 

seorang guru madrasah Nahdhatoel Wathan yang sangat dicintai, 

menjadi anggotanya. Pada tahun 1922, K. H. Mas Mansur mengajukan 

pengunduran dirinya dari madrasah Nahdhatoel Wathan untuk 

membangun dan memimpin gerakan reformis Muhammadiyah.410 Jadi, 

memburuknya hubungan antara kelompok Islam Tradisionalis dan 

kelompok Islam Modernis tersebut bukan semata-mata disebabkan 

                                                                                                                                    
pada tradisi lama, yaitu mereka yang tetap bertaglid salah satu dari emapt Imam: Imam 
Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‘i, dan Imam Hambali. Of. cit. Mohammad Iskandar, 
Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi, hlm. 71. 
408 Greg Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 
2003, hlm. 38. 
409 Deliar Noer: The Modernis Movement in Indonesia: 1900-1942,Oxford University 
Press, Kuala Lumpur, 1973, hlm. 226. 
410 Op. cit., Andrée Fiellard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 9 
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oleh perbedaan dogma, dan madzhab; tetapi juga oleh karena 

perebutan asset, baik asset ekonomi maupun asset sosial lainnya.411  

Dalam Konggres al-Islam di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 

1922, rivalitas antara kelompok Islam Tradisionalis dan kelompok 

Islam Modernis di Hindia Belanda tersebut berkembang menjadi 

konflik terbuka. Konggres yang dihadiri oleh perwakilan dari 

kelompok-kelompok Islam terbesar dalam rangka mencapai kesepa-

katan dalam berbagai hal—seperti reformasi pendidikan, dan prasyarat 

untuk melakukan ijtihad—tersebut berubah menjadi ajang untuk 

saling menghujat. Kaum modernis menuduh dan menstig-matisasi 

kaum Tradisionalis musyrik dan sebagai penganut politeisme. 

Sebaliknya, kaum Tradisionalis menuduh dan menstigmatisasi kaum 

modernis sebagai golongan kafir.412 Karena itulah, di tengah-tengah 

berlang-sungnya konggres al-Islam tersebut, kaum Tradisionalis—Kiai 

Wahab Hasbullah dengan para pendukungnya meninggalkan arena 

konggres dan mengancam tidak akan mengikuti konggres-konggres al-

Islam selanjutnya. Kejadian inilah yang menjadi titik klimaks bagi para 

ulama Tradisionalis di Hindia Belanda untuk mendirikan organisasi 

sendiri. 

Sebagaimana telah disinggung di atas, permusuhan antara 

kelompok Islam Tradisionalis dan kelompok Islam modernis di Hindia-

Belanda tersebut, ternyata, tidak berhenti di Cirebon. Pada tahun-

tahun berikutnya, permusuhan di antara mereka tetap berlanjut, 

bahkan semakin runcing dan berkembang menjadi konflik yang lebih 

terbuka. Seperti telah disinggung di atas, dalam Konggres al-Islam pada 

tahun 1925 di Jogjakarta, utusan kelompok Islam Tradisionalis dibuat 

marah karena usulannya untuk meminta Ibnu Sa‘ud, pemimpin 

                                                           
411 Dengan demikian, menambah panjang dukungan terhadap pendapat Karl Marx 
bahwa faktor ekonomilah yang menentukan pola-pola hubungan antar manusia. 
Menurut Karl Marx, yang telah menjadi pemahaman umum bahwa, dalam setiap 
komunitas sosial, di mana anggota-anggotanya sama-sama kaya atau sama-sama miskin, 
perbedaan keyakinan, ras, kesukuan, dan lain-lain, tidak akan muncul menjadi 
persoalan; apalagi [hanya] soal perbedaan madzhab. 
412 Ibid, Noer, The Modernis Movement in Indonesia, hlm. 227, sebagaimana dikutip 
Fealy dalam Ijtihat Politik Ulama, hlm. 31. 
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Wahhabi yang menjadi penguasa baru di Makkah, agar memberi 

jaminan terhadap kebebasan beragama bagi seluruh umat Islam di 

Makkah tidak mendapat dukungan dari kelompok Islam Modernis. 

Mereka, para utusan kelompok Islam Tradisionalis, marah besar, 

karena, pada saat itu, kalangan umat Islam Tradisionalis di Hindia-

Belanda yang diwakili oleh K. H. Wahab Hasbullah sedang dihantui 

kecemasan oleh adanya berita yang menyatakan bahwa pemerintahan 

Ibnu Sa‘ud telah mengeluarkan larangan untuk menganut paham lain 

di luar madzhab Hanbali, serta membiarkan pencemaran dan 

perusakan makam orang-orang suci yang menjadi tempat ziarah para 

penganut Islam Tradisionalis. Karena itulah, kehadiran utusan dari 

kelompok Islam Tradisionalis dalam Muktamar itu sangatlah penting—

karena menyangkut masa depan kehidupan keagamaan mereka. 

Bagi kelompok Islam Tradisionalis, kehadiran utusan dari 

kelompok Islam Tradisionalis di Hindia Belanda dalam Muktamar 

Dunia Islam yang akan diselenggarakan di Makkah pada tahun 1926 

tersebut, jelas sangatlah penting, karena muktamar tersebut akan 

membahas kegiatan keagamaan di Hijaz setelah berkuasanya Ibnu 

Sa‘ud yang berasal dari kelompok Islam Wahhabi. Mereka sangat 

khawatir Ibnu Sa‘ud akan membatasi praktik-praktik keagamaan kaum 

Tradisionalis yang bermadzhab Syafi‘i. Berbeda posisi dengan kaum 

Tradisionalis, bagi kaum Modernis, tampilnya Ibnu Sa‘ud yang 

reformis-Wahhabis tentu saja disambut baik.413 

Pada awal berdirinya, Nahdhatoel Oelama [Nahdlatoel 
Oelama] didukung oleh kaum Islam Tradisionalis yang berada di Jawa, 

terutama di Jawa Timur dan Madura, di Jawa Tengah—di sepanjang 

wilayah pantai utara Jawa Tengah, di wilayah Jawa Barat bagian utara 

(Cirebon dan sekitarnya), serta di Banten. Organisasi Islam yang 

berhaluan Sunni Ortodoks ini juga didukung oleh kaum Tradisionalis 

yang ada di luar Pulau Jawa, khususnya dari masyarakat Banjar di 

                                                           
413 Lihat lagi Deliar Noer: The Modernis Movement in Indonesia: 1900-1942,Oxford 
University Press, Kuala Lumpur, 1973, hlm. 223; dan Abdurrahman Wahid: Kiai Bisri 
Syansuri: Pecinta Fiqh Sepanjang Hayat, dalam Majalah Amanah, Jakarta, 1989, 
hlm.24, sebagaimana dikutip Fealy dalam Ijtihat Politik Ulama, hlm. 33. 
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Kalimantan Selatan, masyarakat suku Batak Mandailing di Sumatera 

Utara, masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan, serta masyarakat 

Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (Bruinessen 1994, Fealy 

2003).414 Tetapi, dari waktu ke waktu, dukungan terhadap Nahdhatoel 
Oelama terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

jumlah peserta Muktamar NU dari waktu ke waktu pada masa-masa 

awal pertumbuhan NU. Muktamar NU pertama pada tahun 1926 

dihadiri 96 kiai; Muktamar NU kedua pada tahun 1927 dihadiri 146 

kiai dan 242 peserta biasa; Muktamar NU ketiga tahun 1928 dihadiri 

260 kiai dan dilaporkan 35 cabang telah terbentuk; dan pada Muktamar 

keempat tahun 1928 dihadiri oleh 1450 peserta dan peninjau, dan 

dilaporkan NU telah memiliki 63 cabang.415  

Lima tahun kemudian, 1933, diperkirakan, anggota NU telah 

menjadi 40.000 orang, dan setahun kemudian, 1934, sumber dari 

pemerintah Belanda melaporkan sebanyak 400 kiai telah bergabung 

dengan NU. Pada kurun waktu selanjutnya, ada informasi yang 

menyatakan bahwa, pada tahun 1935, anggota NU telah menjadi 

67.000 orang yang tersebar dalam 76 cabang.416 Pada tahun 1938, 

dilaporkan, NU telah memiliki 99 cabang; dan pada tahun 1942, NU 

memiliki 120 cabang.417 Pada dasa-warsa kedua, abad ke-21, dukungan 

terhadap Nahdhatul Ulama telah menyebar hampir di seluruh pelosok 

wilayah Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, 

kelahiran Nahdlatoel Oelama, organisasi kaum Islam Tradisionalis di 

Hindia Belanda [yang kelak menjadi: Indonesia], memang tidak 

terlepas dari konstelasi politik dunia Islam pada awal abad ke-20, baik 

yang berkem-bang di Timur Tengah—yang merupakan pusat 

                                                           
414 Lihat Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam, dan Politik, Penerbit Yayasan 
Bentang Budaya, Jogjakarta, 1998, hlm. 169; dan Greg Fealy: Ijtihad Politik Ulama, 
Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 39. 
415 Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhatul Ulama, Penerbit 
Jatayu, Sala, 1985, hlm. 75,76, dan 81, sebagaimana dikutip Fealy, Ijtihad Politik 
Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 39. 
416 Lihat, Feillard, NU vi-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, Penerbit 
LKiS, 1999, hlm. 17. 
417 Ibidum Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 39. 
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peradaban Islam dan menjadi kiblat dunia Islam ketika itu—maupun 

yang berkembang di Hindia Belanda sendiri. Sebagaimana telah 

disinggung di atas, pada awal abad ke-20, di Timur Tengah, dunia Islam 

mengalami gejolak yang luar biasa hebat; mulai dari keruntuhan 

Kerajaan Turki Utsmani atas imperialisme Barat hingga penaklukan 

Arab Saudi oleh kelompok Wahhabi pimpinan Ibnu Sa‘ud. Sementara 

itu, di kalangan umat Islam di Hindia Belanda juga mengalami gejolak 

akibat terimbas oleh gerakan Islam Modernis yang berhaluan Wahhabi 

yang dibawa oleh para ulama yang pulang Haji dari Makkah, maupun 

para sarjana Hindia Belanda [Indonesia] yang studi di Makkah, seperti 

Ahmad Dahlan. 

Dari uraian itu pula, juga sudah nampak jelas apa yang menjadi 

tujuan pendirian lembaga organisasi umat Islam Tradisionalis di Hindia 

Belanda yang diberi nama Nahdhatoel Oelama tersebut. Untuk jangka 

pendek, lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi representasi 

kelompok muslim Tradisionalis di Hindia Belanda dalam memper-

juangkan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka—yang 

ketika itu—merasa terancam oleh gerakan Wahhabi. Gerakan kaum 

Wahhabi di Makkah dan sekitarnya yang menghancurkan banyak 

tradisi merupakan alasan pertama—kalau pun bukan utama—

pendirian lembaga ini. 418 Sedangkan, untuk jangka panjang, tujuan 

pendirian lembaga organisasi yang diberi nama Nahdhatoel Oelama 

[Nahdlatoel Oelama] adalah sebagai wahana bagi para ulama dan kaum 

muslim Tradisionalis di Hindia Belanda pada umumnya dalam 

membimbing masyarakat muslim Tradisionalis di Hindia Belanda 

[Indonesia] untuk mencapai kejayaan Islam dan kejayaan kaum 

muslimin.419 

 

                                                           
418 Lihat Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2009, hlm. 98; dan dikutip Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan 
Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 177. 
419 Ibudum, Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam….,2002, hlm. 177. 
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Adanya Kebutuhan Organisasi sebagai wahana bagi para ulama Islam 
Tradisionalis dalam membimbing masyarakat muslim Tradisionalis  di 
Hindia Belanda 

Selain kondisi-kondisi politik sebagaimana dikemukakan di atas, yang 

juga turut mematangkan keinginan para ulama Islam Tradisionalis di 

Jawa untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Oelama adalah adanya 

kebutuhan organisasi dalam membimbing masyarakat Muslim 

Tradisionalis di Indonesia yang merupakan mayoritas orang Islam di 

Hindia Belanda. Ketika itu, jumlah pengikut kelompok Islam 

Tradisionalis di Hindia Belanda telah mencapai angka 40.000-an orang. 

 Dengan jumlah pengikut yang demikian besar, para pemuka 

Kelompok Islam Tradisionalis merasa perlu ada bimbingan yang lebih 

intensif dan terstruktur, mengingat perkembangan paham Wahhabi 

yang begitu cepat dan gencar dalam penyebarannya. Terlebih, setelah 

Ibnu Sa‘ud yang berhasil mengambil-alih kekuasaan di Hijaz dari 

tangan Syarif Husein pada tahun 1924 menerapkan peraturan baru 

tentang kehidupan keagamaan di Hijaz yang mendasarkan pada ajaran 

Wahhabiyah. Ketika itu, tersebar kabar sampai di Hindia Belanda 

bahwa, raja Sa‘ud telah memberangus jaringan sufi Makkah dan 

membongkar makam-makam, seperti pemakaman Madinah yang 

terkenal yang digunakan tempat berkumpul tarekat-tarekat sufi.420  

Secara ideologis, tujuan pembentukan organisasi yang kemudian 

dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama ini dikemas dalam rumusan 

untuk mencapai kejayaan Islam dan kejayaan kaum muslimin.421 Untuk 

itulah, organisasi ini melaksanakan berbagai program dan kegiatan 

yang bermanfaat bagi Islam dan umat Islam. 

 

                                                           
420 Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia, 2002[3], hlm. 223-225, 
sebagaimana dikutip Jajat Burhanudin dalam Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite 
Muslim dalam Sejarah Indonesia, Penerbit Mizan, Bandung, 2012, hlm. 336-337. 
421 Saifuddin Zuhri, K. H. Abdulwahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama, 
Penerbit Sumbangsih, Yogyakarta, 1983, hlm. 26; sebagaimana dikutip Faisal Ismail, 
Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 2002, 
hlm. 177. 
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Corak Ke-Islam-an [Paham Keagamaan] Nahdhatoel Oelama 

Sebagaimana telah disinggung di atas, secara doktrinal, para kiai 

Nahdhatul Ulama menganggap diri dan organisasinya berhaluan Sunni 

Ortodoks, meskipun banyak unsur praktik-praktik keagamaan mereka 

yang berasal dari sumber-sumber non-Islam. Mereka menyebut diri 

dan organisasinya sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah [yang biasa 

dieja Ahlussunnah wal Jama‘ah—disingkat ―Aswaja‖], sebagai pengikut 

sunnah Nabi dan para sahabatnya.422  

 Dalam praktik keagamaan, terkait dengan amalan-amalan 

keagamaan berdasarkan Al-Qur‘an dan Hadits, Nahdlatul Ulama 

cenderung mengambil jalan tengah, antara ekstrem aqli dan ekstrem 

naqli; antara rasionalis dan skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran 

bagi NU tidak hanya al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga akal dan realitas 

empirik sebagai rujukan. Cara berpikir semacam itu diambil dari 

pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.423 

Secara dogmatis, NU mengikuti teologi al-Asy‘ari (260-322 H 

atau 873-935 M)424 dan al-Maturidi (238-333 H/852-944 M),425 

                                                           
422 Istilah ―tradisional‖ ini dipakai untuk menyebut orang-orang Islam yang masih 
berpegang teguh pada tradisi lama, yakni tetap bertaqlid (patuh [pada]) salah satu dari 
empat Imam: Iman Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‘i, dan Imam Hambali. Sedangkan 
predikat ―Ortodoks‖ diartikan sebagai kepatuhan, tidak hanya terhadap tradisi yang 
tersurat dalam Al-Qur‘an dan sunnah Nabi, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip dan 
rumusan-rumusan ajaran yang disusun oleh para ulama besar zaman klasik. 
423 Op. cit. wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama. Lihat juga, Zuhairi Misrawi, 
Hadratussyaikh Hasyim Asy‘ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, Penerbit 
KOMPAS, 2010, hlm. 3. 
424 Nama lengkap al-Asy‘ari adalah Abu al-Hasan bin Ismail bin Abi Basyar Ishak bin 
Salim bin Abdullah bin Musa Abdillah bin Qais al-Asy‘ari. Lihat Abu al-Hasan Ali bin 
Ismail al-Asy‘ari, Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Mushallin, (Kairo: Maktabah al-
Nahdah al-Misriyyah, 1950, jilid I, hlm. 3, sebagaimana dikutip Noorwahidah Haisy: 
Al-Asy‘ariyah: Abu al-Hasan al-Asy‘ary dan Pemikirannya dalam M. Amin Nurdin dan 
Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2012, 
hlm. 101. 
425 Sebagaimana ditulis Afifi Fauzi Abbas (2012), tidak banyak orang yang mengetahui 
asal-usul al-Maturidi. Menurut para sejarawan, al-Maturidi adalah keturunan Abi 
Ayyub Khalid bin Zaid bin Kulaib al-Anshari, sahabat Nabi yang ikut hijrah Rasulullah 
ke Madinah pada tahun 622 M. Al-Maturidi mempunyai nama lengkap al-Imam Abu 
Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Nama al-Maturidi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aqli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naqli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunnah
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penentang-penentang paham al-Mu‘tazilah, yang ajaran-ajaranya 

menjadi sendi utama teologi Sunni. Dalam hal kalam (teologi), baik al-

Asy‘ari maupun al-Maturidi, keduanya merupakan tokoh Ahl al-
Sunnah wa al-Jamaah. Bedanya, al-Asy‘ari berasal dari kelompok 

Syafi‘iyah, sedangkan al-Maturidi berasal dari kelompok Hanafiyah, 

yang sebagian pemikirannya cocok dengan pemikiran al-Asy‘ari, dan 

sebagian lainnya cocok dengan pemikiran al-Mu‘tazilah. Kelompok al-

Maturidi pun kemudian pecah menjadi dua golongan, yaitu golongan 

Samarkand di bawah pimpinan al-Maturidi sendiri, dan golongan 

Bukhara di bawah pimpinan al-Bazdawi. Golongan Samarkand lebih 

dekat dengan paham al-Mu‘tazilah; sedangkan golongan Bukhara lebih 

dekat al-Asy‘ariyah. Dengan demikian cukup jelas bahwa, selain 

mengikuti teologi al-Asy‘ariyah, Nahdhatul Ulama juga mengikuti 

teologi al-Maturidiyah yang dikembangkan golongan Bukhara 

pimpinan al-Bazdawi, yang kemudian disebut aliran teologi al-
Maturidiyah-al-Bazdawi, atau al-Bazdawi saja.  

Dalam hal fiqh, Nahdhatoel Oelama mengacu pada madzab 

Syafi‘i—salah satu dari empat madzab Sunni: madzhab Imam 

Muhammad bin Idris ash-Syafi‘i (madzhab Syafi‘i), Imam Malik bin 

Anas (madzhab Maliki), Imam Abu Hanifah an-Nu‘man (madzhab 

Hanafi), dan Imam Ahmad bin Hanbal (madzhab Hanbali). Dalam 

bidang sufisme, Nahdhatoel Oelama merujuk pada pandangan Junaid 

al-Baghdadi (w. 911) dan al-Ghazali (1058-1111). Keduanya mene-

kankan praktik-praktik mistik yang mengacu pada syari‘at Islam.426 

Nahdhatoel Oelama juga mengakomodasi praktik-praktik keagamaan 

lokal (kepercayaan setempat) dan ajaran Hindu-Budha dalam ritual 

mereka. Praktik-praktik ritual [keagamaan] kaum Nahdliyin—

                                                                                                                                    
dinisbahkan pada sebuah desa di mana ia dilahirkan, yaitu desa Maturid atau Maturit. 
Lihat Afifi Fauzi Abbas: Abu Mansur al-Maturidi dan Pemikirannya, dalam M. Amin 
Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Penerbit Amzah, 
Jakarta, 2012, hlm. 137. 
426 Lihat Mustofa Bisri: Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Yayasan al-Ibriz, Kudus, 
1967; Anam, Pertumbuhan, 140-149; dan van Bruinessen NU, hlm. 21. 
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terutama di Jawa—diwarnai dengan ritus-ritus pra-Islam.427 Slametan 
dan ziarah kubur ke makam orang-orang yang dianggap suci atau ke 

tempat-tempat yang disucikan lainnya, serta berbagai ritual magis dan 

mistis yang kental dalam tradisi Hindu-Jawa lama adalah contoh-

contoh praktik-praktik keagamaan non-Islam yang diakomodasi oleh 

para pendukung Islam Tradisionalis. Sebagaimana yang dikemukakan 

Fealy (2003: 26), penyerapan nilai-nilai non-Islam oleh Islam 

Tradisionalis ini, selain sebagai bentuk pengayaan keimanan, juga 

sebagai strategi untuk penyebaran agama Islam.428 Tentang hal ini, NU 

berketetapan bahwa, suatu amalan dapat diambil dan diterapkan sejauh 

tidak bertentangan dengan syari‘at.429 

Para Pendiri Nahdlatoel Oelama 

Secara historis, Nahdhatoel Oelama didirikan oleh lima-belas kiai 

terkemuka, yang semuanya tokoh pesantren yang ada di Jawa, pada 

pertemuan yang mereka lakukan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. 

Pertemuan lima-belas orang kiai dari kalangan Islam Tradisionalis yang 

akhirnya [salah satunya] melahirkan lembaga yang kemudian disebut 

Nahdhatoel Oelama (Nahdlatoel Oelama—disingkat NO; sekarang 

Nahdhatul Ulama—disingkat NU) tersebut dikoordinasikan oleh Kiai 

Haji Abdul Wahab Hasbullah.430 Menurut informasi, Kiai Haji Hasyim 

Asy‘ari, pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan Kiai 

                                                           
427 Allan A. Samson: Islam in Indonesian Politiks, Asian Survey, Vol. 8, Desember 
1968, hlm. 1002, sebagaimana dikutip Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 
1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 7. 
428 Lihat Fealy: Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 
2003, hlm. 26. 
429 Mochtar Naim menilai ulama tradisionalis ‗kurang memiliki keberanian‘ 
menggunakan Al-Qur‘an dan Hadits; dan dengan mengambil kepercayaan animism 
dan Hindu-Budha telah menjauhkan dirinya dari ―Islam yang murni‖. Lihat Naim: The 
Nahdhatul Ulama, hlm. 159, 162, dan 207, sebagaimana dikutip Fealy dalam Ijtihad 
Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 7. 
430 Wahab Hasbullah [ada yang menulis Wahab Chasbullah] adalah tokoh Islam 
kelahiran Tambak Beras, Jombang, pada thn. 1888. Wahab adalah putra dari K.H. 
Hasbullah, salah seorang putra Ny. Fathimah. Lihat Nur Khalik Ridwan: NU dan 
Bangsa 1914-2010, Pergulatan Politik dan Kekuasaan, Penerbit AR-RUZZ MEDIA 
Jogjakarta, 2010, hlm. 33.  
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Haji Abdul Wahab Hasbullah, pemimpin Pondok Pesantren 

Tambakberas, Jombang—yang masih saudara sepupu—merupakan dua 

tokoh utamanya.431 Keputusan untuk mendirikan lembaga tersebut 

diambil pada pertemuan yang digelar di rumah kiai Abdul Wahab 

Hasbullah (1888-1971), di Kertopaten, Surabaya, pada 31 Januari 1926. 

Lima-belas kiai yang hadir dalam pertemuan yang menghasilkan 

keputusan untuk mendirikan lembaga organisasi yang kemudian 

dinamakan Nahdhatoel Oelama tersebut terdiri atas: sepuluh orang kiai 

dari Jawa Timur dan Madura, empat orang kiai dari Jawa Tengah, dan 

satu orang kiai dari Jawa Barat. Dari lima-belas orang kiai tersebut, 

dua-belas orang di antaranya, adalah: [1] K.H. Abdul Wahab Hasbullah 

sendiri, [2] K.H. Hasyim Asy‘ari (Pesantren Tebu Ireng, Jombang), [3] 

K.H. Bisri Syamsuri (Pesantren Tambak Beras, Jombang), [4] K.H. 

Asnawi (Kudus), [5] K.H. Ma‘mun (Lasem, Rembang), [6] K.H. Ridwan 

(Surabaya), [7] H. Abdullah Ubaid (Surabaya), [8] Alwi Abdul Aziz 

(Malang), [9] H. Abdul Alim (Leuwimunding, Cirebon), [10] H. Doro 

Muntaha (Bangkalan, Madura), [11] Dahlan Abdul Qahar (Kertosono), 

dan [12] H. Abdullah Faqih (Gersik). Menurut catatan Saifuddin Zuhri, 

sejumlah muslim awam (bukan kiai) juga hadir dalam pertemuan di 

rumah kiai Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten, Surabaya ini.432  

Secara umum, pertemuan para Kiai Tradisionalis tersebut 

menghasilkan dua keputusan penting: Pertama, para kiai bersepakat 

untuk membentuk Komite Hijaz yang ditugasi untuk mengirimkan 

utusan-utusan kelompok Islam Tradisionalis di Hindia Belanda untuk 

menghadap Raja Ibnu Sa‘ud di Arab Saudi—karena kepentingan-

kepentingan kaum Islam Tradisionalis di Hindia Belanda tidak 

diakomodasi oleh Konggres al-Islam di Bandung; dan Kedua, mereka 

bersepakat untuk mendirikan organisasi bagi kaum Islam Tradisionalis 

di Hindia Belanda yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana 

bagi para ulama dalam membimbing masyarakat muslim Tradisionalis 

di Hindia Belanda [Indonesia] dalam rangka mencapai kejayaan Islam 

                                                           
431 Op.cit. Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 54. 
432 Lihat Saifuddin Zuhri: Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di 
Indonesia, Penerbit Al-Ma‘arif, Bandung, 1979, hlm. 610. 
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dan kejayaan kaum muslimin, Izzul Islam wal Muslimin.433 Atas usul 

Kyai Haji Alwi Abdul Aziz, lembaga organisasi umat Islam 

Tradisionalis di Hindia Belanda tersebut diberi nama Nahdhatoel 
Oelama, yang berarti ―Kebangkitan Ulama‖.434 Mengenai usulan nama 

tersebut, tidak ada penjelasan yang dapat diperoleh—untuk tidak 

mengatakan tidak terlalu jelas: mengapa K.H. Alwi Abdul Aziz 

mengusulkan nama ―Nahdhatoel Oelama‖; dan bukan nama lainnya?435 

Yang jelas, pada awal abad ke-20, di Hindia Belanda, kata ―bangkit‖ 

[―kebangkitan‖] bagaikan mantra sakti yang sangat ampuh untuk 

membakar dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap setiap 

kezaliman, atau apapun yang dirumuskan sebagai musuh. Pada masa-

masa itu juga, di kalangan kaum nasionalis, muncul gerakan nasional 

untuk melawan penjajah, yang kemudian popular dengan ―Kebang-

kitan Nasional‖. Dalam perspektif Sejarah Nasional Indonesia, masa-

masa awal hingga pertengahan abad ke-20 (+ 1900-1942) disebut 

―Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda‖.436 

Masih terkait dengan pemberian nama Nahdhatoel Oelama, 
sepuluh tahun sebelum berdirinya Nahdhatoel Oelama, tahun 1916, 

                                                           
433 Lihat Saifuddin Zuhri, Kyai Haji Abdulwahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri 
Nahdlatul Ulama, Yogyakarta: Sumbangsih, 1983, hlm. 26; sebagaimana dikutip Faisal 
Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit LESFI, Jogjakarta, 
2002, hlm. 177. Lihat juga, Fealy: Ijtihad Politik Ulama, halaman 84-85. 
434 Ibidum, Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur, Penerbit 
LESFI, Jogjakarta, 2002, hlm. 177. 
435 Kata Nahdhatul berasal dari kata Arab ―nahdhah‖ yang dalam Bahasa Indonesia 
dapat diterjemahkan ―kebangkitan, kebangunan, kebangkitan kembali (renaissance) 
yang umumnya mengacu pada kebangkitan para ilmuwan muslim dan kristiani di 
Negara-negara Timur Tengah pada paro kedua abad ke-20. Sebagaimana dikemukakan 
Suaidi Asyari (2009: 99), kata nahdhah pertama kali dan secara umum dipakai untuk 
mengacu pada kebangkitan (renaissance) dalam literature atau budaya Arab pada 
pertengaha abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Di kalangan Islam Tradisional di 
Indonesia, kata nahdhah pertama kali dipakai pada tahun 1916, ketika K.H. Abdul 
Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan sebuah Madrasah yang 
disebut Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Negeri); dan pada tahun 1918, Abdul Wahab 
Hasbullah, sebagai pedagang muslim, mendirikan organisasi perkumpulan (persatuan) 
pedagang diberi nama Nahdhatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang). Lihat Suaidi Asyari, 
Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2009, hlm. 101. 
436 Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1974. 
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Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah telah mendirikan sebuah Madrasah 

yang diberi nama Nahdhatoel Wathan (Kebangkitan Negeri, 

Kebangkitan Tanah Air) di Surabaya.437 Madrasah ini dikepalai oleh 

K.H. Abdul Kahar, seorang saudagar terkenal di Surabaya. Beberapa 

ulama terkenal, seperti: Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Ridlwan 

Abdullah, juga terlibat sebagai pengajar di madrasah ini. Sebagaimana 

dikutip Fiellard (1999: 8), menurut Umar Burhan—seorang tokoh NU 

dari Gersik yang rajin mengumpulkan arsip-arsip NU sejak lama, 

tokoh-tokoh lain seperti: Tjokroaminoto, Soendjata, dan R. Pandji 

Saroso, juga membantu mendirikan madrasah ini. Konon, madrasah 

inilah yang merupakan ―modal pertama dalam perjuangan kaum Ahlus 
Sunnah Wal Jamaah‖.438 Dua tahun kemudian, pada tahun 1918, Kiai 

Wahab Hasbullah mendirikan koperasi pedagang yang namanya juga 

menggunakan kata awal yang sama: nahdhah, nahdhatul. Koperasi itu 

diberi nama: Nahdhatut Tujjar.439 

Kota Pekalongan Tahun 1990-an: Kondisi-kondisi Sosio-

kultural, Ekonomi, dan Politik 

Uraian pada bagian ini, secara khusus akan memaparkan tentang 

kondisi-kondisi sosio-kultural, sosial-ekonomi, dan sosial-politik 

masyarakat Pekalongan pada pertengahan tahun 1990-an, masa-masa 

menjelang terjadinya beberapa konflik dan kerusuhan sosial di 

kawasan ini. Perlu ditegaskan di sini bahwa, penggambaran kondisi-

kondisi masyarakat Pekalongan dalam sajian ini tidak akan 

membedakan secara tegas (―hitam-putih‖) kedua wilayah administratif 

tersebut, karena fenomena Perlawanan Santri terhadap Kiai yang 

menjadi fokus kajian ini secara tumpang tindih telah melibatkan 

[warga masyarakat di] kedua wilayah administratif tersebut. Selain 

                                                           
437 Ibidum. Fiellard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 8; Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 29; 
dan Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, hlm. 101. 
438 Lihat Andrée Fiellard, NU vis-à-vis Negara, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1999—
Cetakan Ketiga 2009, hlm. 8. 
439 Ibidum. Fiellard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 8; Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 29; 
dan Suaidi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, hlm. 101 
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secara historis, kedua wilayah administrative tersebut pernah sebagai 

satu wilayah pemerintahan, Buaran yang menjadi titik pusaran 

peristiwa yang akan dibahas dalam sajian ini berada dalam wilayah 

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Sejak tahun 1990, ketika 

Pekalongan dimekarkan—Buaran bagian utara yang sebelumnya 

merupakan wilyah Kabupaten Pekalongan menjadi wilayah Kota 

Pekalongan; sedangkan Buaran bagian selatan tetap menjadi bagian 

dari wilayah Kabupaten Pekalongan. Buaran Utara menjadi wilayah 

Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;440 sedangkan Buaran 

bagian Selatan tetap menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Buaran, 

Kabupaten Pekalongan. 

Sajian uraian tentang hal ini tentu sangat penting karena, 

kondisi-kondisi sosio-kultural, sosial-ekonomi, dan sosial-politik itulah 

yang membentuk ―lahan kering‖ yang mudah terbakar dengan gesekan 

sekecil apa pun. Pudarnya kewibawaan Kiai dan perlawanan santri 

yang menjadi pokok kajian ini, tak dapat disangkal, terkait erat dengan 

kondisi-kondisi sosio-kultural, sosio-politik, dan sosio-ekonomi yang 

melingkupi, serta perilaku ekonomi dan perilaku (sikap) politik para 

Kiai itu sendiri.   

Kondisi Sosio-kultural Masyarakat Pekalongan Tahun 1990-an 

Posisi geografis dan geonomis Pekalongan membawa implikasi pada 

kondisi sosio-kultural yang berkembang di masyarakatnya. Posisi 

geografisnya yang berada di bibir pantai utara dan memangku laut 

Jawa, serta kekayaan alamnya yang melimpah—sebagai produsen 

utama tanaman niaga, seperti: gula, teh, kopi, karet, kina, kapuk, dan 

kakao (cokelat), telah menempatkan Pekalongan sebagai kota niaga 

                                                           
440 Sebelum dimekarkan, pada tahun 1990, wilayah Kota Pekalongan hanya terdiri atas 
dua Kecamatan—Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur. 
Setelah dimekarkan dengan penambahan wilayah empat desa—Setono, Baros, dan 
Degayu dari wilayah Kabupaten Batang, serta desa Buaran dari wilayah Kabupaten 
Pekalongan, Kota Pekalongan dipecah menjadi empat Kecamatan, yaitu: Kecamatan 
Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Timur, dan 
Kecamatan Pekalongan Selatan. 
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yang menjadi tempat persinggahan utama, bahkan menjadi tujuan 

utama, para saudagar. Menurut catatan sejarah, para saudagar yang 

datang di Pekalongan berasal dari berbagai belahan dunia, antara lain, 

dari Arab dan Gujarat-India yang beragama Islam, serta para saudagar 

dari Tiongkok.  

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk 

Pekalongan yang secara rasial, selain keturunan Jawa, merupakan 

keturunan Arab, keturunan India, dan keturunan Cina. Menurut data 

statistik tahun 1998, di Kotamadya Pekalongan terdapat 17.164 orang 

warga keturunan Cina; 3.166 orang warga keturunan Arab; dan 25 

orang keturunan India. Sementara itu, di wilayah Kabupaten 

Pekalongan terdapat 2.269 orang warga keturunan Cina. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan jika secara sosio-kultural masyarakat 

Pekalongan sangat diwarnai oleh corak budaya Cina dan budaya Islam 

yang cukup kuat. Corak budaya Islam, selain dapat ditemui di 

Kampung Arab, juga dapat dilihat pada tata sosial dan kultural 

masyarakat Pekalongan pada umumnya; sedangkan, corak budaya 

Cina, selain dapat disaksikan di kawasan-kawasan Pecinan, juga dapat 

dilihat dari warna dominan yang menjadi ciri khas ―Batik 

Pekalongan‖.441 

 Pada tahun 1996, ketika situasi sosial di Pekalongan sedang 

rawan-rawannya akan terjadinya konflik-konflik sosial, Pekalongan 

berpenduduk  989.745 orang. Dari jumlah tersebut, 244.745 orang 

tercatat sebagai penduduk Kota Pekalongan; dan 745.097 orang tercatat 

sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan. Dari 244.745 orang 

penduduk Kota Pekalongan, 119.935 orang berjenis kelamin laki-laki, 

dan 124.713 berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, dari 745.097 

orang penduduk Kabupaten Pekalongan, 368.231 orang berjenis 

kelamin laki-laki, dan 376.866 orang berjenis kelamin perempuan. Saat 

itu, tingkat kepadatan penduduk di Pekalongan sebesar 896 orang per 

                                                           
441 Data-data ini diolah dari data statistic yang tertera dalam Kabupaten Pekalongan 
Dalam Angka 1996, dan dari data statistic yang tertera dalam Monografi Kecamatan 
Pekalongan Barat Tahun 1998, Monografi Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 1998, 
Monografi Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 1998, dan Monografi Kecamatan 
Pekalongan Selatan Tahun 1998. 
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kilo meter persegi untuk wilayah Kabupaten Pekalongan; dan 5.407 

orang per kilo meter persegi untuk wilayah Kota Pekalongan.442 

 Sebagaimana telah disinggung pada bagian Introduksi pada 

sajian Bab ini, secara sosio-kultural, masyarakat Pekalongan terbagi 

atas ―Pekalongan Bawah‖ dan ―Pekalongan Atas‖. ―Pekalongan Bawah‖ 

menunjuk keberadaan masyarakat Pekalongan bagian utara yang 

kental dengan kultur Islami. Mereka dikenal sebagai warga masyarakat 

yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam yang diyakini. Karena 

itu, masyarakat ―Pekalongan Bawah‖ dikenal sebagai ―Masyarakat 

Santri‖.443 Sementara itu, sebutan ―Pekalongan Atas‖ menunjuk pada 

keberadaan masyarakat Pekalongan bagian selatan yang lebih 

didominasi kultur abangan. ―Pekalongan Bawah‖ dan ―Pekalongan 

Atas‖ merupakan istilah stereotif yang tentu saja tidak berlaku secara 

―hitam-putih‖. Kedua istilah stereotif ini hanyalah menunjuk pada 

gejala sosio-kultural yang dominan. Adalah suatu kenyataan yang tak 

terbantahkan bahwa, tidak semua warga masyarakat ―Pekalongan Atas‖ 

merupakan orang abangan; dan begitu pula sebaliknya: tidak semua 

warga masyarakat ―Pekalongan Bawah‖ merupakan orang Islam Santri.  

 Seperti telah dikemukakan pada Bab 1, sebagai komunitas yang 

sebagian besar penduduknya menganut ajaran Islam Tradisionalis, 

peran Kiai sangatlah dominan. Para Kiai, terutama di daerah pedesaan, 

selalu mempunyai peran [diperankan] dalam berbagai bidang 

kehidupan, bahkan menjangkau hampir di seluruh bidang kehidupan 

masyarakatnya. Selain sebagai ―ilmuwan‖, ahli agama Islam dan guru 

agama Islam—kepadanya orang-orang dapat bertanya dan belajar 

agama Islam, Kiai juga berperan [diperankan] sebagai tokoh masyarakat 

                                                           
442 Lihat Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1996 yang dikeluarkan oleh Bappeda 
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kantor Statistik Kotamadya Pekalongan, 
hlm. 12-30; dan Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 1996 yang disusun bersama oleh 
Pemda Tingkat II Kab. Pekalongan dan Kantor Statistik Kabupaten Pekalongan, hlm. 
64-76. 
443 Yang dimaksud masyarakat ―Pekalongan Bawah‖ dalam studi ini, selain meliputi 
masyarakat di empat wilayah Kecamatan yang secara administratif masuk wilayah Kota 
Pekalongan, juga meliputi Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan 
Bojong, dan Kecamatan Wonopringgo yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Pekalongan. 
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atau sesepuh masyarakat—kepadanya orang-orang meminta nasihat 

dalam berbagai persoalan kehidupan, mulai dari masalah perkawinan, 

masalah keamanan (perlindungan diri), masalah kesehatan, masalah 

ekonomi, hingga masalah kematian. Dengan demikian, maka tidak 

mengherankan juga jika warga masyarakat Pekalongan selalu 

memandang berbagai persoalan sosial (kemasyarakatan), termasuk di 

dalamnya masalah politik dan masalah-masalah sosial lainnya, dengan 

kacamata etika agama. Karena itu, menjadi jelas, mengapa berbagai 

persoalan sosial yang terkait dengan penyimpangan terhadap nilai-nilai 

dan etika moral agama menjadi potensial memunculkan konflik sosial. 

 Sebagaimana telah disinggung di atas, orang-orang Pekalongan 

juga dikenal atau dikesankan sebagai orang-orang yang temperamental. 

Kesan seperti ini, sepertinya, muncul dari logat dan gaya bicaranya 

yang cenderung keras; terutama jika dibandingkan dengan logat dan 

gaya bicara orang-orang Jawa yang ada di luar Pekalongan, seperti di 

Surakarta, Jogjakarta, dan warga masyarakat Jawa di luar Pekalongan 

pada umumnya. Kontradiksi dengan sikap patuhnya terhadap Kiai 

sebagaimana tercermin dalam ibarat [kalau] Kiai dhehem masyarakat 

akan ikut dhehem, orang-orang Pekalongan juga dikenal sebagai 

orang-orang yang tidak suka terlalu diatur. Berkembangnya tradisi 

perla-wanan di Pekalongan—yang diindikasikan oleh banyaknya 

perlawanan terhadap penguasa sejak masa kolonial, dapat dibaca 

sebagai pertanda yang sangat kuat atas stigma itu. 

 Meski dikesankan temperamental, masyarakat Pekalongan juga 

dikenal sebagai masyarakat yang terbuka. Selain dapat dilihat dari 

banyaknya orang-orang keturunan Cina, dan orang-orang keturunan 

Arab yang menetap dan menjadi warga masyarakat Pekalongan, hal 

tersebut juga dapat dilihat dari penerimaan mereka terhadap 

kepemimpinan para pendatang. Sudah menjadi pengetahuan umum 

bahwa, menurut sejarahnya, Bupati pertama Pekalongan Adipati [Wi-

]Djaningrat adalah seorang keturunan Cina yang nama aslinya Tan 

Kwee Djan.444 Bahkan, tidak ada informasi yang menunjukkan adanya 

                                                           
444 Menurut penuturan Ki Ken Rahardjo, seorang tokoh nasionalis di Pekalongan, Tan 
Kwee Djan adalah sahabat dekat Pangeran Poerbaja dari Kraton Surakarta Hadiningrat 
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penolakan dari warga masyarakat Pekalongan ketika nama Tan Kwee 

Djan dinisbahkan sebagai nama kampong di wilayah Kelurahan 

Keputran—Kampung Kwee Djan (dieja: Kwijan)—di sekitar Pendapa 

Kabupaten Pekalongan lama.445 Begitu juga dengan eksistensi orang-

orang keturunan Arab. Walikota Pekalongan periode 2010-2015, H. 

Muhammad Basyir Ahmad Syawie, adalah seorang keturunan Arab.446  

 Berdasarkan kenyataan itu nampak jelas bahwa, sebenarnya, 

masyarakat Pekalongan tidaklah anti terhadap pendatang, khususnya 

Cina dan Arab. Karena itu, kalau sejak tahun 1990-an muncul 

kerenggangan dan ketegangan hubungan antara warga pribumi dan 

warga non-pribumi, khususnya antara suku Jawa dan suku Cina di 

kalangan masyarakat Pekalongan, dapat diduga, pasti ada persoalan lain 

yang menjadi penyebabnya. Dari kasus-kasus kerusuhan sosial yang 

berbau rasial (anti-Cina) yang terjadi di Pekalongan, seperti Kerusuhan 

Nopember 1995 imbas kasus penyobekan al-Qur‘an, kasus sengketa 

tanah Gedung Pemuda (1995-1998), kasus konflik warga Jl. Hasan-

uddin dengan pengusaha keturunan Cina (1995), dan Kerusuhan 

Buaran (1997), nampak jelas bahwa konflik-konflik berbau sentiment 

anti-Cina yang terjadi di Pekalongan selama ini terkait erat dengan 

                                                                                                                                    
ketika mereka mengembara dan mencari ngelmu kebatinan. Menurut Ken Rahardjo, 
ketika Pangeran Poerbaja dinobatkan menjadi raja dengan nama baru Ingkang Sinuhun 
Susuhunan Pakoe Boewono III, Tan Kwee Djan dipanggil ke Kraton Surakarta. Waktu 
kepulangannya ke Pekalongan, Tan Kwee Djan dititipi sepucuk surat untuk 
disampaikan kepada Residen Belanda bernama Einkel Berts yang ada di Pekalongan. 
Konon, Tan Kwee Djan sendiri tidak mengetahui isi surat tersebut. Ternyata, surat itu 
berisi perintah dari Sang Raja untuk mewisuda Tan Kwee Djan sebagai Bupati 
Pekalongan. Oleh Ingkuang Sinuhun Susuhunan Pakoe Boewono III, Tan Kwee Djan 
diberi gelar dan julukan Kanjeng Adipati Djaningrat, Kanjeng Adipati Djajaningrat, 
dan Kanjeng Adipati Widjaningrat. Lihat Hasil wawancara J. Mardimin, Kutut 
Suwondo, dan Susiyanto dengan Ken Rahardjo, 28 Juli 1998; Ken Rahardjo, Bung 
Karno Pernah Singgah di Pekalongan, Rangkuman Wawancara dengan mBah Ken 
Rahardjo, SUARA MERDEKA, 14-02-1995; dan J. Mardimin, Demokrasi di Indonesia 
& Dinamika Politik Arus Bawah, Forsa Pustaka, 2002, hlm. 175. 
445 Lihat Achmad Ilyas, Dari Kwijan sampai Sarung Encim, dalam Emirul Chaq Aka, 
Ibnu Novel Hafidz, Iman Budhi Santosa, dan Taufiq Emich (Ed.), Pekalongan, Inspirasi 
Indonesia, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan bekerja sama 
dengan Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia, 2008, hlm. 263. 
446 Wawancara dengan Johanes Setiawan, 15 Januari 2015. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Basyir_Ahmad_Syawie
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masalah ekonomi, dan masalah agama; bukan kerusuhan-kerusuhan 

dan konflik-konflik sosial yang berbasiskan sentiment rasial. 

Masih terkait dengan kerusuhan sosial yang pernah terjadi di 

Pekalongan, kalau kita menengok agak jauh ke belakang sejarah 

Pekalongan, sensitivitas keagamaan warga masyarakat Pekalongan, 

rupanya, memang sudah tumbuh subur sejak lama. Gerakan Kiai Rifa‘i 

atau yang sering dilafalkan oleh lidah Jawa ―Rapingi‖ (1859) dengan 

sangat gamblang menunjukkan hal itu. Begitu juga Kerusuhan yang 

terjadi akibat Kisruh PPP & PKB (1999). Meski kental aroma 

politiknya, tak dapat disangkal bahwa, kerusuhan itu tak dapat 

dilepaskan dari persoalan keagamaan. Pada kasus yang disebut terakhir, 

warga masyarakat Pekalongan yang dikenal sebagai masyarakat Santri 

melakukan protes keras terhadap sikap politik para Kiai yang dinilai 

tidak sejalan dengan aspirasi mereka. 

Sekedar untuk memberikan gambaran tentang sensitifnya 

masalah-masalah sosial yang bersinggungan dengan agama, mungkin 

sangat bermanfaat jika pada sajian berikut, disajikan uraian singkat 

peristiwa Kerusuhan Nopember 1995. Sudah menjadi catatan sejarah 

bahwa, kerusuhan yang meletus pada 24 Nopember 1995 tersebut 

dipicu oleh adanya penyobekan al-Qur‘an yang [diduga] dilakukan 

oleh seorang warga keturunan Cina. Akibat penyobekan al-Qur‘an 

pada 24 Nopember 1995 sekitar pukul 04.00 tersebut, kerusuhan 

melanda seluruh Kota Pekalongan.447 

Kondisi Ekonomi Masyarakat Pekalongan Tahun 1990-an 

Seperti dikemukakan Anton E. Lucas dalam bukunya yang berjudul 

Peristiwa Tiga Daerah, ketika kita mendengar nama Pekalongan, kesan 

pertama yang muncul di benak banyak orang adalah industri batik, 

yang di kalangan pasar dikenal dengan sebutan ―Batik Pekalongan‖. 

Menurut para pengamat seni batik, jika disandingkan dengan batik 

gaya Solo, gaya Jogjakarta, dan gaya Cirebon, Batik Pekalongan 

                                                           
447 Lihat lagi uraian Bab 3. 
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mempunyai ciri khas yang cukup menonjol, terutama pada pilihan 

warna dan corak atau motif-motifnya. Batik Pekalongan didominasi 

oleh warna merah terang, dengan motif merak ngigel sesondheran—
merak yang menari-nari memamerkan keindahan bulu ekornya. 

 Di Pekalongan, terutama di kawasan Kota Pekalongan, industri 

tekstil—khususnya Batik yang merupakan produk unggulannya—

adalah primadona untuk Pendapatan Asli Daerahnya.448 Selain dari 

popularitas Batik Pekalongan—khususnya di pasar-pasar pakaian di 

Jawa, yang bahkan telah menembus dan merambah pasar manca-

negara, hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor industri, besarnya jumlah 

warga masyarakat Pekalongan yang menggantungkan hidupnya pada 

sektor industri, serta tingginya persentasi Produk Domestik Regional 

Bruto sektor Perdagangan,yang merupakan efek domino dari tingginya 

PDRB Sektor Industri.  

Berdasarkan data statistik Kota Pekalongan tahun 1995, ketika 

fenomena kerusuhan massal di daerah ini mulai merebak, persentase 

Produk Domestik Regional Bruto sektor industri mencapai 20,94 %. 

Persentase Produk Domestik Regional Bruto ini mengalami kenaikan 

sebesar 2,57 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1994, PDRB Kota 

Pekalongan hanya sebesar 18,37 %. Sebaliknya, PDRB sektor Pertanian 

Kota Pekalongan yang pada tahun 1994 berada pada posisi di bawah 

sektor Industri, justru mengalami penurunan sebesar 2,28 %, dari  

16,49 % menjadi 14,21 % pada tahun 1995. Sementara itu, persentase 

Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan yang berada 

pada posisi puncak juga mengalami kenaikan.  

Pada kurun waktu yang sama, persentase PDRB Sektor 

Perdagangan Kota Pekalongan juga mengalami kenaikan sebesar 0,86 

%, dari 20,41 pada tahun 1994 menjadi 21,27 pada tahun 1995.  

 

                                                           
448 Di bagian selatan wilayah Pekalongan, yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten 
Pekalongan, sector pertanian masih mendominasi sector usaha. Selain tanahnya yang 
sangat subur dan lahannya yang masih cukup luas, wilayah ini memiliki saluran irigasi 
teknis yang masih sangat memadai untuk mengembangkan usaha pertanian. 
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Tabel 4.1. 

PDRB Kota Pekalongan tahun 1994-1995 

Sektor (Lapangan Usaha) Tahun 1994 Tahun 1995 

1. Pertanian 
1.1. Tanaman Bahan Makanan 
1.2. Peternakan 
1.3. Perikanan 

16,49 
1,54 
0,79 

14,16 

14,21 
1,48 
0,74 

11,99 

2. Pertambangan & Penggalian 0,00 0,00 

3. Industri 18,37 20,94 

4. Listri, Gas, & Air Minum 1,87 1,16 

5. Bangunan 9,24 9,40 

6. Perdagangan 20,41 21,27 

7. Pengangkutan & Komunikasi 7,90 8,60 

8. Keuangan, Persewaan, & Jasa 
Perusahaan 

11,44 11,18 

9. Jasa-jasa 14,28 13,25 

Sumber: Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1996, hlm. 258. 

 Dalam konteks sosio-ekonomi, Pekalongan juga dikenal sebagai 

kota niaga, kotanya para saudagar. Tingginya persentase Produk 

Domestik Regional Bruto dari sektor perdagangan, dengan sangat jelas, 

menunjukkan hal itu. Tidak dapat dipungkiri, hal itu tidak terlepas dari 

tingginya produksi kerajinan batik dan tingginya produksi hasil-hasil 

pertanian, khususnya hasil tanaman pangan dan perikanan. 

 Persoalannya adalah: sejak tahun 1980-an, perekonomian 

warga masyarakat Pekalongan pada umumnya, terutama yang tergan-

tung pada keberadaan industri batik, dari tahun ke tahun terus 

mengalami penurunan. Pasaran batik yang menjadi sumber utama 

pendapatan mereka semakin lesu; dank arena itu, himpitan ekonomi 

tak lagi bisa dihindari. Menurut informasi, terhimpitnya keadaan 

ekonomi warga masyarakat Pekalongan Bawah—terutama bagi mereka 

yang menggantungkan ekonominya pada keberadaan industri batik, 

berawal ketika, pada tahun 1978, teknologi produksi sablon atau 

printing merambah ke sektor perbatikan; dan banyak pengusaha batik 

yang memulai memproduksi batik printing.  

 Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa teknologi 

produksi batik printing memunculkan krisis ekonomi. Pertama: 

dengan munculnya batik printing, banyak orang yang mulai 
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meninggalkan batik tulis—karena batik tulis harganya jauh lebih 

mahal. Karena itu, banyak pengrajin batik—industri rumahan—yang 

gulung tikar. Padahal, produksi batik tulis inilah yang sejak tahun 

1950-an menjadi penyangga ekonomi keluarga mereka. Mereka 

mengalami kesulitan memasarkan hasil-hasil kerajinan mereka. 

Sementara itu, di sisi yang lain, banyak orang beralih memakai produk 

batik printing karena selain motifnya juga menarik, harganya juga jauh 

lebih murah. Kedua: industri batik printing adalah industri skala besar 

dan bersifat massal. Karena itu, mereka tidak mampu mengimbangi 

surplus produksi dengan pemasarannya. Para pengusaha pribumi yang 

beralih ke produksi batik printing mengalami kesulitan untuk 

memasarkan produksinya, selain karena produksinya yang berskala 

besar dan massal, mereka juga mengalami kesulitan untuk menembus 

jaringan pasar perbatikan yang dikuasai oleh para pedagang non-

pribumi, terutama oleh para pedagang keturunan Cina. 

 Masalah baru yang muncul kemudian adalah: perubahan moda 

produksi batik dari tulis ke sablon atau printing ini juga berimplikasi 

pada terjadinya pergeseran kendali ekonomi, dari para pengusaha 

pribumi ke para pengusaha non-pribumi yang mempunyai modal besar 

dan memiliki jaringan pasar yang luas. Akibatnya, status kepengu-

sahaan sejumlah pengusaha pribumi juga mengalami pergeseran dari 

pengusaha-pedagang menjadi pengusaha-buruh. Bahkan, persoalan ini 

melebar ke ―kawasan‖ primordial karena sebagian besar pengusaha 

yang memproduksi batik printing adalah para pengusaha keturunan 

Cina yang umumnya beragama Kristen. Dengan modal dan jaringan 

pasar yang kuat, para pengusaha keturunan Cina tersebut tentu tidak 

terlalu sulit untuk mengambil-alih kendali ekonomi di Kota Batik 

tersebut. Menurut hasil penelitian Hajriyanto Y. Tohari di desa 

Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Pekalongan pada akhir tahun 

1993, jumlah pengusaha-buruh diperkirakan telah mencapai 60 %.449 

                                                           
449 Hajrianto Y. Tohari, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Thesis Magister, Pasca-sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 87-91; sebagaimana dikutip Loekman 
Soetrisno, Pekalongan dalam Mohtar Mas‘oed, Mochamad Maksum, dan Moh. 
Soehadha (eds.), Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu, Pusat Penelitian 
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 Dari sinilah munculnya stereotype yang bercorak sectarian: 

―Cina-Kaya-Kristen‖ dan ―Pribumi-Miskin-Islam‖. Stereotype ini ber-

kembang menjadi persoalan yang pelik setelah, secara politis, diman-

faatkan oleh aparat birokrasi untuk memenangkan Golkar. Modus 

operandinya, kepada warga masyarakat, aparat birokrasi akan memberi 

kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit asal mereka bersedia 

memberikan dukungan politiknya kepada [Partai] Golkar.450 Masalah 

inilah yang kemudian memunculkan ketegangan baru antara para biro-

krat dengan para Kiai, tokoh-tokoh masyarakat, dan warga masyarakat 

umum, terutama para pendukung Partai Persatuan Pembangunan. 

Kondisi Politik Masyarakat Pekalongan Th. 1990-an 

Sebagai daerah basis Nahdlatul Ulama, afiliasi politik warga masyarakat 

Pekalongan pasca-kemerdekaan Republik Indonesia ditujukan kepada 

partai-partai politik Islam atau partai-partai politik Islam. Pada 

Pemilihan Umum Tahun 1955, sebagian besar kaum Nahdliyyin di 

Pekalongan menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Nahdlatoel 
Oelama dan Partai Masyumi. Pada Pemilihan Umum Indonesia 

pertama tersebut, perolehan suara Partai Nahdlatoel Oelama dan Partai 

Masyumi menduduki urutan pertama dan kedua.451 Sementara itu, 

peringkat ketiga dan keempat diduduki oleh Partai Nasionalis 

Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.  

 Penting untuk dikemukakan di sini bahwa, sekalipun Partai 

Nahdlatoel Oelama dan Partai Masyumi berhasil menduduki urutan 

pertama dan kedua dalam hal perolehan suara; tetapi, secara komulatif, 

perolehan suara partai-partai politik Islam tersebut masih berada di 

                                                                                                                                    
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 
2000, hlm. 232. 
450 Pada masa Orde Baru, partai yang berlambang Pohon Beringin tersebut tidak 
bersedia disebut Partai Politik. Pemerintah Orde Baru selalu menyebut Organisasi 
Peserta Pemilu dengan jargon atau sebutan ―Parpol dan Golkar‖. 
451 Wawancara Setyo Handoyo dengan Sujud, mantan Ketua II Anak Cabang Partai 
Nasionalis Indonesia Pekalongan pada masa Orde Lama. Lihat juga, J. Mardimin, 
Demokrasi di Indonesia & Dinamika Politik Arus Bawah, Penerbit Forsa Pustaka, 2002, 
hlm. 179. 
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bawah perolehan suara partai-partai politik nasionalis sekuler. Artinya, 

jika perolehan suara Partai Nahdlatoel Oelama dan perolehan suara 

Partai Masyumi dijumlahkan, jumlah suaranya masih di bawah 

perolehan suara gabungan Partai Nasionalis Indonesia dan Partai 

Komunis Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Nur Hidayat Sardini 

(2005), gabungan perolehan suara Partai Nasionalis Indonesia dan 

Partai Komunis Indonesia mencapai angka sebesar 62,5 %.452 

 Pada masa Orde Baru, berdasarkan urutan perolehan suaranya, 

partai-partai Islam di Pekalongan tetap mendominasi. Dari enam kali 

Pemilu yang diselenggarakan Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 

dan 1997), partai-partai politik Islam (PNU dan [kemudian, setelah 

disfusikan dengan partai-partai Islam lainnya menjadi] PPP) tercatat 

hanya mengalami satu kali kekalahan, yaitu pada Pemilu 1987. Yang 

menarik dari dinamika politik Kota Pekalongan, setelah memasuki era 

reformasi, pada Pemilu 1999—pemilu yang dianggap paling demokratis 

sejak Orde Baru berkuasa, partai-partai nasionalis sekuler kembali 

mendominasi perolehan suara partai-partai politik Islam. Berdasarkan 

jumlah perolehan suara, Pemilu 1999 di Kota Pekalongan dimenangkan 

oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan pada Pemlu-

pemilu selanjutnya (Pemilu 2004, 2009, dan 2014) selalu dimenangkan 

oleh Partai Golkar. [Secara lebih detail, peta politik partai di Kota 

Pekalongan ini akan dibahas pada Bab 7]. 

Rangkuman 

Paparan di atas dengan sangat jelas menunjukkan bahwa, sekalipun 

tingkat keislamannya cukup tinggi—dan karena itu disebut sebagai 

Masyarakat (Kota) Santri, komunitas warga masyarakat Pekalongan 

yang didominasi suku Jawa, pada umumnya, masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai budaya Jawa. Hal ini nampak jelas dalam pandangan [hidup], 

pola pikir, pola perilaku, dan pilihan kiblat keagamaan mereka. 

                                                           
452 Nur Hidayat Sardini, Kekalahan Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999: Studi 
Kasus di Kota Pekalongan, Thesis, Program Pasca-Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 1. 
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 Orang-orang Islam Pekalongan pada umumnya menganut 

Islam Tradisionalis, aliran Islam yang berkarakter moderat, inklusif, 

dan lebih mengedepankan dialog (kompromis, jalan tengah) dalam 

setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan dua kutub yang 

berbeda secara diametral. Karakter Islam Tradisionalis yang menjadi 

kiblat keagamaan orang Pekalongan pada umumnya ini tidak berbeda 

dengan temuan Clifford Geertz, seorang anthropolog dan Indonesianist 

berkebangsaan Amerika Serikat, ketika mengobservasi dan memban-

dingkan antara Islam yang ada di Jawa dan Islam yang ada di Maroko. 

Berdasarkan hasil observasi Geertz (1968: 16), Islam di Jawa berkarak-

ter lebih ―adaptive, absorbent, pragmatic, a matter of partial compro-
mises, halfway covenant and outright evasions.‖453  

Karakterestik Islam di Jawa yang seperti itu, tentu, tidak 

terlepas dari sejarah panjang religiousitas masyarakat Jawa, yang sejak 

masa pra-Islam telah menganut agama Budda dan [kemudian] Hindu. 

Keberadaan candi Borobudur, candi Budda yang dibangun pada abad 

ke-7 hingga awal abad ke-8, dan candi Prambanan, candi Hindu yang 

dibangun pada abad ke-9, adalah bukti-bukti sejarah bahwa sebelum 

Islam datang, orang Jawa beragama Budda dan Hindu. Sebutan ―Hindu-

Budda‖ pada keagamaan orang Jawa abad ke-9 hingga datangnya Islam 

di tanah Jawa adalah bukti kelenturan religiusitas orang Jawa. 

Karakter Islam di Jawa juga terbentuk di atas dasar kelenturan 

dan fleksibilitas karakter orang Jawa yang [cenderung] tidak 

―memutlakkan‖ agama. Orang Jawa memiliki sifat mudah menyerap 

sesuatu yang baru, dan umumnya, tidak mudah meninggalkan yang 

lama. Kebiasaan ziarah kubur dan membakar kemenyan (dupa) dalam 

melambungkan doa-doa di tempat-tempat yang dianggap keramat 

adalah bukti-bukti dari peninggalan tradisi Budda dan Hindu. Begitu 

juga istilah ―Tradisi Hindu-Budda‖ yang tak terpisahkan dalam literasi 

Indonesia adalah ungkapan sinkretik dari sinergi tradisi Budda yang 

datang lebih awal dan Hindu yang datang kemudian.  

                                                           
453 Clifford Geertz, Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia, 
Yale University, New Haven and London, 1968. 
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 Terhadap Islam, orang Jawa juga bersikap serupa. Orang Jawa 

banyak menyerap ajaran Islam, tetapi tidak meninggalkan Kejawennya, 

ke-budda-annya, dan ke-hindu-annya. Maka, tidak mengherankan jika 

dalam meng-ujub-kan (menyampaikan maksud) sesaji kenduri, orang 

Jawa yang ada di Solo dan sekitarnya yang menjadi salah satu kiblat 

budaya Jawa menyebut ―Mekkah-Medinah Pulau Jawa‖. Hal serupa 

terjadi pada mantra-mantra dalam aliran-aliran kepercayaan. Dari hasil 

penelitian yang pernah saya lakukan terhadap aliran-aliran keper-

cayaan yang masih hidup di Jawa, mantra-mantra atau rapal-rapal yang 

mereka ucapkan kebanyakan diawali dengan niatan basmallah, 

―Bismillah ir-rohman ir-rokhim‖, ungkapan kesungguhan niat yang 

diadopsi dari tradisi Islam. Menariknya lagi, di antara mereka yang 

menganut Kejawen adalah orang-orang yang juga menjalankan rukun 

Islam. Selain menjalankan shalat lima waktu, juga tak sedikit di antara 

mereka yang ―bergelar‖ Haji. Sinergitas antara berbagai keyakinan 

yang dianut orang-orang Jawa tersebut, termasuk di dalamnya: orang 

Pekalongan, jika digambarkan dalam diagram, mungkin, akan 

membentuk gambar seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Konstruksi Habitus Para Pelaku Sosial di Pekalongan 
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Sebagaimana tergambarkan dalam diagram di atas, secara 

ringkas, dapat dikemukakan bahwa, Islam yang berkembang di Jawa 

adalah ―Islam Jawa‖—Islam yang berinteraksi dan bersinergi dengan 

ke-Jawa-an, ke-Budda-an, dan ke-Hindua-an. Islam di Jawa adalah 

―Islam yang di-Jawa-kan‖. Seperti nampak dalam diagram di atas, Islam 

yang ada di Jawa adalah ―irisan‖ dari Kejawen, Budda, Hindu, dan 

Islam Normatif, sehingga tidak lagi sebulat aslinya. Sebab, apa yang 

terjadi di Pulau Jawa pada masa-masa masuknya Islam adalah 

―Jawanisasi Islam‖, dan bukan ―Islamisasi Jawa‖; sehingga Islam yang 

berkembang di Jawa adalah ―Islam yang di-Jawa-kan‖.  

Hal serupa, sebenarnya juga terjadi pada Kejawen, Budda, dan 

Hindu. Apa yang kemudian disebut Kejawen, pada dasarnya juga 

merupakan irisan antara agama suku Jawa dengan agama Budda dan 

Hindu yang ―datang‘ di Jawa. Karena itu, dalam diagram di atas, 

Kejawen juga digambarkan tidak bulat (lonjong). Begitu juga dengan 

agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di Jawa juga merupakan 

irisan antara Kejawen dan Budda. Karena itu, dalam literasi Indonesia, 

kita sering menjumpai term ―Hindu-Budda‖ dan ―Hindu-Jawa‖. 

Dari uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa, dalam  

menyebarkan agama Islam di Jawa—terutama di Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan di sepanjang pesisir utara Jawa Barat, para wali dan para 

guru agama Islam yang menyebarkan agama Islam di Jawa lebih 

banyak yang menggunakan pendekatan ―substansialis‖ ketimbang 

pendekatan ―skripturalis‖ atau ―literalis.454 Mereka lebih memen-

tingkan nilai-nilai keislamannya ketimbang bentuk luarnya. 

Ringkasnya, sinergitas pandangan dan sikap hidup Jawa yang 

santun, yang mengedepankan kerukunan dan keharmonisan sosial, 

dengan Islam Tradisionalis (NU) yang sangat moderat, seharusnya 

membuat karakter sosial masyarakat yang, di dalamnya terbentuk para 

                                                           
454 Penggunaan predikat ―lebih banyak‖ terkait dengan penggunaan pendekatan 
penyebaran Islam di Jawa dalam tulisan ini dimaksudkan untuk tidak menafikan 
adanya penyebar Islam di Jawa yang menggunakan pendekatan ―skripturalis‖ atau 
―literalis‖. Terbukti, dalam kenyataannya, di Jawa juga berkembang kelompok Islam 
―skripturalis‖ atau ―literalis, sekalipun jika dibandingkan dengan kelompok ―substan-
sialis‖, jumlah mereka relatif kecil—untuk tidak mengatakan sangat sedikit. 
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pelaku sosial yang berkarakter suka menjunjung tinggi dan mengede-

pankan keharmonisan sosial, anti-kekerasan, dan lebih mengede-

pankan dialog. Tetapi, mengapa yang terjadi di Pekalongan berbeda? 

Mengapa masyarakat Pekalongan yang didominasi oleh suku Jawa yang 

berbudaya Jawa yang mengedepankan keharmonisan sosial dan 

berkiblat pada Islam Tradisionalis yang moderat dan anti-kekerasan 

bisa berubah menjadi brutal dan anarkhis?  

Dalam Tradisi Pesantren, perlawanan santri [baca juga 

―perlawanan masyarakat santri‖] terhadap Kiai merupakan suatu 

fenomena yang tidak biasa, unik, dan fenomenal. Alih-alih melakukan 

perlawanan, untuk berhadapan (bertatap muka) dengan Kiai saja, para 

Santri pada umumnya membutuhkan persiapan mental khusus. 

Mengapa? Selain posisinya sebagai Guru Spiritual yang diyakini dapat 

membukakan pintu surga, pemberian status ―Pewaris Nabi‖ bagi para 

Kiai yang secara ―dogmatis‖ dan terus menerus ditanamkan dalam 

benak para Santri adalah salah satu kondisi yang menyebabkan 

mengapa hal itu terjadi. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-

bab sebelumnya bahwa, dalam tradisi Pesantren, kepatuhan mutlak 

seorang santri kepada Kiai merupakan satu di antara beberapa nilai 

yang pertama-tama ditanamkan kepada para santri (Dhofier, 1982 

[2011]: 126; Suprayogo, 2007: 34; Bruinessen, 1992[2012]: 86; 

Soebahar, 2013: 3). Dalam tradisi pesantren, para Santri, secara mutlak, 

wajib patuh kepada para Kiai. Bahkan, kepatuhan mutlak para Santri 

kepada Kiai-Kiai tersebut bukan hanya kepada Kiai-Kiai yang menjadi 

guru ngajinya, tetapi juga bagi para ulama yang hidup di masa lalu, 

terutama mereka yang mengarang Kitab Kuning yang dipelajari di 

Pesantren tempat para santri belajar, dan bagi seluruh tedhak-turune 

(anak-anak, cucu-cucu,  dan seluruh keturunan) para Kiai. 

Dalam konteks sosio-kultural yang demikian, konflik dan 

perlawanan yang terjadi, biasanya, bersifat diam-diam, tidak 

transparan, tidak terbuka, atau perlawanan bawah tanah (underground 
resistance). Itu berarti, jika perlawanan santri terhadap kiai yang 

menjadi fokus kajian ini sudah sangat terbuka sifatnya; dengan sangat 

jelas menandakan bahwa persoalan hubungan konfliktual Kiai-Santri 
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di Pekalongan dan di Kalibening sudah sedemikian akut, dan parah; 

sampai-sampai kedahsyatan kultur yang sudah teruji oleh waktu pun 

tak sanggup lagi untuk meredamnya. 

Dari uraian di atas, jika ditempatkan dalam kerangka pikir 

Bourdieu tentang Habitus, sikap dan perilaku orang Pekalongan yang 

demikian, tentu ada pengaruh lain yang membentuknya. Pengaruh itu 

adalah kondisi-kondisi kekinian, baik sosial-ekonomi, sosial-politik, 

dan sosio-kultural masyarakatnya yang berkembang pada waktu yang 

bersamaan.*** 

 

 

 

 


