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“Sebuah karya orisinil anak bangsa yang lahir dari rahim pergerakan 
mahasiswa yang sarat akan cita-cita, idealisme dan kegelisahan akan 
nasib bangsanya, seiring dengan sepirit anak muda KAMMI yang ingin 
semakin membumi, buku ini sangat tepat sebagai inspirasi sekaligus 
acuan taktis strategis bagi mereka para penggiat dan penggerak 
perubahan. Pribadi penulis yang kuat dan khas menjadikan racikan 
buku ini lebih hidup dan memiliki hentakan hentakan khas dalam 
masing-masing alur berpikirnya. Dengan tuangan ide dan gagasannya 
yang inspiratif dari teks gagasan ini mampu memantik spirit dan aksi 
mereka yang mengharap gerakan ini menjadi “kahartos tur karaos” 
(dimengerti dan lebih terasa). Namun di balik itu semua ada catatan 
atau kritik yang perlu saya sampaikan, mengapa buku ini tidak hadir 
sedari dulu…salam pemuda Indonesia.”

Deni Priyatno, SST. – Sekjend PP KAMMI.

“Baca buku ini sekarang! Anda akan merasakan pengalaman empiris 
seorang aktivis yang tak hanyapintar dalam konsep, tapi juga orator 
handal di jalanan, negosiator gerakan, dan ahli debat. Buku ini menjadi 
jawaban mengapa KAMMI yang notabene organisasi muda (berdiri 
1998), mampu memikat ribuan pemuda Indonesia untuk bergabung.”

Ridlwan Habib – jurnalis Jawa Pos, mantan Ketua Jamaah Muslim 

Fisipol UGM dan Menteri Propaganda BEM KM UGM

Testimoni
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“Bukan sekadar wacana yang melangit, buku ini juga mengelaborasi 
dengan praktek dan konteks bagaimana membangun gerakan 
mahasiswa dan pemuda.”

Suryanta Bakti – jurnalis media online Vivanews.com

“Buku ini melengkapi khazanah pluralitas gerakan Islam di Indonesia. 
Mengajak pembaca keluar dari kungkungan sempit indoktrinasi, 
menjadi sosok baru dengan cakrawala pandang yang lebih matang 
dalam menyikapi berbagai tantangan. Tunggu apa lagi, membaca buku 
ini akan menjadi tonggak utama kontemplasi bagi seorang aktivis 
gerakan untuk meraih capaian baru di masa depan.”

Syarifudin - jurnalis Seputar Indonesia

“Gagasan dia tentang tafsir Islam dan negara bisa Anda serap lewat 
buku ini, terutama bagi kawan-kawan KAMMI. Paling tidak anak anak 
muda KAMMI terpantik untuk berpikir bersama bagaimana seharusnya 
kita bernegara.”

Akbar Tri Kurniawan, wartawan Tempo.

“Seyogianya, di satu sisi buku ini wajib diselami sebagai pedoman dasar 
oleh siapa saja yang hendak berkecimpung dalam dunia pergerakan. 
Namun di sisi lain, bisa sebagai pengingat kader-kader KAMMI untuk 
senantiasa menjaga asholah gerakannya. Agar ‘Jangan sampai KAMMI 
terjebak dalam euforia politik praktis yang seringkali menjerembabkan 
diri dalam jurang pragmatisme,’ seperti yang ditulis Amin di kalimat 
terakhir bagian pertama dari bukunya.”

Diyah Kusumawardhani - wartawan majalah Sabili



vii

Kata Pengantar

“Apresiasi Kultur Baru Gerakan KAMMI”“Apresiasi Kultur Baru Gerakan KAMMI”

S
udah 12 tahun usia gerakan ini. Komunitas mahasiswa yang 
saya ikut mengawalnya di Yogyakarta dulu, meski tidak 
pernah masuk sebagai anggota—karena saya sudah tidak 
mahasiswa saat gerakan ini ditubuhkan. Masjid adalah 

variabel pertama, lembaga dakwah kampus adalah rahimnya. Kultur 
yang terbangun pada awalnya juga khas: ketaatan, persaudaraan, 
militansi dan keikhlasan dalam menjalankan syariat agama pada para 
anggotanya.

Di sisi lain, budaya yang terbangun di organisasi ini adalah pseudo-
partisipatif. Ketaatan terhadap pimpinan, kepercayaan (tsiqah) yang 
penuh terhadap qiyadah, kesanggupan berkorban untuk gerakan—
hingga beberapa aktivis memilih tidak lulus dari kuliah dengan alibi 
mengurusi organisasi. Mereka asyik mengorganisir mahasiswa, 
memelihara dan mendampingi desa binaan, juga menggelar diskusi-
diskusi keagamaan, meski mereka kuliah di jurusan bukan agama.

Kultur itu, kini mulai berubah. Kompetensi personal semakin 
ditingkatkan, gerakan organisasi juga gemulai mengikuti isu nasional 
dan lokal. Kepandaian mengayuh biduk organisasi tampak makin 
matang pada diri pegiat KAMMI di berbagai level. Kecuali mungkin yang 
di tingkat komisariat yang masih meraba-raba dan mencari model yang 
tepat bagaimana menerjemahkan visi Muslim Negarawan di tingkat 
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praksis. Dari model, mereka bisa membuat modul. Dan dari sana mereka 
mendapat modal untuk membangun gerakan.

Praktek keislaman KAMMI makin mengindonesia. Ini sebuah 
keniscayaan ketika gerakan ini meneguhkan diri sebagai Muslim 
Negarawan. Menjadi negarawan berarti menguasai konsep kekhilafahan 
terhadap umat. Kepemimpinan dan sikap adil terhadap kemajemukan. 
Idealnya, budaya organisasi ini makin plural, bijak menghadapi konflik. 
Namun, tetap memperhatikan hal-hal fundamental dan asasi yang tidak 
boleh goyah meski oleh modernisasi. Dasar akidah dan syariah tetap 
menjadi aspek yang tsawabit (tetap, tak berubah).

Mengindonesia juga berarti ikut berpikir keras tentang sistem 
negara ini, berbagai kasus yang terjadi dan mencoba menawarkan 
solusi persoalan bangsa. Jangan hanya asal beda, namun memberikan 
rekomendasi berbasis kajian yang cermat dan mendalam. 
Memperhatikan seluruh aspek, mengakomodir kepentingan dan tidak 
terburu mengadili satu pihak. Itu sikap negarawan. Persis pada pendiri 
negara yang berdebat keras di Sidang Konstituante tapi berdamai dan 
senda gurau di luar forum sidang.

Penulis buku ini, akh Amin, saya kenal sejak masih di Yogyakarta. 
Saya mengenalnya sebagai aktivis muda di kampus IAIN Sunan Kalijaga. 
Dibesarkan di kultur nahdliyin—sama dengan saya—dan memiliki 
ketertarikan khusus pada kajian politik, sejarah dan ideologi. Saya 
berharap, ijtihad gaya filosofis dan teknis ini memantik pemikir gerakan 
yang lain dari KAMMI. Selamat berijtihad dan membentuk kultur 
intelektual baru.

Jakarta, 15 Juni 2010

Agus Purnomo, SIP

Anggota Komisi III DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta
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Kata Sambutan

“Risalah Pergerakan KAMMI, “Risalah Pergerakan KAMMI, 

Memandu Filosofis hingga Praksis”Memandu Filosofis hingga Praksis”

U
sia KAMMI yang sudah lebih dari 1 dekade telah melewati 
perkembangan yang pesat. Dalam usia yang ringkas itu 
maka pergerakan semakin membutuhkan panduan tertulis 
yang menyegarkan, merefleksikan, mengonsolidasikan, 

sekaligus memandu pergerakan dengan bobot intelektual yang aktual. 
KAMMI sebagai pergerakan mahasiswa memadukan antara aksi dan 
narasi, tidak menegasikan salah satunya. Tantangan zaman kita saat ini 
tidak perlu selalu direspon dengan aksi jalanan, lebih dari itu kita pun 
harus mempengaruhi publik dan pengambil kebijakan dengan teks.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Sebab buku ini ditulis 
oleh orang yang tepat, pemikir sekaligus pelakunya. Sehingga nuansa 
tulisannya bukanlah wacana di ruang hampa, melainkan wacana yang 
praksis. Saya menyebut buku ini sebagai Risalah Pergerakan KAMMI, 
memuat interpretasi sejarah sekaligus bagaimana memandu pergerakan, 
dari yang bersifat filosofis hingga panduan skill praktis.

Saya mengenal penulis sejak tahun 2000. Dimulai sejak sama-sama 
ikut DM 1 (Daurah Marhalah 1) KAMMI IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang menjadi UIN (Universitas Islam 
Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sama-sama kuliah di jurusan Sejarah 
Peradaban Islam Fakultas Adab. Sama-sama mengawali perjuangan di 
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KAMMI dari komisariat, daerah hingga ke pusat. Sejak di komisariat 
hobinya adalah menulis. Baik yang ringan hingga yang berat-berat. Penuh 
gagasan, analisa, dan data yang lengkap. Seperti almarhum Kuntowijoyo, 
Amin Sudarsono, menghormati tiap forum diskusi sekecil apapun forum 
itu dengan menyumbangkan tulisan. Kumpulan tulisannya sejak di 
Komisariat dan Kamda telah sampai 3 jilid tebalnya. Buku yang ada di 
tangan pembaca ini adalah ramuan dari kumpulan tulisannya tersebut 
tentang pergerakan mahasiswa secara umum wabil khusus KAMMI.

Semoga dengan diterbitkannya buku Ijtihad Membangun Basis 
Gerakan ini dapat memandu pergerakan KAMMI dalam melukis masa 
depan Indonesia. Saya percaya anak-anak muda yang melukiskan masa 
depannya dengan tertulis akan menjadi “abadi” karena sesungguhnya 
dia turut menjadi pelaku yang menginspirasi bangsanya.

Sukses buat akh Amin Sudarsono, dan selamat membaca!

Utan Kayu, 11 Mei 2010

Rijalul Imam

Ketua Umum PP KAMMI

Periode 2009-2010
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Sekapur Sirih Penulis

Wujud Saka Tatal Sunan KalijagaWujud Saka Tatal Sunan Kalijaga

“Lir-ilir, lir-ilir// tandure wis sumilir // Tak ijo royo-royo tak 
sengguh temanten anyar// Cah angon-cah angon penekno blimbing 
kuwi// Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro// Dodotiro-

dodotiro kumitir bedhah ing pinggir// Dondomono jlumatono kanggo 
sebo mengko sore// Mumpung padhang rembulane mumpung jembar 

kalangane// Yo surako… surak hiyo.”

— Sunan Kalijaga, Lir Ilir

S
engaja saya membuka kata pengantar ini dengan teks 
lengkap lagu Lir Ilir, lagu yang dikarang oleh Sunan Kalijaga—
salah satu anggota Walisongo, penyebar Islam di Tanah 
Jawa. Lagu ini, bagi mereka yang dibesarkan dalam kultur 

Islam-Jawa, tentu sangat akrab di telinga. Tapi, belum tentu paham 
maksudnya. Berikut terjemahannya: 

“Sayup-sayup bangun (dari tidur)//Pohon sudah mulai bersemi// 
Demikian menghijau bagaikan gairah pengantin baru// Anak 
penggembala, tolong panjatkan pohon belimbing itu// walaupun licin 
(susah), tetap panjatlah untuk mencuci pakaian.// Pakaian-pakaian 
yang koyak (buruk) disisihkan// Jahitlah, benahilah untuk menghadap 
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nanti sore// Mumpung terang rembulannya// Mumpung banyak waktu 
luang// Mari bersorak-sorak Ayo.”

Nasehat Sunan Kalijaga sangat dalam. Makna ‘hijau’ adalah Islam. 
Pembawanya, bukan jenderal atau panglima, tapi ‘cah angon’ alias anak 
gembala. Mereka yang memperhatikan gembalaannya dengan seksama. 
Cah angon itu harus naik ke atas pohon belimbing—buah bersisi 
lima melambangkan Rukun Islam—meski licin. Demikianlah, KAMMI 
adalah cah angon bagi umatnya. Memberi petunjuk, mengarahkan dan 
kadang harus memperingatkan umat agar tidak melenceng dari ‘buah 
belimbing—rukun Islam.’ Karena KAMMI adalah cah angon yang cerdas 
alias lebih intelektual.

Dalam kesejarahan Indonesia—dan sebagian besar negara di 
dunia—intelektualitas tampaknya menjadi standar ide-ide perubahan, 
dan menjadi parameter bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin 
perubahan. Bahwa kampus adalah pabrik-pabrik perubah (evolutor, 
revolutor maupun agent of change), telah menjadi trade mark umum 
bagi masyarakat, meski kemudian sempat menghilang di era represi 
negara terhadap kampus pada masa Orde Baru. 

Hal yang menjadi tuntutan besar bagi mahasiswa untuk selalu berada 
pada garda terdepan perubahan dan yang kemudian akan memposisikan 
dirinya sebagai watchdog ataupun oposisi abadi negara—sebagai 
representasi status quo.

Adalah bagian dari keunikan abad ini, Allah swt menakdirkan para 
penguasa tiran dan diktator lahir pada waktu yang hampir bersamaan. 
Ketika tirani Soekarno merajalela di Indonesia, maka di Yugoslavia ada 
Tito dan di Mesir ada Nasser. Ketika kediktatoran Soeharto membungkam 
rakyat Indonesia, maka di Libya ada Khadafi, di Irak ada Saddam, di Syiria 
ada Asad, dan di Iran ada Pahlevi. Di abad ini pula lahir Hitler, Stalin dan 
Mossoulini. Jangan lupa, di abad ini pula dunia terlibat dalam dua kali 
perang akbar, Dunia I dan II, pada 1914 dan 1942.

Sejarah anak-anak muda adalah sejarah perlawanan dan pembelaan. 
Sebelum kemerdekaan anak-anak muda Indonesia bangkit menyatukan 
bangsa dan melawan penjajah serta merebut kemerdekaan. Tapi setelah 
merdeka, mereka bangkit melawan penguasa tiran dan diktator serta 
membela rakyat dari penindasan sosial, ekonomi dan politik.

Tapi, mustinya, perjuangan dilandasi niat dakwah dan diiringi 
kebijaksanaan. Persis sebagaimana para Walisongo mencontohkan, 
utamanya lagi kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam mengelola dakwah 
Jawa yang tidak Arab. Mendesakkan budaya baru, dengan tetap 
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mengambil substansi. Maka, untuk KAMMI, bergerak tetap Islami, 
dalam kolam demokrasi.

* * *

Buku yang sedang Anda baca ini sebetulnya adalah penyatuan atas 
serpihan-serpihan pikiran. Gagasan ini disatukan, coba dirapikan, dan 
distrukturkan agar enak dibaca. Bagian satu dengan yang lain saling 
terhubung. Mirip sekali dengan kisah Sunan Kalijaga saat membantu 
berdirinya Masjid Kesultanan Demak, yang sampai sekarang masih 
kokoh berdiri. 

Diriwayatkan, bahwa para wali bergotongroyong membangun Masjid 
Agung Demak. Sunan Kalijaga mendapat bagian untuk mendirikan salah 
satu dari empat tiang utama masjid. Entah kenapa, Sunan Kalijaga sudah 
sangat terlambat ketika memulai pekerjaannya, sehingga dia terpaksa 
menggantikan balok kayu besar itu dengan potongan-potongan balok 
kecil, yang disebut tatal. Malam-malam sambil menunggui orang 
mengapak kulit bagian luar, Sunan Kalijaga menyusun dan melekatkan 
bagian-bagian potongan kayu dengan lem damar, kemenyan, dan 
blendok, lantas dibalut. Jadilah tiang (saka) masjid itu, terbuat dari tatal 
(serpihan kayu yang dirangkai menjadi kokoh). 

Ternyata, tiang yang tampaknya darurat itu mampu menyangga 
atap mesjid, sama kuat dengan tiang-tiang utama lain, bahkan sampai 
sekarang. Menurut sejarawan Qurtuby, teknik perakitan yang digunakan 
Sunan Kalijaga untuk menyangga atap mesjid dengan himpunan tatal 
itu sama dengan cara penyambungan potongan kayu untuk tiang kapal 
jung Cina. 

Buku yang di tangan  Anda demikian juga, serpihan berharga yang 
masing-masing bagian berdiri sendiri, namun karena disatukan, jadilah 
dia satu pokok pikiran. Maka, ijinkanlah saya menjudulinya dengan: 
Ijtihad Membangun Basis Gerakan. Sebuah upaya untuk membangun 
fondasi pokok dari gerakan KAMMI.

Ijtihad, kata itu berarti usaha untuk menggali pikir dan memutuskan. 
Sebagaimana logika hukum Islam, saya melekatkannya dalam konteks 
buku ini. Jika ternyata ada yang salah, setidaknya masih mendapat 
pahala satu, jika ternyata benar, maka dua pahala diterima penulis. 
Gagasan-gagasan ini adalah usaha memeras pikiran dengan kuat, 
dilandaskan pada niat membangun gerakan. InsyaAllah.



xiv

Pada bab pertama, saya mencoba menguak memori saat KAMMI 
baru berdiri dengan mengawali narasi sejarah bangsa, sejarah gerakan 
muda yang disekap, dan gerakan Islam yang dikarantina. Bab kedua 
adalah penuangan gagasan fundamental tentang Islam, politik, ideologi 
dan konsep-konsep resmi KAMMI, yaitu intelektual profetik dan muslim 
negarawan. 

Bab ketiga adalah persoalan teknis. Kemampuan dasar berorganisasi, 
yaitu berpartai di kampus, teknis propaganda, fikih demonstrasi dan 
manajemen sidang saya coba diskusikan di sini. Ditambah, pengantar 
advokasi anggaran—sebuah gerakan yang tak terelakkan bagi organisasi 
massa seperti KAMMI jika ingin berkontribusi bagi penguatan masyarakat 
dan pengawasan terhadap budaya korupsi. Di bab terakhir, beberapa 
tulisan lepas—namun cukup mendalam—saya masukkan sebagai ceruk 
penutup, semata agar buku ini makin bermakna.

Harapannya, buku ini bisa bermanfaat bagi kader KAMMI terutama, 
dan juga khalayak yang ingin mengetahui bagaimana KAMMI berfikir dan 
bergerak. Semoga manfaat juga bagi pecinta ilmu yang ingin mendapat 
hikmah. Saya berharap tegur sapa dan kritik, usai Anda membaca buku 
ini.

Karena itu, saya harus mengucapkan terimakasih kepada kawan-
kawan diskusi yang memberi peran dalam penyusunan buku ini. Seluruh 
pegiat KAMMI, mulai komisariat hingga pusat. Utamanya, kolega di 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi Kawah Candradimuka, 
penggembleng jiwa Islami dan ruang aktualisasi yang selalu hangat. 
Bagaikan Raden Tetuko yang berubah menjadi Gatotkaca. 

Tidak lupa, seuntai bunga cinta untuk istri dan kawan diskusi saya, 
Alwin Khafidhoh, yang menyeduhkan secangkir teh hangat di tengah 
penyusunan buku ini.

Terakhir, berikut saya kutipkan surat suci dari Pencipta Takdir, 
“Mereka adalah anak-anak muda yang telah beriman kepada Tuhan 
mereka, lalu Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.” [Qs. al-Kahfi: 
13]. Selamat membaca dan bergerak![]

Bandung, 8 Mei  2010 01:06 WIB

Amin Sudarsono
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K
EBERADAAN pemuda dalam kehidupan kemanusiaan 
sangat penting, karena mereka potensial untuk mewarnai 
perjalanan sejarah umat manusia. Pemuda adalah calon 
pemimpin masa datang. Merekalah yang akan merubah 

umat, menjadi baik dan jaya atau menjadi sebaliknya. Bila diarahkan 
secara baik, jiwanya tidak ternoda oleh lumpur kemaksiatan, sebaliknya 
terjaga kebersihannya, suci dalam fitrahnya, jauh dari unsur kehidupan 
yang merusak maka ia akan menjadi motor penggerak utama kesucian 
dan perbaikan. Kondisi generasi muda oleh karenanya merupakan 
parameter masa depan suatu bangsa. Apabila kondisi pemudanya baik 
akan baik pula kondisi bangsa tersebut di masa depan. Begitu pula 
sebaliknya.

Peranan pemuda dirasakan penting karena mereka mempunyai 
beberapa potensi, yaitu bathul himmah fi at tasaaulat (membangkitkan 
semangat di dalam bertanya /bersikap kritis), naqlul ajyaal 
(memindahkan dari generasi ke generasi), istibdaalul ajyal (menukar 
/mengganti suatu generasi), tajdid maknawiyah al ummah 
(memperbaharui moralitas ummat) dan anasir ishlah (unsur perubah). 
Risalah Islam atau apapun bentuk perubahan itu, hanya dapat 
dilaksanakan dengan optimal oleh para pemuda. Sepanjang perjalanan 
sejarah manusia dari Nabi Adam hingga kepada Rasulullah SAW dan 
diteruskan hingga hari ini, membuktikan bahwa perubahan-perubahan 
senantiasa dipelopori oleh para pemuda. Pemuda yang potensial di masa 
sekarang ini adalah mereka yang berkumpul sebagai pelajar/mahasiswa.

Selain perjuangan Islam, juga perjuangan lainnya dimotori oleh 
pemuda atau pelajar. Banyak contoh revolusi-revolusi di sebagian besar 
negara hingga jatuhnya Presiden Soeharto di Indonesia adalah realita 
(bukti) nyata peranan pelajar (pemuda). Pelajar dengan potensi yang 
dimilikinya menjadi sesuatu yang ditakuti oleh pihak penguasa zalim. 
Dakwah Islam oleh Nabi SAW juga dipelopori oleh pemuda seperti Ali 
bin Abi Thalib, Mushab bin Umair, Usamah bin Zaid dan sebagainya. 
Pemuda dalam konteks saat ini  adalah para pelajar di sekolah dan 
di Perguruan Tinggi. Mereka adalah pemuda yang strategik. Selain 
itu pemuda boleh juga diartikan sebagai pelajar yang berumur 15 
tahun hingga dewasa umur 45 tahun. Walaupun demikian mahasiswa 
merupakan nyawa gerakan pemuda dan masyarakat.
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Kehadiran pemuda atau mahasiswa ini sangat dielu-elukan bagi 
menyongsong suatu perubahan dan pembaharuan. Aksi reformasi di 
segala bidang juga peran pemuda dalam membawa masyarakat madani. 
Perubahan yang dibawa oleh pemuda ini tidak mungkin dapat dibawa 
oleh orang tua ataupun anak-anak. Potensi yang dimiliki oleh pemuda 
dan mahasiswa mampu membawa kepada kejayaan yang hakiki. 
Peranan pemuda di dalam membawa risalah Islam oleh karenanya 
menjelaskan beberapa potensi yang dimiliki pemuda yang harus 
dikembangkan melalui pembekalan seperti tarbiyah. Potensi pemuda 
ini dapat digerakkan hingga mencapai objektif yang suci dan mulia yaitu 
ustadziyyatul ‘alam (membimbing dan memakmurkan alam semesta).

Pemuda memiliki idealisme yang tinggi, tidak takut menanggung 
resiko akan keyakinan yang dibawanya, gesit dan yang terpenting adalah 
memiliki fitrah yang masih bersih [QS 18:13]. Sebagai produk generasi 
yang serba ingin tahu, pemuda selalu ingin menunjukkan kebolehannya 
dan kemampuannya dalam meraih cita-cita, meraih izzah (kemuliaan) 
dunia dan akhirat, memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar 
sekaligus mudah menyerap nilai-nilai kebaikan atau bahkan mudah 
terpengaruh kejahatan (kemaksiatan). 

Karena itulah Allah menganugerahi para pemuda dengan kekuatan 
fisik (jasmani) dan ketajaman daya pikir yang jauh lebih unggul 
dibanding dengan generasi tua, sebagai generasi yang telah memiliki 
pengalaman bertugas mendidik dan membina para pemuda dengan 
baik. Dari tangan mereka diharapkan terbina generasi pemuda masa 
datang yang sholeh. Sebab pemuda sholeh adalah generasi harapan yang 
dibutuhkan umat Islam, generasi yang senantiasa menyebarkan syiar 
Islam dengan da’wah dan jihad fi sabilillah. Generasi masa depan yang 
memahami dan meyakini perannya dalam membangun umat di masa 
datang.

Dalam membangun gerakannya, mahasiswa muslim harus 
memahami dengan jelas arah pergerakannya, mau ke mana? Dan oleh 
karenanya harus bagaimana? 

Bahaya yang pertama yang harus diwaspadai oleh para mahasiswa 
muslim adalah sekularisme pemikiran. Berawal dari abad 
pertengahan, setelah Barat belajar pengetahuan dari Islam, maka 
bermunculanlah para ilmuwan dan pakar dengan berbagai teori (yang 
kemudian ditentang oleh para agamawan di sana), yang berbuntut pada 
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terjadinya peperangan antara ilmuwan dengan agamawan dan berakibat 
pembantaian besar-besaran terhadap para ilmuwan, dengan penyaliban 
dan pembakaran—termasuk yang terbunuh di antaranya Galileo Galilei 
di pengadilan Roma. Karena para ilmuwan berada pada kebenaran, maka 
drama ini diakhiri dengan pemberontakan besar-besaran menentang 
gereja yang berakibat lahirnya ajaran sekularisme, yang memisahkan 
agama dari ilmu pengetahuan dan memisahkan agama dari hukum dan 
negara. 

Sejarah lahirnya sekularisme di Barat yang demikian pahit dan 
melahirkan permusuhan pada agama dapat difahami. Tetapi beberapa 
pertanyaan yang krusial dan perlu dijawab adalah: Apa kesalahan 
Islam sehingga ia juga harus turut menanggung akibatnya? Apakah 
karena ajaran Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sehingga 
keduanya perlu dipisahkan? Bukankah dalam sejarah Islam tidak pernah 
terjadi sama sekali pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan 
sebagaimana yang terjadi di Barat? Bukankah di tangan para intelektual 
Islamlah berkembangnya ilmu pengetahuan dan akhlak secara bersama-
sama, yang kemudian dipelajari dan dikembangkan oleh para sarjana 
di Barat (ilmu pengetahuannya saja dengan meninggalkan akhlak) 
sehingga melahirkan peradaban modern saat ini? 

Sekularisasi di satu sisi mengandung kebaikan jika tujuannya adalah 
untuk melakukan spesialisasi ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang 
ilmu masing-masing. Tetapi akan sangat berbahaya jika tujuannya 
adalah untuk memisahkan agama dari ilmu pengetahuan, karena 
anggapan bahwa agama tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan logika. 
Ada bagian dalam agama yang memang bukan bagian kajian dari sains, 
tetapi bagian yang lainnya sangat sesuai dan dapat dijadikan sebagai 
dasar bagi kajian ilmiah (lihat buku saya, Pendidikan Agama Islam 
untuk Perguruan Tinggi Umum, bab al-Quran dan IPTEK).

Bahaya kedua yang harus difahami, dan untuk kemudian dihindari 
oleh mahasiswa muslim adalah apa yang disebut oleh sosiolog Cylde 
Khuckpohn sebagai culture shock (gegar budaya). Mahasiswa muslim 
saat ini sebagian besar telah kehilangan identitas dan sejarahnya sebagai 
pewaris peradaban terbaik dan termulia. Sejarah yang diajarkan pada 
pendidikan kita saat ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan 
semangat Islam. 
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Materi tentang sejarah dunia dan ilmu pengetahuan telah mengalami 
deviasi yang parah sehingga hampir tidak ditemui sama sekali pemaparan 
tentang sejarah peninggalan para ilmuwan Islam dan sumbangannya 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan semata-mata 
berisi kegemilangan para ilmuwan Barat yang pada akhirnya membuat 
generasi muda menjadi silau dengan tokoh-tokoh Barat dan minder 
terhadap sejarahnya sendiri. 

Ketika berbicara tentang sejarah Islam, di benak mereka hanya 
terbayang sejarah peperangan dengan pedang dan darah sebagaimana 
yang selalu digambarkan dalam kacamata Barat. Hal ini lebih diperparah 
lagi dengan sejarah nasional dan penamaan perguruan tinggi, gedung-
gedung, perlambangan, penghargaan dan pusat ilmu lainnya dengan 
bahasa Hindu Sansekerta, sehingga semakin hilanglah mutiara 
kegemilangan Islam di hati para generasi muda. 

Hal ini diperparah dengan pengiriman para mahasiswa ke luar 
negeri tanpa dibekali fondasi akidah yang kokoh. Sehingga terjadilah 
penyimpangan yang setidaknya terjadi dalam dua aspek, yaitu brain 
drain dan brain washing. Brain drain adalah pelarian para intelektual 
dari negara-negara Islam ke negara maju karena insentif yang lebih 
besar dan fasilitas hidup yang lebih mewah bagi para pekerja di sana. 
Hal ini menyebabkan lambatnya pembangunan di negara-negara Islam 
dan semakin cepatnya kemajuan di negara Barat. Data penelitian tahun 
1996 menyebutkan bahwa perbandingan SDM bergelar doktor (S3) 
di Indonesia baru 60 per sejuta penduduk, di AS dan Eropa antara 
2.500-3.000 orang per sejuta, dan di Israel mencapai 16.000 per sejuta 
penduduk ! 

Sementara brain washing (cuci otak) dialami oleh para intelektual 
yang sebagian besar berangkat ke negara-negara Barat tanpa dibekali 
dengan dasar keislaman yang cukup, sehingga mereka pulang dengan 
membawa pola pikir dan perilaku yang bertentangan dengan nilai 
Islam dan bahkan secara sadar atau tidak ikut andil dalam membantu 
melanggengkan kepentingan Barat di negara mereka.

Sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor yang bisa dielaborasi 
untuk memberikan bekalan dasar bagi pergerakan mahasiswa muslim 
saat ini agar tidak kehilangan orientasi dan hanya berbaju muslim 
namun berideologi pemikiran yang mengekor ke barat atau ke timur. 
Namun buku yang ada di hadapan pembaca—para mahasiswa muslim 
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yang dirahmati Allah—ini saya kira cukup memberikan bekalan kepada 
kita, dibuka dengan bab mengenai pemaparan tentang kelahiran KAMMI 
dan peran agungnya menjadi salah satu motor utama era baru reformasi 
di Indonesia dan diakhiri sepenggal tulisan menarik tentang menggagas 
Ukhuwwah Harakiyyah, suatu topik yang merupakan concern saya 
sejak 25 tahun saya terlibat dalam interaksi dengan berbagai gerakan 
Islam. 

Terakhir perlu kiranya saya menyebutkan kiprah penulis, Mas 
Amin adalah saudara saya di jalan Allah, beliau—tanpa bermaksud 
mensucikan siapa pun di sisi Allah—walau tidak lama, namun cukup 
intens mendampingi saya dalam perjuangan pergerakan Islam. Dan saya 
berharap semoga ukhuwwah di antara kami terjalin abadi, sehingga 
kelak saya bisa berdampingan dengan beliau di syurga Allah yang indah 
dan mulia, janji-Nya bagi para pejuang Islam yang sabar dan istiqamah. 
Aamiin, ya RABB.[]

Bogor, 12 Juni 2010

Habib Nabiel bin Fuad Al-Musawa

Anggota Komisi IV DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan.
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“Sholat yang saya saksikan di beberapa 
masjid di beberapa perguruan tinggi, 

sekarang lain sekali dibandingkan 
dengan pengalaman saya yang dahulu. 

Anak muda sekarang terlihat khusuk 
sekali, amat berbeda dengan semasa 

saya muda dulu, di mana sholat itu 
terlihat agak mekanis. Saya melihat 

kekhusukan itu di Masjid Arief Rahman 
Hakim, Jakarta; Masjid Al Ghifari, 

Bogor; Masjid Salahuddin, Yogyakarta; 
dan Masjid Salman di Bandung. Ini 

menggembirakan.”

—Taufiq Ismail, Sastera Saya 
Sastera Zikir

*) Bagian satu ini saya tulis bersama 
Syarifudin, mantan Ketua Korfak KAMMI 
Fisipol UGM. Skripsinya di Jurusan Ilmu 
Pemerintahan UGM berjudul Pelem-
bagaan Politik Gerakan Islam di Era Orde 
Baru dan Reformasi (2005), banyak saya 
kutip untuk melengkapi narasi tentang 
masa awal perkembangan Gerakan Tar-
biyah.

  “Normalisasi” yang Tak 
Normal

  Kampus sebagai 
Karantina Politik

  Pengebirian dan 
Radikalisasi

  Di Kampus Bersemai 
Islam

  Kutub Kebangkitan Islam
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T
AUFIK Ismail terpana melihat generasi baru anak muda 
muslim. Kutipan tulisan sastrawan besar Indonesia 
dalam Majalah Prisma (1984) itu, menggambarkan 
geliat keislaman yang sungguh-sungguh terjadi pada 

era tahun 1980-an. Saat itu, Orde Baru sangat kuat menekan kebebasan 
berislam. Kebangkitan representasi berislam itu, adalah dampak dari 
proses marginalisasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap 
massa Islam. Energi Islam politik termanifestasi dalam Islam kultural 
dengan berbagai ekspresi non-politik. 

Deideologisasi yang dilakukan Orde Baru memberikan dampak bagi 
kebangkitan generasi selanjutnya, untuk lebih menggali Islam sebagai 
energi perubahan masyarakat. Salah satu embrio pergerakan Islam 
yang justru tumbuh subur di era Orde Baru ialah Gerakan Tarbiyah. 
Kecambah pergerakan Islam ini lahir dengan basis masjid-masjid 
kampus. Terjadi ledakan budaya, karena Orde Baru menutup keran 
politik bagi massa Islam. Dan ketika keran itu terbuka lebar, kesempatan 
itu digunakan untuk mendeklarasikan sebuah gerakan mahasiswa baru, 
yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). 

Dua belas tahun yang lalu, tepatnya pada 29 Maret 1998, dibacakanlah 
Deklarasi Malang sebagai proklamasi kelahiran sebuah organ gerakan 
mahasiswa muslim yang baru, yaitu KAMMI. Pembacaan dilakukan 
oleh Fahri Hamzah, yang kemudian didaulat menjadi ketua pertama 
dengan didampingi Haryo Setyoko sebagai sekretaris umum. Peristiwa 
bersejarah itu kemudian diabadikan sebagai hari milad KAMMI. 

KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif mahasiswa 
yang berbasis mahasiswa muslim dengan mengambil momentum pada 
pelaksanaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) 
X se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah 
Malang. Acara itu dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus 
(PTN-PTS) di seluruh Indonesia. Jumlah peserta keseluruhan kurang 
lebih 200 orang yang seluruhnya adalah aktivis dakwah kampus.

* * *
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Mengapa harus muncul KAMMI, sementara pada saat yang bersamaan 
sudah ada berbagai macam organisasi ekstra kampus yang lain, yang juga 
merupakan gerakan mahasiswa muslim? Pada konteks seperti apakah 
KAMMI menemukan momentum kelahirannya? Latar belakang, latar 
samping dan latar depan seperti apakah yang menyebabkan KAMMI 
muncul sebagai kekuatan baru bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan itu 
mungkin muncul di benak para pengamat, atau bahkan pertanyaan unik 
semisal, “Bagaimana mungkin, KAMMI mampu mengumpulkan massa 
sebanyak 20 ribu orang, pada saat usianya baru satu bulan?” 

Karena itu, merupakan suatu hal yang signifikan untuk menguak latar 
belakang dan situasi yang mendukung lahirnya KAMMI sebagai salah 
satu organ gerakan mahasiswa pembawa gerbong reformasi Indonesia. 
Tentu, elaborasi ini harus diletakkan pada konteks gerakan mahasiswa, 
politik Islam dan geliat bawah tanahnya pada masa Orde Baru. 

A. “NORMALISASI” YANG TAK NORMAL

Kebanyakan pemerintah otoriter—seperti Orde Baru—memiliki 
ketakutan besar terhadap gerakan mahasiswa yang kritis, karena 
mahasiswa adalah kelompok kecil kreatif (creative minority) yang 
mampu mengarahkan perubahan sosial politik sesuai dengan keinginan 

MILITAN: Aksi kader KAMMI yang selalu penuh semangat membentuk 
karakter militan, kritis, sekaligus peka kondisi sosial.
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rakyat. Mahasiswa adalah sosok yang mampu membongkar semua siasat 
besar hegemoni yang terus dilancarkan kelompok berkuasa. 

“Hegemoni,” ujar Antonio Gramsci, pemikir marxis dari Italia, “terjadi 
apabila cara hidup, cara berfikir dan pandangan pemikiran masyarakat 
bawah terutama kaum proletariat telah meniru dan menerima cara 
berfikir dan gaya hidup dari kelompok elite yang mendominasi dan 
mengakses mereka.” Dengan kata lain, hegemoni terjadi ketika ideologi 
golongan yang mendominasi, telah diambil alih secara sukarela oleh 
yang didominasi (Roger Simon, 2004). 

Dalam konteks Orde Baru, ideologi politiknya—yaitu 
developmentalisme tanpa nurani, ditambah budaya korupsi, kolusi dan 
bisnis keluarga—telah menjadi hegemonik bagi warga negaranya sendiri. 
Sehingga dalam kondisi seperti itu, meski pemerintah korup dan bobrok, 
tetap mampu mengendalikan gejolak rakyatnya. Terbukti, kelompok 
yang masih waras dan terlindung dari hegemoni itu adalah kalangan 
kampus, karena mereka tetap melakukan kajian dan pembacaan kritis.

Cara berpolitiknya mahasiswa, 
sebetulnya bukan politik praktis, namun 
politik moral (etik). Di sini dipahami, 
bahwa gerakan mahasiswa senantiasa 
berangkat dari kesadaran moral, di mana 
mereka tidak perlu masuk dalam wilayah 
politik kekuasaan. Tetapi bukan berarti 
mahasiswa tidak boleh berbicara politik. 
Gerakan mahasiswa harus mendorong 
proses politik menuju politik yang memiliki moral. Gerakan moral dapat 
berimplikasi politis, karena tidak ada perubahan sosial yang terjadi 
tanpa kebijakan politik.

Pada masa Orde Baru, mahasiswa Indonesia dengan segenap 
kemampuan, terus berusaha mengkritisi kebijakan pemerintah yang 
pada prakteknya justru membuat kerugian bagi bangsa dan rakyat. 
Mereka turun ke jalan, masuk ke denyut parlemen, dan melakukan 
negosiasi dengan para decision maker (pembuat kebijakan) di republik 
ini.

Dalam menjalankan pemerintahannya, terutama pada pertengahan 
tahun 1970-an, Soeharto mulai menuai kritik dari mahasiswa dan 

Cara berpolitiknya 
mahasiswa, 

sebetulnya bukan 
politik praktis, 

namun politik moral 
(etik). 



Ijtihad Membangun Basis Gerakan14

rakyat. Hal itu terjadi, karena selain adanya praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) yang dipelopori keluarga Cendana, juga berlimpahnya 
produk luar negeri di Indonesia. Itu dianggap sebagai bentuk penjajahan 
gaya baru. Hingga, terjadilah sebuah tragedi yang membuat Jakarta 
membara. Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama Tragedi Malari 
(15 Januari 1974) yang salah satu tokohnya adalah Hariman Siregar—
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka 
Kakuei berkunjung ke Jakarta pada 14-17 Januari 1974. Mahasiswa 
berencana menyambut kedatangannya dengan menggelar demonstrasi 
di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, 
rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan 
udara. Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia 
(IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal 
asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, disertai demonstrasi 
dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, 
pembakaran, dan penjarahan. Jakarta berasap.

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan 
Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. 
Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam 
menolak pencalonan Soeharto pasca Pemilu 1977, kampus dianggap 
tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk “dinormalkan.” Lahirlah 
kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran 
dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi 
itu.

Untuk “menormalkan” keadaan di kampus, pemerintah melalui 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengeluarkan 
SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). 
Disusul dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang Pedoman Umum 
Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

NKK/BKK adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format 
organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke 
dalam politik praktis. Sejak tahun 1978 itulah, NKK/BKK diterapkan di 
kampus, aktivitas kemahasiswaan terkonsentrasi di kantong-kantong 
Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam 
disiplin ilmu mereka masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus 
yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, 
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misalnya Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan 
Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya.

Dalam konsep NKK/BKK, kegiatan kemahasiswaan diarahkan pada 
pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian masyarakat ilmiah. 
Sehingga dunia mahasiswa pada kurun masa itu terasa jauh dari denyut 
nadi persoalan riil masyarakat sekitarnya. Awalnya, aktivitas mahasiswa 
dikatakan sebagai kegiatan politik praktis yang tidak sesuai iklim 
masyarakat ilmiah. Kekuatan mahasiswa kemudian “dipagari” pada 
wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran. 

Disusul kemudian dengan kebijakan 
sistem kredit semester (SKS), mahasiswa 
digiring menjadi insan akademis yang 
hanya berkutat dengan pelajaran dan 
berlomba menyelesaikan kuliah. Mulai 
saat itu, gerakan mahasiswa menurun 
massivitasnya karena pemerintah semakin 
otoriter, represif, paranoid dan manipulatif 
terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh 
mahasiswa. 

Beberapa aksi mahasiswa dan 
penentang kebijakan pemerintah selalu 
dikaitkan, dihubung-hubungkan dengan 
PKI atau gerakan yang hendak mengganti ideologi negara. Dituduh 
bahwa aksi yang dilakukan ditunggangi oleh pihak tertentu. Hampir 
seluruh kegiatan mahasiswa dicurigai, diteror, dan ditangkap oleh aparat 
antek pemerintah di kampus (baca: rektorat) yang sangat berdampak 
pada massivitas gerakan mahasiswa.

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam 
kemahasiswaan di kampus-kampus Indonesia berjalan sangat beragam. 
Pemerintah memang mengganti keberadaan Dewan Mahasiswa 
(Universitas) dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). 
Menurut peraturan menteri, Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu 
Rektor III. Bayangkan, betapa absurd-nya dan anehnya peraturan itu. 
Sebuah Lembaga Kemahasiswaan, tetapi diketuai oleh dosen.

Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, 
BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya 

“dengan kebijakan 
sistem kredit 

semester (SKS), 
mahasiswa digiring 

menjadi insan 
akademis yang 
hanya berkutat 

dengan pelajaran 
dan berlomba 
menyelesaikan 

kuliah”
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enggan bermusuhan dengan para yuniornya, para mahasiswa yang jelas 
menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang 
ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat 
Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. 

Justru, yang ajaib di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 
Di kampus perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan 
Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. 
Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format 
Dewan Mahasiswa juga.

Di Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan 
kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari 
mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia 
memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum 
para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI.

Pada tahun 1979 itu, beberapa anggota DPR RI yang dikomandani 
Syafi’i Sulaiman sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi tentang 
NKK/BKK. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-
PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan 24 pengusul lainnya terdiri 
dari anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). 
Itu menjadi pertama kalinya usul interpelasi diajukan DPR RI dalam 
era Orde Baru sejak pemilu 1977. Dan itu, terkait masalah lembaga 
mahasiswa. 

Secara hukum, NKK/BKK telah habis masa berlakunya semenjak 
terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan 
No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Melalui peraturan baru ini, wadah 
organisasi mahasiswa difasilitasi oleh Senat Mahasiswa Perguruan 
Tinggi (SMPT). Namun, tidak ada perubahan yang mendasar antara 
NKK/BKK dan SMPT. Hal ini tercermin dalam status dan kedudukannya 
yang berada di bawah Rektor. Berbeda dengan Dewan Mahasiswa yang 
memiliki hubungan sejajar dengan Rektor. 
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B. KAMPUS SEBAGAI KARANTINA POLITIK

Ada sebuah analogi menarik yang disampaikan oleh Ignas Kleiden. 
Diawali sebuah pertanyaan, “bagaimana menjelaskan bahwa mereka 
yang dilarang berpolitik selama lebih dari dua dasawarsa, sekonyong-
konyong menggemparkan dunia sebagai wunderkinder politik (anak-
anak ajaib dalam politik)?”. Dalam tulisannya itu (Tempo, 4 Januari 
1999), Kleiden mencoba menjelaskan bahwa fenomena meledaknya 
gerakan mahasiswa adalah karena, pelarangan kegiatan berpolitik bagi 
mahasiswa pada masa Orde Baru bukanlah “Pulau Buru” untuk politik, 
tetapi lebih mirip karantina yang melindungi mahasiswa dari kuman 
dan virus.

Untuk mereka yang hidup dalam karantina, lanjut Kleiden, politik 
tradisional ini penuh aksesori, tetapi terlalu sederhana dalam tema: 
kedudukan, kekuasaan, fasilitas, keberanian korupsi dan kesediaan 
untuk menyenangkan kesenangan yang lebih tinggi. Yang tidak diduga 
adalah “anak-anak karantina” itu tidak mengenal tradisi politik demikian. 
Mereka rupanya telah mengamati dengan telaten apa saja yang menjadi 
pola strategi anti-demokrasi yang berulang-ulang diterapkan dan pada 
akhirnya menemukan jalan untuk menghadapinya.

Akar dari kemunculan anak-anak muda ini menurut Eep Saefullah 
Fatah (Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru, 1998) bisa dilacak 
sekurangnya tiga faktor. Pertama, ekses pendidikan politik Orde Baru 
yang tertutup yang menimbulkan banyak kekecewaan. Ketidakpuasan 
terhadap mekanisme pendidikan yang tertutup di awal-awal Orde Baru, 
membuat mereka banyak menggali dan mencari di luar jatah belajar 
resmi di kampus.

Kedua, kemunculan anak-anak muda yang bersemangat ini adalah 
satu hasil dari transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Makin 
besarnya peluang berpendidikan tinggi, makin terbuka peluang 
mobilitas vertikal secara ekonomis. Hal itu menumbuhkan komunitas 
kritis dan well informed di tengah masyarakat. Ketiga, ekspresi dari 
kekecewaan terhadap politik pembangunan (developmentalisme) yang 
menimbulkan ketimpangan sosial yang parah.

Dalam halnya mahasiswa muslim, ruang karantina itu menjadi 
semakin steril ketika bertemu dengan variabel masjid. Hal inilah yang 
disinggung oleh Eep (Hidayatullah, Edisi 01/Th. XI Muharram 1419) 
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ketika menganalisis bahwa pertemuan antara masjid, sebagai ruang 
“suci” dan penuh nuansa religius spiritual, dengan kampus—simbol 
intelektualitas dan pencetak tenaga pembangun bangsa—merupakan 
sinergi yang sangat mendukung berkembangnya bibit KAMMI di 
kemudian hari.

Kampus merupakan ruang yang relatif aman untuk bergerak di 
tengah kokohnya negara. Sedangkan masjid adalah simbol primordial 
yang kini memperoleh ruang yang sama amannya dengan kampus. “Saat 
ini masjid merupakan suatu tempat di mana kalangan Islam sedang 
diberi ruang untuk berpolitik,” katanya. 

Menurutnya, KAMMI berhasil memanfaatkan dua variabel itu 
dengan baik. “Mereka muncul dari basis kampus dan bergerak ke 
masjid”. Karenanya ia memandang KAMMI berpotensi menjadi 
kekuatan yang diperhitungkan. “KAMMI memiliki massa yang besar 
dan berkemampuan membangun jaringan kekuatan yang luas di luar 
kampus,” ramal Eep saat itu. 

C. PENGEBIRIAN DAN RADIKALISASI

Radikal di sini dimaknai sebagai sebuah proses mengakar (radic). 
Wikipedia Indonesia mendefinisikan “radikalisasi” sebagai  transformasi 
dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih revolusioner, 
ekstremis, atau militan. Lebih mudahnya lagi, dalam konteks KAMMI, 
radikalisasi adalah bentuk pemurnian, kembali ke akar Islam yang 
sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah. Proses radikalisasi itu, 
dilakukan KAMMI terhadap para kadernya melalui proses pendidikan 
politik yang terstruktur.

Dalam teori perubahan sosial, sebuah perubahan terjadi dan 
memiliki energi ledak yang besar ketika gap kesadaran atas realitas 
dan harapan sangat lebar. Semakin lebar jarak antara kondisi kini dan 
kondisi harapan, energi perubahan pun semakin kuat. 

Reformasi 1998 hadir karena sebuah kesadaran terhadap realitas 
sosial politik saat itu sangat jauh dari harapan ideal. Seorang mahasiswa 
(baca: pemuda) yang melihat gap itu tentu akan memiliki kegelisahan 
terhadap kondisi zamannya. Dan dengan energi ledak seorang pemuda, 
menjadi militan dan radikal merupakan pilihan yang sesuai dengan 
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tuntutan darah juangnya.

Radikalisme menjadi menarik karena cara pandang ini menyuguhkan 
pada para penganutnya untuk melihat gap tersebut secara kasar. Para 
radikalis memiliki ruang analisis yang kontras antara realitas dan 
harapan. Hitam dan putih. Sesuai hakikat radikalisme yang mencoba 
bercermin pada falsafah dasar idealisme mereka. Maka ketika hal itu 
dikontraskan dengan realitas struktural dan kultural bangsa, tentu 
saja akan sangat timpang. Maka, energi untuk melakukan perubahan 
terhadap kondisi yang tidak sesuai idealisme radikal pun hadir dan 
menjadi identitas baru pada diri mereka.

Secara sosiologis, radikalisme memberikan identitas terhadap 
eksistensi. Sebuah eksistensi mewujud tatkala dia bertemu dengan 
eksistensi yang asing dan berbeda dengan dirinya. Pertemuan itu 
membuat sebuah pertanyaan pada dirinya, siapakah saya? Maka 
eksplorasi identitas pun mereka lakukan, ketika mereka bertemu dengan 
Islam sebagai identitas pembeda, maka Islam pun menjadi identitas yang 
menguat pada mereka. Eksistensi mereka pun hadir menjadi identitas 
radikal mereka, yang akan membedakan “aku” dengan “yang lain”. 

Goenawan Mohamad (2002), menyebutnya sebagai eksotopi. Sebuah 
konsep tentang jati diri. Sebuah identitas atau jati diri termaknai saat 
bertemu dengan jati diri yang lain. Pertemuan jati diri yang berbeda 
tidak selalu menghasilkan sebuah identitas sintesis. Tapi bisa saja 
terjadi masing-masing jati diri itu menegaskan sifat keberbedaannya. 
Dan masing-masing pun membangun pembeda identitas yang jelas. Di 
situ kiranya gerakan Islam radikalis memaknai dirinya untuk menjadi 
berbeda secara kontras dengan realitas jati diri yang lain. 

Dalam tubuh KAMMI pada awal-awal berdiri, radikalisme itu hadir 
sebagai respon ketidakpuasan dengan identitas keislaman gerakan 
mahasiswa yang telah ada. Gerakan mahasiswa yang sudah berdiri 
dianggap tidak dapat mengakomodasi ledakan idealisme baru para 
mahasiswa—sebuah identitas Islam yang lebih militan dan radikal. 
Kooptasi kekuasaan Orde Baru dan perpecahan yang terjadi dalam 
tubuh gerakan mahasiswa Islam pra-reformasi dinilai sudah tak dapat 
mengakomodasi tuntutan perubahan yang harus dilakukan dengan 
cepat dan sigap. Terutama saat menghadapi krisis ekonomi dan politik 
tahun 1997-1998. 
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Dengan serta merta, identitas Islam yang militan menjadi corak 
yang menonjol dan dipakai dalam proses rekrutmen maupun kaderisasi 
di KAMMI. Ternyata peminat gerakan mahasiswa Islam ini sangat 
banyak. Banyak anak muda yang tertarik dengan karakteristik radikal 
dalam tubuh KAMMI. Di satu sisi, identitas radikal menjadi positioning 
KAMMI yang membedakannya dengan gerakan mahasiswa Islam yang 
lain. Positioning ini sangat jelas dan menjadi identitas diferensiasi 
dengan gerakan mahasiswa Islam lain. 

Tapi di sisi lain, ada bom waktu yang terus berjalan dalam proses 
pertumbuhan gerakan ini. Yaitu, ketika tafsir keagamaan menjadi 
absolut dan tunggal, diikuti daya pembenar yang anarkis. Tampaknya, 
bom waktu itu tidak akan meledak, selama terus ada penjagaan tafsir 
moderat dari idealisme Islam yang menjadi inti kaderisasi KAMMI.

Penerjemahan radikalisme di KAMMI ini, di antaranya dapat dilihat 
dalam bentuk aksi turun ke jalan yang menjadi ciri khas KAMMI. Setiap 
kebijakan pemerintah akan diakomodasi dalam bentuk aksi turun ke 
jalan (Syarifudin, 2004).

Di sisi lain, selain adanya pengekangan aktivitas politik mahasiswa, 
umat Islam di Indonesia, pada masa Orde Baru sejatinya juga mengalami 
pengebirian politik. Menurut Kuntowijoyo (Identitas Politik Umat Islam, 
1997), Islam politik inilah yang dibenci dan ditekan oleh negara agar tidak 
berkembang. Mengapa Islam secara politik dihalangi oleh negara? Mitos 
politik tentang pembangkangan Islam sangat dalam terpateri dalam 
kesadaran sejarah bangsa, yaitu sejak kerajaan-kerajaan tradisional, 
zaman Belanda dan NKRI (pemberontakan DI/TII) menyebabkan 
pengambil kebijakan Orde Baru bersikap sangat kritis terhadap “Islam 
politik”. Mitos adalah sejarah palsu yang diciptakan penguasa sebagai 
alat pembentuk kesan.

Sejak kemerdekaan, Indonesia memang telah mengalami berbagai 
sistem politik. Pemilu pertama dalam sistem parlementer menghasilkan 
pemerintahan yang tidak stabil. Ujung-ujungnya, Soekarno 
mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan Indonesia 
ke UUD 1945, sekaligus memberikan kekuasaan besar kepada Presiden 
Soekarno. Orde Baru muncul menggantikan Orde Lama, yang kemudian 
bertahan selama 32 tahun. 
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Pada awal Orde Baru (1966-1967) ketika akan dibentuk PDII (Partai 
Demokrasi Islam Indonesia) oleh Mohammad Hatta, negara menolaknya. 
Demikian juga ketika Masyumi akan direhabilitasi. Tahun 1968, berdiri 
Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), namun menjadi mandul karena 
diisi hanya oleh orang-orang yang pro-pemerintah. 

Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1978 dengan sangat terpaksa, 
diterima oleh umat, yang sebenarnya itu bagian dari usaha politik untuk 
melemahkan Islam. Sejalan dengan itu, jatuhlah korban dari kalangan 
umat Islam di Tanjung Priok (1984), Lampung, Jakarta dan berbagai 
tempat lain dengan motif tuduhan “tindakan subversif”.

Tahun 1998, muncul Orde Reformasi, yang diharapkan mampu 
membawa perbaikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. 
Namun, apa yang terjadi? Umat Islam 
memang mendapatkan ruang yang 
luas untuk beraktivitas politik, namun 
seperti diungkapkan oleh Adian Husaini 
(Hidayatullah.com, 25/04/2004) 
selama Orde Reformasi, Indonesia masih 
mengalami berbagai keterpurukan. 
Kebebasan di berbagai bidang memang 
dinikmati masyarakat. Termasuk kebebasan 
melakukan dan menyebarkan berbagai 
kemaksiatan melalui media massa. Utang 
Indonesia pun bukannya mengecil, justru 
bertambah besar. Pemberantasan korupsi 
masih menjadi perbincangan ideal, dan bahkan semakin menyebar dan 
merata ke pelosok-pelosok, sejalan dengan program otonomi daerah. 
Pengangguran masih melangit. Angka kemiskinan masih cukup tinggi. 

Kondisi seperti ini, bagi mahasiswa muslim merupakan sebuah 
ironi. Dan sebagai elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dan 
kepedulian tinggi, mahasiswa terpanggil untuk berperan menyelamatkan 
bangsa. Kondisi pengebirian politik dan kebobrokan multi dimensi di 
republik ini adalah beberapa sebab kemunculan KAMMI di kemudian 
hari. Selain variabel intinya: ideologisasi Islam. 

Kondisi pengebirian 
politik dan 

kebobrokan multi 
dimensi di republik 
ini adalah beberapa 
sebab kemunculan 
KAMMI di kemudian 
hari. Selain variabel 

intinya: 
ideologisasi Islam. 
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D. DI KAMPUS BERSEMAI ISLAM

Sejak tahun 1980-an, pergerakan ini telah membangun jaringan yang 
kuat di bawah tanah. Represi Orde Baru terhadap gerakan Islam revivalis 
tak memungkinkan harokah (pergerakan) ini lahir di atas permukaan 
dan mengusung ide Islam secara vulgar dan progresif.

Sampai 1990-an, para aktivis dakwah telah memulai membangun 
pilar-pilar dakwah sebagai pemantik kebangkitan Islam di Indonesia 
yang merupakan bagian dari komunitas kaum muslimin di dunia. Aktivis 
dakwah ini telah menempuh langkah strategis, yaitu membidik dunia 
kampus dan pendidikan. 

Kampus adalah pusat peradaban dan pusat pembangunan generasi 
terdidik bangsa yang akan meneruskan tongkat perjuangan bagi 
generasi sebelumnya. Terbangunnya kaum intelektual kampus dengan 
sibghah Islam merupakan sebuah kemenangan yang luar biasa, sebuah 
kontribusi yang amat sangat berharga bagi perkembangan dakwah 
selanjutnya.

Lalu, diawali oleh masjid kampus pertama di Indonesia, Masjid 
Salman di Institut Teknologi Bandung (ITB), dimulailah membentuk 
pengajian-pengajian kecil, dengan materi seputar aqidah dan pemurnian 
makna Laa ilaaha Illaallah. Dengan membentuk para individu unggulan 
ini diharapkan akan dapat menjadi tumpuan bagi keluarga unggulan, 
yang kehidupannya mencerminkan keluarga dengan kemurnian aqidah. 
Dan dari situ diharapkan akan terbentuk sebuah masyarakat yang 
mempunyai karakteristik perilaku yang Islami. 

Perkumpulan pengajian yang ada di kampus-kampus ini kebanyakan 
termotivasi dengan adanya beberapa pergerakan yang menawarkan 
ide-ide pemurnian terhadap pemahaman Islam dengan kembali kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dengan melaksanakan ajaran-Nya serta sunnah 
Rasul-Nya dalam setiap jengkal kehidupan. 

Nama-nama dan pemikiran seperti Ikhwanul Muslimin [Mesir], 
Hizbut Tahrir [Yordania], Salafy, Al-Haramain, dan Jama’at al-Islami 
[Pakistan] banyak mewarnai pemikiran aktivis dakwah kampus saat 
itu. Ide-ide penegakan kembali persatuan Islam Internasional, Khilafah 
Islamiah, merupakan ide-ide yang tidak pernah lepas dari kajian-kajian 
juga. 
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Demikian pula penanaman sikap anti imperialisme dan Barat dengan 
ghazwul fikri-nya. Hingga dalam beberapa waktu terbentuklah sosok-
sosok mahasiswa yang tampil secara eksklusif dengan pemahaman 
keislamannya. Para pemuda berjenggot dan para wanita dengan 
kerudung [jilbab] lebar telah mulai bersemi dalam kampus, yang kelak 
ternyata akan tumbuh dengan rimbunnya. Para mahasiswa dengan 
al-Quran kecil di saku bajunya ternyata menjadi fenomena yang lama 
kelamaan kian bertambah.

Andi Rahmat (2001), mantan Ketua Umum KAMMI Pusat yang 
kini menjadi anggota parlemen mengungkapkan, dengan terbentuknya 
masjid-masjid di kampus serta dengan terbukanya ruang untuk 
membentuk perkumpulan kajian di kampus, maka benih-benih dakwah 
kampus yang telah dibangun melalui kajian-kajian ini selanjutnya 
menyatu dalam wadah yang telah terorganisasi. Dalam tingkatan 
perguruan tinggi maka masjid kampus akhirnya telah menjadi basis 
perjuangan dakwah bagi para aktivis mahasiswa Islam di kampus.

Pergerakan ini pun mengalami akselerasi yang sangat cepat. 
Perubahan format gerakan dari semula bawah tanah menjadi di 
atas permukaan tanah, menuntut gerakan ini memperbaiki sisi 
organisasional dan manajerial secara profesional. Perubahan format 
dari gerakan kultural ke gerakan politis, memberikan ekses signifikan 
bagi percepatan dan pendewasaan para kadernya. KAMMI pun segera 
menjadi wajah pergerakan mahasiswa Islam yang dikenal oleh publik. 
Karena itu logika pengelolaan lembaga publik pun secara cepat dipelajari 
oleh para kadernya.

Pada prakteknya, Gerakan Tarbiyah—yang menjadi induk gerakan 
KAMMI—banyak mengambil metode pergerakan Ikhwanul Muslimun 
(IM) sebagai manhaj pergerakan. Selain meniru pola kaderisasi berupa 
liqoat, KAMMI juga memiliki jaringan dengan gerakan Islam yang lain 
di dunia. Ini bisa dilihat dari perwakilan KAMMI yang juga terdapat di 
berbagai negara—kebanyakan para mahasiswa master dan doktoral di 
negara Eropa, Amerika, Jepang dan Timur Tengah. Otomatis, di luar 
negeri pun terjalin hubungan komunikasi dengan gerakan Islam yang 
lain.  

Era 1998 merupakan momentum yang mendesak pergerakan Islam 
ini bergerak di atas permukaan tanah. KAMMI sebagai representasi sah 
Gerakan Tarbiyah ini mengikuti dan turut berperan aktif dalam proses 
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reformasi yang terjadi di Indonesia. Ciri khas yang melekat dalam 
pergerakan ini salah satunya ialah saat demontrasi. Demontrasi turun 
ke jalan selalu dilakukan dengan damai tanpa anarki. Padahal saat itu, 
anarki mengalami peningkatan dalam eskalasi politik yang panas. 

Hal itu cukup mencengangkan banyak pihak. Berbagai pertanyaan 
muncul, bagaimana menurunkan massa sebanyak itu dan tak ada anarki 
sedikit pun. Dan bagaimana cara mengumpulkan massa sebanyak itu? 
Para pengamat yang tidak memahami latar belakang historis akan buntu 
mencari jawabannya. Tapi ketika melihat proses historis kaderisasi 
yang telah dilakukan sejak era delapan puluhan, tidak heran hal itu 
bisa terjadi. Para kader memiliki kepatuhan emosional terhadap para 
pemimpin mereka di tingkat yang lebih tinggi.

Tahun-tahun terakhir menjelang reformasi 1998, gerakan dakwah 
kampus ini mulai mempunyai bargaining position (posisi tawar) 

dalam dunia perpolitikan, baik internal 
kampus dalam bentuk BEM, SM; maupun 
perpolitikan negara. Saat itulah kemudian, 
gerakan dakwah kampus mengalami 
transformasi dalam bentuk ormas KAMMI.

 “KAMMI beranggotakan individu-
individu yang punya basis kultur religius, 
yang selama 20 tahun aktivitasnya di LDK 
terus terjadi penguatan-penguatan visi 
keagamaan dan juga politik,” demikian 
diungkapkan oleh Haryo Setyoko, 
Sekretaris Umum KAMMI pertama, ketika 
menjawab tudingan bernada curiga, 

“bagaimana bisa suatu organisasi berumur sehari mengeluarkan sikap 
politik yang demikian solid dan merangkum 60 LDK?”

Hal ini diperjelas dengan analisis Ali Said Damanik (2002), bahwa 
ada dua faktor penting yang mengkonstruksi pola baru aktivitas 
keislaman mahasiswa. Pertama, munculnya kelompok anak muda yang 
memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, 
sebagai respon dari tekanan politik pemerintahan Orde Baru terhadap 
umat Islam. 

“KAMMI 
beranggotakan 
individu-individu 
yang punya basis 
kultur religius, 
yang selama 20 

tahun aktivitasnya 
di LDK terus 

terjadi penguatan-
penguatan visi 

keagamaan dan juga 
politik” 
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Kedua, adanya sebuah public sphere (ruang publik) yang relatif 
lapang, yang bernama masjid atau mushalla kampus, tempat di mana 
idealisme kaum muda Islam itu mengalami pernyemaian ideal dan 
pengecambahan secara cepat. Di masjid kampus itu, mereka—yang 
kemudian lazim disebut sebagai Gerakan Tarbiyah—mengembangkan 
basis kaderisasi.

Liqo adalah basis kaderisasi Gerakan Tarbiyah. Liqo menjadi 
sistem sel kaderisasi yang menjadi inti bagi pergerakan Islam revivalis. 
Ada yang menyebut liqo dengan nama usrah, halaqah, sistem sel, atau 
taklim rutin pekanan. Sistem sel dalam kaderisasi ini seperti dalam 
metode multi level marketing. Sebuah sel akan membangun sel baru 
di bawahnya. Kemudian sel di bawahnya itu membentuk sel baru lagi, 
demikian seterusnya. Derajat radikalisme dan militansi ditanamkan 
dalam liqo-liqo yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pergerakan Islam ini mulai tumbuh di tahun 1980-an (Abdul Aziz, 
1989) di perguruan-perguruan tinggi negeri yang sekuler (yaitu bukan 
STAIN, IAIN, UIN atau PTAI swasta). Para aktivis pergerakan ini 
mencari bibit-bibit kader dalam jiwa anak-anak muda. Anak-anak muda 
yang sedang mencari jati diri. 

Pertumbuhan kekuatan pergerakan ini bersifat pelan tapi pasti. 
Perjalanan gerakan ini di era Orde Baru seperti siput. Lambat. Represi 
rezim Orde Baru membunuh agresivitas pertumbuhan pergerakan Islam 
di atas permukaan tanah saat itu. Maka gerakan Islam ini membangun 
basis gerakan di bawah tanah melalui berbagai aktivitas di kampus-
kampus. Pertumbuhan pergerakan ini banyak terjadi di kampus-kampus 
dengan segmen utamanya mahasiswa. 

Maka, para aktivis pergerakan Islam ini bergerak di bawah tanah untuk 
melakukan proses kaderisasi dan ideologisasi. Mereka menggunakan 
masjid-masjid kampus sebagai basis pergerakan. Apalagi pergerakan 
Islam ini mengusung Islam sebagai manhaj perjuangannya. Sementara 
rezim Orde Baru saat itu hanya menganggap Pancasila sebagai satu-
satunya ideologi.

Istilah liqo dipopulerkan oleh para aktivis Gerakan Tarbiyah. 
Nama Gerakan Tarbiyah sendiri muncul karena mereka menggunakan 
‘pendidikan’ (tarbiyah) sebagai metode kaderisasi. Liqo adalah proses 
pendidikan seumur hidup bagi setiap kader Tarbiyah. Menjalani liqo 
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berarti menjalani proses tarbiyah. Orang yang telah liqo biasa disebut 
sebagai orang yang telah ter-tarbiyah.

Metode kaderisasi liqo dilakukan dengan menggunakan sistem sel. 
Dalam setiap sel, murabbi adalah pembimbing sedangkan mutarabbi 
adalah orang-orang yang dikader. Jumlah mutarabbi dalam setiap sel 
berkisar antara lima hingga sepuluh. Mereka bertemu setiap minggu 
sekali untuk menjalani proses ideologisasi manhaj Tarbiyah. Semakin 
lama seseorang terlibat di dalam sistem sel ini, seorang mutarabbi dapat 
menjadi murabbi setelah ia memiliki kader untuk dibina. 

Jika seorang mutarabbi telah layak menjadi murabbi, ia akan 
didorong untuk mencari orang-orang baru agar dikader. Artinya, kader 
itu diharapkan dapat membangun sel kaderisasi yang baru. Begitu 
seterusnya hingga tak terbatas. Dalam proses kaderisasi tersebut, setiap 
kader harus melalui jenjang kaderisasi yang telah ditetapkan. Ada 
program-program khusus yang harus diikuti oleh para mutarabbi untuk 
memastikan tingkat kepahaman dan ketaatan kader.

Jumlah orang yang terbatas dan pertemuan rutin setiap minggu sekali 
membuat proses ideologisasi Islam berjalan secara bertahap. Materi 
pertama yang diajarkan ialah tentang akidah. Tema-tema yang diangkat 
antara lain Makrifatu Allah, Makrifatu al-Rasul, Makrifatu al-Quran, 
Makrifatu al-Dakwah, Makrifatu al-Jihad. Materi lebih lanjut antara 
lain al-Ghazw al-Fikri, Hizb Asy-Syaithaan, Qadhaaya ad-Dakwah 
al-Ummah, al-Haq wa al-Baathil, Takwin al-Ummah, At-Tarbiyah al-
Islam al-Harakiyah, Fiqh ad-Dakwah (Irwan Prayitno, 2002). 

Pengentalan ideologi Islam berjalan secara perlahan tapi pasti. 
Proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Bahan materi dalam liqo 
sangat tak terbatas. Tema apa pun bisa didiskusikan dan dibahas dalam 
setiap pertemuan. Mulai dari permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan 
akhlak. Liqo juga menjadi tempat meminta pendapat atau konsultasi 
permasalahan pribadi atau keluarga. Kedekatan antar mutarabbi dan 
murabbi terjalin secara emosional. 

Corak radikalisme KAMMI tak dapat dilepaskan dari pola 
internalisasi ideologi Islam yang terjadi di dalamnya. Secara struktural, 
KAMMI memiliki sarana penjenjangan (marhalah) para anggotanya. 
Jenjang keanggotaan itu sesuai nama tahap kaderisasinya, yaitu Daurah 
Marhalah I, Daurah Marhalah II dan Daurah Marhalah III. Tentu, di 
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setiap penjenjangan terhadap kajian rutin yang wajib diikuti. 

Terminologi liqo dalam proses kaderisasi di KAMMI tidak disebutkan 
secara langsung dalam manhaj kaderisasi. Bentuk liqo dalam KAMMI 
adalah Madrasah KAMMI (MK) Khas, yang dilakukan seminggu atau 
dua minggu sekali usai kader mengikuti Daurah Marhalah I. Dapat 
dipastikan bahwa semua orang yang masuk dalam struktur pengurus 
harian harus sudah mengikuti MK Khas dengan disiplin. Mereka yang 
duduk dalam struktur KAMMI harus benar-benar memahami manhaj 
Tarbiyah.

Kesatuan jalur internalisasi ideologi melalui liqo ini membuat 
karakteristik kader KAMMI sama. Dari sisi simbolisasi, para KAMMI 
memiliki corak berpakaian yang khas. Simbol ini tampak nyata pada 
kader muslimah (perempuan/akhwat) yaitu dengan memakai jilbab 
lebar dan kaos kaki. Dalam demontrasi KAMMI, simbol ini dapat diamati 
secara langsung. 

Untuk kader laki-laki, agak sulit melakukan identifikasi karena 
memang tak memakai simbolisasi yang khas. Dalam keseharian—pada 
awal berdirinya KAMMI—misalnya, kader ikhwan (laki-laki) tidak 
merokok, tidak memakai celana jeans, berjenggot tipis, tidak berkumis, 
celana di atas mata kaki. Tidak memakai jeans diartikan sebagai bentuk 
perlawanan terhadap produk-produk Yahudi. Simbol ini tidak mutlak, 
tapi secara umum seperti itu. Terlebih saat ini, tampaknya kader KAMMI 
sudah plural, tidak ada identitas resmi selain jaket organisasi.

Semakin lama seseorang mengikuti liqo, internalisasi ideologi 
Islamnya pun semakin kental. Gejala umum kader yang mengikuti 
proses kaderisasi ini ialah radikal di awal mereka masuk sistem ini. 
Kemudian secara bertahap, kader ini akan mengalami pendewasaan 
terhadap proses tarbiyah yang dialaminya. Pendewasaan pemahaman 
Islam berjalan seiring proses pembinaan. 

Bisa jadi seseorang menjadi lebih radikal, tapi ada juga yang semakin 
moderat seiring dengan pemahaman dan proses pencarian Islamnya. 
Karena liqo ini berjalan bertahun-tahun bahkan tak ada batas waktu 
berhenti menjalani proses ini. Karena liqo adalah proses belajar yang 
tanpa henti. Bahkan hingga tua pun seseorang akan mengikuti liqo ini. 

Umumnya persentuhan kader baru dengan liqo terjadi sejak di 
SMA. Kader-kader yang akhirnya masuk secara organisasional ke dalam 
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KAMMI, awalnya masuk melalui organisasi dan kegiatan keislaman 
(Kerohanian Islam [Rohis]) sejak SMA. Gairah keislaman para kader 
dibangkitkan sejak SMA. Dengan menyentuh kader baru sejak mereka 
duduk di SMA, proses internalisasi nilai Islam berjalan dengan alami. 
Hingga kader itu menginjak studi di perguruan tinggi, kader-kader ini 
telah memiliki inisiatif untuk bergerak lebih aktif lagi. Maka dapat kita 
amati bahwa kader yang telah “terbina” sejak SMA memiliki akselerasi 
gerakan yang lebih cepat ketika menginjak masa studi di perguruan 
tinggi.

Di perguruan tinggi, kader yang telah menjalani liqo akan mencari 
organisasi yang sesuai dengan kecenderungannya. Biasanya mereka 
akan masuk ke dalam organisasi keislaman seperti Rohis yang ada di 
fakultas mereka masing-masing. Atau mereka akan masuk ke Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas dan universitas. 

Minat untuk masuk ke dalam organisasi keislaman karena memang 
kecenderungan untuk berdakwah telah ditumbuhkan sejak mereka 
duduk di SMA, maka masuk ke perguruan tinggi ialah proses pengentalan 
ideologi Islam secara lebih leluasa. Kemudian, kecenderungan kader 
untuk masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa ialah karena penanaman 
pemahaman sejak awal bahwa politik adalah bagian dari Islam. 

Penguasaan politik merupakan bagian dari dakwah Islam. Seperti 
juga jalur yang diambil oleh KAMMI. Maka kader yang sudah masuk 
dalam proses kaderisasi pun berusaha mengasah keterampilan berpolitik 
dalam organisasi mahasiswa yang mengakomodasi kebutuhan tersebut. 

E. KUTUB KEBANGKITAN ISLAM

Kelahiran KAMMI lewat Deklarasi Malang tak bisa dipisahkan 
dari konteks sejarah Indonesia saat itu yang tengah dilanda krisis 
kepemimpinan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, menjelang 
kejatuhan rezim Soeharto. Aktivis LDK yang disebut-sebut sebagai 
ikon kebangkitan Islam di kampus terpanggil untuk mengarahkan dan 
mengamankan proses perubahan Indonesia, dan sepakat membentuk 
KAMMI sebagai wadah perjuangannya. Hingga kemudian KAMMI 
tercatat sebagai salah satu motor gerakan reformasi Mei 1998.

Dalam analisis Imam Mardjuki—anggota pendiri KAMMI, Ketua 
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KAMMI Semarang 2000-2002, Ketua LDK Undip 1998-1999—(www.
kammi.or.id., 29/10/04) perjuangan KAMMI berangkat dari tiga 
kutub kebangkitan. Pertama, kutub revivalisasi. Revivalisasi lahir dari 
semangat ingin mengambil ajaran Islam secara murni dengan merujuk 
langsung kepada orisinalitas dan integralitas Islam generasi pertama. 
Revivalisasi adalah upaya membangun kembali Islam secara kaffah 
sebagaimana diajarkan dan diteladankan Nabi Muhammad Saw.

Semangat kembali kepada ajaran salaf (generasi awal Islam) ini 
merupakan perlawanan atas sekularisasi yang telah menjauhkan umat 
Islam dari ajaran agamanya serta memunculkan pemikiran dan praktek 
keislaman yang parsialistik. Karena itulah, 
revivalisasi KAMMI ingin membangun 
Islam secara utuh mencakup seluruh aspek 
kehidupan.

Kedua, kutub adaptasi. Islam di mata 
KAMMI bukanlah dogma beku, kolot, 
anti perubahan atau kontra-modernisme. 
Islam adalah cakupan ideologi dinamis 
yang menyeimbangkan antara hal-hal 
yang tetap (ats-tsawabit) dengan yang 
fleksibel (mutaghayyirat), karena Islam 
pada dasarnya idealita yang hanya bermakna bila direalisasikan di alam 
nyata. Di mata Sayyid Quthb, kesejatian seorang muslim bukanlah pada 
apa yang mereka pikirkan atau percayai, melainkan apa yang mereka 
perbuat di dunia ini. Pada kenyataannya, penerapan Islam di alam 
realita ini membutuhkan adaptasi-adaptasi.

Karena itu, semangat kembali kepada ajaran salaf yang didakwahkan 
KAMMI sangat welcome terhadap dinamika zaman di era khalaf 
(mutakhir). KAMMI sependapat dengan ulama kontemporer Yusuf 
Qaradhawi, bahwa pembumian Islam dari ranah idealita ke ranah 
realita di era modern harus memperhatikan tiga konsepsi pemahaman: 
fiqh al- waqi’i (pemahaman atas realitas), fiqh aulawiyat (pemahaman 
atas prioritas kebutuhan) dan fiqh muwazanat (pemahaman atas 
perkembangan zaman).

Kutub ketiga adalah visi. Visi KAMMI adalah membentuk masyarakat 
Islami di Indonesia (GBHO KAMMI 2004-2006 Bab II Pasal 2), selain 
melahirkan pemimpin bangsa masa depan bagi umat dan bangsa ini. 

“Di mata Sayyid 
Quthb, kesejatian 
seorang muslim 
bukanlah pada 

apa yang mereka 
pikirkan atau 

percayai, melainkan 
apa yang mereka 
perbuat di dunia 

ini.”
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Umat Islam memang mayoritas di Indonesia, tapi hanya mayoritas 
statistik, bukan mayoritas substantif. Kenyataan ini menjadikan 
perjuangan KAMMI akan menjadi sangat beralasan untuk mendapat 
dukungan penuh dari seluruh elemen umat Islam di Indonesia. Visi ini 
direvisi di Muktamar Makassar pada 2008, yang mengganti “masyarakat 
Islami” menjadi “bangsa dan negara Indonesia yang Islami”.

Sebagai gerakan mahasiswa Islam yang paling anyar lahirnya, 
KAMMI perlu belajar banyak dan menyempurnakan format gerakannya 
yang mencerminkan entitas gerakan pemuda, gerakan kebangsaan 
dan gerakan keummatan. Arah gerakan KAMMI perlu dirumuskan 
sesuai tahap sejarah yang tengah dilewatinya, kecenderungan global-
internasional, dinamika lokal dan peran-peran realistis yang signifikan 
untuk dilakukan sekarang. Kerangka ini perlu diirumuskan agar tidak 
terjebak pada buaian bahwa Indonesia telah demokratis, dan biasanya 
gerakan mahasiswa akan mati jika rezim sangat represif atau negara 
sudah sangat demokratis.

Dalam konteks global, dunia internasional pun ikut mempengaruhi 
sikap KAMMI. Semenjak peristiwa pengeboman Menara Kembar 

WTC pada 11 September 2001, dunia 
Barat melakukan stigmatisasi. Pertama, 
memproduksi terorisme sebagai 
industri multinasionalnya yang berhasil 
mencitrakan Islam negatif dan menggiring 
opini publik untuk memusuhi dunia Islam 

secara politik, hukum, HAM, budaya, sosial, ekonomi, militer hingga 
epistemologi keilmuan. 

Kedua, peran globalisasi di berbagai aspeknya yang mengakibatkan 
generasi bangsa ini hidup di bawah bayang-bayang budaya Barat, untuk 
kemudian menghancurkan karakter asli negeri Zamrud Khatulistiwa ini 
yang fondasinya telah dibangun para ulama. 

Ketiga, perkembangan dua ideologi besar dunia (kapitalisme dan 
sosialisme atau kiri dan kanan) tidak lagi cocok diterapkan di Indonesia. 
Ideologi materialistik tersebut terkikis dengan menguatnya ideologi 
yang lebih spiritual dan komprehensif. Di Asia Tenggara mungkin masih 
dikembangkan terutama sosialisme, padahal di Amerika sendiri formasi 
ideologi tersebut sudah sulit dipertahankan sekalipun dengan warna 
baru, yaitu new left. 

Kelahiran KAMMI 
merupakan sebuah 

keniscayaan sejarah. 
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Di sisi lain, dalam memperjuangkan aspirasinya, gerakan mahasiswa 
perlu melakukan mobilitas vertikal pada jaring-jaring strategis 
masyarakat. Jaring-jaring strategis ini mempercepat proses perbaikan 
bangsa dari dalam. Dan peran utama yang signifikan dilakukan adalah 
membangun kekuatan tandingan dari dalam gerakan sendiri sebagai 
ruang kondusif bagi perubahan dan mengurangi tuntutan pada 
pemerintah yang belum tentu memenuhi aspirasi gerakan mahasiswa.

Kelahiran KAMMI merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Latar 
belakang yang menyebabkan lahirnya KAMMI menuntut untuk terus 
berdiri kokoh menentang kedzaliman di muka bumi ini. Idealisme 
kemahasiswaan dan keindonesiaan yang dimiliki KAMMI niscaya 
menjadi pemantik bagi bara perjuangan berikutnya.

Saat ini, ketika sudah bertambah umur, KAMMI harus lebih matang. 
Baik dalam pengelolaan kadernya maupun ketika mengambil keputusan 
politik etis-strategisnya. Jangan sampai KAMMI terjebak dalam euforia 
politik praktis yang seringkali menjerembabkan diri dalam jurang 
pragmatisme.[]
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G
ERAKAN mahasiswa Islam yang sudah dua belas 
tahun berdiri ini, dikenal sangat kental dengan nuansa 
spiritual. Selain lembaga pengkaderan, KAMMI juga 
menjadi “taman bermain” yang menyenangkan. Cara 

ber-muamalah antar anggota sangat indah, penuh persaudaraan 
(taakhi). Kadernya memiliki visi ilahiah yang tajam, setidaknya itu yang 
tampak dalam jenjang pengkaderan dan keseharian perilakunya. Hal ini, 
juga tidak lepas dari cara pandang mereka terhadap kehidupan.

Jika kita maknai pernyataan Tariq Ramadhan, cucu Hasan al-Banna 
di atas, tampak jelas bahwa menjadi seorang yang kental spiritual, 
bukan lalu menjadi emosional. Justru, semakin spiritualis, seorang 
muslim bertambah kritis terhadap dunia, dan selalu bisa melakukan 
obyektivikasi terhadap kenyataan. 

Pada bagian ini, izinkan saya untuk mengelaborasi software gerakan 
KAMMI, yaitu ideologi, tafsir atas paradigma dan penjelasan tentang 
intelektualitas—sebagai sarana obyektivikasi terhadap agama dan dunia 
sekaligus.

A. IDEOLOGI SEBAGAI  ALAT

Apa yang disebut ideologi? Franz Magnis Suseno (1991) menjelaskan 
ideologi sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar 
rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat 
dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu 
kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta 
merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. 

Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, 
mengkonsolidasi dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. 
Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan 
bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah 
persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. 
Ideologi menjadi kacamata hidup.

Sementara, Ian Adam (2004) menjabarkan bahwa yang dimaksud 
sebagai ideologi adalah doktrin yang membimbing tindakan politik, 
identitas-identitas yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan 
yang wajib dicapai, alasan yang harus diperjuangkan, dan visi tentang 
masyarakat terbaik yang niscaya diwujudkan.



Ijtihad Membangun Basis Gerakan36

Di sisi lain, Muhammad Ismail (1998) menyatakan bahwa ideologi 
(mabda’) merupakan ‘aqidah ‘aqliyyah yanbatsiqu ‘anha an nidzam, 
yang berarti: seperangkat kaidah berfikir yang melahirkan aturan-
aturan dalam kehidupan (nizham). Menurut definisi ini, tampak bahwa 
sesuatu disebut ideologi bila memiliki dua syarat, yaitu memiliki ‘aqidah 
‘aqliyyah sebagai fikrah (ide) dan memiliki sistem (aturan) sebagai 
thariqah (metode penerapan).

Dalam ilmu-ilmu sosial, dikenal dua pengertian mengenai ideologi, 
yaitu pengertian secara fungsional dan struktural. Ideologi secara 
fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan 
bersama; atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling 
baik. Sedangkan dalam pengertian ideologi secara struktural diartikan 
sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas 
setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. 

Menurut pendekatan struktural konflik, kelas yang memiliki sarana 
produksi materiil dengan sendirinya memiliki sarana produksi mental 
seperti gagasan, budaya dan hukum. Gagasan kelas yang berkuasa 
di mana pun dan kapan pun merupakan hal yang dominan. Gagasan, 
budaya dan hukum, sadar atau tidak merupakan pembenaran atas 
kepentingan materiil pihak yang memiliki gagasan yang dominan. 
Sistem pembenaran ini, disebut ideologi.

Dalam arti fungsional, ideologi secara tipologi digolongkan menjadi 
dua tipe yaitu doktriner dan pragmatis. Suatu ideologi dapat 
digolongkan doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam 
ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, 
diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya 
diawasi secara ketat oleh aparat pemerintah atau partai. Komunisme 
merupakan salah satu contohnya.

Ideologi dapat digolongkan sebagai ideologi pragmatis ketika 
ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya tidak dirumuskan secara 
sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-
prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu tidak diindoktrinasikan, 
tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, 
sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan beragama dan sistem 
politik. Individualisme (liberalisme) merupakan salah satu contoh 
ideologi pragmatis.
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Suatu ideologi untuk dapat terus bertahan di tengah tuntutan 
aspirasi masyarakat dan perkembangan modernitas dunia, setidaknya 
harus memiliki tiga dimensi: realita, idealisme dan fleksibilitas. Ditinjau 
dari dimensi realitas, ideologi itu mengandung makna bahwa nilai-
nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang 
riil hidup di dalam masyarakat, terutama waktu ideologi tersebut lahir, 
sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-
nilai dasar itu adalah milik mereka bersama.

Fungsional

Struktural

Ideologi

Doktriner

Pragmatis

SKEMA 1. Penggolongan Ideologi

realitas fleksibilitas

Dimensi
Ideologi

idealisme

SKEMA 2. Dimensi Ideologi
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Dilihat dari segi idealisme, suatu ideologi perlu mengandung cita-
cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dan terakhir dimensi fleksibilitas, artinya 
perlu ada perkembangan dari ideologi itu untuk mengikuti perkembangan 
pemikiran baru tanpa kehilangan nilai dasar atau hakikat dari ideologi 
tersebut. Dimensi fleksibilitas ini hanya mungkin dimiliki secara wajar 
dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka dan demokratis. Sampai di 
sini, saya tergelitik untuk bertanya: apakah Pancasila—ideologi negara 
kita—sudah memenuhinya?

A.1. Ideologi Besar Dunia

Berikut beberapa ideologi besar dunia menurut Deden Faturrohman 
(2002). Liberalisme. Mempunyai ciri-ciri: pertama, demokrasi 
merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Kedua, anggota 
masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan 
berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers. Ketiga, pemerintah 
hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang 
dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat mandiri dalam 
mengambil keputusan. 

Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan 
hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah dijalankan sedemikian 
rupa sehingga penyelewengan dapat dicegah. Kelima, suatu masyarakat 
dikatakan bahagia, jika individunya bahagia. Paham ini dianut oleh 
Inggris dan koloninya termasuk Amerika.

Konservatisme. Ditandai dengan gejala-gejala: pertama, 
masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Masyarakat 
harus memiliki struktur (tata) yang stabil hingga setiap orang mengetahui 
bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain. Kedua, untuk 
menciptakan masyarakat yang stabil, perlu dibentuk pemerintahan yang 
memiliki kekuasaan yang mengikat tapi bertanggung jawab. Paham ini 
memandang pengaturan yang tepat atas pemerintahan akan menjamin 
perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Ketiga, paham ini 
menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa terhadap masyarakat 
untuk membantu pihak yang lemah.

Sosialisme dan Komunisme. Sosialisme merupakan reaksi 
terhadap revolusi industri dan eksesnya. Awal sosialisme yang muncul 
pada bagian pertama abad ke sembilan belas dikenal sebagai sosialisme 
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utopia. Sosialisme ini lebih didasari pada pandangan kemanusiaan 
(humanitarian) dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Penganut 
paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat sosialis dengan 
penuh argumentasi dan kejelasan, bukan dengan cara revolusi dan 
kekerasan sebagaimana komunisme.

Perbedaan utama dua ideologi tersebut terletak pada sarana yang 
digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. Paham 
sosialis lebih luwes dalam berjuang dan pemberdayaan buruh secara 
bertahap dan bersedia berperan serta dalam pemerintahan yang belum 
sepenuhnya sosialis. Sedang komunisme menekankan cara revolusi dan 
pemerintahan mesti dalam bentuk diktator proletariat walau dalam 
masa transisi.

Fasisme. Ideologi ini merupakan tipe nasionalisme yang 
romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang 
mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal itu, akan dapat 
dicapai apabila terdapat seorang pemimpin yang kharismatis sebagai 
simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. 

Dukungan massa yang fanatik ini berkat indoktrinasi, slogan-slogan 
dan simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. 
Fasisme pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang (Kaisar), Italia 
(Mussolini) dan Spanyol. Dewasa ini, pemikiran fasisme cenderung 
muncul sebagai kekuatan reaksioner (right wing) di negara maju, 
seperti Skin Head dan Ku Kluk Klan di Amerika Serikat yang berusaha 
mempertahankan supremasi kulit putih.

A.2. Perbandingan Tiga Ideologi 

Berikut adalah komparasi antara Islam, kapitalisme dan sosialisme. 
Diadaptasi dari buku Islam Mulai Akar ke Daunnya (Bogor: BKIM IPB, 
2002)

No Perihal Islam Kapitalis Sosialis

1 Sumber Wahyu Allah 
kepada Rasulullah 
Muhammad.

Buatan akal 
manusia yang 
terbatas.

Buatan akal 
manusia yang 
terbatas.

2 Dasar kaidah 
fikriyah

La ilaha illaLlah; 
menyatukan antara 
hukum Allah 
dengan kehidupan.

Sekulerisme; 
memisahkan agama 
dari kehidupan 
masyarakat dan 
negara.

Materialisme dan 
evolusi; menolak 
keberadaan agama.
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3 Kesesuaian dengan 
fitrah (dalam hal 
ini adanya manusia 
yang lemah dan 
perlu pencipta yang 
Maha Mengatur).

Sesuai. Islam 
menetapkan 
manusia itu lemah. 
Oleh sebab itu, 
segala aturan 
apapun harus 
berasal dari Allah 
swt lewat wahyu-
Nya.

Tidak sesuai. 
Sebab, di satu 
sisi mengakui 
keberadaan 
“Tuhan” namun 
pada saat yang 
sama manusialah 
yang dianggap layak 
dan tidak punya 
kekurangan untuk 
menetapkan aturan.

Tidak sesuai. 
Sebab tidak 
percaya adanya 
Pencipta. Manusia 
dianggap sebagai 
pusat segalanya 
(egosentrisme)

4 Pembuat hukum 
dan aturan

Allah swt lewat 
wahyu-Nya. Akal 
manusia berfungsi 
menggali fakta dan 
memahami hukum 
dari wahyu.

Manusia. Manusia.

5 Fokus Individu merupakan 
salah satu anggota 
masyarakat. 
Individu 
diperhatikan 
demi kebaikan 
masyarakat, 
dan masyarakat 
diperhatikan untuk 
kebaikan individu.

Individu di 
atas segalanya. 
Masyarakat adalah 
kumpulan individu-
individu saja.

Negara di atas 
segalanya. Individu 
merupakan salah 
satu gigi roda dalam 
roda masyarakat 
yang berupa 
sumber daya alam, 
manusia, barang 
produksi dan lain-
lain.

6 Ikatan perbuatan Seluruh perbuatan 
terikat dengan 
hukum syara’. 
Perbuatan baru 
bebas dilakukan 
bila sesuai dengan 
hukum syara’.

Serba bebas 
(liberalisme-
permisivisme) 
dalam masalah 
‘aqidah, pendapat, 
pemilikan dan 
kebebasan pribadi.

Tidak ada 
kebebasan dalam 
‘aqidah dan 
pemilikan. Dalam 
perbuatan: bebas.

7 Tujuan tertinggi 
yang hendak 
dicapai.

Ditetapkan oleh 
Allah Swt.

Ditetapkan manusia 
sesuai kondisi.

Ditetapkan manusia 
sesuai kondisi.

8 Tolok ukur 
kebahagiaan.

Mencapai ridlo 
Allah Swt. yang 
terletak dalam 
ketaatannya dalam 
setiap pebuatan.

Meraih sebanyak-
banyak materi 
(berupa pangkat, 
kedudukan, pujian 
dan lain-lain).

Meraih sebanyak-
banyak materi 
(berupa pangkat, 
kedudukan, pujian, 
dll).
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9 Kebebasan pribadi 
dalam berbuat.

Distandarisasi 
oleh hukum syara’. 
Bila sesuai: bebas 
dilakukan, bila tidak 
maka tidak boleh 
dilakukan.

Mendewakan 
kebebasan pribadi 
demi meraih 
kebahagiaan yang 
mereka definisikan.

Mendewakan 
kebebasan pribadi 
demi meraih 
kebahagiaan yang 
mereka definisikan.

10 Pandangan 
terhadap 
masyarakat.

Masyarakat 
merupakan 
kumpulan individu 
yang memiliki 
perasaan dan 
pemikiran yang satu 
serta diatur oleh 
hukum yang sama.

Masyarakat 
merupakan 
kumpulan individu-
individu.

Masyarakat 
merupakan 
kumpulan 
dan kesatuan 
manusia, alam dan 
interaksinya dengan 
alam

11 Dasar 
perekonomian.

Setiap orang bebas 
menjalankan 
perekonomian 
dengan membatasi 
sebab pemilikan 
dan jenis 
pemiliknya. 
Sedangkan jumlah 
kekayaan yang 
boleh dimiliki tidak 
dibatasi.

Ekonomi berada di 
tangan para pemilik 
modal. Setiap orang 
bebas menempuh 
cara apa saja. Tidak 
dikenal sebab-
sebab pemilikan. 
Jumlahnya pun 
bebas dimiliki tanpa 
batas.

Ekonomi di tangan 
negara. Tidak ada 
sebab pemilikan, 
semua orang boleh 
mencari kekayaan 
dengan cara apa 
pun. Namun jumlah 
kekayaan yang 
boleh dimiliki tanpa 
batas.

12 Kemunculan sistem 
aturan.

Allah telah 
menjadikan bagi 
manusia sistem 
aturan untuk 
dijalankan dalam 

Manusia membuat 
hukum bagi dirinya 
berdasar fakta 
yang dilihatnya. 
kehidupan yang 
diturunkan pada 
nabi Muhammad 
saw. Manusia 
hanya memahami 
permasalahan, lalu 
menggali hukum 
dari al-Quran dan 
as-Sunnah. 

Sistem aturan 
diambil dari alat-
alat produksi.

13 Tolok ukur. Halal-haram Manfaat kekinian. Tolok ukur materi.

14 Penerapan hukum. Atas dasar 
ketakwaan individu, 
kontrol masyarakat 
dan penerapan dari 
masyarakat.

Terserah individu. Tangan besi dari 
negara.

TABEL 1. Perbandingan antara ideologi Islam, sosialisme dan kapitalisme.
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Islam adalah sebuah sistem yang khas, unik dan berdiri sendiri. 
Hal ini, terutama jika dibandingkan dengan dua ideologi besar dunia: 
kapitalisme dan sosialisme. Islam memiliki seperangkat aturan yang 
menjadi way of life dan tuntutan praktis bagi para pemeluknya. Akan 
sangat berbeda dengan dua ideologi lain yang hanya secara parsial 
berbicara, misalnya persoalan ekonomi. Karena basisnya adalah 
materialisme.

Tetapi, dalam beberapa kasus—dan dalam anggapan sementara 
orang—kapitalisme dan sosialisme mempunyai pengaruh yang tidak 
sedikit dalam proses penafsiran gagasan-gagasan Islam tentang ekonomi, 
politik, alur sosial dan kultur. Agaknya, perlu sebuah penelaahan lebih 
lanjut tentang gejala “saling adopsi” ini.

Kita butuh mengetahui watak asli dari kapitalisme. Ayn Rand 
(1970), dalam bukunya yang berjudul Capitalism: The Unknown Ideal 
menyebutkan, tiga asumsi dasar kapitalisme, yaitu: (a) kebebasan 
individu, (b) kepentingan diri (selfishness), dan (c) pasar bebas. Menurut 
Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena 
dengan pengakuan hak alami tersebut individu bebas berpikir, berkarya 
dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Pada gilirannya, 
pengakuan institusi hak individu memungkinkan individu untuk 
memenuhi kepentingan dirinya. 

Menurut Rand, sebagaimana analisis Lerner (1988), manusia hidup 
pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang 
lain. Rand menolak keras kolektivisme, altruisme dan mistisisme. 
Konsep dasar bebas Rand merupakan aplikasi sosial dan pandangan 
epistemologisnya yang natural mekanistik. Terpengaruh oleh gagasan 
“the invisible hand” dari Adam Smith, pasar bebas dilihat oleh Rand 
sebagai proses yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut yang 
terbaik atau paling rasional. Adam Smith berkata, “...free marker forces 
is allowed to balance equitably the distribution of wealth”.

Asumsi dasar ini disarikan dari perjalanan sejarah kapitalisme yang 
telah mendunia. Aplikasi ideologi kapitalisme dalam kenyataan riil 
adalah imperialisme. Sejak akhir abad ke-18, khususnya selama abad ke-
19 hingga awal abad ini, kaum borjuis penguasa dari Inggris dan negara-
negara kapitalis maju di Eropa Barat seperti Perancis, Belanda, dan 
Belgia menguasai koloni dan semikoloni di Asia, Afrika, Amerika, dan 
membentuk kerajaan. Sejak akhir abad ke-19, kaum borjuis penguasa 
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di Amerika Serikat, Jerman dan Jepang juga menguasai daerah-
daerah koloni serta membentuk kerajaan. Dengan demikian, mulailah 
imperialisme borjuis atau kapitalis. 

Berikut tujuan penguasaan koloni oleh kaum borjuis dari 
negara-negara kapitalis maju. Pertama, sebagai ekspresi sovinisme 
(chauvinism) mereka. Sovinisme adalah suatu arogansi berlebihan 
yang secara tidak beralasan, memaksakan superioritas negara, ras atau 
budaya tertentu, dan memandang rendah negara, ras, atau budaya lain. 
Kedua, memperoleh bahan-bahan mentah industri dengan harga murah. 
Ketiga, mendapatkan pasar bagi surplus produk yang tak lagi terjual di 
negara mereka sendiri. 

Ketika kapitalisme mencapai tahap monopoli, muncul dampak 
lain dari imperialisme. Pertama, kaum borjuis penguasa dari negara-
negara kapitalis maju berusaha mendapat kontrol terhadap daerah 
jajahan untuk menginvestasikan kelebihan modal mereka dalam usaha 
mengejar lebih banyak lagi keuntungan. Kedua, mereka berusaha 
menguasai tenaga kerja murah untuk pabrik-pabrik yang didirikan di 
daerah jajahan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kaum borjuis dari negara 
kapitalis maju bekerjasama dengan para penanam modal besar dan tuan 
tanah feodal di daerah koloni dalam mengeksploitasi massa pekerja di 
daerah jajahan. Para penanam modal dan tuan tanah domestik menjadi 
mitra atau agen dari kepentingan-kepentingan imperialis—yaitu para 
pemodal besar dari negara-negara kapitalis maju. 

Sementara itu, sosialisme diposisikan sebagai antitesis dari 
kapitalisme dan menurut kaum sosialis, sebagai perlawanan atas 
eksploitasi tak berperikemanusiaan oleh para borjuis. Dalam konteks 
kondisi dehumanisasi kehidupan serta penderitaan para pekerja di 
negara maju maupun daerah jajahan akibat kolonialisme, sosialisme 
bangkit sebagai protes menentang penyalahgunaan kekuasaan dan 
tekanan yang merupakan dampak kapitalisme klasik dan imperialisme 
borjuis.

Sosialisme bangkit dari protes kaum humanis yang menentang 
ketidakadilan dan penindasan oleh kapitalisme klasik dan imperialisme 
borjuis terhadap para pekerja di dunia. Melalui perjuangan menuju 
kepemilikan sosial dan kontrol terhadap produksi dan pertukaran, 
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serta melalui pembebasan dari penjajahan, sosialisme berjuang 
untuk mengakhiri penindasan sesama manusia dan dengan setara 
menyelesaikan konflik sosial yang timbul dari pembagian kelas secara 
sewenang-wenang. Sosialisme berusaha menyelesaikan kendala-kendala 
utama dalam pembentukan peradaban yang adil, berdasar persaudaraan 
dan progresif.

Kemajuan dan pertumbuhan sosialisme, sistematika intelektualnya, 
dan pencapaian kekuatannya sebagai kekuatan politik di Eropa abad ke-
19, sebagian besar merupakan hasil tulisan dan usaha Karl Marx (1818-
1883) dan rekannya Friedrich Engels (1820-1895). Bersama mereka 
menulis Communist Manifesto yang diterbitkan pada 1848. Di samping 
itu, karya Marx berjudul Capital (Das Kapital) Volume Satu yang terbit 
pada 1867 dan diselesaikan Engels setelah Marx meninggal.

Ajaran Marx berbasis pada materialisme historis. Bagi Marx, 
perjalanan sejarah manusia tidak lebih dari persoalan ekonomi. 
Masyarakat dideterminasi oleh cara-cara mengorganisasi lembaga-
lembaga sosial mereka dalam hal melaksanakan aktivitas produksi, 
pertukaran, distribusi dan konsumsi barang. Metode analisis Marx 
mengikuti Hegelian, yang menyatakan bahwa perubahan historis 
merupakan hasil kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain 
(Eggi Sudjana, 2003).

A.3. “Kiri Islam”

Bila dicermati, kata Kazuo Shimogaki (2004), sesungguhnya gagasan 
Kiri Islam (al-Yasaar al-Islamiy) yang dikenalkan oleh Hassan Hanafi, 
pemikir Islam asal Mesir itu, merupakan sintesis dari sistem ideologi 
kapitalisme yang gagal dalam mengangkat martabat manusia. Karena 
manusia tidak lebih dari sekadar komoditas dari ideologi sosialisme yang 
berutopia untuk membebaskan manusia. Latar belakang kemunculan 
Kiri Islam juga tidak lepas dari adanya persaingan kedua ideologi 
tersebut.

Hassan Hanafi mampu melakukan modifikasi konsep sosialisme 
yang materialistik dan determinisme historik. Dia mensintesiskan 
determinisme historik sosalisme yang berupaya melakukan pembebasan, 
lalu diberi ruh dan “pendasaran religius spiritualistik”—yang dalam hal 
ini adalah Islam—dengan menghilangkan sisi materialistiknya.
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Ini dilakukan, supaya Islam yang sejak awalnya merupakan sistem 
kehidupan yang membebaskan kaum tertindas, tetap dipertahankan dan 
menjadi suatu sistem ideologi populistik (dalam makna positif) yang 
selama ini selalu diklaim sosialisme. Hal inilah yang menjadi kesimpulan 
dan pilihan Hasan Hanafi untuk menamakan gerakannya sebagai 
“Kiri Islam”. Cirinya, selalu mengedepankan progresivitas religius dan 
pranata-pranata lainnya yang bersifat spiritualitas dan historis.

“Kiri Islam” menurut Hasan Hanafi bersumber pada ghirah revolusi 
tauhid sebagai basis Islam. Untuk membangun kembali peradaban 
Islam, mau tidak mau harus membangun kembali semangat revolusi 
tauhid sebagai misi para Nabi dan Rasul. Muhammad sebagai Nabi, 
mengembangkan misinya dari rumusan Tauhid –laa ilaha illa Allah– 
yang kemudian dimanifestasikan dalam syahadat dan merupakan 
transformasi tauhid ilahiyah pada tataran tauhid al-ummah.

Revolusi Tauhid Ilahiyah merupakan suatu konsekuensi logis 
yang membebaskan manusia dari penghambaan, pengkultusan, dan 
pensakralan terhadap mitos-mitos politik, ekonomi, sosial maupun 
otoritas oligarkhi dalam struktur sosial kemasyarakatan. 

Sedangkan Revolusi Tauhid al-Ummah 
menekankan pada aspek transformasi 
pembebasan kehidupan manusia dalam 
sistem kemasyarakatan yang tanpa dibatasi 
kelas, egalitarianisme dan tidak eksploratif 
dalam segala dimensi pada kehidupan 
kemasyarakatan. Persis seperti struktur 
kemasyarakatan pada pemikiran komunis 
dalam utopia Marx, sebagai suatu tingkatan 
masyarakat pasca sosialisme. 

Meski begitu, ada kesamaan dan 
perbedaan mendasar antara sosialisme 
dengan Islam Kiri ini. Kesamaannya adalah, 
pertama, dua-duanya sangat concern pada 
nasib orang lemah, dan kedua, dua-duanya 
sama-sama berfikir bahwa kaum mustadl’afin (kaum tertindas) tidak 
boleh diam, melainkan mereka harus bangkit dan merubah sistem yang 
tidak berpihak pada mereka. Tetapi juga ada perbedaan jauh di antara 
keduanya, di antaranya posisi agama sebagai motivator bagi Islam Kiri, 

“Kiri Islam” 
menurut Hasan 

Hanafi bersumber 
pada ghirah revolusi 

tauhid sebagai 
basis Islam. Untuk 

membangun kembali 
peradaban Islam, 

mau tidak mau harus 
membangun kembali 
semangat revolusi 
tauhid sebagai misi 

para Nabi dan Rasul. 
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posisi Allah yang berada pada tempat tertinggi, sementara moralitas 
yang cenderung diabaikan dalam sosialisme.

Tafsir Hassan Hanafi ini adalah sebuah upaya penyempurnaan 
paradigma Islam sebagai ideologi. Adopsi nilai positif ideologi sosialisme 
ke dalam ruh Islam. Bagi KAMMI, sebetulnya tafsir atas Paradigma 
Gerakan Da’wah Tauhid yang telah ditulis sebelumnya, agak terwarnai 
oleh Kiri Islam ini. Gerakan pembebasan dan deklarasi kemerdekaan 
atas penindasan sangat kental dengan konsep sosialis. Perlawanan 
terhadap dominasi memberi ruh yang khas bagi gerakan mahasiswa ini.

A.4. Adakah Kapitalisme Religus?

Taruhlah, ideologi Kiri Islam merupakan pengaruh sosialisme—atau 
lebih tepatnya, sebuah upaya gagasan penyegaran—terhadap Islam. 
Pertanyaan berikutnya, adakah pengaruh kapitalisme dalam Islam? Kita 
meletakkan kapitalisme dalam kerangka ideologi dan sistem ekonomi. 

Ide ini dapat dilacak, misalnya dalam pandangan Nurcholis Madjid 
(2004), yang berpendapat, “Agama sebaiknya tidak ikut campur dalam 
urusan-urusan negara, dan begitu juga sebaliknya, negara sebaiknya 
jangan mencampuri urusan agama.” Jika diterjemahkan dalam bahasa 
ekonomi, kaidah ini berarti bahwa “harus ada pemisahan antara negara 
dan pasar atau negara dan ekonomi masyarakat.” Negara tidak berhak 
mengatur bagaimana pasar bekerja, sebagaimana pasar juga tidak 
semestinya ‘meminta pertolongan’ dari negara untuk diatur.

Penting dicatat di sini, bahwa intelektual yang memiliki sikap tegas 
terhadap sekularisasi politik (pemisahan negara dan agama) juga 
memiliki sikap yang tegas dalam ‘sekularisasi’ ekonomi (pemisahan 
negara dan pasar). Cak Nur dikenal sebagai pendukung setia sekularisasi 
politik, dan karenanya, dalam masalah ekonomi, juga tak memiliki beban 
untuk menerapkan prinsip sekularisasi itu.

Dalam buku Indonesia Kita, yang banyak membahas persoalan 
politik dan kenegaraan, Cak Nur menguraikan tentang pentingnya peran 
keterbukaan dan liberalisasi ekonomi. Privatisasi dan kegiatan ekonomi 
bebas, menurutnya, bukan hanya akan melahirkan dan mendorong 
ekonomi yang sehat, tapi juga dapat mempercepat dan memperkuat 
konsolidasi demokrasi. Peran negara bukanlah sebagai pengatur 
dan penentu arah jalannya ekonomi. Pasar harus dibiarkan bebas, 
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dan kompetisi harus dijunjung tinggi sebagai elemen positif dalam 
pembangunan ekonomi.

Penyifatan religius di sini agaknya punya makna memberi ruh 
Islam pada gagasan pasar bebas. Jika mengidentikkan Islam sebagai 
humanisme, maka pasar bebas—wujud paling nyata dari kapitalisme—
akan dijejali dengan praktek kedermawanan dan filantropi. Kapitalisme 
religius berarti membuat demokrasi yang berbasis teologi, demikian 
agaknya.

Last but not least, Sosialisme Islam atau Kiri Islam (al-Yasar al-
Islami) dan juga Kapitalisme Religius yang sudah kita bahas di atas, 
semuanya merupakan hasil penggalian oleh para intelektual. Ketika 
harus meletakkan Islam sebagai sebuah konsep yang terjepit di 
antara dua sistem besar dunia. Bagi para pendukungnya, Islam harus 
“disesuaikan” dengan doktrin-doktrin ideologi politik dan ekonomi 
itu. Sehingga, pelacakan ide sosialisme dan kapitalisme Islam menjadi 
keniscayaan.

Sesungguhnya, Islam adalah sebuah sistem yang berdiri sendiri. 
Jikalau toh kemudian varian tafsirnya berkesesuaian dengan ide-ide 
dasar dua ideologi tersebut, maka itu bukan berarti Islam identik dan 
ekuivalen dengan sosialisme atau kapitalisme. Islam adalah “Jalan 
Ketiga” bagi manusia, setelah dua jalan yang terbukti tidak mampu 
memberikan kesejahteraan hakiki bagi penduduk bumi.

Islam mengedepankan spiritualitas sebagai basis pembentuk 
kebijakan, selain juga mengurusi persoalan material. Sebagai sebuah 
sistem ekonomi, dalam Islam hak-hak pribadi diakui. Negara berhak 
mengatur namun dilarang mengintervensi dan memaksa rakyat untuk 
transaksi. 

Contoh “pemaksaan negara” yang dilegalkan tampak dalam 
Peraturan Presiden No. 36/2005 mengenai Pengadaan Tanah, di 
dalamnya disebutkan bahwa negara berhak menggusur tanah warga 
yang sekiranya dibutuhkan negara. Penetapan ini jelas bertentangan 
dengan spirit Islam. Dalam hukum Islam, transaksi antara dua pihak 
menjadi sah jika dua pihak sukarela. Jika ada pemaksaan, maka jual beli 
itu tidak sah hukumnya. 

Negara harusnya menjadi pelayan bagi kebutuhan masyarakatnya. 
Dalam Islam terdapat sistem zakat (baik maal maupun fithrah) yang 
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menjadi sarana subsidi silang bagi masyarakat aghniyaa kepada fuqara 
masakin. Jika sistem zakat ditaati, maka niscaya distribusi kekayaan 
akan merata dan keadilan sosial ekonomi akan tercipta.

Secara jelas, Islam berdiri diametral dengan kapitalisme. Walaupun 
dalam beberapa hal, Islam mengakui hak-hak individu, namun 
liberalisasi radikal tidak terdapat dalam Islam. Semangat kapitalisme 
yang eksplotatif telah dikecam dalam berbagai ayat al-Quran. Salah 
satunya adalah kecaman terhadap orang Yahudi yang berbuat mafsadat fi 
al-ardl (kerusakan di muka bumi). Islam juga mengajarkan pembatasan 
penggunaan sumber daya alam—yang merupakan anugerah Tuhan.

Sedang terhadap sosialisme, Islam bertentangan dalam segi dasar 
pemikirannya. Jika sosialisme selalu yakin bahwa ada pembedaan kelas 
dalam setiap usaha di dunia (borjuis-proletar, penindas-tertindas) 
dan mereka akan bertempur terus menerus hingga zaman berakhir—
meskipun belum tentu mereka yakin bahwa dunia akan berakhir. 
Diilhami oleh filsafat materialisme dialektis, bahwa dari tesis akan 
muncul antitesis, setelah itu lahirlah sintesis. Ketika stagnan, sintesis ini 
menjadi tesis yang akan dilawan oleh antitesis baru dan muncul sintesis 
baru. Demikian seterusnya. 

Sementara itu, doktrin Islam tidak konfrontatif dan hitam putih 
seperti itu. Islam berbasis pada tauhid, jadi ukuran bagi benar-salah 
adalah tauhid. Benar bahwa sejarah Islam adalah sejarah pembebasan 
dari belenggu kedikatatoran dan peneguhan tauhid. Jika kemudian 
semangat liberasi dalam Islam itu dimaknai sebagai sebuah ide sosialis, 
maka hal itu tidak menjadi soal, sejauh bahwa pemahaman Islam secara 
integral dan komprehensif tidak ditinggalkan. 

Ideologi dunia demikian beragam. Manakah yang benar? Apakah 
semua ideologi menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera, seperti yang didambakan oleh setiap anak Adam? 
Apakah Islam dapat dijadikan ideologi?

Konsep universalitas Islam (syumuliyah) membuatnya jauh lebih 
besar dari sekadar ‘lembaga agama’ ataupun sekadar semangat spiritual 
pemeluknya. Ia adalah cara hidup total yang menyangkut seluruh 
aspek kehidupan manusia. Islam merupakan kesatuan organik dengan 
pemeluknya. 
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Sebagai sebuah ideologi, Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi 
para penganutnya, terutama saat menghadapi realitas. Ia tidak hanya 
sekadar sebagai “alat untuk merubah” atau mempertahankan tatanan 
sosial, tetapi juga sekaligus menjadi “alat analisis” terhadap berbagai 
fakta sosial.

Pada sisi lain, Islam senantiasa mendorong pemeluknya untuk secara 
terus menerus merealisasikan doktrin keagamaannya dan menganggap 
realisasi doktrin tersebut sebagai konsekuensi iman. Dalam Islam, iman 
adalah sebuah keyakinan yang mengandung konsekuensi tindakan (al-
imanu huwa al-tashdiqu bi al-qalb, wa al-iqraru bi al-lisan wa al-
‘amalu bi al-arkan – iman adalah pembenaran dalam hati, pengikraran 
secara lisan dan penunaian serta pembuktian dengan tindakan dan 
perbuatan).

Islam bermakna menyerahkan diri (aslama) pada Allah Swt. 
secara penuh hingga membebaskannya dari berbagai macam belenggu 
kehidupan yang memasung dan merenggut kebebasannya. Ia adalah 
agama Allah yang terakhir yang dibawa oleh Muhammad Saw. untuk 
seluruh umat manusia. Islam merupakan agama sempurna yang diridhai 
Allah (Qs. al-Maaidah: 3) yang mampu membebaskan manusia dari 
berbagai belenggu kehidupan, dan mengantarkan manusia untuk hidup 
penuh damai dan kebahagiaan. 

Di wilayah inilah, Islam berposisi sebagai ideologi hidup seorang 
muslim. Arus ini memahami agama Islam bukan sekadar sebagai 
keyakinan agama (aqidah diniyyah), tetapi ia adalah aturan sosial 

Islam Sebagai 
Sebuah Ideologi

‘Aqidah Diniyyah

Qaanun Ijtima’iyah

Hidayah Ruhiyah

Rabithah Ijtima’iyah 
Siyasiyah

SKEMA 3. Posisi Islam sebagai sebuah ideologi kaffah.
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(qanuun ijtima’iyyah), petunjuk spiritual (hidayah ruuhiyah) dan 
ikatan sosial politik (rabithah ijtima’iyah siyasiyah).

Inti dari Islam adalah tauhid (laa ilaaha illalLah – Muhammadan 
rasuululLah), memurnikan penyembahan dan peribadatan hanya untuk 
Allah Swt. Implikasi konkritnya bagi KAMMI merupakan gerakan 
tauhid dengan dua makna dasarnya: pertama, pembebasan (liberation) 
manusia dari berbagai jenis penyembahan dan mengembalikannya pada 
tempatnya yang hak, yaitu Allah Swt. Kedua, deklarasi (declaration) 
tata sosial masyarakat Islami sebagai antitesis tata sosial materialisme 
jahiliyah.

Dalam Paradigma Gerakan KAMMI (Garis-garis Besar Haluan 
Organisasi (GBHO) KAMMI 2004-2006, Bab II Pasal 7 Ayat 1), poin 
pertama disebutkan bahwa KAMMI adalah Gerakan Da’wah Tauhid, 
penjabaran yang diberikan adalah sebagai berikut:

• Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari 
berbagai bentuk penghambaannya terhadap materi, nalar, dan 
sesama manusia, dan mengembalikannya pada tempatnya yang 
sesungguhnya: Allah Swt. 

• Gerakan Da’wah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan 
deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-
nilai universal wahyu ketuhanan (illahiyyah) yang mewujudkan 
Islam sebagai rahmat semesta (rahmatan lil ‘alamin).

• Gerakan Da’wah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan 
untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani 
kemungkaran (amar ma’ruh nahi munkar)

Tafsir paradigma gerakan dakwah tauhid menurut KAMMI di atas 
adalah gagasan otoritatif yang memberi ruh terhadap gerakan ini. 
Ideologi adalah cara pandang, cara gerak dan aplikasi tindakan. Ideologi 
bukan hanya wacana atau bahan diskusi yang tersembunyi di puncak 
menara gading intelektual. Ideologi adalah perbuatan nyata. Karena itu, 
Kredo Gerakan KAMMI mengikrarkan diri: 

“Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk 
masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, 
minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, 
melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang 
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progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa 
kehidupan ini adalah tempat untuk belajar agar kami dan para penerus 
kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan 
untuk Islam.”

B. MENJADI INTELEKTUAL PROFETIK

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, kata ‘intelektual’ 
berkaitan dengan kata ‘intelek’. Intelek berarti “istilah psikologi tentang 
daya atau proses pikiran yang lebih tinggi yang berkenan dengan 
pengetahuan; daya akal budi; kecerdasan berpikir. Kata intelek juga 
berkonotasi untuk menyebut kaum terpelajar atau kaum cendekiawan.” 
Sedangkan kata intelektual berarti suatu sifat cerdas, berakal, dan 
berfikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Kata intelektual juga 
berkonotasi sebagai kaum yang memiliki kecerdasan tinggi atau juga 
disebut kaum cendekiawan. 

Intelek berasal dari kosa kata Latin: 
intellectus yang berarti pemahaman, 
pengertian, kecerdasan. Dalam pengertian 
sehari-hari kemudian berarti kecerdasan, 
kepandaian, atau akal. Pengertian intelek 
ini berbeda dengan pengertian taraf 
kecerdasan atau intelegensi. Intelek 
lebih menunjukkan pada apa yang dapat 
dilakukan manusia dengan intelegensinya; 
hal yang tergantung pada latihan dan 
pengalaman. 

Dari pengertian istilah, intelektualisme adalah sebuah doktrin 
filsafat yang menitikberatkan pengenalan (kognisi) melalui akal serta 
secara metafisik memisahkannya dari pengetahuan indra serapan. 
Intelektualisme berkerabat dengan rasionalisme. Dalam filsafat Yunani 
Purba, penganut intelektualisme menyangkal kebenaran pengetahuan 
indra serta menganggap pengetahuan intelektual sebagai kebenaran 
yang sungguh-sungguh. 

Di dalam filsafat modern, intelektualisme menentang 
keberatsebelahan sensasionalisme yang hanya mengandalkan indra, 
antara lain didukung oleh Rene Descartes (1596-1650), kaum Cartesian, 
serta sampai batas tertentu oleh Spinizisme. Pada masa kini—bercampur 

intelektualisme 
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doktrin filsafat yang 
menitikberatkan 

pengenalan (kognisi) 
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dan tambah dengan aliran agnitisme—intelektualisme dibela positivisme 
logikal (Hassan Shadily, 1980)

Bagaimana konsep intelektual menurut Islam? Dari konsep 
intelektual Islam, terlebih dahulu perlu dikaji konsep ulil albab.  Istilah 
ulil albab di dalam al-Quran terdapat pada beberapa ayat. Salah satu 
ayat tertera pada Surat Ali Imran ayat ke 190-191:

“Sesungguhnya, dalam (proses) penciptaan langit dan bumi, dan 
(proses) pergantian malam dan siang, adalah tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi ulil albab (orang-orang yang berfikir [menggunakan intelek 
mereka]). Yaitu orang-orang yang berzikir (berlatih diri dalam mencapai 
tingkat kesadaran akan kekuasaan Allah) dalam keadaan berdiri, duduk, 
dan dalam keadaan terlentang, dan senantiasa berfikir tentang (proses) 
penciptaan langit dan bumi, (sehingga mereka menyatakan) wahai 
Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-
sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka.”

Terjemahan di atas mengambil pendapat dari Ahmad Muflih 
Saefuddin dalam bukunya, Desekulerisasi Pemikiran: Landasan 
Islamisasi. Di atas, kata intelek digunakan sebagai keterangan kata 
“berfikir”. Karena pada khasanah intelektual Muslim, konsep intelek 
diterjemahkan sebagai konsep paduan zikir dan fikir, rasional dan 
intuitif seperti halnya konsep akal aktif pada ilmuan abad pertengahan, 
atau isyiq pada konsep Muhammad Iqbal.

Dalam ayat itu, dinyatakan adanya aspek hasil pengamatan realitas 
(tanda-tanda alam), dan aspek hasil interpretasi intrinsik (proses) 
sebagai hasil proses fikir dan zikir. Di dalam konsep ini, kata ulil albab 
berarti ada kesinambungan antara kemampuan berfikir, merenung dan 
membangun teori ilmiah dari realitas alam yang empiris dengan metode 
induktif dan deduktifnya namun sekaligus mampu mempertajam 
analisisnya dengan mengasah hati dan rasa melalui berzikir. 

Artinya, kerja intelektual bukan hanya kerja berfikir. Harus ada 
bagian intuisi—selain logika—yang berfungsi sebagai pengawal etik 
logika. Di sinilah peran agama yang kemudian terkenal dalam ungkapan 
Albert Einstein bahwa “ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu 
lumpuh” (Keith Ward, 2002).

Dalam perkembangan kaitan antara fikir dan zikir ini Taufik Pasiak 
(2003) menyatakan, kadang kita salah mengartikan fikir sebagai 
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kerja otak dan zikir sebagai kerja hati. Kenyataannya, setelah muncul 
perkembangan ilmu kedokteran dalam bidang neurologi, kedua kerja 
tersebut merupakan kerja otak dalam otak manusia, ada organ yang 
berfungsi melakukan tugas berlogika (untuk kerja fikir) dan ada organ 
yang berfungsi untuk intuisi (kerja zikir). 

Pasiak juga menyatakan, terjemahan kata qolb adalah menunjuk 
organ otak juga. Perasaan di dada itu, adalah karena aliran darah yang 
mengalir tidak teratur di jantung, sehingga kadang orang menyebut 
bahwa qolb (terjemahan kata hati dari kata Inggris: heart bukan liver) 
itu berada di dada. Jadi otak bukanlah hanya pikiran karena otak tempat 
proses berpikir dan pengendali perasaan. 

Dawam Raharjo (1996) menegaskan, ciri ulil albab ada tiga dimensi. 
Dimensi pertama dimensi ontologis, seorang ulil albab adalah manusia 
yang telah menarik jarak dari dan semua yang ada, termasuk dirinya 
sendiri, masyarakat dan sejarah, serta menjadikannya menjadi objek 
pengamatan yang rasional. 

Kedua, dimensi fungsional, yang bertolak dari pengertian bahwa 
alam semesta diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan merupakan 
suatu yang hak dan bukannya bathil atau kacau, melainkan berfungsi 
dalam kehidupan manusia. Dan ketiga, dimensi aksiologis atau etis, 
yang melihat  sesuatu dari segi buruk atau baik, benar atau salah, agar 
kehidupan manusia dapat berkembang lebih maju sejalan dengan harkat 
manusia sebagai mahluk yang dimuliakan Allah. 

Secara prinsip, menurut saya, ulil albab adalah konsep Islam 
terhadap apa yang disebut sebagai kaum intelektual. Tentu dengan 
muatan ilahiyah.

B.1. Terlahir untuk Membebaskan

Menurut Edward Said, untuk mengukur apakah seseorang itu masuk 
kategori intelektual atau bukan, dengan mudah dapat dilihat pada peran 
dan kesadarannya untuk menyampaikan sebuah kebenaran (A Fuad 
Fanani, 2003). Tujuan intelektualitas menurut Edward Said adalah 
meningkatkan kebebasan dan pengetahuan manusia. Seorang intelektual 
hendaknya tidak menerima sebuah kebenaran sebagai sebuah kepastian 
yang tidak bisa dikritisi dan ditafsir ulang. 
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Dalam terminologi ini, intelektual bukanlah kelas sosial tersendiri, 
tetapi memiliki keterkaitan sosial di mana kegiatan yang diberi kategori 
intelektual mendapat tempat dalam hubungan sosial. Kaum intelektual 
tidak ditempatkan sebagai kelas tersendiri, tetapi berlaku bagi siapa saja 
yang melakukan perjuangan menegakkan kebenaran guna mewujudkan 
keadilan, kebebasan, dan demokrasi.

Pandangan yang lebih radikal dikemukakan Ali Syariati bahwa 
seorang cendekiawan harus melakukan kerja protes terhadap segala 
macam bentuk penyimpangan yang ada dalam masyarakat (Syariati, 
1982). Intelektual sejati adalah mereka yang berani melakukan kerja 
protes atas kecenderungan destruktif di dalam masyarakat, tidak sekadar 
berdiam diri di atas menara gading atau memosisikan diri sebagai resi. 
Tugas kaum intelektual tak semata menganyam kata, menelurkan 
gagasan, tetapi juga harus berupaya mengubah realitas yang timpang, 
mengubah kata- kata menjadi kenyataan. 

Kembali dalam konteks intelektual muslim, Muslim Abdurrahman 
(2003) dalam Islam sebagai Kritik Sosial, menyebut istilah ulama 
organik. Penjabaran Kuntowijoyo (1994) yang menyatakan, intelektual 
muslim harus menjalani misi profetik (kenabian) seorang Muhammad 
Saw. yang walaupun telah mi’raj, beliau masih mau turun ke bumi, 
memikirkan umatnya. Dalam pengertian lain, meski telah mendapat 
sebuah pencapaian derajat kemanusiaan dalam bentuk karunia 
menghadap “wajah” Allah, seorang Muhammad Saw. masih memikirkan 
kebobrokan umatnya dan turun ke bumi melakukan revolusi dalam 
realita kemanusiaan. 

Sehingga seorang intelektual meski telah mencapai derajat ulil albab 
yang seakan “tahu banyak hal”, tetap bertanggung  jawab merealisasikan 
konsep-konsep yang dia tahu dalam realita kemanusiaan. Di sinilah 
kemudian timbul persoalan, bagaimana bentuk pemihakan yang harus 
dilakukan seorang intelektual atau lebih khusus (dan lebih pasti) oleh 
seorang ulil albab? Jawabannya, ada dalam Qs. an-Nisa: 75,

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan 
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-
wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a: “Ya Tuhan 
kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim 
penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan 
berilah kami penolong dari sisi Engkau!”
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Kuntowijoyo (1996) menyatakan, bersama penegakan tauhid harus 
ada pemihakan terhadap dua golongan, yaitu mustadl’afin dan dlu’afa 
wal masakin. Dalam konsepsi tersebut, mustadl’afin adalah orang 
lemah atau orang yang tertindas (teraniaya) dari sisi sosial-politik 
(struktural). Sedangkan konsep dlu’afa wal masakin adalah konsep 
orang lemah yang tertindas dari sisi ekonomi. 

Kunto membedakan antara konsep “pemihakan Islami” dengan 
“pemihakan Marxis.” Seseorang yang tertindas dalam konsep Islam 
bukanlah harus orang yang miskin, namun orang kaya bisa menjadi 
orang yang teraniaya bila hartanya dirampok, misalnya. Di sinilah Islam 
tidak mengajarkan model Robin Hood untuk melakukan pemerataan.

Dalam titik ini, konsep pemihakan Islami akan diametral dengan 
pemihakan terhadap kaum proletar dalam tradisi Marxisme. Kaum 
marxis memandang gejala sosial secara generalis. Miskin adalah 
proletar, kaya adalah borjuis. Maka perombakan sistem secara radikal—
dengan revolusi dan tumbal darah rakyat—adalah sebuah kemestian 
perjuangan.

B.2. Intelektual Profetik 

Makna intelektual profetik adalah adalah kaum intelektual yang 
memiliki misi kenabian. Ilmu yang diperolehnya ditransformasikan 
dalam realitas sosial dengan spirit ilahiyah. Dalam konteks ini, terjadi 
kolaborasi dunia “langit” dan dunia “bumi.” Langit adalah simbol 
spiritual, sedangkan bumi simbol keduniaan, kefanaan. 

Perjalanan sejarah KAMMI menuntut harakah thulabiyah ini 
memodifikasi arah geraknya dan memberi titik tekan pada gerakan 
intelektual—tentunya dengan konsepsi yang jelas dan baku. Dalam 
Garis-garis Besar Haluan Organisasi [GBHO] KAMMI yang dirumuskan 
pada Muktamar IV Samarinda, dicantumkan:

1. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan 
keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal. 

2. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang 
mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip 
kemanusiaan yang universal 

3. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan 
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nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, 
pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara 
organik. [GBHO KAMMI Bab VI Pasal 7 Ayat 2]

Iman sebagai landasan gerak dan pengendali jelajah akal. Dan 
humanisme universal adalah prinsip yang wajib dipegang. Di sini, 
kita tidak sedang membayangkan intelektual sebagaimana penggerak 
Jaringan Islam Liberal yang sempat menuai vonis mati dari para ulama, 
kita juga tidak sedang membayangkan kaum Mu’tazilah yang dalam 
sejarah memberlakukan al-mihnah (siksaan fisik) kepada Imam Ahmad 
dan ulama ahlus sunnah lain. 

Intelektual profetik adalah proses membangun kesadaran, mem-
bentuk paradigma dan menggerakkan secara massif dan organik. 
Intelektual profetik lahir bukan hanya untuk berwacana atau 
meneggelamkan diri dalam lautan buku dan diskusi belaka, namun 
untuk membentuk pejuang Islam yang cerdas, berpihak pada rakyat dan 
berjuang dalam konteks kekinian. Mengandalkan jaringan, kekuatan 
internal, berenang dalam kolam demokrasi dan memenangkan 
pertempuran.

B.3. Para Pengusung Pesan Profetis

Sejarah sering menyadarkan kita, perubahan dahsyat dalam 
masyarakat yang membingungkan atau membuat kita kehilangan arah, 
ternyata memiliki akar kontinyuitas jauh di masa lampau.  Dengan 
pendekatan sejarah, sangat mungkin tantangan perubahan akan mudah 
dikenali (Kuntowijoyo 1993). Dulu, dalam sejarah, telah tercatat dengan 
tinta emas para pahlawan muda (hampir semuanya muda dan terpelajar 
tentunya).  Mereka menggoreskan pena di lembar peradaban manusia. 
Siapa saja mereka? 

“Maju, meski sendiri,” ujar Ibrahim. Sejarah panjang Ibrahim 
senantiasa diiringi oleh peristiwa-peristiwa kesejarahan hebat yang 
(subhanallah) dilakukannya sendirian. Ideologi tauhid yang dia miliki 
dan perubahan yang harus dia lakukan dalam masyarakatnya, menemui 
tembok yang tebal, yaitu bapaknya sendiri. Pendidikan masyarakat 
yang dia lakukan dengan cerdas dan ilmiah—ingat diskusinya dengan 
Namrudz tentang Tuhan—harus berhadapan dengan masyarakat dan 
negara sekaligus. 
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Sebuah tantangan besar, sebagaimana kondisi kontemporer sekarang 
ketika mahasiswa harus berhadapan dengan masyarakat yang agak 
‘membenci’ aksi-aksi demonstrasi dan kritik sosial politik mahasiswa. 
Pilihan Ibrahim adalah maju dan terjunlah dia ke dalam api, setelah 
berhasil melahirkan generasi baru yang ‘tahan banting’ untuk mengikuti 
millah-Nya.

“Dan kami pun memilih minggir,” ujar Ashabul Kahfi. Ketika 
masyarakat (dan negara) kembali menghadang proses perubahan, pilihan 
lain adalah menyingkir sementara (memarginalisasikan diri). Tindakan 
ini adalah sebuah pilihan mahasiswa idealis ketika ide yang mereka 
bangun dan miliki, terhadang. Sebuah pilihan terberat bagi sebuah 
perubahan adalah pengasingan diri (‘uzlah) demi mempertahankan 
kemurnian ideologi dengan keyakinan

“Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya 
kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam 
urusan kamu” (Qs. al-Kahfi: 16). Tentu, dengan optimisme bahwa 
mereka akan mendapat kekuatan (jasmani dan rohani) baru untuk 
melanjutkan perubahan.

“Perubahan, sampai detik terakhir,” tekad Ashabul 
Ukhdud. Proses perubahan masyarakat selalu membutuhkan waktu 
(evolutif) ketika syarat revolusi tidak terpenuhi.  Nasehat dari pemuda 
Ashabul Ukhdud untuk mahasiswa kontemporer adalah bahwa proses 
perubahan tidak mengenal waktu berhenti. 

Perubahan harus tetap dilakukan sampai detik terakhir.  “Momentum 
perubahan” sesungguhnya adalah hal yang dapat dibuat. Proses 
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses pembuatan 
momentum itu sendiri. Ketika masyarakat telah tersadarkan, merekalah 
pembuat perubahan itu sendiri. Hal lain yang patut dipikirkan adalah, 
masyarakat adalah pihak yang selalu paling mudah menerima perubahan 
(karena mereka adalah konsumen perubahan itu sendiri) dan negara  
selalu saja adalah tembok terakhir penghadang perubahan.

“Kami semua anak muda,” kata para pemuda di sekitar 
Rasulullah. Islam, pada awalnya ditegakkan oleh sekelompok pemuda, 
seperti Utsman, Ali dan Zaid—yang tertua adalah Abu Bakar (usianya 
tiga tahun di bawah Rasul).  Sejarah kemudian mencatat, bahwa muda 
dalam Islam tidak berarti pendiam. Lihatlah Bilal, Shuhaib bin Sinan 
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ar-Rumi, Salman al-Farisi adalah pendukung kuat Rasulullah dalam 
menjalankan seluruh strategi dakwahnya.[]

C. BELAJAR MENJADI NEGARAWAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, “negarawan” adalah 
ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); 
pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara 
dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara 
dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Biasanya, pahlawan besar 
sekaligus adalah negarawan agung. Sementara, “kenegarawanan” adalah 
hal yang berhubungan dengan orang-orang yang mengurus suatu negara: 
sikap kenegarawanan amat diperlukan dalam menghadapi persoalan 
kemasyarakatan.

Benar memang, politisi dan negarawan adalah dua konsep 
yang berbeda. Tetapi, menjadi negarawan biasanya selalu diawali 
dengan kepandaian politik yang memadai. Seorang politisi berpikir 
tentang negara dan masyarakatnya. Mungkin awalnya hanya untuk 
konstituennya, namun seiring pendewasaan, politisi itu menjelma 
menjadi negarawan. Layaknya Nehru, seperti Gandhi dan negarawan 
besar dunia lainnya. Berikut kita elaborasi terlebih dahulu, bagaimana 
konsep politik Islam. 

C.1. Politik Tak Selalu Kotor

“Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya dan [memerintahkan 
engkau] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya engkau 
menetapkan dengan adil..” (Qs. an-Nisa: 58).

Politik termasuk salah satu kata yang paling banyak dibicarakan 
masyarakat. Biasanya mereka mengartikan politik sebatas hal-hal 
yang menjadi urusan partai politik, masalah yang dihadapi para tokoh 
politik, segala hal yang bertalian dengan Pemilu dan pemberian suara. 
Realitanya memang menunjukkan bahwa semua itu adalah aktivitas 
politik yang termasuk dalam kandungan makna kata politik.

Bagi sebagian orang, kata politik sering dimaknai hanya sebagai 
perebutan kekuasaan, keculasan, kecurangan, saling jegal dan segala 
perilaku buruk yang bertujuan sekadar untuk memperoleh dan 
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mempertahankan kekuasaan. Semua bayangan itu, muncul karena 
budaya politik di Indonesia yang ditampakkan selama ini adalah seperti 
itu. Ketika membincangkan politik, yang terbayang adalah arak-arakan 
kampanye yang saling serang, puluhan baliho partai politik saling 
menutupi, aparat pemerintahan yang memihak, kartu suara dipalsukan 
dan instrumen lainnya.

Definisi kata ini beraneka ragam sesuai dengan karakter masing-
masing pemikir dan masyarakatnya. Sebagian masyarakat Barat 
mendefinisikan politik sebagai “seni mengatur negara”. Kata politik juga 
digunakan untuk memaknai hubungan antar-negara.

Menurut Joyce Mitchel (1969), dalam Miriam Budiardjo (1978), 
politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan 
kebijakan umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Sedang 
menurut Karl W. Deutch (1970), politik adalah pengambilan keputusan 
melalui sarana publik. Sehingga kekuatan 
(seharusnya) bukan menjadi tujuan dari 
politik melainkan alat untuk memulihkan 
dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan.

Ditinjau dari keberadaannya sebagai 
tugas para tokoh kekuasaan, politik 
adalah kehati-hatian (al-haithah), yakni 
memperhatikan berbagai kemungkinan 
yang ada sekarang dan merefleksikan 
untuk masa yang akan datang sebagai 
sesuatu yang mungkin terjadi. Atau disebut juga seni kemungkinan (fan 
al-mumkin). Aktivis di bidang ini disebut politikus. Adapun Malik bin 
Nabi membawa konsepsi politik kepada pengertian yang lebih luas dan 
bersentuhan dengan berbagai persoalan ummat. Artinya politik pada 
akhirnya adalah “penciptaan kultur” (shana’ah al-tsaqafah).

Politik adalah “kita melihat bagaimana kondisi tempat hidup ini 
mengalami perubahan”. Dengan kata lain, ilmu politik sendiri adalah 
ilmu mengubah realitas sosial. Politik berarti bahwa kita menciptakan 
perubahan tersebut untuk umat dan menjadikan mereka bisa melakukan 
perubahan tersebut untuk diri mereka sendiri. Baik kaum Adam maupun 
kaum Hawa.

“...politisi dan 
negarawan adalah 
dua konsep yang 
berbeda. Tetapi, 

menjadi negarawan 
biasanya selalu 
diawali dengan 

kepandaian politik 
yang memadai.”
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Sebagian orang mengatakan bahwa antara agama dan politik tidak 
dapat disatukan, atau bahkan tidak pernah ada titik temu antara agama 
dan politik. Bagi mereka, agama adalah persoalan sakral dan politik 
adalah masalah profan. Antara yang sakral dan profan tidak pernah 
bisa disatukan. Sakral (sacred) akan berkenaan dengan hal-hal yang 
suci, terpelihara, bersih, jauh dari dosa dan ukhrowi, sementara yang 
profan selalu berhubungan dengan duniawi, penuh intrik, kotor dan 
tidak agamis. Kata mereka, “Mana mungkin, agama yang suci akan 
dipolitisir—yang itu penuh rekayasa dan kebohongan serta membawa 
kepentingan kelompok tertentu?”

Pandangan seperti ini, berangkat dari pemahaman yang salah 
sebagaimana politik yang dipraktekkan selama ini. Paradigma tentang 
politik yang salah, akan membawa kesimpulan yang salah pula tentang 
hubungan antara agama dan politik. Di titik inilah kita perlu merubah 
cara pandang kita terhadap politik dengan memposisikannya bukan 
sebagai tujuan namun sebagai sarana—sebagaimana pengertian asalnya. 

Dengan gamblang, Hasan al-Banna mengaitkan antara akidah dan 
aktivitas politik. Ia berkata, “Sesungguhnya seorang muslim belum 
sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, 
mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian 
penuh kepada persoalan bangsanya.” Selanjutnya ia mengatakan, 
“Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami 
memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan 
kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya…”.

Dengan demikian, berbagai definisi yang ada—yang hanya berkisar 
pada partai, dan perebutan kekuasaan—hanyalah segmen kecil 
dari politik. Al-Banna telah memberikan definisi menyeluruh yang 
menyatukan aktivitas kekuasaan, partai-partai dan masyarakatnya 
sekaligus.

Sementara itu, dalam Islam, politik adalah konsep yang menyeluruh, 
komprehensif, integral, serta bukan hanya masalah kekuasaan belaka. 
Islam memandang politik sebagai sebuah “cara” dan bukan “tujuan”. 
Konsep ini didasari oleh akidah yang kokoh dengan berpegang pada 
manhaj yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para tabi’in.

Berpijak pada pengertian yang benar, maka politik (siyasah) tidak 
akan lepas dari dakwah. Dua sisi mata uang ini jika salah satu dilepaskan 
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maka koin tak lagi berharga. Antara politik dan dakwah—dalam kacamata 
Islam—akan selalu bergandengan. Dalam kaitannya dengan dakwah, 
siyasah adalah sebagai alat (wasilah). Makna dakwah secara bahasa 
adalah ’an tumilasy-syai-a ilaika (usahamu untuk mencenderungkan, 
mencondongkan atau menarik sesuatu kepadamu), sedangkan siyasah 
adalah al-qiyamu ‘alasay-syai-i bima yushlihuhu (menangani sesuatu 
dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu itu).

Sehingga hubungan antara siyasah dan da’wah adalah hubungan 
antara cara dan sasaran (wasilah wa al-hadaf). Di sinilah muncul istilah 
siyasah al-da’wah yang berarti al-istighlal ‘ala amtsal lajami’i mashadir 
al-quwwah fi tahqiqi ahdaf al-da’wah (upaya pendayagunaan berbagai 
sumber kekuatan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan dakwah).

Dalam kerangka pandang ini, perjuangan Islam—dimaknai sebagai 
dakwah—harus mengambil pola struktural. Karena alat pengambilan 
kebijakan berangkat dari logika politik. Terlebih mengingat pesan Imam 
‘Ali ra., bahwa “Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan 
yang tidak terorganisir.” 

Mengutip dari Ibnu Taimiyah, ada tiga konsep utama yang harus ada 
dalam politik Islam. Konsep pertama adalah mengenai kepemimpinan. 
Pengangkatan pemimpin yang amanah dan ketaatan rakyat kepada 
pemimpin adalah konsep politik Islam yang pokok. Para ulama 
mengatakan bahwa ayat 58 dalam an-Nisa diturunkan untuk para 
pemimpin pemerintahan (waliyy al-amri), agar mereka menyampaikan 
amanat kepada ahlinya. 

Ayat berikutnya, “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian 
kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari golonganmu! 
Kemudian jika engkau berselisih dalam masalah sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika engkau benar-benar 
beriman kepada Allah dan Hari Akhir! Yang demikian itu lebih utama 
bagimu dan lebih baik akibatnya…” ini ditujukan kepada rakyat agar taat 
kepada pemimpinnya dalam hal pembagian dan putusan hukum.

Kewajiban untuk taat kepada ulil amri itu gugur (tidak berlaku) bila 
mereka memerintahkan rakyatnya berbuat maksiat kepada Allah Swt. 
Oleh karena itu, “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan 
maksiat kepada sang Pencipta (khaliq).”
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Konsep kedua adalah musyawarah (konsultasi). “Maka karena 
rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, 
mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad 
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepadanya.” (Qs. Ali Imran: 159).

Konsep ini menuntun bagi sebuah proses pengambilan keputusan 
atau kebijakan dari seorang pemimpin dl menjalankan pemerintahannya. 
Syura—di bawah akan kami komparasikan dengan konsep demokrasi—
menjadi ruh yang sangat penting bagi partisipasi ummat dalam 
penentuan kebijakan.

Konsep ketiga mengenai keadilan. 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) 
berlaku adil dan berbuat kebajikan” [Qs. 
al-Nahl: 90]. Keadilan dan kesetimbangan 
(balance) dalam menentukan kebijakan 
merupakan prinsip yang dikedepankan 
dalam politik Islam. Sistem Islam 
mengedepankan keadilan dalam inti 
ajarannya.

Beberapa orang mengira, bahwa politik 
adalah sebuah aib. Terlibat kekuasaan 
merupakan cela, dan tidak boleh seorang 
ulama merangkap jabatan sebagai umara 
(birokrat). Dua posisi itu seakan kutub tak 

tergabungkan. Bagi sebagian muslim, parlemen menjadi mimbar haram 
untuk berdakwah, terlebih di negara-negara yang tidak memakai Islam 
sebagai sistem bernegara. Pada akhirnya, banyak penguasa zalim yang 
memegang posisi di negara itu. Dalam kondisi demikian, apa yang harus 
dilakukan oleh kaum muslimin. Tentu, kepemimpinan harus direbut 
oleh orang-orang yang adil.

Jika merujuk pada khazanah klasik, kita menjumpai ijtihad menarik 
dari para ulama. Ibnu Taimiyah—yang digelari mujtahid muthlaq oleh 
para ulama—berkata, “Segala puji bagi Allah. Jika ia berusaha berbuat 
adil dan menyingkirkan kezaliman menurut kesanggupannya dan 

“Ibnu Taimiyah 
menyarankan agar 

kaum muslimin 
berusaha masuk 

dalam sistem 
kekuasaan. 

Melalui mekanisme 
yang disepakati: 

penerapan 
demokrasi (pemilu 

dan parlemen), lewat 
mekanisme dinasti 
atau aristokrasi.”
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kekuasaan itu mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi orang-orang 
muslim daripada dipegang orang lain, ia diperbolehkan memegang 
kekuasaan itu dan dia tidak berdosa karenanya. Bahkan jabatan itu lebih 
baik daripada berada di tangan orang lain dan menjadi wajib jika tidak 
ada orang lain yang sanggup memegangnya.”

Ibnu Taimiyah menyarankan agar kaum muslimin berusaha masuk 
dalam sistem kekuasaan. Melalui mekanisme yang disepakati, baik itu 
penerapan demokrasi seperti pemilu dan parlemen, maupun melalui 
mekanisme dinasti dan aristokrasi. Sampai akhirnya kekuasaan ada di 
tangan mereka yang adil. Dalam kondisi yang sangat mendesak, dimana 
tidak ada di antara kaum muslimin yang mampu duduk di pemerintahan, 
terdapat pandangan dari Imam Izzudin bin Abdus Salam, 

“Jika orang kafir menjadi pemimpin suatu wilayah yang luas, 
lalu mereka melimpahkan kekuasaan kepada orang yang dapat 
mendatangkan maslahat bagi orang-orang mukmin secara umum, 
keadaan itu dapat dijalankan karena mendatangkan maslahat secara 
umum dan menyingkirkan mafsadat—sekalipun jauh dari rahmat 
syariat—karena memang orang yang memiliki kesempurnaan dan layak 
diserahi kekuasaan itu tidak ada.”

C.2. Monarki dalam Sejarah Islam

Bagaimana aplikasi politik Islam dalam sejarah—atau lebih 
tepatnya—sistem politik Islam seperti apa yang telah dipraktekkan dalam 
rentangan sejarah Islam yang telah berusia 14 abad lebih ini? Selama 
rentang itu, pergantian pemimpin, bangun-runtuhnya dinasti penguasa, 
kekhilafahan yang berserak dan berbagai kerajaan telah berdiri. Para 
penguasa Islam itu menerapkan sistem politik secara beragam sesuai 
dengan kondisi lokal—dengan tetap mengacu pada dasar syariat yang 
mutaghayyirat.

Rasulullah Muhammad, sebagai penafsir otoritatif atas nash al-
Quran menjabarkan bagaimana sistem politik Islam itu dalam lapangan 
kenegaraan. Ayat-ayat Madaniyyah yang lebih banyak berbicara 
mengenai muamalah ijtima’iyyah menjadi landasan pelaksanaan 
politik Islam. Titik itu dimulai ketika kaum muslimin yang teraniaya 
melaksanakan hijrah sebagai konsekuensi kontinyuitas risalah Islam.
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Perpindahan ini, merupakan titik awal bagi sejarah Islam yang 
kemudian berkembang dari sekelompok kecil pengikut menjadi satu 
bentuk komunitas yang sempurna. Yastrib kemudian terkenal sebagai 
Madînah Al-Nabî, atau Kota Nabi, dan hingga sekarang kota ini 
dinamakan Madinah. Di sinilah, masyarakat (al-ummah) Islam yang 
pertama terbentuk, yang seterusnya menjadi model ideal bagi seluruh 
masyarakat Islam masa-masa selanjutnya.

Rasulullah berposisi selain sebagai nabi yang memiliki otoritas 
tunggal, juga sebagai pemimpin masyarakatnya sebagai kepala negara. 
Masa-masa permulaan negara Islam itu, Rasul memerintah dengan 
menerapkan aturan Islam. Al-Quran dijabarkan secara praktis melalui 
kebijakan Rasul yang adil dan berlandaskan pada syura—untuk masalah-
masalah duniawi. Komponen masyarakat Madinah yang majemuk 
berhasil disatukan Rasulullah melalui sebuah piagam yang fenomenal, 
yaitu Piagam Madinah. Dalam piagam itu, diatur mekanisme hubungan 
yang setara dan adil antara pemeluk Islam, Nasrani, Yahudi dan berbagai 
suku yang ada di Madinah kala itu.

Mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah sangat 
menarik. Beberapa kali, tercatat bahwa Rasul mengkonsultasikan 
kebijakannya dengan para sahabat. Pertama dalam strategi menyerang 
pada Perang Badar. Rasul mengusulkan agar pasukan maju ke depan, 
bermarkas di sekitar mata air. Sementara itu, Hubab bin Mundhir ada 
ide lain. Dia mengusulkan agar pasukan Muslim mengisi persediaan air 
lalu menutup mata air dan mundur ke belakang, sehingga musuh tidak 
bisa minum. Ide ini cemerlang, karena lalu musuh kehabisan persediaan 
air dan mundur.

Lalu yang kedua, saat Perjanjian Hudaibiyah. Ketika berunding 
dengan kaum Quraisy, Rasulullah seringkali bersedia mengakomodasi 
tuntutan musuh. Seumpama dalam pencantuman kalimat, “Dengan 
nama Tuhan yang Mahapengasih dan Mahapenyayang”, pihak musuh 
(yang diwakili Suhail bin Amr) menolak, dan mengganti dengan kalimat 
“Dengan nama-Mu, Ya Tuhan!”. Dalam syura, meski bukan dengan 
kaum muslimin, Rasul mengakomodasi demi kemaslahatan bersama.

Misal ketiga adalah pada saat menyelesaikan persoalan tawanan 
Perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar tawanan itu dilepaskan 
dengan tebusan, Umar berkeras ingin membunuh mereka semua 
sebagai balasan atas tindakan tatkala di Makkah dahulu. Dengan segala 
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pertimbangan, akhirnya Rasul memutuskan untuk melepaskan dengan 
tebusan sesuai strata sosial tawanan, sedang bagi yang tidak mampu 
diwajibkan mengajarkan baca tulis pada penduduk Madinah. Ternyata, 
Allah tidak berkenan, tak lama kemudian, turunlah ayat dalam Qs. al-
Anfal: 67 yang tidak membenarkan pengambilan tebusan. Dalam hal 
ini pendapat Umar yang benar. Mekanisme syura inilah yang sering 
dilakukan Rasul bersama sahabat. Seiring dengan itu, infrastruktur 
Madinah mulai dibenahi.

Sepeninggal Rasul, terjadi peristiwa di Tsaqifah Bani Sa’idah. 
Proses pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah diawali dengan proses 
musyawarah yang cukup sengit. Egoisme kaum Anshar dan Muhajirin 
mulai muncul yang akhirnya dapat didamaikan oleh Abu Bakar. 
Mekanisme syura ini menampakkan corak pertama pola suksesi 
kepemimpinan dalam Islam.

Setelah Abu Bakar wafat, pengangkatan Umar menjadi khalifah 
adalah melalui penunjukan. Sebelum wafat, Abu Bakar sempat 
mewasiatkan agar sepeninggalnya Umar bin Khattab diangkat menjadi 
khalifah. Ketika masih sakit menjelang wafat, Abu Bakar mengadakan 
syura tertutup dengan beberapa sahabat senior, Abdurrahman bin 
Auf dan Utsman bin Affah (Muhajirin) dan Asid bin Khudair (Anshar). 
Wasiat Abu Bakar ditulis oleh Utsman, yang kemudian dibacakan dalam 
proses pembaiatan Umar secara terbuka di Masjid Nabawi.

Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah melalui proses yang 
agak lain. Ketika itu, dalam sakitnya akibat tikaman senjata Abu Lu’lu’ah 
orang Persia, Umar membentuk panitia ad hoc sejumlah enam orang 
sahabat senior. Mereka harus mengadakan syura dan memilih salah satu 
di antara mereka sendiri. Keenamnya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman 
bin Affan, Saad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin 
Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya 
sendiri—tapi tanpa memiliki hak dipilih. Dengan perundingan internal 
yang agak panas, akhirnya diangkat Utsman sebagai khalifah. 

Ketika Utsman terbunuh oleh para bughat (pemberontak), kaum 
muslimin mendesak agar Ali menjadi khalifah. Saat itu, Madinah agak 
kosong ditinggalkan para sahabat yang banyak berada di wilayah-
wilayah taklukan yang baru. Thalhah, Zubair dan Saad—tiga sahabat 
senior—segera membaiat Ali yang diikuti seluruh penduduk Madinah. 
Untuk Ali, ternyata pengangkatannya tidak secara bulat disepakati oleh 
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kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan tiga khalifah terdahulu yang, 
walaupun ada yang menentang, namun mereka tetap tunduk pada 
keputusan syura.

Ali menghadapi Muawiyah bin Abu Sofyan yang menolak bai’at. 
Dua alasan yang dikemukakan Muawiyah, pertama Ali harus 
mempertanggungjawabkan kasus terbunuhnya Utsman dan kedua 
karena wilayah Islam sudah meluas dan timbul berbagai komunitas 
Islam di daerah yang baru, maka hak kekhalifahan bukan hanya 
dimiliki Madinah. Perseteruan ini yang kemudian membawa perubahan 
mendasar dalam sistem ketatanegaraan Islam (Munawir Sjadzali, 1993).

Sistem politik pemerintahan Islam berikutnya bercorak monarki. 
Kekuasaan diwariskan turun temurun dalam sebuah dinasti. Dinasti 
pertama yang didirikan Muawiyah adalah Dinasti Umayyah (661-750 
M). Islam semakin meluaskan kekuasaannya mulai dari Mesir hingga 
seluruh Afrika Utara, bahkan sampai ke Andalusia atau Spanyol Islam. 
Itu yang ke arah barat. Di sebelah timur, daerah-daerah di seberang 
Sungai Oxus dan Sungai Yaxartes yang mencakup Bukhara, Samarkhand 
dan Farghanah juga dikuasai. Ekspedisi juga dikirim ke India dan di sana 
Islam menguasai Balukhistan dan Sind, bahkan sampai perbatasan Cina.

Wilayah yang sedemikian luas diimbangi dengan sistem pemerintahan 
yang modern—dalam hal pengelolaan. Pada masa Umar bin Abdul ‘Aziz, 
seorang khalifah Umayyah yang dikategorikan sebagai penerus Khilafah 
Rasyidah, hadits-hadits Rasul mulai dikodifikasi dan dibukukan untuk 
menjaga keaslian dan otentisitasnya. 

Beberapa kebijakan Dinasti Umaiyyah yang patut dicatat adalah: (1) 
ditetapkannya Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara oleh Khalifah 
Abdul Malik, yang kemudian menjadi bahasa ilmiah. (2) menetapkan 
dinar dan dirham sebagai mata uang resmi. (3) penyeberangan ke 
Andalusia oleh Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair melalui selat 
Gibraltar pada tahun 711 M, serta Muhammad bin Qasim membawa 
Islam sampai di lembah Indus pada tahun berikutnya (Nourouzzaman 
Shiddiqi , 1986).

Penguasa dunia Islam berikutnya adalah Dinasti Abbasiyyah (750-
1258 M). Kelahirannya merupakan sebuah revolusi, ketika Abdullah 
ibn Haritsah yang dijuluki al-Saffah merebut kekuasaan Umayyah 
dan membangun imperium baru. Jika Umayyah menggunakan sistem 
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monarki, maka Abbasiyyah tak jauh berbeda hanya lebih menekankan 
pada egalitarianisme (kesetaraan antara Arab dan ‘Ajam—non Arab) 
serta otonomi luas.

Beberapa hal yang dilakukan Dinasti Abbasiyah: pertama,  
menampilkan diri sebagi pelindung agama. Khalifah adalah bayang-
bayang Tuhan di muka bumi, mereka menggunakan gelar agamis seperti: 
al-Hadi, al-Rasyid, al-Ma’mun, dan al-Amin. Kedua, Islam mengajarkan 
persamaan, tiada beda antara Arab dan non-Arab. Bahkan orang Persia 
yang menjadi tulang punggung negara dan wazir dari keluarga Barmaki.

Ketiga, Abbasiyyah menghentikan perluasan wilayah. Bahkan 
otonomi daerah semakin diperbesar, yang bisa dikatakan federasi 
“negara” muslim. Mulailah dikenal istilah Malik dan Sultan sebagai 
penguasa yang dilantik oleh Khalifah. Keempat, Khalifah al-Ma’mun 
menjadikan pemikiran Mu’tazilah sebagai 
mazhab negara. Hal ini berimplikasi 
luas, yaitu proses masuknya pemikiran 
intelektual Yunani ke dalam dunia Islam. 
Di sinilah mulai kebangkitan intelektual 
Islam, sehingga dunia Barat belajar banyak 
dari Islam (Harun Nasution, 1995).

Dua dinasti awal itu mampu memperluas 
Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. 
Sistem pemerintahan yang digunakan 
setiap khalifah berbeda. Kebijakan mereka 
menentukan arah bagi perkembangan 
dinastinya. Ada yang berhasil mengangkat, 
namun ada pula khalifah yang tidak 
mampu memimpin dengan baik. Sistem 
politik tetap monarki dan feodal.

Setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyyah—faktor keruntuhan dinasti, 
baik internal maupun eksternal—banyak bermunculan dinasti-dinasti 
kecil yang lokal. Sampai saat kemunculan tiga dinasti besar, yaitu 
Mughal di India, Safawi di Iran dan Utsmani di Turki (Siti Maryam, 
2003). Dinasti Mughal (1526-1857 M) di India menorehkan sejarah 
penting pada pemerintahan Akbar Agung, corak pemerintahannya 
adalah militeristik dan sempat membuat kebijakan pluralis yang disebut 
Din-I-Ilahi.

“Komponen 
masyarakat Madinah 

yang majemuk 
disatukan Rasulullah 

melalui Piagam 
Madinah. Di sana, 
diatur mekanisme 
hubungan yang 
setara dan adil 
antara pemeluk 
Islam, Nasrani, 

Yahudi dan berbagai 
suku yang ada di 
Madinah kala itu.”
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Dinasti Safawi (1501-1732 M) menguasai Iran setelah beberapa dinasti 
kecil sebelumnya. Dinasti ini bercorak teokratik, para penguasanya 
mengaku sebagai keturunan Ali, titisan Imam Syiah, bahkan Sultan 
Ismail I mengaku sebagai penjelmaan Tuhan. Safawi, akhirnya runtuh 
oleh modernisme.

Kekhilafahan yang besar dan terakhir kali terhapus di muka bumi 
adalah Turki Utsmani (1300-1924 M). Sistem politiknya sama dengan 
pendahulunya, monarki, namun sebagai institusi pemerintahan umat 
Islam sedunia, keberadaannya cukup signifikan. Kekhilafahan Turki 
Utsmani ini diruntuhkan oleh Mustafa Kamal, seorang penggerak Turki 
Muda yang menginginkan modernisasi—atau tepatnya westernisasi—
Turki secara total. Terbukti saat kekuasaan di tangannya, Turki dirubah 
secara total menjadi sebuah negara kecil yang melarang dijalankannya 
hukum Islam—bahkan adzan pun harus berbahasa Turki.

Setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmani, paraktis tidak ada lembaga 
resmi yang mempraktekkan sistem pemerintahan Islam di muka bumi. 
Umat Islam terfragmentasi dalam berbagai bentuk negara, yang dibatasi 
wilayah, etnis, bahasa dan ikatan-ikatan simbolis lainnya. Nampaknya, 
modernisme menggilas kaum muslimin secara total. Kondisi ini masih 
diperparah dengan keadaan umat Islam yang secara umum berada 
dalam kondisi keterbelakangan: teknologi, pendidikan, ekonomi, 
sosial dan budaya. Berbagai persoalan itu menuntut penyelesaian demi 
kebangkitan umat secara tajarrud (bertahap) dan kontinyu.

C.3. Membedah Demokrasi

Kondisi dunia saat ini mengagungkan demokrasi sebagai sebuah 
sistem yang paling baik dan memungkinkan untuk dipakai di seluruh 
negara di muka bumi. Sementara, beberapa kalangan menganggap 
demokrasi berbeda dengan Islam, selainnya lagi, berpendapat bahwa 
Islam compatible dengan demokrasi.

Selama ini, demokrasi dianggap sebagai satu-satunya sistem yang 
paling bisa mengatasi persoalan politik kenegaraan di seluruh dunia. 
Pemakaian demokrasi sebagai sistem pengaturan sebuah negara, 
menjadikan negara tersebut sebagai negara yang “baik.” Karena 
demokrasi mengandung kebebasan, persamaan, konsultasi, dan 
penghormatan HAM. Tentunya—menurut pihak pendukung—hal 
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ini berlawanan dengan sistem monarki, diktator, totalitarianisme, 
aristokrasi dan sebagainya.

Persoalannya kemudian adalah, kesesuaian sistem demokrasi 
dengan Islam yang telah memiliki seperangkat sistem (al-nudzum) yang 
syamil, kamil dan mutakamil. Dalam hal ini adalah konsep syura yang 
oleh sebagian kalangan dianggap memiliki nilai-nilai yang kurang lebih 
sama dengan demokrasi.

Padahal jika dirunut, kenyataan sejarah yang tak terbantahkan adalah 
bahwa apa yang  dikenal dewasa ini sebagai “demokrasi”, lahir bukan 
di dunia Timur, dimana Islam dilahirkan dan dibesarkan. Menurut 
George Kennan “Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan  yang 
berkembang pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas di Eropa 
Barat (Laut).” Yang demikian itu, menurut ilmuwan politik konservatif 
lainnya, Samuel P. Huntington,  hanya bisa tumbuh karena dukungan 
“Sikap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku  yang berkaitan 
yang kondusif bagi perkembangan demokrasi.”

Perbedaan mendasar dari sistem pemerintahan Barat dengan Islam 
adalah mengenai sejauh mana otoritas manusia dalam membuat hukum. 
Di Barat, mendasarkan segala hal pada otonomi manusia (free will). 
Anggapan ini membuat manusia menjadi berdaulat, bebas sebebas-
bebasnya untuk membuat hukum tergantung kesepakatan di antara 
mereka sendiri. Dalam Islam, kebebasan manusia dalam membuat 
hukum dibatasi oleh hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-
Nya.

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu Ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 
tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” [Qs. al-Ahzab: 
36]. Jadi apabila Barat mengenal bahwa kedaulatan adalah di tangan 
rakyat, menurut Islam, kedaulatan berada pada Allah.

Karena manusia tidak berdaulat, maka konstruksi sosiologis imajiner 
yang oleh Hobbes, Montesquieu dan Rosseau disebut sebagai “kontrak 
sosial” tersebut tidak mendapat tempat dalam Islam. Dengan demikian, 
suatu konstitusi atau hukum apapun dalam Islam tidaklah dibentuk 
berdasarkan atas common consent seperti kata Oppenheim. Konstitusi 
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dan hukum-hukum dalam Islam didasarkan bukan pada kesepakatan 
semata, melainkan pada otoritas di atasnya, yakni Allah.

Secara umum, konsep pluralisme, inklusivisme, toleransi dan faktor-
faktor penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan landasan 
dasar terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai kerangka 
acuan konsep demokrasi. Konsep demokrasi dalam konsep Islam yang 
paling kental terlihat dari prinsip-prinsipnya, yaitu musyawarah 
(perundingan), musawa (kesetaraan), dan syura (konsultasi dalam 
artian luas). Prinsip-prinsip ini memiliki tafsiran luas terhadap gagasan 
ide demokrasi.

Pemikiran ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam ini, meskipun 
bukan ideologi sosialisme murni, memiliki makna yang dalam terhadap 
penegakan nilai-nilai keadilan sosial. Bahkan Ali Syariati, salah 
seorang intelektual Muslim kontemporer menyatakan bahwa ideologi 
satu-satunya yang berasaskan nilai dan prinsip Islam adalah ideologi 
proletariat, yang dengan gerakan awalnya, Nabi Muhammad berusaha 
membebaskan kaum mustadl’afin (orang-orang miskin dan tertindas) 
dari sekat-sekat budaya primordial serta berusaha lepas dari kekuasaan 
tirani yang sewenang-wenang. Ini merupakan salah satu dasar yang 
prinsipil dalam pesan Islam. Dan menurutnya kembali, di sinilah agama 
Islam menjadi gerakan progresif dalam menentang kemungkaran dan 
membedah status quo. Dan demokrasi menjadi sebuah wadah guna 
mewujudkan pesan tersebut.

Meski prinsip demokrasi itu lahir di Barat dan begitu juga dengan 
Trias Politika-nya, namun tidak selalu semua unsur dalam demokrasi itu 
bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang masih sesuai 
dengan Islam. Beberapa di antaranya adalah: pertama, prinsip syura 
(musyawarah) yang tetap ada dalam demokrasi meski bila deadlock 
diadakan voting. Voting atau pengambilan suara itu sendiri, bukannya 
sama sekali tidak ada dalam syariat Islam. Voting sempat dipraktekkan 
dalam proses pengangkatan khulafaur rasyidin.

Kedua, sistem pemilihan wakil rakyat yang secara umum memang 
mirip dengan prinsip ahlus syura. Memberi suara dalam pemilu 
sama dengan memberi kesaksian atas kelayakan calon. Ketiga, 
adanya pembatasan masa jabatan penguasa. Keempat, sistem 
pertanggungjawaban para penguasa itu di hadapan wakil-wakil rakyat, 
dan kelima, adanya banyak partai sama kedudukannya dengan banyak 
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mazhab dalam fiqih.

Meski demikian, tetap ada yang jelas-jelas bertentangan dengan 
syariat Islam, yaitu bila pendapat mayoritas bertentangan dengan hukum 
Allah. Juga praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan penyelewengan 
para penguasa serta kerjasama mereka dalam kemungkaran bersama-
sama dengan wakil rakyat. Dan yang paling penting, tidak adanya ikrar 
bahwa hukum tertinggi yang digunakan adalah hukum Allah Swt.

Dhiya’uddin ar-Rais, dalam Fahmi Huwaidi (1996) mengatakan, 
ada beberapa persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi. 
Namun, perbedaannya lebih banyak. Persamaannya menyangkut 
pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat (rakyat) dan 
penguasa serta tanggung jawab pemerintahan.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi—seperti definisi Abraham 
Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat—pengertian itupun ada dalam 
sistem negara Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus 
memahami Islam secara komprehensif. Jika dimaksud demokrasi adalah 
adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misal: asas persamaan 
di hadapan undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, 
realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, 
seperti hak hidup dan bebas mendapatkan pekerjaan). Semua itu telah 
dijamin dalam Islam.

Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti ada pemisahan 
kekuasaan, itu pun ada dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistem 
terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat, 
sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. 
Pembuatan undang-undang atau hukum didasarkan pada al-Quran, 
Hadits, ijma’ atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah 
dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun 
Imam harus menaatinya dan terikat dengan UU.

Sementara dalam hal perbedaan Islam dengan demokrasi, 
Dhiya’uddin memberikan tiga hal mendasar. Pertama, dalam demokrasi 
yang sudah populer di Barat, definisi “bangsa” dibatasi batas wilayah, 
iklim, darah, suku bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. 
Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau 
rasialisme yang digiring tendensi fantisme. Sementara menurut Islam, 
“umat” tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang 
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hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. 
Siapapun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam 
terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan 
demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional.

Kedua, tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi 
yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi 
atau material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan 
rakyat atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang 
ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. 
Adapun demokrasi Islam—selain mencakup pemenuhan kebutuhan 
duniawi (materi)—mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan 
fundamental.

Ketiga, kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah 
kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa 
peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Namun dalam lslam, 
kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-
ketentuan syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi 
batasan-batasan syariat, al-Quran dan Sunnah, tanpa mendapat sanksi.

Menurut Islam, kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa 
karena Islam tidak sama dengan paham otokrasi. Kekuasaan bukan pula 
di tangan tokoh-tokoh agamanya karena Islam bukanlah teokrasi.

Berbeda dengan sejarah Barat yang pernah menganut teokrasi. 
Sejarah gereja memperlihatkan hal ini. Negara-negara Eropa dahulu 
adalah penganut paham teokrasi, di mana tokoh gereja adalah penentu 
kebijakan, bahkan para penguasa menganggap keputusan mereka adalah 
keputusan Tuhan. Namun Islam tidak demikian, meski para Khulafaur 
Rasyidin adalah para fuqaha dan matang dalam ilmu diniyyah, mereka 
tidak menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Keputusan 
mereka selalu diambil melalui syura.

Begitupun, kekuasaan tidak di tangan UU karena Islam bukan 
nomokrasi. Juga tidak di tangan umat Islam, karena Islam berbeda dari 
demokrasi yang sempit. Jawabannya, kekuasaan tertinggi dalam Islam 
sangat nyata sebagai perpaduan dua hal, yaitu umat dan undang-undang 
atau syariat Islam. Jadi, syariat adalah kekuasaan tertinggi.

Muqtedar Khan, asisten profesor ilmu politik di Adrian College 
in Michigan, memberikan  ciri yang berbeda antara demokrasi dalam 
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interpretasi Barat dan prinsip syura dalam Islam. Pertama, demokrasi 
memperbolehkan amandemen terhadap teks-teks dasar, tetapi syura 
tidak. Artinya, yang boleh  disepakati adalah hal-hal di luar al-Quran dan 
Sunnah.

Kedua, dalam yurisprudensi sejarah Islam, pada zaman Rasulullah 
dan empat khalifah, syura tidak bersifat mengikat. Artinya, syura 
hanyalah sebatas konsultasi yang dilakukan Rasulullah dan empat 
khalifah kepada beberapa sahabat terkemuka. Adapun mengenai hasil 
syura berpulang kepada Rasulullah dan empat khalifah. Contohnya 
adalah mengenai perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah memilih untuk 
tidak mengikuti pendapat syura. Sedangkan dalam demokrasi, suatu 
hasil keputusan tidak dapat dianulir oleh eksekutif semata, melainkan 
harus dianulir lewat proses demokratis pula.

Ketiga, dalam demokrasi tafsiran Barat, keseluruhan rakyat dapat 
berpartisipasi. Mengenai bagaimana syura dilaksanakan merupakan 
sebuah diskursus tersendiri. Ada ketentuan khusus tentang kapasitas 
personal ahlu syura dalam Islam. Jenis kelamin, kesukuan dan afiliasi 
klan (keluarga) tidak menjadi faktor utama.

Selanjutnya, mengenai status 
hukum syura, terdapat dua penafsiran. 
Pertama, apabila melihat Qs.3: 159 dapat 
diterjemahkan:  “...dan berkonsultasilah 
dengan mereka dalam masalah-masalah 
itu,” maka syura dapat diartikan sebatas 
bersifat imperatif.

Kedua, apabila melihat kepada Qs. 42: 
38, maka dapat disimpulkan bahwa syura 
bersifat fakultatif. Ayat yang pertama 
ditujukan kepada Muhammad, dan ayat 
yang kedua bersifat umum. Dengan 
berpegang pada ayat kedua, maka syura 
dapat dianggap sebagai bersifat fakultatif 
dan non-binding (sebatas forum konsultasi 
tetapi keputusan akhir berada di tangan 
pemimpin).

“Menurut Islam, 
kekuasaan tertinggi 

bukan di tangan 
penguasa karena 
Islam tidak sama 
dengan paham 

otokrasi. Kekuasaan 
bukan pula di 

tangan tokoh-tokoh 
agamanya karena 
Islam bukanlah 

teokrasi.”
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Di sini bisa diambil kesimpulan, jika harus memakai istilah 
demokrasi—tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya—sistem 
itu dapat disebut sebagai demokrasi yang manusiawi, menyeluruh 
(internasional), religius, etis, spiritual, sekaligus material. Boleh juga 
disebut demokrasi Islam atau menurut Abul A’la al-Maududi disebut 
sebagai teo-demokrasi.

Menurut Amien Rais, seperti dikutip Anders Uhlin (1997) dalam 
bukunya Oposisi Berserak, ada lima prinsip demokrasi dalam Islam 
yakni: Pertama, pemerintahan harus dilandaskan pada keadilan. Kedua, 
sistem politik harus dilandaskan pada prinsip syura dan musyawarah. 
Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak membedakan orang atas 
dasar gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang sejarah, sosial atau 
ekonomi dan lain-lain. 

Keempat, kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan berfikir, 
berpendapat, pers, beragama, kebebasan dari rasa takut, hak untuk 
hidup dan mengadakan gerakan. Kelima, pertanggungjawaban para 
pemimpin kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka. Dan semua 
ini, menurut Amien tidak lepas dari check and balance sebagai kontrol 
rakyat terhadap para pemimpin mereka. Prinsip-prinsip Islam semisal 
shadaqah, zakat dan pembelaan terhadap orang-orang miskin dan 
tertindas merupakan salah satu acuan pemikiran tersendiri yang tak 
lepas dari pemikiran sosial demokrasi.

Demokrasi seperti itulah yang harus kita fahami bersama. 
Sebagaimana pandangan Makmun Hudhaiby—Mursyid ‘Am Ikhwanul 
Muslimin setelah Musthafa Masyhur: “Jika demokrasi berarti berarti 
rakyat menentukan siapa yang akan memimpin mereka, Ikhwan 
menerima demokrasi. Namun jika demokrasi berarti rakyat dapat 
mengubah hukum-hukum Allah dan mengikuti pendapat mereka, 
Ikhwan menolak demokrasi. Ikhwan hanya mau terlibat dalam sistem 
yang memungkinkan syariat Islam diberlakukan dan kemungkaran 
dihapuskan.

Menolong, meskipun sedikit, masih lebih baik daripada tidak 
menolong. Mengenai kebebasan individu, Ikhwan menerima kebebasan 
individu dalam batas-batas yang dibolehkan Islam. Namun, kebebasan 
individu yang menjadikan muslimah memakai pakaian pendek, minim 
dan atau seperti pria adalah haram dan Ikhwan tidak akan toleran 
dengan hal itu.” (Majalah Ishlah, 1996)
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C.4. Mengelola Negara

Para pakar antropologi dan arkeologi setuju, bahwa sebagian 
besar masyarakat dalam sejarah umat manusia adalah tanpa negara. 
Konsep negara sama sekali tidak diterapkan dalam masyarakat tadi. 
Karena tidak mengenal instansi atau badan khusus yang mengurusi 
masalah pemerintahan politis, boleh dikatakan mereka tidak memiliki 
pemerintahan dan sistem politik. Meski begitu, dalam definisi luas, 
sebetulnya semua masyarakat memiliki bentuk pemerintahannya sendiri, 
misalnya jika hanya mengacu ke peringkat sistematis untuk mencapai 
keputusan yang mempengaruhi orang banyak dalam masyarakat (Deden, 
2002). Jadi, masyarakat tetap membutuhkan kehadiran negara.

Apa sebetulnya yang disebut sebagai negara? Beberapa definisi 
diberikan. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah 
teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat 
dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada 
peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari 
kekuasaan yang sah. Secara mudah, disebutkan bahwa negara adalah 
suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Umarudin Masdar, 1999).

Manusia tidak mungkin mencukupi kebutuhan alaminya sendiri 
tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. 
Hal itu mendorong mereka saling membantu, berkumpul dan menetap 
di suatu tempat. Dari proses itu, tumbuhlah kota-kota. Dari kota-kota ini 
(polis), maka muncullah negara dengan segala perangkatnya.

Dalam khazanah intelektual Islam, terdapat konsep negara utama 
(al-Madinat al-Fadhilah) yang digagas oleh al-Farabi. Negara utama, 
bagi al-Farabi, ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua 
organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai dengan tugas 
masing-masing, yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup 
tubuh itu dan penjagaan akan kesehatannya (Munawir Sjadzali, 1993). 
Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ yang berbeda tingkatan 
kerjanya, demikian juga negara.

Perihal bentuk negara, apakah berbentuk kesatuan atau federal, 
tidak diatur oleh Islam. Demikian juga halnya dengan bentuk dan sistem 
pemerintahan. Begitu banyak pendapat mengenai sistem pemerintahan 
Islam yang seharusnya. Ibnu Abi Rabi’ dari Dinasti Abbassiyah misalnya 
menyatakan bahwa bentuk yang tepat adalah monarki. Hal ini karena 



Ijtihad Membangun Basis Gerakan76

pengaruh Persia yang mendalam pada Dinasti Abbassiyah, sehingga 
logika politik Aristoteles banyak dipakai oleh ahli fiqih siyasi pada 
zaman itu.

Pendapat Abul A’la Maududi mengenai negara banyak dikritik 
karena dinilai terlalu idealis. Maududi menolak pola kesultanan 
setelah zaman Khulafaur Rasyidin dan dia berpendirian bahwa pola 
pemerintahan zaman Khilafaur Rasyidin adalah yang terbaik. Maududi 
dan juga Ikhwanul Muslimin, berkeinginan untuk mengembalikan 
pola-pola tersebut dan menerapkannya dalam zaman modern ini. Akan 
tetapi sebenarnya perlu diadakan studi kesejarahan kritis terhadap pola 
pengangkatan pemimpin dalam masa Khulafaur Rasyidin tersebut. 
Preseden proses pengangkatan pemimpin misalnya, tidak ada yang 
benar-benar murni implementasi dari sistem syura. Sebagaimana yang 
telah saya kupas pada tulisan di atas.

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa kondisi perpolitikan pasca 
Rasulullah cukup rapuh. Pertentangan antar faksi bagaikan api dalam 
sekam dan memuncak setelah Ali dibaiat. Pola pengangkatan Khalifah 
seperti yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin dengan demikian, 
sedikit banyak memperhatikan aspek politik demi untuk mencegah 
vacum of power dan menghindari perpecahan ummat. Tentunya pola-
pola tersebut, ada yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, 
karena memang kondisi politik yang melahirkan pola pengangkatan 
tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Mari kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana mengelola 
negara. Ini langkah yang fundamental bagi mereka yang hendak menjadi 
muslim negarawan. Ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh organisasi 
negara. Pertama, melaksanakan penertiban (law and order) untuk 
mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam 
masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyatnya. Ketiga, pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan 
dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui 
badan-badan pengadilan.

Abdul Qadir Audah dalam bukunya al-Islam wa Audha’una al-
Siyasah, berpendapat bahwa kekuasaan negara (Islam) ada lima, yaitu: 
tanfidziyah (eksekutif), tasyri’iyah (legislatif), qadhaiyah (yudikatif), 
kekuasaan kontrol dan evaluasi dan kekuasaan moneter (Utsman Abdul 
Mu’iz Ruslan, 2000).
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Saat berbicara demokrasi, yang jelas terbayang adalah konsep 
keterwakilan, yaitu rakyat yang ikut memerintah. Maka, perlu pendalaman 
tentang konsep lembaga legislatif (perwakilan) dalam khazanah Islam 
lama. Pada dasarnya Islam tidak mengenal “legislasi” dalam arti 
“pembuatan hukum”. Yang dilakukan dalam suatu pemerintahan Islam 
bukanlah “pembuatan hukum”, melainkan “penarikan garis hukum”. 
Ruang lingkup dari “legislasi“ ini ialah penafsiran, analogi, inferensi 
dan legislasi independen (Maududi, 1986). Di sinilah ijtihad berposisi 
sebagai legislasi Islam.

Pengaturan dari masalah-masalah kontemporer seperti permasalahan 
kondominium (hukum agraria), pembajakan (HAKI), surrogate mother 
(Hukum Perseorangan), euthanasia lunak (HAM) dan kejahatan virtual 
misalnya, tidak dapat ditemukan secara eksplisit dari al-Quran dan 
Sunnah. Untuk ini diperlukan masalih mursalah  dan istihsan.

As-Syatibi berpendapat bahwa masalih mursalah bukanlah 
merupakan suatu ijtihad independen dan memiliki beberapa persyaratan 
seperti bahwa legislasinya harus sesuai dengan tujuan syariah, apabila 
sekiranya diajukan kepada orang-orang sebelum mereka hal itu dapat 
diterima, dan permasalahannya haruslah real and genuine dan memang 
tidak dapat diputuskan lewat metode penarikan garis hukum lain di 
atasnya.

Sistem pengambilan keputusan dalam proses legislasi merupakan 
sebuah proses ijtihad kolektif. Scope-nya pun hanya terbatas terhadap 
hal-hal yang belum secara tegas terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. 
Sistem pengambilan keputusan dalam Islam mempergunakan metode 
syura, yang merupakan metode yang mengemukakan gagasan dan ide 
ketimbang pribadi. Juga dimungkinkan dilakukan voting, sebagaimana 
yang dilakukan Nabi sebelum Perang Uhud.

Beberapa kalangan tradisionalis, dengan mengacu kepada al-Ahkam 
al-Sulthanniyyah-nya Imam Mawardi, bersikukuh bahwa lembaga 
legislasi hanya layak diduduki oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi 
khusus seperti pengetahuan mendalam terhadap al-Quran, hafal seluruh 
ayat al-Quran, hafal tiga ribu hadits, taat, saleh serta mengenal kelima 
fiqih imam mahzab.

Menurut Imam Mawardi, sistem perwakilan dalam Islam 
beranggotakan orang-orang dari keluarga terhormat. Mawardi 
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menggolongkan ke dalam dua macam perwakilan, khusus dan umum. 
Untuk menjadi anggota perwakilan umum, seorang dari keluarga 
terhormat harus memiliki kapasitas-kapasitas tertentu sebab anggota 
lembaga perwakilan umum berwenang untuk memutuskan suatu 
perkara hukum.

Pendapat lain yang mirip dengan pendapat di atas dianut oleh 
kalangan pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin. Bedanya, Ikhwan tidak 
menganut perlunya adanya lembaga perwakilan yang beranggotakan 
keluarga-keluarga terhormat. Pokok pikiran Sayyid Quthb adalah, 
adanya “pemerintahan supra-nasional”, adanya persamaan hak antara 
para pemeluk berbagai agama dan pendasaran pemerintahan Islam 
atas tiga azas yakni azas keadilan penguasa, ketaatan rakyat serta 
musyawarah antara penguasa dengan rakyat.

Terhadap pemikiran mengenai syarat-
syarat khusus untuk menjadi anggota 
lembaga perwakilan, seperti penguasaan 
al-Quran dan Hadits, oleh beberapa 
kalangan modernis hal ini dirasa sulit untuk 
dipenuhi, sebab permasalahan manusia 
sudah menjadi sangat kompleks dari 
masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

kloning, hingga persoalan ekonomi. Sementara itu, orang yang memiliki 
kualifikasi seperti di atas sangat jarang (SM Zafar, 2001). Kalangan 
modernis mengajukan usulan berupa suatu institusi yang di dalamnya 
terdapat tidak hanya orang-orang yang memiliki kapabilitas sebagai 
mujtahid, tetapi juga orang-orang yang memiliki latar belakang dari 
berbagai pengetahuan (Ziaudin Sardar, 1987).

Sistem perwakilan sebagaimana dianut Mawardi di atas, tampaknya 
sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan dalam suatu negara Islam 
modern. Alasannya adalah pertama, tidak adanya pembedaan antar 
keluarga atau suku dalam sebuah negara modern dan kedua, fungsi dari 
lembaga perwakilan sebagaimana yang diterangkan oleh Mawardi—
fungsi memutus perkara—merupakan sebuah fungsi yudikatif dan bukan 
fungsi legislatif. Walaupun begitu, sistem tersebut dapat diinkorporasi 
menjadi sistem perwakilan dengan fungsi lain, seperti sistem perwakilan 
daerah dan sistem perwakilan golongan profesional yang memiliki 
kewenangan legislatif (Tahir Azhary, 1992).

“...tidak ada negara 
yang benar-benar 
demokratis sesuai 

dengan doktrin 
dasar dari demokrasi 

itu sendiri.”
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Praktek demokrasi perwakilan saat ini di Indonesia sangat absurd. 
Usai pemilihan langsung dengan suara terbanyak, anggota legislatif 
merasa jadi karena dirinya sendiri. Peran partai menjadi mandul, yang 
eksis adalah personal masing-masing dewan. Parpol hanyalah  perahu 
yang bisa dibeli.

Demikianlah, tafsir dan pembedahan demokrasi. Namun, selalu ada 
cacat dalam prakteknya. Sebagaimana yang terjadi selama ini di dalam 
dunia perpolitikan, masing-masing penguasa akan mengatasnamakan 
demokrasi bagi pemerintahannya. Meski pelaksanaannya berbeda-beda 
atau malah bertentangan dengan doktrin dasar demokrasi itu sendiri. 
Sebagai contoh, dahulu Soekarno menjalankan pemerintahannya 
dengan gaya yang menurut lawan politiknya adalah tiran, namun dengan 
tenangnya dia mengatakan bahwa pemerintahannya itu demokratis dan 
menamakannya dengan “Demokrasi Terpimpin.”

Setelah itu ada Soeharto yang oleh lawan politiknya dikatakan 
sebagai rezim yang otoriter, namun dia tetap saja mengatakan bahwa 
pemerintahannya itu demokratis dan menamakannya “Demokrasi 
Pancasila.” Di belahan dunia lain kita mudah menemukan para tiran 
rezim lainnya yang nyata-nyata berlaku zalim dan memubunuh banyak 
manusia tapi berteriak-teriak sebagai pahlawan demokrasi. Lalu 
sebenarnya istilah demokrasi itu apa?

Agaknya, satu-satunya yang benar adalah, istilah demokrasi pada 
hari ini tidak lain hanyalah sebuah komoditas yang sedang ngetren 
digunakan oleh para penguasa dunia untuk mendapatkan kesan bahwa 
pemerintahannya itu baik dan legitimate. Pada kenyataannya hampir 
tidak ada negara yang benar-benar demokratis sesuai dengan doktrin 
dasar dari demokrasi itu sendiri. Wallahu a’lam.

C.5. Karakter Muslim Negarawan

Istilah negarawan (statesman) merupakan istilah yang cukup 
populer. Dalam ensiklopedia dijelaskan, seorang negarawan biasanya 
merujuk pada politisi atau tokoh yang berprestasi (berjasa) satu negara 
yang telah cukup lama berkiprah dan berkarir di kancah politik nasional 
dan internasional (a statesman is usually a politician or other notable 
figure of state who has had a long and respected career in politics at 
national and international level). Tokoh yang berjasa (worthy) pada 
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bangsa dan negara tentu merupakan tokoh yang mengabdikan pikiran 
dan tenaganya bagi kemajuan dan kemakmuran bangsanya.

Kepemimpinan politik yang negarawan tentu saja amat terkait 
dengan komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Sikap tersebut menuntut 
para politisi untuk meminimalkan kepentingan pribadi dan kelompok. 
Sebaliknya, memaksimalkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih 
besar.

Negarawan adalah orang yang berjasa dan berkorban demi bangsa 
dan negaranya, tidak memandang apa latar belakang politiknya. Dalam 
konteks partai politik, idealnya ketika kader partai terpilih menjadi 
pejabat negara, maka berlakulah adagium, “Ketika tugas negara dimulai, 
maka kepentingan politik berakhir”.

Artinya, seorang pejabat negara harus berkonsentrasi untuk 
“mengurus negara” dengan benar, walaupun tanpa harus menghapuskan 
identitas latar belakang politiknya sama sekali. Karena, identitas politik 
seorang politisi (negarawan) senantiasa melekat padanya. Yang penting, 
seorang pemimpin politik yang negarawan adalah yang paham betul 
skala prioritas: mana yang lebih didahulukan—yaitu kepentingan bangsa 
dan negara yang lebih luas.

Seorang negarawan memiliki karakter moral yang pasti, di mana 
para pengikutnya dapat meneladaninya dengan sepenuh hati. Seorang 
negarawan adalah yang memiliki watak yang baik dan senantiasa menjaga 
citra dirinya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi 
masyarakat, bangsa dan negara.

Sejak kemerdekaan dan sepanjang pengelolaan Republik Indonesia 
dilakukan, sesungguhnya telah banyak tercatat teladan-teladan 
pemimpin negarawan yang semestinya harus kita tiru dan amalkan. 
Terhadap para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) dan segenap tokoh 
yang terlibat tidak langsung dalam kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 
1945, kita dapat mencatat adanya semangat mereka yang amat luar 
biasa di dalam mengorbankan kepentingan diri pribadi dan kelompok 
bagi berdirinya sebuah negara bangsa: Republik Indonesia. Para pendiri 
bangsa adalah negarawan-negarawan sejati, yang satu sama lain saling 
berkorban dan bekerjasama demi hadirnya sebuah bangsa yang lepas 
dari penjajahan.

Seorang pemimpin (politik) yang negarawan, memiliki karakter 
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kepemimpinan yang kuat serta komitmen kebangsaan yang tegas; 
sederhana dan senantiasa berupaya menjadi teladan yang baik bagi yang 
dipimpin; mampu memberikan motivasi pada rakyat untuk senantiasa 
optimis (tidak putus asa) dan mampu memecahkan masalah; mampu 
mengayomi rakyat secara adil dan tidak sewenang-wenang; dan mampu 
mengembangkan kerjasama secara sinergis antarelemen politik (sosial) 
yang ada di dalam masyarakat yang majemuk.

Sudah semestinya sifat-sifat kenegarawanan para pemimpin kita 
terdahulu perlu diinternalisasikan ke dalam tiap diri para pemimpin—
khususnya kepada kader KAMMI yang memiliki visi menjadi 
Muslim Negarawan. Bangsa ini butuh keteladanan dan sikap-sikap 
kenegarawanan yang lain.

Dalam Risalah Kaderisasi Manhaj 1427 H—dokumen konstitusi 
resmi—yang dirumuskan oleh Tim Kaderisasi KAMMI Pusat, ada 
beberapa poin penting yang menjadi titik tekan dalam mendesain kader. 
Poin penting tersebut adalah: KAMMI mampu menciptakan kader yang 
berorientasi pada profil muslim negarawan. Profil muslim negarawan 
dalam definisi risalah tersebut adalah 
kader KAMMI yang memiliki (1) basis 
ideologi Islam yang mengakar, (2) basis 
pengetahuan dan pemikiran yang mapan, 
(3) idealis dan konsisten, (4) berkontribusi 
pada pemecahan problematika umat dan 
bangsa, serta (5) mampu menjadi perekat 
komponen bangsa pada upaya perbaikan.

Selain itu, muncul tiga hal yang 
merupakan syarat utama munculnya 
sosok Muslim Negarawan yang memiliki 
keberpihakan pada kebenaran dan terlatih 
dalam proses perjuangannya. Tiga hal itu 
adalah (1) mereka yang terlahir dari gerakan Islam yang tertata rapi 
(quwwah al-munashomat), (2) semangat keimanan yang kuat (ghirah 
qawiyah) dan (3) kompetensi yang tajam.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana mewujudkan visi 
kenegarawanan dalam konteks keislaman KAMMI yang khas, terkesan 
kaku dan tegas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu elaborasi 
dalam konteks keindonesiaan. Dalam bab pertama buku ini, saya 

“Jadi, bagi KAMMI 
yang memiliki 

karakter keislaman 
yang khas, juga tidak 
ada masalah untuk 

mengindonesia. 
Hanya memang, 

harus terjadi 
pelunakan-pelunakan 

gagasan ketika 
bersentuhan dengan 

realitas.”
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menulis tentang pengebirian politik Islam masa Orde Baru, tentu 
tujuannya adalah menghapus profil negarawan yang berbasis Islam. Saat 
itu, nasionalis selalu menjadi identitas pemimpin negeri ini, sementara 
muslim dijauhkan dari politik. Identitas “muslim” lalu terkesan tidak 
“mengindonesia.”

Padahal dalam praktek dulu, para pendiri bangsa mampu 
menghilangkan sekat itu. M Natsir misalnya, pemimpin Masyumi 
itu tetap bisa menjadi diplomat bagi Indonesia meski latar belakang 
keislamannya sangat kental. Demikian juga Wahid Hasyim—ayah 
KH Abdurrahman Wahid—pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, 
bisa menjadi negarawan sebagaimana ayahnya—KH Hasyim Asyari 
mendirikan NU dibalut semangat keindonesiaan. Lihat pula Mohammad 
Hatta, meski dibilang nasionalis, dia pernah akan membuat Partai 
Demokrasi Islam Indonesia (PDII) meski dilarang Soekarno usai ”pisah 
kamar” dwitunggal itu.

Jadi, bagi KAMMI yang memiliki karakter keislaman yang khas, juga 
tidak ada masalah untuk mengindonesia. Hanya memang, harus terjadi 
pelunakan-pelunakan gagasan ketika bersentuhan dengan realitas. 
Tidak ada wilayah hitam atau putih. Sebetulnya kematangan berpikir, 
kepandaian bersiasat dan kecerdikan dalam menggandeng jaringan, 
itulah yang membuat seseorang menjadi negarawan.

Bagaimana dengan sikap personal kader KAMMI? Perubahan 
pertama adalah paradigma, cara berpikir. Menjadi negarawan jelas 
tidak berpikir sempit. Membuka diri terhadap perbedaan, membuat 
permakluman diiringi usaha perbaikan. Turunan kaderisasi KAMMI 
sebagai berikut:

Pertama, memiliki basis ideologi Islam yang mengakar. 
Ideologi Islam ini bukan hanya masalah ide, tapi juga keyakinan. Tentu 
maksudnya adalah persoalan akidah. Tauhid yang benar menuntun kita 
kepada keyakinan bahwa kebenaran milik Allah yang Maha Benar. Basis 
ini penting karena pergolakan politik di alam nyata sangat dahsyat. Tak 
tahan godaan, maka larutlah dalam budaya kapitalis, serba boleh, serba 
halal dan menyesatkan.

Kedua, memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang 
mapan. Maksudnya tentu keluasan pengetahuan. Maksud kata ‘mapan’ 
adalah keyakinan tidak goyah, terhadap visi gerakan KAMMI. Hendaknya 
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kader tidak hanya mempelajari turas Islam saja atau sebaliknya wacana 
sekuler yang cenderung kekirian. Buku-buku keislaman wajib dibaca 
setiap kader dan perbanyak forum diskusi sehingga akan terbentuk kader 
yang mempunyai pengetahuan luas, pemikiran kritis, namun masih alam 
koridor Islam. Sebenarnya hal itu sudah tercantum dalam misi kedua, 
yaitu menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, 
intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.

Ketiga, idealis dan konsisten. Idealis dalam hal ini adalah 
meletakkan Islam sebagai solusi semua permasalahan. Bukan berarti 
idealis lalu menabrak realitas, bahkan bergerak di ruang sunyi 
sendirian. Gagasan pokok (ideal) dari KAMMI yang harus terus menerus 
ditabrakkan dengan kenyataan, sampai akhirnya terfalsifikasi. Terbukti 
siapa yang kuat dan siapa yang harus berevolusi. Termasuk gagasan 
keislaman KAMMI, benturkan dengan kenyataan. Selama, konsistensi 
menjadi landasan, maka gerakan ini akan tetap bertahan. Meski harus 
ada yang dikorbankan.

Keempat, berkontribusi pada pemecahan permasalahan 
umat dan bangsa. Bagi kader yang memahami betul misi KAMMI 
yang ketiga, akan ada sebuah kecocokan di sini. Seorang kader dituntut 
untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan, bukan bagian dari 
permasalahan itu sendiri. Kontribusi ini  berbasis keilmuan. Semua 
kader mahasiswa mendalami persoalan sesuai jurusannya. Di wilayah 
inilah, produk intelektual menjadi berguna.

Dalam tafsir karakter negarawan, seorang negarawan haruslah 
memiliki “basis keprofesian yang kuat”. Seorang negarawan haruslah 
memiliki kepakaran akan suatu ilmu/profesi. Ia harus cakap dalam 
profesi yang ia geluti. Ide besarnya adalah bahwa keprofesian ini 
hendaknya berorientasi pada pengabdian masyarakat. Keprofesian yang 
hendak dijalani akan memainkan fungsi dan peran sebagai pematangan 
nilai (pendidikan), transfer teknologi, serta perancangan produk.

Kelima, menjadi perekat komponen bangsa sebagai upaya 
perbaikan. Terjalin dan terpeliharanya sebuah komunikasi, solidaritas, 
dan kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam upaya menyelesaikan 
masalah kebangsaan. Dengan demikian akan terbentuk sebuah perekat 
yang kuat antara KAMMI dan masyarakat. Dalam konteks antar gerakan, 
KAMMI harus mewacanakan ukhuwah harakiyyah, yaitu konsep 
persaudaraan antara gerakan Islam.
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Terakhir, semua kader KAMMI idealnya memiliki kepribadian politik 
Islam. Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada 
individu untuk menghadapi dunia politik. Hal itu mencakup berbagai 
dimensi, di antaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan 
dunia politik, berbagai pandangan—baik positif maupun negatif—yang 
merumuskan hubungan indvidu dengan simbol-simbol politik, berbagai 
contoh loyalitas, orientasi ideologis, dan penilaian terhadap masalah 
politik serta sikap seorang individu terhadap dunia politik. Aspek-aspek 
ini diperoleh indvidu melalui proses sosialisasi politik.

Muatan kepribadian politik meliputi anasir kultural yang memiliki 
kandungan politis, yang bekerja untuk membentuk dan menumbuhkan 
kepribadian politik di tengah masyarakat. Nilai dan keyakinan dasar ini 
meliputi prinsip:

Pertama, agama adalah syarat bagi kebangkitan masyarakat. Di 
wilayah inilah, Islam berposisi sebagai ideologi hidup seorang muslim. 
Kedua, pembebasan akal dari belenggu kejumudan dan warisan 
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SKEMA 4. Orientasi keprofesian muslim negarawan kepada masyarakat.
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keterbelakangan. Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam berdiri 
di atas tauhid dan dibangun di atas dalil, pandangan akal, tanggungjawab 
individu, ijtihad, penekanan kebebasan dan kemerdekaan akal. Islam 
menolak taklid dan kejumudan, bahkan mengajak akal untuk selalu 
mengkaji dan mempertimbangkan. Menegaskan bahwa agama dan ilmu 
itu bersaudara.

Ketiga, permusyawaratan (syura). Umat sebagai sumber 
kekuasaan dan penolakan despotisme. Ummat yang memilih 
pemimpin, bertanggungjawab untuk mengawasi, dan punya hak untuk 
menurunkannya. Keharusan untuk membebaskan diri dari despotisme, 
mewujudkan kebebasan dan syura, serta keharusan menegakkan sistem 
yang representatif dan konstitusional.

Keempat, komitmen terhadap moralitas politik. Moral adalah 
pengarah dan rambu-rambu bagi hubungan antara individu dengan 
Allah, diri, keluarga, rakyat dan negara, serta dengan alam semesta. 
Karena itu nilai-nilai bersifat tetap, tidak berubah ketika fenomena nyata 
mengalami perubahan. Hingga terwujudnya manna’ah (kekebalan) 
moral yang kuat akibat “benar ideologinya” (salim al-aqidah).

Politik dan moral tidak dapat dipisahkan. Suara dalam Pemilu, 
misalnya, merupakan kesaksian yang setiap orang  akan bertanggungjawab 
atasnya. Karena itu, setiap orang harus mengendalikan hati dan 
pikirannya untuk tidak menghujat, mencela dan mengadu domba, dalam 
pelaksanaan pemilu. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan: “Tidak 
ada kebaikan dalam politik bila tidak disertai dengan pemahaman agama 
dan sikap wara’ (hati-hati terhadap maksiat.)”. []

D. KAMMI DAN PERUBAHAN SOSIAL

“Janganlah sekali-kali kau memetik buah sebelum matang…,” ujar 
Michael ayah Iyasu. Kalimat itu diucapkan oleh Michael, seorang tokoh 
dalam novel Najib Kailani—sastrawan Ikhwan di Mesir—yang berjudul 
Azh-Zhill al-Aswad (Bayang-bayang Hitam). Dikisahkan di sana, Michael 
adalah ayah dari Iyasu, Kaisar Ethiopia sejak tahun 1913. Novel itu 
berkisah tentang taqiyyah (penyembunyian identitas kemusliman) dari 
Michael—yang aslinya bernama Muhammad Ali—dan Iyasu, anaknya. 
Mereka rela bertahan lama dalam kedok Kristiani, demi menunggu 
saat yang tepat merubah kembali masyarakatnya ke dalam Islam. Novel 
itu berkisah, bahwa untuk melakukan perubahan masyarakat melalui 
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perubahan akidah, harus melewati waktu panjang, penuh kesabaran dan 
tawakal. Butuh masa untuk berubah.

Perubahan sosial berarti pergeseran struktur sosial, politik, ekonomi, 
budaya. Hal itu telah terjadi sejak berabad-abad silam. Berbagai 
peradaban dunia silih berganti menguasai percaturan politik. Bangunan 
piramid, Borobudur, dan peninggalan lain di muka bumi menunjukkan 
pergeseran dan perubahan sosial itu. Bagaimana kita memikirkannya?

Allah menurunkan wahyu kepada umat manusia melalui nabi-Nya 
guna menciptakan, merencanakan dan mengarahkan semua urusan alam 
dan manusia menurut kehendak-Nya. Secara teologis, ini berarti bahwa 
Allah Swt. adalah sumber segala kekuatan, pengetahuan, kebijaksanaan, 
keadilan dan kasih sayang. Wahyu berarti suatu cara yang diajarkan 
kepada nabi-Nya untuk memahami dan mengubah realitas dalam 
sejarah keselamatan manusia. 

Apabila Nabi Adam berjuang menentang kebodohan dan kezaliman, 
Hud menentang orang-orang yang arogan (mustakbarîn), Saleh 
memperjuangkan kesetaraan, Ibrahim menjunjung tinggi kebenaran 
dan keadilan dengan purifikasi tauhid, Syu’aib melawan ketidakadilan 
ekonomi, Musa membebaskan kaum buruh, Isa memimpin kaum 
lemah, maka Muhammad memperjuangkan berdirinya sebuah tatanan 
sosial masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur kebenaran, 
kesetaraan sosial dan persaudaraan (ukhuwah). 

Muhammad Saw. berhasil melebarkan sayap dakwahnya. Kesuksesan 
besar misi Muhammad menimbulkan permusuhan yang semakin hari 
semakin parah terhadap dia dan pengikutnya. Terjadi beberapa kali 
usaha pembunuhan terhadap Nabi, hingga 622 M, setelah perjanjian 
dibuat dengan para utusan yang dikirim dari Kota Yastrib menuju ke 
wilayah utara, yaitu Makkah, dengan tuntunan perintah Allah. Nabi 
pindah ke kota tersebut bersama para pengikutnya. 

Perpindahan ini, merupakan titik awal bagi sejarah Islam yang 
kemudian berkembang dari sekelompok kecil pengikut menjadi satu 
bentuk komunitas yang sempurna. Yastrib kemudian terkenal sebagai 
Madînah al-Nabî, atau Kota Nabi, dan hingga sekarang kota ini 
dinamakan Madinah. Di sinilah, masyarakat (al-ummah) Islam yang 
pertama terbentuk, yang seterusnya menjadi model ideal bagi seluruh 
masyarakat Islam masa-masa selanjutnya. Begitulah tata sosial politik 
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Islam mengalami perubahan secara bertahap, namun revolusioner.

D.1. Pengertian

Rekayasa Perubahan Sosial adalah sebuah proses perencanaan, 
pemetaan dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur 
sebuah basis sosial masyarakat. Perubahan sosial adalah perbedaan 
antara kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya terhadap aspek-aspek 
dari struktur sosial. 

Perubahan sosial setidaknya dapat terkait pada empat hal sebagai 
berikut: Pertama, perkembangan teknologi; kedua, konflik sosial (antar 
ras, agama dan kelas—sebagaimana tesis Marx). Ketiga, kebutuhan 
adaptasi dengan sistem sosial (misal: birokrasi efektif sebagai respon 
terhadap lingkungan kompetitif), keempat, pengaruh dari idealisme dan 
ideologi pada aktivitas sosial (sebagaimana tesis Weber: etika Protestan 
dan semangat kapitalisme).

Selain itu, dalam disiplin sosiologi, terdapat dua pandangan tentang 
perubahan (change), yaitu, pertama pandangan materialistik, yang 
meyakini bahwa tatanan masyarakat sangat ditentukan oleh teknologi 
atau benda. Marx menyatakan bahwa kincir angin menimbulkan 
masyarakat feodal; mesin uap menciptakan masyarakat kapitalis-
industri. Atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa internet akan 
menimbulkan masyarakat informasi. Kedua, pandangan idealistik, 
yang menekankan peranan ide, ideologi atau nilai sebagai faktor yang 
mempengaruhi perubahan. Dalam pandangan ini, misalnya, Islam 
sebagai sebuah ideologi dan struktur nilai akan mampu mencipta 
manusia dan masyarakat ideal.

D.2. Bentuk Perubahan Sosial

Terdapat tiga bentuk perubahan yang disepakati kalangan ilmuwan 
sosial: evolusi, revolusi dan reformasi. Evolusi dipahami sebagai bentuk 
perubahan yang memakan waktu lama. Proses perubahan cenderung 
hanya melingkar di tingkat elit dan sedikit sekali mengakomodasi 
input dari grass root yang muncul ke permukaan sebagai reaksi atas 
berbagai kebijakan elit penguasa. Konsekuensi logis dari model ini akan 
menempatkan rezim penguasa pada keleluasaan menentukan agenda 
perubahan yang ada, berdasar “aman atau tidak” bagi kekuasaannya. 
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Perubahan model ini, biasanya, kurang populer di Dunia Ketiga (the 
Third World), yang mayoritas adalah berpenduduk muslim, karena 
perubahan politiknya secara umum masih cukup eksplosif. Tidak perlu 
tokoh yang kharismatik atau terkenal untuk evolusi, karena semua 
ditentukan dalam kendali penguasa. Elite penguasa serta pihak-pihak 
tertentu saja yang bisa terlibat dalam perumusan persoalan yang ada, 
dan itu bias kepentingan. Figur-figur di luar lingkaran kekuasaan hanya 
memberikan respons minimal sebatas masukan atau paling maksimal, 
pressure (tekanan), itupun jika ada kebebasan.

Bentuk kedua adalah revolusi. Perubahan secara cepat ini cukup 
populer di kalangan gerakan sosial atau aktivis pembebasan. Dalam 
prosesnya, cara ini cukup beresiko. Bisa jadi dalam prosesnya yang 
singkat tersebut meminta banyak korban sebagai prasyarat dari proses 

yang memang cukup reaktif dan terkesan 
sporadis dari sisi waktu maupun agenda-
agenda yang dilakukan. Hasil dari cara ini 
dapat dilihat dengan cepat, karena secara 
umum bertujuan pada perubahan politik, 
khususnya perubahan tampuk kekuasaan. 

Revolusi Islam sebagai metode 
perubahan adalah sebuah tawaran yang 
telah pernah diaplikasikan dalam lapangan 

kenegaraan di Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini (1977), 
Mesir oleh Ikhwanul Muslimin bersama Nasser (1952) dan beberapa 
negara Arab lainnya, baik memenuhi standar teori Barat maupun tidak.

Secara bahasa, menurut Jalaludin Rakhmat (1999), terdapat dua kata 
dalam Bahasa Arab untuk merujukkan dengan kata revolusi. Pertama, 
adalah al-tsaurah yang dimaknai sebagai “rangsangan, dorongan, 
provokasi dan gelora”. Kedua, al-inqilab yang berarti “terbalik, kembali 
dan jungkir balik”. Jika digabungkan maka, secara istilah, revolusi (al-
tsaurah) dimaknai dengan “peristiwa sosial yang dahsyat, menggelorakan 
perasaan, menjungkirbalikkan tatanan nilai dan lembaga sosial.”

Sementara itu, reformasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk 
perubahan yang gradual dan parsial. Tidak terlalu cepat, namun juga 
tidak lambat. Reformasi merupakan bentuk kompromi antara evolusi 
dan revolusi. Reformasi atau pembaharuan (perubahan yang signifikan 
atas hal yang dianggap menyimpang), telah berlangsung di berbagai 

“Gerakan reformasi 
terjadi, manakala 

pemimpin 
berlaku korup 

dan manipulatif, 
sehingga diperlukan 
langkah politik yang 
berarti dari rakyat.”
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belahan dunia sejak zaman Renaissance abad ke-15 Masehi. 

Berawal di Jerman dengan pemikiran Martin Luther King, yang 
menggugat penyimpangan ajaran Kristiani, berlanjut pada pemikiran 
Thomas Hobbes tentang State of Nature-nya di Inggris, John Locke, 
Rousseau hingga pemikiran demokrasi modern-nya Robert A Dahl, 
berintikan pentingnya moralitas pemimpin untuk menjalankan 
demokrasi. Demokrasi tidak saja berarti kekuasaan di tangan rakyat, 
namun juga desakralisasi pemimpin yang dibatasi aturan konstitusi 
dan diawasi oleh lembaga lain dimana rakyat memiliki hak atas mandat 
pemimpinnya. (Yuddy Chrisnandi, 2001)

Gerakan reformasi acapkali terjadi, manakala seorang pemimpin 
berlaku korup dan manipulatif, sehingga diperlukan langkah-langkah 
politik yang berarti dari rakyat untuk melakukan perbaikan. Atau, bila 
rakyat merasakan adanya kekurangan dalam sistem konstitusi yang 
tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kedua alasan inilah, apa 
yang terjadi di Korea Selatan dengan Up-rising in Kwangju tahun 1986, 
di Cina dengan tragedi Tiananmen 1989, dan penggulingan Soeharto di 
Indonesia tahun 1998, merupakan gerakan reformasi yang berdampak 
pada penyelenggaraan negara.

D.3. Strategi Perubahan KAMMI

Jika bentuk dan teori perubahan sosial sudah kita ketahui, maka 
dalam konteks ini, konsep perubahan sosial menurut Islam seperti apa? 
Atau, perubahan sosial masyarakat yang islami seperti apa? Evolusi, 
revolusi ataukah reformasi? Sesungguhnya, hal yang paling utama dan 
harus dipikirkan adalah apakah proses perubahan itu berada dalam 
bingkai nilai-nilai Islam. 

Ini berarti, cepat atau lambat bukan sebuah soal dalam cara pandang 
Islam. Dengan meletakkan ridha Allah sebagai tujuan hidup manusia 
(mardhâtillah), Islam telah dilengkapi dengan standar moral yang 
tertinggi. Ini membuka cakrawala yang tak terbatas bagi perkembangan 
moral dan etik manusia dalam komunitas kolektifnya. Secara garis besar, 
tahapan perubahan sosial masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pribadi muslim yang diridhai Allah (bina’ al-fardli al-
muslim), yaitu pribadi muslim yang paripurna, yang penuh moralitas 
iman, Islam, taqwa dan ihsan. [al-Baqarah: 177]
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2. mewujudkan rumah tangga dan keluarga Islami (bina’ al-usrah al-
islamiyah) yang diridhai Allah, yaitu rumah tangga yang sakinah 
diliputi mawaddah serta rahmah anugerah ilahi. [ar-Ruum: 21]

3. mewujudkan masyarakat dan lingkungan islami (bina’ al-ijtima’i al-
islamiyyah) yang marhamah, yaitu lingkungan yang kondusif dan 
layak menerima berkah Allah karena warganya yang beriman dan 
bertaqwa. [al-A’raf: 96]

4. mewujudkan negara (bina’ daulat al-islamiyyah) yang diridhai 
Allah yaitu baldat yang thayyibah dan diliputi maghfirah Allah. 
[Saba’: 15]

5. mewujudkan peradaban dunia yang diridhai Allah dengan 
kepemimpinan Islam atas alam (ustadziyat al-‘alam), yaitu dunia 
yang hasanah dan berkesinambungan dengan akhirat yang hasanah. 
[al-Baqarah: 201]

Kelima hal itu adalah idealisme yang harus dicapai oleh sebuah 
gerakan mahasiswa Islam. Turunannya perlu diperjelas lagi agar menjadi 
realistis. Berikut ini di antaranya:

Pertama, penyebaran wacana dan opini. Dalam masyarakat 
luas—yang sulit dilakukan pembinaan intensif dan melahirkan 
pemahaman—perlu dilakukan penyebaran wacana dan opini.  Perlu 
diingat bahwa pelaku penyebaran wacana dan opini harus memiliki 
kredibilitas moral (masyarakat tidak akan mempercayai orang yang 
cacat moral) dan kredibilitas intelektual (baik lahir dari pendidikan 
maupun pengalaman).

Juga perlu diingat bahwa selain menyebarkan wacana normatif, kita 
perlu juga memberikan solusi aplikatif untuk menjawab permasalahan 
umat.  Sekadar slogan “Islam adalah solusi” mungkin baik untuk langkah 
awal. Namun, berhenti di situ hanya akan menyebabkan masyarakat 
apatis, sehingga perlu dilanjutkan dengan bagaimana cara Islam menjadi 
solusi.  

Dalam penelitian yang dilakukan di Turki disebutkan bahwa di masa 
represif, gerakan Islam mampu bertahan karena kemapuannya untuk 
muncul dalam hal normatif yang tidak terlalu berbenturan dengan 
penguasa, namun di masa liberal justru gerakan Islam dikalahkan oleh 
gerakan kiri, karena gagal membumikan aspek normatif tadi ke dalam 
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masalah praktis.  Seharusnya gerakan Islam di Indonesia belajar dari 
hal ini.

Kedua, penanaman motivasi pada masyarakat. Motivasi akan 
melahirkan sebuah gerakan, sehingga siapa yang berbicara sebuah 
perubahan akan membicarakan juga cara menanamkan motivasi. 
Sebagai catatan, motivasi semu cukup mudah diberikan, seperti dalam 
demonstrasi misalnya, di mana peserta demonstrasi akan mengikuti 
perintah korlap karena larut dalam massa. Begitu juga motivasi yang 
muncul karena perintah dari penguasa. 

Namun, motivasi ini akan lenyap begitu faktor luar yang membuatnya 
muncul, tiba-tiba menghilang.  Dengan demikian pemberian motivasi 
yang terbaik adalah memunculkan motivasi internal, yang hanya mungkin 
muncul dengan adanya pemahaman.  Pemahaman bahwa ideologi Islam 
adalah yang terbaik dan perlu diperjuangkan. Penanaman motivasi ini 
menjadi makin penting kalau kita mengingat pendapat saintis (Thuman 
and Bennet) yang mengatakan bahwa  faktor utama kepunahan sebuah 
peradaban (misal: peradaban Maya, peradaban Islam) adalah hilangnya 
kepercayaan diri, motivasi, dan semangat untuk bertahan.

Ketiga, melakukan mobilitas vertikal dan network antar 
bidang. Langkah di atas kebanyakan adalah perbaikan internal 
masyarakat Islam. Agar peradaban Islam kemudian mengemuka di 
antara peradaban lainnya, kita juga perlu melakukan mobilitas vertikal 
atau memfungsikan seluruh potensi kita sebaik-baiknya—dalam 
terminologi Islam disebut ihsan—dan  juga harus menjalin network—
yang dalam terminologi Islam disebut dengan amal jama’i.  Dengan 
demikian Islam akan mempengaruhi tidak hanya orang-orang yang 
telah tercerahkan dengan Islam (baca: muslim), namun juga orang-
orang yang masih berada di luar Islam.

Satu catatan lain, bahwa adalah sebuah sunnatullah untuk melakukan 
perubahan secara bertahap (tadarruj) seperti halnya penciptaan 
manusia yang bertahap. Penerapan aturan Islam secara drastis oleh 
sebuah pemerintah, misalnya, tanpa mempersiapkan masyarakatnya 
lebih dahulu, hanya akan menimbulkan penolakan spontan. 

Dalam hal ini patut diingat ucapan Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz yang mengatakan, “Jangan engkau tergesa-gesa wahai anakku, 
sesungguhnya Allah pernah mencela khamr dalam al-Quran dua 
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kali dan mengharamkannya pada kali yang ketiga. Aku khawatir jika 
membawa kebenaran ini kepada manusia secara spontan, maka mereka 
pun menolaknya secara spontan pula, sehingga dari sinilah akan 
muncul fitnah.”  Tentu dalam hal lain juga kita sadari bahwa di sisi lain, 
pemahaman yang benar akan Islam akan menimbulkan perubahan 
revolusioner dalam diri seseorang, seperti kondisi para sahabat yang 
begitu sigap dalam menerima perintah Allah dan Rasul-Nya.

Sebagai sebuah organ gerakan mahasiswa, KAMMI menempatkan diri 
sebagai bagian tak terpisahkan dari umat Islam—sebagai sebuah jama’ah 
besar di muka bumi dengan ikatan aqidah sebagai kunci. Karena itu, 
strategi perubahan sosial yang direncanakan KAMMI tidak akan berbeda 
jauh dengan strategi di atas sebagai kerangka besar. Selanjutnya, dalam 
tingkatan praksis, KAMMI telah melakukan pembacaan komprehensif 
berkaitan dengan anasir perjuangan KAMMI.

Agar dakwah dapat tumbuh secara berkelanjutan secara seimbang, 
tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah 
dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-
tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya atas unsur-unsur sebagai 
berikut:

1. qo’idah ijtima’iyah (basis sosial), yaitu lapisan masyarakat yang 
simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi 
masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya 
masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.

2. qo’idah harokiyah (basis operasional), yaitu lapisan kader KAMMI 
yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan 
dan mengeksekusi tugas-tugas dakwah yang telah digariskan 
KAMMI.

3. qo’idah fikriyah (basis konsep), yaitu kader pemimpin, yang 
mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi 
keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi 
gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, 
dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi 
kehidupan manusia.

4. qo’idah siyasiyah (basis kebijakan), yaitu kader ideolog, pemimpin 
gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan 
situasi dan kondisi yang berkembang.
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Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, 
harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI. 
Perubahan sosial adalah sebuah proses panjang. Penyiapan struktur dan 
rekonstruksi kultural masyarakat memerlukan waktu yang lama dan 
tenaga yang tidak sedikit. Posisi KAMMI dalam masyarakat sebagai 
garda depan perubahan menuntut adanya akselerasi kaderisasi. Ke 
depan, kader—yang dibesarkan oleh—KAMMI, akan menduduki posisi 
penting dalam struktur masyarakat. Mereka akan menjadi pioneer 
dalam proses perubahan masyarakat.

D.4. Dialog dan Tantangan Ghazwul Fikri 

“Kita sebelum ini adalah serendah-rendah kaum, lalu Allah 
memuliakan kita dengan Islam. Maka jika kita menuntut kehormatan 
dengan selainnya, Allah pasti kembali merendahkan kita,” demikian 
kata Umar ibnu Khattab al-Faruq. Kebanggaan itu tecermin betul di 
muka Umar. Meski dulu dia orang yang 
paling benci dengan Islam, usai bertaubat, 
dia menjadi orang paling cinta. Kuncinya 
adalah, pikiran Umar telah ter-shibghah 
dengan hidayah. Pertempuran itu 
dimenangkan nilai Islam yang luhur.

Semenjak dihentikannya perang fisik 
berupa invasi militer ke seluruh dunia, 
kolonialisme baru menggunakan berbagai 
saluran selain fisik, seperti ekonomi 
(iqtishadi), politik (siyasah), budaya 
(tsaqafah) dan terutama adalah pemikiran 
(fikrah). Seluruhnya menjadi sarana invasi 
dari Barat—sebagai simbol kolonial dan 
imperialis—ke dunia Islam. Sejalan dengan itu, usaha Barat untuk 
melakukan invasi pemikiran—sebagai sarana fundamental konstruksi 
budaya masyarakat—ke dalam dunia Islam tidak pernah berhenti. Untuk 
itu, kita harus mengenal tahapan dan strategi mereka dalam melakukan 
ghazwul fikri ini.

Secara bahasa, ghazwah adalah serangan, serbuan atau invasi. Fikri 
berarti pemikiran atau pemahaman. Serangan atau serbuan di sini 
berbeda dengan serangan dan serbuan dalam qital (perang). Secara 

“Kita sebelum ini 
adalah serendah-
rendah kaum, lalu 
Allah memuliakan 

kita dengan 
Islam. Maka jika 
kita menuntut 

kehormatan dengan 
selainnya, Allah 
pasti kembali 

merendahkan kita”
(Umar ibnu Khattab 

al-Faruq)
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istilah, ghazwul fikri berarti penyerangan dengan berbagai cara terhadap 
pemikiran umat Islam guna merubah apa yang ada di dalamnya sehingga 
tidak lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal yang benar karena telah 
tercampur aduk dengan hal-hal tidak Islami.

Qital Ghazwah

Saling mengetahui siapa lawannya Sepihak, yang lain tidak menyadari 
kalau sedang diserang.

Banyak korban jiwa Relatif tidak ada

Membutuhkan dana yang besar Relatif membutuhkan dana sedikit

Hasilnya belum tentu ada. Hasilnya nyata terlihat dan berhasil

Efeknya terbatas. Efeknya dalam dan luas

Menurut al-Quran, pertempuran ini akan selalu terjadi hingga akhir 
zaman. Kaum intelektual muslim juga harus selalu waspada dan tetap 
berkomitmen kepada nilai Islam yang mendasari kehidupan. Setidaknya, 
ada tiga cara dalam ghazwul fikri ini. Pertama, menjauhkan umat Islam 
dari agama (dien)nya. “Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan 
kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu berbuat 
yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah begitu, tentulah 
mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia.” (Qs. al-Isra’[17]: 
73). “Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebagian apa apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu…” (Qs. al-Maidah [5]: 49). 

Kedua, berusaha memasukkan yang sudah kosong Islamnya ke 
dalam agama kafir. “Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu 
sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada 
kekafiran)” (Qs. al-Baqarah [2]: 217). Ketiga, Memadamkan cahaya 
Allah. “Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan 
mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan 
cahaya-Nya meskipun orang kafir benci” (Qs. al-Shaff [61]: 8)

Sementara itu, metode ghazwul fikri adalah, pertama, membatasi 
supaya Islam tidak tersebar luas. Paling tidak menggunakan empat 
tahapan: (1) Tasykik, yaitu proses pendangkalan atau membuat 
ragu-ragu dari kaum muslimin terhadap agamanya. (2) Tasywih, 

TABEL 2. Perbedaan antara makna dan praktek qital dengan ghazwah.
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yaitu pencemaran dan pelecehan. Usaha musuh-musuh Islam untuk 
menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam dengan 
menggambarkan Islam secara buruk. 

(3) Tadhlil (penyesatan), yaitu upaya orang kafir menyesatkan umat 
mulai dari cara halus sampai cara yang kasar. (4) Taghrib (pembaratan/
westernisasi), yaitu gerakan yang sasarannya untuk mengeliminasi Islam, 
mendorong kaum muslimin agar mau menerima seluruh pemikiran dan 
perilaku Barat.

Metode kedua adalah menyerang Islam dari dalam, setidaknya 
tiga metode yang ditempuh: (1) Penyebaran faham sekulerisme, yaitu 
usaha memisahkan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara. (2) Penyebaran faham nasionalisme sempit, yang akan 
membunuh ukhuwah islamiyah yang merupakan asas kekuatan umat 
Islam. (3) Pengrusakan akhlak para generasi muda Islam.

Secara kasat mata, sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam al-
Quran, ghazwul fikri akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi 
umat Islam, di antaranya adalah:

1. Umat Islam menyimpang dari al-Quran dan Sunnah. “Berkatalah 
Rasul, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran 
ini suatu yang tidak diacuhkan.” (Qs. al-Furqon [25]: 30).

2. Minder dan rendah diri. “Janganlah kamu bersikap lemah, dan 
janganlah pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-
orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (Qs. Ali Imran [3]: 139).

3. Ikut-ikutan. “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kau 
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.” (Qs. al-Isra’ [17]: 36).

4. Terpecah belah. “…yaitu orang-orang yang memecah belah agama 
mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Qs. 
al-Ruum [30]: 32)

Mengutip pendapat Samuel Huntington (2002), kepentingan 
global Barat sesungguhnya adalah dominasi ekonomi dan politik atas 
seluruh negara non-Barat. Untuk melancarkan kepentingannya itu, 
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Barat memakai banyak cara, dari yang paling halus sampai yang paling 
berdarah-darah. Cara halus Barat mengukuhkan hegemoninya di 
antaranya melalui rezim pengetahuan. 

Rezim pengetahuan yang diciptakan Barat tidak memberi ruang yang 
bebas kepada pengetahuan lain untuk berkembang. Generasi terdidik 
di negara berkembang diarahkan sedemikian rupa menjadi agen dan 
penjaga sistem pengetahuan Barat. Dan bukan hanya cara berpikir saja 
yang diarahkan, tetapi gaya hidupnya pun dikendalikan. Inilah ghazwul 
fikri yang sebenarnya.

Hegemoni pengetahuan Barat terlihat jelas ketika kaum terdidik 
di negara berkembang dengan setia dan tidak sadar menyebarkan 
dan membela nilai-nilai dan institusi Barat seperti demokrasi, civil 
society, hak asasi manusia—tanpa menelaah dan menyesuaikan dengan 
keindonesiaan. Semua yang datang dari Barat diterima sebagai nilai-
nilai universal yang merupakan produk peradaban terbaik yang harus 
diikuti.

Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia 
yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, 
negara-negara berkembang, yang mayoritas Muslim, jelas menjadi 
korban. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat 
jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan yang 
didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi 
atas dua kelompok itu, dimana kelompok dominan sebagai the first class, 
bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan 
keluar dari kemelut ini ada dua yang ditawarkan beberapa kalangan, 
yaitu dialog atau melawan hegemoni.

Dialog adalah model penyelesaian yang dinilai paling sedikit 
menanggung resiko. Dialog ini mengasumsikan antara pihak yang 
terlibat konflik (Barat dan non-Barat–Islam) berada dalam posisi 
yang sejajar untuk mau saling mengerti satu sama lain. Negara-negara 
Barat harus mau mengakhiri sikap imperialis dalam segala bentuknya, 
termasuk proyek-proyek pos-kolonialismenya, dan mulai membangun 
relasi setara dan bersahabat. Kerjasama dan partisipasi hanya akan 
bermakna bila didasarkan keseimbangan kepentingan dan bebas dari 
hegemoni.

Cara yang kedua adalah melawan hegemoni itu dengan potensi 
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kekuatan yang ada. Cara melawan hegemoni yang paling fundamental 
adalah bersikap kritis terhadap berbagai pengetahuan yang 
dikembangkan oleh dan untuk kepentingan Barat. Sikap yang terlalu 
adaptatif—umat Islam Islam—terhadap yang datang dari Barat hanya 
akan semakin mengukuhkan hegemoni Barat di dunia Muslim. 

Sudah saatnya kaum Muslim di negara-negara berkembang bersikap 
kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat. Termasuk 
wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, 
harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi (hidden ideology) 
yakni neo-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi 
rakyat sangat luar biasa.

Memang patut untuk disayangkan sikap beberapa intelektual Muslim 
yang mengaku berfikir liberal tetapi sesungguhnya mereka telah menjadi 
terbaratkan. Misalnya saat mereka ramai-ramai menolak penerapan 
syariat Islam di Indonesia, yang mereka tawarkan tidak lain dan tidak 
bukan adalah syariat liberal yang jauh lebih menghancurkan bangsa 
ini. Karena syariat liberal pada dasarnya adalah pembuka dan sekaligus 
legitimasi rasional atas berbagai bentuk mutakhir penjajahan Barat atas 
negara berkembang, termasuk Indonesia.[]

E. GERAKAN DAKWAH MUSLIMAH KAMMI

Mengapa KAMMI perlu memperhatikan isu perempuan, itu bukah 
hal yang aneh. Selain secara statistik, jumlah kader perempuan yang 
lebih banyak di KAMMI, juga karena Islam sangat memperhatikan isu 
perempuan. Di era 1990-an, membicarakan masalah kesetaraan gender 
merupakan hal yang tabu di kalangan perempuan. Gagasan kesetaraan 
gender masih dianggap pemikiran yang kurang sesuai dengan Islam. 
Mustahil menyamakan peran laki-laki dan perempuan karena Allah 
menciptakan perempuan dan laki-laki itu berbeda secara fisik dan 
psikologi. Islam dan gerakan feminisme menjadi dua gerakan yang 
bertentangan. 

Gerakan Islam memandang gagasan feminisme bertentangan dengan 
syariat. Ayat yang selalu diperdebatkan adalah “al-rijaalu qowwamuna 
‘ala nisa.”  Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jadi, sangat 
dilarang seorang perempuan menjadi pemimpin di sebuah organisasi 
selama di sana masih ada laki-laki. Lebih baik memilih laki-laki meskipun 
kurang kafa’ah (mampu) daripada perempuan meskipun kafa’ah.
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Para feminis juga selalu mencibir tokoh-tokoh Islam yang beristri 
banyak dan membatasi ruang santriwati. Islam mengurung perempuan-
perempuan cerdas di rumah-rumah dan madrasah khusus. Setinggi 
apapun tupai melompat, akhirnya kembali ke sarangnya juga. Setinggi-
tinggi perempuan sekolah, akhirnya jadi ibu rumah tangga saja. Itulah 
pertarungan ideologi yang belum berujung hingga saat ini.

Sebagai sebuah gerakan ideologi, benturan terhadap berbagai 
pemikiran itu hal biasa. Pertanyaannya adalah di mana posisi gerakan 
dakwah muslimah KAMMI? Apakah muslimah KAMMI juga akan 
mengambil posisi yang berseberangan di ekstrem kanan?

Yang menarik dalam pertarungan pemikiran kesetaraan gender itu 
adalah bahwa fakta yang dibicarakan adalah sama. Perempuan tertinggal 
dalam hal pendidikan dari laki-laki. Buruh perempuan digaji lebih kecil 
dari laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan 
oleh laki-laki. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. 

Jika terjadi PHK besar-besaran, maka perempuan-perempuan 
bekerja untuk menghidupi keluarga. Akibat urbanisasi, perempuan-
perempuan desa pergi ke luar negeri, demi pendidikan anak-anaknya. 
Faktanya sama, tetapi gerakan perempuan masih berkutat dalam 
pertarungan ideologi. Sementara potret perempuan Indonesia tetap 
tidak banyak berubah.

E.1. Kiblat ke Konvensi CEDAW

Konseptualisasi feminisme berasal dari Barat pada abad ke-18 oleh 
Mary Wholestonecrat dalam tulisannya A Vindication of The Right of 
Women. Feminisme yang selama ini ditentang oleh gerakan dakwah 
Islam adalah gerakan feminisme radikal. Gerakan ini memposisikan 
laki-laki sebagai penindas perempuan. Cara pendang ini melahirkan 
konsep-konsep kesetaraan gender yang bersifat perlawanan terhadap 
laki-kali sehingga konsep ini kurang diterima masyarakat luas bahkan 
oleh perempuan sendiri.

Selain gerakan feminisme radikal, banyak pemikiran lain yang lebih 
moderat memandang laki-laki sebagai partner perempuan. Karena 
partner, maka pola relasinya harus saling menguntungkan. Pendekatan 
yang digunakan juga mengacu pada kesepakatan universal, misalnya 
hak asasi manusia (HAM).
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Saat ini jaringan gerakan perempuan di dunia bergerak mengacu 
pada Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan (CEDAW-Convention on the Elimination of all 
forms of Discrimination Against Women). Prinsip yang dipegang dalam 
CEDAW adalah non-diskriminatif, keadilan substansitif dan kewajiban 
negara. CEDAW disepakati tahun 1979 dan diratifikasi Indonesia dengan 
UU No 7 Tahun 1984.

Yang dimaksud diskriminasi menurut CEDAW adalah “pembedaan, 
pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 
mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau 
apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan 
mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

E.2. KAMMI dan Kesetaraan Gender

Konvensi CEDAW berisi tentang hak perempuan dalam bidang 
sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sama dalam 
perkawinan. Konvensi CEDAW adalah gerakan isu perempuan yang 
berkembang di dunia saat ini. Lalu di mana posisi KAMMI?

Gerakan dakwah muslimah KAMMI sudah semestinya menjadi 
gerakan terbuka, jika ingin melakukan transformasi gagasan dalam 
konteks keindonesiaan. Gerakan dakwah muslimah KAMMI semestinya 
bisa bersinergi dengan gerakan perempuan yang lain di Indonesia. 
KAMMI bisa bersinergi dalam isu-isu yang universal. 

Namun demikian, prinsip yang harus tetap dipegang adalah syariah 
Islam. Selama tidak bertentangan dengan syariah, KAMMI bisa 
berkolaborasi dengan gerakan perempuan yang lain. Dengan bersinergi, 
diharapkan perubahan yang dihasilkan akan memiliki pengaruh yang 
lebih signifikan.

Kekhasan dakwah muslimah KAMMI yang bisa dikembangkan 
adalah bahwa aktivis KAMMI didominasi generasi muda dari kelompok 
intelektual. Dengan demikian, KAMMI punya potensi untuk menjadi 
motor penggerak perjuangan perempuan di Indonesia bahkan di dunia 
Islam.
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Untuk memenuhi panggilan gerakan itu, dakwah muslimah KAMMI 
perlu lima hal pokok. Pertama, pembinaan kader. Aspek pembinaan 
mutlak diperlukan oleh kader KAMMI. Kebutuhan  pokok pembinaan 
kader adalah bagaimana kader KAMMI bisa mendidik keluarganya 
menjadi keluarga yang menegakkan Islam. Tugas itu sesungguhnya sangat 
strategis dalam gerakan perempuan. Jika dalam stigma perempuan tak 

perlu sekolah tinggi, bagaimana akan lahir 
anak-anak yang cemerlang jika ibunya tak 
memiliki pengetahuan yang luas. Seorang 
pemimpin besar akan lahir dari orang tua 
yang visioner. 

Untuk mengemban misi besar, 
diperlukan kader bervisi besar dan 
berkemampuan handal. Karena itu 
pengembangan potensi muslimah harus 
dilakukan secara sistematis dan kontinu. 
Pembinaan kader bisa dilakukan melalui 
halaqah-halaqah, seminar, diskusi, 

penerbitan dan berbagai pelatihan.

Kedua, pengembangan pemikiran. Sebagai sebuah gerakan 
pemikiran, maka KAMMI wajib melakukan kajian-kajian untuk menggali 
bagaimana Islam menyelesaikan masalah-masalah perempuan. 
Bagaimana menggali bagaimana Islam menjamin keadilan antara laki-
laki dan perempuan. Kajian-kajian tersebut didasarkan pada al-Quran, 
Hadits, Sirah dan ijtihad para ulama. Jika KAMMI tak memiliki basis 
ideologi dalam bidang gerakan pembebasan perempuan, maka KAMMI 
bisa terseret gerakan ideologi yang lain—baik ekstrem kiri maupun 
kanan. 

Kajian-kajian ilmiah tentang isu-isu aktual perempuan, misalnya 
soal diskriminasi dan hak asasi manusia atau tentang kiprah perempuan 
di dunia politik. Tentu saja kaum feminis ada yang mengatakan bahwa 
agama merupakan salah satu kendala dalam upaya pencapaian kesetaraan 
gender, maka tugas KAMMI adalah untuk meluruskan hal itu. Jika tidak 
ada pemikiran baru soal bagaimana Islam memperlakukan wanita, maka 
fakta-fakta lapangan bahwa selalu ada diskriminasi perempuan dalam 
syariah Islam itu akan selalu terdengar.

Salah satu fenomena menarik dalam sebuah pertemuan peneliti, 

“Tentu saja kaum 
feminis ada yang 

mengatakan 
bahwa agama 

merupakan salah 
satu kendala dalam 
upaya pencapaian 
kesetaraan gender, 
maka tugas KAMMI 

adalah untuk 
meluruskan hal itu.”
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dikatakan bahwa sebagian besar Perda Syariah di Indonesia diskriminatif 
terhadap perempuan. Bukahkah Islam agama yang sempurna? Tidak 
mungkin Allah menciptakan sebuah aturan yang bertentangan dengan 
nilai kemanusiaan. Namun demikian, bantahan itu perlu dituliskan 
dalam sebuah konsepsi yang jelas bukan hanya sangkalan atas pemikiran 
para feminis.

Jadi, harus ada konseptualisasi kesetaraan gender dalam Islam 
yang jelas berdasarkan al-Quran, Hadist, Sirah dan Ijtihad para ulama. 
Sesudah itu kemudian perlu ada konseptualisasi gerakan dakwah 
muslimah yang diperjuangkan. Konsep inilah yang nanti akan menjadi 
sarana komunikasi dalam bersinergi dengan gerakan pemikiran gender 
yang lain.

Ketiga, penyebaran pemikiran (nasyr al-fikroh). Setelah melakukan 
kajian, penelitian tentang kesetaraan gender yang diperjuangkan, 
KAMMI perlu melakukan penyebaran pemikiran. Semakin banyak 
orang tahu tentang gerakan perempuan KAMMI, semakin terbuka ruang 
kerjasama yang bisa dimanfaatkan. Semakin sering berbenturan dengan 
gerakan yang lain, semakin tajam pemikiran. Karena sebuah gagasan 
perubahan harus diuji seberapa efektif untuk menyelesaikan persoalan 
dan seberapa luas konsep tersebut diterima sebagai sebuah kebenaran.

Penyebaran pemikiran bisa dilakukan dengan membuat penerbitan, 
menulis di media cetak, seminar, diskusi online, atau ikut dalam 
pertemuan internasional yang membahas permasalahan gender.

Keempat, advokasi masalah perempuan. Selain kajian-kajian, 
KAMMI perlu untuk melakukan kegiatan advokasi langsung 
permasalahan perempuan. Advokasi bisa dua macam; pelayanan 
langsung pada perempuan yang menjadi korban dan mendorong 
perubahan kebijakan responsif perempuan. Keduanya penting untuk 
membangun gerakan yang mengakar. 

Kegiatan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan perempuan 
penting untuk membangun sensitivitas terhadap persoalan yang 
sesungguhnya. Langkah ini merupakan langkah jangka pendek yang 
diperlukan. Gerakan pemikiran memerlukan praktek langsung di 
lapangan, supaya gagasan perubahan itu tak jadi menara gading. 

Program ini juga bisa menjadi solusi jumudnya perjuangan ketika 
gerakan pemikiran ini berbanturan dengan kondisi yang  ada sehingga 
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seakan-akan tak ada hasil. Bersentuhan langsung dengan diskriminasi 
itu sendiri akan menjadi sarana ideologisasi gerakan bagi para kader.

Program yang tak kalah penting adalah advokasi kebijakan. KAMMI 
sebagai gerakan politik memiliki kemampuan untuk mendorong adanya 
perubahan kebijakan oleh negara. Keadilan gender harus dilembagakan 
dengan berbagai peraturan, prosedur dan tata pemerintahan dari tingkat 
pusat hingga pemerintah lokal. Advokasi UU Pornografi merupakan 
salah satu contoh gerakan perempuan di Indonesia.

Kelima, pemberdayaan perempuan sebagai langkah preventif jangka 
panjang dan pembangkitan kesadaran perempuan itu sendiri. Ini bukan 
bermaksud menyaingi laki-laki dalam tanggungjawabnya memberikan 
nafkah bagi kaum perempuan—bagi yang sudah berkeluarga. Ratna 
Megawangi (1999) menerangkan bahwa ada dua kelompok besar dalam 
diskursus feminisme mengenai persoalan gender, dan keduanya saling 
bertolak belakang. Pertama adalah feminis yang mengatakan, konsep 
gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin 
tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku dalam tataran 
sosial. 

Namun ada juga sekelompok feminis yang lainnya yang menganggap 
bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap 
konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu 
ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender. Jadi kalau dilihat dari sini, 
para pegiat feminisme juga masih terpecah-pecah dalam menafsirkan 
persoalan gender itu sendiri. 

Hal ini bukan bermaksud mengamini ajaran kaum feminis yang 
sedang berkembang pesat, namun di sini para muslimah KAMMI lebih 
melihat dari realita, kebutuhan, dan kenyataan yang ada. Seringkali kita 
hanya mendengar isu penolakan terhadap persoalan feminisme serta 
konsep kesetaraan gender yang telah digulirkan, namun terkadang 
perlakuan berkebalikan, kita sendiri tak pernah mau tahu dengan akar 
permasalahan yang seringkali melilit para erempuan dewasa ini. 

Peran dan kontribusi muslimah KAMMI sangatlah dibutuhkan 
dalam usaha peningkatan kualitas perempuan Indonesia. Kontribusi 
yang tidak hanya berupa sumbangsih analisis dan pemikiran, namun 
juga implementasi konkret. Salah satu persoalan perempuan  yang kerap 
menjadi permasalahan klasik penindasan perempuan yang sampai saat 
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ini belum terselesaikan. Gerakan ini memang sudah sering disuarakan, 
namun jika benar-benar terimplementasikan, maka akan bisa menjadi 
langkah preventif jangka panjang perempuan-perempuan bangsa ini 
untuk semakin memantapkan diri di segala situasi dan kondisi. 

Sebuah keharusan bagi muslimah KAMMI sebagai salah satu 
elemen perempuan intelektual bangsa, dapat mengambil peran ini. 
Setelah empat tahapan di atas—yaitu pembinaan kader, pengembangan 
pemikiran, penyebaran pemikiran, dan tataran advokasi—maka perlu 
ada gerakan nyata dan menyentuh dalam upaya memberi bekal skill 
terhadap perempuan Indonesia sebagai langkah menuju kemandirian 
perempuan.

Muslimah KAMMI harus sadar, bahwa tidak selamanya di sebelah 
seorang perempuan akan selalu ada laki-laki yang mendampinginya, ini 
kerap baru disadari ketika muslimah dihadapkan dengan permasalahan 
di lapangan, ada perempuan yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) 
hanya karena mereka tidak berdaya ketika suami mereka sakit keras 
atau telah meninggal dunia, mereka tidak terlatih untuk mandiri dan 
kerap tak mempunyai skill untuk sebuah gantungan hidupnya bersama 
dengan keluarganya. Pastinya kita akan miris saat melihat realita itu. 

Satu contoh persoalan perempuan itu, muslimah KAMMI harus 
tetap mempertahankan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu 
solusi nyata. Memang gagasan ini tidak baru, bahkan tergolong klasik, 
namun sebagai kaum intelektual, muslimah KAMMI tentunya harus bisa 
mengawal agar benar-benar terwujudnya pemberdayaan perempuan 
Indonesia ini. 

Secara teknis Muslimah KAMMI bisa terjun ke lapangan untuk 
memberikan sosialisasi awal menuju perempuan berdaya ini, memberikan 
penyadaran tentang pentingnya perempuan berdaya. Selanjutnya 
pemberian bekal pelatihan-pelatihan maupun pendampingan kelompok-
kelompok perempuan yang bersinergi dengan pihak-pihak terkait, baik 
swasta maupun pemerintahan. Sehingga diharapkan meskipun hanya 
tinggal di rumah, setidaknya mereka sudah mempunyai bekal dan 
bahkan bisa tetap menghasilkan sesuatu, terutama dalam membantu 
perekonomian keluarganya. Sebagaimana ucapan istri terkasih Baginda 
Rasul, Aisyah ra., “Tidak ada celanya aku tinggal di rumah, tetapi yang 
aku lakukan ini untuk kebaikan manusia”.[]





HARDWARE 
GERAKAN
HARDWARE 
GERAKAN

“Saya tak pernah berbohong. 
Setiap orang berbohong karena takut 

pada sesuatu. Saya tak pernah takut pada 
apa pun!”

—John Gotti, The Last Don

  Pemerintahan Mahasiswa
  Fikih Demonstrasi dan 

Aksi Massa
  Manajemen Forum dan 

Persidangan
  Teknik Propaganda dan 

Media Massa
  Pengantar Advokasi 

Anggaran

Bagian TigaBagian Tiga





107Bagian 3 : Hardware Gerakan

L
AYAKNYA komputer, harus ada perangkat teknis untuk 
mengoperasikannya. Bagian itu adalah hardware, benda yang 
tampak fisik dan menjadi sarana operasional sistem yang di-
install dalam komputer itu. Gerakan ini pun demikian, butuh 

kemampuan teknis untuk mengoperasikan ideologi, paradigma, gagasan 
intelektual, dan pandangan politiknya.

Beberapa kasus kegagapan penerjemahan teknis gerakan membuat 
organisasi cacat di mata umum. Soal publikasi yang tidak merata, aksi 
yang sporadis atau komunikasi antar gerakan yang tidak lancar, adalah 
beberapa persoalan yang kadang jadi perdebatan. Hampir seluruh 
gerakan mahasiswa mengalami hal yang sama.  Maka, izinkan saya 
mengurai beberapa hal terkait kemampuan teknis ini, yaitu pemahaman 
demonstrasi, kemampuan manajemen konflik, negosiasi, lobi dan sedikit 
soal jurnalistik.

A. PEMERINTAHAN MAHASISWA

Mengapa harus repot-repot berpolitik di kampus? Untuk apa 
membentuk partai mahasiswa, membiayai, meneguhkan dengan 
seluruh tenaga, pikiran dan waktu kita? Untuk apa bertarung dan 
memperebutkan pengaruh dari seluruh kawan-kawan mahasiswa kita? 
Tidakkah cukup dakwah menggunakan bil-hal, bil-lisan, dan bil-qolam; 
tanpa harus gontok-gontokan dengan organisasi lain? Tidakkah cukup 
berdakwah secara kultural dan fardhiyah? 

Ada banyak pertanyaan yang harus diajukan, sebelum kita benar-
benar mantap untuk masuk dalam kancah politik kampus. Karena 
memang banyak orang yang sudah merasa risih dengan istilah politik. 
Terbukti, sedikit sekali persentase mahasiswa yang mau memberikan 
suaranya dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemira/Pemilwa). 

Perlu diadakan pembacaan komprehensif terhadap realitas kampus 
dan paradigma gerak kita. Hal itu merupakan suatu yang sangat penting, 
dengan adanya paradigma dan pembacaan, maka stratak (strategi dan 
taktis) dalam perjuangan akan mendapat arah yang jelas.

A.1. Urgensi Politik Kampus

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kampus adalah tempat lahirnya 
cadangan pemimpin masa depan bangsa. Sejarah telah membuktikan 



Ijtihad Membangun Basis Gerakan108

“Sejarah telah 
membuktikan 
bahwa tokoh-

tokoh besar dan 
berpengaruh pernah 

digembleng di 
kampus. Soekarno-

Hatta misalnya. 
Kedua tokoh ini 

menjadi founding 
father bangsa ini 

dan menjadi tokoh 
sentral dalam 

sejarah pergerakan 
kemerdekaan bangsa 

Indonesia.”

bahwa tokoh-tokoh besar dan berpengaruh pernah digembleng di 
kampus. Soekarno-Hatta misalnya. Kedua tokoh ini menjadi founding 
father bangsa ini dan menjadi tokoh sentral dalam sejarah pergerakan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Kampus sebagai miniatur suatu negara, 
menjadi tempat yang layak, karena di dalamnya terjadi proses kaderisasi 
untuk menyemai benih-benih pemimpin bangsa. 

KAMMI sebagai organisasi yang 
berbasis ekstra kampus harus mampu 
memanfaatkan potensi ini. Untuk 
memainkan peran itu, ada beberapa hal 
yang harus dilakukan oleh KAMMI dalam 
mengoptimalkan perannya di ranah politik 
kampus. 

Pertama, penguatan kaderisasi. 
Pembentukan kader yang memiliki kualitas 
intelektual dan kepahaman siyasah 
(politik) serta pengetahuan organisasi 
yang mapan mutlak dilakukan dilakoni 
oleh KAMMI. Proses kaderisasi tidak lagi 
terfokus atau bermain pada wilayah masjid 
kampus, sudah saatnya kaderisasi politik 
diserahkan sepenuhnya kepada KAMMI. 

Sebagai sebuah organisasi politik mahasiswa, tentunya KAMMI harus 
mempertegas posisinya serta lebih cerdas memainkan perannya dalam 
hal keterlibatan pada tataran kebijakan kampus. Untuk itu, penguatan 
basis kader adalah syarat mutlak untuk terlibat politik kampus termasuk 
dalam hal keterlibatannya di struktur lembaga kemahasiswaan. 

Kedua, terlibat dalam struktur lembaga internal kemahasiswaan. 
Hal ini perlu, mengingat kebutuhan dakwah kampus sebagian besar 
sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya birokratis 
atau berasal dari struktur kelembagaan. Oleh karenanya, membangun 
komunikasi yang baik dan intens dengan tokoh-tokoh mahasiswa dan 
penentu kebijakan di tingkat lembaga kemahasiswaan adalah suatu 
keharusan. 

Ketiga, membangun komunikasi dan membuka jaringan dengan 
pihak pengambil kebijakan di tingkat fakultas dan universitas. Dan 
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yang tak kalah pentingnya juga adalah membangun komunikasi dengan 
perangkat kampus yang lainnya seperti unit kegiatan mahasiswa (UKM) 
dan majalah kampus maupun radio kampus. Hal ini perlu, mengingat 
misi dakwah lewat jalur politik yang kita bawa tersebut dengan cepat 
akan diterima oleh semua elemen kampus. 

Keempat, membangun ketokohan. Disadari atau tidak, ketokohan 
merupakan suatu hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat 
penerimaan terhadap suatu organisasi yang diwakili. KAMMI pun harus 
melakukan hal serupa. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
memunculkan ketokohan. Misalnya melalui forum diskusi, bedah buku, 
seminar dan menyampaikan gagasan sert ide-ide cerdas melalui media, 
baik di tingkat kampus maupun media massa atau bila perlu dengan 
menulis dan menerbitkan buku. 

A.2. Format dan Prinsip Dasar

Kini, gerakan organisasi kemahasiswaan kembali marak. Kampus-
kampus seperti menemukan kembali roh perjuangannya yang lama 
hilang sejak proses depolitisi kehidupan kampus lewat NKK/BKK seperti 
yang telah diulas pada bagian awal buku ini. PP No. 61 tahun 1999 
tentang Otonomi Kampus telah dikeluarkan, walaupun secara umum 
masih terlalu banyak cacat. Pemerintah juga tidak serepresif masa NKK/
BKK dulu. 

Setelah pembubaran Dema (Dewan Mahasiswa) yang mempunyai 
pengaruh strategis politik, maka peranan gerakan intra kampus pasca 
tahun 1998 diambilalih oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Peran 
BEM cukup signifikan, baik untuk lingkup nasional, regional, maupun 
untuk internal kampus itu sendiri. 

Di era sekarang, aliansi BEM yang mengemuka adalah BEM SI 
(Seluruh Indonesia), BEM Nusantara, BEM Jabotabek BEM Joglosemar 
juga FKMJ. Walau dengan agenda yang berbeda namun semuanya 
berpijak dari parameter yang sama yaitu reformasi. Ke depan, peran 
strategis politis ini seharusnya juga dimainkan oleh lembaga-lembaga 
formal kampus lainnya seperti pers mahasiswa, atau kelompok studi 
profesi. 

Depolitisasi dan karantina kehidupan kemahasiswaan pasca NKK/
BKK era 1970-an sampai 1990-an, telah menjadi cambuk bagi mahasiswa 
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untuk bangkit, melakukan revivalisasi dalam merebut kedaulatan. 
Atas dasar kemurnian hati, kedaulatan, dan kebersamaan mahasiswa 
serta kebebasan akademis dan intelektualitas yang berkesusilaan dan 
berkemanusiaan, maka mahasiswa sebagai bagian dari student world 
harus melakukan revitalisasi lembaga mahasiswa, salah satunya melalui 
pemilu kampus.

Menarik sekali, jika mencermati pergerakan mahasiswa sekarang ini. 
Ide-ide revolusi sistemik, pemerintahan rakyat miskin, pemerintahan 
kaum muda (junta pemuda) dan lain-lain, ini merupakan tawaran segar 
yang tentu saja memerlukan telaah yang cukup mendalam. Salah satu 
di antara yang menarik adalah pra wacana atas student government 
(pemerintahan mahasiswa/negara mahasiswa). 

Dia diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa 
dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, 
dimana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh 
disederhanakan maka student government adalah gerakan mahasiswa 
yang dilembagakan. 

Agaknya perlu diambil kesepakatan bersama seperti apakah format 
negara mahasiswa itu. Ada beberapa variasi yang bisa disampaikan 
mengenai hal ini. Pertama, student government merupakan bentuk 
pemerintahan yang mengambilalih kekuasaan sehingga unsur-unsur 
kekuasaan dan kekuatan negara akan dikuasai mahasiswa, hal ini tak 
lepas dari keprihatinan semakin tidak jelasnya reformasi. 

Kemudian yang kedua, student government diberi kesempatan 
untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem 
kekuasaan namun tidak seluruhnya. Sedangkan yang ketiga, student 
government merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri yang di 
dalamnya mempunyai bentuk sama atau mirip dengan bentuk negara. 
Yang terakhir inilah yang barangkali menjadi entry point student 
government dalam patron reformasi. Selain dari bentuk lembaga 
tersebut, juga perlu dipikirkan bentuk material, substansi dan prinsip 
dasarnya. 

Student government mempunyai paling sedikit lima prinsip dasar, 
yakni moralitas, intelektualitas, politis, independen dan sejajar. Masing-
masing perlu dikritisi untuk memperoleh gambaran yang ideal tentang 
konsep yang sedang dibahas ini.
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Pertama, student government berpatron pada gerakan moral. 
Sebelum ide gerakan mahasiswa ini kita kembangkan lebih jauh, 
agaknya kita perlu lebih bijaksana untuk becermin pada diri kita sendiri 
dahulu. Gerakan mahasiswa, terlepas dari ideologinya, dilahirkan dan 
dibesarkan oleh mahasiswa itu sendiri yang sedikit banyak terpengaruh 
oleh suasana lingkungan dan latar belakang akademis. Dengan kata lain, 
mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa.

Secara umum masyarakat memandang mahasiswa sebagai bagian 
kecil dari komunitas terdidik dari bangsa ini. Tapi yang menggelikan 
tidak semua mahasiswa, namun mungkin cukup banyak, yang kurang 
menyadari anugerah yang telah disandangnya.

Sebuah ironi ketika mahasiswa meneriakkan slogan-slogan moralitas 
tatkala mahasiswa yang lain kelakuannya tidak bermoral. Seks bebas, 
aborsi, pergaulan tanpa batas, narkoba, ayam kampus dan tindak pidana 
adalah fenomena yang tidak bisa begitu saja dihilangkan dari ingatan. 
Jika mahasiswa seperti ini yang diberi kesempatan memegang kendali, 
apa jadinya?

Kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual. 
Gerakan mahasiswa yang berkarakter intelektual memang diharapkan 
menghasilkan rumusan dan solusi konkret permasalahan bangsa sesuai 
dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Jika harapan ini terlaksana 
maka sebuah kebahagiaan bagi masyarakat. Mahasiswa menjadi bagian 
komunitas yang peduli terhadap rakyat yang miskin dan tertindas.

Konsepsi intelektual yang perlu dikembangkan adalah konsep 
intelektual profetik. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai gerakan yang 
meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal; gerakan 
yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip 
kemanusiaan yang universal; gerakan yang mempertemukan nalar akal 
dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, 
pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik.

Dengan konsep ini, maka gerakan mahasiswa akan menjadi patron 
bagi masyarakat untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. 
Namun celakanya, konsep pendidikan yang ditawarkan saat ini lebih 
mementingkan kebutuhan pragmatis. Hasilnya adalah mahasiswa 
berlomba-lomba untuk menyelesaikan studinya sebelum batas akhir 
yang seringkali membawa dampak pada keengganan mahasiswa untuk 
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ikut dalam pergumulan membicarakan masyarakat yang teraniaya, 
apalagi, berorganisasi dengan aktif.

Ketiga, student government merupakan gerakan politik. Sebagai 
gerakan politik mempunyai arti menjalankan fungsi kontrol (oposisi) 
terhadap kebijakan, baik kampus maupun negara. Hal ini lebih berarti 
jika ada jalinan antar gerakan mahasiswa, paling tidak jika ada isu/
musuh bersama, biasanya mahasiswa bersatu. 

Turunnya Soeharto pada tahun 1998 merupakan salah satu contoh 
betapa kuatnya gerakan mahasiswa tatkala bersatu. Namun pasca 
lengsernya Soeharto, gerakan mahasiswa tidak lagi mempunyai 
kesamaan terutama dalam hal strategi apa yang akan digunakan dalam 
melaksanakan agenda reformasi.

Untuk mengokohkan peran politik ekstra parlementer, student 
government bisa menggunakan strategi: (1). Mempengaruhi dan berupaya 
berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. (2). Mengawasi dan 

memantau pelaksanaan kebijakan publik 
(3). Memberikan penilaian dan advokasi 
terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Keempat, student government bersifat 
independen. Independen mempunyai arti 
tidak terpengaruh kepentingan kelompok 
tertentu terutama di luar mahasiswa. 
Sejarah Orde Lama memberikan pelajaran 
kepada kita bahwa partai politik pun 

ternyata mempunyai kepentingan dengan menggarap mahasiswa. tidak 
heran jika pada masa itu ada anggapan jika HMI adalah alat perjuangan 
Masyumi, NU dengan PMII-nya, PNI dengan GMNI-nya, PKI dengan 
CGMI-nya. Hendaknya, pada masa kini, citra KAMMI tidak selalu identik 
dengan PKS. Ini penting sebagai catatan gerakan mahasiswa tarbiyah.

Meskipun memang, tidak dapat dipungkiri bahwa ekspresi gerakan 
mahasiswa adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi 
politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai 
gerakan politik yang berbasis moral, gerakan mahasiswa tidaklah 
berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan 
maupun kadernya.

Masa-masa awal Orde Baru pasca tumbangnya Presiden Soekarno di 

“Hendaknya, pada 
masa kini, citra 

KAMMI tidak selalu 
identik dengan 
PKS. Ini penting 
sebagai catatan 

gerakan mahasiswa 
tarbiyah.”
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beberapa lembaga formal intra kampus, seperti di Universitas Indonesia 
telah terjadi pertentangan yang cukup hebat antara aktivis-aktivis 
mahasiswa yang berhaluan independen dengan mereka yang berafilisasi 
kepada lembaga ekstra kampus. Hal ini barangkali menjadi perdebatan 
yang terus menerus mengenai peran dari lembaga-lembaga ekstra 
kampus ini. 

Kelima, student government sejajar dengan pihak mana pun. 
Hal ini adalah sebuah keberanian dari gerakan mahasiswa yang akan 
menjadi bahasa perjuangannya. Sehingga dengan pihak manapun 
gerakan mahasiswa mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Hal ini 
membutuhkan keterlibatan mahasiswa secara luas. Namun, apa dikata, 
jika ternyata mahasiswa—bahkan secara umum—bersikap apatis, masa 
bodoh terhadap kondisi kampusnya. Perlu energi yang besar untuk 
merubah paradigma berfikir. Sehingga untuk menghadapi pihak-pihak 
di luar maka mahasiswa harus mengatasi kondisi internal mereka 
sendiri. Jadi membutuhkan energi dua kali.

Lima prinsip dasar di atas merupakan basis bagi pengembangan 
student government di sebuah kampus, maupun jaringan antar kampus. 
Dengan adanya proses internalisasi lima prinsip dasar ini, maka gerakan 
mahasiswa dengan seluruh elemen yang dimilikinya, akan menjadi 
kekuatan pressure group yang efektif terhadap decision maker, baik 
di kampus maupun negara. Selain itu, kinerja lembaga di student 
government tersebut akan mendapat arah yang jelas.

A.3. Keuntungan dan Strategi

Perlu dibentuk pemahaman yang benar akan politik kampus. 
Pengertian yang sebenarnya mengenai politik dalam Islam, akan 
membawa pada keteguhan gerak dalam menghadapi segala mihnah 
yang menghadang. Memahami bahwa siyasah adalah sebuah wasilah 
untuk tahqiq ahdaf al-da’wah (meneguhkan tujuan-tujuan dakwah). 
Sehingga politik kotor adalah persoalan mental pelaku, dan bukan 
strategi perjuangan.

Berikut beberapa keuntungan memasuki arena politik kampus. 
Pertama, dengan membuat partai kampus dan aktif dalam kegiatan 
politik kampus, maka ada kesempatan menyuarakan kepentingan kita 
dan mayoritas mahasiswa konstituen. Secara praktis, tujuan-tujuan 
dakwah akan tersampaikan dalam mimbar legislatif. 
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Kedua, dengan mendudukkan wakil mahasiswa di Senat Mahasiswa, 
maka kebijakan kampus dapat kita awasi, kontrol dan rekomendasikan. 
Ketiga, mengawali kultur positif tentang pengelolaan lembaga 
mahasiswa, dengan mengembangkan kultur jujur dan amanah, maka 
mahasiswa konstituen akan benar-benar merasa terwakili dan diayomi, 
di sinilah nilai dakwah terinternalisasi.

Untuk memaksimalkan sebuah kemenangan, maka perlu memikirkan 
strategi yang paling menguntungkan bagi dakwah—dengan catatan tidak 
terseret dalam gelombang pragmatisme. Strategi yang sebagaimana 
digunakan Rasul dahulu, yaitu al-tahalluf (koalisi) dengan kekuatan 
perubah dalam struktur masyarakat. Akumulasi kekuatan perubah akan 
menjadi pressure group paling efektif.

Dalam siyasah, terdapat manhaj perjuangan di tingkat parlemen. 
Biasa disebut sebagai musyarakah ijabiyah banna-ah (partisipasi positif 
konstruktif). Dengan metode itu, maka elemen dakwah yang berpolitik, 
akan terlibat secara maksimal dalam pemberian masukan bagi eksekutif 
dan pemberlakuan—atau penolakan—sebuah kebijakan. 

Jika elemen dakwah di kampus sudah siap untuk masuk dalam pusaran 
politik kampus, maka seyogyanya pertanyaan-pertanyaan pada point 
di atas, sudah tidak lagi dilontarkan. Memasuki wilayah politik berarti 
siap dengan segalanya. Ingat akan Thariq bin Ziyad di tepi Andalusia 
yang membakar kapal anak buahnya dan meneguhkan perjuangan di 
depan mata. Mungkin sekarang saatnya kita teriakkan, “Jangan pernah 
mundur walau setapak, karena mundur adalah pengkhianatan!”[]

A.4. Bagan Sejarah Mahasiswa

Berikut adalah bagan sejarah yang dilalui gerakan mahasiswa 
semenjak “bulan madu” dengan tentara pada 1966, sampai “pertempuran 
dahsyat” dengan tentara pada 1998. Bagan ini dikutip dari M. Fadjroel 
Rahman, Pelopor dan Pengawal Revolusi Demokrasi: Gerakan 
Mahasiswa Sebagai Gerakan Politik Nilai, PSJ, 2001.
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B. FIKIH DEMONSTRASI DAN AKSI MASSA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan demonstrasi 
adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik protes 
itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. 
Dia juga biasa disebut dengan istilah “unjuk rasa”. Ensiklopedi 
Britannica online memberikan definisi demonstrasi dengan a public 
display of group feelings toward a person or cause.

Sementara aksi massa dimaknai sebagai, mass action is all of amount 
activities that is participating to many people by political target. 
Kurang lebih dapat diartikan, aksi massa adalah segala aktivitas yang 
melibatkan beberapa orang untuk tujuan politik. Tentunya maksud dari 
tujuan politik di sini sangatlah luas, bukan pemahaman parsial saja yang 
telah tereduksi dan terdistorsi.

Aksi massa menjadi metode perjuangan yang mengandalkan 
kekuatan massa dalam menekan pemerintah atau pihak lain, untuk 
mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. 
Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah 

TABEL 3. Gerakan mahasiswa dari masa ke masa.
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kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi 
massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial 
yang berjalan dalam masyarakat.

Di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, demonstrasi 
menjadi sebuah cara bagi orang-orang lemah yang terbungkam untuk 
menyuarakan inspirasi kepada pihak yang kuat. Secara khusus di 
Indonesia semenjak demo akbar yang digelar mahasiswa menurunkan 
Presiden Soeharto pada 1998 lalu, demonstrasi selalu menjadi kejadian 
yang menghiasi berita-berita harian masyarakat Indonesia.

Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan 
massa akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi 
mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan 
dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan.

B.1. Adakah Demonstrasi dalam Sirah?

Dalam Bahasa Arab, demonstrasi kadang diterjemahkan dengan 
muzhaharah dan juga masirah (long-march). Dua kata yang hampir 
mirip tetapi dalam pandangan Islam memiliki muatan hukum yang 
tidak sama. Jika yang pertama sering mendekati pada hukum haram 
(hurmah)—karena kadang diikuti pengrusakan, yang kedua seakan 
sangat jelas diperbolehkan (ibahah)—karena selain olahraga, juga 
menunjukkan kekuatan muslim.

ANTI-NUKLIR—Mengenakan pakaian mirip roket nuklir, demonstran anti nuklir.
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Jika kembali pada al-Quran, dua kata tersebut dengan arti 
sebagaimana definisinya di atas tidak dapat kita temukan, meskipun kata 
muzhaharah dan masirah dengan definisi lain dapat dijumpai. Begitu 
juga di dalam hadits Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi 
adalah sebuah fenomena baru yang muncul karena ada kebebasan 
berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin 
sengaja tidak didengarkan.

Sebetulnya, memang agak sulit untuk mencari padanan kata “aksi 
massa” (mass action) dalam Bahasa Arab—sebagai bahasa perumus 
hukum Islam. Akan tetapi, setidak-tidaknya pengertian aksi massa 
meliputi tiga esensi: pertama, muasharah (solidarity action) yaitu aksi 
solidaritas atau keprihatinan bersama. Kedua, mudzaharah (show of 
force) yaitu aksi yang tujuannya untuk kekuatan atau unjuk sikap. Ketiga, 
mubadarah (show of emotion) yaitu aksi sebagai ekspresi dari gejolak 
emosi massa.  Bisa juga berupa mobilisasi umum atau apel akbar. 

Ketiga esensi ini sebenarnya telah lazim dilakukan oleh kalangan 
kaum muslim, namun dalam format yang agak pasif, misalnya 
tablig akbar, pengajian akbar dan Sholat Ied.  Sifat lain yang kadang 
mengurangi greget-nya adalah adanya kecenderunagn komunikasi satu 
arah (hanya parade ceramah dari para ustadz sebagai orator), ditambah 
lokasinya yang terbatas. Dari ketiga jenis aksi tersebut, tentunya cara 
mengaturnya berbeda satu sama lain. Sedangkan dalam aksi massa atau 
demonstrasi, ada beberapa model aksi seperti aksi diam, aksi duka, aksi 
do’a, aksi pawai atau karnaval, aksi teatrikal, dan aksi mimbar bebas. 
Kadang-kadang dari berbagai model aksi tersebut bisa dikolaborasikan 
satu sama lain.

Dalam sejarah Rasulullah Saw. dan kepemimpinannya selama di 
Makkah dan Madinah, kita belum pernah membaca kejadian demonstrasi 
yang menuntut Rasulullah atas hak atau kebijakannya. Karena 
Muhammad memang seorang Rasul dan pemimpin yang telinganya 
sepenuhnya diberikan untuk mendengarkan umat yang dipimpinnya. 
Sungguh, beliau dalam hal ini adalah contoh bagi para pemimpin. 

Namun, sebaliknya, ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh 
Rasulullah beserta para sahabatnya yang mirip dengan demonstrasi 
seperti yang muncul di media-massa. Kejadian-kejadian itu antara 
lain: pertama, kisah yang diceritakan Imam as-Suyuthi dalam Kitab 
Tarikh Al-Khulafa’ halaman 114. Tatkala umat Islam di Makkah sedang 
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berkumpul di rumah Al-Arqam, Umar bin Khaththab yang saat itu 
masih kafir tiba-tiba datang dan meminta izin masuk. Lalu, Rasulullah 
menemuinya, Umar menyatakan masuk Islam. Spontan terdengar takbir 
seluruh penghuni rumah.

“Bukankah kita berada di atas kebenaran, Ya Rasulullah? Lalu, 
mengapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi?” gugat Umar saat 
melihat sahabat terdiam di dalam rumah. Saat itu, kemudian semua 
sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu dipimpin Umar 
bin Khaththab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul Muththalib. 
Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka’bah di Masjidil Haram. 
Orang-orang kafir Quraisy terpana menyaksikannya.

Kejadian tersebut—yang diadopsi juga oleh film The Message yang 
dibintangi salah satunya Anthony Queen—dalam terminologi di atas, 
adalah masirah atau long-march yang jelas diperbolehkan. Atau bahkan 
dianjurkan jika dalam kondisi tertekan, sementara kita dalam posisi 
lemah, seperti kondisi umat Islam saat pertama kali dakwah di Makkah 
yang ditekan oleh kaum Quraisy.

Kedua, kisah yang diceritakan Ibnu Katsir dalam Kitab Tafsir Ibn 
Katsir halaman 350. Ketika itu, turun perintah dari Allah SWT kepada 

TAUHID—Demonstrasi memperingati 1 Muharram. Tahun baru Islam, 
mengusung bendera Rasulullah, kembali ke nilai dan simbol Islam.
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Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan (Qs. asy-Syu’ara: 
214), beliau kemudian memanggil seluruh kerabatnya dan kabilah-
kabilah di Makkah untuk berkumpul di Bukit Shafa. Setelah berkumpul, 
beliau kemudian berorasi tentang agama yang dibawanya secara 
argumentatif dan logis. 

Meskipun ini dilakukan Rasulullah sendiri, tetapi orasi tentang 
Islam dan dakwahnya dengan mengumpulkan penduduk Makkah 
ketika itu mirip dengan demonstrasi yang terjadi sekarang. Jelas sekali 
maksudnya, bahwa Rasulullah ingin menyuarakan “suara Allah” yang 
selama ini ditekan dan disembunyikan.

Ketiga, kisah dalam Kitab Uyûn al-Atsar halaman 185. Pada 
waktu umrah qadha tahun tujuh Hijriyyah, Rasulullah datang bersama 
sahabat Muhajirin dan Anshar ke Makkah untuk melakukan umrah yang 
sempat dilarang oleh kaum Quraisy Makkah pada tahun sebelumnya. 
Dalam umrah ini, Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam agar 
terlihat gagah dan kuat untuk menepis anggapan kafir Makkah bahwa 
umat Islam di Madinah menjadi lemah karena penyakitan. Para sahabat 
berbaris rapi, dan menampakkan kekuatannya (show of force).

Tiga fragmen di atas memberitahu kepada kita, bahwa pernyataan 
sikap dalam bentuk aksi massa pernah terjadi pada masa Rasulullah. 
Tetapi, satu hal yang menjadi catatan, dalam kejadian-kejadian di 

NO BUSH ALLOWED—Peserta aksi yang mem-
bawa bendera Amerika dari kertas.
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atas, sama sekali tidak pernah dijumpai perbuatan pengrusakan atau 
perbuatan anarkis, seperti yang kadang dilakukan oleh para demonstran 
saat ini.

Nur Faizin Muhith (Republika, 6 Juni 2008) memberi catatan agar 
demonstrasi tidak melakukan lima kesalahan sebagai berikut. Pertama, 
mendahului suara Tuhan. Artinya, demo dilakukan untuk menentang 
suara yang sudah jelas-jelas menjadi perintah Tuhan di muka bumi. 
Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mendahului (suara) Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. al-
Hujurat: 1). 

Kedua, over-acting dalam berorasi mengungkapkan protes sehingga 
terkesan berlebih-lebihan. Di dalam al-Quran, Allah telah mengingatkan 
agar tidak terlalu mengeraskan suaranya berlebih-lebihan. Firman-Nya, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suaramu 
melebihi suara Nabi.” (Qs. al-Hujurat: 2). Berlebihan pada umumnya 
memang dilarang dalam Islam.

Ketiga, provokasi yang hanya bertujuan meluapkan emosi, 
tanpa dibarengi dengan saran untuk selalu tertib dan bergerak sesuai 
kesepakatan. Provokasi seperti itulah yang disebut sebagai hasutan. 
Hasutan dilarang keras di dalam Islam. Seharusnya provokasi dibarengi 
dengan penekanan kesabaran pada diri para demonstran, sehingga 
demonstrasi bisa hidup dan berjalan dengan aman.

Keempat, desolasi yang merugikan, baik terhadap pihak 
bersangkutan yang didemo, maupun yang tidak bersangkutan. Larangan 
ini ditegaskan Allah dalam berbagai ayat al-Quran, di antaranya firman-
Nya, “Sesungguhnya Allah tidak menyukai (membenci) orang-orang 
yang berbuat kerusakan.” (Qs. al-Qashash: 77).

Kelima, melakukan penyiksaan diri sendiri, seperti aksi mogok 
makan sehingga beberapa mereka harus dilarikan ke rumah sakit. 
Penyiksaan terhadap diri sendiri dilarang dalam Islam, apalagi jika 
sampai membahayakan nyawa. Allah menegaskan, “Dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Qs. al-Baqarah: 
195). Intinya, Islam membolehkan demonstrasi sepanjang tak keluar 
dari koridor al-Quran dan Hadits. Selain itu, menyampaikan aspirasi 
yang merugikan diri sendiri dan orang lain, jelas haram.
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B.2. Target dan Elemen Aksi

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan 
sasaran aksi. Dilihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam dua, 
yaitu aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang 
dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Bentuk 
aksi ini seperti mimbar bebas dan panggung kesenian. Bentuk kedua 
adalah aksi dinamis, yaitu adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul 
tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi. Misalnya rapat 
akbar, rally atau long march—jalan kaki dalam jarak tertentu bersama 
massa. Berikut elemen aksi massa:

1. Kegiatan yang berangkai.  Artinya, aksi massa bukan cuma 
euphoria atau letupan insiden yang mendadak kebetulan dan 
melibatkan khalayak.  Karena kalau seperti itu namanya adalah 
amuk massa atau kerusuhan (riot)

2. Ada rancangan, skenario, dan desain yang menentukan pangkal 
dan ujung aksi (terorganisir).

3. Peserta aksi yang terdiri dari berbagai lapisan, sesuai peranya 
masing-masing.  Ada yang bertindak sebagai penggerak (leader), 
pendukung penuh (active participant), penggembira (simpatisan/
floating mass), dan juga penyusup (infiltrant).

4. Besaran (magnitude).  Aksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah 
peserta (kuantitatif), melainkan seberapa penting isu yang 

Target Aksi

Eksternal: [1] mempengaruhi, 
membangun, dan bahkan 

memecah opini publik 
[2] target pencitraan [3] 

mengartikulasikan dan 
mencuatkan kepentingan 

tertentu untuk mempengaruhi 
kebijakan public [4] pressure 

terhadap pihak pembuat 
kebijakan, dll

Internal: [1] meng-up grade stamina [2] menumbuhkan sense 
of crisis [3] melatih soliditas tim [4] menumbuhkan kekompakan, 
kebersamaan, dan self confidence.

SKEMA 5. Target aksi gerakan mahasiswa.
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digemakan (kualitatif) dan skala yang digerakkan (apakah cuma di 
kampus, se-Jogja, se-Jawa, se-Indonesia, bahkan bisa jadi sedunia).

B.3. Ingat, 4 W + 1 H dalam Aksi

Sebelum melakukan aksi, terlebih dahulu lakukan diskusi mendalam 
terhadap lima hal ini, yaitu when (kapan), where (dimana), what (apa), 
why (mengapa) dan how (bagaimana). Secara ringkas 4W+1H itu saya 
jelaskan berikut:

When (by moment or used the moment). Momentum adalah 
variabel yang cukup penting dalam kita merencanakan sebuah aksi. 
Dalam hal ini korelasinya adalah, masih relevankah isu yang kita angkat 
pada momentum tersebut? Kita bisa memilih waktu aksi menggunakan 
pencarian momentum yang ada, atau kita yang membuat momentum itu 
sendiri. 

Where (the right of place). Selain momentum, pilihan tempat yang 
tepat, jeli, dan kreatif juga sangat menentukan keberhasilan aksi kita. 
Sangat tidak lucu, misalnya, ketika kita menggelar aksi pendidikan di 
pasar ikan. Pada intinya kita harus tepat dalam menentukan “center 
of people gravity”. Misalnya kantor pemerintahan, monumen, tugu 

BEBEK UNTUK DPRD CIMAHI—Jika anggota dewan loyo, hadiahi mereka 
dengan bebek atau tikus. Kalau tak mau mendengar aspirasi, kasih 

mereka cotton bud (pembersih kuping).
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peringatan,  lapangan bersejarah atau makam pahlawan. Karena lokasi 
tertentu di tengah masyarakat pasti mengandung simbol politik penting 
dan itu berguna untuk keperluan taktis dan strategi aksi kita.

What and Why (motivation, issue, software and hardware). 
Dalam mendesain aksi pun, kita tak bisa lepas dari motivasi, tujuan, 
dan target yang kita inginkan. Mungkin karena alasan politik atau 
da’awiyah. Sebagai contoh, motivasi kita adalah untuk menolak dengan 
keras, kebijakan-kebijakan pemerintah, maka pada dataran aksi kita 
bisa mendesain aksi untuk bentrok dengan aparat.  

Alasan yang kuat akan memotivasi peserta untuk terlibat penuh dan 
sanggup menanggung segala resiko yang akan dihadapi di lapangan. 
Alasan yang bersifat publik, akan lebih populis dan mampu menjangkau 
lapisan peserta yang lebih luas. Untuk itu, diharapkan proses sosialisasi 
(penyebaran ide) berkesinambungan seiring dengan proses politisasi 
(baca: pengerahan massa). 

Isu yang bersifat lokal bisa jadi lebih marketable daripada isu 
nasional atau internasional. Pilihan isu pun harus disesuaikan dengan 
komposisi peserta.  Sebenarnya, isu di kampus lebih spesifik ketimbang 
isu di jalanan. Akan tetapi, krisis nasional yang melanda negeri ini 

DEMOKRASI MATI—Keranda hitam ditulisi Matinya Demokrasi, 
pengusungnya petani simbol rakyat kecil.
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kadang menyebabkan semua isu bisa relevan digugat. 

Di sini, yang paling krusial adalah mengkritisi kebijakan diskriminatif, 
tindakan represif, penyimpangan moral, keputusan simbolik-hipokrit 
dan kontradiktif. Penonjolan isu disesuaikan pula dengan liputan media 
massa dan setting agenda.  Satu hal, yang perlu jadi catatan adalah 
jangan sampai terjadi isu yang bertabrakan atau menyimpang.

How (many of personality, many times). Jumlah massa dan 
intensitas aksi adalah variabel yang sangat menentukan tercapainya 
tujuan aksi, karena semakin besar massa dan semakin sering kita gelar, 
maka akan makin memiliki daya dobrak dan bargaining power yang kuat 
terhadap obyek aksi kita—baik itu masyarakat, pemerintah, maupun 
aparat kepolisian.

B.4. Strategi dan Teknis Aksi

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, aksi menjadi cara yang 
dilegalkan. Oleh karena itu, KAMMI harus berperan sebagai guardian 
of value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang 
dipilih adalah aksi? Karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi 
ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran 
masyarakat atas sebuah isu. Sehingga aksi masih menjadi cara yang 
relevan untuk dilakukan.

Penggunaan kata ‘aksi’ lebih akrab dan lembut ketimbang 
‘demonstrasi’ yang terkadang dinilai negatif oleh berbagai pihak, 
sedangkan ‘damai’ adalah untuk mencirikan bahwa KAMMI mempunyai 
etika ketika beraksi, dimana KAMMI tidak akan mengganggu hak dari 
masyarakat lainnya. Citra KAMMI yang selalu damai dan tertib dalam 
melakukan aksi adalah keunggulan tersendiri bagi kita, ini membuat 
pesan yang disampaikan dalam aksi dapat sampai dengan jelas kepada 
pihak yang diinginkan. 

Pada bagian ini, saya akan mengutarakan strategi dan teknis untuk 
mengadakan aksi massa yang bisa dilakukan oleh KAMMI. Biasanya, 
KAMMI bermain dalam isu politik, isu sosial masyarakat, dan isu 
keislaman. Tiga jenis isu itu, bisa berkembang menjadi banyak isu 
turunan lainnya. 

Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya aksi 
massa dipersipkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan 
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terlibat, perangkat aksi, isu dan tuntutan serta institusi yang dituju. Pada 
dasarnya aksi massa melalui tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN. Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir 
dari adanya syarat objektif bahwa institusi atau lembaga berwenang—
misalnya DPRD, aparat pemerintah, dinas tertentu, atau perusahaan 
swasta—tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. 
Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (pressure) massa untuk 
mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di 
intra parlemen maupun di muka pendapat umum (public opinion) di 
luar parlemen.

Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan 
massa harus dipersiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan aksi 
massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan 
mampu memunculkan isu atau tuntutan. Tuntutan yang akan diangkat 
dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu 
sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan 
dari proses aksi massa di lapangan.

Kita sebagai mahasiswa, memiliki kekuatan dalam hal pemikiran, 
termasuk dalam isu yang akan dibuat. Maka, sebelum aksi, kita harus 
mengkaji sebuah isu dengan mendalam serta didukung data yang akurat 
agar pesan dan tuntutan yang disampaikan berbobot dan jelas. Bila 
mungkin, buat semacam focus group discussion dengan beberapa kader 
dan para ahli (expert) untuk menentukan dan memantapkan isu. 

PRAKONDISI AKSI. Prakondisi aksi adalah aktivitas yang 
dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut 
biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, 
grafiti action, bisa juga melalui pemanasan penyebaran desas-desus. 

Tujuan prakondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana 
aksi massa beserta isu dan tuntutannya, serta memanaskan situasi 
pada sasaran kampanye atau sasaran aksi. Teknis berikutnya dalam 
prakondisi ini, yang harus dilakukan adalah:

1. Membuat press release. Isinya berupa pesan dan tuntutan dari 
isu yang telah dibahas, pesan yang akan disampaikan harus fokus dan 
jangan melebar jauh. Jika akan melakukan aksi damai menentang 
kemiskinan, jangan ditambahkan dengan dukung pergerakan 
Palestina. Ini membuat pesan yang disampaikan menjadi blur, 
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sehingga masyarakat tidak bisa meneriman pesan aksi secara jelas. 

2. Mengumpulkan massa. Karena aksi butuh massa, dan salah satu 
parameter keberhasilan aksi adalah semakin banyaknya massa yang 
hadir dalam aksi, semakin banyak massa yang hadir akan menjadi 
force power tambahan bagi kita untuk menunjukkan bahwa banyak 
orang yang telah memahami isu yang dibawa dan turut berperan 
dalam menyuarakan isu tersebut. 

Semakin besar kemampuan aksi dalam hal mobilisasi massa, 
untuk memberikan support dan kontribusi positif terhadap aksi 
massa. Maka, pada tahap persiapan aksi massa dipersiapkan 
perangkat aksi atau divisi khusus yang bekerja memobilisasi sebelum 
aksi berlangsung. 

Cara mengumpulkan massa sangat banyak, akan tetapi sebagai 
inisiator aksi, Antum perlu untuk memahamkan peserta aksi terkait 
aksi yang akan dilakukan agar aksi memiliki “jiwa” dan peserta aksi 
tidak sekadar “tong kosong nyaring bunyinya”. 

3. Menghubungi media. Agar pesan yang disampaikan dapat 
tersampaikan kepada banyak orang, maka perlu mengundang media 

PINOKIO-BUSH—Publik Amerika tidak percaya lagi dengan pemimpin 
mereka. Poster yang menggambarkan pemimpin AS tapi hidungnya 

seperti Pinokio yang suka bohong.
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agar dapat melakukan peliputan aksi yang dilakukan. Undang media 
cetak, audio, dan visual agar aksi ini dapat perhatian dari masyarakat 
luas. Media biasanya membutuhkan press release untuk kebutuhan 
pelaporan berita. 

4. Mempersiapkan perangkat aksi. Perangkat aksi yang 
dibutuhkan antara lain; spanduk atau baliho berisi pesan aksi, 
bendera lembaga yang mengusung aksi, press release untuk 
masyarakat luas, perangkat dokumentasi,  poster untuk dibawa 
oleh peserta aksi, media publikasi tambahan untuk dibagikan ke 
masyarakat seperti leaflet atau pamflet, pengeras suara seperti 
TOA dan mobil sound system, dan identitas peserta aksi untuk 
memastikan aksi tidak disusupi, identitas ini seperti pengikat kepala 
atau jaket. 

Selain itu sebagai dinamisasi bisa juga disiapkan yel-yel atau 
lagu selama aksi yang berisikan pesan perjuangan mahasiswa dan 
pesan dari isu aksi yang dijalankan. Aksi teatrikal untuk menambah 
menariknya aksi bisa juga dilakukan. 

TELENTANG PASRAH—Tidur di jalanan, wujud kepasrahan dan 
kekecewaan atas kerja pemimpin yang tidak becus. Tinggal tidur aja!
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5. Skenario dan pembagian peran. Menentukan arah dan rute 
aksi serta apa saja yang akan dilakukan. Apakah ini hanya aksi 
penyampaian pesan atau hingga mengadakan audiensi kepada 
pihak yang ditujukan dan menghasilkan sebuah keputusan bersama. 
Pembagian peran di antara inisiator perlu juga dilakukan, siapa yang 
akan sebagai komandan lapangan, humas, P3K, dinamisator, orator, 
dan pengdokumentasi. Adanya pembagian peran ini diharapkan 
dapat membuat aksi terarah dan tertib.

6. Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan. Setelah 
semua perencanaan aksi telah tuntas, maka Anda perlu melaporkan 
aksi yang akan dilakukan ke pihak kepolisian agar aksi mendapatkan 
perizinan, dan pihak kepolisian dapat membantu mengamankan 
peserta aksi dengan baik. 

Meski begitu, ijin ini tidak mutlak. Ada saatnya, isu yang diusung 
sangat rawan dan jelas berpotensi dilarang kepolisian. Pada kondisi 
itu, yang diperlukan hanya pemberitahuan, bukan permohonan ijin. 
Memang akan ada resiko represif dari aparat, tapi pada penyusunan 
strategi lapangan, harus disiapkan skenario bentrok.

B.5. Perangkat dan Instrumen Aksi. 

Perangkat aksi adalah pembagian kerja partisipan aksi massa. 
Perangkat aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya 
diperlukan 12 jenis perangkat sebagai berikut:

1. Koordinator lapangan (korlap). Korlap bertugas memimpin 
aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta 
aksi massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan dan 
mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya 
orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan 
komunikatif. 

Dia didampingi oleh satu wakil koordinator lapangan (wakorlap), 
yaitu pembantu korlap di lapangan dan berfungsi sama dengan 
korlap. Para demonstran senior masa 1990-an kadang berbeda 
penyebutan, di Jakarta dan Yogya biasa menyebut korlap, sementara 
para aktivis Bandung menyebut pemimpin aksi dengan Jenderal 
Lapangan (Jenlap). 
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2. Divisi Acara, yang bertugas menyusun acara yang berlangsung 
pada saat aksi massa dan bertugas mengatur dan mengemas jalannya 
acara agar massa tidak jenuh.

3. Orator, yaitu orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-
tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang 
membakar semangat massa. Menggunakan lagu, yel, humor atau 
sindiran keras dengan bahasa yang menarik. 

4. Humas. Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya 
perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama 
pers.

5. Negosiator, berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. 
Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD, sementara target 
tersebut belum dapat dicapai karena dihalangi aparat keamanan, 
maka negosiator dapat mendatangi komandan polisi dan melakukan 
negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang 
negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi. Bab 
diplomasi dan negosiasi ini akan dibahas di bagian belakang.

6. Mobilisator. Bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada 
massa untuk bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja 
mobilisasi massa berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.

7. Kurir. Berfungsi sebagai penghubung ketika sebuah aksi massa 
tidak bisa dipastikan hanya diikuti oleh satu komite aksi atau 
kelompok saja. Bisa jadi pada saat bersamaan komite aksi lain, atau 
organisasi mahasiswa ekstra yang lain, sedang menggelar aksi massa 
menuju sasaran yang sama. 

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 
diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan dua atau lebih 
komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu kurir 
juga berfungsi menjembatani komite aksi-komite aksi agar terjadi 
penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Dalam hal ini, kurir 
bertugas memberikan laporan pada Korlap atau Jenlap perihal aksi 
massa yang dilakukan komite aksi lain.

8. Advokasi. Perbenturan antara kedua massa dengan aparat 
keamanan perlu dihindari, akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir 
dengan penangkapan terhadap aktivis massa diperlukan peran tim 
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advokasi yang bertugas membela dan memberikan perlindungan 
hukum terhadap korban.

9. Asisten teritorial, bagian keamanan, sweaper dan 
dinamisator lapangan. Sering terjadi aksi masa radikal menjadi 
aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan 
tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam 
ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat 
asisten teritorial (aster). 

Aster atau disebut juga keamanan atau sweaper bertugas 
mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan 
memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain 
itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-
lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat. Posisi aster 
ada di tengah massa.

10. Logistik dan medical rescue. Perangkat logistik bertugas 
menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan 
dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras 
suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas 

BORDER—Barisan paling depan, samping dan belakang harus ada 
border, yaitu tangan saling berkait. Ini untuk menjaga keamanan barisan.
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menyediakan obat-obatan dan memberikan bantuan P3K terhadap 
massa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi berlangsung.

11. Dokumentasi. Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan 
aksi massa dalam bentuk gambar, video atau dalam bentuk tulisan 
kronologi. Ini penting sekali, ketika misalnya terjadi pemukulan oleh 
aparat kepolisian terhadap anggota aksi. Rekaman dan gambaran 
peristiwa sangat membantu dalam proses advokasi nantinya.

12. Sentral informasi, yaitu adalah nomor telepon yang dijaga oleh 
seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi 
tentang kondisi masa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-
informasi lainnya.

Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, 
dibutuhkan pula kelengkapan material yang berupa instrumen aksi 
massa. Instrumen itu antara lain adalah:

1. Poster, adalah kertas ukuran lebar yang bertuliskan tuntutan aksi 
massa di permukaannya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis 
tebal dan huruf BESAR, dengan spidol atau cat agar jelas dibaca oleh 
massa ditulis dengan singkat dan jelas.

MEMASUNG KEBEBASAN—Kurungan menjadi simbol yang bagus untuk 
berdemonstrasi atas hilangnya kebebasan.
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Jika digelar bersama 
organisasi lain, 

nama komite aksi 
mutlak dibutuhkan 

agar tidak 
terjadi klaim dan 
kesalahpahaman 
antar organisasi.

2. Spanduk, adalah bentangan kain yang ditulis tuntutan-tuntutan 
atau nama komite aksi yang sedang menggelar aksi massa.

3. Selebaran, adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi 
dan propaganda kepada massa yang lebih luas agar memberikan 
dukungan terhadap aksi massa. 

4. Pengeras suara adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi 
memperbesar suara.

5. Pernyataan sikap atau statemen adalah pernyataan tertulis yang 
memberikan gambaran sikap massa terhadap satu kebijakan satu 
institusi/perorangan dibacakan di bagian akhir proses aksi massa. 
Penyusunannya dilakukan oleh humas atau divisi logistik.

Berikutnya, tentang nama komite aksi. KAMMI, Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim Indonesia adalah gerakan yang awalnya memang 
dari kesatuan aksi. Nama itu lalu menjadi 
organisasi resmi pada Oktober 1998. Jika 
KAMMI menggelar aksi memakai namanya 
sendiri, tentu tidak butuh nama lain lagi. 
KAMMI sudah cukup menjual. Namun, 
lain persoalannya jika aksi digelar bersama 
organisasi ekstra yang lain, bersama LSM 
atau kelompok masyarakat. Tentu butuh 
nama berbeda.

Aksi massa meskipun bersifat temporer, tetap membutuhkan nama 
sebagai identitas pelaksana kegiatan. Nama komite aksi itu, harus 
ditentukan melalui perdebatan pada saat persiapan aksi massa. Apalagi 
kalau aksi massa merupakan tindakan bersama dari beberapa kelompok 
atau organisasi, nama komite mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi klaim 
dan kesalahpahaman antar organisasi.

Nama awal komite aksi yang lazim dipakai untuk mengidentifikasi 
diri massa, di antaranya adalah: Forum, Front, Barisan, Persatuan, 
Kesatuan, Solidaritas, Jaringan, Aliansi, Koalisi, Gerakan, Pergerakan, 
Himpunan, Serikat, Komite, Liga, Gabungan, Asosiasi, Dewan, dan 
sebagainya. Semua nama tersebut sebenarnya mempunyai hakekat 
yang satu, yaitu bahwa komite aksi yang sedang menyelenggarakan 
aksi mempunyai basis massa yang solid, bersatu, maju, dan tidak dapat 
dipecah oleh kekuatan dari luar organisasi komite bersangkutan.
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Sasaran, waktu dan momentum. Tiga hal itu sangat penting 
diperhatikan. Mobilisasi massa akan diarahkan ke sebuah lokasi, harus 
dibicarakan dalam pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju 
disesuaikan dengan isu isi tuntutan yang diangkat. Oleh karena itu 
ditentukan pula metode aksi massa yang diterapkan: rally dari satu 
titik awal menuju sasaran atau massa langsung memobilisasi kesasaran 
tujuan.

“Sasaran aksi massa” adalah institusi perwakilan rakyat atau institusi 
lain yang relevan dengan tuntutan massa, dulu misalnya: tuntutan aksi 
massa tentang “pencabutan Dwi Fungsi ABRI/TNI,” maka sasaran yang 
relevan untuk tuntutan tersebut adalah instansi militer. 

Sedangkan “waktu aksi” ditentukan berdasarkan kebutuhan yang 
paling mungkin dengan segala pertimbangan seperti basis massa, 
sasaran aksi massa. Jika basis massa direncanakan mahasiswa, maka aksi 
diselenggarakan pada hari libur mahasiswa—atau saat jeda kuliah. Begitu 

pula dengan sasaran instansi pemerintah 
Indonesia, mereka aktif dari Senin hingga 
Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00, 
maka aksi tidak menarik jika dilaksanakan 
di luar waktu tersebut—misalnya pada hari 
Sabtu, Minggu dan tanggal merah lainnya.

“Momentum aksi massa” jelas sangat 
menentukan. Aksi pada satu momentum 
bersejarah akan membuka kembali 
memori massa akan satu peristiwa yang 
tidak dihendaki terjadi lagi oleh semua. 
Momentum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
pertama, momentum yang dibuat sendiri 
(ourself made momentum). Momentum 

pengajuan tuntutan terhadap pemerintah untuk “mencabut atau 
mengukuhkan kebijakan saat tertentu” yang tidak ada basis materialnya 
pada massa lalu. Di hari itu, momentum perlu dibuat sendiri.

Kedua, momentum yang disediakan (privided momentum), yaitu 
saat penyelenggaraan aksi massa yang dipaskan dengan memperingati 
satu kejadian pada masa silam. Misalnya aksi massa buruh pada 
tanggal 1 Mei memperingati Hari Buruh Internasional. Aksi massa 
yang dilaksanakan pada momentum yang disediakan ini akan dapat 

“Aksi massa yang 
dilaksanakan pada 
momentum yang 
bersejarah akan 
mengingatkan 

kembali masyarakat 
luas kepada 

peristiwa yang 
tragis atau bahkan 
monumental yang 

pernah terjadi pada 
masa lalu.”
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mengingatkan kembali massa luas kepada peristiwa yang tragis atau 
bahkan monumental yang pernah terjadi pada masa lalu.

MEMASUKI ARENA. Pada saat aksi massa dilakukan, segala 
tindakan massa di-setting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan 
para perangkat yang telah diberi tugas. Semua bekerja sesuai dengan 
tugas yang telah disepakati bersama dalam persiapan sebelum aksi 
massa digelar. Penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang 
telah dibuat bersama akan dikoreksi pada saat forum evaluasi.

Saat aksi adalah fase yang bisa dikatakan fase pembuktian dan 
perjuangan, segala sesuatu bisa berubah ketika sudah di lapangan. 
Oleh karena itu, peran komandan lapangan sebagai dirigen aksi sangat 
dibutuhkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Banyak hal yang 
tidak terduga, seperti jadwal aksi yang tidak tepat waktu, massa yang 
tidak sesuai target, logistik aksi yang telat tiba, dan lainnya. Tetapi, 
prinsipnya adalah, the show must goes on. Aksi harus terus berlanjut 
dengan segala keterbatasan yang ada. Tindakan yang bisa dilakukan saat 
aksi antara lain:

1. Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet, 
tempatkan orang khusus untuk terus membagikan pesan ini kepada 
masyarakat yang ditemui di jalan. 

ORASI—Orasi dalam suatu aksi.
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2. Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah 
bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas. Selain 
itu, orasi yang dilakukan saat perjalanan bisa sebagai dinamisator 
massa aksi agar terus bersemangat. 

3. Yel-yel dan menyanyikan lagu. Ini berguna untuk penyemangat 
massa aksi dan menarik simpati dari masyarakat luas. 

4. Melakukan aksi teatrikal juga bisa dilakukan untuk dinamisasi 
dan media interaktif penyampai pesan aksi. Aksi teatrikal atau 
happening art kadang sangat menentukan sebagai penyampai 
pesan lewat media massa. Para jurnalis sangat menyukai aksi yang 
bagus, foto atau video yang atraktif dan menarik. Jadi, usahakan ada 
semacam “pentas seni” dalam demonstrasi tersebut.

5. Audiensi ke pihak yang dituju, apakah itu pemerintah atau pihak 
lainnya. Biasanya perwakilan dari peserta aksi yang tentunya 
pemimpin dari aksi tersebut melakukan dialog kepada pihak yang 
dituju untuk menyampaikan tuntutannya dan jika diskusi dan 
negoisasi berjalan lancar, bisa hingga mencapai sebuah keputusan 
bersama.

6. Pembacaan press release atau pernyataan sikap. Hal ini biasanya 
dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media agar 

SIKSAAN ISRAEL—Contoh happening art untuk demonstrasi Palestina.
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pesan yang kita bawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas. 

KEMBALI KE BARAK. Langkah terakhir dari aksi adalah 
pemulangan peserta. Biasanya aksi tidak dibubarkan di tempat 
dibacakannya press release, karena akan menimbulkan kesan “bubar 
setelah aksi”. Bawalah peserta berjalan kembali ke tempat lain, baru 
membubarkan diri di tempat tersebut. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aksi yang mengusung 
nama KAMMI, antara lain: peserta berjalan dengan tertib, tidak ada 
sampah berserakan saat aksi berlangsung, kata-kata yang digunakan 
adalah kata-kata yang baik dan sopan, serta tidak merusak fasilitas 
umum dan mengganggu hak masyarakat.

Belum tentu, setiap aksi akan bubar dengan damai. Terdapat 
beberapa aksi yang harus dibubarkan oleh aparat. Alasan polisi biasanya: 
tidak ada ijin demonstrasi, mengganggu ketertiban, waktu sudah 
melebihi batas (di atas pukul 18.00 biasanya), atau alasan mengada-ada 
karena demonstran membakar foto seorang tokoh atau bendera sebuah 
organisasi. Saat kembali ke barak dalam keadaan berpencar, harus 
direncanakan jalur aksi yang bebas dari kejaran aparat. Ada baiknya, saat 
perencanaan aksi dengan “skenario bentrok”, atau sedang mengangkat 
isu yang panas, koordinator lapangan menyiapkan “rute jalan pulang” 
yang aman. Untuk akhwat diutamakan, karena pakaian mereka sangat 
mencolok.  

EVALUASI DAN KOREKSI. Setelah aksi selesai, sebisa mungkin 
diadakan evaluasi aksi terkait ketersampaian pesan dan evaluasi teknis 
untuk menentukan langkah selanjutnya terkait perjuangan isu atau 
pesan yang disampaikan. 

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan 
forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya 
tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah disepakati bersama. 
Evaluasi ini berfungsi melahirkan ide-ide baru yang dapat membagun 
struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan 
oleh komite aksi. Dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap 
ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi masa digelar.[]
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Cerita Seputar Demonstrasi

“Deg-degan Mau Orasi”“Deg-degan Mau Orasi”
Ary Puspitasari [Kestari KAMMI DIY 2004-2006, sekarang menjadi 
staf pengajar SMA Bina Umat Yogyakarta]

Selepas Ashar, 29 September 2004, hatiku bimbang. Ragu. Antara 
idealisme, profesionalisme dan ketidakpercayaan diri. Jarum jam 
terus bergerak. Sore semakin beranjak. Tapi belum juga kuputuskan. 
Namun anehnya, dalam keraguan itu, aku terus bersiap. Dan akhirnya 
kulangkahkan kakiku menuju Masjid Mujahidin UNY. Ada banyak 
orang, tapi belum kelihatan orang-orang yang akan bersamaku. Kami 
akan melakukan koordinasi aksi KAMDA. 

Sambil menunggu mereka, aku berpikir keras tentang rancangan 
aksi. Bukan apa-apa, kehadiranku itu mewakili pengurus KAMDA. Dan 
itulah yang membuatku sangat tidak percaya diri. Ini pengalaman 
pertamaku. Maklum kepengurusan KAMDA baru saja terbentuk, 
bahkan pelantikan pun belum dilaksanakan. Namun aksi ini mendesak 
untuk segera dilaksanakan. Menyesuaikan dengan momentum. 
Sementara itu, para ‘pejabat’ KAMDA [yang sebagian besar ikhwan: 
Ketum, Sekjend, Kadept Kaderisasi, Kadept Kastrat, BUMK] sedang 
menghadiri Muktamar IV KAMMI di Samarinda. Seharusnya Pjs 
KAMDA yang berwenang untuk melakukan koordinasi ini, tapi yang 
bersangkutan tidak bisa. Tinggallah aku sendiri.

Satu per satu mereka datang [aku agak lupa siapa saja, yang aku 
ingat ada Supeno, Akbar Tri, dan Ika Dewi, yang lain belum kenal]. 
Kami memulai koordinasi dengan menentukan tema aksi, susunan 
acara, lokasi aksi, peserta, waktu, korlap, perkap, administrasi. 
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Tidak ada perdebatan yang cukup berarti. Semua berjalan lancar. 
Aku mempersiapkan diri untuk menghubungi berbagai pihak, 
menyelesaikan administrasi. Keesokan harinya, 30 September 2004, 
aku berjibaku ke komsat-komsat untuk menyampaikan undangan 
aksi.

Jum’at, 1 Oktober 2004, pukul 08.00 di depan gedung DPRD 
Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro. Masih sepi. Belum 
terlihat teman-teman yang beratribut KAMMI. Aku menunggu. 
Harap-harap cemas. Semoga aksi ini berjalan lancar dan sukses. 
Setengah jam berlalu. “Mbak Ary, gimana penampilanku, sudah layak 
jadi korlap kan?” suara Farhan UNY mengagetkanku. Aku tersenyum 
sambil mengacungkan jempol. 

Optimismeku muncul. Aku pun bersegera mempersiapkan diri 
[terutama mentalku]. Teman-teman berdatangan, semakin siang 
semakin ramai. Kami menata diri membentuk barisan, terpisah 
ikhwan (mahasiswa) dan akhwat (mahasiswi). Pesertanya lumayan 
banyak dan ramai. Ini di luar dugaanku. Aku lalu sibuk berkoordinasi 
dengan ketua-ketua komsat untuk dan siapa saja yang terbiasa 
menangani aksi.

Suara hiruk pikuk, sesekali pekikan takbir, kadang kami bernyanyi 
menyuarakan aspirasi. Satu per satu perwakilan komsat maju 
berorasi. Aku sudah lupa dengan kecemasanku, larut dalam suasana 
itu. 

“Sekarang kita dengar orasi dari KAMDA!” suara korlap 
menggelegar. Peserta bertepuk tangan, aku pun spontan bertepuk. 
Berhenti saat menyadari semua mata tertuju kepadaku. Aku 
bingung. Akhwat di sampingku (kalau tidak salah Tika UNY—yang 
sekarang menjadi istri Ady Purwanto Kadept. Kaderisasi KAMMI 
Pusat), menyentakku memberikan isyarat agar aku segera ke depan. 
Oh my God…, kutepuk jidatku. Aku baru menyadari yang dimaksud 
perwakilan KAMDA itu ya aku. Siapa lagi? Kutarik nafas dalam-dalam, 
kulangkahkan kakiku dengan mantab ke depan. Dan akhirnya, Kestari 
pun berorasi![]
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”Surat Pernyataan Tulisan Arab””Surat Pernyataan Tulisan Arab”
Amin Fahrudin [Kadept Kastrat KAMMI DIY 2002-2004, sekarang 
menjadi staf ahli Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta]

Dulu, sekitar tahun 1999, saya masih semester 2 di Fakultas 
Hukum UGM. Saat itu ditugasi menyebarkan undangan peliputan aksi 
demonstrasi ke radio-radio di Yogyakarta. Saya sendirian, naik sepeda 
motor bebek Honda Grand 96. Saat itu, pas mau menyeberangi rel 
kereta yang ada di depan Stasiun Tugu mau ke arah Malioboro, saya 
dicegat polisi. “Priiiiit. Mas, tolong ke Pos Polisi sebentar.” Setelah 
diperiksa surat-surat nggak ada masalah. Terjadilah percakapan 
antara saya dengan Pak Polisi.

Polisi (P): Mas tahu nggak, kalau lewat rel ini, motor nggak boleh 
dinaiki?

Amin (A): Nggak tahu, Pak.

P : Mas telah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lihat itu 
rambunya. Anda dikenai denda Rp 20 ribu, karena telah 
melanggar Pasal 202 Ayat 4 UU Lalu Lintas. 

Memang sih, kalau kita belok kiri baru tahu rambunya, itu nggak 
boleh. Tapi, saat itu saya akan melintas lurus, nggak belok kiri.

A : Lho, tapi saya nggak lewat situ, Pak. Jadi nggak melanggar 
dong.

P  : Nggak, pokoknya mas telah melanggar. Mas salah dan 
dendanya Rp 20 ribu.

A  : Lho, nggak bisa begitu, Pak. Kalau saya dikatakan alpa, oke 
lah. Kan saya belum melewati rambunya.

P  : Ya sudah, masnya alpa. Sekarang bayar denda.

[Kebetulan, saya waktu itu baru kuliah Hukum Pidana bab tentang 
kesalahan dan kealpaan.]

A : Oke Pak, saya alpa, tapi Pak, dalam hukum pidana, kealpaan 
yang tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain tidak bisa 
dikenai sanksi. Jadi saya nggak bisa dikenai denda.
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Polisi itu setengah bengong, mungkin dalam hatinya berujar, 
“Kurang ajar ini orang malah nguliahi saya.” Karena saking lamanya 
negosiasi, teman-teman polisinya ikut ngerubung.

P : Wah, nggak bisa Mas. Berarti Mas tetap salah, bukan alpa!

A  : Lho, nggak bisa, Pak. Faktanya saya alpa kok, dan tadi bapak 
menyetujuinya. Kalau dikatakan melanggar, saya ya nggak mau 
lah.

P  : Nggak. Mas tetap salah. Udah, ngaku salah aja!

A  : Ya nggak mau lah, Pak.

P : Udah, ngaku salah aja, nggak bayar!

A  : (setengah heran) Yang bener, Pak?

P  : Iya. Mas nggak usah bayar, tapi tetep ngaku salah ya?

A  : Okelah kalo begitu (dengan logat Tegal medok). Tapi bener 
lho Pak, nggak bayar? (Kebetulan memang waktu itu saya 
cuma bawa uang Rp 10 ribu).

P  : Iya,nggak bayar. Tapi Mas harus buat surat pernyataan, jika 
Mas telah melanggar.

A  : Buat apa, Pak?

P : Buat laporan kami. (dalam hatiku, “Ada-ada saja ini polisi. 
Paling juga dibuang ke tong sampah”).

A  : Ya udahlah, Pak. Nggak apa-apa. Sebagai ganti sanksi kealpaan, 
hehe (sambil ketawa, sebab suasananya sudah agak cair).

Lalu kutulis surat pernyataan. Di pembukaannya kutulis 
pembukaan memakai tulisan Arab gundul setengah halaman. Lalu 
baru isi pernyataan, lalu kumintakan tanda tangan pada polisi itu.

P  : Lho, Mas ini kok pakai tulisan Arab. Ini tulisan Arabnya gundul 
lagi! 

Teman-teman polisi yang dari tadi nonton, ada yang nyeletuk, 
“Alaaah, yang nggak gundul saja kamu nggak bisa baca, apalagi 



Ijtihad Membangun Basis Gerakan142

yang gundul.” Sontak orang-orang yang ada di pos polisi itu, pada 
ketawa semua. Hahahhahaa.

A  : Nggak apa-apa, Pak. Saya ’kan dari KAMMI, alias Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi sedikit-sedikit ya tahu 
Bahasa Arab lah, hehe

P  : Ya sudah, boleh aja. Asal jangan diulangi ya? 

A  : Iya, Pak.

P  : (dengan gaya yang sudah santai, polisi itu menawari saya 
makanan kecil) Mas, ini dodol mas. Silahkan dicicipi.

A  : Iya, Pak. Makasih. 

Akhirnya, saya nggak jadi didenda. Malah bisa makan dodol 
gratisan bareng polisi. Hahaha.[]

”Dikejar Deadline””Dikejar Deadline”
M. Arifiani [Ketua Dept Media dan Informasi Partai PAS UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta 2004-2005, sekarang menjadi Direktur Antasan 
Internusa Banjarmasin]

Hampir dalam setiap aksi, sejak kuliah sampai saat ini, tugasku 
sama, yaitu bikin leaflet dan press release aksi. Seringkali, ketika yang 
lain bisa istirahat setelah aksi, aku belum bisa rehat karena dikejar 
deadline membuat berita agar dapat dimuat di media massa. 

Selain membuat leaflet dan press release, tugasku yang lain 
adalah mendokumentasikan segala aktivitas aksi. Apa yang aku 
lakukan ini, tentu saja tidak berada di depan publik seperti orator 
atau koordinator aksi. Namun tugas ini adalah tugas yang penting, 
yaitu agar orang banyak mengetahui adanya aksi dan isu yang diusung 
melalui media massa.

Untuk membuat pernyataan sikap dalam bentuk leaflet, tentu 
saja tidak sembarang. Kita membuat leaflet dan press release harus 
bersumberkan data, rapat-rapat menjelang aksi harus diikuti, kita 
dituntut untuk mengetahui tuntutan apa saja yang akan dimuat 



143Bagian 3 : Hardware Gerakan

nantinya. Sehingga, aku pun juga harus mengetahui akar permasalah 
tuntutan aksi yang aku ikuti, sekaligus memperbanyaknya.

Ada dua macam leaflet yang biasanya aku siapkan, pertama leaflet 
yang bentuknya kecil, yaitu kertas HVS dibagi dua atau empat yang 
akan dibagikan ke masyarakat, dan kedua leaflet yang bentuknya 
utuh lengkap dengan stempel yang dibagikan untuk wartawan. Hal 
ini biasa dilakukan sebelum aksi.

Untuk yang kedua, tentu saja aku dan kawan-kawan yang bertugas 
menyerahkan ke  wartawan. Pada dasarnya, tidak susah kok mencari 
wartawan saat aksi. Lihat saja di luar barisan, yang bawa kamera, 
notes, atau handycam. Tapi tak jarang kita pun juga menemui intel 
yang berkeliaran di sekitar aksi. Kalau kita sudah kenal dengan para 
wartawan, kita pula yang menghubungi mereka sejak sebelum aksi 
kita lakukan.

Selain bagi-bagi selebaran dan pernyataan sikap ke masyarakat 
dan para jurnalis, kita juga kudu mendokumentasikan dengan kamera 
maupun handycam segala aktivitas aksi. Semuanya harus diambil, 
dari berbagai sudut, kiri, kanan, atas, atau belakang, karena suatu 
saat hasil jepretan maupun rekaman kita akan bercerita tentang aksi 
tersebut.

Untuk tugas mendokumentasikan, tentu saja kita berada di 
barisan manapun, bahkan di belakang aparat yang sedang berhadap-
hadapan dengan peserta aksi juga nggak masalah. Untuk tugas 
satu ini, kita mesti bisa include dengan para jurnalis foto maupun 
cameramen, karena pada dasarnya apabila terjadi sesuatu kita sudah 
siap.

Sedangkan tugas ketiga, bikin release, untuk tugas satu ini kita 
lakukan setelah aksi. Apabila yang lain sudah bisa istirahat, aku 
dan beberapa kawan malah membuat beritanya, dan tentu saja 
peryataan sikap yang kita bikin tetap harus kita muat Walhasil setelah 
selesai, maka keliling ke semua media massa pun kita lakoni, seperti 
ke Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Kompas, Republika, Bernas dan 
media lainnya. Itu dulu, sekarang karena teknologi sudah maju, pakai 
saja email, apalagi apabila sudah kenal dengan wartawannya.

Yang paling aku ingat adalah ketika aksi Keluarga Besar IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tepatnya 7 April 2003. Aksi solidaritas 
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Irak ini merupakan aksi yang diikuti oleh mahasiswa, karyawan dan 
juga dosen IAIN yang mengutuk agresi militer AS dan Inggris yang 
menyerang Irak saat itu. Pada aksi tersebut tugasku tetap sama yaitu 
membuat leaflet dan press release aksi.[]

“Antara Donat dan Demonstrasi”“Antara Donat dan Demonstrasi”
Akbar Tri Kurniawan [Mantan aktivis KAMMI UGM, sekarang 
menjadi wartawan Tempo]

Siang itu terik matahari terasa di ubun-ubun kepala. Dibalut jaket 
dan celana hitam, aku maju penuh percaya diri ke depan barisan 
mahasiswa di Bunderan Universitas Gadjah Mada. Berorasi, bernyanyi, 
dan berteriak sumbang, “Turunkan Mega-Hamzah.” Kala itu hari 
Jumat di bulan April tujuh tahun lalu, saya tidak ingat persis kapan 
tanggalnya. Kami tidak berlama-lama di Bunderan, segera setelah 
kami merasa jumlah mahasiswa cukup banyak, kami melangkah 
menuju Gedung Agung Yogyakarta di ujung jalan Malioboro.

Gedung Agung menjadi tempat favorit demonstran yang gemar 
dengan aksi “panas.” Pilihan pada tempat ini karena pengamanannya 
lebih ketat dibanding tempat lain, misalkan Gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kalau pengamanan ketat, pasti 
berpotensi adanya tekanan dari polisi atau tentara yang menjaga. 
Hasilnya demonstrasi yang “heroik” bakal tercipta. Ini tidak akan 
didapatkan jika unjuk rasa digelar di Gedung Dewan, karena tempat 
itu tidak dijaga ketat. Sedangkan halaman Kepatihan atau Kantor 
Gubernur DIY, tidak dipilih karena salah satu simbol budaya selain 
Keraton Yogyakarta. Demonstran juga takut kuwalat.

Saya tidak fokus dalam perjalanan Bunderan-Gedung Agung yang 
lumayan panjang. Pikiran saya terbayang-bayang obrolan tadi malam, 
tentang roti donat. Ya, semalam saya menerima tawaran bisnis donat 
dari senior saya Memet Ifkar yang akan berangkat menuju daerah 
Kuliah Kerja Nyata. Selain dilimpahi daerah pemasaran, Memet 
bersedia meminjamkan modal. Dari pinjaman itu saya membeli 
donat 100 biji. Nah, saya berjanji kepada produsen donat, kalau akan 
mengambil donat pada Jumat malam. Inilah yang membuat saya 
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berat dengan demonstrasi siang itu.

Tiba-tiba suara speaker di mobil memanggil, “UGM silahkan 
berorasi.” Sebagai anggota KAMMI UGM, panggilan itu tertuju kepada 
saya. Di atas bak mobil pick up saya kembali mengutuk Presiden 
Megawati dan Hamzah Haz. Orasiku mempertanyakan kebijakan 
privatisasi Badan Usaha Milik Negara hingga pembebasan hutang 
para obligor hitam. Orasiku diakhiri dengan satu teriakan, “Turunkan 
Megawati.”

Singkat cerita, kami tiba di halaman Gedung Agung. Benar dugaan 
saya. Polisi telah berbaris di depan gerbang Gedung Agung. Jumlahnya 
lumayan banyak meski tak sebanyak massa kami yang diperkirakan 
berjumlah 300 mahasiswa. Di belakang barisan polisi ada puluhan 
polisi terlihat gagah di atas motor tril. Tidak jauh dari gerbang 
puluhan polisi bersenjata memantau gerak-gerik kami. Namun 
rapinya persiapan polisi tidak menyurutkan aksi mahasiswa. Barisan 
terdepan mahasiswa mulai merangsek mepet ke barisan polisi. 
Keduanya hampir tak berjarak. Saya sendiri berada di luar barisan. 
Wajar, karena saya termasuk salah satu koordinator lapangan.

Gemuruh guntur mulai bersahutan. Mengiringi yel-yel aksi 
mahasiswa. Suasana semakin heroik. Saya membayangkan laksana 
dua pasukan di tubir peperangan. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. 
Mahasiswa, polisi basah kuyub, tapi mereka tetap bertahan. Dorong-
dorongan mulai terlihat di barisan depan.

Saat berada di belakang barisan mahasiswa saya mendengar bunyi 
tembakan. Motor trail yang meraung-raung menyergap ke tengah 
kerumunan mahasiswa. Border mahasiswa terbuka, yang di dalam 
kocar-kacir. Mereka lari tak tentu arah. Ada yang ke utara menuju 
Pasar Beringharjo, ke selatan menuju Kantor Pos dan Bank BNI. Tapi 
tak sedikit yang kebingungan. Salah satunya saya.

Saya malah menuju ke timur menuju Benteng Vredenburg 
padahal di dalamnya berisi polisi cadangan. Pelarian saya karena 
melihat beberapa mahasiswi yang berteriak kebingungan. Saya 
berniat menolong gadis-gadis itu. Tapi usaha saya terpatahkan. 
Baru tiga langkah, saya sudah terjatuh, rupanya polisi menjegal kaki 
saya. Tangan saya sudah terkunci genggaman dua polisi muda itu. 
Saya diseret menuju truk polisi. Saya dilemparkan ke dalam bak. Lalu 
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mereka pergi meninggalkan saya.

Melihat ulah kedua polisi itu saya terheran-heran. “Saya, kok, 
ditinggal, bisa kabur lagi dong,” begitu pikiran saya. Sebelum saya 
melompat, saya tengok kawan-kawan lewat jendela truk. Tanpa 
berpikir panjang saya melompat dan lari sekencangnya. Lagi-lagi 
pelarian saya terpatahkan. Lima polisi mengejar dan meringkus saya. 
Kali ini mereka lebih kejam. Pukulan ke kepala, tendangan ke kaki 
saya terima. Mereka mencengkeram kerah baju lalu menyeret saya. 
Saya seperti orang tak berdaya menerima segala tindakan kejam itu. 
Begitu dilempar ke atas bak truk saya terkulai lemas. Kali ini saya 
tidak ditinggal pergi. Di dalam bak puluhan polisi telah berjaga.

Di tengah himpitan polisi saya menyapa rekan saya yang bernasib 
sama, Didik Wahyudi, Ketua KAMMI Universitas Negeri Yogyakarta. 
Wajah Didik terlihat memerah. Mungkin dia merasa kesakitan atau 
kelelahan. Sapaanku tak dihiraukan. Wajahku kupalingkan ke luar. 
Menatap orang-orang di pinggir jalan yang seksama melihat ke arah 
truk yang melaju tergesa-gesa. Kami dibawa ke Kantor Kepolisian 
Kota Besar Yogyakarta yang tak jauh dari Gedung Agung.

Kami digiring masuk ke dalam salah satu ruangan Poltabes. Selain 
saya dan Didik ada dua kawan saya yang bernasib sama yaitu Henry 
Dunant, Ketua KAMMI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan 
Sugiarto, pengurus KAMMI Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Di 
antara kami berempat, saya paling muda. Mereka bertiga senior di 
kampus dan menduduki posisi penting di KAMMI. Sedangkan saya, 
bukan siapa-siapa, hanya mahasiswa yang baru berusia empat 
semester. Inilah yang membuat saya heran. “Kenapa saya ditangkap, 
saya bukan siapa-siapa, kalau mereka wajar, petinggi KAMMI,” begitu 
saya membatin.

Tiba-tiba, “bruk.” Sugiarto ambruk. Kami bertiga membuka 
bajunya. Perutnya memerah. “Saya ditendang,” kata Sugiarto lirih. 
Saya panik, mulai berlari tak tentu arah dan berteriak ke arah orang-
orang di dalam ruangan itu. “Pak-pak tolong teman saya segera di 
bawa ke rumah sakit,” teriakku.

Teriakanku bukan berbuah simpati tapi tamparan. “Plak.” Satu 
tempelengan keras mendarat di pipi kiri saya. “Diam kamu,” bentak si 
penempeleng yang berseragam kaos putih. Saya terdiam merasakan 
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panasnya tamparan itu. Kesangaran polisi “preman” itu benar-
benar menekan kami berempat. Kami hanya duduk membisu sambil 
mengusap-usap punggung dan perut Sugi. “Sabar ya,” begitu ucap 
kami menghibur Sugi.

Menjelang petang, beberapa kawan kami datang. Saya hanya hapal 
dua orang. Keduanya senior saya di kampus, Rahmantoha dan Amin 
Fahrudin yang juga pengurus KAMMI DIY  Saya mendengar keduanya 
berdebat dengan polisi. Saya melihat Rahmantoha didorong polisi 
ke luar ruangan. Sedangkan Amin ngotot menolak menandatangani 
berita acara pemeriksaan yang dia anggap memberatkan mahasiswa. 
Amin yang berstatus mahasiswa hukum UGM ini rupanya mahir 
berurusan soal penyelidikan oleh polisi.

Tiba-tiba seseorang menyodorkan selembar kertas ke saya. Saya 
diminta mengisi biodata. Saya menuliskan informasi terbatas, nama 
panggilan dan tempat kelahiran. “Iwan asal Lumajang Jawa Timur.” 
Orang yang memberikan formulir menghardik saya. “Kamu isi yang 
lengkap,” katanya. Belum keluar jawaban saya. Amin berbisik ke saya, 
“Ngga usah dihiraukan.” Aku menuruti kemauan Amin.

Orang itu bertambah marah. Sembari berkacakpinggang, dia 
mengumpat-mengumpat menuduh kami pembuat rusuh. Tiba-
tiba Amin berdiri. “Emang Anda siapa nyuruh-nyuruh kami. Anda 
berpakaian sipil sama seperti kami. Tunjukkan kalau Anda anggota 
polisi,” bentak Amin geram. Bantahan itu menyentak si “polisi” itu. 
Tampak malu, dia nyelonong pergi.

Malam mulai menyergap dan hujan turun sangat deras. 
Rahmantoha dan Amin masih bernegosiasi dengan polisi. Saya mulai 
bosan menunggu. Tiba-tiba saya teringat donat. Saya mulai panik. 
Saya khawatir donat itu terkapar karena saya belum bisa keluar dari 
kantor polisi. Saya menghubungi Iswahyuli, Ketua KAMMI UGM. Saya 
mengirim pesan pendek lewat telepon genggam, meminta tolong 
untuk mengambilkan donat. Pesan itu tak berbalas. Saya pun pasrah.

Jarum jam terasa melambat di angka sembilan. Dalam kondisi 
lelah rasa kantuk menyerang. Tiba-tiba, “Ayo pulang,” ujar salah satu 
kawan yang tidak saya kenal. Saya lega karena bisa pulang. Kami 
dijemput mobil Isuzu Panther menuju sekretariat KAMMI UGM di 
Jalan Kaliurang. Di tengah perjalanan saya tidak banyak bertanya 
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tentang proses negosiasi yang akhirnya membebaskan saya. Saya 
hanya terpikir nasib donat jualan saya.

Tiba di sekretariat KAMMI saya menghampiri Iswahyuli. Benar 
dugaan saya, pesan saya terabaikan. Jarum jam menunjuk angka 
sebelas. Malam makin dingin lantaran hujan tak berhenti. Tapi tekad 
saya telah bulat, “Saya harus ambil donat.” Sempat terdengar seorang 
senior mahasiswa melarang kepergian saya. “Hati-hati, kamu masih 
diawasi intelijen,” katanya. Saya hanya tersenyum. “Emang sepenting 
apakah diri saya,” begitu kata saya tapi dalam hati supaya terkesan 
menghormati si senior. Larangan itu tak menghentikan niat saya.

Saya hidupkan motor bebek pemberian ayah. Saya terjang 
derasnya hujan menuju pabrik donat yang berjarak 12 kilometer. 
Saya memang khawatir di tengah jalan ambruk karena kelelahan. 
Tapi saya lebih mengkhawatirkan donat pesanan saya. Mungkin 
terkesan berlebihan. Tapi malam itu saya berpikir saya tidak boleh 
mengecewakan “juragan” saya, Memet Ifkar.[]
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C. MANAJEMEN FORUM dan PERSIDANGAN

Mengelola organisasi haruslah mengutamakan kerjasama tim. Kita 
akan selalu bertemu dengan berbagai kepentingan dan gagasan internal 
organisasi. Di ruang inilah kemudian terjadi diskusi. Mekanisme 
mengambilan keputusan juga harus melalui forum diskusi yang diikuti 
oleh anggota atau minimal para elite organisasi. Dalam bagian ini, saya 
akan membahas mengenai etika dan manajemen forum, termasuk 
mekanisme persidangan sebagai cara resmi pengambilan keputusan.

C.1. Tinjauan Sirah

Menjadi sangat penting bagi kita menggali khazanah Islam sebelum 
masuk ke hardware teknis forum atau persidangan. Semangat Islam 
yang penuh dengan akhlak indah, plus kecerdikan mengelola masalah, 
bisa kita elaborasi dan menjadi sistem yang di-install dalam mekanisme 
lapangan. Betapa pentingnya forum berbentuk syura ini.

Allah berfirman,  “Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
diputuskan dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. 
asy-Syura: 36). Bayangkan, al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi 
bahkan memuatnya bergandengan dengan kewajiban mahdhah 
lain, seperti shalat dan infaq. Pun dalam sirah, banyak hadits yang 
menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sering melaksanakan syura.

Ditambah dalam hadits, “Tidak akan kecewa orang yang istikharah 
(minta pilihan kepada Allah), tidak akan menyesal orang yang 
bermusyawarah, dan tidak akan melarat orang yang hemat.” (HR. 
ath-Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al-Ausath). Abu Hurairah 
mengatakan, sebagaimana dicatat oleh Imam Bukhari, “Aku tidak 
melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para 
sahabatnya selain Rasulullah saw.” 

Rasulullah adalah orang yang bersemangat untuk melaksanakan 
syura. Beliau banyak meminta pendapat (istisyarah) kepada para 
sahabatnya, baik dalam urusan besar maupun urusan kecil. Baik dalam 
masa-masa damai maupun saat peperangan. Beliau bertanya kepada 
laki-laki juga perempuan. Beliau mendengar pendapat mereka baik 
secara pribadi-pribadi maupun kolektif.
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Ada hikmah yang bisa kita ambil dari sikap Rasulullah yang 
memperbanyak syura, mengajak kita untuk memahami urgensinya. 
Coba kita pikirkan, apa susahnya Rasulullah Saw. untuk memutuskan 
keputusannya sendiri? Toh, backup beliau adalah malaikat, dan 
wahyu beliau berasal langsung dari Allah Swt. Lalu mengapa beliau 
masih mau menyempatkan waktunya untuk bermusyawarah, bersabar 
mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat?

Ini mengajarkan kepada kita hikmah sebuah amal jama’i (kerjasama) 
yang dimulai dari perencanaan amalnya. Dengan dibukanya kesempatan 
untuk menyampaikan pendapat, akan timbul ikatan tanggung jawab 
dari para pemutus kebijakan untuk sama-sama menanggung amal yang 
akan dilaksanakan, walaupun kadang tidak berbuah kebaikan yang 
diharapkan.

Syura ternyata mendapat tempat yang agung dan merupakan 
kebanggaan umat Islam. Khalifah Umar Bin Khattab mengatakan, “Tiada 
kebaikan pada suatu urusan yang dilaksanakan tanpa musyawarah.” (An-
Nizham as-Siyasi fil-Islam, Muhammad Abdul-Qadir Abu Faris). Saat 
terjadi pertempuran dengan Persia, Panglima Tentara Persia meminta 
bertemu dengan Panglima Perang Kaum Muslimin untuk melakukan 
perundingan. 

Setelah Panglima Tentara Persia itu menyampaikan keinginannya, 
Panglima Perang Muslimin menjawab, “Beri saya waktu untuk 
bermusyawarah dengan orang-orang.” Panglima Persia itu mengatakan, 
“Kami tidak mengangkat orang yang selalu mengajak bermusyawarah 
sebagai pemimpin.” Panglima Muslim itu menjawab, “Karena itulah 
kami selalu mengalahkan kalian. Kami justru tidak pernah mengangkat 
pemimpin dari orang yang tidak mau bermusyawarah.”

Jika Rasulullah yang ma’shum,  dan para sahabat yang lebih 
mendekati kebenaran saja serius dalam menyikapi dan melaksanakan 
syura, lalu siapa kita? Ahli fiqih bukan, majelis tarjih bukan, ulama 
apalagi. Pertanyaan ini bukan untuk menyatakan bahwa kita tidak boleh 
melaksanakan syura karena tidak sekapasitas dengan yang biasa disebut 
dengan ahlul halli wal aqdi itu.

Justru, karena kita belum mempunyai kapasitas yang cukup, 
seharusnya semakin serius dalam syura, mulai dari persiapannya 
sampai pada tahap pelaksanaan. Jangan karena kita sudah terlalu sering 
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syura (sepekan bisa dua sampai tiga kali), kemudian filosofi syura itu 
menguap dan kehilangan esensinya.

Wajar saja jika ada saudara kita yang menjuluki aktivis dengan istilah 
syumul (syura melulu) karena mungkin yang lebih kelihatan adalah 
syura-nya, tanpa menghasilkan natijah (buah) dan taghyir (perubahan) 
yang nyata. Tidak terlihatnya output itu sebenarnya disebabkan karena 
tidak terlaksananya hasil keputusan syura.

Tidak terlaksananya hasil keputusan syura itu karena bermasalah 
dengan mekanisme syura-nya. Bisa jadi informasi tidak tersebar merata 
di antara peserta syura, bisa jadi karena memang enggan dan merasa  
tidak bertanggung jawab terhadap keputusan syura, atau memang 
tidak ada bukti yang mengikat mengenai keputusan syura. Belum lagi 
gangguan-gangguan seperti bercanda dan membuat forum yang bukan 
pada tempatnya, keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa izin, atau 
semuanya serius tetapi tidak ada kontribusi pemikiran yang dihasilkan.

Mekanisme syura itu bisa jadi bermasalah karena memang persiapan 
syura-nya minimalis. Jaringan komunikasi (jarkom) yang mendadak 
tanpa perencanaan agenda misalnya, atau jarkom lancar tetapi para 
peserta memang tidak mempersiapkan agenda yang akan dibahas. 
Jadi semuanya serba on the spot  dan spontan sehingga berbuah pada 
pelaksanaan yang  kurang optimal.

Oleh karena itulah kita perlu kembali merekonstruksi esensi syura. 
Untuk itu pula diperlukan manajemen syura sehingga menjadi syura 
yang efektif saat pelaksanaannya dan produktif dalam pengamalan 
keputusannya.

 
C.2. Keutamaan Syura

Syura atau musyawarah merupakan derivasi (kata turunan) dari kata 
kerja syawara. Kata syawara mempunyai beberapa makna, antara lain 
“memeras madu dari sarang lebah; memelihara tubuh binatang ternak 
saat membelinya; menampilkan diri dalam perang.” Dalam konteks 
ini, makna yang dominan adalah “meminta pendapat dan mencari 
kebenaran.” Secara terminologis, syura bermakna “memunculkan 
pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai 
pada kesimpulan yang paling tepat.” 
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Ada pun dalam sunnah kita mendapati Rasulullah saw. sebegitu jauh 
menggunakan syura ini. Beliau banyak sekali meminta pandangan para 
sahabat dan keluarganya, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-
anak, orang-orang secara umum dengan aneka cara dan berbagai bentuk. 
Artinya, Rasul mengajari manusia secara umum untuk berpartisipasi, 
berpikir, dan turut bertanggungjawab.

Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan bahwa ada 
tujuh keutamaan syura:

1. Lebih mendekati kebenaran.

2. Menggali ide-ide cemerlang.

3. Terhindar dari kesalahan.

4. Terjaga dari celaan.

5. Selamat dari penyesalan.

6. Persatuan di antara hati.

7. Mengikuti atsar salafus-shalih.

PRAKONDISI SYURA. Hendaknya setiap peserta syura 
mempersiapkan kontribusi pemikiran berdasarkan agenda yang akan 
dibahas, mulai dari yang sifatnya filosofis seperti mengetahui dalil-dalil 
syar’i, pertimbangan manfaat dan madharat, sampai pada pilihan-pilihan 
strategi teknisnya. Ini bisa dilaksanakan dengan mencari informasi dan 
wawasan mengenai agenda yang akan dibahas di buku-buku, bertanya 
pada yang sudah berpengalaman, ditambah menganalisisnya sendiri. 
Syura yang telah disepakati akan dilaksanakan sebaiknya diagendakan 
benar-benar sehingga kita tidak lupa waktu dan tempatnya.

Untuk hal itu, yang menginisiasi syura harus menyosialisasikan 
agenda, waktu dan tempat beberapa hari sebelum pelaksanaannya. 
Rentang waktu antara sosialisasi (jarkom) dan pelaksanaan semestinya 
tidak mendadak, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada 
peserta yang diundang untuk mempersiapkan agenda dengan baik.

Selain persiapan pemikiran, maka diperhatikan pula persiapan 
ruhiyah. Karena syura merupakan ajang pengambilan kebijakan, 
sudah barang tentu kita mengharapkan yang  paling mendekati pada 
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kebaikan dan kebenarannya. Itu hanya bisa didapatkan bila hidayah 
Allah dan keberkahan dari-Nya sudah diturunkan pada kebijakan yang 
kita ambil. Oleh karenanya, muraqabatuLlah menjadi penting untuk 
menjemput keberkahan hasil syura. Bila dalam agenda syura kita harus 
menentukan pilihan misalnya, maka kita bisa melaksanakan shalat 
istikharah sebelumnya. Banyak lagi bentuk-bentuk muraqabatuLlah 
yang bisa dilaksanakan.

Jangan lupakan juga masalah teknis seperti baramij (tata urutan) saat 
pelaksanaan syura nanti, kemudian sarana-sarana seperti kenyamanan 
tempat, ketersediaan peralatan (seperti spidol, penghapus, papan tulis, 
notulensi, alat tulis). Sarana yang lengkap dan nyaman akan diharapkan 
akan lebih memperlancar syura karena tidak terganggu dan terpotong-
potong dengan masalah-masalah teknis.

C.3. Etika Syura dan Diskusi

Bagian ini, seluruhnya saya kutipkan dari buku Etika Diskusi (Solo: 
Era Intermedia, 1998), yang diedit oleh WAMY (World Assembly Moslem 
Youth). Terdapat 22 kunci yang jika kita pahami satu per satu akan 
memberi panduan akhlak berdiskusi, tercipta suasana indah bertukar 
ilmu dan berbuah kesepakatan di atas mufakat.

SYURA—Asas jamaah adalah syura, baik saat aksi maupun forum resmi.
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[1]. Persoalan niat. Hendaknya seorang dai menahan diri untuk 
tidak berdiskusi, jika ia tidak yakin bahwa motivasinya karena Allah Swt. 
semata. Hendaklah dia tidak mempunyai maksud untuk menunjukkan 
kepandaian dan keluasan wawasannya dalam setiap perbincangan; atau 
mengangkat dirinya atas orang lain dengan meremehkan lawan bicara; 
atau membanggakan diri untuk mendapatkan sanjungan. Semua itu 
dapat menghapus pahala amalnya di sisi Allah Swt.

Diriwayatkan, ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, 
“Ayah, ananda melihat ayah melarang kami berdebat, padahal dahulu 
ayah pendebat ulung.” Sang ayah menjawab, “Wahai anakku, dahulu 
kami berdebat dengan perasaan was-was yang amat sangat kalau-
kalau kami mengalahkan lawan bicara. Sedangkan kini, kalian berdebat 
dengan rasa cemas jangan-jangan tergelincir, lantas dikalahkan oleh 
lawan bicara.”

[2]. Situasi yang kondusif. Lihatlah situasi sebelum berdiskusi; 
apakah cocok untuk melakukan diskusi atau tidak. Situasi yang 
melingkupi kita menyangkut tiga macam, yaitu tempat, waktu, dan 
manusianya. Ungkapan klasik menyatakan, “Tidak setiap yang diketahui 
itu harus diucapkan. Setiap posisi sosial memiliki kata-katanya sendiri.”

[3]. Ilmu. Janganlah memperbincangkan suatu tema yang Anda 
sendiri tidak mengerti dengan baik dan janganlah Anda membela 
suatu pemikiran manakala tidak yakin dengan pemikiran tersebut. 
Bashirah (pengetahuan yang dalam) yang diisyaratkan dalam al-Quran 
berfungsi sebagai perlindungan bagi dai untuk tidak berbicara tanpa 
ilmu dan menahan dirinya dari usaha membantah argumentasi orang 
lain tanpa dia sendiri mempelajari tema pembicaraan. Rasulullah 
Saw bersabda, “Janganlah kamu mencari ilmu untuk berbangga jadi 
ulama, merendahkan orang-orang bodoh, dan agar orang lain berpaling 
kepadamu. Barangsiapa melakukan untuk itu, ia di neraka.” (HR. 
Tirmidzi dan Ibnu Majah).

[4]. Prinsip bahwa manusia itu beragam. Kemampuan otak 
manusia, tingkat pemahaman, dan keluasan wawasannya, sangat 
berbeda-beda. Argumentasi yang bisa dipahami oleh Zaid, belum tentu 
dapat dipahami oleh Amar. Pembicara yang baik adalah pembicara 
yang memahami dengan siapa dia berbicara, lalu dia dapat menentukan 
metode yang dianggap sesuai untuknya. 
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Salah satu cara untuk mengetahui tingkatan lawan bicara adalah 
dengan melontarkan pertanyaan netral kepadanya yang mengesankan 
adanya kesamaan pemikiran antara Anda, pembicara, dengannya. 
Dengan begitu, Anda dapat mengukur kedalaman pengetahuannya 
tanpa menyinggung perasaannya.

[5]. Jangan mendominasi pembicaraan. Pelaku diskusi atau 
pembicara secara umum, tidak boleh mendominasi pembicaraan; yakni 
tidak memberikan kepada pihak lain peluang berbicara. Tetapi cegahlah 
dia berbicara yang bertele-tele, sehingga keluar dari konteksnya. 
Mendominasi pembicaraan sama halnya dengan serakah dalam urusan 
makan. Semua itu merupakan sikap tercela.

[6]. Mendengarkan dengan baik. Pembicara yang baik adalah 
pendengar yang baik, karenanya jadilah pendengar yang baik. Janganlah 
Anda memotong pembicaraan orang lain. Sebaliknya, perhatikan ia 
sebagaimana Anda sendiri juga senang jika orang lain memperhatikanmu. 
Ketahuilah bahwa kebanyakan orang—sebenarnya—lebih menghormati 
pendengar yang baik daripada pembicara yang baik.

[7]. Perhatikan diri sendiri. Ketika Anda tengah berbicara, 
perhatikanlah dirimu sendiri; apakah Anda berbicara terlalu keras? 
Ingatlah nasihat Lukman kepada puteranya, “Dan sederhanakanlah 
engkau dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara adalah suara keledai.”

Perhatikanlah dirimu: apakah Anda merasa lebih berilmu? Apakah 
‘perasaan lebih’ itu tampak pada raut muka, tutur kata, atau gerakan 
tanganmu? Jika Anda merasakannya, ubahlah segera caramu itu. Jika 
merasa ada yang salah, segeralah minta maaf. Janganlah mengikuti 
emosimu, sehingga mengubah diri Anda dari seorang kawan diskusi 
menjadi seorang penceramah.

[8]. Kejelasan. Tegasnya ungkapan, fasihnya lisan, dan bagusnya 
penjelasan adalah sebagian dari pilar-pilar penopang diskusi dan dialog 
yang produktif. Rasulullah Saw. bersabda, “Dan sesungguhnya orang 
yang paling aku benci dan paling jauh mejelisnya dariku pada hari 
kiamat adalah orang-orang yang berlebihan dalam berbicara, yang suka 
mengungguli orang lain dengan perkataannya, dan yang menunjuk-
nunjukkan mulut besarnya dengan omongan untuk menampakkan 
kelebihan di hadapan orang lain.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).
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[9]. Penggunaan ilustrasi. Pelaku diskusi yang cerdik adalah 
mereka yang pandai membuat ilustrasi guna melengkapi dan 
memperjelas setiap uraian pembicaraannya. Imam Ghazali pernah 
membuat ilustrasi untuk orang yang mencegah kemungkaran dengan 
kekerasan. “Mereka seperti orang yang ingin menghilangkan bercak 
darah dengan air kencing. Cara mencegah kemungkaran seperti itu 
adalah bentuk kemungkaran yang lain, bahkan bobot kemungkarannya 
lebih besar daripada kemungkaran yang diberantas. Kedua-duanya 
sama-sama najis, tetapi najisnya air kencing lebih berat,” ujar Imam 
Ghazali.

[10]. Memperhatikan titik-titik persamaan. Ketika seorang dai 
berbicara, hendaklah dia memulai pembicaraan dengan mengungkap 
titik-titik persamaan yang ada. Hal-hal yang asiomatik. Dale Carnagie 
menulis, “Buatlah lawan bicaramu sepakat ataas contoh-contoh yang 
Anda lontarkan kepadanya dan biarkan ia menjawab dengan kata ‘Ya’. 
Jauhkanlah—sebisa mungkin—antara dia dengan kata ‘Tidak’. Karena 
kata ‘Tidak’ merupakan rintangan yang sulit diatasi daan sulit dikalahkan. 
Seseorang yang telah berkata ‘Tidak’, kesombongan akan memaksanya 
untuk senantiasa membela diri. Kata ‘Tidak’ itu sebenarnya lebih dari 
sekadar kata yang terdiri dari beberapa huruf. Ketika seseorang berkata 
‘Tidak’, maka urat saraf dan emosinya terangsang untuk mendukung 
sikap penolakannya. Berbeda dengan kata ‘Ya’, yang sama sekali tidak 
membebani gerak jasmani.”

Socrates, filosof Yunani itu, juga mengikuti cara ini. Dia memulai 
diskusinya dengan orang lain dari titik-titik persamaan di antara mereka 
berdua. Dia bertanya kepada lawan bicaranya dengan pertanyaan-
pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, kecuali kata ‘Ya’. 
Demikianlah, Socraates terus mendapatkan jawaban ‘Ya’ secara beruntun, 
sehingga lawan bicara menyadari bahwa dirinya telah menyetujui suatu 
ide yang beberapa saat sebelumnya ditolaknya mentah-mentah.

[11]. Saya tidak tahu. Apabila lawan diskusi mengemukakan 
sesuatu pembicaraan yang Anda tidak memahaminya, janganlah Anda 
malu untuk bertanya dan meminta penjelasan. Karena apabila Anda 
diam, Anda akan rugi, akan dikatakan sebagai orang bodoh atau orang 
yang berusaha menutupi kebodohannya. Ketahuilah bahwa banyak 
pemimpin besar umat yang tidak malu mengatakan, “Saya tidak tahu!” Ia 
menjauh dari berfatwa tanpa pengetahuan yang cukup tentang masalah 
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yang difatwakan.

[12]. Tidak fanatik dan mengakui kesalahan. Sikap fanatik 
dalah sikap tetap tidak menerima kebenaran setelah adanya kejelasan 
dalil. Seorang muslim adalah pencari kebenaran. Ia tidak fanatik kepada 
individu, kelompok, atau paham tertentu. Berpijaklah di atas kebenaran 
di manapun kebenaran itu berada. Mengakui kesalahan—setelah 
tidak mengakuinya di awal pembicaraan—dapat menarik simpati dan 
penghargaan dari lawan bicara. Berbeda halnya jika ia bergeming dengan 
kesalahannya, hal ini bisa menghilangkan rasa hormat dari orang lain, 
juga dari dirinya sendiri.

[13]. Jujur dan kembali ke sumber rujukan. Hormatilah 
kebenaran. Jadilah orang yang jujur ketika menyampaikannya. 
Janganlah Anda memotong ungkapan, sehingga mengubah konteksnya 
atau mencabut daari relevansinya dengan memberikan penafsiran sesuai 
dengan keinginanmu. Di antara cara menghormati kebenaran adalah 
Anda tidak berargumentasi dengan mengutip pendapat orang yang tidak 
bisa dipercaya ilmu dan kejujurannya.

[14]. Menghormati pihak lain. Umar bin Khattab ra berkata, 
“Jangan sekali-kali Anda berprasangka terhadap kata-kata saudaramu 
seiman selain dengan kebaikan, selama Anda dapati pada kata-kata 
itu peluang kepada kebaikan.” Di antara wasiat Rasululah adalah, 
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lain). Karenanya 
dia tidak menzalimi, tidak meninggalkan, tidak merendahkan, dan tidak 
menghinakan. Cukuplah seseorang disebut buruk lantaran merendahkan 
saudara muslim yang lain.”

[15]. Pemikiran dan pemiliknya. Dalam suatu diskusi, sebaiknya 
yang dibahas, dianalisis, dikritik, dan disanggah adalah pemikirannya, 
bukan pemilik pemikiran itu. Hal itu untuk menghindari berubahnya 
forum diskusi menjadi forum percekcokan yang disertai dengan caci maki 
atau berubah dari forum diskusi pemikiran menjadi forum perseteruan 
fisik oleh individu-individu yang ada.

[16]. Yang lebih baik. “Berdebat dengan cara yang baik,” itu 
artinya Anda tidak bersikap apriori terhadap pendapat lawan bicaramu 
dan menunjukkan penghargaan kepadanya, meskipun pendapat itu 
barangkali bertentangan dengan pikiran Anda.
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[17]. Menyerang dan mematahkan. Metode menyerang 
dalam berdiskusi, meskipun dengan argumentasi yang kuat dan dalil 
yang nyata, dapat menimbulkan kebencian bagi orang lain. Hal itu 
karena mendapatkan simpati hati, sebenarnya lebih penting daripada 
mendapatkan perubahan sikap tetapi tidak berangkat dari hati yang 
tulus. Adapun jika Anda bersikap lemah lembut, ia akan merasa puas 
dengan pendapatmu, cepat atau lambat.

[18]. Perbedaan pendapat dan kasih sayang. Perbedaan 
pendapat, sampai pun antarkawan dan sahabat, sering sampai 
menghapuskan rasa cinta dan kasih sayang. Waspadalah untuk tidak 
jatuh ke dalamnya. Perdebatan atau perbincangan, atau diskusi pada 
umumnya berpengaruh terhadap perasaan dan hati. Ingatlah hal ini 
tatkala Anda tengah berbicara dengan seseorang. Janganlah Anda 
tunjukkan sikap permusuhan kepada seseorang.

[19]. Jangan marah. Jika lawan bicaramu tidak setuju dengan 
pendapatmu, jangan terburu marah. Janganlah Anda coba memaksakan 
semua orang untuk mengiyakan apa yang Anda anggap benar.

[20]. Ketika logika tak lagi berarti. Kadang-kadang, ketika 
Anda memulai diskusi, rasa permusuhan telah menguasai salah satu 
dari kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, apabila pihak yang 
menghadapinya dengan sikap yang baik, niscaya permusuhan itu akan 
berubah menjadi persahabatan dan kebencian berubah menjadi kasih 
sayang. Nasihat ini berguna bagi para orang tua yang suka mencela, para 
suami yang cerewet, para guru yang berhati batu, dan para pemimpin 
yang tengah marah.

[21]. Jangan menggunakan kata ganti orang pertama. 
Sebaiknya seorang dai tidak menggunakan kata ganti orang pertama 
dalam berbicara, seperti “Saya telah berbuat demikian”, atau “Saya 
senang menjelaskan masalah ini” atau “Pendapatku dalam masalah ini 
adalah demikian.” Sebaiknya pula ia menjauhi penggunaan kata ganti 
orang pertama jamak. Misalnya, “Pengalaman kami membuktikan yang 
demikian. Apabila kami mempelajari masalah yang diperselisihkan, 
tampak bagi kami hal-hal berikut ini.”

Mengapa semua itu harus dihindari? Karena apabila hal itu 
digunakan ketika berbicara, dikhawatirkan dapat menyeret pembicara—
baik disadari maupun tidak—kepada sikap memuji diri sendiri dan 
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menonjol-nonjolkan pengalaman dan keluasan wawasannya. Ini berarti 
kejatuhan di awal langkah yang dapat merusak niat.

Sebagai gantinya, berbicaralah dengan menggunakan pola ungkapan 
yang tidak langsung menisbatkan pengetahuan kepada pembicara dan 
yang menimbulkan kesan objektif, seperti, “Agaknya para peneliti telah 
membuktikan adanya…” atau “Pengalaman para pakar di lapangan 
dakwah menunjukkan akan kebenaran orang yang mengatakan…,” atau 
“Seorang dai yang telah malang melintang di dunia dakwah memberi 
komentar terhadap masalah yang kita hadapi…dan patut kita mengambil 
pelajaran darinya.”

[22]. Jangan keraskan suara. Orang yang tengah berdialog 
sebaiknya tidak mengeraskan suaranya lebih dari yang dibutuhkan 
oleh pendengar, karena suara yang keras itu jelek dan menyakitkan. 
Pelaku dialog bukanlah seorang orator yang terkadang—pada saat-
saat tertentu—dituntut harus mengeraskan suaranya. Perlu diingatkan 
pula, bahwa kerasnya suara sama sekali tidak dapat menguatkan suatu 
argumentasi.

Dalam banyak kasus, orang yang suaranya keras, sedikit kandungan 
ilmunya, lemah argumentasinya, dan sering pula mengeraskan suaranya 
justru untuk menutupi kelemahannya. Berbeda dengan pemilik suara 
yang tenang. Suara tenang itu biasanya merefleksikan kematangan 
berfikir, kekuatan argumentasi dan objektivitas pendirian. Suara yang 
tenang, yang tidak dibumbui dengan teriakan dan tidak juga bisikan, 
adalah suara yang paling kuat pengaruhnya dalam hati, disebabkan 
keagungan suara itu dan ketenangan pemiliknya.

C.4. Manajemen Persidangan

Pada dasarnya, keberadaan suatu organisasi lebih disebabkan 
karena adanya kepentingan oleh sekelompok orang, yang merupakan 
penggabungan dari beberapa individu, berdasarkan adanya kesamaan 
tujuan. Dengan adanya persamaan tujuan, maka diterapkan beberapa 
aturan main guna dijadikan pedoman dalam organisasi tersebut. 
Sehingga pada akhirnya, diharapkan bahwa organisasi tersebut dapat 
berjalan sesuai dengan aturan main yang telah dsepakati bersama.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka tidaklah mengherankan 
jikalau kita sering menjumpai aturan-aturan yang bersifat mengikat di 
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berbagai organisasi. Aturan-aturan tersebut merupakan rambu-rambu 
yang harus ditaati dan dijalankan agar tidak merugikan pelaku yang 
akan terlibat.

Persidangan di sini, diartikan sebagai sarana tempat 
mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam kerangka pengambilan 
keputusan yang bersifat mengikat, baik untuk internal organisasi, 
maupun organisasi yang berada di bawah organisasi tertinggi tersebut. 
Oleh karena itu, dalam persidangan setiap peserta akan terlibat dalam 
pengambilan keputusan yang memiliki implikasi yang sangat penting 
bagi organisasi tersebut. Setiap peserta sidang akan diberi kesempatan 
untuk bernegosiasi dan memancing ide dalam kerangka menarik 
perhatian dan mempengaruhi peserta lain guna mengikuti apa yang 
diinginkan oleh peserta tersebut.

Berdasarkan pemahaman di atas, terbersit pertanyaan dalam diri 
kita, pada forum manakah persidangan itu sering dilakukan? Pada 
dasarnya persidangan sering dilakukan pada forum-forum yang lebih 
bersifat menentukan arah dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, 
persidangan sering dilakukan pada organisasi legislatif atau perwakilan, 
seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Perwakilan Mahasiswa. 
Dalam konteks KAMMI, sidang diikuti perwakilan komisariat, daerah 
atau wilayah.

Teknik persidangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan 
berorganisasi. Bagi para aktivis, pelajar, anggota partai dan organisasi 
lainnya. Teknik persidangan merupakan keterampilan yang harus 
dikuasai dengan baik, karena ini adalah alat untuk memperlancar, 
menertibkan dan menyukseskan persidangan dalam berbagai bentuk 
forum. Beberapa forum yang biasanya memakai teknik persidangan 
adalah Kongres, Mubes, Rapat Pleno, dan Rapat Tahunan Anggota. 
Bisa juga dilihat dalam forum-forum ilmiah, forum pelatihan maupun 
manajemen kepemimpinan.

Melihat pentingnya peranan teknik persidangan tersebut, maka 
seyogyanya setiap aktivis dan organisatoris menguasainya dengan baik. 
Di sini saya akan menguraikan secara sederhana materi-materi pokok 
teknik persidangan.
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1. Bentuk Persidangan

Sidang pun memiliki jenis yang bermacam-macam, tergantung dari 
ruang dan atau ada pertimbangan lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat 
RI sebagai institusi pembuat kebijakan setidaknya memiliki 18 jenis 
persidangan atau rapat. Sementara bentuk persidangan yang lebih 
umum dalam setiap institusi atau lembaga di antaranya yaitu :

1. Sidang Paripurna, yaitu sebuah persidangan yang dilaksanakan 
dengan melibatkan keseluruhan anggota lembaga, yang dipimpin 
oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.

2. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang melibatkan segenap 
anggota lembaga atau tim lembaga yang derajatnya berada di bawah 
paripurna. Sidang pleno dalam pelaksanaannya tidak selamanya 
dipimpin oleh pimpinan lembaga. Ini juga sidang rutin yang sering 
dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kerangka membahas dan 
mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan 
rutin organisasi. Misalnya, Musyawarah Komisariat (Muskom), 
Musyawarah Kerja Komisariat (Muskerkom), demikian seterusnya

3. Sidang Komisi, persidangan khusus yang membahas sebuah topik 
sidang dari sebuah agenda persidangan umum/pleno. Hasil sidang 
komisi ini kelak disahkan melalui mekanisme sidang pleno.

4. Sidang Khusus atau Sidang istimewa, persidangan yang penamaan 
dinisbatkan atas dasar hal khusus pula. Persidangan ini dilakukan 
oleh suatu organisasi dalam kerangka pengambilan keputusan yang 
bersifat mendesak dan berada dalam keadaan genting. Sidang ini 
misalnya adalah Musyawarah Komisariat Luar Biasa (Muskomlub) 
untuk mengangkat ketua karena berhalangan tetap. Kekhususan lain 
akan nampak dengan munculnya konsep “luar biasa”, seperti sidang 
paripurna luar biasa, Munas Luar Biasa, atau yang lainnya yang 
mengindikasikan adanya faktor lain yang mengharuskan digelarnya 
sebuah persidangan.

2. Sifat Persidangan 

1. Sidang Tertutup, adalah persidangan yang dilakukan oleh suatu 
organisasi, dimana hasil permbicaraan yang dilakukan tersebut 
bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh Pimpinan atau Anggota 



Ijtihad Membangun Basis Gerakan162

Organisasi tersebut dan pembicaraan tidak boleh diumumkan, 
kecuali sidang memutuskan untuk diumumkan seluruhnya atau 
sebagian.

2. Sidang Terbuka, adalah persidangan yang dilakukan secara terbuka 
dengan mengundang pihak lain yang dipandang memiliki keterkaitan 
dengan materi pembicaraan dalam sidang. Pada persidangan ini, 
hasilnya boleh diumumkan secara terbuka dan dapat diketahui 
oleh pihak lain di luar organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam 
persidangan terbuka pihak-pihak yang diundang biasanya disebut 
peserta undangan atau peninjau.

3. Pengambilan Keputusan 

1. Keputusan Perseorangan, pimpinan forum yang mengambil 
keputusan terakhir.

2. Keputusan Demokratis, keputusan diambil dengan setengah jumlah 
suara ditambah satu.

3. Keputusan Voting (dengan suara terbanyak), diambil berdasar 2/3 
suara terbanyak.

4. Keputusan dengan Hak Veto, satu suara tidak setuju maka berlaku 
sebagai pembatalan keputusan. Biasanya hak veto dimiliki orang 
paling berpengaruh di organisasi tersebut.

5. Prinsip Aklamasi, satu keputusan bisa disahkan bila semua anggota 
sidang menyetujuinya.

6. Keputusan Kompromi, bukan saja akibat dari suatu usul akan 
tetapi juga saling mempengaruhi antara suatu kesepakatan dan 
usul itu sendiri juga didiskusikan. Usul ini mengalami perubahan 
sedemikian rupa sehingga mendapat persetujuan dari mereka yang 
berkepentingan.

7. Prinsip Mufakat, satu usul dapat diterima apabila tidak seorangpun 
mempunyai keberatan yang mendasar/prinsipil terhadap usul 
tersebut.
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4. Tata Cara Persidangan

1. Persidangan bersifat musyawarah untuk mufakat.

2. Persidangan dipimpin oleh Pimpinan sidang.

3. Peserta sidang berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan 
sidang.

4. Peserta sidang tidak boleh diganggu selama berbicara.

5. Pimpinan sidang dapat mengenakan ketentuan mengenai lamanya 
para anggota berbicara.

6. Bilamana pembicaraan melampaui batas waktu yang ditetapkan 
Pimpinan sidang dapat memperingatkan pembicaraan supaya 
mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati 
ketentuan itu.

7. Setiap waktu dapat diberi kesempatan interupsi pada anggota

5. Instrumen Persidangan

Pimpinan Sidang. Pemimpin persidangan adalah faktor yang sangat 
menentukan dalam kelancaran suatu persidangan. Semua arus informasi 
dan mekanisme pembicaraan diatur dan diformulasikan sedemikian 
rupa dengan bijaksana, objektif, luwes tanpa mengurangi wibawa dan 
dilakukan dengan tegas. Pemimpin sidang ini biasanya berbentuk 
presidium.

Presidium adalah bentuk kepemimpinan kolektif (terdiri dari dua 
orang atau lebih) dalam persidangan yang bertugas mengatur jalannya 
persidangan (pimpinan sidang). Biasanya, jumlah presidium ini bersifat 
ganjil. Maksudnya adalah jika dalam pengambilan keputusan terjadi 
deadlock, dan pimpinan sidang (presidium) diberikan hak suara, maka 
jumlah ganjil ini memungkinkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. 
Selain itu, presidium harus bersikap netral, karena mereka mempunyai 
hak untuk mengatur dan menentukan jalannya persidangan. 

Ada berbagai macam fungsi dari seorang pemimpin sidang, yang 
pada umumnya berguna agar persidangan lancar dan efektif, yaitu:

• Sebagai pengarah.



Ijtihad Membangun Basis Gerakan164

• Sebagai layar pemantul

• Mediator.

• Pencari jalan keluar.

• Motivator.

• Sebagai pengambil kesimpulan dan keputusan atas nama perserta.

Pemimpin sidang dituntut dapat mengatur waktu bicara, 
mengarahkan dan memilih pembicara, agar apa yang menjadi tujuan 
dapat dicapai rumusannya, tetap aspiratif dan diterima semua pihak. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemimpin sidang (dan peserta), 
adalah tingkat emosional, penampilan, perbedaan usia, pengalaman dan 
latar belakang, serta kebiasaan.

Bagi seorang pemimpin persidangan, dengan mengenal watak dan 
karakter dari masing-masing peserta, akan lebih mudah mengarahkan 
jalannya persidangan. Ini memang sulit dilakukan, terlebih jika 
pesertanya orang-orang yang belum dikenal atau belum pernah 
berinteraksi sebelumnya.

Pemimpin sidang hendaknya juga memperhatikan tipe-tipe peserta 
yang dipimpinnya, agar dapat mengarahkan persidangan dengan baik. 
Terdapat tujuh tipe peserta, yaitu:

• Pemersatu

• Pendengar

• Perantara

• Pemberi semangat

• Pengambil inisiatif

• Pemberi informasi

• Penyerang.

Akan tetapi ada tipe baru yang muncul dan sering terjadi dalam suatu 
rapat, yaitu tipe perusuh. Orang dengan tipe seperti ini muncul dan 
datang ke arena persidangan, hanya untuk merusuhi (memprovokasi) 
dan mengganggu peserta dalam proses persidangan.
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Seorang pemimpin sidang yang baik, memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut:

1. Mengetahui teknik-teknik pengendalian persidangan

2. Cakap mengkombinasikan teknik pengendalian yang bebas, terbatas 
dan ketat.

3. Cepat mengenal dan memahami situasi.

4. Mampu mengenali dengan cepat tipe–tipe peserta.

5. Cakap mengutarakan pendapat.

6. Cakap menangkap dan mampu menganalisis dan menguraikan 
setiap pembicaraan.

7. Cakap mengambil kesimpulan pembicara.

8. Cakap mengambil jalan keluar bila sidang mengalami jalan buntu.

9. Mampu memahami faktor psikologis peserta serta mampu 
memotivasi peserta untuk mengambil peranan.

10. Memiliki stamina yang tinggi

11. Tidak berbicara panjang lebar.

12. Tidak memaksakan pendapat.

13. Tidak mudah membantah.

Draft tertulis. Perbedaan sidang dengan musyawarah adalah selalu 
ada draft tertulis dalam sebuah sidang, sebagai permasalahan yang akan 
dibahas. Draft yang ada biasanya berbentuk Bab, Pasal dan ayat. Adapun 
materi-materi yang dimasukkan dalam draft tertulis ini antara lain :

a. Tata tertib, yaitu kerangka dasar aturan persidangan yang dijadikan 
acuan selanjutnya dalam menjalankan persidangan. Di dalamnya 
mengatur nama, tempat, waktu, tujuan, peserta, pimpinan dan lain-
lain yang dibutuhkan untuk mengatur jalannya persidangan. Hal 
inilah yang menjadikan sidang lebih ”sakral” dibanding rapat biasa.

b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yaitu 
pedoman dasar keberlangsungan organisasi. Lewat sidang inilah, 
AD/ART organisasi disahkan dan dilegal-formalkan.
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c. Aturan tambahan lainnya yang dibutuhkan dan akan disahkan. 
Beberapa materi yang termasuk dalam draft tertulis itu kemudian 
akan disahkan dan ditetapkan menjadi suatu ketetapan, yang apabila 
terjadi kesalahan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.

6. Kesepakatan Tidak Tertulis

Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan tidak tertulis yang 
berlaku pada berbagai persidangan, seperti :

1. Hendaknya setiap peserta bersikap terbuka 

2. Berusaha menterjemahkan dan menganalisis pikiran orang lain

3. Selalu berupaya memperlancar persidangan

4. Tidak mengganggu jalannya persidangan

5. Tidak membuka rapat dalam rapat

6. Berpartisipasi secara penuh

7. Menjaga ketertiban

7. Bentuk-Bentuk Tempat 

1. Bentuk Persegi Panjang

2. Bentuk Lingkaran

3. Bentuk Setengah lingkaran

4. Bentuk Kelas

8. Etika Penggunaan Palu

Dalam sidang, penggunaan palu sangat penting, pimpinan sidang 
harus memahami tata cara penggunaan palu. Kesalahan penggunaan 
atau pengetukan palu sidang akan mengacaukan situasi sidang. Ketukan 
palu menggunakan kepala palu, penggunaannya:

1. Satu (1) kali, untuk skorsing kurang atau sama dengan 15 menit, 
untuk mengalihkan pimpinan sidang, pengesahan keputusan setiap 
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poin.

2. Dua (2) kali, untuk skorsing sidang lebih dari 2 x 15 menit.

3. Tiga (3) kali, untuk membuka dan menutup sidang, untuk 
pengesahan keputusan umum, utama atau akhir.

4. Untuk menertibkan peserta sidang yang ribut atau gaduh, cara 
mengetukan palu adalah dengan menggunakan ’gagang palu’, bukan 
’mata atau kepala palu’.

9. Beberapa Istilah Penting

[1]. Quorum, yaitu data kuantitatif yang mensyaratkan jumlah 
peserta sidang minimal untuk mensahkan persidangan. Bila jumlah 
tersebut tidak tercapai maka persidangan tidak bisa dilangsungkan, atau 
tergantung dari tata tertib yang berlaku. Misal, quorum: sidang dapat 
dilaksanakan jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah 
peserta. Bisa juga ½ jumlah peserta + 1, tergantung kesepakatan forum.

[2]. Walk Out (WO). Istilah yang satu ini pasti sering juga kita 
dengar. Tapi ternyata tidak hanya dalam olahraga atau perlombaan 
lainnya saja istilah WO ini digunakan. Dalam persidangan, WO 
memiliki makna sebagai satu manifestasi atau perwujudan dari sebuah 
protes peserta atau kelompok peserta dalam menyikapi persidangan. 
Bentuk kongkretnya, peserta yang menyatakan dirinya WO, keluar dari 
persidangan dan tidak mengakui keabsahan persidangan. Berdasarkan 
pengalaman, WO dapat berlaku sebagaimana dikehendaki oleh yang 
bersangkutan, bisa satu jam, satu hari atau bahkan selama persidangan 
tersebut.

[3]. Skorsing Sidang. Skorsing adalah menghentikan persidangan 
sementara karena alasan tertentu, misalnya beda pendapat yang tidak 
terselesaikan untuk memberikan kesempatan lobbying, memberi 
keleluasaan bagi pembicara, dan sebagainya.

[4]. Lobbying. Lobbying adalah proses informasi di luar 
persidangan untuk mencari titik temu antara dua atau lebih, dari orang 
atau kubu yang berselisih pendapat tentang suatu pokok masalah.

[5]. Interupsi. Interupsi ialah menyela atau menghentikan 
sementara pembicaraan orang lain dalam waktu persidangan, karena 
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ada sesuatu yang akan disampaikan. Interupsi ditujukan kepada 
pimpinan sidang dengan maksud dapat dizinkan berbicara. Interupsi 
dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, dan berbicara 
setelah mendapat ijin dari Presidium Sidang. Macam-macam Interupsi:

1. Interupsi, point of information. Interupsi karena ada informasi 
yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembicaraan yang sedang 
berlangsung atau informasi dari luar persidangan.

2. Interupsi, point of order. Interupsi karena ada sesuatu yang sangat 
mendasar berkaitan dengan ketertiban persidangan.

3. Interupsi, point of clarification. Interupsi karena ingin 
menyelesaikan atau menjernihkan masalah yang sudah dibicarakan. 
Memperjelas sesuatu yang telah kita sampaikan sebelumnya tetapi 
tidak dimengerti, atau ditafsirkan berbeda oleh peserta lainnya, 
dapat juga disampaikan untuk memberi penjelasan tentang sesuatu 
yang telah disampaikan orang lain.

4. Interupsi, point of personal priviledge. Interupsi yang dilakukan 
jika ada pembicaraan yang menyinggung masalah pribadi, tidak 
berkaitan dengan masalah organisasi atau hal yang sedang dibahas. 
Diajukan untuk membela diri (merehabilitasi) sehubungan dengan 
pembicaraan yang sedang berlangsung yang menyinggung hak 
pribadi (priviledge), misalnya hinaan dan fitnah.

5. Interupsi, point of objection. Interupsi yang dilakukan jika seseorang 
keberatan dengan materi pembicaraan atau terhadap sikap salah 
seorang peserta sidang lainnya.

10. Persidangan yang Buruk

Berikut ini adalah daftar beberapa keluhan yang sering terjadi dalam 
suatu persidangan atau rapat:

• Orang yang mengundang tidak hadir

• Peserta terlambat

• Peserta tidak hadir

• Peserta terlalu cepat meninggalkan persidangan

• Peserta melamun, memikirkan hal lain yang dapat mereka lakukan 
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atau bahkan tertidur

• Terlalu banyak peserta yang berbicara pada saat bersamaan

• Pembicaraan didominasi oleh seorang atau beberapa orang saja

• Pemimpin mendominasi

• Para peserta saling menyerang pribadi peserta lain

• Tak ada satupun pokok persoalan yang dapat diselesaikan

• Bertele-tele

• Mengambang

• Protes, salah satu atau beberapa peserta meninggalkan ruangan

• Sebagian peserta tidak dapat menerima keputusan

• Terjadi kontak fisik, lempar sepatu, lempar kursi atau gebrak meja

• Terjadi rapat dalam rapat

• Pihak lain di luar peserta menyela persidangan

• Suasana tidak nyaman, ribut, dan gaduh

• Topik yang dibahas merupakan pengulangan dari topik-topik 
sebelumnya

• Membuang-buang waktu

• Tidak tegas, dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa

• Merupakan ajang penonjolan diri

• Tempat penggodokan manuver politik dan transaksi gelap

• Memberikan kemungkinan pada orang lain untuk menghindari 
tanggung jawab 

11. Solusi Masalah

Sumber masalah-masalah di atas dapat diatasi jika penyelenggara 
sudah melakukan hal berikut: [1] Pastikan undangan sudah terdistribusi.
[2] Susun agenda. [3] Tentukan tujuan. [3] Pilih metode. [4] Estimasi 
waktu dengan baik. Dan [5] Siapkan peralatan yang dibutuhkan.
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Sementara peserta juga bisa: [1] Hadir tepat waktu. [2] Persiapkan 
diri. [3] Cari informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang akan 
dibahas. Dan [4] Siapkan peralatan yang dibutuhkan.

12. Sanksi-sanksi

Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang 
ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi 
dengan mempertimbangkan saran, dan usulan peserta sidang yang lain. 
Biasanya, mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan 
kepada peserta (biasanya sampai 3 kali), kemudian dengan kesepakatan 
bersama, presidium sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut dari 
forum, atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan 
peserta sidang yang lain.

13. Penutup dan Tindak Lanjut

Keberhasilan perencanaan dan penyelenggaraan suatu persidangan 
tidak semata-mata diukur dari kelancaran, efisiensi waktu, kelengkapan 
fasilitas maupun akomodasi yang mewah. Bukan juga dinilai dari 
suasana lingkungan yang nyaman dan asri maupun dari bagusnya 
redaksi konsideran dan diktum-diktum keputusan yang dihasilkan atau 
bahasa resume yang indah. Akan tetapi keberhasilan suatu persidangan 
juga diukur dari output yang merupakan tindak lanjut sidang tersebut. 
Dengan demikian, rapat atau persidangan tidak menjadi sidang NATO 
alias No Action Talk Only.

Sesuai tujuannya, maka dalam persidangan setiap peserta dituntun 
untuk mampu bersikap bijak dan rasional sebagai satu fase dalam 
pencarian kebenaran. Selamat melakukan sidang.[]

D. TEKNIK PROPAGANDA DAN MEDIA MASSA

Demi suksesnya agenda organisasi, fungsi pencitraan KAMMI harus 
betul-betul diperhatikan. Tidak saja saat adanya momentum temporer 
tahunan seperti ketika penerimaan mahasiswa baru (PMB), melainkan 
juga setiap kegiatan sepanjang tahun. Bahkan secara berkesinambungan 
antar-angkatan. Di Barat, para pejabat publik ditekankan menguasai 
cara berkomunikasi efektif dengan rakyat. Setiap pejabat memiliki 
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manajer yang mengatur komunikasi. 

Untuk menyampaikan pesan KAMMI pada publik ada beberapa 
hal yang perlu diketahui. Pertama, menyangkut pesan itu sendiri; 
sudahkah dipahami oleh tim yang akan terjun sebagai penyampainya? 
Kedua, memahami publik yang dituju. Pesan kita ditujukan pada siapa? 
Dan ketiga, berkaitan dengan pemilihan media; saluran apa yang bisa 
digunakan untuk menyampaikan pesan KAMMI?

Sebelum membahas ketiga unsur itu, terlebih dahulu akan saya 
jelaskan arti penting komunikasi persuasif, dan peranan komunikator; 
syarat apa saja yang harus dimiliki seorang komunikator.

D.1. Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif mengajak komunikan (publik sasaran 
komunikasi) agar mengikuti pendapatnya. Pendapat disampaikan 
dengan argumentasi sedemikian rupa hingga komunikan tertarik. 
Pendekatan yang digunakan bukan berupa paksaan atau ancaman, 
melainkan sugesti atau dorongan. Komunikan dijelaskan sedemikian 
rupa hingga ia memahami betul pesan komunikator.

Agar komunikasi persuasif berjalan baik, seorang komunikator—
dalam hal ini aktivis KAMMI—harus memiliki kredibilitas positif. 
Parameter yang dipakai umumnya kenormaan, misalnya kepribadian 
dan sikap.

Selain itu, komunikator juga harus menguasai betul (kompetensi) 
terhadap permasalahan yang disampaikan (baca: dikomunikasikan). 
Jangan sampai pada saat berkomunikasi ada kesenjangan; pesan yang 
dikehendaki ditangkap secara berbeda oleh komunikan. Maka, dalam 
hal ini komunikasi berjalan tidak efektif. Begitulah pada saat aksi 
demonstrasi, secara prinsip harus ada upaya menjaga agar pesan kita 
tersampaikan secara efektif. Dan publik pun memahaminya secara 
mudah.

Sudah tentu, proses berkomunikasi demikian membutuhkan 
vitalitas. Baik secara intelektual, mental mupun fisik, ia harus tetap 
stabil. Minimal tidak terjadi penurunan dramatis pada motivasi.

Dalam studi komunikasi dikenal “etos komunikator”. Ini menyangkut 
nilai diri seorang yang merupakan paduan dari kognisi (pikiran), afeksi 
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(perasaan), dan konasi (perjuangan). Etos ini meliputi: kesiapan, 
kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan dan 
kesederhanaan. Para kader KAMMI seharusnya memperhatikan betul 
setiap kriteria etos ini. Betapa tidak, ini bersesuaian dengan banyaknya 
jumlah massa mengambang.

Komunikasi persuasif merupakan proses. Dia dilakukan tidak 
dengan tergesa-gesa atau tanpa perencanaan. Untuk itu diperlukan 
adanya penahapan. Formula yang dikenal disingkat AIDDA (Attention, 
Interest, Desire, Decision, Action). Agaknya, aktivis KAMMI sudah 
terbiasa dengan pernyataan ”adanya penahapan dalam dakwah.” Untuk 
terjadinya perubahan tidak mungkin kita harapkan objek melakukan 
perubahan, tanpa ia sadari arti penting (signifikansi) ajakan agenda kita.

Langkah pertama adalah memilih pesan. Di sini, harus bisa 
menjawab, pesan apa yang dibutuhkan publik? Secara umum, mengikuti 
teori Abraham Maslow, publik memerlukan lima kebutuhan (secara 
hierarki): fisiologis, keamanan, cinta, penghargaan, dan aktualisasi. 
Perlakuan publik tidak bisa disamaratakan. Untuk itu, pengkategorian 
per angkatan misalnya, membantu pemetaan kebutuhan sasaran 
komunikasi kita. Prinsipnya, kenalilah publik kita dengan mengetahui 
apa kebutuhan mereka. Jangan paksakan pesan (kemauan) kita, kalau 
ternyata mereka belum merasa penting terhadap pesan kita itu.

Seorang komunikator harus menguasai apa yang hendak 
disampaikan. Penguasaan ini, intinya, bagaimana agar pesan kita 
sampai ke publik. Bisa dibayangkan bila komunikator gagal menjelaskan 
maksud pesannya, di saat publik membutuhkannya. Dalam hal ini 
berlaku prinsip, apa yang hendak dikatakan organisasi kita? Inilah kunci 
untuk mempengaruhi dukungan publik. Penguasaan pesan berkaitan 
dengan strategi menjalankan tahapan AIDDA. 

Wilbur Schramm memperkuat hal ini. Menurutnya ada empat 
kondisi agar komunikasi berjalan sukses. 

1. Pesan harus dirancangkan dan disampaikan sedemikian rupa 
sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud

2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada 
pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, 
sehingga sama-sama dapat mengerti 
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3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan, 
dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu

4. Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan 
tadi.

Dalam konteks berkampanye, jangan sampai pesan wakil KAMMI 
sekadar “asal bunyi” untuk menarik publik. Selain akan rentan membuat 
kredibilitas kita jatuh, juga tidak relevan dengan pikiran publik.

Penting di sini pemahaman tentang publik. Pesan yang kita 
komunikasikan ditujukan untuk siapa. Publik dalam hal ini memiliki 
ciri tertentu. Publik (massa) adalah sekelompok orang yang anonim, 
heterogen, emosional, irrasional, mudah digerakkan, tidak ada pemimpin 
dan tidak mengenal norma (berbeda dengan organisasi formal).

Pengkategorian yang kita buat penting untuk mengetahui pencapaian 
sasaran. Di antara orang-orang itu, ada beberapa yang memiliki 
pengaruh. Merekalah yang berfungsi membuat pesan kita legitimasi/
tidak. Dari mereka publik kemudian melakukan respon. Orang seperti 
ini dinamakan “opinion leader”. 

D.2. Propaganda dan Memilih Pesan 

Memilih teknik berkomunikasi persuasif berkaitan dengan penataan 
pesan. Tahap ini dilakukan setelah target (publik) didefinisikan.

1. Teknik Asosiasi: penyajian pesan komunikasi dengan cara 
“menumpangkannya” pada suatu objek atau peristiwa yang sedang 
menarik perhatian khalayak. Misalnya: ada mahasiswa berprestasi 
dan dikagumi di fakultas. Sebagai publik figur di fakultas ia 
dijadikan ikon KAMMI. Tapi ada yang patut diperhatikan di sini. 
Pengasosiasian ini perlu dibatasi pada tahap tertentu. Sebab, bila 
berlebihan akan menjadikan figuritas bahkan pengkultusan. Perlu 
dibedakan antara keduanya dengan pencitraan seseorang.

2. Teknik Integrasi: ini berkaitan dengan kemampuan komunikator 
“menyatukan” diri secara komunikatif dengan komunikan. 
Komunikator berupaya menggambarkan (baik secara verbal maupun 
nonverbal) bahwa dirinya “senasib”, “sama” dengan komunikan. 
Misalnya pemakaian kata “kita” dalam berkampanye.
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3. Teknik Ganjaran: mempengaruhi orang lain dengan cara 
mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau menjanjikan 
harapan. Misalnya: digambarkan dengan memilih kandidat dari 
KAMMI, mahasiswa Teknik akan lebih jelas orientasi akademik dan 
juga pembelajaran politiknya.

Setelah ditentukan tekniknya, berikutnya ditentukan media apa 
yang digunakan; sarana apa yang dijadikan alat menyuarakan aspirasi 
KAMMI? Pemilihan media memegang peranan penting. Media yang 
dipakai bisa berupa “media cetak” maupun noncetak. Masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada umumnya, memakai media cetak adalah lazim dalam politik 
kampus. Media cetak di sini bukan dalam pengertian media massa 
semata. Pengertian media cetak adalah setiap bentuk publikasi yang 
menggunakan kertas dan melalui proses cetak. Termasuk juga apabila 
kendala biaya, dimasukkan pembuatan publikasi dengan memakai 
kreativitas tangan penulis sendiri.

Salah satu bentuk komunikasi persuasif adalah propaganda. 
Propaganda, seiring dengan pemakaiannya dalam lintasan sejarah 
manusia, mengalami pemburukan makna (peyoratif). Propaganda 
cenderung diartikan sebagai bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan-
tujuan si komunikator, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah normatif. 
Tegasnya, propaganda tidak lain ancaman, teror, baik terselubung 
maupun terang-terangan.

Ralp D Casey mendefinisikan propaganda sebagai “suatu usaha 
yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memantapkan suatu 
sikap atau merupakan suatu pendapat yang berkaitan dengan suatu 
doktrin atau program dan di pihak lain, merupakan usaha yang sadar 
dari lembaga-lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta dalam 
semangat objektivitas dan kejujuran.”

Inti dari propaganda adalah adanya kesadaran untuk secara kontinu 
berupaya menyampaikan gagasan dengan tujuan mengubah pendapat, 
sikap, dan perilaku individu atau kelompok lain, dengan media tertentu.

Ada beberapa teknik propaganda yang lazim dikenal, di antaranya 
adalah:

1. Name Calling: pelabelan (negatif) pada individu atau kelompok 
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lain. Misal: kelompok “Kiri” untuk menyebut aktivisme kelompok 
mahasiswa berideologi sosialisme.

2. Glittering Generalities: mengasosiasikan sesuatu dengan kata-kata 
bijak. Misal: “Partai kita partai Saleh”.

3. Transfer: meletakkan sesuatu yang menonjol (terkenal) kepada diri 
kita, agar berkesan ada nilai tambah. Biasanya dengan memakai 
figur-figur terkenal. Teknik ini serupa dengan Teknik Asosiasi pada 
teknik komunikasi persuasif seperti dibahas sebelumnya.

4. Testimonials: memanfaatkan perkataan orang yang dihormati. 
Misalnya: dalam kampanye partai KAMMI senantiasa tidak 
tertinggal ucapan Hasan al-Banna tentang pentingnya pemuda 
dalam perjuangan kebangsaan.

5. Plain Folk: pengidentifikasian diri dengan komunikan lewat bahasa 
populis untuk meraih dukungan publik. Misalnya: Partai kita adalah 
partai mahasiswa “kere”.

6. Card Stacking: melabelkan hal-hal yang positif (saja) pada seseorang 
dengan tujuan memperkuat eksistensi kekuasaannya. Misalnya: 
kandidat dari KAMMI digelari “Mahasiswa Progresif Moralis”.

Hal yang perlu diperhatikan dari propaganda adalah pemakaian alat/
perangkatnya. Lawan kita menggunakan media apa? Untuk itu perlu ada 
keseriusan mengkaji penggunaan media oleh lawan-lawan kita. 

Perlu dikuasai pula, antara propaganda dan opini publik berkaitan 
erat. Opini publik tidak lain alat yang dijadikan perantara propaganda. 
Opini publik menjadi alat yang baik dalam mewujudkan propaganda. 
Bagaimana mungkin propaganda KAMMI akan dilakukan bila tidak ada 
opini yang dilontarkan ke publik?

D.3. Strategi Pencitraan 

Bagian ini agaknya sudah dikupas habis dalam buku Edo Segara, 
Humas Gerakan, tapi tak ada salahnya saya mengambil beberapa inti 
pokok dan mengkontekskan dengan ke-KAMMI-an sekarang ini. 

Agar KAMMI dikenal lebih meluas di publik, dibutuhkan strategi 
pencitraan. Pencitraan berkaitan dengan pembangunan eksistensi 
lembaga ke publik. Publik diharapkan mengetahui keberadaan dan 
aktivitas lembaga. Di samping itu, masukan dari publik tentunya tidak 
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dapat dinafikan begitu saja. Bahkan, adanya masukan itu menandakan 
adanya “kepemilikan”. 

Membangun eksistensi lembaga di tengah publik membutuhkan 
teknik pengopinian. Sama halnya dengan pemasaran produk, lembaga 
membutuhkan kerja “menjual” nama lembaga. Semakin baik nama 
lembaga dipasarkan, (asumsinya) lembaga akan mudah dikenal publik.

Sebelum pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita definisikan 
makna “publik”. Siapa publik yang dikehendaki dari strategi pengopinian 
kita? Ini penting, agar dalam pengevaluasian menjadi mudah. Selain 
itu, ini akan membantu dalam penentuan tujuan sekunder (tujuan 
tambahan). 

Hemat saya, eksistensi KAMMI saat ini agak cenderung berkutat 
pada ranah kampus. Sepatutnya ada perluasan wilayah pengopinian 
dakwah. Tidak hanya masyarakat kampus, masyarakat secara umum 
(ini antara lain bisa diawali dengan mencitrakan KAMMI di masyarakat 
sekitar kampus) juga dapat dilibatkan, dalam pengertian menjadi target 
pengopinian aktivitas lembaga.

Pengopinian menjadi penting tidak hanya dalam segi penginformasian 
aktivitas lembaga, namun juga pada perluasan jaringan. Yang terakhir ini 
kerap terabaikan oleh KAMMI. Semakin banyak pihak yang dilibatkan 
dalam merealisasikan target dakwah kita bukankah lebih baik?

Untuk mencapai target pengopinian dibutuhkan sarana penyampaian 
opini tersebut. Salah satunya adalah media massa. Media massa 
merupakan sarana dalam komunikasi massa. Komunikasi ini berbeda 
dengan komunikasi personal, baik secara intra maupun interpersonal. 
Massa di sini berarti melibatkan banyak pihak dan antarkomunikan 
sendiri tidak mengenal satu sama lain.

Maka, tatkala KAMMI hendak mencitrakan ke publik, tidak bisa 
tidak, akan berinteraksi dengan media. Media di sini dimulai dari media 
di kampus (meskipun secara disiplin komunikasi belum dinamakan 
“media massa”) hingga media massa seperti koran, tabloid, dan majalah.

D.4. Manfaatkan Media Massa

Media massa (dalam tulisan ini selanjutnya disebut “media”, dan 
dalam pengertian disiplin komunikasi mengacu pada koran, tabloid, 
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majalah atau setiap penerbitan yang ditujukan pada masyarakat umum; 
bukan sebatas pada kampus) berkaitan erat dalam pencapaian target 
dakwah. Mengapa media memiliki kedudukan erat dalam dakwah?

1. Media memiliki cakupan luas; di antara beragamnya segmentasi 
media, banyak ranah yang berkaitan erat dengan tugas dakwah. Di 
media, aspirasi dalam memperjuangkan tugas dakwah memperoleh 
tempat, meskipun untuk memasukinya membutuhkan modal.

2. Dari cakupan yang luas tersebut diharapkan memunculkan 
dukungan. Dakwah tidak cukup bermodalkan dengan militansi. 
Dakwah membutuhkan pula sistem jaringan. Berbicara jaringan 
tidak dapat dilepaskan dengan bentuk-bentuk dukungan. Pembaca 
media bukanlah massa yang saling mengenal. Di sisi ini kita bisa 
“merekayasa” sebuah isu/opini dakwah. Mengapa mereka yang 
bertolak belakang dengan dakwah saja rajin memasifkan isu di 
media, tetapi kita, aktivis KAMMI, tidak?

3. Lewat media pula, kita mengetahui eksistensi lawan-lawan dakwah. 
Betapapun kita membenci mereka, tapi sikap apriori terhadap 
strategi mereka hanyalah akan menguntungkan mereka. Banyak 
lawan dakwah yang memanfaatkan media sebagai alat propaganda.

Karena itulah, cara pandang yang harus dilakukan oleh setiap aktivis 
dakwah terhadap media adalah dengan menjadikan media sebagai 
sarana pendukung. Media bukan satu-satunya sarana dakwah, tapi 
dengan media eksistensi dakwah kita lebih menemui sasaran. Saatnya 
para aktivis KAMMI bervisi komunikatif, dalam pengertian senantiasa 
mencitrakan aktivitas lembaganya ke publik dengan sarana media.

Untuk itu, KAMMI memerlukan strategi media, yakni cara KAMMI 
mengembangkan interaksi dengan media. Ini meliputi:

• Tujuan: mengapa KAMMI ingin mengatakan aktivitasnya?

• Target: kepada siapa KAMMI ingin mengatakannya?

• Pesan: Apa yang akan KAMMI katakan?

• Teknik: Bagaimana KAMMI akan mengatakannya?

• Waktu: Kapan KAMMI akan mengatakannya?

Para aktivis KAMMI juga perlu memahami peta media massa di 
daerahnya. Pemahaman tentang peta media penting untuk memetakan 
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kecenderungan tema-tema apa yang mereka sukai. Ada media massa 
yang bersifat mendukung terhadap perkembangan Islam; ada yang 
biasa-biasa saja. Berdasarkan pengalaman saya, tidak ada media yang 
membenci aktivitas keislaman secara mutlak. Kalaupun ada hanya 
individual redaktur atau reporternya. Umumnya, media di daerah 
bertindak oportunis dan pragmatis; selagi menguntungkan pasar, ya 
diliput.

Aktivis KAMMI perlu pula memahami ragam media dan berita. 
Berdasarkan jenis sarana, media massa terbagi menjadi media cetak dan 
elektronik. Masing-masing media membutuhkan strategi penyikapan 
tersendiri, sesuai dengan kebutuhaan lembaga. Berikut perbedaannya 
(dikutip dari Wahyudi, 2002):

Media Cetak Televisi

Melaporkan peristiwa setelah kejadian 
berlangsung (relatif ada jarak antara 
peristiwa dan laporan)

Melaporkan peristiwa ketika kejadian 
berlangsung (relatif spontan)

Informasi bisa disimak ulang Informasi berlangsung sekali, tidak bisa 
diulang

Komunikasi searah Memungkinkan komunikasi dua arah/
interaktif

Informasi didominasi tulisan, sehingga 
pikiran lebih aktif; didukung gambar 
diam

Informasi didominasi lisan, didukung 
gambar gerak, sehingga emosi lebih aktif

Kelemahan dan kesalahan bisa diedit Ketika siaran langsung, kekurangan dan 
kesalahan tidak bisa dikendalikan

Aktivis KAMMI juga perlu mengembangkan sikap terbuka dengan 
awak media. Di sini berlaku pula konsep dakwah, yakni mengembangkan 
sikap bersahabat tanpa mengedepankan perbedaan. Kenalilah awak 
rubrik. Ini penting untuk mengagendakan kapan aktivitas lembaga 
dimuat.

Untuk berinteraksi dengan media membutuhkan tahapan. Tahapan 
ini hendaknya dibuat secara tidak tergesa-gesa. Di sini berlaku kaderisasi 
berlanjut. Maksudnya, pengurus KAMMI tiap peridode melanjutkan 
(dan/atau merevisi) program-program yang dibuat oleh periode 
sebelumnya. Aktivitas interaksi itu meliputi: siaran pers; konferensi 
pers; kunjungan media; audiensi media; pengiriman artikel; wawancara; 

TABEL 4. Perbandingan antara media cetak dengan media televisi.
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pelatihan; undangan.

Ada banyak kasus, aktivis KAMMI masih gagap dalam hal intereaksi-
interaksi itu. Salah satu alasannya adalah mereka merasa tidak memiliki 
bekal yang memadai. Salah satu wawasan yang perlu dimiliki dalam 
berinteraksi dengan media adalah mengenal dunia media. Yang pokok 
adalah memahami nilai berita itu apa; di samping itu, bersimpati dengan 
tugas kewartawanan. 

Nilai berita meliputi Consequence, Human interest, Proximity, 
Prominence, dan Timelines—disingkat CHoPPT. Aspek afeksi juga perlu 
dikembangkan, terutama saat aktivis KAMMI mau mendengar keluh 
kesah seorang wartawan. Aktivis KAMMI perlu bersimpati dengan dunia 
kewartawanan. Sebab, bukankah mereka juga manusia? Mau terbuka 
dan mau diajak bercerita (mendengar) bersama hal-hal yang saya 
jelaskan sebelumnya, insya Allah mampu menjadi alat pengoptimalan 
media.[]

E. PENGANTAR ADVOKASI ANGGARAN

Selama ini, paradigma aksi KAMMI lebih banyak bergerak di 
wilayah konsepsi dan isu nasional. Isu itu juga lebih terkait pada sisi 
moralitas. Modelnya, KAMMI menjadi watchdog terhadap kebijakan 
yang sering tidak berpihak pada rakyat dan merugikan publik. Tapi, 
dalam pengamatan saya, belum ada alur skema advokasi yang runtut, 
terarah dan memiliki outputs terukur—dalam hal ini ukurannya adalah 
kemanfaatan bagi rakyat, bukan hanya eksistensi KAMMI di media 
massa.

Tentu yang saya maksud bukan lembaga bantuan bencana milik 
KAMMI, yaitu KAMMI Reaksi Cepat (KRC). Karena, kalau KRC 
sudah jelas memberi advokasi berupa pengucuran bantuan dari para 
dermawan. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana KAMMI 
mendorong warga untuk mengakses dana yang tersimpan di kas daerah. 
Bagaimana agar warga menikmati sekolah gratis, pengobatan gratis dan 
kucuran bantuan perumahan, berasal dari APBD. Maka, pada bagian ini, 
saya akan menulis sekilas tentang advokasi anggaran. Meliputi urgensi, 
definisi, fungsi dan langkah sederhana.  
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E.1. Urgensi Advokasi

Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi 
sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. 
Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi 
atau mendukung sesuatu atau seseorang. 

Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak 
dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang 
diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan 
kelompok masyarakat (public interest).

Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung 
sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti 
regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai 
upaya memperkuat posisi tawar (bargaining position) KAMMI—sebagai 
advokat—dan posisi tawar rakyat di mata negara.

Dalam perspektif kajian Islam, kemiskinan harus dikikis. Oleh karena 
itu, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, fungsi lembaga 
dan organisasi massa Islam memiliki modal politik yang besar dalam 
mendorong perubahan sosial politik bangsa. Salah satu contoh adalah 
pengalaman beberapa ormas Islam berbasis NU dan Muhammadiyah di 
Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Pekalongan. Keberadaan lembaga 
tersebut cukup memberikan dampak yang berarti bagi perubahan wajah 
APBD di sana. 

Namun, kultur dakwah yang belum secara massif mendekatkan 
kajian Islam dengan hal yang berbau ”anggaran” menjadikan warga 
berpandangan, bahwa anggaran merupakan produk kebijakan yang 
sulit dipahami dan merupakan dominan pemerintah. Padahal anggaran 
merupakan muara dari kebijakan publik dan perencanaan sebagai alat 
untuk mengidentifikasi seberapa besar keberpihakan negara kepada 
rakyatnya. Di sini urgensi KAMMI—sebagai organ mahasiswa Islam—
untuk melakukan pencerdasan peran umat dalam mengambil hak 
mereka.

E.2. Apa itu Anggaran Publik?

Anggaran pemerintah (baik APBN maupun APBD) merupakan 
instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas 
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program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Bahkan bisa 
dikatakan bahwa anggaran pemerintah adalah refleksi keputusan politik 
antara eksekutif dan legislatif. 

Keputusan politik ini tentunya akan berdampak sangat luas terhadap 
taraf hidup masyarakat terkait dengan seberapa besar alokasi anggaran 
pembangunan bisa memberikan manfaat bagi upaya penyediaan layanan 
dasar yang lebih baik bagi warganya khususnya kelompok miskin dan 
perempuan. Oleh karenanya, anggaran merupakan salah satu alat ukur 
untuk menilai keberpihakan pemerintah terhadap warganya.

Pengertian APBD. APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja 
suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Apa fungsi anggaran? Anggaran mempunyai beberapa fungsi 
yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal 
dan sebagai fungsi manajemen. Pertama, sebagai fungsi kebijakan fiskal, 
yaitu agar:

1. anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk 
pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (public good and 
services). 

2. sebagai alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan 
pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas 
sosial maupun sektoral. 

3. sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidakseimbangan 
yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi 
melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

Kedua, sebagai fungsi manajemen, yaitu:

1. memberi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugas-
tugasnya pada periode mendatang. 

2. anggaran sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang 
telah dibuat oleh pemerintah. 

3. untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan.
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Mengapa perlu anggaran? Anggaran diperlukan sama dengan 
pentingnya sebuah negara, ada beberapa sebab anggaran diperlukan:

1. Untuk menciptakan keteraturan sosial

2. Menjamin Hak-hak masyarakat.

3. Menyelenggarakan atau membiayai Pelayanan kepada masyarakat 

Untuk siapa anggaran publik itu? Anggaran dibuat adalah untuk 
membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya 
APBD lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan elit birokrasi atau 
DPRD atau golongan tertentu saja. Terlalu banyak berhenti di aparat, 
tapi rakyat tak kunjung sejahtera. Rakyat hanya dapat tetesan-tetesan 
sisa anggaran saja.

E.3. Bagaimana Proses Penganggaran Terjadi?

Lebih singkatnya proses penyusunan APBD atau yang sering dikenal 
sebagai ”Daur APBD” adalah sebagai berikut: 

No Tahapan Durasi Rentang Waktu

1 Penyusunan 6 Bulan April-September

2 Pengesahan 3 Bulan Oktober-Desember

3 Pelaksanaan 12 Bulan Januari-Desember

4 Pertanggungjawaban 3 Bulan Januari-Maret

Akibat penyusunan anggaran versi pemerintah seperti di atas, maka 
banyak sekali penyimpangan yang terjadi, di antaranya:

1. Jumlah dan Alokasi APBD tidak sesuai dengan kebutuhan riil 
masyarakat.

2. Sebagian APBD dinikmati oleh kalagan birokrat (eksekutif dan 
legislatif).

3. Tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat korban (maskor).

Darimana sumber anggaran? 

1. Pajak, yaitu dana dipungut dari masyarakat

2. Retribusi, yaitu dana dipungut dari masyarakat
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3. Laba BUMN/BUMD, yaitu dana pengelolan BUMD dibiayai oleh 
uang masyarakat

4. Hutang, yaitu dana yang dipinjam oleh negara pada negara lain atau 
pihak lain

5. Hibah, diberikan secara cuma-cuma karena ada kepentingan rakyat

Jadi karena uang negara bersumber dari uang rakyat maka 
pemerintah hanya berperan sebagai pengelola uang rakyat tersebut 
melalui APBN/APBD. Pemerintah dan aparatnya hanya berhak 
mendistribusikan. Jadi bukan merasa memiliki dan ’merampok’ untuk 
kepentingan mereka sendiri.

Mei-Juni: 
MUSBANGKEL

Pengajuan program 
pembangunan dari 

masyarakat
1

Agustus: 
Rakorbang Kab/

kota
Pembahasan 

dokumen 
rancangan proyek 

dan kegiatan

3

Juni: 
UDKP Kecamatan

Pemilihan jenis 
program yg layak 

dibiayai yg diajukan 
kelurahan

2

September: 
Penyiapan Draf 

RAPBD
Pembahasan 

dokumen 
rancangan proyek 

dan kegiatan

4

Oktober: 
Konsultasi Regional 

Pembangunan
Ditahap ini dibahas

 masalah 
pembiayaan

5

November: 
Konsultasi Nasional 

Pembangunan
DUPDA diproses 

menjadi DSP

6

November: 
Pembahasan 

RAPBD Panggar & 
Timgar

Finalisasi draf 
RAPBD

7

Januari-Desember 
Pelaksanaan

Eksekutif 
melaksanakan 

APBD

9

Desember: 
Pengesahan

DPRD & Eksekutif 
mengesahkan 

RAPBD menjadi 
APBD

8

Januari - Maret: 
Pertanggung 

jawaban
Pertanggung-

jawaban
eksekutif kepada 

DPRD

SKEMA 6. Alur proses penganggaran di APBD.
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E.4. Langkah Advokasi Anggaran

Apa itu advokasi anggaran publik (APBD)? Upaya atau kegiatan 
yang terencana dalam rangka mempengaruhi kebijakan penganggaran 
(perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan) di daerah agar 
lebih berpihak kepada kepentingan publik (rakyat).

Mengapa perlu melakukan advokasi APBD? Karena selama ini, 
APBD masih dianggap bukan persoalan rakyat, melainkan dianggap 
hanya persoalan orang-orang elit pemerintahan sehingga rakyat 
tidak  berhak. Karena bangunan paradigma yang demikian kemudian 
cenderung melahirkan distorsi dan penyimpangan dalam penyusunan, 
pelaksanaan, pengesahan bahkan pertanggung jawabannyapun kadang 
dimanipulasi. 

Oleh karena itu, agar APBD memihak kepada rakyat perlu sebuah 
kegiatan advokasi anggaran untuk menjaga amanat rakyat dan 
melindungi kepentingan rakyat. Saat ini banyak kelemahan dalam 
proses penganggaran, yaitu:

1. Banyak terjadi penyalahgunaan/penyelewengan anggaran

2. Pengawasan proses penganggaran (DPRD, Bawasda) lemah

3. Akuntabilitas Pemda dan DRPD lemah

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan hak-hak dalam penganggaran

Dalam kegiatan advokasi ada banyak langkah-langkah yang dapat 
dilakukan agar tujuan untuk melakukan perubahan dalam anggaran 
publik (APBD), di antaranya adalah:

1. Tentukan isu

2. Tentukan target yang ingin dicapai

3. Kumpulkan informasi dan lakukan penelitian

4. Tentukan konstituen anda

5. Analisis potensi dan ancaman

6. Bergabung atau membangun koalisi

7. Idenifikasi hambatan dan para penghambat

8. Tentukan atau pilih strategi advokasi
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9. Laksanakan agenda advokasi dan lakukan refleksi

10. Monitoring dan Evaluasi

Rakyat sangat bisa dan diperbolehkan mengawasi pelaksanaan 
APBD, karena APBD bukanlah sebuah dokumen rahasia negara. Tidak 
ada satupun peraturan di Indonesia yang mengatakan APBD adalah 
rahasia negara.

Peran serta rakyat diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia tentang partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan pemberantasan korupsi di antaranya ada di UUD 
1945, UU No. 9/1998, UU No. 22/ 1999, UU. No 28/1999, UU No.31/1999 
dan UU No. 20/2002.

E.5. Apa yang Bisa Dilakukan KAMMI?

Mungkin advokasi anggaran adalah wacana baru bagi KAMMI. Meski 
sebetulnya—dalam praktek—teman-teman KAMMI telah memiliki 
kepekaan tinggi terhadap fasilitas publik. Misalnya KAMMI Sumut 
yang mendemo pemadaman listrik oleh PLN setempat. KAMMI Kalsel 
juga telah berdemonstrasi pada saat jalan raya masih dipakai lewat oleh 
truk pengangkut batubara. Karena penggunaan jalan umum oleh sektor 
usaha dan mengganggu sudah merupakan kezaliman.

Di beberapa daerah lain, KAMMI sudah peka terhadap masalah ini. 
Hanya saja, belum terstruktur, mulai pengkajian dan analisis anggaran, 
pemilahan prioritas anggaran, sampai pada item anggaran yang harus 
diadvokasi—baik ditambahi nominal maupun realokasi berdasar 
analisis mendalam. Karena, dari hasil analisis, akan selalu muncul 
mata anggaran yang terlalu besar, pemborosan, tidak masuk akal, dobel 
di beberapa dinas untuk peruntukan yang sama, sampai kebocoran 
berkedok tunjangan macam-macam.

Di titik inilah urgensi KAMMI beraksi secara terstruktur. Pertama, 
KAMMI harus melakukan kajian terhadap APBD setempat, minta 
draftnya ke dewan atau sekda. Lalu lakukan pembacaan bersama, ambil 
yang paling bersentuhan dengan rakyat, misalnya anggaran pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi.

Perlu juga, KAMMI menggalang koalisi dengan CSO (civil society 
organization) lokal yang ada di daerah masing-masing. Mereka biasanya 
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sudah melakukan analisis, karena memang memiliki konsentrasi di 
wilayah itu. Hasilnya lalu umumkan kepada publik. Sudah saatnya, 
KAMMI melakukan demonstrasi dengan berbasis data ANGKA. Jangan 
hanya imbauan moral atau seruan yang tidak membumi. 

Terakhir—dari pengantar ini—jika KAMMI akan masuk ke ranah 
advokasi anggaran, pakailah logika Umar bin Abdul Aziz sekuat-kuatnya, 
yaitu uang negara adalah uang rakyat, dan itu adalah uang Allah. Jika 
terjadi penyelewengan, maka sesungguhnya terjadi makar terhadap 
hak Allah. Di titik ini, KAMMI juga harus tawadhu’, tidak serakah dan 
mendudukkan uang pada peruntukannya. Jangan sekali-kali tergiur 
dengan tawaran proyek atau anggaran yang belum jelas asalnya. Semoga 
kita diselamatkan.[]
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“Jangan kamu bilang negara ini kaya,
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B
AGIAN terakhir buku ini akan mengelaborasi tentang 
pembacaan global atas realitas sosial religius masyarakat 
kita. Gagasan yang akan saya ungkap pada lima tulisan 
di bawah adalah ceruk penutup, sebuah pelengkap 

yang cukup vital bagi pemahaman komprehensif. Berhubungan 
dengan gagasan inti yang ditulis pada Software Gerakan, sambil tetap 
mempertimbangkan teknis Hardware Gerakan. 

A. KHILAFAH YANG KHILAFIYAH

Sejarah Islam menorehkan sebuah catatan berharga, Muhammad 
memang diutus untuk memberi kabar gembira bagi seluruh umat 
manusia. Kabar kemenangan yang bersifat ukhrawi, kebahagiaan surga 
abadi bagi manusia-manusia beriman. Sekaligus, pada saat yang sama 
memberi petunjuk keteraturan dalam bentuk praktek negara Madinah. 
Konstruksi negara Madinah lalu diadopsi secara konseptual oleh para 
ilmuwan modern sebagai negara madani, dengan maksud mengambil 
spirit keadilan yang telah dipraktekkan oleh generasi pertama Islam ini.

Generasi Khilafah Rasyidah empat sahabat mulia (Abu Bakar, Umar, 
Utsman dan Ali) masih mencatat keberhasilan implementasi ajaran 
Tuhan. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah berikutnya, fragmen penuh 
darah sempat diperlihatkan oleh penerusnya. Bahkan cucu tersayang 
Rasulullah, yaitu Husein bin Ali wafat di Padang Karbala. Nasib buruk 
kaum muslimin lalu jatuh dalam otoritarianisme Muawiyah dan 
Abbasiyah. Walaupun tetap merupakan negara Islam, namun banyak 
catatan bagi dua dinasti besar itu.

Jika kita mengandaikan konstruksi khilafah kembali terbentuk, 
maka bentuk seperti apa yang dinginkan. Pertanyaannya, di era dunia 
memasuki globalisasi dengan segala konsekuensi budaya, politik, 
ekonomi dan sosial seperti ini, bagamana prospek negara khilafah 
tersebut? Ada baiknya juga wacana ini dikaitkan dengan realitas politik 
Indonesia yang memberlakukan demokrasi sebagai sistem politiknya.

Globalisasi Tak Terelakkan

Keadaan terkini yang harus kita hadapi adalah globalisasi. Saat dunia 
seakan tiada sekat batas. Konflik agama dan etnis telah berkembang dari 
isu lokal menjadi isu internasional atau mengglobal. Budaya McDonald, 
Coca-cola, Chip, Microsoft, ponsel dan terakhir WIFI (wireless fidality), 
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telah berkembang ke seluruh dunia membentuk peradaban baru. Bahkan 
beberapa pribadi kemudian dapat dikenal menjadi manusia global.

Globalisasi—yang dalam kacamata ideologi dinamakan globalisme—
disebut juga sebagai konsep “transnasionalisme, supranasionalisme 
atau ekstranasionalisme” yang secara otomatis telah menggantikan 
konsep “country, power-superpower, atau state-nation” pada abad-
17 dan menghancurkan kekhalifahan Utsmaniyyah berkeping-keping, 
ke dalam bangsa-bangsa muslim yang kecil dan lemah. Bahkan 
dalam konteks internasional, globalisme telah berkembang menjadi 
berkonotasi hegemoni, yaitu suatu istilah yang diartikan sebagai suatu 
center of power untuk mengendalikan tatanan dunia tanpa ada yang 
dapat menahan atau mencegah kehendaknya.

Fenomena globalisasi ini memiliki dwi-wujud. Pertama adalah 
terjadinya independensi lokal. Setiap negara meneguhkan kekuatannya 
sendiri, membentuk sebuah ikatan primordial yang kuat. Gejala ini bisa 

nampak di berbagai belahan dunia. Salah 
satu turunan kecenderungan ini adalah 
federalisasi negara, jika di Indonesia maka 
kita lihat potret otonomi daerah. Kekuatan 
sebuah negara bertumpu pada lokalitas.

Kedua, antara komunitas lokal yang 
kuat tersebut, lalu menjalin kerjasama 
simbiosis mutualisme. Kedekatan 
psikologis, budaya, ekonomi dan politik 
menjadi dasar bagi bersatunya entitas 
daerah yang berbeda—hatta secara 
geografis. Misal yang mencolok adalah 

lahirnya MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) yang mendorong lahirnya 
mata uang Euro sebagai wujud bersatunya seluruh daratan Eropa dalam 
kesatuan ekonomi-politik.

Dalam konteks globalisasi seperti ini, maka bagaimana menempatkan 
wacana khilafah? Sementara masyarakat Islam di penjuru dunia masih 
berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Negara-negara yang 
berlabel Islam, ternyata masih banyak memiliki rezim otoriter yang sama 
sekali jauh dari spirit Islam. Alih-alih muncul kekuatan lokal yang kokoh, 
justru saling menjatuhkan antar sesama negara Islam tersebut, sebut saja 
Iran dan Irak yang masih tersekat oleh isu perbedaan madzhab Sunni-

“...jika kita 
mendudukkan 

wacana khilafah 
dalam konteks 

keindonesiaan, yang 
harus difikirkan 

adalah bagaimana 
agar kompatibel 
dengan sistem 

politik kenegaraan di 
Nusantara ini.”
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Syiah. Tantangan ini yang menjadi khilafiyah (perbedaan pendapat).

Khilafah, bagaimanapun, adalah lahirnya sebuah tatanan yang 
mensejahterakan rakyatnya. Atau dalam terminologi Ismail Raji’ al-
Faruqi disebut sebagai komunitas al-Ummah. Kesejahteraan ini masih 
jauh panggang dari api. Indeks kemiskinan di negara-negara Islam 
masih sangat tinggi.

Konstruksi Khilafah

Memiliki cita-cita, setidaknya sudah tergambar dalam benak kita 
tentang hal itu. Keinginan menjadi dokter, tentunya diilhami oleh 
paramedis yang bisa menolong banyak orang di rumah sakit. Cita-cita 
menjadi politisi, muncul setelah nampak kekuatan birokrat yang bisa 
mempengaruhi banyak orang. Nah, jika cita-cita yang terbangun adalah 
membentuk khilafah, bagaimana konstruksi yang akan dibangun?

Sejarah emas umat Islam (the Golden Age) memang pernah muncul. 
Saat Islam menjadi penguasa dunia, hampir dua pertiga bulatan bumi 
ini berkumandang syahadat keesaan Allah. Namun, realitas pasca 
renaissance Barat dan bangkitnya nafsu kolonialisme pada abad 17, 
telah meluluhlantakkan kejayaan Islam. Di sinilah kita jangan terus-
menerus terjebak dalam nostalgia masa lalu. Mengagung-agungkan 
masa lalu akan membuat kaum muslimin bangga diri tapi melupakan 
keadaan diri yang nyata.

Pada masa Kesultanan Turki Utsmani pernah lahir berbagai macam 
negara penyangga (buffer state), sebagaimana Dinasti Aghlabiyah 
di Sisilia, Kesultanan Ternate-Tidore-Bacan-Jailolo di Maluku. Juga 
Demak dan Samudra Pasai. Hubungan politis antara negara Islam 
lintas geografis tersebut memang pernah lahir. Jika kita lihat keadaan 
sekarang, mungkinkah bentuk khilafah akan ada, di tengah penguatan 
lokal?

Kedua, jika kita mendudukkan wacana khilafah dalam konteks 
keindonesiaan, yang harus difikirkan adalah bagaimana agar compatible 
dengan sistem politik kenegaraan di Nusantara ini. Jelas tidak mungkin 
mengadakan sebuah revolusi sistem dan birokrasi di Indonesia. Sebuah 
ketiba-tibaan sama dengan pembunuhan lebih awal bagi wacana 
kebangkitan Islam.
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Tahapan yang dibangun menuju khilafah ini hendaknya 
memperhatikan aspek kultural. Jika membangun kultur tanpa struktur, 
maka struktur itu akan lebih cepat hancur. Buktinya adalah Sudan. Saat 
konstitusi Islami lahir di Sudan, pertikaian dengan Sudan selatan yang 
Kristen belum tuntas, yang terjadi adalah kudeta militer. Kebangkitan 
Islam lalu mati muda. Aspek kultural ini meliputi kesejahteraan 
masyarakat, tingkat pengetahuan yang tinggi dan partisipasi dalam 
pemerintahan.

Indonesia memakai sistem demokrasi. Pelibatan seluruh komponen 
menjadi niscaya, karena dijamin hak-haknya secara penuh oleh 
perundang-undangan. Menurut hemat saya, membangun khilafah 
tanpa menyejahterakan adalah kesia-siaan. Karena itu, mungkin 
harus difikirkan kembali: wacana khilafah ini terlalu prematur tidak? 
Bukankah lebih baik kaum muslimin memaksimalkan potensi negara 
Indonesia—dengan segala perangkat sistem, ideologi dan birokrasinya—
untuk memakmurkan rakyat. Penumbuhan kesadaran politik (al-wa’yu 
al-siyasi) berjalan di antaranya.[]

B. MENGGAGAS UKHUWAH HARAKIYYAH

Mendapati kenyataan sejarah yang semakin mendekati kebenaran 
nubuwat, bahwa Islam akan menjadi pemimpin dunia, maka 
merupakan sebuah keniscayaan ketika kita harus membicarakan 
ukhuwah harakiyyah. Semisal kita menggagas khilafah sebagai sistem 
par exellence yang mengatur kehidupan bernegara di masa datang, 
maka persatuan dan persaudaraan antara gerakan Islam harus segera 
dikampanyekan.

Semisal kita mengandaikan teraplikasikannya syariat dalam 
konstitusi formal negara Indonesia, dalam format UU, Perda hingga—
di tingkat lokal paling kecil—Perdes (Peraturan Desa), maka langkah 
pertama adalah penyatuan persepsi. Semakin maraknya harakah Islam 
dalam berbagai baju ormas, dan orsospol merupakan pertanda ada geliat 
positif dari seluruh elemen ummat. Bahwa kita memiliki cita-cita yang 
sama.

Gerakan lokal di Indonesia semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 
Persis dan lainnya semakin bertambah ramai dengan masuk dan 
berkembangnya gerakan Islam berbasis Timur Tengah semisal Hizbut 
Tahrir, Jamaat al-Islami, dan Ikhwanul Muslimin. Kondisi ini tidak 



193Bagian 4 : Ceruk Penutup

lepas dari efek globalisasi, yang secara sederhana didefinisikan sebagai 
menyempitnya dunia menjadi small village (desa yang kecil).

Pengibaratan ini bukan tanpa alasan. Dengan adanya perkembangan 
teknologi informasi yang dahsyat, maka seakan tiada jarak antara kaum 
muslimin di Indonesia dan Iran. Keleluasaan berkomunikasi memutus 
seluruh keterbatasan jarak dan waktu yang selama ini menjadi alasan 
bagi sulitnya membangun jaringan antar elemen kaum muslimin. Efek 
positif globalisasi dan kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan secara 
maksimal untuk kemaslahatan dakwah Islam.

Mukmin itu Saudara

Selama ini telah berkembang konsep-konsep ukhuwah yang 
dilontarkan para cendekiawan muslim. Misalnya adalah ukhuwah 
basyariyah (persaudaraan antar manusia), ukhuwah islamiyah 
(persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah wathaniyah (ikatan atas 
dasar persamaan negara). Yang terakhir ini adalah dasar bagi konsep 
nasionalisme. Nah, berdasar pembacaan di atas, penulis menawarkan 
sebuah konsep yang cukup signifikan bagi kondisi sosiologis mutakhir 
gerakan Islam, yaitu ukhuwah harakiyyah (persaudaraan antara 
gerakan Islam).

Konsep dasar ukhuwah harakiyyah adalah firman Allah, innama al-
mu’minu ikhwah (sesungguhnya seluruh orang-orang yang beriman itu 
bersaudara). Persaudaraan ini menjadi inti dari keberhasilan misi Islam 
untuk memuliakan kehdupan manusia dengan sistemnya yang syamil 
(menyeluruh) dan mutakamil (sempurna). Berkaitan dengan gagasan 
ini, setidaknya terdapat empat langkah penting yang perlu disadari dan 
segera dilakukan oleh seluruh gerakan Islam.

Pertama, menemukan persamaan yang fundamental dan 
mengesampingkan persoalan cabang yang bukan pokok. Dalam syariat 
Islam dikenal istilah tsawabit dan mutaghayyirat. Tsawabit berarti 
pasti, baku dan tidak berubah-ubah; yaitu rukun Iman dan Islam sebagai 
keyakinan-keyakinan fundamental yang menjadi syarat status keislaman 
seseorang atau sebuah gerakan. Semisal sebuah gerakan keagamaan yang 
mempercayai munculnya Nabi setelah Muhammad atau memiliki kitab 
selain al-Quran (semisal Ahmadiyah Qadiyan dan Jamaah Salamullah 
Lia Aminudin), maka keislamannya menjadi batal. Aspek tsawabit ini 
tidak terbantahkan.
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Sementara mutaghayyirat dimaknai sebagai sesuatu yang berubah-
ubah, fleksibel, kondisional dan temporal. Merujuk pada metode dakwah 
dan beberapa aspek muamalah. Aspek mutaghayyirat ini tentunya akan 
menimbulkan perbedaan dalam hal metodologi dakwah. Sasarannya 
bisa saja satu, yaitu tegaknya syariat Islam di muka bumi ini sebagai 
manifestasi ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, namun seringkali 
di wilayah implementasi berbeda bentuk dan tahapan.

Terdapat beberapa gerakan yang memilih parlemen sebagai sarana 
tatbiq al-syariat (penegakan syariat), sebagian memilih sebagai ekstra-
parlementer, selebihnya lagi bertahan sebagai ormas yang independen 
dan hanya mengambil jalur dakwah kultural. Yang harus diwaspadai 
adalah munculnya bibit konflik akibat perdebatan dalam hal-hal 
mutaghayyirat yang sifatnya ijtihadi ini.

Kedua, penyamaan agenda gerakan 
secara kolektif. Sebuah isu yang diusung 
oleh banyak elemen niscaya akan 
menimbulkan efek domino yang luas. 
Penyamaan ini menjadi penting dalam 
propaganda dakwah. Tentunya hal ini harus 
diawali dengan pertemuan intensif antar-
elemen. Tujuannya adalah menciptakan 
grand design (rencana, pola dan strategi 
besar) kerja sama serta manajemen konflik 
di antara gerakan Islam, berikut alat, 
perangkat dan prosedur yang lebih detil 

dan implementatif. Adanya model kerja sama dan penanganan konflik 
ini akan memudahkan kita untuk mencegah konflik, meredam eskalasi 
konflik, termasuk membendung intervensi pihak luar.

Selama ini, bangsa dan gerakan Islam hanya cenderung reaktif dan 
berupaya memecahkan masalah satu demi satu ketika muncul, namun 
belum pernah memiliki grand design pemecahan masalah di antara 
sesama gerakan Islam. Akibatnya, selain kurang tepat waktu, seruan dan 
sikap politiknya kurang efektif.

Ketiga, menghilangkan berbagai penyakit internal, seperti fanatisme 
jahiliyah dalam latar belakang genealogis dan mazhab. Ta’ashub 
gerakan seringkali berujung pada pertikaian yang mubazir. Pertikaian 
itu muncul—ketika benar-benar ditelusuri—ternyata hanyalah pada 

“Ta’ashub gerakan 
seringkali berujung 

pada pertikaian yang 
mubazir. Pertikaian 
itu muncul—ketika 

benar-benar 
ditelusuri—ternyata 

hanyalah pada 
persoalan baju dan 

kulit belaka.”
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persoalan baju dan kulit belaka. Secara substansi dan value (nilai) 
gerakan, seluruhnya mengangkat slogan izzul Islam wal Muslimin. 
Meski ada kecenderungan persaudaraan Muslim semakin baik, namun 
silaturrahim sebagai model perjuangan dan gerakan harus tetap 
ditingkatkan.

Keempat, simbiosis mutualisme yang kontinyu antar gerakan. 
Kerjasama saling menguntungkan dalam tataran praktis sebagai langkah 
terakhir yang harus dilakukan. Jika dakwah dimaknai sebagai pelayanan 
masyarakat dan memberdayakan umat, maka langkah kongkret dalam 
peningkatan kualitas ekonomi, sebagai misal, menjadi urgen untuk 
dilakukan. Kemiskinan umat bukan terjadi karena takdir, tapi jelas 
karena sistem yang berlaku belum adil dan menyejahterakan. Itulah 
yang disebut kemiskinan struktural. Peran gerakan-gerakan Islam secara 
sinergis tentu bisa menjadi akselerator bagi kesejahteraan umat.[]

C. BUKAN ZAMAN ABRAHAH

Merupakan sebuah kebetulan yang terjadi di tahun 2007 [bagian 
ini saya tulis pada tahun 2007], peringatan ulang tahun kelahiran 
KAMMI yang terjadi setiap tanggal 29 Maret, diikuti selang dua hari 
dengan jatuhnya penanggalan Hijriyah 12 Rabi’ul Awwal, Maulid Nabi 
Saw. Maka refleksi ini akan mengkaitkan sisi sejarah dua hal itu: Milad 
Rasul dan Maulid KAMMI. Rasul dilahirkan sebagai pembawa pesan 
kebenaran, sementara KAMMI dilahirkan sebagai penegak kebenaran 
yang tercoreng oleh rezim penguasa. Gerakan anak muda yang ini cepat 
menjadi besar karena 1998 hanyalah momentum, sebelumnya telah ada 
fase sejarah yang mendewasakan KAMMI sendiri.

Akar dari kemunculan anak-anak muda ini menurut Eep Saefullah 
Fatah (Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru, 1998) bisa dilacak 
sekurangnya tiga faktor. Pertama, ekses pendidikan politik Orde Baru 
yang tertutup yang menimbulkan banyak kekecewaan. Ketidakpuasan 
terhadap mekanisme pendidikan yang tertutup di awal-awal Orde Baru, 
membuat mereka banyak menggali dan mencari di luar jatah belajar 
resmi di kampus.

Kedua, kemunculan anak-anak muda yang bersemangat ini 
adalah satu hasil dari transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. 
Makin besarnya peluang berpendidikan tinggi, makin terbuka peluang 
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mobilitas vertikal secara ekonomis. Hal itu menumbuhkan komunitas 
kritis dan well informed di tengah masyarakat. Ketiga, ekspresi dari 
kekecewaan terhadap politik pembangunan (developmentalisme) yang 
menimbulkan ketimpangan sosial yang parah.

Milad Rasul

Kelahiran Muhammad ke bumi membawa efek yang luar biasa bagi 
perkembangan peradaban manusia di kemudian hari. Muhammad Saw. 
dilahirkan untuk memimpin manusia memasuki cahaya kebenaran dan 
kesempurnaan sistem Islam. Sekaligus menutup pintu kenabian yang 
turun temurun semenjak Adam AS. Mutasi genetika ajaran tauhid itu 
menjadi sempurna saat detik sejarah Haji Wada’ (haji perpisahan) pada 
tahun 11 Hijriyah.

Refleksi Maulid Nabi tentunya tidak lepas dari penceritaan 
kembali tentang detik kelahiran, keadaan yang melingkupi dan silsilah 
Muhammad Saw. Berbagai kitab klasik karangan ulama salaf dibaca 
kembali, bersama-sama dan penuh kekhusyuan. Membayangkan 
Rasulullah ikut hadir dalam majelis pembacaan kitab Barzanji, Shimtud 
Durar, Maulid Habsyi yang umum dilakukan kaum muslimin di 
Indonesia.

Tentang tahun kelahiran Rasul, tentu yang teringat dalam benak kita 
adalah saat penyerbuan pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah, 
sang penguasa Yaman. Sisi lain sejarah kelahiran Rasul ini menjadi 
menarik untuk ditelaah dan diletakkan dalam konteks masa kini, saat 
kaum muslimin masih mengalami banyak penderitaan dan perlakuan 
yang tidak adil. Semisal dalam pergaulan internasional. Isu terorisme 
diarahkan kepada kaum muslimin sebagai fitnah yang nyata.

Keserakahan Abrahah

Awalnya adalah kecemburuan politik dan ekonomi. Ka’bah di Makkah 
adalah sebuah bangunan tua yang sering dikunjungi oleh bangsa Arab 
dan sekitarnya. Mereka sudah mendapat warisan ajaran Ibrahim dari 
nenek moyang, tentang tauhid dan penyembahan terhadap Allah semata. 
Manifestasinya adalah sebuah ibadah akbar yang disebut sebagai haji.

Ketika itu, ziarah spritual haji dilakukan oleh ribuan orang dari seluruh 
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penjuru Arab. Mereka mendatangi bangunan warisan Ibrahim dan 
Ismail itu Abrahah penguasa Yaman merasa terusik dengan keadaan itu. 
Abrahah sangat sadar dengan potensi yang muncul dari berkumpulnya 
ribuan orang itu. Keuntungan politik dan ekonomi menghantui Abrahah 
untuk bisa mendapatkannya juga.

Lalu, dibuatlah sebuah gereja yang megah di kota San’a, ibukota 
Yaman. Pengumuman dikumandangkan kepada khalayak, bahwa 
berziarah haji ke bangunan buatan Abrahah itu juga amal mulia. Ternyata 
bangsa Arab tidak bergeming. Hampir tidak ada orang yang bersedia 
mendatangi bangunan itu. Kegeraman muncul pada Abrahah, muncul 
sebuah ide jahat: untuk mendatangkan manusia ke Yaman, maka Ka’bah 
di Makkah harus dihancurkan dahulu.

Barisan pasukan gajah melaju ke Makkah. Sampai di pinggir kota, 
seluruh penduduk Makkah sudah mengungsikan diri dari kehancuran 
yang akan dibuat oleh pasukan besar itu. Abrahah membutuhkan logistik 
untuk pasukannya, akhirnya unta penduduk menjadi sasaran. Dua ratus 
ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Rasulullah ikut terampas.

Abdul Muthalib memutuskan untuk mengambil untanya, dia 
mendatangi Abrahah di kemahnya. Abrahah sadar bahwa yang datang 
kepadanya adalah pemilik kunci Ka’bah dan penjaga sumber air Zam-
zam, sehingga sambutan hangat diberikan. Ternyata kedatangan 
Abdul Muthalib hanya untuk mengambil untanya. Abrahah bertanya, 
”bagamana dengan Ka’bah yang harus engkau jaga?” Jawaban Abdul 
Muthalib mencengangkan, ”Ka’bah sudah ada yang mengurus, sementara 
tanggungjawabku hanya dua ratus ekor unta itu.”

Saat itu, bangsa Arab pemegang kunci Ka’bah menyerahkan 
keselamatan Ka’bah pada Allah secara total. Dan Allah segeramengirim 
burung Ababil sebagai penghancur bagi tentara gajah. Pertolongan Allah 
itu terekam secara detil dalam surah al-Fiil. Tahun penyerbuan pasukan 
gajah itu pula saat kelahiran Rasulullah, sehingga lazim dikatakan bahwa 
Rasulullah lahir pada Tahun Gajah (’Am al-Fiil).

Direct Loan 

Bantuan langsung (direct loan) yang diberikan oleh Allah dalam 
bentuk Ababil yang menjatuhkan batu-batu panas itu menjadi 
pertolongan bagi bangsa Arab yang tertindas. Setelah masa kenabian, 
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bantuan langsung masih diberikan saat pertempuran Badar yang hanya 
membawa sedikit pasukan. Allah mengirimkan malaikat-malaikat yang 
membantu kaum muslimin menggempur musuh, sehingga pasukan kafir 
Quraisy kocar-kacir.

Refleksi sejarah kelahiran Rasulullah ini, yaitu saat Tahun Gajah, 
berkaitan dengan kondisi umat Islam yang juga tertindas dan berada 
dalam ketidakadilan. Kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan Ababil 
turun menghancurkan pihak-pihak yang memusuhi Islam. Cukup sekali 

Allah menurunkan Ababil, karena setelah 
itu perubahan nasib hanya terjadi ketika 
sebuah kaum berusaha sendiri merubah 
nasibnya (Qs. al-Ra’du: 11).

Saat ini, daftar persoalan umat masih 
menumpuk di berbagai sektor. Taruhlah 
masalah kemiskinan. Wacana yang 
berkembang—dan ini sering menjadi 
pemahaman umum—bahwa kemiskinan 
adalah takdir, bahwa garis nasib sudah ada 
di lauh al-mahfudz. Paham ini cenderung 
jabbariyah, persis seperti yang dilakukan 
Abdul Muthalib saat berbicara tentang nasib 
Ka’bah. Sayangnya, saat ini perubahan 
tidak bisa terjadi secara langsung. Umat 
harus berusaha sendiri secara sistematis, 

teratur dan mensinergikan kekuatan berbagai elemen untuk mengatasi 
kemiskinan. Karena memang kemiskinan persoalan struktural, masalah 
sistem ekonomi yang tidak adil dan masalah keserakahan sekelompok 
orang terhadap golongan lemah (mustadl’afin).

Abrahah menjelma menjadi Amerika dan negara Barat lain yang haus 
kekuasaan. Sementara pasukan gajah berwujud berbagai persenjataan 
modern dan kekuasaan tekanan dalam DK PBB. Indonesia tidak mempu 
menolak tekanan asing untuk menyetujui boikot dan isolasi terhadap 
Iran. Dan itu melukai negara kaum mullah tersebut.

Daftar ini bertambah panjang saat menyoal tentang hukum. 
Sistem hukum yang masih bernuansa kolonialis, tentunya belum bisa 
memberikan berkah keadilan bagi para penganutnya. Sistem hukum 
Islam, baik perdata (al-ahwal al-syakhsiyah) maupun pidana (jinayah 

Enam Visi Reformasi, 
yaitu (1) Amandemen 

UUD 1945 (2) 
Penghapusan peran 

Dwifungsi ABRI/
TNI (3) Penerapan 
Otonomi Daerah 
(4) Penegakan 

Supremasi 
Hukum (5) 

Pertanggungjawaban 
Orde Baru (6) 

Budaya Demokrasi 
yang Rasional dan 

Egaliter.



199Bagian 4 : Ceruk Penutup

siyasah) perlu diterapkan secara kaffah jika ingin keadilan muncul. 
Dan ini jelas tidak bisa mengandalkan takdir, malaikat tidak akan turun 
lagi sebagaimana kisah Badar. Umat harus menyusun sendiri langkah 
strategis penegakan syariat ini.

Jika KAMMI sudah menilai pemerintahan gagal dalam memimpin, 
maka solusi apakah yang harus segera digulirkan? Masihkah kita ingat 
Enam Visi Reformasi, yaitu (1) Amandemen UUD 1945 (2) Penghapusan 
peran Dwifungsi ABRI/TNI (3) Penerapan Otonomi Daerah (4) 
Penegakan Supremasi Hukum (5) Pertanggungjawaban Orde Baru (6) 
Budaya Demokrasi yang Rasional dan Egaliter. Enam visi besar untuk 
bangsa itu telah KAMMI letakkan di atas pundak pemimpin bangsa. Jika 
gagal, apakah kita harus menguasai jalanan kembali?

Sebagai penutup, dalam peringatan Maulid Nabi 1428 H dan Milad 
KAMMI ke-IX ini kembali hendaknya kita menelaah detik sejarah yang 
sering terlupakan itu. Saat Ababil menjatuhi pasukan serakah pimpinan 
Abrahah. Kesadaran untuk segera bangkit dari keadaan tertindas—
baik dalam ekonomi, politik, budaya, maupun ketidakpercayaan diri 
(inferiority complex)—menjadi tugas pertama bagi kaum muslimin. 
Ingatlah, bahwa sekarang bukan zaman Abrahah dan Ababil tidak akan 
turun lagi.[]

D. TAUHID TIGA DETIK

Refleksi keimanan adalah terbentuknya sikap mental seorang muslim 
yang kokoh. Bukan hanya itu, selanjutnya seorang muslim mampu 
menampakkan keimanannya dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk 
tata pergaulan dan sistem pemerintahan. Memiliki iman berarti memiliki 
keyakinan akan hal gaib yang mengatur manusia. Dzat Mahakuasa yang 
mengendalikan seluruh alam semesta.

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk yang seringkali terlupa 
dan silap dalam hidupnya. Al-Quran memperingatkan hal ini, “dan 
janganlah kamu lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka 
lupa pada diri sendiri” (al-Hasyr: 19). Meskipun demikian, seluruh 
manusia pernah mengecap naluri keimanan. Raja-raja kafir yang 
diceritakan al-Quran—yang memusuhi para utusan Allah—juga pernah 
merasakan itu. Hanya saja, tauhid mereka tidak lebih dari tiga detik.
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Fragmen pertama ditampakkan oleh Namrudz, raja yang memusuhi 
Ibrahim ‘alaihis salam. Kala itu, Ibrahim menghancurkan seluruh 
berhala yang memenuhi istana Namrudz. Ibrahim dikenal sebagai 
pemuda yang sering mencela patung-patung sesembahan kaumnya. 
Ibrahim selalu mengajak kaumnya untuk meninggalkan tradisi tersebut 
dan mengajak agar bersembah sujud hanya kepada Allah Swt. Tak ayal 
lagi, Namrudz pun segera mencari Ibrahim dan bertanya siapa pelaku 
yang telah menghancurkan patung-patung sesembahan. Ibrahim 
menjawab, “Janganlah engkau tanyakan hal ini kepadaku. Tanyakan 
saja kepada patung yang besar itu!”.

Namrudz langsung menimpali, “Sungguh mustahil! Mana mungkin 
patung itu bisa berbicara?”. Dengan nada yang tegas, Ibrahim berkata, 
“Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa berbicara, mendengar, 
dan mengabulkan permintaan, maka mengapa engkau menganggapnya 
sebagai tuhan dan tetap menyembahnya?” Saat itulah Namrudz 
terhenyak dan tersadar, bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas segala 
sesuatu. Namrudz sempat mengecap iman. Hanya saja, itu bertahan tiga 
detik. Detik berikutnya, ketamakan dan kerakusan menguasai hatinya 
kembali. Kafirlah Namrudz, bahkan hendak membakar Ibrahim.

Fragmen kedua adalah Fir’aun. Raja Ramses penguasa negeri Nil 
ini memusuhi Musa dan Harun dengan sangat kerasnya. Walaupun 
Musa pernah menjadi anak angkatnya, namun kabar ketauhidan itu 
yang dimusuhi Fir’aun. Kezalimannya juga luar biasa. “Sesungguhnya 
Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan 
penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, 
menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-
anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang 
yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash: 4 ).

Sekafir-kafirnya Fir’aun, ternyata sempat juga hatinya beriman. “Dan 
Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh 
Fir’aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas 
(mereka); hingga bila Fir’aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: 
’Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh 
Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada 
Allah)” (Yunus: 9). Hanya saja, keimanan itu bertahan sebentar saja. 
Semata-mata karena Allah sudah tidak bisa menerima keimanan di ujung 
tenggorokan. Saat nyawa tinggal di leher saja. Maka Fir’aun tetap mati 
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dalam kedurhakaan, walaupun sempat mengucap syahadat keimanan.

Visi Iman Tauhid

Merenungi dua pelajaran dari al-Quran tersebut, maka keimanan 
adalah hal yang sangat mudah lepas jika penjagaan tidak konsisten. 
Berapa kali selama satu hari kaum muslimin melafadzkan takbir? Jika 
kita hitung untuk sholat wajib lima waktu saja, 94 kali mengucap takbir. 
Ucapan yang membesarkan Allah dan menginsyafi kelemahan manusia 
itu puluhan kali terucap, belum lagi jika kita melakukan shalat sunnah. 
Pertanyaannya, sudahkah makna takbir itu terinternalisasi dalam 
sanubari kita. Menancap dalam benak dan nurani?

Jika sudah terinternalisasi, maka tugas profetis sudah menanti. 
“Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk 
menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada 
Allah.” (Ali Imran: 110). Tugas profetis ini ditafsirkan oleh Kuntowijoyo 
sebagai humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Humanisasi adalah memanusiakan manusia. Saat ini sedang 
terjadi proses dehumanisasi karena masyarakat industri menjadikan 
manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa kemanusiaan. 
Liberasi adalah pembebasan bangsa dari kemungkaran, kekejaman, 
kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan. Dengan liberasi, 
kita ingin bersama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita 
bangun sendiri.

Sementara, transendensi adalah menambahkan dimensi 
transenden dalam seluruh sendi kehidupan. Inilah manifestasi ihsan 
sesungguhnya, saat kita merasa Allah selalu mengawasi manusia. Kita 
sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan 
budaya yang dekaden. Kita percaya bahwa sesuatu harus dilakukan, yaitu 
membersihkan diri dengan mengingat kembali dimensi transendental 
yang menjadi bagian sah dan fitrah kemanusiaan. Dimensi transendental 
ini adalah peneguhan tauhid—secara terus menerus, kontinyu dan 
mewaspadai penyusutan (yankuz).

Belajar dari Namrudz, nampak bahwa dalam keadaan ingkar 
sekalipun, ada detik-detik dimana kesadaran sebagai makhluk (yang 
diciptakan) muncul tiba-tiba. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim 
adalah mengumpulkan sebanyak mungkin detik-detik kesadaran ini. 
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Dan shalat adalah saat yang paling tepat menundukkan jiwa di bawah 
kuasa akbar Tuhan semesta alam.[]

E. CONSCIENTIZACAO: MEMBENTUK KADER SADAR

“Wahai Ikhwan, sesungguhnya hari dimana di dalam dakwah kita 
diteriakkan  yel-yel figuritas tidak boleh terjadi sama sekali”

— Hasan  al-Banna. 

Ungkapan di atas muncul ketika Imam Syahid Hasan al-Banna 
berada di dalam sebuah kongres mahasiswa yang diselenggarakan di 
kantor Syubban al-Muslimin. Ketika itu ada seorang peserta—yang 
saking cintanya kepada Imam Syahid—meneriakkan “Hidup Hasan Al-
Banna!”, dan Imam Syahid pun agak marah sambil berucap demikian.

Kisah yang lain. Suatu hari, seorang teman saya bertanya, “Jika saat 
ini aku mendakwakan diri kepadamu sebagai seorang Rasul utusan 
Tuhan, bagaimana pendapatmu?” Secara spontan saya jawab, “Non 
sense, Muhammad adalah khataman nabiyyin (penutup para nabi).” 
“Lho, kok kamu menolak. Sedangkan Abu Bakar ketika mendengar 
dakwa Muhammad tentang dirinya sebagai Nabi, langsung mengiyakan. 
Bisa saja dirimu saat ini memposisikan diri sebagaimana Abu Bakar kala 
itu.”

Dialog singkat itu membuat saya berfikir cukup keras. Kesadaran 
apakah yang membingkai benak Sayyidina Abu Bakar tatkala mendengar 
kesaksian Muhammad sebagai Rasulullah, bahkan—tanpa reserve—
langsung membenarkan, hingga gelar al-shiddiq melekati namanya. 
Tentunya proses pembenaran yang kemudian diikuti laku ketaatan, 
ketundukan dan anut lampah (mengikuti tradisi), memerlukan 
seperangkat paradigma pikir hingga sampai pada titik peneguhan 
komitmen terhadap “kebenaran”.

Kisah kedua. Suatu hari, Muhammad berdakwah di samping Ka’bah. 
Beliau memaparkan kebenaran risalah yang dibawa, juga tentang 
kenabian dirinya. Bersamaan dengan itu, sang paman, Abu Jahal berada 
di sana. Dengan lantang, Abu Jahal membantah, mencoba mematahkan 
argumen dan seruan Muhammad dengan berusaha mengembalikan 
kepada kepercayaan leluhur yang paganis—penyembah patung. Tak 
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berhenti di situ, caci maki dan penganiayaan juga dilontarkan kepada 
Muhammad, yang notabene masih keponakan. 

Saat itu, ada seorang Arab Baduy yang berjalan pulang, setelah 
melihat insiden di dekat Ka’bah tersebut. Di tengah perjalanan, dia 
berjumpa dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Muhammad 
juga, yang kala itu belum muslim. Hamzah baru selesai berburu. Busur 
dan panah masih tergantung di pundaknya. Sang Baduy berseru, ”Wahai 
Hamzah, keponakanmu Muhammad dianiaya oleh Abu Jahal di dekat 
Ka’bah!” Seketika Hamzah memacu kudanya menuju Ka’bah. 

Dilihatnya Abu Jahal masih duduk berkerumun bersama beberapa 
petinggi Quraisy. Segera Hamzah turun dan mencekal batang leher Abu 
Jahal seraya berkata, ”Kurang ajar engkau, berani menganiaya al-Amin. 
Saksikanlah, aku termasuk yang membenarkan risalahnya!”. Kemudian 
dibantingnya tubuh Abu Jahal yang terbengong-bengong melihat 
saudara seayahnya berkata demikian. Perkataan yang menggemparkan 
penduduk Makkah. 

Dari kisah di atas, terdapat sebuah fenomena menarik. Di 
hadapan masyarakat Makkah saat itu Hamzah ra. belum menyatakan 
keislamannya, dia belum beriman kepada Muhammad. Namun, saat 
terjadi insiden penganiayaan seorang famili, tiba-tiba sentimen keluarga 
mencuat. Muncul, dan Hamzah pun masuk Islam. Artinya kesadaran 
yang dibangun—kita bahasakan sebagai komitmen—pertama kali adalah 
sentimen kekeluargaan, dan bukan kesadaran kritis religius, yaitu iman 
yang dibangun dengan pencarian.

Dua kisah tersebut adalah sebuah pengantar wacana tentang 
kesadaran (consciousness). Atau dalam kamus Freirean disebut sebagai 
conscientizacao (bahasa Portugal) yang didefinisikan sebagai “proses 
perkembangan seorang individu yang berubah dari kesadaran magis 
menuju kesadaran naif dan akhirnya sampai pada kesadaran kritis” 
(A William Smith, 2001). Sebuah tahapan dimana akhirnya seorang 
manusia mampu memandang seluruh fenomena—terutama sosial—
secara kritis dan argumentatif. Abu Bakar dan Hamzah adalah sosok 
yang kritis dan rasional, namun keimanan mereka tak terkalahkan. 

Genre awal Islam adalah komunitas ideal dalam pemikiran, 
kekritisan, pemberontakan terhadap hegemoni Quraisy dan bersihnya 
akidah. Mereka adalah kader-kader dakwah awal yang telah melalui 
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proses peneguhan komitmen. Dua era (mihwar) yang mereka alami 
Makkiyah dan Madaniyah, keduanya memiliki implikasi sosio-kultural 
yang berbeda. Termasuk ketika dakwah dilakukan sirriyah (rahasia) 
dan jahriyah (terang-terangan), masing-masing menuntut penampakan 
dan pencapaian kesadaran yang tersendiri. Bagaimana dengan kader 
dakwah sekarang ?

Kader Dakwah era Jamahiri

Kader dakwah dipahami sebagai sosok yang memiliki muwashafat 
atau karakteristik tertentu yang telah dipatokkan oleh sistem Islam. 
Proses terbentuknya sosok kader dakwah tentunya melalui alur yang 
cukup rumit dengan banyak marhalah (tahapan) dan mihwar (era). 
Wacana kesadaran kritis tentu lebih berpusar pada sisi pribadi personal 
seorang manusia. Consciousness menjelajah ruang psikis anak Adam, 
berbicara tentang ketertindasan yang dinikmati, pemberontakan 
terhadap hegemoni dan proses menuju peneguhan sebuah kesadaran. 
Untuk itu sejenak kita mengambil jarak dengan segala ikatan 
primordialisme jama’ah, partai atau golongan. Karena itu adalah sebuah 
prasyarat menuju obyektivitas pemikiran atau analisis fenomenologis.

“Saya benar-benar merasa terjebak. Pertama diajak lotisan bikin 
rujak, makan-makan dan rekreasi, tiba-tiba besoknya diajak ngaji. Dan 
jadilah saya seperti ini,” demikian ungkap seorang kader. Dia memang 
tidak memberontak bahkan kemudian mengecap indahnya nuansa 
dakwah. Yang dipertanyakan kemudian adalah proses pencapaian 
kesadaran dia sebagai seorang kader. Sekadar ikut arus, karena memiliki 
kepentingan dan tendensi ataukah setelah melalui penjelajahan 
intelektual yang melelahkan. Ini mungkin yang harus di-rethinking oleh 
para “pemerangkap” (baca: da’i). Pada akhirnya memang akan sampai 
pada wacana metodologi dakwah yang rasional, argumentatif dan 
“membebaskan.”

Kasus lain yang mungkin bisa menjadi bahan renungan adalah ketika 
seorang kader dijatuhi sebuah qoror, untuk memobilisir massa sebanyak 
mungkin demi memenuhi kuota peserta aksi dengan isu tertentu. Satu 
hal yang naif adalah, tanpa sedikitpun pemahaman kader akan isu yang 
diangkat, dia berangkat menuju lokasi demontsrasi. 

Dalam kacamata qiyadah wal jundiyah (kepemimpinan dan 
keprajuritan) hal ini bukan merupakan dosa, bahkan keniscayaan. 
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Namun, di satu sisi akan memandulkan intelektualitas kader, selain 
juga membuta-tulikan mereka secara perlahan. Pewacanaan isu pada 
kader dalam tataran grass root tidak pernah maksimal. Hingga diskusi, 
pembahasan dan strategi atau skenario pengopinian hanya di tangan 
beberapa elit jama’ah. Analisis dan sistematisasi isu tidak pernah sampai 
pada kader bawah. 

Tapi, logikanya dapat dibalik. Kita, sebagai kader bawah, tak 
mampukah mencapai  kesadaran tersendiri tentang sebuah isu atau 
posisi dan sikap yang harus diambil ketika terdapat sebuah fenomena 
sosial politik? Sebuah idealisme bersama, kader jama’ah akan semakin 
kritis setelah berada di “atas tanah” seperti sekarang. Kita akan 
semakin sering bersentuhan dengan masyarakat yang plural. Kita akan 
menjumpai dualitas struktur dan praktik sosial. Dan masyarakat plural 
menuntut kita mengedepankan budaya toleran dan rasional. 

Karena itu pemahaman akan kesadaran internal pelaku sosial (baca: 
kader dakwah) adalah suatu yang fundamental. Hingga tidak timbul 
sebuah gugatan, apakah kita sebagai pelaku sosial tahu dan sadar akan 
hal itu? Apakah kita seperti wayang yang berada di genggaman tangan 
dalang, sebagaimana pelaku dalam fungsionalisme Talcott Parsons atau 
marxisme Louis Althusser. 

Anthony Giddens memberikan sebuah jawaban, bahwa pelaku 
tahu, tapi belum tentu sadar. Terlebih ketika conscious dipahami 
sebagai penjelasan secara rinci, sistematis dan gamblang. Giddens, 
dalam Priyono (2002), membagi tiga dimensi internal pelaku. Pertama, 
motivasi tak sadar (unconscious motives) yang menyangkut 
keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan tapi 
bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, ketika seorang pegawai memakai 
seragam KORPRI, dia tidak digerakkan oleh motivasi memperkuat 
korporatisme rezim Orba.

Kedua, kesadaran diskursif (discursive consciousness) yang 
mengacu pada kapasitas manusia dalam merefleksikan dan memberi 
penjelasan eksplisit dan rinci atas tindakan yang kita lakukan. Misalnya, 
mengapa saya mengikuti liqo dan halaqah ini. Mungkin saya akan 
memberikan jawaban, ”karena saya membutuhkan siraman dan 
pencerahan spiritual” atau “karena saya ingin terus mendapat informasi 
jamaah”. Dan seterusnya.
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Ketiga, kesadaran praktis (practical consciousness) menunjuk 
pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. 
Mengetahui aturan memakai seragam KORPRI setiap tanggal 17 atau 
sikap diam tatkala memasuki masjid  adalah bentuk kesadaran praktis 
itu.dalam fenomenologis, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus 
pengetahuan yang sudah diandaikan (taken for granted knowledge).

Kesadaran praktis inilah yang kemudian sebagai kunci memahami 
fenomena piranti yang tersublim sebagai sistem yang mengikat. Kita 
tak perlu bertanya mengapa untuk mendapatkan sebuah petunjuk 
pilihan, maka shalat istikharah adalah jalannya. Sebagaimana kita tak 
akan bertanya mengapa menyalakan kompor dulu sebelum memasak. 
Dalam tahapan inilah kesadaran spiritual-religius telah tersistem dalam 
diri seorang kader dakwah. Kesadaran praktis ini tercipta melalui 
proses integralisasi keinginan (gharizah) dan ajaran agama. Tentu ada 
istimroriyah (kontinyuitas) dalam proses tersebut.

“Pemberontakan” Kultural Kader Dakwah

Jika kita menggunakan penggolongan Gramsci, dia membagi bentuk 
penguasaan menjadi dua. Pertama dominasi, yaitu proses penguasaan 
dan penaklukan seluruh segmen dengan pola represif dan ancaman. 
Pola penguasaan sangat brutal dan vulgar. Kedua, hegemoni, yang 
melalui cara amat halus, tak kelihatan, tiba-tiba kita sudah terperangkap 
di dalamnya. Bahkan kadang terjadi, meminjam istilah Amien Rais, 
powerlessness (menikmati ketertindasan). Gejala ini sangat mudah 
diamati pada hegemoni budaya dan ekonomi Barat terhadap dunia 
oriental (baca: Timur). Juga apa yang selama ini kita kenal sebagai 
ghazw al-fikr (perang pemikiran).

Dalam konteks pendidikan (tarbiyah), maka proses hegemoni 
inilah yang terjadi. Secara pelan, seorang pengendali komunitas kecil 
(baca: murabbi) menghegemoni sisi rasionalitas, psikis dan perilaku 
keseharian anggota komunitas tersebut (halaqah), hingga memenuhi 
apa yang distandarkan (muwashafat rijal al-da’wah). Secara umum, 
memang anggota jamaah ini homo-character. Satu karakter dan satu 
pemahaman terhadap—hampir—segala sesuatu. Sistem yang dibuat 
memang menuju ke sana. Inilah yang disebut kesatuan fikrah dan 
manhaj dalam sebuah harakah (pergerakan). Rasionalisasi yang 
digunakan adalah “keteraturan diletakkan di atas segalanya, karena itu, 
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minimalisir perbedaan pendapat.”

Dalam kacamata pandang seorang kader dakwah, apakah pola 
pendidikan (tarbiyah) seperti itu adalah hegemonik yang menindas (dan 
menyakitkan)? Ternyata tidak semuanya, bahkan persoalannya bukan 
di sana. Masalah ada pada individu kader dakwah dalam memaknai 
seluruh doktrin, stigma dan kultur yang ada dalam “komunitas” ini. 
Bagaimana dia mencapai kesadaran kritis sebagai sebuah capaian 
strategis seorang da’i—sebagaimana impian Abdul Halim Mahmud 
dalam buku Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin.

Jika menggunakan kacamata Paulo Freire, maka seluruh sistem 
pendidikan di dunia adalah alat penindasan. Karena itulah kemudian 
dia melakukan ijtihad dengan pembebasan buta huruf dan memberi 
pendidikan pada masyarakat kumuh di pedalaman Brazil. Smith—dalam 
kapasitas seorang Freirean—memberikan ilustrasi terhadap fenomena 
penemuan kesadaran kritis oleh Malcolm X yang menolak terjebak 
dalam kesadaran magis. Malcolm adalah tokoh Black Muslim Amerika 
yang ditembak mati setelah menyatakan diri keluar dari The Nation 
of Islam-nya Elijah Muhammad. Malcolm X mendapat kebenaran 
Islam sejati sepulang dari naik haji di Makkah dan mencampakkan 
kepercayaan sinkretis Elijah. Malcolm adalah kulit hitam yang tertindas 
di Amerika. Dia sempat berobsesi menjadi “kulit putih” yang selama ini 
menjadi penindas bagi kulit hitam. 

Terminologi “tertindas” dan “penindas” ini adalah produk pikir Freire, 
sebagaimana dia ungkapkan, “kaum tertindas hidup dalam dualitas di 
mana menjadi itu sama dengan menyerupai, dan menyerupai sama 
dengan menyerupai penindas” juga, “penghinaan diri adalah ciri lain 
dari kaum tertindas, yang berasal dari internalisasinya atas pandangan 
yang dijejalkan kepada mereka”. Proses pendidikan penyadaran terhadap 
posisi yang sebenarnya dan memahami fenomena yang melingkupinya. 
Hal itu sebenarnya tujuan pendidikan model Freire.

Freire membagi tiga tahapan kesadaran. Pertama kesadaran magis 
(magical consciousness), yaitu sebuah posisi dimana sikap pelaku sosial 
sekadar menerima dan melarikan diri dari kenyataan yang brutal dan 
penindasan yang kejam. Bercirikan sikap bungkam; tanggapan yang 
singkat atas pertanyaan yang kompleks; hubungan sebab akibat yang 
sederhana; dan tidak ada kesalahannya. 
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Kesadaran ini dimiliki oleh masyarakat primitif yang meyakini 
segalanya telah diatur, hingga takluk pada keadaan. Selain itu mereka 
lebih terkonsentrasi pada pemenuhan biologis. Model kaum paganis dan 
beberapa suku kuno di pedalaman adalah prototip manusia yang berhenti 
pada tataran kesadaran magis. Dalam tingkat ini, kader dakwah tak 
termasuk sedikitpun. Islam dengan segala ajarannya telah mengangkat 
manusia dari cengkeraman kejumudan magis kepada ketauhidan yang 
dinamis.

Tingkat lanjutnya adalah kesadaran naif (naival consciousness), 
yaitu ketika sang “tertindas” semakin menyadari posisinya. Ada keinginan 
untuk melawan, memberontak dan memperbaiki nasib. Namun, terlalu 
banyak rintangan. Hingga yang terjadi adalah lari dan menyalahkan 
diri sendiri. Dalam hal ini terjadi perlawanan yang tersumbat, baik oleh 
eksternal maupun internal pelaku. 

Dalam kasus ini, kader dakwah yang 
masih tahap awal, merasa pesimis ketika 
melihat kultur mendengar doktrin dan 
stigma yang dibentuk. Akhirnya lari dari 
kenyataan dan komunitasnya. Degradasi 
dan futurisasi, itulah yang terjadi. Secara 
psikis dia merasa tertindas dan sama 
sekali tidak at home terhadap apa yang di-
tarbiyahkan. 

Dalam teori Freire, jika tidak terjadi 
kenaikan dari kesadaran naif menuju 
kritis, maka dia terjatuh pada kesadaran 
fanatis. Hal ini menyebabkan semakin 
jauh dari realitas. “Dalam kesadaran semi-
transitif, orang sangat tidak logis; dalam 
kesadaran fanatis distorsi nalar menjadikan 

irasional….Mereka mengikuti pandangan dan petunjuk umum seolah-
olah merupakan pilihannya sendiri. Mereka diarahkan, bukannya 
mengarahkan dirinya…” demikian tulis Freire ketika menganalisis posisi 
kesadaran fanatis. 

Seorang kader dakwah, pada saat tertentu akan mengalami fanatisasi, 
baik terhadap personal pimpinan (tokoh, ketua, amir, mas’ul) maupun 
jama’ah (kelompok, partai). Dalam analisis Freire, secara sosio-psikis 

“Seorang dai yang 
mampu membaca 

tanda zaman, tidak 
terikat dengan 
primordialisme 
dan ekslusivitas 
kelompok atau 

jamaah. Dia 
mampu menelurkan 

gagasan cerdas 
kontekstual dengan 

mengedepankan 
toleransi dan 
kemaslahatan 

ummat.”
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akan sangat tidak sehat. Terjadi pembusukan intelektual, bahkan 
character assasination (pembunuhan karakter). Karena kesadaran 
kritis—sebagai basis kehidupan—telah dimandulkan. Namun, bagi 
kader-kader awal, fanatisme adalah sebuah keniscayaan. Asalkan diikuti 
dengan penyadaran kritis sebagai langkah lanjut.

Kesadaran kritis (critical consciousnes) adalah ketika seorang 
manusia mampu bersikap ilmiah dalam menatap realitas. Dalam teori 
Freire diungkap,” kesadaran transitif yang kritis ditandai dengan 
penafsiran mendalam atas berbagai masalah; digantikannya penjelasan 
magis dengan kausalitas; …dengan menolak sikap pasif; dengan 
mengemukakan pendapat; dengan mengedepankan dialog daripada 
polemik; dengan menerima pandangan baru tetapi bukan sekadar 
karena sifat kebaruannya dan dengan keinginan untuk tidak menolak 
pandangan kuno hanya karena sifat kekunoannya—yakni dengan 
menerima apa yang benar menurut pandangan kuno dan baru.” 

Dalam tahap inilah seluruh kader dakwah diharapkan berposisi. 
Seorang dai yang mampu membaca tanda zaman, tidak terikat 
dengan primordialisme dan ekslusivitas kelompok atau jamaah. Dan 
mampu menelurkan gagasan-gagasan cerdas kontekstual dengan tetap 
mengedepankan toleransi dan kemaslahatan ummat.

Kesadaran Kritis Kolektif

Mekanisme pengambilan keputusan dalam komunitas ini 
adalah sistem syura. Melalui jalur inilah, kesadaran kritis (critical 
consciousness) kolektif akan membudaya. Falsafah syura adalah 
keunggulan akal kolektif atas akal individu, dimungkinkan kesalahan 
pengambilan keputusan sangat sedikit. Dalam proses syura, terdapat 
fungsi fundamental. Pertama fungsi psikologis yang terlaksana dengan 
menjamin adanya kemerdekaan dan kebebasan penuh bagi seluruh 
peserta syura untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya secara wajar 
dan apa adanya. 

Fungsi ini mempunyai relevansi dengan proses penyadaran kritis 
dalam Freirean. Kata Anis Matta (2002), “kemerdekaan dan kebebasan 
diperlukan sebagai landasan menciptakan keterbukaan dan transparansi. 
Setiap peserta syura terbebas dari rasa takut dan (mendapat) rasa 
nyaman karena merasa diterima secara wajar apa adanya, akan menjadi 
suasana yang kondusif bagi terciptanya kreativitas dan keragaman 



yang produktif.” Dalam ruang inilah terjadi penyadaran kader dakwah 
akan eksistensinya dan bersikap proporsional-rasional dalam menatap 
realitas.

Fungsi yang kedua adalah instrumental yang merupakan substansi 
bagi setiap organisasi atau komunitas teratur. Ketika fungsi ini berjalan 
baik, maka organisasi tersebut akan resisten terhadap hantaman 
eksternal maupun penggerogotan internal. Proses syura dapat 
memenuhi fungsi ini ketika ada tiga syarat; pertama, tersedianya sumber-
sumber informasi. Kedua, tingkat kedalamn pengetahuan peserta syura, 
selain juga terjadinya dominasi akal atas emosi (rajahat al-‘aql), di sini, 
fanatisme dan primordialisme menjadi penghambat besar. Syarat ketiga 
adalah adanya tradisi ilmiah dalam perbedaan pendapat. Terdapat 
pengelolaan perbedaan secara arif dan bijaksana.

Ketika seluruh perangkat dalam proses tarbiyah ini mampu 
“membebaskan” mad’u dari “ketertindasan” dan hegemoni intelektual, 
psikis dan perilaku, maka kader tarbiyah yang tercipta adalah pekerja-
pekerja kritis yang tahu apa yang harus dilakukannya dan menyadari 
seluruh posisi yang harus diambilnya. Terlebih sebagai salah satu 
komponen dari kapal dakwah ini. Semoga! []
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Kalau sekarang arah mahasiswa 
didorong ke arah kerja praktis yang 

berhubungan dengan pengembangan 
masyarakat, seperti advokasi anggaran 

dan penanganan bencana (disaster 
management), maka sesungguhnya 
perubahan mendasar pola gerakan 

mahasiswa akan segera dimulai. 

“Cari Medan Baru
Paska Gerakan 
Mahasiswa”

“Cari Medan Baru
Paska Gerakan 
Mahasiswa”
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S
PIRIT muda sering ditandai dengan ekslusivitas tanpa 
sadar. Dalam banyak perbincangan biasanya mereka 
mengidentifikasikan diri dengan peran awal para pendiri 
negara ini yang memulai debut politik mereka sebagai kaum 

muda. Sisi lain yang tak bisa dipungkiri adalah fakta bahwa gerakan 
kaum muda merupakan representasi kelompok elit dari kalangan 
menengah (middle class) di struktur sosial masyarakat. Bukan hal yang 
salah, hanya dapat dipastikan kondisi ini memiliki ironismenya sendiri: 
keinginan melakukan perubahan mendasar dan masif melalui perilaku 
yang eksklusif.

Kendati demikian, eksklusivitas ini pada akhirnya menjadi alat 
pengikat di antara mereka ketika masuk kepada kerja-kerja politik 
di kemudian hari. Maka tidak heran jika, link politik dibangun dari 
hubungan antar personal di kampus. Hal itu tidak hanya terjadi di 
kampus-kampus pendidikan sipil, tapi juga di kampus-kampus tempat 
pendidikan militer.

Keberadaan organisasi mahasiswa ekstra kampus, telah menjadikan 
kelompok-kelompok eksklusif yang tersebar di berbagai kampus 
sebagai salah-satu jaringan politik. Maka corak dari tiap organisasi 
kemahasiswaan itu juga akan mewarnai arah, tindak-tanduk dan afiliasi 
politik mereka setelah melalui masa mahasiswa. Kita bisa lihat, dari 
mahasiswa era 1980-an yang dekat dengan kegiatan pembelaan terhadap 
petani buruh, akan melahirkan tokoh-tokoh yang juga membawa isu itu 
di kemudian hari sebagai identifikasi diri mereka.

Sebaliknya, bagi mereka yang lebih meminati wacana dan literatur, 
pada akhirnya juga akan berkembang ke arah penguasaan jenjang 
akademik, dan pada saatnya mereka akan mengambil posisi politik 
yang merepresentasi kelompok intelektual di dunia politik. Sebagian 
yang lain, mereka yang kuat pada pengelolaan organisasi lebih cepat 
berafiliasi pada parpol tertentu dan menjadi potential leader tertentu 
dalam struktur partai politik. 

Sebagai contoh: Ferry Juliantono yang masih mengidentifikasi diri 
sebagai pejuang kaum tani sampai sekarang, Anas Urbaningrum sang 
organisator menjadi pemimpin politik, dan Andi Mallarangeng yang 
intelektual tetap saja di media massa difigurkan sebagai sosok politisi 
dari kelompok intelektual yang harus mengakui kalah cepat dari Anas 
Urbaningrum dalam membangun jaringan ke arus bawah partai.
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Pertanyaannya kemudian, untuk gerakan mahasiswa paska reformasi, 
akan menyumbangkan apa untuk negeri ini? Rela ataupun tidak, mereka 
tidak akan memberikan kontribusi yang lebih besar, kecuali hanya 
sebagai cadangan kader untuk organisasi sosial politik yang telah ada. 

Kemungkinan untuk menjadi agen bagi perubahan mendasar 
sangatlah kecil, mengingat dari sejak awal, kepedulian sebagian besar 
mereka tidak dikembangkan melalui interaksi langsung di masyarakat. 
Proses pengembangan diri dihabiskan untuk belajar mengelola 
organisasi dan membangun jaringan kerja ke kalangan elit.

 Jika ini diteruskan, maka Indonesia tak akan mengalami perubahan 
bagunan politik sejak kemerdekaan negeri ini. Struktur politik pasca 
reformasi hanya menghasilkan ”anak-anak mama” yang berbagi 
keberuntungan genetik sampai mereka tua. Munculnya politik dinasti 
merupakan bukti dari berlangsungnya proses tersebut.

Bagi mereka yang tak memiliki rantai genetik ke elit, muncul upaya 
mencari medan-medan baru. Di beberapa area, mahasiswa terdorong 
ke arah kerja-kerja praktis yang berhubungan dengan pengembangan 
masyarakat. Sebagian dari mereka yang bersinggungan dengan NGO 
mulai terlibat kepada kerja-kerja advokasi anggaran dan penanganan 
bencana (disaster management). Apakah pencarian medan-medan baru 
ini akan membawa perubahan mendasar pola gerakan mahasiswa di 
kemudian hari? 

Buku ini, mencoba untuk menawarkan sebuah jalur yang keluar dari 
kerangka gerak kaum muda yang sudah lazim kita pahami sejak masa 
para pendiri republik hingga rezim reformasi. Ini sangat terlihat pada 
upaya menawarkan medan baru yang berusaha menyatukan aktivitas 
mahasiswa dengan kepentingan rakyat dan penyelenggaraan negara 
secara langsung. 

Di sini saya menjumpai tawaran medan baru yang tak pernah 
dijumpai pada periode-periode terdahulu, yaitu advokasi anggaran. 
Ini sebuah rute jalan gerakan yang belum pernah dilalui oleh seorang 
Akbar Tanjung, seorang Anas Urbaningrum atau Anis Matta sekalipun. 
Menghubungkan KAMMI langsung dengan rakyat. Ini membangun 
identitas baru di luar ‘abang-abang’ mereka.

Tanpa pencarian medan baru, maka konstelasi dan corak praktik 
politik di Indonesia tidak akan berkembang lebih jauh dari sekedar role 
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play sebagaimana yang diperoleh pada pendidikan dasar kemahasiswaan 
di kampus. Kita bisa melihat bagaimana liputan media tentang perilaku 
para politisi di Senayan telah mengingatkan kita pada  berbagai role play 
tentang: sidang, manajemen forum, pembagian kuasa, dan praktik lobi 
yang dilakukan sejak mereka masih menjadi aktivis di kampus. 

Meski begitu, buku ini idealnya ditambahi dengan cerita dan 
pengalaman sendiri. Sebuah cerita yang berasal dari kenyataan yang 
dibangun teman-teman dari jibaku di lapangan. Apapun fikih tidak akan 
berarti, jika tidak menemukan dunianya. Karena fikih adalah urusan 
dunia.

KAMMI tampaknya sedang mengalami perubahan, karena KAMMI 
masuk ke semua lini, KAMMI sedang bereksplorasi. Ini mestinya jadi 
tantangan baru. Kalau ingin KAMMI menjadi mata air bagi perubahan—
yang sesungguhnya belum kita rasakan sejak kemerdekaan sekalipun. 
Kader KAMMI sangat banyak, sementara medan politik terlalu sempit. 
KAMMI harus mencari medan baru dan menjadi leader di bidang itu. 

Ini corak lain dari genre pengkaderan politik yang baru. Aktivis 
KAMMI memang masuk ke wilayah civil society, dan menjadi leader di 
sana. Beda dengan gerakan mahasiswa lain yang lebih tua, yang hanya 
menjadikan NGO atau aktivis sosial, sebagai tempat parkir sementara 
saja sebelum akses politik.

Periode 1998 – 2007 ditandai dengan satu ciri khas dari KAMMI. 
Mereka berhasil merebut posisi strategis di organisasi intra kampus dan 
menggeser organisasi kemahasiswaan yang selama ini sangat dominan. 
Bahkan  organisasi dominan yang menguasai perguruan tinggi utama, 
mulai menyingkir ke kampus swasta yang selama ini tidak mereka 
perhitungkan. 

Setelah KAMMI berhasil memenangkan kader-kader mereka dalam 
perebutan posisi di BEM pada banyak kampus, diperlukan medan baru 
jika ingin keluar dari corak konvensional. Pada awalnya, BEM adalah 
satu arena latih bagi kader-kader mahasiwa yang relatif dimenangkan 
oleh HMI. 

Medan baru yang dimasuki KAMMI boleh jadi selama ini dipegang 
begitu nyaman oleh sekelompok elite tertentu yang mengatasnamakan 
sebagai NGO atau organisasi masyarakat sipil. Diharapkan penguasaan 
medan-medan baru ini berhasil menyelamatkan aktivis KAMMI dari 



penyempitan arus mobilisasi politik vertikal paska kemahasiswaan di 
tahun ke-12 reformasi ini seiring menguatnya politik dinasti di Indonesia. 
Jangan sampai kader KAMMI menjadi anak yatim gerakan sosial-politik 
para pemilik dinasti.[]

]

Jakarta, 10 Juni 2010

Alamsyah Saragih

Ketua Komisi Informasi Pusat
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