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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara teologis, hubungan yang melibatkan agama dan politik tidak bisa 

terpisahkan. Menurut pemahaman dalam ajaran Islam, al-Qur’an mengatakan bahwa, 

segala bentuk kehidupan di dunia ini adalah keseluruhan yang organik. Maksud dari 

pernyataan al-Qur’an atas menjelaskan, segala hal dalam bidang kehidupan harus 

sejalan dan selaras dalam panduan kitab suci al-Qur’an, termasuk hal-hal yang 

mengenai hubungan sosial negara. 

Di Indonesia, hubungan agama dan politik merupakan satu kesatuan yang 

tidak bisa terpisahkan, secara pandangan sejarah politik Islam di Indonesia. Dalam 

dinamika perpolitikan Islam di Indonesia, terus mengalami pergolakan pasang-surut, 

dari masa kemerdekaan sampai orde lama, disaat sidang penentuan kemerdekaan 

Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI), Moh. Hatta berhasil meyakinkan seluruh peserta sidang untuk 

menghapus tujuh kata dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang maha Esa 

dengan kewajiban menjalakan syariat Islam bagi pemeluknya”.  

 Sebab jika tujuh kata tersebut disetujui, menurut Hatta akan timbul konflik 

perpecahan dalam tubuh persatuan Republik Indonesia, yang saat itu masih dalam 
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masa-masa kemerdekaan. Walapun, setelah penetapan penghapusan tujuh kata 

tersebut masih menimbulkan perselisihan ideologi setelahnya. Kemudian adanya 

pengesahan, undang-undang yang memperbolehkan siapapun untuk mendirikan partai 

politik, hingga melahirkan kembali tiga kekuatan besar, dalam merebut kemerdekaan 

Indonesia antara lain; Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri 7 

November 1945 mewadahi gerakan aspirasi umat Islam; Partai Sosialis yang 

menganut pemahaman Marxis berdiri 17 Desember 1945; Terakhir Partai Nasional 

Indonesia (PNI) berdiri 29 Januari 1946 mewadahi pemahaman hidup nasionalis 

sekuler. 

Tiga kelompok partai tersebut, memiliki pemahaman ideologinya masing-

masing dalam memandang konstitusi negara. Hingga pada 1950-1955, partai PNI 

mempertanyakan mengenai peran Islam dan komunis, yang kemudian direspon oleh 

partai Masyumi berujung dengan perselisihan antara dua kelompok tersebut. 

Perselisihan diantara dua partai, berbuntut panjang sehingga menimbulkan prahara 

lainnya. Salah satunya, pada kubu partai muslim, terdapat silang pendapat yang 

melibatkan kaum tua dan kaum muda mengenai orientasi keagamaan, diakhirnya 

membuat kelompok-kelompok dalam partai tersebut khusunya golongan Islam 

memutuskan menarik diri dan mendirikan partainya sendiri. 

Perselisihan partai yang tidak kunjung selesai, mengantarkan Indonesia pada 

pemilihan nasional ditahun 1955. Setelah peristiwa pemilu tersebut, berhasil 



 

3 

                                                                                                            Universitas Pelita Harapan 

 

mengantarkan Indonesia pada step selanjutnya, dalam bentuk baru ideologi Indonesia 

dan organisasi sosial. Sejak saat itu hingga kini, partai-partai Islam di Indonesia telah 

menyadari meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, tetapi partai 

Islam di Indonesia merupakan minoritas politik. Kekecewaan yang diutarakan oleh 

partai-partai Islam, atas hasil keputusan dalam penentuaan perundangan di Piagam 

Jakarta, menjadi acuan dasar atas gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Islam seperti Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia 

(TII) yang tersebar di Aceh sampai Sulawesi Selatan.    

Dimasa revolusi kemerdekaan gerakan kelompok DI/TII, dinilai telah 

“menkhianati” perjuangan RI yang sibuk melawan Belanda. Disampin sibuk melawan 

Belanda yang saat itu tidak mengakui kemerdekaan RI, tentara perjuangan 

kemerdekaan RI atas perintah Soekarno, untuk mengganyang gerakan-gerakan 

separits Islam yang sibuk ingin mendirikan negara Islam ditanah RI. Setelah 

penyelenggaraan pemilihan umum selesai, kalangan Muslim dinilai sebagai tantangan 

untuk Pancasila oleh kalangan lainnya. Sebab kalangan Muslim dinilai kurang 

kompeten dalam proses pemilihan tersebut. Akhirnya, membuat Presiden Soekarno 

memutuskan untuk membubarkan Majelis Konstituante Islam dengan menerbitkan 

Dekrit Presiden pada 5 Mei 1959. Di masa Orde Lama, saat pemberlakuan UUD 

1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 telah membuat pemahaman Islam 

ditempatkan pada tingkat pengaktualisasi ajaran agama sebagai dasar dalam 

bernegara.  
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Pertentangan di antara para partai 1950-1955, ditandai dengan perpecahan 

diantara partai karena ketidakpuasan dan perbedaan pemahaman, pada kubu golongan 

Islam beberapa kader dari partai Masyumi dipimpin oleh Wondoami Seno dan Aruzi 

Kartawinata memutuskan untuk memisahkan diri, lalu mendirikan kembali Partai 

Serikat Islam Indonesia (PSII). Perpecahan yang terjadi di antara sosialis agama dan 

konservatif partai Masyumi, disebabkan oleh perselisihan kader yang menginginkan 

posisinya di kabinet pemerintahan. Pada akhirnya hal ini, membuat golongan Muslim 

dan nasionalis saling bersitegang satu sama lain dalam merumuskan ideologinya. 

Kemudian membuat golongan Islam dimasa-masa demokrasi terpimpin 1959-1966 

mendapatkan tekanan yang luar biasa atas dominasi yang dilakukan oleh golongan 

nasionalis, ditambah dengan golongan komunis yang telah berhasil mendapatkan 

dukungan dari pemerintah.    

Namun kenyataan yang terjadi, partai-partai Islam saling berselisih paham dan 

terpecah-belah gagal untuk mendirikan negara Islam yang dicita-citakan, akan tetapi, 

ditengah himpitan terhadap Islam yang dilakukan oleh golongan anti Islam, 

kelompok-kelompok Islam berinisiatif membentuk front pembela Islam, sebagai 

bentuk perlawanan dan dinilai sebagai jalan lain mewujudkan cita-cita negara Islam. 

Munculnya masa Orde Baru, dianggap sebagai kemenangan untuk golongan Islam, 

hal itu karenakan pada masa pembentukan Orde Baru golongan Islam dinilai 

mengambil peranan besar dalam masa transisi saat Orde Lama menuju Orde Baru, 
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atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh golongan Islam dalam pemberantasan 

PKI, pada akhirnya membuat golongan Islam berharap lebih pada pemerintah.  

Terlebih golongan Islam menginginkan bagian penting dalam perpolitikan 

Indonesia. Sayangnya, angan-angan itu tidak pernah terwujud, berdasarkan catatan 

sejarah, dari pemerintah kolonial menganggap Islam sebagai dalang pemberontakan 

yang disinyalir dilakukan oleh kelompok Islam Darul Islam (DI) dan Tentara Islam 

Indonesia (TII). Hal ini yang menjadikan kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap 

golongan Islam tidak pernah hilang, hingga kekhawatiran terhadap gerakan politik 

Islam, lalu Presiden Soeharto juga banyak mendapat masukan dari CSIS yang 

menganggap Ideologi Islam sebagai ancaman bagi stabilitas negara selain 

komunisme. 

Maka ketika komunis sudah disingkirkan, Islam sebagai pihak yang tersisapun 

menjadi sasarannya. Yang berimbas pada kelompok, Darul Islam atau Tentara Islam 

Indonesia merupakan gerakan yang berusaha dengan kekerasan untuk menegakkan 

syariat Islam serta bercita-cita menjadikan Indonesia negara Islam. Lagi-lagi 

membuat gerakan Islam tersebut mendapatkan perlawanan keras dari tentara 

Republik Indonesia di masa Orde Baru, sebab mereka dianggap tidak patuh dan 

tunduk pada pemerintah, serta melakukan pemberontakan hampir diseluruh wilayah 

Indonesia. Hal ini menguatkan ketidakpercayaan pemerintahan Orde Baru kepada 

kelompok-kelompok Islam, menurut beberapa tokoh saat itu, Islam diduga menjadi 
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ancaman bagi pemerintah, sehingga pemerintah saat itu perlu merumuskan kebijakan 

nasional untuk menanggulangi tekanan yang dilakukan oleh golongan Islam. 

Ditandai dengan bertambahnya militansi politik Islam, setalah pemberantasan 

PKI 1965 yang berhasil menyatukan kelompok-kelompok Islam kedalam gerakan 

politik. Untuk mengontrol gerakan Islam yang separatis, usaha pemerintah kala itu, 

melakukan penyederhanaan partai politik 1971, dengan tujuan untuk mebatasi dan 

mengatur ruanglingkup gerakan Islam. Partai politik yang seluma ada sepuluh partai, 

termasuk didalamnya partai Islam, dikecilkan menjadi tiga partai diantaranya; partai 

Golkar sebagai partai penguasa tunggal; Partai Persatuan Pembangunan (PPP, 5 

Januari 1973) gabungan dari partai-partai Islam NU, Parmusi, PSII, dan Perti; Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI, 10 Januari 1973) gabungan dari partai-partai nasionalis 

dan Kristen PNI, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Atas dasar UU No. 3 

Tahun 1975 mengenai partai politik (Yanuri Posha, 2015: 77).         

Sebagai harapan terakhir kelompok Islam partai PPP, saat itu banyauk dinuhi 

oleh tokoh NU dan mendorong aspirasi syariat Islam yang digagas oleh KH. Bisri 

Syansuri dalam berbagai repat kabinetpun dianaktirikan. Akhirnya diakhir-akhir 

pemilu masa Orde Baru 1993-1997 banyak dari kalangan NU malas memilih partai 

PPP, karena kuatnya diskriminasi dan tidak mendapatkan tempat dipemerintahan. 

Merupakan strategi Orde Baru terhdap umat Islam, karena memaksakan penafsiran 

Pancasila menurut pemerintah. Puncak dari strategi ini adalah peristiwa pengeboman 
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Candi Borobudur dan Tanjung Priok 1984 yang dibuat pemerintah mendiskriminasi 

golongan Islam pada masa itu.   

Pada awal 1970-an merupakan periode penting dalam perkembangan Islam di 

Indonesia. Sebab saat itu, menjelang diadakannya pemilu pertama pada masa Orde 

Baru, dimana Islam yang diwakilkan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) sebagai 

intelektual dari golongan Islam memiliki gagasan perlunya pembaruan dalam 

pemikiran politik Islam. Pembaruan yang digagas oleh Cak Nur merujuk terhadap 

penolakan atas Islam sebagai ideologi politik, sebab hal itu, akan memecah-belah 

Islam, lalu gagasan seperti itu diteruskan oleh Harun Nasution dan Abdul Rahman 

Wahid (Gus Dur).  

Ditengah himpitan Orde Baru, perkembangan pemikiran Islam yang 

disampaikan oleh cendikiawan Muslim dilingkungan Islam seperti IAIN, pesantren, 

dan organisasi Islam, corak pemikiran Islam tersebut mulai pertengahan 1980 sampai 

1990 merupakan kiblat utama dalam pembaruan Islam di Indonesia. Melihat militansi 

dari perkembangan Islam yang semakin pesat, ditambah dengan eksistensi pengaruh 

kekuasaan Soeharto yang terus mengalami penurunan, akhirnya pertengahan 1980-an 

L.M. Idrus Effendi bererta para bawahannya, mulai mendekat dan merengkul 

golongan Islam, sebab dimasa itu telah terjadi penurunan elektabilitas dan 

melemahnya kekuasaan pemerintah. Terbukti dari hasil Munas III Golkar 1983, 

kelompok Tanah Abang hanya mendapatkan dua kursi, dengan restu yang diberikan 
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oleh Soeharto, Sudharmono terpilih sebagi ketua Golkar periode 1983-1988. 

Akhirnya dibawah kepemimpinan Sudharmono, Golkar (Golongan Karya) saat itu 

mulai menggandeng dan membangun relasi dengan Organisasi Masyarakat (ormas) 

Islam.  

Tahun-tahun setelahnya merupakan harmonisasi antara pemerintah dengan 

golongan Islam, dibuktikan dengan perhatian pemerintah akan kepentingan Islam, 

ditandai dengan berlakunya dua undang-undang tahun 1989 mengenai, Peradilan 

Agama dan Sistem Pendidikan Agama Nasional. Lalu pemerintah merealisasikan 

aspirasi dari keinginan umat Islam untuk berhijab, dimana sebelumnya hal tersebut 

dilarang oleh pemerintah. Tidak sampai disitu, menteri non-Muslimpun dicopot dan 

digantikan dengan menteri-mentri yang beragama Islam, serta penutupan SDSB 1993 

atas permintaan golongan Islam. 

Dimasa ini, terjadi perkembangan penting dalam mereformasi ide fiqh yang 

disampaikan oleh ulama Indonesia, Hasbi al-Shiddieqy dan Hazairin yang 

mengajukan konsep “fiqh Indonesia” dan merevisi dari pemikiran fiqh tradisional 

karena diniali tidak mencerminkan adat dan budaya di Indonesia. Serta melakukan 

pembaruan terhadap konsep reaktualisasi ajaran Islam, karena dinilai tidak relevan 

dengan karakteristik masyarakat Indonesia. 

Runtuhnya Orde Baru 21 Mei 1998, diiringi dengan lahirnya gerakan sosial, 

dan isu Piagam Jakarta ditambah keinginan untuk memperbesar gerakan syariat Islam 
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di Indonesia semakin menguat. Perubahan struktural saat pengesahan otonomi daerah 

1999, menambah kerumitan situasi, sebab kebijakan tersebut telah memberi ruang 

bagi komunitas Islam daerah untuk menerapkan syariat Islam di tingkat kabupaten 

hingga provinsi, dan mengacuhkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintahan pusat. 

Pada periode reformasi banyak daerah di Indonesia menuntut penerapan 

syariat Islam secara formal, seperti Aceh yang sudah mendapatkan hak otonomi 

untuk menerapkan syariat Islam, ditambah daerah lainnya menuntut hak atas otonomi 

daerahnya seperti provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan lainnya untuk 

menerapkan syariat Islam. Faktanya didalam penerapan syariat Islam bukanlah 

perkara mudah, sebab didalam kalangan Islam sendiri masih terjadi perdebatan 

mengai syariat dan bagaimana bentuk dari rumusan syariat itu sendiri (Rahman, 

2017: 123).  

Lahirnya era reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, memunculkan 

kembali wacana hubungan Islam, negara, masyarakat untuk Indonesia baru. Banyak 

partai Islam seperti, PPP dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang turut berpartisipasi 

dalam pemilu 1999, lalu mengusung isu Piagam Jakarta dalam sidang tahunan MPR, 

tetapi usaha partai-partai Islam mengamandemen UUD 1945 dengan memasukan 

tujuh kata yang telah dihapus dalam Piagam Jakarta gagal terjuwujud, sebab banyak 

fraksi di MPR yang menolak hal tersebut.  
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    Pada ranah politik, partai-partai politik Islam, terus berjuang 

mengitegrasikan nilai-nilai syariat kedalam tatakelola negara di Indonesia, memalui 

politik legalisasi nasional (undang-undang) dan legalisasi daerah (peraturan daerah). 

Perjuangan golongan Islam dilakukan secara prosedural diparlemen dan mekanisme 

demokratis melalui dewan perwakilan, disampaikan melalui fraksi, komisi ataupun 

badan legislatif. Merupakan bentuk ikhtiar (perjuangan) dari golongan Islam untuk 

mewujudkan cita-citanya. Melihat pandangan Islam, negara, dan masyarakat dari 

masa ke masa terus mengalami perkembangan dalam memproyeksikan nilai-nilai 

Islam secara konstitusi pemerintahan di Indonesia.   

Walaupun dinamika parti politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut 

dalam perjalanannya, tetapi eksistensi partai politik harus tetap ada, sebagai simbol 

keharmonisan bentuk konstitusi negara. Hal terpenting dengan adanya partai politik 

Islam sebagai upaya pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pandangan bernegara 

bagi Indonesia. Serta tidak perlu lagi ada pembahasan menjadikan Indonesia sebagai 

negara Islam, sebab Islam, sebagai agama Rahmanatanlilalamin (kebaikan untuk 

semua) telah tercermin pada pluralistik ke-Binekaan masyarakat Indonesia yang 

diwariskan dari dulu sampai saat ini, dengan wajah Islam moderat (Dinamika Politik 

Islam di Indonesia, 2017).     

Pancasila adalah hasil perdebatan dari pendiri kemerdekaan Indonesia. Para 

ulama Muslim konservatif mengkritik gagasan Pancasila yang dianggap inklusif, dan 
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memprioritaskan pluralisme agama diatas sentralitas al-Qur’an, mayoritas penduduk 

Islam di Indonesia. Beberapa tokoh ulama meminta peranan Islam lebih dominan 

secara dominan, ketimbang mementingkan nilai-nilai pada Pancasila. Akan tetapi 

Bung Karno mengatakan, “toleransi agama merupakan kunci persatuan Indonesia, 

dan diskriminasi agama akan menghancurkan bangsa”, ketidakpuasan atas hasil 

yang didapatkan, 7 Agustus 1949 kelompok Darul Islam (DI) mendeklarasikan 

daerah-daerah di Indonesia sebagai negara Islam, hingga pertempuran degan 

kelompok Islam militant dan tentara RI tidak dapat terelakkan, dan melumpuhkan 

pemerintah Indonesia saat itu. 

Meski dimasa Soeharto kelompok militan Islam sulit untuk bergerak, karena 

diawasi oleh pemerintah tetapi diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih bisa 

terjadi, 1967 kelompok militan menyerang Kristen di Aceh, Makassar, Sulawesi, dan 

Jakarta dengan klaim melawan Kristenisasi. Di 1969 Menteri Agama Moh. Dahlan 

dan Menteri Dalam Negeri memberikan wewenang kepada pejabat lokal mengizinkan 

atau melarang rumah ibadah. Antara 1971 dan 1997 Soeharto mengontrol ketat 

aktivis-aktivis Muslim, menyuakan berbagai kebijakan modernisasi. September 1984, 

pemerintahan Soeharto melakukan penyerangan guna mematikan gerakan aktivis 

Muslim, terjadi di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang melibatkan pemuda Darul 

Islam dan pihak militer. 
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Huru-hara saat jatuhnya Soeharto Mei 1998, melapas kekangan aktivis Islam 

yang kian berani berkat kebebasan demokrasi di Indonesia. Mengorganisir dari semua 

kecil bertumbuh menjadi besar, dan menjelma menjadi kekuatan politik. Beberapa 

parpol diantaranya melakukan lobi-lobi politik kepada Presiden, untuk menerapkan 

berbagai kebijakan dan menekan agama minoritas. Kekacauan pasca jatuhnya 

Soeharto terjadi diberbagai daerah diantaranya, pemberontakan Aceh menuntut 

referendum yang sama seperti Timor Timur 1999, Kalimantan milisi Dayak dan 

Melayu yang membantai pemukiman Madura 1999-2003, sementara ribuan orang 

tewas dalam konflik sekterian 1999-2004 Maluku, dan peristiwa Poso konflik umat 

Kristen dan Islam, yang diakibatkan oleh militansi kelompok separatis Muslim. 

Kebebasan yang dirasakan kelompok-kelompok militan Islam pasca 

lengsernya Soeharto, terjadi peningkatan penindasan dengan atas nama agama 

dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas (Islam Sunni) konservatif. Dengan 

melakukan serangkaian penyerangan terhadap kelompok minoritas seperti, 

Ahmadiyah, Kristen, Syiah, dan minoritas agama lain, melakukan serangkain 

kegiatan menutup masjid Ahmadiyah, memerangi kelompok Syiah dan Ahmadiyah 

hingga dikeluarkannya surat keputusan Anti-Ahmadiyah pada Juni 2008, dan 

serangkaian peristiwa lainnya dilakukan oleh kelompok Islam mayoritas. 

Ditengah-tengah eksistensi kelompok-kelompok Islam di Indonesia mulai 

menguat pada era reformasi, terjadi peristiwa yang menyeret nama Islam dalam topik 



 

13 

                                                                                                            Universitas Pelita Harapan 

 

perbincangan dunia, yang diingat sebagai penyerangan terhadap gedung World Trade 

Center (WTC) dan Pentagon 11 September 2001 (9/11). Akibat dari peristiwa 

tersebut telah menodai citra Islam dimata publik internasional. Penyerangan yang 

diduga, dilakukan oleh kelompok separatis Al-Qaeda, Osama Bin Laden merupakan 

orang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut (Richardson, 2006: 101). 

Sedikit membahas tentang Osama, kelompok Islam separatis (Al-Qaeda), dan 

peristiwa 9/11 adalah rangkaian peristiwa saat terjadinya konflik Perang Dingin. 

Dimana konflik ini melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara 

penguasa. Konflik yang merabat dunia politik dan militer, demi menyebarkan 

pemahaman ideologi liberalimse dan komunisme, serta mendalangi berbagai konflik 

yang terjadi, diantaranya adalah Perang Afganistan dan Perang Teluk II. Ke-dua 

peristiwa tersebut dinilai sebagai pemicu kepentingan kelompok Mujahid Al-Qaeda, 

melakukan serangkaian peristiwa terorisme dengan membawa lebel agama Islam. 

Sehingga dunia menilai, agama Islam adalah pemahaman yang mengajarkan tentang 

perilaku ekstrimisme dan radikalisme. 

 Setelah peristiwa 9/11, nama Islam naik dalam topik pembahasan diseluruh 

dunia. Islam dianggap sebagai ancaman global dimasa itu, kekhawatiran yang 

berlebihan melahirkan pandangan Islamophobia terutama pada masyarakat Barat. 

Hingga Presiden George W. Bush Jr merespon peristiwa tersebut dengan 

mengatakan. 
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“Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that 

supports them. Our war on terror begins with al-Qaeda, but it does not end 

there. It will not end until every terrorist group of global reach has been 

found, stopped and defeated” (dalam Andriasanti, 2012). 

Atas peristiwa yang dilakukan oleh kelompok separatis agama, sehingga 

membuat padangan global atas agama Islam menjadi negatif, dengan perilaku 

kelompok radikal tersebut. Maka, melihat fenomena yang terjadi, Indonesia dengan 

mayoritas Islam yang besar, Indonesia tetap memiliki corak identitas Islam tersendiri, 

karena berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itupun, pada system tatakelola 

bernegara di Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis Pancasila sebagai 

ideologi bangsa. Karena berlandaskan Pancasila, Indonesia bisa memperkenalkan 

Identitas Islam modera melalui kebijakan bebas-aktif dalam diplomasi luar negerinya. 

 Memahami Islam dalam sudut pandangan era modernisme (pembaruan), 

sebagai konsep Islam penengah. Dalam kasus ini moderat merupakan makna dari 

keseimbangan, kaum moderat menempatkan diri dalam posisi central diantara kaum 

fundamentalis yang berkeinginan untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam 

serta, menganggap konsep ke-Islaman sudah tetap dan tidak bisa ubah. Sementara 

kaum liberalis menginginkan adanya perubahan dalam pembaruan ajaran Islam. 

Keinginan kaum liberalis tersebut, agar pemahaman ajaran Islam tetap ralevan, 

diterapkan pada generasi yang berbeda.  



 

15 

                                                                                                            Universitas Pelita Harapan 

 

Melihat kedua polemik diatas, kaum Islam moderat hadir untuk menjawab 

atas perdebatan konsep Islam oleh dua kelompok sebelumnya. Secara singkat konsep 

ajaran Islam moderat adalah al-muhafadzah’alal qodimis sholih wal akhdzu bil 

jadidil ashlah dengan arti, menjaga atau meneruskan ajaran Islam yang sudah 

diwariskan secara turun-temurun, akan tetapi tidak menutup diri dalam pemikiran 

modern untuk diterapkan dalam ajaran agama Islam.  

Faktor yang mendorong gerakan Islam moderat adalah adanya kesadaran dari 

kaum tengah, sebagai penghubung atas keseimbangan (ummatan washatan) dalam 

melihat dan mengadopsi nilai-nilai pemahaman Islam tradisional, lalu 

diimplementasikan kedalam pemahaman pembaruan. Dengan demikian tidak 

membuat Islam menjadi agama yang hanya terbelenggu oleh masa lalu, akan tetapi 

juga agama yang bisa beradaptasi dan berkembang, pemahaman ajarannya dimasa 

yang modern. 

Mengawali pembaruan Islam ke arah modern, menurut Assyaukanie (2011: 

35) Islam modern Indonesia, merupakan satu-satu negara paling ideal untuk dijadikan 

contoh dalam konsepnya mengenai pembaruan Islam. Sebab dari sudut pandang 

dunia Internasional, Indonesia memiliki metengah dari umat Muslim dunia, dengan 

mayoritas masyarakat Muslim yang mencapai 88,20% dari keseluruhan penduduk di 

Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang bersifat spiritualis dan pluralis 

menarik perhatian majalah ternama bernama TIME terbitan September 2006 untuk 
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mengangkat karakter Indonesia yang penuh dengan keramahan, kelembutan, serta 

keragaman yang menyatu dalam sebuah keharmonisan sebagai “The New Face Of 

Islam”, yang membahas wajah Islam yang ada pada masyarakat Asia Tenggara, 

khususnya Indonesia. Wajah Islam Nusantara yang lembut, ramah, dan menghargai 

perbedaan dalam beragamnya keyakinan, dinilai oleh dunia Internasional sebagai 

wajah baru dalam memandang dunia Islam. 

Mengulas sedikit mengenai awal pembaruan Islam di Indonesia, diawali pada 

abad ke-19 hingga abad ke-20, yang ditandai dengan lahirnya kelompok Islam 

Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Menurut Deliar Noer 

(1996: 98) mengemukakan modernitas Islam Indonesia dengan corak Islam abangan 

dan corak Islam santri, yang sama-sama dimiliki oleh kedua kelompok tersebut, tetapi 

memiliki interpretasi konsep Islam yang berbeda, baik dari pandangan ajaran maupun 

pemahaman, seperti halnya Muhammadiyah yang memiliki corak modern, sedangkan 

NU memiliki bercorak Islam tradisional. Maka dengan interpretasi yang berbeda dari 

masing-masing kelompok ini, memberikan pandangan yang berbeda pula dalam 

keragaman ajaran agama Islam di Indonesia, namun dari kedua kelompok tersebut 

menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam berdasarkan prinsip dan ideologi bangsa 

yaitu Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa dalam ke-Bineka Tunggal Ikaan. 

Seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia, Jainuri (2004: 68) 

mengkritik pemikiran Deliar Noer yang membagi Islam Indonesia ke dalam dua 
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golongan. Serta bergumen bahwa saat ini Islam Indonesia sudah tidak mengenal 

konsep abangan ataupun santri, tetapi hanya mengenal konsep Islam secara modernis 

atau tradisionalis. Salain dua argemen diatas, dilanjutkan dengan pembahasan 

Pranowo (2011: 11) yang membantah teori yang dikemukan oleh Clifford Geertz 

(dalam Zainal, 2017: 2) dengan mengacu pada pola pemikian Deliar Noer, 

mengelompokkan umat Muslim Indonesia pada tiga golongan. 

Pertama, Islam abangan yang merupakan istilah untuk masyarakat Muslim 

yang belum menjalankan syariat agama dengan baik dan pengetahuan agama yang 

masih sedikit. Kedua, santri merupakan istilah untuk kelompok masyarakat Muslim 

yang sudah taat dalam menjalankan syariat agama dan memiliki pemahaman agama 

yang lebih baik dibandingkan golongan Islam abangan. Ketiga, priyayi yaitu 

kelompok masyarakat yang mengecap pendidikan formal Barat, tetapi tidak memiliki 

pengetahuan agama Islam secara mendalam. Karena pemikiran tersebut dianggap 

sudah tidak sesuai lagi dengan karakter Islam Indonesia (Pranowo, 2011: 15). 

Argumentasi mengenai tiga golongan Islam di Indonesia diatas, sangat jelas 

sudah tidak sejalan dengan proses ber-Islaman di Indonesia. Sebab ke-Islaman di 

Indonesia saat ini, sudah memperlihatkan kesetaraan pengetahuan dalam hal agama 

Islam yang lebih modern. Hal tersebut terus berlangsung hingga mewujudkan Islam 

yang harmonis, modern, dan tetap menjalankan nilai-nilai Islam yang sudah diturukan 

oleh para pewaris terdahulu. Penjelasan tersebut menunjukkan eksistensi Islam 
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sebagai agama yang berkembang secara dimanis dan tidak tumbuh secara statis, bisa 

diterima dan berkembang pada masa yang berbeda-beda. 

Wajah Islam Indonesia yang bercorak syariat (syari’ah) mengambil kebaikan 

(tasawuf) dan pembaruan (tajdid), sehingga Indonesia dapat menunjukkan ke dunia 

Internasional bahwa Islam Indonesia, memiliki karakter Islam yang damai, toleran, 

serta harmonis. Kemudian, Islam Indonesia dikenal dengan istilah Islam moderat atau 

ajaran yang mengutamakan unsur keseimbangan dalam kehidupan religious-etnik 

budaya, yaitu sebuah kehidupan yang tidak saling menghakimi atau ekstrim dalam 

beragama, toleransi dalam bernegara, dan memberikan warna dalam politik Islam. 

Indonesia mengubah tampilan Islam nasionalisme, melalui pemikiran modernisasi 

dalam konsep Islamisasi, yaitu Islam yang berwajah pembaruan (tajdid). 

Islam Indonesia yang dimotori oleh organisasi Islam pembaruan, seperti 

Muhammadiyah, Sarekat Islam, Jami'atul Khair, Persatuan Islam dan NU, 

memberikan beragam citra Islam di Indonesia yang berkontribusi terhadap lembaga 

pemerintahan dan memperlihatkan klasifikasi baru terhadap politik Islam dalam 

pemerintahan Indonesia, dengan tujuan memperkokoh pilar gerakan Islam untuk civil 

society. Wajah Islam Indonesia dimasa yang akan datang, dinilai dunia mampu 

memberikan kontribusi dalam perdamaian dunia Internasional yang dihadapkan 

dengan konflik sosio-religion yang tidak berkesudahan. Islam moderat (wasathiyah) 

yang berwajah lembut, damai, teduh, toleran, dan harmonis berintegrasi dengan Islam 
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modern yang menampilkan kesadaran akan rasionalitas, objektivitas, intelektual, 

teknologi,dan nilai-nilai kemajuan lainnya. 

Menurut Anwar (2010: 22), masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, 

tetapi tidak mengatut sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum-hukum Islam 

atau Islamic State. Sementara itu, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang 

berlandaskan demokrasi dan Pancasila, yang mengimplementasikan perbedaan dalam 

Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadikan wajah Islam Indonesia memiliki karakter 

wasathiyah (Islam jalan tengah), lebih dalamnya konsep pemahaman Islam moderat 

akan menjamin sebuah kemurnian dari ideologi bangsa serta kesatuan negara.  

Pasca peristiwa 9/11 yang mengguncang dunia diawal abad 20, yang 

mengharuskan Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam hal keamanan untuk 

menyelamatkan kedaulatan negara atas peristiwa teror yang melanda dunia. 

Walaupun tidak bisa dipungkiri, Indonesia pernah mengalami kegagalan dalam 

menanggulani terorisme yang dilakukan oleh kelompok Amrozi dan Imam Samudra 

pada Bom Bali I dan II ditahun 2002 dan 2004. Sebab pada saat itu, Indonesia tidak 

menjadikan terorisme sebagai isue utama dalam agenda negara. Selapas peristiwa pilu 

tersebut, memantapkan langkah Indonesia mengambil tindakan Counter of Terrorism 

dan menjadikan hal ini sebagai isue penting negara. Atas meningkatnya serangkaian 

peristiwa di Indonesia khususnya terorisme, telah menjadi subuah titik balik untuk 

mengambil kebijakan dalam lingkup domestik maupun Internasional. Pada lingkup 
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domestik, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang terkait dengan pencegahan 

Terorisme yang dikeluarkan pemerintah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan 

kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

pemberantasan terorisme. Lalu, Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan 

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 atas peristiwa Bom Bali I, kemudian Inpres Nomor 4 

tahun 2002 dan pengeluaran Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik 

dan Keamanan No. Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk 

Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).  

Pemerintah juga melakukan upaya untuk membangun sebuah kelembangaan 

anti-teror tahun 2010 yang disebut dengan Densus 88.  Sementara untuk lingkup 

Internasional, pemerintah berfokus untuk mengembalikan citra Islam Indonesia dalam 

bentuk diplomasi politik untuk membangun hubungan bilateral, regional, maupun 

internasional dengan tujuan untuk mengenalkan wajah Islam Indonesia yang 

demokrasi. Kemudian, Indonesia juga melakukan kerja sama dalam peningkatan 

keamanan negara dan stabilitas kawasan, dengan target awal adalah Association of 

Shoutheast Asia Nations (ASEAN) sebagai tempat mempromosikan Islam moderat 

Indonesia sebagai bentuk penanggulangan dari terorisme. Selain dari ASEAN, 

Indonesia berhasil mengadakan forum internasional, melalui Bali Democracy Forum 

(BFD) tahun 2008 diikuti oleh 40 negara. Hingga kini, jumlah negara yang aktif 

mengikuti BFD telah mencapai 129 negara, ditambah lagi dengan Indonesian Council 

on World Affairs (ICWA) pada tahun 2005 dan lain sebagainya.  
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Dikenal sebagai negara pelopor Gerakan Non Blok (GNB) dan anggota dari 

Organisasi Konferensi Islam (OKI), menjadikan Indonesia memiliki pengaruh 

penting dalam Dewan Keamanan Internasional untuk turut berperan aktif dalam 

mendukung dan berkontribusi menyuarakan gagasan Islam dan demokrasi yang 

saling menguntungkan satu sama lainnya, dalam posisi Indonesia sebagai anggota 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

Indonesia berkomitmen untuk mengantsipasi kesalahpahaman yang dilebelkan 

oleh dunia, atas perilaku kelompok Islam separatis dan kejahatan yang berlandaskan 

agama (transnasionalisme), dengan cara menggunakan wajah Islam moderat 

keseriusan Indonesia untuk menampilkan identitas Islamnya ditunjukan melalui 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2009 

yang berfokus dipromosikan identitas nasional sebagai negara demokrasi dalam 

tatanan masyarakat global, meneruskan penjelasan diatas melalui Undang-undang 

Nomor 17 tahun 2007 mengemukakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang memuat keinginan Indonesia untuk 

meningkatkan eksistensinya diranah internasional.  

Langkah Indonesia untuk merealisasikan mimpi tersebut salah satunya, 

melalui pendekatan soft power diplomacy Indonesia dalam kebijakan luar negeri. 

Dengan membuka diskusi mengenai agama hingga kultur bangsa. Berharap dari hasil 

upaya tersebut dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan dan menjembatani konflik 
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antar dunia Barat dan Islam (Apa itu Islam moderat, 2018). Seperti yang dikatakan 

oleh Presiden Barack Obama saat lawatan pertama 2010 ke Indonesia. 

“Saya percaya Indonesia sebagai negara besar dan majemuk, memiliki 

persamaan dengan Amerika Serikat, Indonesia juga merupakan negara dengan 

penduduk Muslim terbesar di dunia, diatas semuanya Indonesia sebagai negara 

demokrasi. Indonesia dan Amerika Serikat terkait kepenringan bersama dan nilai-

nilai bersama” (Obama: Indonesia contoh bagi dunia, 2010). 

Hadirnya Islam moderat ditengah polemik dunia Barat dan Islam menjawab 

keraguan bahwa Islam dapat berkembang dan maju mengikuti perkembangan zaman. 

Indonesia mempromosikan citra moderat sebagai penengah sekaligus bentuk 

perlawanan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum ekstrimis yang 

menggunakan agama sebagai alat perlawanan. Sementara dalam kunjungan keduanya 

2015 di Indonesia Obama menaruh harapan besar pada terbukti dalam pernyataannya. 

“Denagan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia memiliki toleransi dan 

sikap moderat. Indonesia memiliki peranan penting dalam di dunia. Terlebih dalam 

isu global, Saya mengapresiasi peran Indonesia merupakan pemimpin, dan menjadi 

solusi dunia dalam mencontohkan nilai-nilai agama dan demokrasi” (Obama puji 

Islam Indonesia, 2015). 

 Karena Barat menilai Islam sebagai agama keras, radikal, serta ekstrimis. 

Sedangkan dunia Islam yang menilai Barat sebagai common enemy yang berniat 
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menghilangkan Islam dari peradaban dunia (Mission of The Republic of Indonesia) 

(Wuryandari, 2014: 74). 

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian tentang Kepentingan Politik Luar 

Negeri Indonesia dalam Mempromosikan Identitas Islam Moderat Pasca Reformasi, 

maka rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut: 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari hasil penjelasan diatas, penulis menarik pertanyaan dalam penelitian: 

1. Bagaimana Indonesia mengembangkan Islam moderat sebagai identitas 

negara? 

2. Bagaimana Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat dalam 

kepentingan politik luar negerinya?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menganalisa peran identitas Indonesia dalam mempromosikan 

Islam moderat, melalui diplomasi potilik luar negeri Indonesia. Melalui Islam 

moderat sebagai identitas Indonesia berfokus pada hal-hal berikut: 

1. Memahami perananan Islam moderat dalam struktur masyarakat hingga level 

pemerintahan sebagai bentuk identitas negara. 

2. Menjadikan potensi identitas Islam moderat Indonesia dalam ranah politik 

luar negeri, sebagai contoh ideal yang berhasil menselaraskan nilai-nilai Islam 
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dan konstitusi negara modern (demokrasi), sehingga dapat saling bersinergi 

satu sama lain. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Menjelaskan kepada pelaku akademisi mengenai pemahaman Islam moderat. 

2. Memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan dan penelitian, akan 

gamabaran identitas Islam moderat sebagai bahan pertimbangan solusi dalam 

peranannya untuk perdamian dunia.  

3. Menjelaskan kepada masyarakat umum betapa pentingnya peranan Islam 

moderat dan korelasinya dengan Pancasila, sebagai identitas dan ideologi 

bangsa. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang yang menggambarkan bagaimana citra Islam dan 

pemecahan dari kelompok-kelompok Islam yang ada pada saat ini. Jaringan Islam 

garis keras secara terang-terangan mendistribusikan pemahamannya secara 

transnasional hingga menimbulkan pandangan mengenai Islamophobia. Indonesia 

dengan beraneka ragam suku, budaya maupun agamanya, serta masyarakat yang 

mayoritas memeluk agama Islam mampu berdampingan dan berjalan bersama tanpa 

adanya konflik antar agama yang berarti. Konsep dari Islam moderat yang 
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menghargai artinya perbedaan menjadi salah satu pilar utama bagi Indonesia dalam 

menjadikan negaranya sebagai  contoh dalam toleransi.  

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berfikir 

 Bab ini berisi gambaran secara mendalam mengenai tinjauan pustaka dari 

berbagai macam literatur yang sudah disaring dan dikelompokan sesuai dengan topik 

pembahasan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait 

topik pembahasan dalam penelitian ini, melihat sikap Indonesia dalam menjalankan 

identitas Islam moderat sebagai soft power diplomacy mengatasi isu neggatif tentang 

agama Islam diranah global. Dari sisi pasca reformasi yang dimulai saat 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo dalam 

mempromosikan Islam Moderat diranah Internasional. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini memaparkan tentang proses penelitian ini berjalan. Dengan 

pendekatan yang dilakukan, data yang dipakai serta konsep metodologi yang akan 

digunakan dalam penelitian kali ini yaitu, paradigma penelitian, pendekatan 

penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta 

teknik dari analisis data. 
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BAB IV Analisis Pembahasan 

 Bab IV membahas secara mendalam, serta menjawab dua pertanyaan rumusan 

masalah penelitian, mengenai Indonesia mengembangkan Islam moderat sebagai 

identitas negara dan Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat dalam 

kepentingan politik luar negerinya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini memberikan seluruh hasil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan 

dalam topik penelitian, serta memberikan saran yang bermanfaat untuk berkontribusi 

dalam pengembangan topik penelitian selanjutnya. 




