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CATATAN UNTUK AIMAN DAN KOMPAS TV YANG MENDADAK 
KHILAFAH 

Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media) 
 

  Publik sedikit kecewa dengan framing program Aiman bertajuk “Mendadak 
Khilafah”. Maksud hati pemirsa TV ingin tahu kebenaran dan agenda HTI, apa 
daya tangan produser menampilkan framing berbeda. Keingintahuan besar terkait 
HTI, agenda, dan kiprahnya oleh publik dibuktikan dengan broadcast di beragam 
sosial media dan dilansir Kompas langsung. Iklan dari Aiman menyedot jutaan 
pemirsa.  
 
  Ada beberapa catatan untuk program Aiman Mendadak Khilafah, dilihat 
dari sudut pandang kepentingan politik dan media: 
 
Pertama, framing Kompas TV menyandingkanm HTI, Khilafah, dan ISIS. Publik 
yang awalnya mengira hanya mengupas HTI, ternyata disuguhi ISIS. Publik 
terhenyak. Benaknya terpikir jika HT memiliki tujuan sama dengan ISIS yakni 
Khilafah meski dengan jalan lain. Aiman menyebut HTI dengan „diplomasi‟ dan 
ISIS dengan „bom bunuh diri‟. 
 
Upaya tersebut merupakan pembunuhan karakter HTI. Mengingat dalam benak 
publik yang sudah termakan isu media mudah mengenalisir dan menyamakan 
HTI dan ISIS. Itu fakta lapangan yang tidak terbantahkan. Tidak adilnya, Aiman 
tidak menanyakan sikap HTI pada sesi wawancara dengan Jubir HTI, Ismail 
Yusanto. Hasilnya, HTI tidak memiliki ruang untuk menjelaskan Khilafah dan 
metode HTI dalam menegakkan Khilafah. 
 
Kedua, Aiman sebenarnya melakukan exlusive interview terkait persoalan HTI dan 
Khilafah. Pembukaannya menarik perhatian hingga berkunjung langsung ke 
kantor DPP HTI. Menjelaskan detail ruang peruang, hingga menengok kantor 
Jubir. Bahkan pertanyaanya cenderung menohok dan memposisikan head to head 
isu yang dilakukan penguasa terkait rencana pelarangan aktifitas HTI. 
 
Exlusive interview yang disambung dengan investigatif memang menarik. Lihat 
saja pertanyaan Aiman sejak awal sudah menohok dan mengulik lebih jauh. Serta 
vis a vis dengan posisi Pancasila dan pandangan sumir lainnya. Bahkan capture 
headline beritanya dari website Kompas, dipilih dengan judul yang menyudutkan 
HTI. Kalaupun ada capture wawancara dengan Jubir, itu pun klarifikasi singkat. 
Justru, capture headline di awal menggiring publik untuk berpersepsi negatif 
pada HTI karena telah menabrak kaidah dasar yang diyakini publik. Mirisnya, 
HTI dikatakan bubar, padahal masih rencana. 
 
Ketiga, pembingkaian Mendadak Khilafah memiliki kepentingan khusus secara 
politik. Media mainstream, saat ini begitu berada di pihak penguasa yang 
memang membutuhkan legitimasi publik. Survey SMRC pun ditampilkan sebagai 
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bahan pembenaran. Padahal banyak lembaga survei yang miskin metodologis dan 
ideologis, sebagaimana dikritik beberapa kalangan akademisi.  
 
Secara politik, Mendadak Khilafah dijadikan alat kejut bagi publik. Tentunya 
dengan penggambaran berat sebelah dan cenderung pada penampilan cara-cara 
ISIS. Jika mau jujur, Khilafah Rasyidah bukanlah yang selama ini digambarkan 
negatif oleh media manistream lokal dan internasional. Hal inilah yang menjadi 
penghalang untuk HTI dalam menampilkan gagasan cerdas Khilafah dengan 
metode tanpa kekerasan. 
 
Keempat, sangat disayangkan dan barangkali ini menjadi pembenar, terkait kritik 
kepada Khilafah. Ketika ingin menampilkan Khilafah janganlah cenderung untuk 
bersembunyi di balik gagasan ide lainnya. Khilafah sendiri dalam ilmu negara 
yang dikaji dalam dunia akdemik begitu diterima, bahkan diperbincangkan. 
 
Khilafah yang disampaikan HTI adalah ajaran Islam, yang oleh media sering 
dijadikan bahan perdebatan. Biasanya seputar: optimis atau utopis? Sadis atau 
marah? Berkah atau musibah? Dan gagasan sinis lainnya. Ketidakjujuran media 
karena mereka malas menelaah dan bertanya pada ahli yang benar dan mumpuni. 
Justru mereka selama ini bertanya pada ahli yang tidak mumpuni dan cenderung 
memusuhi. Akibatnya api fitnah inilah yang dipelihara media dalam model pecah 
belah 
 
  Sebagai penutup catatan untuk Aiman dan Kompas TV, mumpung di 
momentum Ramadhan tidakkah berkenan untuk merenung? Dan berpihak 
kepada umat Islam? Umat Islam sebenarnya sudah memahami posisi Kompas TV 
di mana? Umatlah tidak tertidur kesadaran itu muncul pasca aksi bela Islam yang 
disiarkan Kompas TV tidak sesuai fakta. Bahkan peserta aksi mengusir jurnalis 
Kompas TV dan melakukan boikot. 
 
  Umat Islam saat ini sudah cerdas. Mereka memiliki media alternatif lain 
yang mampu memberitahukan fakta kebenaran, tanpa harus bergantung kepada 
media mainstream yang track recordnya jelas. Bagi media manapun, jika ingin 
tahu HTI bertanyalah pada HTI dengan santun dan elegan, tanpa membenturkan. 
Temui pengurusnya untuk meminta penjelasan, jangan sampai mengadu domba 
dan timbul fitnah. HTI bukanlah organisasi remeh temeh, karena memang bukan 
organisasi gadungan. Lihatlah HTI dari sudut pandang HTI. Jangan lihat HTI dan 
Khilafah dari sudut pandang yang salah. 
 
  Dengan atau tanpa peran media mainstream, HTI dan Khilafah akan terus 
berkibar dan diperbincangkan. Karena ide dan ajaran Islam sudah tertanam dalam 
benak pikiran dan hati umat Islam. Tinggal ada yang menggerakkan dan 
mengaktifkan. Suara HTI dan Khilafah kian menggelegar dan mampu 
meresonansi kehidupan di seluruh dunia. Cerdaslah dalam menilai HTI dan 
Khilafah, jangan digebyah-uyah dan dihina. 
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MENERIMA IDE KHILAFAH 
Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media) 

 
  Bukan hal yang dilematis jika masih ada penolakan ide khilafah. Beragam 
gagasan disampaikan seolah khilafah tinggal sejarah. Bahkan merasa jika saat ini 
belum ada negara manapun yang menerapkan konsep khilafah. Prinsipnya, 
keadaan itu dikarenakan tiga hal:  
 
Pertama, konsepsi khilafah dijauhkan dari pembahasan ilmu politik dan 
kenegaraan dalam kajian keilmuan dan intelektual. Jika pun membahasnya, 
cenderung menyamakan khilafah dengan sistem kerajaan. Selebihnya, khilafah 
utopis dan pesimis jika akan diterapkan kembali. Akhirnya, khilafah seolah 
menjadi kajian sejarah dan peradaban, tanpa mampu untuk diwujudkan kembali. 
 
Kedua, pasca diktatorisme dan otoritarianisme yang melanda belahan negeri, 
negara sistem demokrasi menjadi alternatif. Bahkan demokrasi diyakini sebagai 
sistem terbaik untuk saat ini, meski ada catatan terkait penerapannya di beberapa 
negara. Begitu pula, sistem ketatanegaraan Islam dikotakkan dalam buku-buku 
dan cerita kejayaan. 
 
Ketiga, penjajahan pemikiran yang melanda negeri-negeri kaum muslim. Harus 
diakui, kediktatoran dan otoriter bukanlah bersumber dari Islam. Jikapun 
pemimpin negeri kaum muslim bersikap diktator dan otoriter, hal ini bukan 
karena dia mengambil Islam. Kaum penjajah benar-benar telah sempurna 
menghapus ingatan khilafah dalam benak setiap muslim. Hal ini disadari betul 
oleh penjajah, karena pembahasan khilafah masuk pada ranah „fiqh‟ dan „siyasah 
islamiyah‟. Serta, penjajah mencoba untuk terus menerus siang dan malam 
mencengkramkan kukunya, hingga rakyat tidak menyadarinya. 
 
Mudah Menerima Khilafah 
 
  Apa susahnya menerima ide khilafah? Benarkah semua stigma buruk yang 
digambarkan oleh gerombolan musuh Islam mampu menutupi keagungan 
idenya? Mengapa pula umat Islam masih bertanya dan ragu untuk menerima 
idenya? Bukankah pembahasan khilafah sudah selesai dalam kajian fiqh dan 
siyasah islam? Kalaulah ini masih sebatas ide, tidak ada salahnya. Toh, khilafah 
bagian dari ajaran Islam. 
 
  Lain halnya dengan memperjuangkan dan mewujudkannya, yang hari ini 
masih terjadi beragam ijtihad di beberapa kalangan umat Islam. Ada pula yang 
menginginkan penegakan Khilafah melalui Jihad‟; jalur parlementer; tholabun 
nusrah; hingga beragam renik gagasan perjuangannya. Jika pun demikian, maka 
dibutuhkan kearifan dari semua komponen umat Islam untuk duduk bersama. 
Kemudian mengkaji sirah nabawiyyah dalam dakwah Rasulullah hingga sampai 
tegak daulah Islam di Madinah. 
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  Agar mudah menerima khilafah, Imam al-Mawardi dalam Ahkam 
Sulthaniyyah telah menjelaskan beberapa struktur pemerintahan dalam Islam. 
Terdiri dari dua puluh bab, antara lain akad imamah; pengangkatan wizarat 
(pembantu khalifah), Imarah „ala al-Bilad (kepala daerah), Imarah „alal jihad (panglima 
perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan jizyah dan kharaj, hukum ihya‟ 
al-Mawat, dan eksplorasi air (termasuk tambang), hima dan irfa‟ (proteksi lahan dan 
kepemilikan umum), hingga diwan (administrasi), ahkam al-Jara‟im (hukum kriminal) dan 
hisbah. 
 
  Konsekuensinya, jika kitab Ahkamus Sulthaniyah diimplementasikan pada 
saat ini, tentu masih kurang sistematis meski isinya cukup memadai berbagai 
pembahasan yang dibutuhkan, namun demikian kitab ini sebagai referensi awal 
dan autentik. Dikatakan sebagai referensi awal karena merupakan kitab awal 
yang membahas sistem pemerintahan. Dikatakan autentik karena kitab ini 
menjadi dokumen autentik untuk menjawab keraguan orang yang selama ini 
menuduh khilafah tidak ada, sistem khilafah tidak jelas, khilafah tidak wajib, dan 
tuduhan tendensius yang jauh dari intelektual. 
 
  Sebagai pelengkap karya Imam al-Mawardi, Syekh Taqiyyudin an-Nabhani 
menyusun kitab Nidzam al-Hukm fil Islam. Kitab ini bisa dikatakan sistemis dalam 
kontek kekinian sekaligus menjawab apa yang belum ada pada zamannya dan 
dibutuhkan ijtihad baru. Kitab itu pun kemudian disempurnakan dengan Ajhizah 
Daulatul Khilafah. 
 
  Dengan pendalaman dan penelitian terhadap nash yang berkaitan dengan 
struktur negara, maka tersusunlah sebagai berikut, sejumlah tiga belas bidang dan 
administrasinya: khalifah; mu‟awin at-tafwidh; wuzara at-tanfidz; wali; amir al-Jihad; 
kemanan dalam negeri; urusan luar negeri; industri; peradilan; mashalih an-Nas 
(kemaslahatan umum); baitul mal; lembaga informasi; dan Majelis Umat. 
 
Meski Kafir, Mereka Meyakini 
 
  Sudah banyak dokumen yang menjelaskan keyakinan dari orang-orang 
kafir akan kembalinya khilafah. Mereka bahkan telah memprediksi jauh-jauh hari. 
Mereka pun tidak tidur siang dan malam, hanya demi menyiapkan penghalang. 
Jikapun dalam waktu dekat khilafah tegak, mereka sudah menyiapkan operasi 
„aborsi‟. 
 
  Pembicaraan „ide khilafah‟ di kalangan pemimpin Barat bukan isapan 
jempol lagi. Merekapun akhirnya membuat distorsi dan stigmatisasi jelek pada 
khilafah. Berkait dengan model kenegaraan yang diterapkan saat ini, baik di 
Indonesia maupun seluruh dunia, dalam waktu dekat akan mengalami perubahan. 
Karena negara itu ada dan tiada. Awalnya muncul lalu sirna, dan berganti wujud 
lainnya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, apalagi konsep kenegaraan, 
karena semua bisa silih berganti. 
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  Sesungguhnya masalah saat ini adalah pertolongan Allah. Sehingga umat 
Islam mampu menegakkan daulah al-Khilafah. Adapun apakah umat siap untuk 
memikul beban-beban ini? Maka benar umat siap, yang kurang adalah adanya 
kepemimpinan yang takwa dan bersih yang memimpin umat kepada kebaikan di 
bawah naungan al-Khilafah ar-Rasyidah. Sesungguhnya Allah SWT mensifati 
umat ini: 
 

رَْْ﴿ُكْنُتمْْ َهْونَْْبِاْلَمْعُروفِْْتَْأُمُرونَْْلِلنَّاسُِْْأْخرَِجتْْْأُمَّةْ َْخي ْ  بِاللَِّه﴾َْوتُ ْؤِمُنونَْْاْلُمْنَكرَِْْعنَِْْوتَ ن ْ
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma‟ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (TQS Ali Imran 
[3]: 110) 
 
  Benar, telah masuk ke dalam tubuh umat tsaqafah-tsaqafah rusak, ide-ide 
batil dan pemahaman-pemahaman berbahaya. Sementara ikatan islamiyah lemah 
di antara umat dan sebagai gantinya justru menyebar ikatan-ikatan nasionalisme 
dan patriotisme. Akan tetapi semua ini tidak berada di kedalaman benak 
kebanyakan umat. Melainkan hanya berada di permukaan, akibat perbuatan para 
penguasa zalim dan media massa yang berjalan di orbit mereka. Meski demikian, 
kebaikan tetap ada. Mudah-mudahan semua umat bisa lihat bahwa al-Khilafah 
telah menjadi opini umum yang dahulunya tidak. Al-Khilafah pun menjadi 
tuntutan umum yang mencolok setelah dahulu menyerukannya dianggap aib! 
 
  Begitulah, pengembalian al-Khilafah dengan kepemimpinannya yang 
takwa dan bersih akan mengembalikan umat dengan izin Allah kepada kemuliaan, 
keagungannya dan pembebasannya. Dan hal yang demikian itu sangat mudah 
bagi Allah yang Maha Perkasa. Kaum kafir saja percaya khilafah, bagaimana 
dengan kita? 
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UNTUK SUMANTO, TAK SEJENGKALPUN HT KELUAR DARI KARAKTER 
DAKWAHNYA 

Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media) 
 
  Banyak yang masih salah paham pada Hizbut Tahrir (HT), baik di 
Indonesia maupun di seluruh dunia.Tak tanggung-tanggung pernyataan sumir 
dialamatkan pada HT. Nada dan aroma permusuhan disulut melalui lisan dan 
tulisan orang yang tak suka. Meski seorang intelektual, jika tuduhan yang 
dialamatkan sering ngawur. Sebagaimana kolom opini Prof. Sumanto Al Qurtuby 
di liputan6.com, berjudul “Hizbut Tahrir dan Praktik Kekerasan”. Sumanto 
berpendapat, khususnya umat Islam di Indonesia, salah paham atau gagal paham 
dalam menilai HT. Padahal jika mau jujur seharusnya hal ini harus didudukan 
secara proporsional.  
 
  Berbicara tentang HT „bukan kata mereka‟, tapi „apa yang dialami dan 
dilakukan HT‟ itulah yang seharusnya didahulukan. Bukan malah memperkeruh 
suasana dengan hal lain, yang sama sekali tidak dilakukan HT. Karena itu, ada 
beberapa catatan pada opini Sumanto: 
 

1) Sejak awal HT sudah mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik yang 
berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah 
ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-
sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan 
utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem 
Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas 
kehidupan.  
 
HT merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti 
tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan 
penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula 
lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide 
Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. 
 

2) HT bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah 
Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum 
muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat 
Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan 
hukum-hukum syara‟. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman 
adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Khilafah. 
 
Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat 
Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. 
Begitu pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari‟at) bagi umat 
manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta 
segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi. 
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3) Upaya menjauhkan umat dari Khilafah yang selama ini dilakukan 
intelektual malah menjadi bumerang. Padahal ide dan istilah khilafah telah 
dikenal dalam khazanah fiqh dan siyasah Islam.  berikut beberapa 
penjelasan dari ulama‟ mu‟tabar: 
 
a) H. Sulaiman Rasyid (Rektor IAIN Lampung, w. 26 Januari 1976), al 

Khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran 
agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh nabi 
Muhammad Saw semasa beliau hidup, dan kemudian dijalankan oleh 
Khulafaur Rasyidin. Kepala negaranya dinamakan „KHALIFAH‟,  Fiqh 
Islam, hlm 494. 
 

b) Menurut Imam Ibnu Khaldun : “Telah kami jelaskan hakikat 
kedudukan ini (Imamah), dan bahwa kedudukan ini adalah pengganti 
dari Shahibusy Syari‟ah [Rasululah SAW] dalam pemeliharaan agama 
dan pengaturan dunia dengan agama. Dia disebut Khilafah atau 
Imamah, dan pelaksananya disebut Khalifah atau Imam.” Muqaddimah, 
hlm. 190. 

 

c) Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani (w. 1977 M) :“Khilafah adalah 
suatu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia 
untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban 
dakwah Islam ke seluruh dunia.”Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz 2 
hlm. 13. 

 

4) Karakter dakwah HT yaitu pemikiran, politik, dan tanpa kekerasan. 
Anggapan „separuh benar‟ terkait tanpa kekerasan yang dituduhkan 
Sumanto jelas salah besar. Dikarenakan seluruh kegiatan itu dilakukan 
tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (fisik/senjata) (laa madiyah) 
sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. 
 

5) Tiga tahapan dakwah HT merupakan adopsi dari perjalanan sirah 
Rasulullah Saw. Pertama, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan 
(Marhalah At Tatsqif), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader 
yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka 
pembentukan kerangka tubuh partai. Kedua, Tahapan Berinteraksi dengan 
Umat (Marhalah Tafa‟ul Ma‟a Al Ummah), yang dilaksanakan agar umat 
turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam 
sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk 
mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, Tahapan Penerimaan 
Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang dilaksanakan untuk 
menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke 
seluruh dunia. 
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HT menyebutkan tidak melakukan „kudeta militer‟, „revolusi‟, atau yang 
menyimpang dari metode dakwah Rasulullah Saw. Justru tolabun nushrah 
lah dengan mengontak tokoh umat dan pemilik kekuatan, yang sadar 
dengan aqidah Islam, untuk mau membantu dan menolong dakwah HT 
dalam penegakkan Khilafah. Jadi apa yang dilakukan tidak sejengkal pun 
keluar dari karakter dakwahnya. 

 
Praktik Kekerasan? 
 
  Seringkali tuduhan tendensius merujuk pada penelitian dan paper dari 
lembaga think tank yang menikam HT. Beberapa karya yang mengulas kekerasan 
dan ektremisme yang dilakukan oleh para kader dan simpatisan HT di sejumlah 
negara, antara lain Daniel Ruder (Long War in Central Asia: Hizb-ut-Tahrir‟s 
Caliphate), Franco Burgio (Islamist Movements in Uzbekistan), atau Zeyno Baran 
(Hizb ut-Tahrir Islam‟s Political Insurgency). 
 
  Tuduhan itu jelas merupakan upaya jahat guna menciptakan stigma negatif 
terhadap gerakan Islam untuk melunturkan kekuatan perjuangan. Nafsu untuk 
mengaitkan HT dengan terorisme sangat dominan dalam tulisan Baran. Seperti 
yang ditulisnya sendiri, menghancurkan citra HT sebagai gerakan non violance 
(tanpa kekerasan) adalah first step (langkah pertama) yang penting. Tidak aneh, 
kalau Baran menggunakan logika yang dangkal dan terkesan dipaksakan untuk 
mengaitkan HT dengan kekerasan. Menyadari garis perjuangan HT dalam 
menegakkan Khilafah memang tidak menggunakan kekerasan, Baran mencari-
cari alasan agar HT tetap dikaitkan dengan kekerasan. Hal ini tampak dari 
argumentasinya yang menempatkan HT dalam posisi bukan pelaku langsung 
kekerasaan, tetapi “memberikan landasan ideologis, memberikan inspirasi dan 
menumbuhsuburkan tindakan terorisme.” 
 
  Laporan dikeluarkan oleh Biro Urusan Asia Tengah Kementerian Luar 
Negeri Amerika, yang mengingatkan agar berhati-hati terhadap kegiatan-kegiatan 
Hizbut Tahrir, di antara isi laporan tersebut: "Amerika Serikat mengamati dari dekat 
tentang gerakan Islam Hizbut Tahrir, yang telah masuk ke jantung banyak pemerintahan 
di Asia Tengah". Ditambahkan, "Hanya saja, Hizbut Tahrir ini tidak suka menggunakan 
kekerasan, meski pidatonya yang mengobarkan perasaan, membangkitkan permusuhan 
(anti semit), dan tidak toleran".   
 
  Ditegaskan , "Amerika menolak memasukkan Hizbut Tahrir ini sebagai organisasi 
terorisme asing, sebab tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir 
telah melakukan kekerasan dalam merealisasikan tujuan politiknya". Ditambahkan, 
"Bahwa Hizbut Tahrir telah menembus jantung banyak negeri di dunia Islam, dan 
menyeru untukmendirikan Khilafah Islam Teokrasi tanpa ada batas-batas nasionalisme". 
(Lihat. Situs: http://news.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=95195, 
diterjemah dari sebuat berita yang dipublikasikan oleh Khidmat Quds Bars, 27 
Nopember 2002 M..) 
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  Maka sangat „keji‟ jika para peneliti dan intelektual merujuk pada laporan 
dari lembaga yang memang secara khusus digunakan menstigmatisasi HT. 
Tujuannya jelas, memisahkan HT dari umat, dan umat agar berpaling dari Islam. 
na‟udzubillah min dzalik. 
 
  Garis perjuangan Hizbut Tahrir sejak berdiri hingga seterusnya adalah 
tetap, yaitu bersifat fikriyah (pemikiran), siyâsiyah (politik) dan wa la „unfiyyah 
(non-kekerasan).  Prinsip ini dibuktikan di sepanjang aktivitasnya lebih dari 50 
tahun sejak berdiri, HT tidak pernah sekalipun tercatat menggunakan kekerasan 
meskipun banyak penguasa yang bersikap represif terhadapnya. Dalam 
wawancara dengan Al-Jazeera, 17 Mei 2005, Craig Murray, mantan Duta Besar 
Inggris untuk Uzbekistan, mengatakan, “Hizbut Tahrir merupakan organisasi yang 
betul-betul tanpa kekerasan.” 
 
Kekerasan Kultural dan Struktural? 
 
  Menuding HT melakukan “kekerasan kultural”  (dengan menebar 
kebencian terhadap siapa saja, Muslim maupun bukan, yang tidak setuju dengan 
doktrin-doktrin HT) dan "kekerasan struktural" (perlawanan wacana terhadap 
Pemerintah RI, Pancasila, maupun Konstitusi UUD 1945) yang semua itu sangat 
membahayakan persatuan, kebinekaan, dan kelangsungan hidup bangsa dan 
negara Indonesia tercinta. Jelas-jelas tuduhan itu salah besar. Berhentilah 
membuat fitnah yang keji pada HTI. 
 
  Apa yang dilakukan pemerintah terhadap HTI saat ini merupakan bentuk 
represif dan kedzaliman. Ketidakadilan yang dipertontonkan di hadapan jutaan 
rakyat. Bahkan upaya legitimasi dari intelektual yang terbeli akhirnya ketahuan 
belangnya. Sekali lagi, kami mengingatkan, berhentilah meneberakan fitnah dan 
kebencian kepada HTI. Jangan sampai umat menilai Anda dengan sebutan dan 
bullyan yang lebih sadis nan keji. Seharusnya bekerjalah Anda untuk Allah Swt 
dan Rasul-Nya. Karena balasannya jauh lebih besar dari dunia dan seisinya, yaitu 
dengan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang bertaqwa. Tidakkah 
Anda mengambil pelajaran? 
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Anomali Politik Dibalik Rencana Pembubaran HTI 
Oleh Arif Wicaksono (Pemerhati Sosial Politik) 

 
 
  Kegamangan menimbang landasan hukum apa sebagai legitimasi. Antara 
UU Ormas, Perppu dan Keppres. Karena UU Ormas bisa berproses lama 
sementara Keppres berpotensi impeachment maka Perppu kelihatannya dalam 
proses penggodokan. Dan selalu saja ada alasan yang dibuat sebagai pembenaran. 
Apalagi pembenaran yang berpretensi politik. Rencana pembubaran HTI oleh 
pemerintah dengan Perppu masih nunggu fatwa MUI selain legitimasi publik dan 
opini media secara masif. Pasca lolos dari kajian apakah termasuk dalam 10 
kesesatan kriteria MUI. Dimunculkan numlecatuur baru yang patut 
dipertanyakan apakah masuk dalam domain kewenangan MUI atau tidak. 
Numlecatuur itu berbunyi sesat kebangsaan. Sebuah istilah yang belum dikenal 
sebelumnya dan sulit mencari rumusan indikator-indikatornya. Ditambah lagi 
bahwa dari aspek legalisasi maupun celah hukum sangat sulit untuk mengatakan 
bahwa HTI bersalah.  
 
  Dengan akta pendirian sebagai badan hukum perkumpulan yang telah 
mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM RI pada tahun 2014. Satu tahun 
pasca disahkannya UU Ormas Nomer 17 tahun 2013. Apalagi termuat dalam akta 
pendirian itu satu diktum berbunyi "Hizbut Tahrir adalah organisasi dakwah 
yang memperjuangkan kelangsungan kehidupan islam di NKRI yang berdasarkan 
pada Pancasila dan UUD 1945". Sebagai organisasi dakwah yang 
memperjuangkan islam maka jelas-jelas tidak bertentangan dengan Pancasila. 
Sebagaimana dalam UU Ormas, disebut secara jelas paham yang bertentangan 
dengan Pancasila adalah Ateisme, Marxisme dan Komunisme. Klaim pembenaran 
Anti Pancasila belakangan oleh penguasa lebih kental bernuansa politis yang 
diwarnai pembelokan historis. Dan ketidak jujuran filosofis tentang Pancasila 
sebagaimana dulu pernah menjadi perdebatan intelektual para pendiri negara saat 
inipun terjadi. 
 
  Di sisi lain tuduhan bertentangan dengan UUD 1945 juga salah alamat. 
Sebagaimana dipahami bahwa UUD 1945 saat ini telah mengalami amandemen. 
Momentum amandemen itu terjadi pada tahun 2002. UUD 1945 lebih tepat 
disebut sebagai UUD 2002. Persis dengan dinamika UUD pasca ditetapkannya 
tahun 1945. Yakni UUD RIS tahun 1949 dilanjut dengan UUDS 1950 meski 
akhirnya kembali lagi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat dinamika yang 
luar biasa terkait dengan perubahan UUD di negeri ini. Lahirnya amandemen 
UUD 1945 pada tahun 2002 telah menjadi pintu masuk liberalisasi produk 
perundang-undangan di negeri ini ratusan jumlahnya. Tuduhan bahwa HTI 
hendak merubah UUD 1945 adalah tuduhan ibarat maling teriak maling. 
Penyelenggara negara inilah sejatinya telah mengganti UUD 1945 menjadi UUD 
2002 yang diamandemen.  
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  Berikutnya tuduhan Anti NKRI juga tidak berdasar. Secara faktual rezim 
telah membiarkan negeri ini dikerat-kerat wilayah RI sejengkal demi sejengkal. 
Timor Timur lepas. Potensi disintegrasi Papua sangat nampak. Tuntutan 
Minahasa Merdeka sedemikian arogan. Sementara gagasan Khilafah sebagai 
ajaran Islam di negeri dengan mayoritas muslim terbesar malah dihabisi dan 
dimonsterisasi. Baru dalam bentuk gagasan. Di tengah kenyataan trend 
bersatunya berbagai negara yang menyadari tidak bisa berdiri sendiri di tengah 
persaingan global. Rantai pasokan global dalam rezim kapitalis global terkoneksi 
dan terintegrasi satu negara dengan negara lain bernama free trade telah 
memunculkan kekuatan seperti Uni Eropa. Sebaliknya umat islam di berbagai 
negeri muslim tidak memiliki institusi bersama dan tunggal dunia yang mampu 
memecahkan berbagai sengkarut problem penindasan dan pendholiman. Mereka 
disekat-sekat dalam kebanggaan nasional sedemikian rupa hingga tidak memiliki 
keberdayaan terlibat dan berpengaruh besar dalam konstelasi politik internasional. 
Bahkan menjadi sasaran empuk bagi liberalisasi dan imperialisasi global melalui 
tangan para antek-antek penguasanya. Sesungguhnya Khilafah adalah konsep 
yang ditawarkan oleh HTI kepada Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam 
Manifesto Politik HTI agar Indonesia memiliki konsep sistem politik yang mampu 
mengenyahkan terjangan sistem politik kapitalis dan sosialis penghisap dan 
bangkrut. 
 
  Maka bisalah dipahami bahwa rencana pembubaran HTI yang disinyalir 
sebagai pintu masuk pembubaran ormas islam lain. Di tengah kriminalisasi tokoh, 
aktivis, ulama islam dengan segala pernak perniknya sesungguhnya dimotivasi 
dua hal pokok. Pertama, bersifat politis dan kedua, bersifat ideologis.  
 
  Bersifat politis, penyelenggara negara negeri ini hanya peduli dengan 
kepentingan kelompok dan golongannya. Kebanggaan nasional sempit telah 
melahirkan para penguasa dan politisi yang pragmatis. Karakter yang menonjol 
adalah dikendalikannya mereka oleh para pemilik modal. Isu 9 cacing dibalik 
manuver politik penguasa kemarin, saat ini dan ke depan sangat nampak jelas. 
Kekalahan pilkada DKI berbuah dibuinya calon si penista Al Qur'an, kekalahan 
pilkada 2017 sekitar 60 persen, dan mengguritanya Ahok Effect telah membayang-
bayangi potensi kekalahan dalam pilkada - pileg 2018 dan pilpres 2019. Sementara 
sudah berapa triliun yang telah dikeluarkan sebagai ongkos politik. Telah lahir 
para politisi dan penguasa dengan kultur culas yang begitu mudah diberdaya 
oleh kekuatan para cacing. Sebuah kultur buah hasil dari sistem politik bernama 
Demokrasi. Sebuah sistem yang tidak ada penjelasan sedikitpun di dalam ajaran 
islam. Meski dicari-cari point-point kesesuaiannya. 
 
  Kedua, bersifat ideologis karena khilafah adalah ajaran islam dalam bentuk 
sistem politik yang dikhawatirkan akan mampu memutus mata rantai 
ketergantungan negeri-negeri muslim kepada agenda liberalisasi dan imperialisasi 
global di bawah komando Amerika. Indonesia dengan potensi geopolitik yang 
strategis layak menjadi sasaran kepentingan Amerika dan China. Dan 
kepentingan itu tidak boleh terputus sama sekali dengan kebangkitan islam. 
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Segala daya upaya untuk meredam akan dilakukan. Termasuk adu domba. 
Reideologi islam sesuai dengan kerangka kepentingan penjajah di negeri ini 
menjadi penting artinya. 
 
  Tidak ada kata lain untuk segera melakukan konsolidasi berbagai kekuatan 
umat islam. Jangan mau dipecah untuk dikendalikan sepenuhnya dan selamanya. 
Harus lahir kesadaran nasional dan global lahirnya istitusi politik global yang bisa 
menyatukan sekaligus memecahkan problema seluruh kaum muslimin berbagai 
negeri. Alloh sajalah tempat meminta pertolongan. Alloh Subhanahu Wa Ta'alla 
telah menunjukkan kebesarannya melalui aksi bela Islam yang diikuti jutaan umat. 
Allahu a'lam bis showab.  
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Turbulensi Politik Sebuah Keniscayaan 
Oleh Arif Wicaksono (Pemerhati Sosial Politik) 

 
 
  Keseriusan pemerintah RI untuk melakukan langkah tegas kepada Ormas 
Islam HTI yang disinyalir Anti  Pancasila sangat nampak. Hasil rekomendasi 
dalam bentuk fatwa MUI sejak penelitian dan pengkajian tanggal 31 Mei 2017 
dikabarkan akan tuntas seminggu pasca lebaran. Dan diserahkan kepada Dewan 
Pimpinan MUI untuk diambil keputusan akhirnya. Hasil fatwa tersebut 
rencananya digunakan sebagai referensi dikekuarkannya PERPPU oleh 
pemerintah. Langkah tersebut dilakukan di tengah ajuan E-Voting dan 
Presidential Threshold 25 persen oleh partai pemerintah namun mendapatkan 
penolakan oleh kalangan dewan. Konstelasi di kalangan dewan begitu dinamis. 
Hanya PDI P, Golkar dan Nasdem saja yang dikabarkan mendukung upaya ini. E 
Voting dan Presidential Threshold disinyalir oleh beberapa kalangan sebagai 
manuver politik untuk memenangkan kontestasi politik baik pileg 2018 dan 
pilpres 2019.  
 
  Sementara itu disisi lain, berbarengan dengan dibentuknya Unit Kerja 
Presiden tentang Pancasila yang dipimpin Yudi Latif dilakukan berbagai 
kebijakan untuk membentuk karakter bangsa. Pemberian porsi besar terhadap 
upaya itu di satu sisi. Di sisi lain materi agama perlu direkonstruksi agar tidak 
menjadi persemaian nilai-nilai radikalisme dan terorisme. Konversi mata 
pelajaran agama dari materi yang diajarkan oleh madrasah diniyah yang 
menimbulkan ketegangangan kalangan NU dengan Muhammadiyah begitu terasa. 
Mengingat Mendikbud Muhajir Efendy dari latar Muhammadiyah. Sekalipun 
belakangan Permendikbud tentang full day school yang menjadi domain 
pembahasan itu akhirnya direncanakan diganti dengan Perpres. Masih dalam 
konteks penguatan karakter bangsa wacana pemberian mata kuliah agama di 
perguruan tinggi sebagai Mata Kuliah Dasar Umum yang diberikan pada 
semester awal digeser diberikan pada semester akhir. Atas nama fokus pada 
pembentukan karakter bangsa dan peningkatan skill pendidikan umum mulai 
tinggkat dasar hingga tinggi maka materi agama seolah-olah menjadi materi yang 
perlu diwaspadai kontennya. Hingga perlu dipinggirkan perannya bahkan secara 
ekstrem karena dianggap sebagai candu dihilangkan dan dikonstruksi ulang 
penafsirannya. Kesan ini begitu kuat terlihat dari statement salah seorang anggota 
PDI P yang menyatakan bahwa agama sebagai candu. Termasuk faktor dengan 
prosentase besar hampir 30 persen lebih sebagai sebab yang mengancam 
disintegrasi bangsa berdasarkan riset SMRC. 
 
  Dalam konteks kebijakan negara, pemerintah RI melakukan langkah-
langkah yang sangat menekan. Kebijakan peningkatan harga TDL, BBM dan 
pencabutan subsidi dalam layanan dasar rakyat baik kesehatan dan pendidikan 
semakin mendera golongan miskin. Ironisnya kebijakan itu terjadi di tengah 
lemahnya negosiasi beberapa kontrak karya pengelolaan asing terhadap sumber 
daya alam, kasus mega korupsi E KTP, kasus reklamasi, kasus BLBI belum diusut 
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tuntas yang diduga melibatkan para petinggi negeri, kasus Century yang tidak 
pasti, dan seabrek kasus hukum yang melibatkan para penyelenggara negara. 
Munculnya pansus KPK seperti hendak mengungkap perlakuan hukum berbeda 
atas kasus hukum yang lain. Seperti dugaan aliran dana Alkes kepada Amin Rais, 
kasus hukum dugaan chat pornografi HRS, kasus hukum Al Khathath yang 
belum jelas, dan perlakuan diskriminatif atas berbagai penindakan hukum yang 
menyasar kelompok-kelompok, aktivis- aktivis, tokoh-tokoh, para ulama dari 
kalangan islam. Kesan KPK, Kejaksaan dan Polri sebagai alat kekuasaan 
ketimbang sebagai alat negara sangat dirasakan.  
 
  Betapapun tidak dipungkiri begitu rumitnya persoalan yang mendera 
negeri ini. Begitu banyaknya polarisasi kekuatan politik yang terlibat dalam friksi 
kepentingan saling menjatuhkan. Hingga menjadikan kegelisahan Panglima TNI 
atas potensi disintegrasi bangsa akibat disharmonisasi hubungan negara dengan 
rakyat dan antar kelompok masyarakat akibat dari tampilan kebijakan negara. 
Hingga perlu menegaskan keberpihakan TNI terhadap rakyat dalam komando 
Presiden. Jika saja pemerintah obyektif melihat persoalan dan menyikapinya 
dengan kepala dingin tidak panik maka semua persoalannya bisa diurai. Tetapi 
jika syahwat politik yang besar untuk memenangkan kontestasi politik baik di 
pileg 2018 dan pilpres 2019 dengan melakukan berbagai manuver politik maka 
pasti akan menemui benturan sangat keras. Mengingat begitu tingginya 
kesadaran politik masyarakat akan berbagai agenda kepentingan asing. 
Ketersediaan informasi di era digital begitu pesat telah melahirkan generasi native 
digital yang memiliki kepekaan politik mengaitkan konstelasi politik nasional 
dengan konstelasi politik internasional. Represifnya rezim barangkali bisa 
membungkam sementara satu kelompok tertentu. Tetapi tidak akan mampu 
menghadang sebuah keniscayaan sejarah ke depan. Tidak pula membungkam 
keyakinan dan pemikiran yang jernih dan mendalam tentang persoalan keumatan 
dan solusi tuntas atas persoalan yang mendera. Apalagi hal ini sudah termaktub 
dalam kitab suci Al Qur'an yang diyakini sepenuhnya oleh umat islam sedunia. 
Allahu a'lam bis showab.  
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Wacana Hegemonik ‘Mendadak Khilafah’ di Kompas TV (Contoh Penyakit 
Media Ketika Membicarakan HTI) 

Oleh Umar Syarifuddin (Analis di Pusat Kajian Data dan Analisis) 
 
  Program tersebut telah ditayangkan, penulis menyorot dengan keywords : 
Kompas TV, fakta media massa, HTI, Khilafah, ISIS. Tampak program tersebut 
membangun narasi sepihak degan framing negatif yang terlalu kasar,  seolah HTI 
yang mengipasi api ekstremisme, sehubungan dengan Hizbut Tahrir, seolah 
digambarkan ISIS sebagai sayap militer Hizbut Tahrir menginginkan kekhalifahan, 
ISIS seakan digambarkan sebagai kaderisasi akhir HT secara hiperbolis. Ini bentuk 
propaganda negatif yang beserta pembangunan stigma cukup tendensius 
terhadap HTI yang bergerak lurus-lurus saja. Tidak menutup-utipi dan tidak 
berbohong. Blow-up isu „rencana pembubaran HTI‟ yang diklaim sebagai „ormas 
radikal‟ terus menggema, Entah disengaja atau tidak, isu ini mampu menutupi isu 
buruknya kinerja pemerintah.  
 
  Kita harus mengakui bahwa media lebih sering daripada tidak, membentuk 
dan secara aktif mengukir opini publik daripada mengungkap fakta apa adanya. 
Karena kita masih hidup di saat mayoritas orang beranggapan bahwa mereka 
diberi asupan fakta-fakta yang bertentangan dengan pendapat atau fakta yang 
disunting, mereka mengambil media, terutama berita, lalu kebanyakan publik 
menerima narasi itu tanpa keraguan.  
 
  Jadi jika program Aiman di Kompas TV menncoba mengaitkan bahwa HTI 
memiliki masalah dengan ekstremisme Islam, itu berarti publik bisa tergiring 
pada opini bahwa HTI memang memiliki masalah dengan ekstremisme Islam. 
Termasuk penggiringan media bahwa radikalisme (ala media massa) tanpa 
kekerasan sama dengan radikal kekerasan. Jadi, public perlu meninggalkan istilah 
"radikal" yang diklaim media, karena mengalami subjektivitas dan stigma negatif 
yag hanya ditujukan pada umat Islam.  
 
  Isu ISIS digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan stigma 
negatif pada HTI dan Khilafah. Anehnya, sistem Khilafah yang begitu mulia di 
mata ulama itu digambarkan oleh mereka sebagai sebuah sistem yang kejam, 
menakutkan, diskriminatif, sumber konflik, yang tergambar pada bentuk ISIS. 
Telah diketahui dengan baik bahwa Hizbut Tahrir adalah salah satu organisasi 
pertama yang menolak pernyataan khilafah yang disebut oleh ISIS dan bahwa 
Hizbut Tahrir telah menentang dan mengkritik ISIS sejak saat itu. ISIS 
menganiaya anggota Hizbut Tahrir di Suriah, dan membunuh salah satu dari 
mereka, Abu Bakr Mustafa Khayal. Jadi klaim bahwa Hizbut Tahrir terkait 
dengan ISIS jauh dari kebenaran.  
 
  Seperti kita ketahui ISIS melakukan banyak pembunuhan, dan mereka 
masih membunuh warga yang tidak bersalah selayaknya yang dilakukan para 
penguasa tiran. Bedanya, ISIS lebih jahat lagi, kalau penguasa diktator biasa 
membunuh atas nama Sekularisme, kalau ISIS membunuh atas nama Khilafah 
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untuk mendistorsi citranya ajaran Islam ini. Jadi, Barat diuntungkan, dengan 
Amerika sebagai pemimpin dsibalik skenario ini. 
 
  ISIS mendapatkan tempat di media-media sekuler pragmatis sebagai dalil 
untuk usaha monsterizing (monsterisasi), labelling, stigmatisasi untuk kemudian 
mendiskreditkan Khilafah dann HT. ISIS memaksakan pandangannya dengan 
kekejaman yang ekstrem, sehingga berani melawan dan melanggar ajara-ajaran 
Islam, adalah bukti terbaik dari kebenaran pemikiran kita bahwa deklarasi 
Khilafah mereka tidak lebih dari Sebuah gerakan proaktif untuk meremehkan 
Khilafah besar di hati umat Islam biasa.  
 
  Fakta ISIS untuk melayani proyek Amerika dan Eropa kini telah 
menghantarkan „kewajiban umat untuk mendirikan Khilafah‟ sebagai bahan 
lelucon. Rezim barat, dengan keberhasilan dakwah secara konsistenn „tanpa 
kekerasan‟ yang dilakukan HTI, tidurnya telah terganggu oleh ketulusan para 
kader-kader dakwah HT seluruh dunia yang bergerak pada metode kenabian; 
Mereka yang mengikuti jalan Rasulullah. Akhirnya, penerapan Islam dalam 
konsep Hizbut Tahrir bukanlah pedang yang siap menggores pada leher manusia, 
dan bukan cara untuk memeras uang mereka dengan cara jahat. Melainkan 
merupakan rahmat bagi dunia yang diwahyukan oleh Allah, bagi orang-orang 
untuk menyelamatkan hidup, kehormatan dan harta benda mereka, baik muslim 
maupun non-muslim. 
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Apakah Adil, ‘Kebebasan’ yang Menyerukan Pelarangan Organisasi-Organisasi 
Islam Politik dan Menutup Dialog? 

Oleh Umar Syarifuddin (Analis di PKDA) 
 
  Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
baginda Rasulullah, keluarga, para sahabat baginda dan siapa saja yang setia 
kepada baginda. Hari ini negeri ini telah berjalan berbagai acara yang 
menyerukan dan memamerkan kemaksiatan dan kefasikan tanpa malu. Dan di 
saat yang sama pula, beberapa pihak memerangi dan melarang kegiatan yang 
menyerukan kepada Islam, menolak kefasikan dan kemaksiatan, atau 
menyuarakan pandangan yang jelas berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah 
Rasulullah Saw seputar masalah-masalah kaum Muslim di dunia Islam, termasuk 
pandangan yang jelas dan praktis bagi upaya untuk menyelamatkan Indonesia 
dari bahaya krisis. Inilah kondisinya. 
 
  Secara global, kaum Muslim sekarang banyak mengalami tekanan pada 
saat ini. Musuh-musuh Islam menganggap kaum Muslim yang konsisten 
mempraktekkan agamanya akan menjadi masalah potensial. Mereka ingin kaum 
Muslim mempraktekan agamanya dengan cara yang mereka suka.  
 
  Hari ini masyarakat telah mengenal Hizbut Tahrir. Hari ini kita telah 
menemukan pandangan satu pihak menyatakan pemikiran Hizbut Tahrir 
meresahkan. Hizbut Tahrir telah memberikan penjelasan rinci mengenai 
penyelesaian yang mendasar dan tuntas terhadap krisis dalam yang berdasarkan 
syariah, yang akan menghasilkan sebuah sistem yang mampu mewujudkan 
kestabilan dan keadilan melalui pengaturan yang jelas mengenai ekonomi, 
pendidikan, politik, dan lain sebagainya dan mengabarkan keadilan yang terjamin 
dalam koridor syariah Islam. HTI juga konsisten menentang penyebaran nilai-
nilai yang merusak oleh kaum intervensionis liberal yang menggunakan invasi 
militer di negeri-negeri muslim. 
 
  Hizbut Tahrir tegak dan bergerak untuk Islam, konsisten menyibak 
kelemahan, korupsi, kemunafikan dan kerusakan nilai-nilai kapitalisme, 
sekularisme, liberal. HTI gencar kampanye untuk membongkar kebohongan dan 
argumen-argumen palsu dari negara-negara pengusung kapitalis dan rezim yang 
menipu rakyatnya. Berkali-kali HTI melakukan protes atas ketidakadilan dengan 
terorganisir rapi, berbicara di tengah-tengah publik dan menyampaikan baik 
secara umum maupun detil, menujukkan kepada masyarakat bahwa solusi Islam 
sebagai sebagai suatu alternatif. 
 
  Lalu, apakah rezim yakin dengan jenis „kebebasan‟ yang menyerukan 
pelarangan organisasi-organisasi Islam politik dan menutup dialog? Kita lihat saja. 
Hizbut-Tahrir senang dengan dialog baik dengan pemerintah maupun seluruh 
pihak, karena dengan dilakukannya dialog bisa memperkuat ide-ide dan visi 
Islam sebagai solusi praktis di Indonesia maupun dunia Islam.  
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  Apakah hari ini kaum muslim akan kembali melihat standar ganda (yang 
kini ditemukan setiap hari di multi aspek) dari upaya dan propaganda pelarangan 
organisasi-organisasi Islam? Jika selama ini Anda melihat jargon kebebasan di 
Barat dikatakan bebas dan tidak ada diskriminasi. Anda dapat melakukan 
apapun : Apakah berzina, mabuk-mabukan, dll. Namun, jika berkaitan dengan 
kebebasan untuk menghadirkan Islam sebagai solusi negara, mereka tidak punya 
jawaban, selain melarang dan mencegah untuk tumbuh, lalu dilempar isu 
ekstrimisme kepada pengembannya. Apakah model ini yang akan dipraktekkan 
di negeri ini? 
 
  HTI selalu mengajak diskusi, ketika dilakukan diskusi, mungkin orang-
orang yang panik mengatakan dengan mudahnya bahwa kritik kepada kerusakan 
kapitalisme dan solusi Islam ini adalah ide kaum ekstremis, “Hentikan suara di 
sini atau kami akan melarang”. Apakah sekarang tidak ada kebebasan untuk 
melakukan kritik? Bahkan jika kaum muslim melakukan pawai apakah pihak 
keamanan akan datang dan akan melarang mereka? 
 
  Kaum muslim seluruh dunia harus angkat suara, untuk mengecam setiap 
upaya dan tindakan memberangus dakwah untuk menyampaikan yang haq, dan 
menolak setiap tindakan yang melemahkan dan menghancurkan Indonesia, 
mencegah kezaliman yang dampak dosanya akan dia pertanggungjawabkan di 
dunia hingga hari kiamat. 
 
  Hendaknya kaum muslim juga mengingat pesan Rasulullah saw. dalam 
Hasyiyah as-Sindi Syarah Sunan Ibnu Majah terdapat bab, “Lā Thā‟ata fi 
Ma‟shiyatilLāh (Tidak Ada Ketaatan dalam Bermaksiat kepada Allah)”. Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumhin, telah menceritakan kepada 
kami Laits bin Saad dari Abdullah bin Umar dari Nafi‟, dari Ibnu Umar; (dari 
sanad lain) telah menceritakan kepada kami Muhammad bin shabah dan Suwaid 
bin Saad, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja‟ 
al-Makki dari Nafi‟ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda: Seorang 
Muslim wajib menaati apa pun yang disenangi atau yang dibenci, kecuali dia 
diperintah untuk bermaksiat. Siapa saja yang diperintah untuk bermaksiat, ia 
tidak wajib mendengar dan taat.  
 
  Ya Allah, segerakan untuk kami tegaknya Islam yang akan menyatukan kembali 
kaum Muslim dan yang akan mengakhiri bencana yang selama ini menimpa mereka. Ya 
Allah, sinari dan terangilah bumi dengan cahaya keagungan dan kebesaran-Mu. Aamiin 
Allaahumma Aamiin. 
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Tentang Amoralitas dan Politik Intimidasi ‘Masyarakat Internasional’ Kepada 
Muslim Saat Ini 

Oleh Umar Syarifuddin (Pengamat Politik Internasional) 
 
Muslim yang diklaim „fundamentalis‟ oleh Barat telah dikaitkan dengan 
kekerasan dan kekacauan, padahal sebenarnya mereka yang menjadi korban 
kejahatan kebencian dan intoleransi di seluruh AS dan belahan barat. Dalam 
beberapa bulan terakhir, retorika anti-Muslim telah berevolusi dan mendapat 
momentum di bawah kondisi "perang melawan teror”. Negara-negara sekuler 
Barat lainnya juga memungkinkan para politisi dengan keyakinan rasis yang 
buruk terhadap kaum Muslim dan Islam untuk menyampaikan pendapatnya 
secara terbuka, dan memberikan lisensi kepada kaum fasis sayap kanan. 
Apa yang telah dilakukan Trump adalah memberi suara pada rasisme dan 
kebencian yang mendasar yang ada di masyarakat Barat. Organisasi supremasi 
kulit putih bersukacita atas Trump yang mengambil alih kekuasaan. Era 
kebenaran politik sedang dilantasi oleh Trump - di mana orang akan mencoba 
menggunakan kata-kata yang menyembunyikan sentimen rasis mereka - sekarang 
mulai terbuka. Kemungkinan besar, sekali dampak negatif dari kefanatikan rasis 
dirasakan, konsensus politik lain akan berkembang yang tidak akan 
menyelesaikan akar masalah rasisme. 
 
  Data telah berbicara sendiri bahwa Amerika bukanlah penjaga perdamaian 
yang digambarkannya ke seluruh dunia, terutama bagi umat Islam. AS terus 
mengklaim sebagai penjaga stabilitas dan perdamaian dengan tangan yang masih 
berdarah. Umat Muslim bagian dari masalah intoleransi komunitas internasional. 
Maraknya kejahatan kebencian terhadap kaum Muslim di barat merupakan 
kelanjutan dari politik Islamfobia. 
 
  Memang kebijakan Islamofobia yang telah mendarah daging dalam 
pemikiran Barat telah menciptakan dinamika baru yang tidak ada hanya beberapa 
dekade yang lalu. Sentimen rasis dapat dengan mudah diarahkan pada jutaan 
umat Islam yang tersebar di seluruh dunia Barat. Cara rasisme dan Islamofobia 
ditangani di Barat semua bergantung pada sifat licik politik Barat dan apa yang 
dianggap bermanfaat dan bermanfaat secara politis. 
 
  Pandangan liberal terhadap kebebasan berekspresi maupun tujuan 
pluralisme telah mengukuhkan suatu hiburan atas pandangan fanatik dan partai-
partai rasis di Barat, dengan memberikan mereka sebuah platform terbuka untuk 
mengekspresikan racun xenophobia tanpa menimbulkan kehebohan. Benar-benar 
tidak masuk akal untuk memiliki undang-undang yang menentang untuk 
menghasut kebencian rasial tapi kemudian memberikan para politisi dan media 
kebebasan untuk mempromosikan pandangan menjijikkan itu dengan mengatas 
namakan kebebasan berbicara yang menyesatkan. Namun, sifat kontradiksi 
seperti itu mendefinisikan sistem sekuler. 
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  Barat tidak memiliki cara yang nyata dalam menangani isu-isu seperti 
rasisme dan menawarkan solusi percabangan yang tidak stabil dan dapat berubah 
seiring dengan angin politik. Setiap orang yang berpikir benar bahwa Muslim 
tidak dapat memiliki harapan sedikit pun bahwa Barat akan mengatasi rasisme, 
Islamofobia, xenophobia dan penyakit masyarakat lainnya dari akar. 
 
  Selain itu, munculnya sikap rasis pada masyarakat umum, yakni sikap anti-
imigran adalah konsekuensi dari seruan akan identitas nasionalis dan keterlibatan 
dalam politik nasionalistik yang memecah belah. Hal ini menyebabkan 
terbakarnya ketidak sukaan atau penghinaan terhadap orang-orang dari negara 
lain atau mereka yang dipandang sebagai orang asing karena ras, agama atau 
warna kulit mereka, yang diperburuk pada saat penghematan atau kesulitan 
ekonomi, karena mereka dianggap mengambil kesempatan bekerja dari mayoritas 
pribumi. 
 
  Perlakuan terhormat para tamu dan orang-orang yang membutuhkan, 
sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Barat saat ini. Barat 
dengan demokrasinya tidak punya solusi atas problem pengungsian secara indah. 
Pengungsi diteliti sesuai dengan ras mereka dan negara-negara yang telah mereka 
lalui, daripada kebutuhan khusus mereka. Mereka tidak manusiawi dan 
dipandang sebagai penyokong penyerbuan, berusaha memanfaatkan kekayaan di 
Barat. Selanjutnya negara-negara kaya Barat mengklaim bahwa mereka tidak 
memiliki cukup uang untuk membantu dan mendukung para pengungsi ini. 
Namun, negara-negara yang sama terus menimbun kekayaan besar dalam sistem 
perbankan mereka dan selanjutnya tidak berusaha menemukan cara ketika 
mereka memutuskan untuk memulai perang di seluruh dunia. Terhadap problem 
ini, Khilafah melihatnya sebagai tugasnya untuk melayani para pengungsi yang 
melarikan diri dari Eropa Kristen seabad lalu. Sementara negara-negara kaya di 
Eropa kehilangan sedikit tidur saat menangis perempuan pengungsi dan anak-
anak di perbatasan mereka hari ini. 
 
  Jadi sementara banyak negara sekuler Barat bergulat dengan meningkatnya 
tingkat rasisme, sudah waktunya bagi mereka untuk mempertimbangkan apakah 
ideologi yang mereka cap sebagai ideologi yang terbelakang, dalam kenyataannya 
menjadi solusi untuk masalah-masalah modern. Yaitu Islam. 
 
  Satu-satunya harapan bagi umat Islam adalah kembalinya Negara Khilafah 
yang akan menerapkan hukum syariah yang tidak berubah yang diungkapkan 
oleh Allah swt. Ini benar-benar akan menjadi kekuatan yang secara praktis akan 
mengubah Islamofobia dan melindungi Islam dan Muslim dan seluruh dunia 
dimanapun mereka berada. Masa depan Khilafah akan bertentangan dengan cara 
amoral yang telah dilakukan oleh negara kapitalis saat ini. Dengan cara ini, orang-
orang di seluruh dunia akan melihat perbedaan mencolok antara nilai-nilai Islam 
yang tinggi dan nilai-nilai egois yang dipromosikan oleh Kapitalisme. 
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Mengkritisi Wacana Perppu Pembubaran HTI 
Oleh Husain Yatmono (Analis di Pusat Kajian Data dan Analisa) 

 
  Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, tidak setuju dengan wacana 
pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu). “Kalau Perppu itu, apalagi ingin membubarkan HTI, menurut saya ya, 
itu pendekatan kekuasaan dibalut dengan hukum,” ujarnya. (hidayatullah.com, 
19/06/2017). Sebagaimana diketahui, sejak Wiranto mengumumkan untuk 
membubarkan HTI 8 Mei 2017 lalu, sampai kini belum ada kejelasan sikap 
pemerintah. 
 
  Berbagai manuver agar merestui langkah pemerintah menggunakan 
kekuasaannya (abuse of  power) dalam membubarkan HTI dilakukan. Namun, 
langkah tersebut mendapatkan perlawanan sejumlah tokoh dan ulama karena 
menyalahi fakta dan konstitusi yang berlaku. 
 
  Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ormas Nomor 17 
Tahun 2013 bahwa pembubaran ormas harus dilakukan secara bertahap dan 
diajukan ke pengadilan. Karena proses pengadilan ini membutuhkan waktu yang 
lama, maka menerbitkan Perpu menjadi pilihannya. 
 
  Terkait Perpu itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, 
mengatakan: “Opsi penggunaan Perppu itu masih dalam tahap pembahasan. 
Komisi III DPR RI membidangi persoalan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), 
dan Keamanan.” 
 
  Tokoh lain, Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim 
Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan, menyatakan: “Perpu tersebut 
diduga dilakukan dalam kerangka untuk menyimpangi proses dan prosedur 
hukum pembubaran sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Memindahkan 
otoritas pembubaran dari Pengadilan kepada Pemerintah, dalam hal ini 
Kemenkumham.” 
 
  Penulis sangat sepakat dengan kedua tokoh tersebut di atas. Dalam hal ini, 
pemerintah akan menunjukkan kuasanya, bukan pada pendekatan hukum. Ini 
merupakan sikap diktator dan otoriter sebagaimana ditunjukkan oleh penguasa 
sebelumnya. Hal ini sangat berbahaya dan merupakan langkah mundur dalam 
kehidupan berpolitik dan bernegara. 
 
  Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, menyebut 
pemerintah akan kembali mengulang sejarah tahun 1959.  Waktu itu, Presiden 
Soekarno mengeluarkan Keppres tentang pembubaran partai politik dengan dalih 
partai politik pemimpinnya terlibat pemberontakan dapat dibubarkan oleh 
presiden. “Jadi tujuan Keppres itu hanya untuk membubarkan Masyumi dan PSI 
(Partai Sosialis Indonesia. Red),” ujarnya. (hidayatullah.com, 16/06/2017). 
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  Syahwat politik yang tinggi dari pemerintah ini nampak bahwa mereka 
sedang mengejar deadline, untuk memenuhi target tertentu. Dalam percaturan 
politik ke depan, Pileg 2018 dan Pilpres 2019, sikap HTI yang kritis beserta ormas 
Islam lain, bisa menjadi hambatan bagi pemerintah maupun kepentingan asing 
dan aseng. 
 
  Selama ini, HTI selalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang neo liberal 
dan neo imperialis. Kebijakan menaikkan BBM, dan TDL di bulan Mei lalu adalah 
contoh nyata bahwa kebijakan pemerintah tersebut pro liberal dan imperialis. 
 
  Dalih anti Pancasila dan menggancam kebhinekaan yang ditujukan pada 
HTI dan sejumlah organisisasi Islam, tokoh serta ulama sangat tendensiun dan 
tidak proporsional. Ini hanyalah mencari legal of frame (kerangka hukum) untuk 
meneruskan strategi dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme sesuai 
dengan penafsiran yang dianggap sebagai ancaman pemerintah. 
 
  Jika kita perhatikan, sikap pemerintah dalam memberikan akses yang luas 
kepada neo liberalis dan neo imperialis dalam menggelola aset negara patut 
dipertanyakan keberpihakannya. 
 
Apakah Anti Pancasila? 
 
  Demi legalitas, pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
untuk melakukan kajian terhadap keberadaan HTI sebelum menggeluarkan Perpu. 
Hasil pengkajian MUI inilah yang dijadikan rekomendasi pemerintah dalam 
menggambil sikap terhadap HTI. Nampaknya, pemerintah tidak mau 
menanggung resiko sendiri akibat dikeluarkannya Perpu yang menyalahi 
ketentuan hukum di Indonesia. Dia akan berlindung dibawah rekomendasi MUI 
tersebut. 
 
  Keterlibatan MUI dalam mengawangi kelahiran Perpu ini, disampaikan 
oleh Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Pusat, Dr Rida HR Salamah. Dia mengungkapkan, “Ada perintah dari pimpinan 
MUI untuk mengkaji dan meneliti ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”. 
(hidayatullah.com, Jum‟at, 16 Juni 2017). 
 
  Dr. Rida menjelaskan ada empat masalah, yang dibahas dalam penelitian 
tersebut.  “Jadi karena ada empat itu dan sangat mendalam, kita harus hati-hati. 
Maka tidak bisa grusa-grusu,” ucapnya. 
 
  Keempat hal tersebut, Pertama, terkait aspek legalitas ormas Islam. Soal 
apa bentuk dan aktivitas utama HTI dan apakah HTI itu ormas atau organisasi 
politik. Kedua, soal apakah ada ajaran HTI yang bertentangan dengan aqidah dan 
syariat Islam. 
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Ketiga, bagaimana istilamul-hukmi (penyerahterimaan kekuasaan untuk 
penerapan Islam) HTI dalam sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dengan 
pilar UUD 1945 dan dalam kerangka NKRI. Juga, soal apakah Indonesia dijadikan 
titik tolak berdirinya khilafah Islamiyah yang HTI cita-citakan. Keempat, soal apa 
pandangan HTI terhadap umat Islam dan kelompok Islam yang tidak turut 
memperjuangkan daulah khilafah. 
 
  Semoga MUI bisa bertindak secara obyektif dan berpegang pada prinsip 
Islam dalam melakukan kajian. Kesalahan dalam memberikan rekomendasi tidak 
hanya memberikan penyesalan di dunia tapi juga di ahkerat kelak. Justru ini 
konsekwensi yang sangat berbahaya bagi MUI. Allahu a‟lam bis showab. 
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Asing Aseng Ancaman Nyata, Khilafah Kok Dikambinghitamkan? 
Oleh Husain Yatmono (Analis di PKDA -Pusat Kajian Data-Analisis) 

 
  Peneliti Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), 
Salamuddin Daeng, menyampaikan kepada mediaumat.com, Ahad (14/5/2017) 
bahwa: “Rencana pembubaran HTI adalah serangan terhadap para pejuang 
kemerdekaan, pejuang kedaulatan, yang disponsori oleh asing dan taipan. Lebih 
lanjut Daeng menjelaskan, hal itu terjadi lantaran selama ini HTI selalu menolak 
neoliberalisme, penguasaan kekayaan alam oleh asing dan taipan, menolak 
demokrasi liberal, melawan pengkhianatan pemerintah dan elite politik yang 
semakin jauh dari amanat para pendiri bangsa,” pungkasnya.  
 
  Jika yang disampaikan Daeng ini benar, tentu saja merupakan ancaman 
bagi kelompok yang kritis, dan merupakan langkah mundur bagi pendidikan 
politik di tanah air. Kebijakan represif dan otoriter ala Orde Lama dan Orde baru 
muncul kembali. Selama ini HTI memang dikenal aktif mengkritisi kebijakan 
pemerintah yang merugikan rakyat dan ini tidak hanya dilakukan saat masa 
presiden sekarang saja.  
 
  Beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan HTI adalah 
penggelolaan sumber daya alam yang dikuasai asing, menaikkan Bahan Bakar 
Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), serta mahalnya biaya hidup yang 
menyebabkan masyarakat semakin terpuruk kesejahterannya.  
 
  HTI tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan konsep penggelolaan 
sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola 
negara. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dalam pandangan Islam, 
milik rakyat yang harus dikelola negara, bukan diserahkan ke swasta apalagi 
asing. Jika swasta atau asing diminta menggelola sumber daya alam, maka 
orientasi mereka hanya untung dan untung.  
 
  HTI dalam berbagai dakwahnya, baik lewat media cetak, video, seminar 
maupun audiensi dengan pengambil kebijakan selalu menawarkan konsep 
penggelolaan sumber daya alam dalam sudut pandang Islam. Inilah yang 
membedakan dakwah HTI dengan dakwah yang dilakukan oleh ormas Islam 
maupun partai Islam lainnya.  
 
   Berbagai persoalan kekinian, dikupas dengan rapi dan dengan argumentasi 
yang kuat baik secara fakta maupun hukum syara‟ (ketentuan Al Qur‟an), dalam 
media-media HTI. Inilah yang menjadi daya tarik, sehingga kaum muslimin pun 
mengetahui bahwa agama Islam itu mengatur segala persoalan, mulai dari ibadah 
hingga persoalan kehidupan sehari-hari serta menggelola negara. Selama ini, saat 
anda membaca terbitan ataupun media Islam lain, selalu mengupas persoalan 
seputar ibadah ritual, seperti aqidah, sholat, zakat, puasa. Melalui media-media 
terbitannya HTI memiliki kontribusi dalam mencerdaskan masyarakat, sehingga 
mereka memiliki kesadaran politik yang benar.  
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  Apa yang disampaikan HTI dalam dakwahnya, bukanlah merupakan 
ancaman, tapi justru sebuah pencerahan berpikir, bagaimana bangsa Indonesia 
bisa menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Apakah konsepsi ini mau diambil 
atau diacuhkan oleh pemerintah, semua tergantung pada mereka.  
 
  Yang justru saat ini telah menggerogoti negeri ini adalah bercokolnya 
kepentingan neo liberalisme dan neo imperialisme pada negeri ini, sebagaimana 
disampaikan Salamuddin Daeng di atas. Mereka telah menggunakan agen-
agennya yang duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Inilah ancaman 
nyata bagi negeri kita Indonesia. Kelompok neo liberal, telah menguasai sejumlah 
aset dan sumber daya alam negeri ini. Lewat perundang-perundang yang dibuat 
oleh DPR, mereka bisa melakukan menggeruk aset negara dengan legal. Inilah 
yang disebut dengan neo imperialisme.  
 
  Mereka tidak perlu menggirimkan pasukan atau menembakan pelurunya 
untuk mengguasai negeri ini, tapi cukup mengajukan draft undang-undang yang 
telah mereka siapkan, hingga lolos menjadi sebuah undang-undang. Dengan 
undang-undang tersebut, mereka menggeruk kekayaan negeri ini, mereka bisa 
menguasai negeri ini. Inilah ancaman nyata yang sedang melanda negeri ini 
sekarang.  
 
  Sejumlah undang-undang telah diamandemen, seperti warga non pribumi 
bisa menjadi Presiden, warga negara asing bisa memiliki properti seratus persen, 
kepemilikan asing atas sumber daya alam, kepemilikan asing atas faslitas yang 
menguasai hajat hidup orang banyak seperti: air, jalan toll, dll.  
 
  Semua yang melakukan perubahan dan menyetujui undang-undang ini 
bukan HTI, tetapi justru partai-partai yang berkuasa. Semua ini terjadi bukan 
karena sistem Khilafah, tetapi justru sistem demokrasi liberal yang sedang 
diterapkan di negeri ini.  
 
  Bagaimana bisa dikatakan, khilafah akan mengancam NKRI, UUD 45, 
Kebhinekaan serta Pancasila, semua itu justru terjadi saat ini. Dimana saat 
khilafah tidak mengatur negara, tetapi justru demokrasi liberal yang 
mengendalikan kepentingan negeri ini. Di dalam sistem seperti ini, NKRI bisa 
terancam. Buktinya Timor Timur sudah lepas, OPM ancaman disintegrasi di 
Papua, Menado Merdeka, dan lain-lain. Khilafah hanyalah dijadikan kambing 
hitam untuk menutupi kesalahan mereka dalam menggemban amanah rakyat.  
 
  Berbagai makar dan tipu daya mereka lakukan untuk membangun opini 
negatif terhadap khilafah. Baik itu para pengusungnya, tokohnya dan 
organisasinya, maupun memberikan gambaran yang buruk terhadap realitas 
khilafah. Dengan memunculkan sejumlah tindakan teror, bom, sampai ancaman 
pembubaran serta adu domba.  
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  Munculnya ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur, menjelang 
bulan puasa dibingkai menjadi berita yang dilakukan oleh oleh kelompok yang 
menghedaki Khilafah. CNN menyebutkan bahwa ISIS bertanggung jawab 
terahadap hal ini.  
 
  Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama, bagaimana mungkin 
umat Islam melakukan semua itu. Mereka bisa bersatu dalam jumlah jutaan tanpa 
ada satupun korban yang meninggal, atau benturan. Lalu siapakah sebenarnya 
pelaku bom tersebut?.  
  
  Sementara strategi pecah belah umat Islam pun diterapkan untuk 
menghadapi perlawanan umat Islam ini. Politik adu domba merupkan 
rekomendasi Rand Corporation – sebuah lembaga think tanks, Amerika Serikat 
dalam melemahkan perjuangan umat Islam. Sebagaimana ditulis oleh Cherly 
Benard, dalam bukunya Civil Democratic, Partners, Resources, And Starategies, 
diungkap secara detil upaya pecah belah umat Islam. Mereka membagi umat 
Islam dalam tiga kelompok yaitu: moderat, tradisonal dan fundamentalis. 
Rekomendasi mereka dukung kelompok Islam tradisionalis agar berlawanan 
dengan kelompok Islam fundamentalis dan mencegah pertalian atau hubungan 
yang erat diantara kelompok tersebut. Inilah yang saat ini sedang dimainkan oleh 
penguasa terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Mereka membenturkan 
kelompok yang dicap sebagai fundamentalis seperti: HTI, FPI dengan kelompok 
yang mereka sebut dengan tradisional seperti NU.  
 
  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma‟ruf Amin meminta 
umat Islam di Indonesia jangan mau diadu domba. Menurut Rais Aam PBNU, 
persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini ada indikasi pihak yang ingin 
memecah belah umat dengan beragam cara. (http://khazanah.republika.co.id, 
15/5/2017)  
 
  Kini umat Islam sudah cerdas, mereka tidak mau dijadikan kambing hitam 
dalam setiap kegiatan teror. Karena Islam tidak mengajarkan demikian dalam 
meraih tujuannya. Asing dan aseng paham betul jika kaum muslimin bersatu, 
mereka akan mampu membangkitkan kembali Khilafah Islam, hal itu merupakan 
mimpi buruk bagi mereka. Kepentingan dan bisnis mereka di negeri-negeri Islam 
yang bercokol puluhan tahun akan sirna. Mereka pun berupaya sekuat tenaga 
untuk menghentikan kelompok Islam yang mengusung politik dalam gerakannya.  
 
  Lord Curzon, sekretaris luar negeri Inggris tahun 1919-1924 mengatakan, 
“Kita harus menghentikan apapun yang bisa membawa persatuan Islam dalam 
bentuk apapun di antara anak-anak kaum muslimin. Karena kita sudah berhasil 
mengakhiri kekhalifahan, Jadi kita harus memastikan bahwa tidak pernah terjadi 
lagi persatuan bagi kaum muslimin, apakah itu persatuan intelektual ataupun 
budaya.”  
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Kebangkitan Islam politik selalu mereka halang-halangi, dan memberikan cap 
negatif bagi kelompok Islam politik. Mereka menyebut kelompok radikal, teroris, 
fundamentalis, agar umat Islam takut menampakkan jati dirinya sebagai seorang 
muslim yang taat.  
 
  Dalam berbagai kesempatan umat Islam selalu diingatkan bahwa agama 
itu sesuatu yang suci (sakral), sementara politik adalah kotor, penuh rekayasa, 
karenanya harus dipisahkan antara urusan agama dan politik. Padahal sejatinya, 
mereka melakukan politik yang kotor dan penuh rekayasa, karena tidak 
menggunakan nilai-nilai agama dalam berpolitik. Jika ingin membuat politik 
menjadi suci atau bersih bukan agama yang dipisahkan dari politik, tetapi justru 
politik itu harus diatur oleh agama. Dengan menjauhkan agama dari politik, maka 
akan lahir politikus yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Inilah 
politik yang kotor, ala Machiavelli karena menjauhkan peran agama dalam 
berpolitik. Politik Machiavelli inilah yang harus dibubarkan karena 
menyengsarakan rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi para pemilik 
modal. Inilah ancaman nyata bagi negeri Indonesia saat ini. 
 


