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TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Seiring dengan dinamika paham keagamaan Salafy, pesantren Salafypun mengalami

dinamika yang cepat baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun sistim pendidikannya. Oleh

sebab itu penelitian tentang paham keagamaan dan pesantren Salafy di Indonesia sudah

banyak dilakukan dan tetap menjadi tema penelitian yang penting dan menarik.

Paham keagamaan Salafy yang berkembang di Indonesia memiliki kaitan erat dengan

penyebaran ajaran Islam dari Timur Tengah khususnya Saudi Arabia. Penelitian Azra

(1994) tentang jaringan ulama di kepulauan Nusantara menyatakan bahwa terdapat garis

kesinambungan antara tradisi-tradisi Islam di Nusantara dengan tradisi yang ada di

Haramain (Mekah dan Madinah). Para ulama dari sebagian besar dunia Islam dalam

jaringan ini mewakili “tradisi-tradisi Islam kecil” dari daerah asal mereka. Ketika secara

intensif terlibat dalam jaringan tersebut di Mekah dan Madinah, mereka akhirnya

membentuk “tradisi Islam besar”. Tradisi-tradisi tersebut ditransmisikan ke Nusantara

oleh beberapa ulama dari jaringan tersebut seperti Nurudin al- Raniri, Syekh Yusuf al-

Makasari (1627-1699) dan Syekh Abdurrauf al-Singkili (1615-1693) dan murid-

muridnya pada abad ke 17-18.

Paham keagamaan Salafy di Indonesia saat ini perkembangannya sangat dinamis dan

tipologinya sangat beragam baik pada sifat maupun orientasinya. Penelitian Nashir

(2013) menyatakan bahwa gerakan Islam untuk penerapan syariat Islam merupakan

perjuangan untuk menampilkan Islam sebagai ajaran yang “murni, autentik dan

menyeluruh” dan belum tercemar sebagaimana Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah

SAW dan generasi sesudahnya yang dipandang sebagai generasi yang ideal yakni salaf



al-s}alih, sehingga menampilkan fenomena cetak-ulang (reproduksi) gerakan Salafiyah

dalam konteks saat ini.

Gerakan ini pada realitanya dapat dibedakan menjadi empat yakni Salafiyah idiologis,

Salafiyah aqidah, Salafiyah dakwah dan Salafiyah reformis. Perbedaan dari keempat

tipologi ini adalah didasarkan pada arah gerakannya. Salafyyah aqidah semata-mata

bergerak dalam pemurnian aqidah, Salafyyah dakwah memusatkan diri pada gerakan

dakwah secara umum di masyarakat. Salafyyah reformis menampilkan diri sebagai

gerakan yang berorientasi pada pembaharuan Islam dalam kehidupan. Sedangkan

Salafyyah idiologis lebih merupakan persenyawaan gerakan pemurnian Islam dengan

gerakan idiologi politik dalam struktur negara atau formalisasi syariat.

Dalam kesimpulan penelitiannya Nashir menyatakan bahwa gerakan Islam yang

memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam institusi negara atau pemerintahan

adalah merupakan arus baru dalam perkembangan Islam mutakhir di Indonesia karena

menampilkan Islam serba syariat dengan orientasi yang formalistik dan ideologis.

Gerakan Islam syariat sangat berbeda dengan gerakan Islamisasi arus utama seperti

Muhammadiyah dan NU yang lebih lentur dan kultural. Namun demikian di tengah pro

dan kontra terhadap gerakan Islam syariat seperti yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin

Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komite Persiapan Penegakan Syariat

Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan dan lainnya ternyata justru gerakan ini semakin gigih

dan militan. Bila dilihat dari orientasinya,  maka gerakan Islam syariat lebih mendekati

atau memiliki kemiripan dengan gerakan Persatuan Islam, Syarikat Islam, Masyumi atau

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang  lahir dari kultur modernis tapi cenderung

lebih keras,  puritan dan berorientasi pada perjuangan idelogi politik.

Sejalan dengan penelitian tentang upaya penerapan syariat Islam di atas, Nurhakim

(2011) melakukan penelitian tentang gerakan revivalisme Islam dan wacana penerapan



syariah Islam di Indonesia yang dilakukan oleh PKS dan Salafy. Berdasarkan kajian

pustaka dan wawancara terhadap sejumlah tokoh gerakan ini ditemukan catatan kritis.

Pertama, baik PKS maupun Salafy pada prinsipnya sama-sama menginginkan penerapan

syariah Islam di Indonesia dalam konteks alam demokrasi meskipun dengan pemaknaan

dan strategi yang berbeda. Kedua, PKS menempuh jalan objektivikasi nilai-nilai Islam

melalui jalur dakwah dan politik (struktur dan kultur), sedangkan Salafy konsisten

melalui jalur dakwah dan pasif berpolitik. Ketiga, terdapat indikator bahwa wacana

penerapan syariah Islam di kalangan tokoh PKS mengalami perubahan seiring dinamika

politik, sehingga terkesan inkonsisten. Sementara dikalangan tokoh Salafy terbatas

terbatas pada wilayah hukum keluarga dan sangat terbatas dalam wilayah publik. Pada

akhirnya penelitian Nurhakim menyimpulkan bahwa gerakan PKS maupun Salafy belum

menunjukkan model yang jelas dan dapat direkomendasikan sebagai bentuk gerakan

ideal dalam menerapkan syariat Islam.

Selain tipologi paham Salafy di atas kita mengenal tipologi Salafy yang cukup pesat

perkembangannnya di Indonesia terutama pasca reformasi tahun 1998 yakni Salafy

jihadi, sebuah tipologi Salafy yang mengusung pemurnian Islam dan seruan jihad

membela Islam dari ancaman kaum kafir.

Penelitian Hasan (2008) tentang Laskar Jihad yang didirikan oleh Ja’far Umar Thalib

tidak dapat dipisahkan dengan gerakan dakwah Salafy yang sebelumnya

mengembangkan pendirian “non politik” yang berfokus pada isu “pemurnian” iman dan

integritas moral individu-individu. Namun seiring dengan dinamika politik umat Islam

kemudian mengalami proses transformasi dari gerakan“ kesunyian-apolitis” ke dalam

kelompok militan jiHadis\. Laskar Jihad dalam menjalankan aksinya disetir keyakinan

kuat adanya konspirasi seluruh dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk

menghancurkan Islam dan umatnya. Pekik perjuangan kelompok ini adalah wacana anti



Amerika  dan kekuatan Zionis-Kristen. Resolusi jihad keMaluku yang diserukan Thalib

didasarkan alas an bahwa konflik komunal berdarah di Maluku yang terus berkobar dan

menelan ribuan nyawa umat Islam tak berdosa adalah merupakan ulah kekuatan

konspirasi Zionis-Kristen internasional pimpinan Amerika yang merongrong Islam di

Indonesia. Tipologi paham Salafy jihadi terus berkembang melalui jaringan kelompok

kajian Islam maupun lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Salah satu lembaga pendidikan yang telah memberikan andil dalam penyebaran

paham keagamaan Salafy di Indonesia  adalah pondok pesantren atau sering disebut

dengan “pesantren”. Beberapa pesantren yang didanani Timur Tengah telah banyak

didirikan di beberapa provinsi di Indonesia melalui yayasan yang mempunyai hubungan

dekat dengan Timur Tengah khususnya Saudi Arabia, Kuwait dan Yaman.

Hasan (2011) dalam penelitiannya tentang pesantren Salafy dan radikalisme Islam

menyatakan bahwa pesantren Salafy tertua adalah pesantren Ihyaus-sunnah, didirikan di

Yogyakarta pada tahun 1994 yang dimotori Ja’far Umar Thalib. Pendirian pesantren ini

segera diikuti oleh al-Turats al-Islami, yang didirikan di kota yang sama pada tahun

1995. Dari tahun 1995 sampai 2000 banyak berdiri pesantren Salafy lainnya di banyak

wilayah antara lain pesantren al-Madinah dan Imam al-Bukhari di Solo, Minhajus

Sunnah di Magelang, Lu'luwa al-Marjan di Semarang, Al-Sunnah di Cirebon dan

Makassar, al-Athariyah di Temengung, Ittiba'us Sunnah di Sukoharjo dan Magetan, Al-

Salafy di Jember, Ta'zimus Sunnah di Ngawi, al-Bayyinah di Gresik, al-Furqan di

Cilacap dan Pekanbaru, dan Ibnu Qayyim di Balikpapan. Beberapa waktu terakhir

disusul dengan berdirinya pesantren Bin Baz, al-Ansar, dan Diya' 'Anis Sunnah di

Yogyakarta dan Ibnu Taimiyah di Solo.

Pesantren Salafy sebagai wahana penyebaran paham keagamaan Salafy memiliki

keterkaitan erat dengan negara donor dari Timur Tengah. Penelitian Qodim (2006)



membuktikan adanya kesinambungan pengetahuan paham Salafy di Indonesia yang

dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia pada abad

XVIII yang diawali oleh gerakan pemurnian Paderi dan Sumatera Thawalib di Sumatera

Barat. Enam pesantren Salafy di Yogyakarta, Jawa Tengah dan JawaTimur yang diteliti

membuktikan adanya perkembangan baru pengetahuan paham keagamaan Salafy di

pesantren-pesantren Indonesia yang didirikan sekitar tahun 1980-an yang memiliki

jaringan dan transmisi intelektual langsung dari Saudi Arabia. Namun dalam

perkembangannya, paham keagamaan Salafy tidak tunggal dan monolitik, tidak dapat

diidentifikasi ke dalam satu organisasi yang memayungi,  namun lebih merupakan

orientasi-orientasi pemikiran yang berbeda satu sama lain. Dinamika internal dan

eksternal pesantren Salafy di Indonesia sangat mempengaruhi pandangan dan praktek

paham Salafy yang beragam.

Pesantren-pesantren di atas terus tumbuh dan berkembang menyebarkan paham

keagamaan Salafy. Dalam upayanya, masing-masing pesantren memiliki sistem

pendidikan yang beragam. Penelitian Wahid (2014) tentang manhaj Salafy

menyebutkan bahwa dilihat dari manhajnya, Salafy dibagi menjadi tiga tipologi yakni

Salafy puritan, Salafy haraki dan Salafy jihadi. Dalam hal doktin tauhid, ittiba’ As-

Sunnah dan menghindari bid’ah memiliki pandangan yang sama. Namun dalam hal

doktin loyalitas ( al-wala’ wa al- bara’) khususnya terhadap pemerintah, maka ketiga

tipologi Salafy ini berbeda pandangan. Salafy puritan mempertahankan ketaatan tanpa

syarat kepada penguasa, sedangkan Salafy haraki dan jihadi mengkritik otoritas negara.

Salafy puritan sendiri terdapat tiga kelompok yakni kelompok “penolak”, “koperatif” dan

kelompok “tanzimi”. Kelompok penolak adalah kelompok yang menolak kerja sama

dengan kelompok lain yang dianggap hizbiyyah yang cenderung fanatik golongan atau

organisasi karena sebagai bid’ah. Kelompok ini sejalan dengan kelompok Salafy Yaman.



Karenanya pesantren-pesantren pada kelompok ini tidak menerima kurikulum

pemerintah dan tidak berpartisipasi dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Berbeda dengan kelompok yang koperatif, kelompok ini membuka bekerja

sama dengan kelompok lain dan pemerintah. Sehingga sekolah dan pesantren kelompok

ini telah memasukkan kurikulum nasional dalam pendidikannya dan berpartisipasi dalam

Ujian Nasional. Kelompok ketiga “tanzimi” adalah salah satu faksi yang lebih maju

dengan menggunakan organisasi secara struktural hirarkis dari tingkat pusat hingga

daerah. Mereka menyelenggarakan pendidikan dengan model organisasi yang maju dan

bekerja sama dengan pihak manapun.

Dinamika pesantren Salafy di Indonesia secara umum sangat positif. Meskipun

memiiki banyak corak namun substansi keSalafyannya tetap nampak sebagai satu

gerakan ke arah ajaran salaf al shalih. Penelitian Arief Subhan (2009) menyebutkan

bahwa di Indonesia terdapat banyak pesantren Salafy dengan berbagai tipologinya seperti

Pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Al Mukmin di Ngruki Solo, Al-Zaitun di

Indramayu. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun semangat

mengimplementasikan ajaran Islam secara komprehensif merupakan titik temu diantara

peasntren-pesantren independen yang bercorak Salafy. Secara garis besar tipologi

pesantren dibagi menjadi dua yakni pesantren Salafy moderat-modernis dan pesantren

Salafy radikal.

Pesantren Salafy kini menghadapi persoalan yang cukup pelik dengan banyaknya

kasus pengebomam dan aksi teror oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan

Islam. Banyak tuduhan negatif terhadap pesantren Salafy seperti pesantren sebagai

sarang teroris, pesantren penebar benih radikalisme-terorisme, dan sebagainya.

Pandangan yang demikian tentulah tidak sepenuhnya benar.



Penelitian Ayub Mursalin dan Ibnu Katsir (2010) tentang pola pendidikan

keagamaan pesantren dan radikalisme terhadap lima pesantren di Provinsi Jambi

menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi pesantren menanamkan pendidikan

radikalisme di kelima pesantren tersebut yakni pesantren PKP al-Hidayah,  Pesantren

Dzulhijjah Muarabulian, Pesantren an-Nur Muarojambi, pesantren al-Fatah Sarolangun

dan pesantren dan Pesantren al-Munawarah Merangin. Temuan ini antara lain dapat

dilihat dari paham keagamaan pengasuh pesantren tentang jihad dan hukum muslim

bergaul dengan non muslim. Kelima pengasuh pesantren memberikan pemahaman

tentang jihad yang tidak dipahami secara sempit sebagai perang (qita>l) namun lebih

dipahami sebagai upaya memajukan dan memperjuangkan Islam dalam konteks dakwah

yang damai tanpa kekerasan. Demikian juga dengan hukum muslim bergaul dengan non

muslim, kelima pengasuh pesantren di Jambi menyatakan tidak ada masalah seorang

muslim bergaul bahkan bekerja sama dengan non muslim. Penelitian ini juga

membuktikan bahwa di kalangan para santri juga tidak terdapat indikasi radikalisme.

Model pembelajaran indoktrinasi di pesantren efektif mempengaruhi paham keagamaan

santri menjadi radikal, namun tidak sampai pada aksi radikalisme.

Melengkapi penelitian pesantren-pesantren di Provinsi Jambi, Sulasman (2015)

melakukan penelitian dengan tentang pendidikan deradikalisasi agama pada pesantren di

Pondok Pesantren Salafiyyah Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat yang

memiliki cabang sekitar 800 buah pesantren dengan keseluruhan santri mencapai jumlah

30.000 orang. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pesantren Miftahul Huda identik

dengan gerakan radikal disebabkan pandangannya terhadap agama yang ekskusive , suka

mengkritisi kebijakan pemerintah dan beberapa personilnya memiliki keidentikan dengan

DI/TII dan FPI. Sejalan dengan perubahan internal dan eksternal, pesantren ini mampu

mengubah orientasai pendidikannya ke arah deradikalisasi. Upaya yang dilakukan adalah



dengan enam cara, yakni internalisasi nilai-nilai pesantren, perluasan perspektif

keislaman, adopsi sistem sekolah, pendidikan hubb al-waṭan, penggunaan local wisdom,

dan pendidikan keterampilan. Upaya deradikalisasi yang dilakukan Pondok Pesantren

Miftahul Huda berkisar pada tiga strategi, yakni pencegahan, pemeliharaan budaya

damai, dan pemulihan bagi yang terdampak radikal. Hasilnya, para santri, alumni, dan

pesantren yang tergabung dalam sistem jaringan Pondok Pesantren Miftahul Huda

muncul dalam wajah damai, moderat, dan toleran.

Penelitian tentang paham keagamaan Salafy maupun pesantren Salafy di atas

memfokuskan pada aspek sejarah dan orientasinya, baik orientasi paham, gerakan atau

lembaganya. Sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada studi tentang

fenomenologi paham keagamaan pimpinan pesantren dan implikasinya terhadap

pengembangan pemikiran pendidikan.

B. Paham Keagamaan Salafy

1. Pengertian Paham Keagamaan

Kata “paham” berarti pendapat, pikiran, pandangan dan aliran (Tim Penyusun

Kamus Pusat Bahasa, 2007). Kata “keagamaan” berasal dari kata “agama” yang

mendapat awalan ke dan akhiran an. Salah satu fungsi imbuhan ke-an dalam kaidah

Bahasa Indonesia adalah membentuk kata sifat atau keadaan. Sehingga kata

“keagamaan” dapat diartikan sifat-sifat yang melekat dalam agama atau segala sesuatu

mengenai agama (Poerwadarminta,2007). Paham keagamaan berarti pandangan

seseorang terhadap agama yang dianutnya dan melahirkan satu kecenderungan ke arah

sekte tertentu baik dalam keyakinan maupun pengamalan ajaran agamnaya.

Paham keagamaan sering dikaitkan bahkan disamakan dengan paham agama atau

pemikiran sebuah kelompok agama tertentu. Seperti dalam organisasi Muhammadiyah

ada istilah paham keagamaan Muhammadiyah yang berarti pemikiran



Muhammadiyah. Muhammadiyah memilih kata “paham” dari pada kata “pemikiran”

supaya tidak disamakan dengan pemikiran lain pada umumnya (Nashir, 2001).

2. Paham Keagamaan dalam Islam

Paham keagamaan dalam Islam sangat erat hubungannya dengan cara pandang

atau metode pemahaman (manhaj) yang dilakukan orang atau kelompok orang

terhadap ajaran agama Islam. Perbedaan cara pandang atau perbedaan metodologi

pemahaman terhadap ajaran Islam inilah yang melahirkan paham keagamaan yang

beragam. Dalam perkembangannya paham keagamaan selanjutnya akan melahirkan

gerakan.

Pemahaman umat Islam terhadap syariat Islam terus berkembang sepanjang masa

dan melahirkan bermacam-macam paham keagamaan dalam Islam. Paham keagamaan

yang dimaksud adalah merupakan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan

interpretasi dan pengamalan teks-teks atau ayat Al-Qur’an maupun Al Hadis (Mufid,

2011).

Pada masa Rasulullah SAW pemahaman terhadap Islam langsung dilakukan oleh

Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu Allah SWT, sehingga para sahabat tidak

perlu melalukan upaya pemahamn sendiri terhadap ajaran Islam. Kalaupun ada

perbedaan pendapat di antara mereka, maka persoalan tersebut segera dapat

diselesaikan dengan bimbingan Rasulullah SAW. Oleh karena itu paham keagamaan

sebagai upaya menginterpretasikan ajaran Islam yang dilakukan umat Islam pada

masa Rasulullah belum ada.

Menurut Ayoub sebagaimana dikutip Mufid (2009) menyatakan bahwa dalam

catatan sejarah, paham keagamaan muncul setelah Rasulullah wafat, dimana saat itu

umat menghadapi masalah suksesi kepemimpinan terutama perbedaan pandangan

tentang pengganti Rasulullah SAW. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan



tersebut kemudian berimplikasi pada berkembangnya perbedaan dalam memahami

ajaran Islam.

Selanjutnya Ayoub menegaskan bahwa perbedaan pemahaman terhadap ajaran

agama tidak saja berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan masalah

hukum yang melahirkan banyak mazhab (fiqh), dalam bidang teologi dan tasawuf

melahirkan berbagai madzhab kalam dan tarekat (Mufid, 2009). Paham keagamaan

fiqh ditandai dengan munculnya mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali dan

sebagainya. Paham keagamaan bidang teologi ditandai dengan munculnya Syiah,

Mu’tazilah, Asy’ariyah, Murji’ah, Sunni dan sebagainya.

Di Indonesia, paham keagamaan dalam Islam dapat kita jumpai pada gerakan

Islam yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun silam seperti

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam dan sebagainya. Bila kita cermati

paham keagamaan Islam tersebut mengalami dinamika dari waktu ke waktu.

3. Tipologi Paham Keagamaan dalam Islam

Paham keagamaan dalam Islam berkembang disebabkan adanya perbedaan cara

pandang dan interpretasi terhadap ajaran Islam. Secara teoritis maupun praktis

perbedan interpretasi tersebut akan melahirkan paham keagamaan yang tidak dapat

dihindarkan disebabkan adanya tingkat perbedaan pengetahuan, pemahaman dan

pengalaman serta budaya nasyarakat (Nuh, 2011). Selain itu, dinamika zaman dengan

segala implikasinya juga turut mewarnai dinamika paham keagamaan dalam Islam.

Kini paham keagamaan dalam Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat

baik yang berskala lokal, nasional hingga transnasional. Berkembangnya paham

keagamaan dalam Islam tersebut telah mendorong para ahli membuat taksonomi atau

tipologi.  Tipologi disusun ada kalanya didasarkan pada manhajnya, orientasi

gerakannya, periodisasi atau ukuran waktunya, sifatnya dan sebagainya.



Salah satu model penting dalam membuat tipologi paham keagamaan dalam Islam

adalah tipologi yang dikemukakan oleh  Khaled Abou El-Fadel. Fadel mengajukan

dua tipologi paham keagamaan yakni puritan dan moderat. Istilah moderat dianggap

lebih tepat dari pada modernis, progresif ataupun reformis. Istilah moderat tidak dapat

digantikan oleh istilah seperti modernisme, progressif, ataupun reformis. Mereka yang

dinamai sebagai orang moderat sudah secara beragam digambarkan sebagai modernis,

progresif, dan reformis. Alasan lain penggunaan istilah moderat karena Al-Qur’an

selalu mengisyaratkan kita untuk menjadi umat yang tengah (moderat), dan

Rasulullah tercermin dalam Al-Sunnah sebagai figur yang tatkala dihadapkan pada

dua pilihan ekstrem selalu memilih jalan tengah (Fadl,2005).

Istilah modernis mengisyaratkan suatu kelompok yang berusaha mengatasi

tantangan modernitas, sementara yang lain bersikap reaksioner. Adapun istilah

progresif dan reformis keduanya punya kelemahan serius. Kelemahan tersebut adalah

jika dilihat dari perspektif liberal maka akan melahirkan sikap diktator seperti figur

Joseph Stalin dan Gamal Abdul Nasser (Fadl, 2005).

Puritan banyak dideskripsikan oleh beragam penulis dengan istilah fundamentalis,

militan, ekstremis, radikal, fanatik, jahidis dan bahkan cukup dengan islamis. Tapi

Fadl cukup dengan menggunakan istilah puritan karena ciri yang paling menonjol

kaum puritan dalam keyakinan agama adalah paham absolutisme dan tak kenal

kompromi (Fadl,2005).

Istilah puritan lebih tepat digunakan dari pada istilah fundamentalis, militan,

ekstremis, radikal, fanatik, jahidis bahkan islamis. Istilah fundamentalis hanya tepat

untuk memberikan sebutan bagi kelompok ekstremis dalam Kristen Barat yang

bersikeras menggunakan makna literal kitab suci , lepas dari konteks historis teks

tersebut. Tetapi penggunaan istilah fundamentalis sangat tidak pas untuk konteks



Islam karena secara bahasa fundamental berarti us}uly yang berarti pokok dan

mendasar. Istilah militan jika dikaitkan dengan kemauan menggunakan kekerasan ,

maka penggunaan istilah ini sangat tidak tepat. Istilah ekstremis, radikal dan fanatik

juga tidak tepat ketika dikaitakan dengan paham mereka yang menganut absolutisme

dan menuntut kejelasan dalam menafsirkan teks. Adapun istilah islamis menurut Fadl

adalah istilah yang tidak tepat karena mengaburkan antara ranah privat dan ranah

publik bagi muslim (Fadl, 2005).

Tipologi paham keagamaan yang diajukan Fadl tampak jelas didasarkan pada sikap

keterbukaan terhadap realitas eksternal Islam yang dihadapinya yang dipengaruhi oleh

keyakinan keagamannya terhadap kebenaran Islam.

Selain tipologi Fadl, Fazlur Rahman mengemukakan tipologi berbeda yang

mendasarkan tipologinya pada rentang waktu atau periodisasi kebangkitan dunia

Islam. Baik tipologi Fadel maupun Rahman keduanya saling melengkapi. Rahman

mengajukan tipologi paham keagamaan yang muncul dalam dunia Islam ke dalam

empat gerakan  yakni Revivalisme pra modernis, Modernisme klasik Neo revivalisme

dan Neo Modernisme (Amal, 1987).

a. Revivalisme Pra Modernis

Gerakan Islam Revivalisme pra Modernis muncul pada abad 18 dan 19 di Saudi

Arabia yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang diilhami oleh

ajaran Ibnu Taimiyah dengan misi utamanya penolakan terhadap tahayul, bid’ah,

pemujaan makam wali dan doktrin-doktrin intelektuan sufi khususnya doktrin

tentang kesatuan wujud yang dikemukana oleh Ibnu Al-Arabi dan menghendaki

Islam yang murni. Selain itu gerakan revivalisme pra modernis juga tumbuh di

India yang ditokohi oleh Syah Waliyullah dan Sanusi di Afrika (Rahman, 2003).



Ciri lain yang menonjol dari gerakan Revivalisme pra Modernis adalah

keprihatinan terhadap pengaruh  modernisasi Barat dan upaya mengatasinya,

penolakan terhadap paham predeterminisme, seruan meninggalkan paham tentang

finalitas mazhab dan seruan untuk berijtihad, serta seruan jihad ( Amal, 1987).

Berdasarkan ciri gerakannya, Revivalisme pra Modernis dapat dikatagorikan

sebagai tipologi gerakan Islam yang didasari paham keagamaan yang bersifat

tertutup dari segala pengaruh di luar Islam atau kalangan di luar umat Islam

sebagai akibat pemahamannya yang bersifat tekstual.

b. Modernisme Klasik

Gerakan Modernisme Klasik dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani,

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada awal abad ke- 19 hingga awal abad ke

20. Gerakan ini berupaya mengusung modernisasi dari Barat dengan menciptakan

kaitan yang baik antara tradisi Barat dengan tradisi Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Sunnah Nabi.

Ciri gerakan Modernisme Klasik adalah perluasan isi ijtihad seperti hubungan

akal dengan wahyu, pembaharuan sosial khususnya di bidang pendidikan, status

wanita, serta pembaharuan politik dan pemerintahan yang representatif dan

konstitusional (Amal, 1987).

Ide-ide pembaharuan modernisme klasik yang berupaya memadukan tradisi

Barat dengan Islam adalah mempresentasikan paham keagamaan yang lebih

terbuka dengan berbagai dinamika di luar dunia Islam dengan maksud

mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik tanpa harus meninggalkan ajaran

Islam. Tipologi paham keagamaan seperti ini mendapatkan reaksi pro dan kontra di

kalangan kaum muslim.

c. Neo Revivasime



Neo Revivalisme muncul sebagai reaksi terhadap modernisme        klasik. Neo

revivalisme menghendaki kembali kepada Islam yang murni dengan membedakan

antara Islam dengan Barat. Beberapa tokoh yang termasuk Neo Revivalisme antara

lain adalah Abu Al-A’la Al-Maududi dan Sayyid Qutb. Neo revivalisme sejatinya

adalah perpaduan antara paham keagamaan yang dikembangkan oleh revivalisme

pra modernis Muhammad bin Abdul Wahab dengan modernisme klasik yang

dilakukan oleh Jamaludin Al-Afghani yang kemudian membentuk tipologi teologi

baru yang puritan (Fadl, 2006).

Neo Revivalisme di satu sisi menerima sebagian pemikiran Modernisme Klasik

namun menolak pada sebagian lainnya. Mereka menerima modernisasi pendidikan

dan menyadari bahwa Islam meliputi semua aspek kehidupan baik individu

maupun kolektif. Namun karena keinginannya membedakan Islam dengan Barat,

maka Neo Revivalisme menolak ijtihadnya modernisme klasik (Amal, 1987).

Bila dicermati posisi dan pemikirannya, Neo Revivalisme termasuk tipologi

paham keagamaa yang puritan namun akomodatif dengan moderniasasi dengan

tetap menjaga diri ari pengaruh Barat. Sikap akomodasinya terhadap dinamika

kehidupan masih dibatasi antara Islam dengan selain Islam termasuk Barat.

d. Neo Modernisme

Neo Modernisme atau Revivalisme pascamodernis muncul selepas tahun 1970-

an yang menyerukan umat Islam untuk melihat pemikiran Barat dan pemikiran

Islam secara lebih kritis dan melihat kelemahan internal umat Islam lalu

mengambil manfaat darinya secara obyektif. Tokoh yang sekaligus menjadi juru

bicara Neo modernisme adalah Fazlur Rahman (Amal, 1987).

Perbedaan antara Modernisme klasik dengan Neo modernisme adalah terletak

sikapnya terhadap tradisi dan pemikiran modernitas Barat. Modernisme Klasik



cenderung mengusung secara besar-besaran modernisasi Barat ke dalam Islam,

sedangkan Neo modernisme memilih bersikap kritis untuk mengambil manfaat dari

modernisasi Barat. Tipologi paham keagamaan gerakan Neo Modernisme klasik

lebih akomodatif dari Neo modernisme.

Tipologi paham keagamaan Islam yang dikemukan Fadl maupun Rahman di

atas walau pada ahirnya terdapat kemiripan namun keduanya memiliki cakupan

yang berbeda, sehingga keduanya akan saling melengkapi dan sangat diperlukan

untuk membahas tipologi paham keagamaan Salafy dari awal hingga saat ini.

4. Paham Keagamaan Salafy

Ada tiga kata yang perlu dijelaskan dalam memahami paham keagamaan Salafy

yakni kata salaf, Salafiyyah, dan Salafy. Hal ini penting untuk mempertegas judul

dalam penelitian ini.

Secara etimologis kata Salaf berakar dari kata salafa-yaslufu-salafan -(سلف 

سلفا)- يسلف  yang berarti kelompok pendahulu atau kaum yang mendahului (Munawir,

2002). Ibnu Manzhur dalam Lisanul ‘Arab menyatakan bahwa kata Salafy diambil

dari kata salaf yang merupakan bentuk jamak dari kata salif yang berarti orang

terdahulu sesuai dengan urutan waktu ( pendahulu, nenek moyang). Salaf artinya para

pendahulu kita dari bapak-bapak dan kerabat kita yang secara umur dan kemuliaannya

lebih tinggi dari kita (Al-Zanaidi, 1998). Salafiyyah adalah manhaj yang dipegang

oleh orang-orang  salaf. Adapun Salafy adalah orang yang menyandarkan diri kepada

manhaj Salafiyyah (Salim, tt). Salafy adalah setiap orang yang berada di atas manhaj

salaf dalam aqidah, syari’at dan dakwah (Jawaz, 2009).



Menurut Hadis Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan salaf adalah tiga

generasi utama sesudah Rasulullah. Pengertian ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an

dan beberapa Hadis\ Rasulullah SAW. Diantaranya adalah surat  At- Taubah ayat 100:

هُ  ْم َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ
نـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَ 

“ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara
orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah
menyediakan bagi mereka surg-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya
selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar ”
(Depag RI, 2006).

Bukhari meriwayatkan tentang tiga generasi utama sebagaimana sabda Nabi yang

berbunyi:

ُر النَّاِس قـَْرِين، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ  ،َخيـْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku (sahabat), kemudian orang-orang sesudah

mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka” (Al- Bukhari, 1994).

Sejalan dengan Hadis Bukhari dan Muslim, dalam shahih Tirmizi dinyatakan :

أُوِصيُكْم بَِأْصَحاِيب، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم، ُمثَّ يـَْفُشو الَكِذُب َحىتَّ َحيِْلَف 
َعَلْيُكْم بِاَجلَماَعِة َوِإيَّاُكْم َوالُفْرَقَة فَِإنَّ ،َوَيْشَهَد الشَّاِهُد َوَال ُيْسَتْشَهدُ الرَُّجُل َوَال ُيْسَتْحَلُف، 

الشَّْيطَاَن َمَع الَواِحِد َوُهَو ِمَن اِالثـْنَـْنيِ أَبـَْعُد،
“ Aku wasiatkan kepada kalian (untuk mengikuti) para sahabatku, kemudian
orang-orang sesudah mereka dan orang-orang sesudah mereka. Setelah itu
akan tersebar luas kebohongan sehingga seorang akan bersumpah padahal ia
tidak diminta bersumpah. Seseorang akan member persaksian padahal ia tidak
diminta untuk bersaksi. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah dan jauhilah
berpecah belah. Sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian, dan ia
lebih menjauh dari dua orang” (Al-Tirmizi, 1999).



Terhadap ayat dan Hadis di atas terdapat perbedaan pendapat tentang tiga

generasi tersebut. Pendapat yang umum menyatakan bahwa tiga generasi salaf al-

sha>lih yang dimaksud adalah sahabat, ta>bi’i>n dan ta>bi’i al- ta>bi’i>n.

Para peneliti umumnya memberikan pengertian Salafiyah sebagai pandangan

(paham) yang dimiliki oleh para sahabat, ta>bi’i>n, ta>b’ al –t>abi’i>n yang

selalu berbuat baik, imam yang empat dan orang-orang yang mengikuti manhaj

mereka, bukan orang yang condong kepada jalannya ahli bid’ah seperti Khawarij,

Raufidhah, Murji’ah, Jahmiyah, dan Mu’tazilah (Al-Zanaidi,1998).

Ibnu Hajar dalam ‘Ubaidat (1989: 179) menyatakan bahwa yang termasuk

salaf/ Salafiyyah adalah sahabat, ta>bi’i>n dan ta>bi’ al- ta>bi’i>n dan para

imam yang mengikuti mereka, seperti imam yang empat, Sufyan al-Tsauri, Sufyan

Ibnu Uyainah, dan Al-Laits bin Sa’di, Abdullah bin Mubarak, Bukhari, Muslim

dan seluruh penyusun kitab Sunan, orang-orang yang mengikuti jalan generasi

awal dari generasi ke generasi, bukan yang dikenal memiliki sifat-sifat tercela

seperti Khawarij, Syi’ah, Murji’ah, Mu’tazilah, Qadariyah dan lainnya.

Menurut pengertian syariat Islam, salaf adalah para sahabat, ta>bi’i>n,

ta>bi’i al- ta>bi’i>n dan seluruh generasi yang mengikuti mereka dengan baik

hingga hari kiamat, di mana keadilan dan kebersihan diri mereka telah diakui oleh

umat secara ijma’ dan merekapun tidak pernah tertuduh melakukan bid’ah yang

menyebabkan kekufuran atau kefasikan (Al-Buraikan, 2003).

Secara istilah Salafy dikaitkan dengan Salaf al-S}a>lih, yakni para pendahulu

umat Islam yang shalih terdiri dari tiga generasi yaitu Sahabat Rasulullah,

ta>bi’i>n (pengikut sahabat), dan ta>bi’ al-ta>bi’i>n (pengikut tabi’in) sebagai

penyandang sebutan sebaik-baik umat (Al-Thalibi,2006). Dengan demikian

Salafy/Salafiyyin berarti pengikut ajaran Salaf as-Sa>lih.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paham keagamaan Salafy

adalah paham keagamaan dalam Islam yang berupaya memahami dan

mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para generasi Salaf

yakni Sahabat, Ta>bi’i>n dan Ta>bi’ al- ta>bi’i>n.

Ada dua alasan mengapa paham keagamaan Salafy menekankan untuk

mengikuti tiga generasi utama tersebut. Pertama karena kaum salaf diyakini

sebagai generasi terbaik atau generasi utama (Salaf al-S}a>lih) yang dilegitimasi

oleh Rasulullah SAW karena senantiasa berpedoman kepada Kita>bullah dan

Sunnah dalam hal hukum serta condong kepada tauhid. Salafiyyah (pengikut salaf)

disebut juga dengan hanifiyyun yakni orang yang lurus sebagaimana Ibramim

disebut sebagai orang yang hanif (orang yang lurus) karena condong kepada tauhid

dan menjauhi syirk (Al-Zanaidi, 1998). Kedua, Salaf al-S>>}a>lih dipercaya

sebagai orang-orang yang kompetensinya tidak tertandingi oleh siapapun dalam

memahami Islam karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW, sahabat

dan murid sahabat sehingga akan meminimalkan kesalahan atau kekeliruan  dalam

menafsirkan ajaran Islam ( Solahudin, 2011).

Berdasarkan kedua keyakinan di atas dapat dipahami bahwa paham keagamaan

Salafy adalah sebuah paham keagamaan dalam Islam yang  bercita-cita

menghidupakan kembali cara-cara lama di alam sekarang sebagai jalan

keselamatan. Keyakinan ini pula telah menyebabkan Salafy memahami ajara Islam

dengan model pemahaman tekstual. Muhaimin (2004) menyebut Salafy sebagai

model tekstualis yang berusaha menjadikan nash (ayat-ayat Al-Qur’an dan As-

Sunnah) dengan tanpa menggunakan pendekatan keilmuan lain, menjadikan

masyarakat salaf (masyarakat era kenabian Muhamad SAW dan para sahabat yang

menyertainya) sebagai parameter untuk menjawab perubahan zaman.



Karena tipologi paham keagamaan Salafy/ Salafiyyah sangat beragam, maka

pemaknaan Salafy memiliki dua dimensi yakni dimensi qudwah dan manhaj.

Dimensi qudwah yakni orang-orang yang diikuti atau diteladani. Dalam hal ini

adalah terbatas pada tiga generasi pertama dalam sejarah Islam yakni sahabat,

ta>bi’i>n dan ta>bi’ al- ta>bi’i>n. Sedangkan dimensi manhaj yakni sistim yang

diikuti dari ketiga generasi pertama dalam hal pemahaman aqidah, dan ilmu agama

Islam. Dimensi manhaj memberikan pemahaman bahwa Salafy tidak terbatas pada

tiga generasi pertama saja, namun mencakup setiap muslim yang mengikuti manhaj

mereka sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti manhaj tiga genersi pertama

bererti ia dapat disebut sebagai salaf atau Salafiyyah yang berarti pengikut salaf. (

Al-Buraikan, 2003).

Makna Salafy juga bisa dibedakan sebagai sikap dan paham. Salafy sebagai

sikap berarti sifat dan karakteristik yang melekat pada para Salaf al-s}a>lih.

Sedangkan Salafy sebagai paham atau gerakan berarti gerakan suatu golongan yang

menghendaki kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunah sebagaimana yang

diamalkan oleh Salaf al-S}a>lih. Masa keemasan Islam (the golden age) yang

terwujud pada zaman Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai proto - model bagi

kehidupan sekarang (Jamhari dan Jahroni, 2004).

Salaf al-S}a>lih sebagai generasi utama mempunyai beberapa sebutan, di

antaranya adalah ahl al-sunnah wa al-jama>’ah, ahl al- Hadi>s\, ahl al- as\ar, dan

firqoh na>jiyah serta t}a>ifah mans}u>rah (Tim Ulin Nuha, 2007).

a. Ahl al- sunnah berarti pengikut sunnah, yakni  mengikuti jalan atau petunjuk

Rasulullah (Sunnah Rasulullah SAW). Kebalikannya adalah ahl al-bid’ah

yakni pengikut ajaran yang tidak berasal dari Rasulullah. Hal ini sesuai dengan

perkataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan surat Ali Imran 107: “... pada hari



yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam

muram...”. Muka yang putih berseri adalah alh al-sunnah wa al- jama>’ah

sedangkan muka yang hitam adalah ahl bid’ah dan firqah (Al-Syarif,2002).

Ahl al-sunnah adalah setiap muslim yang senantiasa mengikuti petunjuk

Rasulullah SAW. Dengan demikian ahl Al-Sunnah adalah para pengikut

Rasulullah SAW yang berpegang teguh menjalankan sunnahnya yakni para

sahabat, ta>bi’i>n, ta>bi’ al- ta>bi’i>n dan seterunya hingga hari kiamat. Ahl

al-sunnah bukan sekedar nama tetapi lebih dari itu ia merupakan manhaj, jalan

hidup sahabat yang harus dipraktikkan. Ukuran ahl as-sunnah bukan terletak

pada namanya, namun terletak pada sesuai atau tidaknya dengan Sunnah

Rasullah SAW dalam perilakunya. Sedangkan ahl al-jama>’ah berarti

pengikut kebenaran atau mengikuti kebenaran yakni kebenaran Al-Qur’an dan

Al-Sunah dan meninggalkan kebatilan walaupun jumlah mereka sangat sedikit

bahkan sendirian sebagaimana pendapat Ibnu Mas’ud (Al-Wuhaibi,2001).

b. Ahl al-Hadi>>s\, maknanya adalah para ulama dan orang-orang yang

mempelajari al- Hadis Nabi secara bersungguh-sungguh serta melaksanakan

kandungan Hadis\ dengan menjauhi bid’ah dan hawa nafsu.

c. Ahl al-as\ar, adalah semakna dengan Hadis dan sunnah karena as\ar itu sendiri

hakikatnya adalah perkataan dan perbuatan sahabat yang disandarkan pada

sunnah Rasulullah SAW. Ahlu al sunnah berarti sama dengan ahl al-as\ar.

d. Firqah na>jiyah berarti golongan yang selamat. Hal ini didasarkan pada

Hadis\-Hadis\ yang menerangkan akan pecahnya umat Islam menjadi banyak

golongan, di mana golongan yang selamat (na>jiyah) hanya satu yakni ahl al-

sunnah wa al-jama>’ah.



e. T}a>ifah mans}u>rah artinya kelompok yang mendapat pertolongan sampai

hari kiamat karena berada di atas kebenaran dan berjihad menegakkan

kebenaran.

Paham keagamaan Salafy dapat pula diartiakan sebagai  penisbatan kelompok

orang yang mempraktekkan Islam berdasarkan teks Al-Qur’an dan Al-Sunnah

sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Nabi, ta>bi’i>n dan ta>bi’i al-

ta>bi’i>n karena dianggap sebagai generasi yang paling benar dalam pemahaman

dan praktek Islam (Suhanah, 2011). Seseorang kadang dianggap oleh orang lain

sebagai Salafiyyin, sebab sikap dan perilakunya menunjukkan kesetiaannya kepada

ajaran Salaf al-S}a>lih, meskipun dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai

Salafy (Al-Thalibi, 2006). Salafy adalah setiap orang yang berada diatas Manhaj

Salaf dalam aqidah, syariat, akhlak dan dakwah (Jawas, 2009). Dengan demikian

Salafy bukanlah label atau klaim yang diberikna pada kelompok atau golongan,

namun lebih bermakna pada perilaku atau kepribadian, yakni kepribadian Salafy

yang disandarkan pada manhaj salaf.

Persoalannya yang kemudian penting dibahas adalah bagaimana menyepakati

pendefinisian Salafy atau Salafiyyin sebagai pengikut manhaj salaf, apalagi bila

dikaitkan dengan gerakan keagamaan yang bersifat pemurnian. Apakah bentuk

pemurnian tersebut bersifat tekstual ataukah kontekstual.

Pendefinisian Salafy di atas cenderung pada pemaknaan Salafy dan Salafiyyin

secara tekstual. Salafy diartikan sebagai pengikut manhaj Salaf al-s}a>lih yang

ketat, sebagai cetak ulang amaliah tiga generasi pertama. Oleh karena itu Salafy

sering diartikan sebagai gerakan  pemurniaan dalam mengamalkan syariat Islam

akibat banyaknya percampuran syariat Islam dengan ajaran lainnya seperti syirk,

tahayul, khuarafat dan bid’ah. Dalam kajian International Crisis Group



(ICG)dinyatakan gerakan Salafy berusaha kembali kepada ajaran Islam yang

diyakini paling murni yakni yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tiga

generasi berikutnya. Konsekuensinya, paham keagamaan Salafy menolak

pendekatan logika ataupun filsafat dalam memahami teks Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Disamping pendefinisian tentang Salafy maupun Salafiyyi>n di atas, terdapat

juga pendefinisian yang berbeda. Stoddard (1966)      misalnya, ia mendefinisikan

Salafy sebagai sebuah gerakan yang bersungguh-sungguh mengembalikan ajaran

Islam pada relnya yakni Al-Qur’an dan Sunah, mengikis habis bid’ah, khurafat,

tahayul, serta klenik, membuka terus pintu ijtihad agar terhindar dari taklid yang

membabi buta.

Pendefinisian Stoddard memberikan makna yang lebih dinamis dan

akomodatif sejalan dengan perkembangan zaman. Definisi tersebut

menggambarkan karakteristik Salafy yang kuat aqidahnya dan dinamis dalam

melakukan ijtihad, pemahamannya terhadap teks Al-Qur’an dan Sunnah senantiasa

proporsional antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Manhaj Salafy dalam

pengertian ini adalah upaya memahami syariat Islam dengan membedakan mana

wilayah teks yang bersifat s}awa>bit (tetap, ajeg, tidak boleh dirubah) dan yang

bersifat mutagayyira>t (boleh dirubah).

Pendefinisian Salafy di atas akan lebih jelas jika kita mencermati pendapat

Khaled Abou El-Fadl yang menyatakan bahwa istilah Salafy (seseorang yang

mengikuti kaum salaf) punya makna fleksibel dan lentur serta memiliki daya tarik

natural, sebab ia melambangkan autentisitas dan keabsahan (2015). Selanjutnya

Fadl (2015) menambahkan bahwa para pendiri paham keagamaan Salafy senantiasa

menegaskan agar umat Islam senantiasa kembali kepada sumber tekstual asli yakni

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dalam menghadapi semua persoalan. Namun dalam



melakukannya, umat Islam harus menginterpretasikan sumber-sumber asli itu

berdasarkan kebutuhan dan tuntutan modern tanpa harus terikat mutlak pada

produk penafsiran generasi muslim awal. Pendapat Fadl menggambarkan bahwa

Salafy adalah sosok muslim yang taat kepada Al-Qur’an dan Sunnah namun

dinamis dalam menjalani hidup seiring dengan dinamika zaman. Pengamalan

syariat Islam bukan copypaste amaliah generasi salaf terdahulu dalam segala aspek

kehidupannya, namun lebih proporsional sesuai konteks zaman.

Apabila dilihat dari konteks dunia modern, gerakan Salafy adalah gerakan Neo-

Wahabi yakni gerakan yang menyempurnakan paham keagamaan Muhammad bin

Abdul Wahab terutama dalam soal rujukan hukum. Muhammad bin Abdul Wahab

hanya lebih merujuk kepada mazhab fiqh Hanbali, sementara Salafy bersifat non

mazhab (Solahudin, 2011). Artinya, tokoh dan pengikut manhaj dan gerakan Salafy

yang berkembang saat ini  tidak sama persis dengan pemikiran  tokoh gerakan

Salafy pendahulunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  paham keagamaan

Salafy dari waktu ke waktu mengalami dinamika sesuai dengan realitas eksternal

yang dinamis dan tidak dapat dihindarkan.

5. Manhaj Salafy

Secara etimologis, kata manhaj berasal dari kata dasar nahaja-yanhuju-nahjan-

manhajan ج منهجا)-جا- ينهج-( , yang artinya jalan yang terang dan jelas (t}a>riqun

wa>d}ihun). Manhaj juga berarti  us}lub (prosedur) dan muqarabah yang berarti

pendekatan (Ali dan Muhdlor,1998). Makna ini dapat dipahami dari firman Allah

dalam surat Al- Ma>idah ayat 48 :

َهاًجا ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ



“ Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang

terang...” (Depag RI, 2006).

Sedangkan menurut istilah, manhaj berarti cara atau jalan (metode) untuk

mengetahui hakikat suatu ilmu atau permasalahan dengan perantaraan kaidah

(rumus). Ringkasnya berarti metode untuk membahas masalah tertentu (Tim Ulin

Nuha, 2007). Dalam hal ini manhaj yang dimaksud adalah manhaj dalam

membahas atau memahami Al-Qur’an dan As- Sunnah sebagai sumber pokok

hukum Islam.

Manhaj Salafy berarti cara atau pendekatan yang digunakan oleh Salaf dalam

memahami Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. Atau dengan kata lain manhaj

Salafy adalah cara pandang para sahabat, ta>bi’i>n dan ta>bi’ al-ta>bi’i>n dalam

memahami sumber ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Manhaj Salaf sebagai panduan hidup setiap Salafy dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

a. Salaf berkeyakinan bahwa syariat Islam adalah din Allah yang haq, satu-

satunya agama yang paling benar dan sempurna bagi seluruh umat manusia dan

berlaku di setiap tempat dan zaman.  Syariat Islam merupakan penutup bagi

semua syariat yang pernah ada. Keyakinan mereka didasarkan kepada beberapa

ayat Al-Qur’an antara lain surat Ali Imra>n ayat 19 dan 85 :

يَن ِعْنَد اللَّهِ  ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم ِإنَّ الدِّ اْإلِ
نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ  اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

“ Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah

berselisih orang-orang yang diberi Al-Kitab kecuali setelah mereka

memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang



ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat

perhitungannya” (Depag RI, 2006).

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ َوَمْن  َر اْإلِ يـَْبَتِغ َغيـْ

“ Dan barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka dia tidak akan

diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi” (Depag RI, 2006).

Menurut manhaj salaf, Islam telah sempurna pada masa Rasulullah SAW dan

generasi salaf sesudahnya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Islam telah

terkontaminasi dan banyak penyimpangan serta tambahan yang tidak

dikehendaki akibat pengaruh kultur dan paham lain. Sehingga dakwah Salafy

menghendaki pemurnian Islam dengan membersihkannya dari bid’ah dan

khurafat dengan mendasarkan manhajnya langsung pada Al-Qur’an dan Sunah

dan menyandarkan pahamnya kepada manhaj salaf al-sa>lih (Hisyam, 2010).

b. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang

paripurna. Karena itu Salaf berkeyakina bahwa dalam beragama hendaknya

mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Segala yang

baru di luar keduanya dihukumi sebagai bid’ah yang harus ditinggalkan.

Beberapa sandaran keyakinan salaf dalam hal ini antara lain:

1) Surat Al-Ma>idah ayat 3:

ْسَالَم ِديًنا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
“ Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agama kalian, dan telah

Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu

menjadi agama bagi kalian ... “ (Depag RI, 2006).

2) Hadis\ Nabi SAW :

و ُسّنة نِبيِّهِ ترْكُت ِفْيُكْم أْمرْيِن لْن تِضلُّوا ما متّسْكُتْم ِِما: ِكتاب اهللاِ 



Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh

kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan

Sunnah Nabi-Nya.” (Malik, tt.).

3) Hadis\ Nabi SAW :

َر احلَِْديِث   ِكَتاُب اللَِّه َوَخيـُْر اْهلَُدى ُهَدى ُحمَمٍَّد َوَشرُّ األُُموِر أَمَّا بـَْعُد فَِإنَّ َخيـْ
ُحمَْدثَاتـَُها وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلَةٌ 

“ Amma ba’du, Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan

sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan seburuk-

buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid’ah adalah sesat “

(An- Naisaburi, 1998)

Ibnu Abbas dalam hal ini menegaskan : “ Karena agama Islam telah

disempurnakan maka tidak membutuhkan tambahan atau potongan, tidak boleh

ditambah atau dikurangi ” (Al-Dimasyqi, 2009).

Ibnu Mas’ud menyatakan:  “Ikutilah sunnah Nabimu, jangan kamu

mengada-ada. Karena jika kamu meninggalkan sunnah Nabimu, pastilah kamu

akan sesat adanya” (Ash-Shiddieqy,1990).

Salaf menghendaki kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah dengan cara

semurni-murninya. Cukup bagi mereka apa yang ada dalam Al-Qur’an dan Al-

Sunnah dengan segala kesempurnaannya.

c. Dakwah tauhid yakni menegakkan tauhid kepada Allah dengan meninggalkan

segala bentuk syirk baik dalam aspek tauhid rubu>biyyah, tauhid ulu>hiyah

dan tauhid asma wa sifat. Tauhid adalah hak Allah yang murni. Ibnu Qayyim

menyatakan bahwa tauhid adalah kunci pembuka dakwah dan seruan para

Rasul Allah (Ramadhani, 2002). Artinya inti dakwah para Rasul; Allah adalah

dakwah menuju tauhid kepada Allah SWT.



d. Memahami Al-Qur’an  dan Al-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh

generasi Salaf al-Sa>lih. Dengan demikian bila memahami ajaran Islam

dengan caranya sendiri maka akan mendapatkan pemahaman yang salah.

Manhaj salaf menolak pemahaman Al-Qu’ran dan Sunnah dengan filsafat. Ibnu

Abdil Barr menyatakan  bahwa para ahli Fiqih dan ahli Hadis yang berada di

seluruh kota sepakat bahwa ahli ilmu kalam (ahli filsafat) adalah ahli bid’ah

dan penyeleweng dari kebenaran dan tidak termasuk dalam katagori ulama.

Ulama adalah ahli Hadis (Ramadhani, 2002).

e. Menolak fanatik golongan dan fanatik madzhab (hizbiyyah) namun tidak ada

pelarangan mendirikan jama’ah-jama’ah, tetapi Islam harus menjadi pemersatu

seluruh jama’ah. Hizbiyyah dilarang karena bertentangan dengan Al-Qur’an

(Salim,tt). Jama’atul muslimin dapat dipahami sebagai negara Islam, namun

jika tidak maka dapat diartikan dengan jama’ah dari sebagian kaum muslimin

(Jabir, 1987). Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khathab

RA. : “ Wahai masyarakat Arab, tidak ada Islam kecuali dengan jama’ah, tidak

ada jama’ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan

kecuali dengan ketaatan “ (Jabir, 1987). Sistim jama’ah dilakukan dalam

aktivitas dakwah dimaksudkan agar mampu memobilisasi amaliah secara lebih

besar.  Jama’ah mereka adalah jamah muslimin yang terikat dan bersatu dalam

ikatan tauhid. ‘Ubaidat (1989) menyatakan bahwa Salaf dalam melakukan

dakwahnya tidak secara sendiri-sendiri, namun dengan membentuk jamaah dan

perjuangan kolektif.

f. Tas}fiyah (pemurnian) dan tarbiyah (pendidikan). Tas}fiyah dimaksudkan

sebagai pemurnian ilmu-ilmu syariat yang menjadi sandaran ijtihad. Pemurnian

Sunah Nabi dari Hadis lemah dan palsu yang digunakan oleh ahli bid’ah



sebagai pedoman amal (Salim, tt). Sedangkan tarbiyah adalah pendidikan

akhlak sesuai syar’i yang terlahir dalam ibadah, muamalah yang dibangun di

atas landasan yang kokoh yakni Al-Qur’an dan Al- Sunah (Salim, tt).

Konsep tashfiyah dan tarbiyah akan memberikan konsekuensi logis bahwa

di bidang pembinaan tauhid akan dapat dilakukan dengan baik apabila

seseorang melepaskan diri dari noda-noda syirk. Demikian juga dalam syariat

atau ibadah akan dapat dibina dengan baik apabila seseorang terlepas diri dari

segala bentuk bid’ah. Tas}fiyah dan tarbiyah adalah kunci kebangkitan

dakwah Islam (Ramadhani, 2004).

g. Perhatian kepada ilmu agama yakni ilmu syar’i. Ibnu Hajar menjelaskan, ilmu

yang dimaksud adalah ilmu syar’i, ilmu yang berfaedah untuk mengetahui

kewajiban seorang hamba berupa perkara agama (Al- Sidawi, 2013).

h. Akhlak yang mulia dan penyucian jiwa. Syaikh Al-Utsaimin menegaskan

bahwa dakwah Salafiyyah sangat mementingkan masalah akhlak dan adab,

karena kekuatan akhlak sangat besar pengaruhnya dalam menarik simpati

masyarakat untuk menerima dakwah al-haq (al- Sidawi, 2013). Sedangkan

penyucian jiwa juga sangat penting karena merupakan tugas inti dakwah

Rasulullah Muhammad SAW.

Sejalan dengan manhaj salaf di atas, Ramadhani (2002) menyebut ada enam inti

sebagai landasan utama dakwah Salafiyyah (pengikut salaf) atau juga disebut dakwah

Ahl Al-Sunnah wa al-jama>’ah. Secara ringkas keenam hal inti tersebut ialah :

a. Memurnikan agama kepada Allah SWT dengan memurnikan sebagai perwujudan

inti ajaran Tauhid (mengesakan Allah)   yang dibawa oleh para Rasul Allah.

Tauhid yang kokoh adalah pondasi dalam beragama Islam.



b. Jalan menuju Allah hanya satu yakni mengikuti jalan Rasulullah SAW (ittiba’

Rasu>lulla>h) dalam mengamalkan ajaran Islam dan tidak mengikuti jalan-jalan

lainnya.

c. Mengikuti Al-Qur’an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman

Salaf as-S\\}alih yakni tiga generasi utama sesudah Rasulullah SAW meliputi para

sahabat Rasulullah, Ta>bi’i>n dan Ta>bi’ al- ta>bi’i>n. Ketiga generasi ini telah

dijamin oleh Allah dan Rasulullah SAW karena keteguhannya dalam mengikuti

Al-Qur’an dan Al- Sunnah Rasulullah SAW.

d. Menggapai kemuliaan dengan ilmu, yakni ilmu yang senantiasa disandarkan

kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW.

e. Membantah orang yang menyelisihi atau menyimpang dari Al-Qur’an dan Al-

Sunnah Rasulullah SAW adalah termasuk bagian dari amar makruf nahi munkar.

f. Tas}fiyah dan tarbiyah ( pemurnian dan pembinaan/pendidikan) menuju kemuliaan

hidup muslim.

6. Tipologi Paham Keagamaan Salafy

Penerapan manhaj salaf al-S}alih sebagaimana dilakukan oleh para sahabat,

tabi’i>n dan tabi’ al- ta>bi’i>n di kalangan pelaku dakwah Salafy pada kenyataannya

mengalami dinamika yang sangat beragam seiring dengan dinamika sosial.

Tipologi paham keagamaan Salafy dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek asal

negara dan aspek dinamika manhajnya. Dilihat dari asal negaranya, paham keagamaan

Salafy berasal dari Saudi Arabia (Salafy Saudi), Kuwait, Yaman (Salafy Yamani),

Mesir, Yordania dan lainnya. Negeri-negeri tersebut adalah pusat penyebaran paham

keagamaan Salafy dengan corak dan bentuk gerakan yang sangat beragam.

Salafy yang berpusat di Saudi Arabia dikembangkan oleh para ulama pembaharu

klasik seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (1292-1350),



Muhammad bin Abdul Wahab ( 1701-1793). Tokoh yang paling fenomenal adalah

Muhammad bin Abdul Wahab yang lebih sering disebut sebagai Wahabi (Salafy

wahabi). Salafy Wahabi dianggap sebagai kelompok Salafy radikal, bahkan ia lebih

radikal dari Ibnu Taimiyah (Haroon, 2013). Karena mendapat dukungan penuh

pemerintah kerajaan Saudi Arabia , maka dakwah Salafy Muhammad bin Abdul

Wahab perkembangannya sangat cepat ke negara lain di Timur Tengah dan lainnya.

Ulama-ulama Salafy yang menyebarkan paham keagamaan Salafy yang disandarkan

kepada Muhammad bin Abdul Wahab  dan memiliki pengaruhnya sangat besar antara

lain : Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz (1910-1999),  Muhammad Nashiruddin Al-

Albani (1914-1999), Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (1928-2001), Abdullah bin

Abdurrahman bin Jibrin (1933-2003), dan Shalih bin Abdullah Al-Fauzan (lahir

1948). Salafy Saudi yang dipelopori Abdul Wahab bisa dikatakan sebagai gerakan

Salafy paling dominan dan paling luas jangkauan perkembangannya.

Kuwait juga salah satu negara yang penting  dalam penyebaran paham Salafy

hingga ke Indonesia. Abdurrahman Abdul Khaliq dengan yayasan Ihya’ al-Thuratsnya

adalah pengendali pengembangan Salafy dari Kuwait ke negeri-negeri di luar Kuwait

termasuk Indonesia (Chozin, 2013). Alumni lembaga pendidikan Kuwait dari

Indonesia membuka jaringan kerja sama pengembangan dakwah Salafy dengan Ihya’

al- T\\}urats di sejumlah kota dan daerah terutama dalam program pembangunan

pendidikan masjid dan fasilitas sosial.

Salafy yang berpusat di Yaman dipelopori terutama oleh Syaikh Muqbil bin Hadi

Al-Wadi’i (1932-2001) yang bergelar “ Muhaddits Al-Yaman”. Yaman merupakan

salah satu tempat terpenting penyebaran paham keagaman Salafy seluruh dunia

meskipun faktanya Muqbil adalah pendukung Abdul Wahab. Puluhan ribu siswanya



telah belajar bersamannya dari Aljazair, Libya, Mesir, Libanon, Saudi Arabia,

Somalia, Indonesia, Belgia, Amerika dan Inggris (Hasan, 2008).

Pusat pengembangan Salafy yang lain adalah di Mesir antara lain diprakarsai oleh

para ulama dari kalangan Salafy klasik maupun modern. Diantaranya adalah Syaikh

Jamaluddin Al-Afgani (1838-1897) dan muridnya Muhammad Abduh (1849-1905)

dengan Pan Islamisme-nya, Syaikh Muhammad Hamid dal-Faqi (1902-1960) dengan

Jama’ah Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyah-nya, Syaikh Hasan bin Ahmad bin

Abdurrahman al-Banna atau lebih popular dengan nama Hasan Al-Banna (1906-1949)

dengan Jama’ah Ikhwan al- Muslimin-nya didukung ulama lain seperti Sayyid Qutb

(1906-1966). Hasan Al-Banna lebih popular dan gerakannya berkembang pesat

diabanding pendahulunya karena Al-Banna  menggunakan sistem gerakan, rambu-

rambu dan metode yang jelas serta diikuti oleh pengikutnya yang setia (Jabir, 1987).

Yordania juga menjadi pusat pengembangan Salafy yang penting dengan jaringan

gerakan dakwah Salafy melalui Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syaikh

Taqiyyuddin an-Nabhawi (1909-1977), seorang alumnus Universitas Al-Azhar Kairo

(Jabir, 1987). Jaringan penyebaran pahamnya juga cukup luas di banyak negara

termasuk Indonesia.  Sebenarnya masih ada beberapa negara sebagai pusat

penyebaran paham keagamaan Salafy namun yang paling dominan hingga dewasa ini

adalah Saudi, Yaman, Mesir dan Yordania.

Dilihat dari  dinamika manhajnya,  para peneliti menyebut beberapa tipologi yang

cukup beragam. Salafy di Indonesia terpecah dalam dua kelompok besar  yang satu

sama lain kurang harmonis yakni “Salafy Yamani” dan “Salafy Haraki”. Salafy

Yamani merupakan kelanjutan dari Laskar jihad pimpinan Ja’far Umar Thalib (alumni

Yaman),  sedangkan Salafy Haraki adalah Salafy yang menerapkan sistem pergerakan

(harakah) dan keduanya sulit disatukan (Al-Thalibi, 2006).



Nurhaidi Hasan (2008) juga membedakan paham keagamaan Salafy menjadi

Salafy Yamani dengan Salafy Haraki. Salafy Yamani adalah pengikut besar manhaj

Salafy Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i di Yaman.  Sedangkan Salafy Haraki atau

disebut juga Salafy sururi adalah para pengikut manhaj Salafy Muhammad Surur ibnu

Nayef Zainal Abidin yang mengkritik ulama Saudi Arabia karena telah melegitimasi

keputusan pemerintah Saudi untuk mengundang pasukan Amerika dan sekutunya

untuk melindungi Saudi dari serangan Iraq pimpinan Saddam Hussein.

Wahid (2014) mengkritik Nurhaidi Hasan karena pengklasifikasian Salafy ke

dalam Yamani dan Haraki sudah tidak lagi memadahi untuk menggambarkan gerakan

Salafy saat ini. Alasannya adalah karena tidak semua “Salafy Yamani” mengikuti

Syaikh Muqbil di Yaman, tapi juga mengikuti Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali.

Sementara “Salafy Sururi” tidak benar-benar Haraki karena tidak semua terlibat

mengkritik pemerintah dan terlibat gerakan politik. Wahid mengusulkan tipologi baru

yakni Salafy puritan, Haraki dan Jihadi. Salafy puritan mempertahankan ketaatannya

tanpa syarat kepada penguasa, sedangkan haraki dan jihadi mengkritik otoritas negara.

Pendapat Wahid didasarkan pada pendapat Wiktorowic (2006) yang menyatakan

bahwa perbedaan interpretasi kontekstual telah menghasilkan tiga besar faksi Salafy

yakni puritan, politikus dan jiHadis\. Namun secara umum faksi Salafy tersebut

disatukan oleh keyakinan keagamaan yakni aqidah.

Klasifikasi Wahid dan Wiktorowic nampaknya ada kemiripan dengan klasifikasi

oleh Haykel yang membedakan Salafy kepada tiga tipologi yakni jihadi, haraki dan

ilmi atau ilmiah. Salafy ilmi fokus pada pemurnian Islam, pengetahuan , praktik Islam

dan mencela aktivitas politik (Martensson, 2014). Oleh karena itu tipologi Salafy ilmi

identik dengan Salafy puritan.



Pendapat yang hampir sama namun beda istilah adalah pengklasifikasian Muliono

(2011) yaitu Salafy jihadis\, Salafy sururiyah dan Salafy apolitik. Salafy jihadis adalah

mereka yang menyerukan jihad untuk mewujudkan  formalisasi syariat Islam dalam

bentuk kekhalifahan dengan mengafirkan penguasa muslim yang tidak menjalankan

hukum Islam. Tipologi ini sangat dipengaruhi pemikiran Sayyid Qutb yang membagi

negara menjadi dua yakni negara hakimiyah dan negara jahiliyah. Salafy Sururiyah

memiliki kemiripan dengan jiHadis\. Perbedaannya adalah Salafy Sururiyah aktif

dalam politik seperti Ikhwanul Muslimin. Mereka juga disebut Salafy tanzimiyyah

(Salafy yang terorganisir) dan mereka dikenal radikal. Sedangkan Salafy apolitik

adalah Salafy yang lebih fokus pada pemurnian aqidah Islam, tidak menempuh jalan

kekerasan, dan lebih mengedepankan penyiaran dakwah Islam melalui pendidikan

individu (al-Salafiyyah al-ilmiyah). Tipologi ini dipelopori oleh Nasiruddin Al-Albani

dan Rabi’ Madkhali.

Abu Hanieh  mengklasifikasikan Salafy menjadi tiga tipologi yaitu Salafisme

tradisional, Salafisme reformis dan Salafisme jihad (Saether, 2013).  Kelompok Salafy

puritan atau tradisional adalah mereka yang melarang mendirikan organisasi atau

lembaga formal termasuk politik. Kelompok Salafy politis/ reformis adalah yang

membolehkan  mendirikan organisasi dan terlibat politik, bahkan mengkritik

penguasa. Sedangkan kelompok Salafy jihadis adalah yang melakukan jihad

bersenjata melawan penguasa dan rezim-rezim yang mereka lihat sebagai murtad.

Badan Intelejen Nasional menyatakan bahwa gerakan Salafy tidak selalu disertai

kekerasan , karena Salafy terdiri dari dua yakni Salafy jihadi dan Salafy dakwah.

Jihadi adalah kolaborasi Wahabi dan Ikhwanul muslimin yang cenderung

menggunakan kekerasan, sedangkan Salafy dakwah lebih mengembangkan pahamnya

secara tekstual untuk memurnikan aqidah, apolitik dan tidak disertai kekerasan



(Ubaidillah, 2012). Salafy jihadi menekankan politik sebagai perang. Salafy jihadi

memiliki sentimen anti-Barat yang kuat dan sangat bermusuhan dengan Barat (Ali,

2012). Salah satu alasan perlawanan terhadap Barat khususnya Amerika adalah karena

dianggapnya sebagai negara kuffar yang anti Islam.

Bila kita cermati klasifikasi tipologi Salafy oleh para peneliti di atas,

sesungguhnya terdapat perbedaan namun juga terdapat kesamaan tipologi (hanya

perbedaan istilah). Oleh karena itu peneliti mengajukan pengklasifikasian baru

berdasarkan sifat maupun orientasi manhaj dan gerakannya.

Dilihat dari sifat manhajnya , Salafy dapat dibedakan menjadi Salafy damai dan

Salafy radikal. Salafy damai adalah Salafy yang menempuh jalan damai dalam

menyebarkan pahamnya. Termasuk dalam tipologi ini adalah Salafy ilmi atau Salafy

dakwah dari kalangan Salafy jalur Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia,

Salafy haraki, dan tipologi lainnya yang condong kepada dinamisasi ke arah

modernisasi (Salafy modernis). Mayoritas pengikut paham Salafy Muhammad bin

Abdul Wahab membentuk mayoritas Salafy modern yang bersifat fleksibel dan

dinamis (Ali, 2012). Sedangkan Salafy radikal adalah tipologi Salafy yang

menggunakan manhaj dan praktek keagamaan secara radikal terutama  terhadap pihak

lain yang dianggap ahli bid’ah dan kafir. Termasuk dalam tipologi ini adalah Salafy

jihadi dan Salafy Yamani pengikut Syaikh Muqbil. Haykel menyebut di antara

tipologi Salafy yang radikal adalah Salafy jihadi, terutama yang dipengaruhi oleh

pemikiran Sayyid Qutb, mendukung tindakan kekerasan terhadap pembentukan

politik yang didasarkan pada konsep hakimiyyah (Kedaulatan Tuhan) dan jahiliyyah

(kebodohan) (Hamming, 2013).

Terhadap sikapnya yang radikal itu banyak peneliti yang melakukan studi dengan

tema-tema radikalisme Salafy bahkan ada yang memberikan penilaian yang lebih jauh



dari itu. Salah satu contoh misalnya mengkaitkan Salafy dengan terorisme. Menurut

Rasheed sebagimana dikutip Ubaidillah (2012) dinyatakan bahwa di dunia Barat

dewasa ini, kata Salafy dikenal sebagai salah satu tipologi gerakan yang radikal,

ekstrem, tidak toleran terhadap sesama, dan cenderung menggunakan jalan

kekerarasan. Pendapat tersebut mungkin semata-mata hanya dikaitkan dengan aksi

pengeboman sejumlah gedung oleh kelompok yang dinyatakan teroris oleh mereka

sendiri, sehingga mendefinisikan kata Salafy dengan stigma negatif.

Disamping pengklasifikasian di atas, Salafy juga dapat diklasifikasikan

berdasarkan sifat sifat gerakannya. Dari aspek ini, Salafy dapat dikatagorikan ke

dalam tiga tipologi yakni eksklusif, inklusif dan pluralis. Inklusif cenderung menerima,

terbuka dan toleran dengan perbedaan, meskipun tidak sependapat dengan kebenaran

orang lain. Eksklusif cenderung tertutup untuk menerima perbedaan dan kebenaran

dari orang lain dan tidak menerima cara berfikir mereka. Biasanya dalam

menginterpretasikan ajaran agamanya dengan cara literal, tekstual. Sedangkan tipologi

pluralis selalu berusaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya

kerukunan (Mursalin dan Katsir, 2010). Ketiga tipologi ini mewarnai dinamika

gerakan Salafy dewasa  ini yang kian kompleks.

Bila dilihat dari orientasi manhaj gerakannya, Salafy dapat dibedakan menjadi tiga

tipologi :

a. Salafy yang beriorientasi pada dakwah - purifikasi.

Ciri Salafy tipologi ini adalah lebih fokus pada kegiatan penyebaran ilmu agama

untuk pemurnian tauhid. Tipologi ini biasanya disebut dengan Salafy dakwah

yang puritan. Tujuan utama dari dakwah Salafy adalah pemurnian aqidah dari

inovasi dan praktik keagamaan yang menyimpang  melalui metode tazkiyyah

(pemurnian) dan tarbiyyah (pendidikan). Biasanya kelompok puritan  apolitis



(Ali, 2012). Tipologi ini juga termasuk yang melarang pelembagaan secara

formal dalam bentuk organisasi. Salafy dakwah atau biasa disebut dengan

“Salafy” memiliki karakteristik memfokuskan diri pada dimensi akhlak,

kemurnian iman dan identitas keislaman serta tidak begitu tertarik untuk

mencapai kekuasaan dengan politik. Termasuk dalam tipologi ini adalah Salafy

Wahabi dengan berbagai tipologinya (Azca, 2013). Salafy Yamani sebagaimana

yang disebut dalam penelitian Norhaidi Hasan juga termasuk dalam tipologi ini,

karena ia lebih fokus pada dakwah dan membenci haraki (sistem pergerakan)

dengan dengan gerakan berorganisasi maupun  politik. Aktifitas politik

dianggapnya sebagai sesuatu yang merusak karena melahirkan sikap hizbiyah

(fanatik golongan).

b. Salafy yang berorientasi pada purifikafi-modernisasi.

Tipologi Salafy ini membawa dua misi sekaligus yakni purifikasi (pemurnian)

dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Termasuk dalam tipologi ini adalah

Salafy haraki dan Salafy modernis atau reformis. Ide yang diusung adalah tajdid

atau pembaharuan dalam Islam. Mereka memaknai tajdid dengan dua makna

yakni pemurnian, pengembalian kepada yang asli dan pengembangan atau

modernisasi. Pemurnian dilakukan pada aspek pengamalan agama terutama

aqidah dan ibadah. Arah pemurnian adalah kembali kepada Al-Qur’an dan As-

Sunnah dan terbebas dari syirk, bid’ah dan lainnya yang merusak. Sedangkan

modernisasi dilakukan pada aspek cara berfikir dan bertindak dalam mengurus

duniawi agar lebih maju.

c. Salafy yang berorientasi pada formalisasi syariat Islam.

Tipologi Salafy ini mencita-citakan terbentuknya negara Islam (Daulah

Islamiyah) untuk penegakan syariat Islam. Nashir (2013) menyatakan tipologi ini



disebut dengan kelompok Islam syariat yang menginginkan formalisasi syariat

Islam. Tipologi ini terbagi menjadi dua gerakan yakni gerakan damai dan radikal.

Dalam usaha merealisasikan cita-citanya, mereka menempuh jalan kepartaian

politik dan non kepartaian. Termasuk dalam tipologi ini adalah Salafy jihadi dan

politis. Di Indonesia yang termasuk dalam tipologi ini adalah Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), DI/TII, NII, Komite Persiapan

Penegakan Syariat Islam (KPPSI)  Sulawesi Selatan, Majelis Mujahidin Indonesia

(MMI), dan Front Pembela Islam (FPI).

Secara keseluruhan tipologi paham keagamaan Salafy sebagaimana uraian di

atas dapat dirangkum sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1



Tipologi Paham Keagamaan Salafy

ASPEK TIPOLOGI DESKRIPSI

(1) (2) (3)

Sifat gerakan 1. Inklusif - Terbuka , toleran dan tidak
anti modernisasi.

- Damai dalam penyampaian
dakwah meskipun cara
berfikirnya tekstual.

- Meskipun cara berfikirnya
literal, namun membuka
dialog dengan pihak lain.

- Tidak mudah menjustifikasi
masyarakat dengan label :
bid’ah dan kafir secara
terbuka.

2. Eksklusif - Tertutup  terhadap pemikiran
pihak luar sehingga puritan

- Cara berfikirnya literal-
tekstual

- Terkesan kaku dalam
penyampaian dakwah
sehingga mengarah ke
radikal.

- Kebiasaan menjustifikasi
masyarakat dengan label :
bid’ah dan kafir secara
terbuka.

3. Pluralis - Selalu memahami perbedaan
dengan pihak lain

- Mengedapankan kerukunan
dan saling menghormati

- Bersosialisasi dengan baik.
- Membuka dialog dengan

pihak lain
- Cenderung pada dinamisasi

sehingga tidak anti dengan
sistem  harakah/ organisasi.

- Dekat dengan modernisasi.

bersambung ...
lanjutan...

(1) (2) (3)
Orientasi gerakan 1. Dakwah –

purifikasi.
- Fokus dengan dakwah

pemurnian Tauhid



- Menolak inovasi dalam
urusan agama.

- Apolitis.
- Menolak sistem organisasi

2. Purifikasi -
modernisasi

- Fokus dengan dakwah
pemurnian Tauhid

- Terbuka dengan sistem
organisasi

- Sebagian tidak apolitis
- Mengusung  misi tajdid

(pembaharuan)
- Mendirikan sistem

pendidikan sekolah modern

3. Formalisasi
Syariat Islam

- Fokus dengan dakwah
pemurnian Tauhid.

- Menghendaki formalisasi
syariat Islam melalui
perjuangan kepartaian dan
sebagiam melalui jihad.

- Sebagian menghendaki
berdirinya negara Islam.

1. Perkembangan Paham Keagamaan Salafy Di Indonesia

Terdapat beberapa pendapat tentang masuknya paham Salafy ke Indonesia. Untuk

memudahkan pemahaman kita dalam hal ini, maka  perlu disusun periodisasinya.

Peneliti mengajukan konsep periodisasi menjadi tiga yakni periode awal, periode

pengembangan (kebangkitan awal) dan periode kebangkitan kembali.

a. Periode awal atau periode perintisan.

Periode ini ditandai dengan hubungan keagamaan antara Timur Tengah

khususnya Haramain (Mekah-Madinah) dengan Melayu termasuk Indonesia pada

abad ke- 7 Masehi. Hubungan tersebut diawali dengan datangnya para pedagang



Arab ke wilayah pesisir pantai Sumatera dan melakukan hubungan ekonomi,

politik, sosial keagamaan hingga pernikahan dengan penduduk setempat.

Hubungan menjadi lebih strategis dengan terbentuknya al- ashaab al-Jawiyyin

(saudara dari Jawa) di Haramain yang kemudian melahirkan ulama-ulama besar

Salafy seperti Nuruddin Al-Raniri, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syaikh Abdurra’uf

Al-Singkili, Abdul Samad Al-Palimbani, dan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang

bersentuhan langsung dengan dengan jaringan ulama Haramain dan kemudian

mentransmisikan tradisi keilmuan/ paham keagamaan ke Nusantara hingga abad 17

dan 18 (Azra,1994). Jaringan ini terus berkembang hingga terbentuknya komunitas

Salafy dari Muhammad bin Abdul Wahab di kalangan kaum paderi yang

mengamalkan Islam murni, anti syirk dan bid’ah. Bahkan perang paderi yang

terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 adalah fakta sejarah perlawanan kaum Salafy

terhadap kaum adat Minangkabau yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam

murni dan kolonialis Belanda  yang kafir dan bertindak semena-mena.

b. Periode pengembangan (kebangkitan awal)

Periode ini ditandai dengan berkembangnya jaringan Islam dari Haramain

Saudi ke negara-negara lainnya melalui Madrasah Salafiyah. Madrasah Salafyyah

terdapat di berbagai Negara antara lain Saudi Arabia, Yaman, Yordania, Yordania,

Syiria, Mesir, Pakistan, India (Al-Thalibi, 2006). Namun yang paling dominan

menyebarkan paham keagamaan Salafy ke Indonesia adalah Saudi, Yaman,

Yordania dan Mesir. Saudi Arabia dengan gerakan dakwah Salafy melalui jaringan

pendidikan dan ibadah haji serta kepeloporan Organisasi Konferensi Islam, Yaman

melalui jaringan pendidikan dan jalur dakwah ulamanya, Yordania melalui gerakan

Hizbut Tahrir, sedangkan Mesin dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.



Periode kedua dimulai pada awal abad 19 yang ditandai dengan munculnya

kebangkitan gerakan Islam bercirikan purifikasi dan modernisasi terutama

Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad sebagai akibat dari transmisi gerakan

pembaharuan Islam di Timur Tengah ke Indonesia (Rahmat, 2005). Sebelumnya

Minagkabau adalah lebih dahulu dan memiliki peranan penting dalam penyebaran

cita-cita pembaharuan ke daerah lain (Noer,1982). Gerakan purifikasi yang

mengusung slogan kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta pengajaran

paham Islam modern ini sebenarnya juga dipengaruhi terutama oleh pemikiran

Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi dan Jamaludin Al-Afghani serta

Muhammad Abduh di Mesir.

Paham keagamaan Salafy dengan corak purifikasi dan modernisasi pada

periode ini telah melahirkan sikap akomodatif terhadap dinamika perubahan

zaman. Mereka mulai mengembangkan lembaga pendidikan modern seperti

sekolah, madrasah dan pesantren. Banyak sekolah dan madrasah yang mengadopsi

model sekolah Belanda namun tetap memegang teguh prinsip Islam murni. Dalam

konteks ini Azra (2000) menyatakan bahwa pemrakarsa pertama dalam

pembaharuan pendidikan adalah organisasi-organisasi modernis Islam seperti

Jamiatul Khair, Al-Irsyad dan Muhammadiyah yang secara konsisten dan

menyeluruh mengadopsi sistem sekolah Belanda setidaknya dalam sistem dan

kurikulumnya dan tetap memasukkan pendidikan agama.

Dinamika dan peran gerakan Salafy di Indonesia terutama Jawa dan Sumatera

memberikan kontribusi besar kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum dan

sesudah kemerdekaan. Meskipun diakui keragaman gerakan Salafy pada era kedua

ini tetap ada baik yang berorientasi dakwah murni, pembentukan masyarakat

Islami, hingga kelompok yang menghendaki berdirinya Negara Islam ndonesia.



Munculnya Partai Masyumi, DI-Kartosuwiryo, TII dan lainnya adalah potret nyata

keragaman periode ini.

c. Periode kebangkitan kembali gerakan Salafy Indonesia.

Periode ini diawali dengan munculnya tipologi baru Salafy sebagai aktor

gerakan Islam baru yang berbeda dengan aktor gerakan revivalisme dan

modernisme yang lama seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jami’atul Khair

dan lainnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih

militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan ekslusif. Platform masing-masing

kelompok berbeda, namun pada umumnya memiliki kesamaan visi yakni

penegakana syariat Islam (Rahmat, 2005). Bentuk gerakannya beragam, dari mulai

daurah di masjid , pembentukan organisasi sosial-dakwah, partai politik hingga

laskar jihad.

Kebangkitan kembali (kebangkitan jilid-2) gerakan Salafy di Indonesia dimulai

sekitar tahun 1980-an. Ada empat jalur transmisi utama terhadap kebangkitan dan

penyebaran Salafy di Indonesia pada era ini yaitu Lembaga Dakwah Kampus

(LDK), alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA),

alumni Timur Tengah dan yayasan Salafy.

Lembaga dakwah kampus sebenarnya banyak diprakarsai oleh Dewan Dakwah

Islamiyah Indonesia (DDII), karena lembaga yang didirikan oleh Muhammad

Natsir ini dipercaya oleh Saudi Arabia untuk  melakukan dakwah melalui jaringan

da’i dan masjid. Kampanye anti Syiah di Indonesia oleh DDII menyebabkan

organisasi ini memiliki peran penting dalam penyaluran dana Saudi Arabia untuk

pembangunan masjid, pesantren, sosial dan beasiswa studi di Timur Tengah



(Hasan,2008). DDII kemudian sangat berpengaruh di kampus-kampus karena

banyak mensponsori proyek-proyek pembangunan masjid dan pusat-pusat Islam di

sekitar  kawasan kampus terkemuka di Indonesia yakni UI, Unand, UGM, UNS,

Undip dengan program “Bina Masjid Kampus” melalui jaringan Lembaga Dakwah

Kampus(LDK) (Hasan, 2008).

Pemilihan kampus sebagai basis kegiatan adalah pilihan yang tepat untuk

menyambut masa depan dakwah Islam.  Setidaknya ada dua alasan penting,

pertama mahasiswa memiliki idealisme yang tinggi, dan kedua posisi penting

mahasiswa sebagai agen perubahan di negeri ini telah teruji sejak kebangkitan

pemuda tahun 1908, 1928 dan 1966.

Melalui LDK aktifis mahasiswa membuat jaringan dakwah antar kampus yang

kuat secara nasional. Banyak kegiatan dan pelatihan dakwah serta musabaqah

tilawatil Qur’an antar kampus. Jaringan dakwah mahasiswa melalui LDK memiliki

hubungan kuat dengan dakwah Salafy dari Timur Tengah melalui jaringan federasi

mahasiswa Islam terutama di Saudi Arabia dan Kuwait.

Para aktifis LDK memiliki kedekatan dengan gerakan Islam nasional maupun

transnasional seperti NII, Ikhwanul Muslimin dan mereka menyebarkan slogan

“aqidah Salafy” dan “manhaj ikhwani”(Hasan, 2008). Oleh karena itu  paham

keagamaan Salafy di kampus dalam perkembangannya sangat beragam, dari

dakwah murni melalui halaqah dan daurah hingga aktifitas politik seperti Partai

Keadilan dan gerakan formalisasi syariat Islam seperti NII dan HTI.

Di beberapa kampus seperti ITB, IPB UI, dan Universitas Brawijaya, LDK

mengembangkan kelompok-kelompok pengajian kampus, usrah, kelompok

tarbiyah dan halaqah (Qodir, 2009). Mereka adalah kaum muda/ mahasiswa

dengan identitas khas berjenggot panjang, berpakaian jubah gaya  Arab, celana



panjang di atas mata kaki  (itsbal)  dan wanita yang mengenakan cadar serta

pakaian kurung besar warna hitam (Hasan: 2007). Masjid Salman ITB dan masjid

Al-Falah IPB adalah cikal-bakal gerakan Tarbiyah yang berlangsung di Indonesia

(Qodir, 2008). Dan dalam perkembangannya, para aktivis tarbiyah mendirikan

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Himpunan Antar

Muslim Kampus (HAMAS). Pasca reformasi 1998, beberapa tokoh kunci gerakan

Tarbiyah terlibat aktif dalam pembentukan Partai Keadilan (Rubaidi,2011).

Komunikasi yang kuat antara DDII dengan Saudi Arabia kemudian melahirkan

lembaga pendidikan asing pertama di Indonesia yakni Lembaga Pengajaran Bahasa

Arab (LPBA) pada tahun 1981dengan dukungan penuh pemerintah Saudi Arabia

melalui Duta Besarnya di Jakarta. Tiga tahun kemudian lembaga tersebut berubah

menjadi Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) dibawah

pembinaan langsung Universitas Islam Muhammad Ibnu Su’ud  Riyadh dan

pendanaan penuh dari Saudi Arabia. Para tenaga pendidiknya direkrut dari Saudi

Arabia, Mesir, Yordania, Sudan, Somalia dan Indonesia (Hasan, 2008).

Alumni LIPIA tidak hanya berperan dalam penyebaran paham Salafy melalui

LDK. Beberapa daerah di wilayah Indonesia alumni LIPIA membangun jaringan

penyebaran paham Salafy melalui masjid, sekolah dan pesantren. Banyak alumni

LIPIA yang menjadi guru atau kepala sekolah/madrasah dan menjadi da’i

pengelola masjid yang dibangun dengan bantuan Timur Tengah. Banyak pula

alumni LIPIA di beberapa pesantren berperan sebagai pengajar maupun pimpinan

pesantren, hal ini wajar karena LIPIA merekrut calon mahasiswanya dari berbagai

pesantren karena dipandang memiliki kecakapan bahasa Arab.

Tidak kalah pentingnya dengan alumni LIPIA, alumni Timur Tengah juga

mempunyai peran penting. Alumni Timur Tengah khususnya mereka yang belajar



di lembaga-lembaga pendidikan di Saudi Arabia , Kuwait, Yaman dan Mesir telah

banyak memberikan andil dalam memperkuat dakwah kampus. Gerakan Salafy di

kampus-kampus semakin berkembang dengan kedatangan alumni timur tengah

seperti Ja’afar Umar Thalib, Yazid abdul Qadir Jawaz, Yusuf  Usman Baisa,

Muhammad Yusuf Harun, Ahmad Zawawi, dan M Zaitun Rasmin (Hasan, 2011).

Di beberapa daerah, alumni Timur Tengah ada yang mengembangkan paham

Salafy melalui pesantren halaqah dan daurah di pusat-pusat kajian Islam.

Yayasan Salafy juga merupakan elemen penting dalam pengembangkan paham

Salafy. Beberapa kota, alumni Timur Tengah dan LIPIA mengembangkan paham

Salafy dengan cara mendirikan yayasan. Yayasan Salafy paling awal didirikan

adalah yayasan Al-Sunnah tahun 1992 oleh Abu Nida bersama Ja’far Umar Thalib,

Yazid Abndul Qadir Jawaz, dan Ahmad Faiz Asifuddin di Yogyakarta. Abu Nida

adalah alumni LIPIA dan Universitas Muhammad Ibnu Sa’ud  dan sebelum

mendirikan yayasan ia pernah mengajar di pesantren Al-Mukmin Ngruki-Solo

(Hasan,2008). Yayasan ini mendirikan masjid Jamil Al-Rahman di Kaliurang-

Yogyakarta sebagai pusat daurah mahasiswa dari berbagai kampus dari berbagai

daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah yayasan As-Sunnah,

disusul berdirinya yayasan As-Sofwah yang dipelopori oleh Muhammad Yusuf

Harun alumni Universitas Islam Muhammad Ibnu Su’ud dan staf pengajar LIPIA

di Jakarta (Hasan, 2008)

Yayasan yang didirikan sesudah dua yayasan di atas adalah Lajnah Khairiyah

al-Musyarakah yang mempunyai jaringan kuat dengan Kuwait, oleh Ahmad

Zawawi di Jakarta, kader DDII dan alumni Universitas Muhammad Ibnu Sa’ud.

Selain itu menyusul yayasan lain yang berdiri seperti Al-Huda di Bogor, Lajnah

Al-Istiqamah di Solo, As-Sunnah di Cirebon, Nurus- Sunnah di Semarang,  Al-



Huda di Bogor, Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan, Nida’ul Islam di Surabaya,

dan lainnya (Hasan, 2008).

Tujuan didirikannya yayasan Salafy adalah mengajarkan paham Salafy melalui

berbagai program seperti pembangunan masjid, sekolah dan pesantren, bantuan

buku dan kitab, serta kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, yayasan Salafy

banyak menampung dana dari Timur Tengah baik perorangan maupum

pemerintah. Yayasan Salafy di Indonesia menjalin hubungan erat dengan yayasan

donor di Timur Tengah seperti Al-Haramayn, Jam’iyyat  Ihya’ al Turats, Jam’iyyat

Daar al-Birr, Minhajus Sunnah, dan lainnya.

Agar usahanya lebih cepat berkembang, yayasan Salafy membuka perwakilan

atau menunjuk kader-kader yang dipercaya di daerah-daerah untuk menyalurkan

dana yayasan untuk berbagai kegiatan terutama pembangunan masjid dan

pendidikan. Pihak yayasan melakukan kerja sama dengan organisasi Islam di

daerah terutama yang dianggap memiliki aqidah yang sejalan dengan Salafy untuk

pembangunan masjid , pesantren dan madrasah. Biasanya Yayasan menyediakan

dana pembangunannya, sedangkan pihak kedua menyediakan lahan areal tanahnya.

Beberapa yayasan Salafy juga memiliki penerbit untuk mensosialisasikan

paham Salafynya. Majalah “As-Sunnah adalah majalah Salafy pertama yang

diterbutkan oleh yayasan As-Sunnah Yogyakarta pimpinan Abu Nida pada tahun

1994. Yayasan berikutnya yang berdiri adalah As-Sofwah di Jakarta oleh

Muhammad Yusuf Harun, alumni Universitas Muhammad Ibnu Sa’ud dan staf

pengajar LIPIA. As-Sofwah mengedarkan kaset-kaset dakwah “Tasjilat al-Sofwah”

dan mendirikan Pustaka Azzam untuk menerbitkan terjemahan buku-buku Islam

(Hasan, 2008). Setelah itu di pasaran banyak beredar dengan subur majalah Sabili,

Salafy, Suara Hidayatullah, Suara Mujahidin, dan lain-lain.



Uraian di atas adalah merupakan gambaran dinamika paham keagamaan Salafy

di Indonesia sejak kebangkitan hingga perkembangannya saat ini. Perkembangan

Salafy semakin menguat sejak tahun 1990 dan mendapatkan momentumnya

terutama pada saat berakhirnya kekuasaan orde baru tahun 1998, di mana

kebebasan berkespresi bagi semua elemen bangsa termasuk Salafy mendapat ruang

yang lebih luas dan politik akomodasi menjadi pilihan pemerintah khususnya bagi

umat Islam baik akomodasi struktural, infrastruktur, kultur maupun legislatif

sebagai pra- kondisi munculnya berbagai kelompok gerakan Islam yang baru

(Rahmat, 2005).

Akomodasi struktur nampak jelas dengan direkrutnya kalangan aktivis dan

cendekiawan muslim untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi

pemerintah. Akomodasi infrastruktur adalah penyediaan dan bantuan infrastruktur

bagi umat Islamseperti  bantuan pemerintah untuk membangun masjid dan fasilitas

kegiatan keagamaan umat Islam oleh Negara. Akomodasi kultural adalah kebesan

dalam berekspresi kultur Islam yang dijamin negara dalam wilayah publik seperti

kebebasan penggunaan jilbab bagi pegawai pemerintah maupun swasta.

Akomodasi legislatif adalah masuknya beberapa aspek hukum Islam ke dalam

hukum Negara, meskipun hanya berlaku bagi umat Islam. Sebagai contoh misalnya

Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional, pelaksanaan syariat Islam di wilayah

Nangroe Aceh Darussalam sesuai Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan

Undang-undang nomor 18 tahun 2001.  Pemerintah juga menjamin pelaksanaan

syariat Islam pada perbankan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 10

tahun 1998, Undang-undang nomor 23 tahun 2003 dan nomor 21 tahun 2008.

Masih banyak banyak produk akomodasi legislative termasuk yang akhir-akhir ini



gencar dilakukan adalah undang-undang tentang zakat melalui UU nomor 38 tahun

1999 dan nomor 23 tahun 2011.

Melalui pra-kondisi era 1990-an inilah Salafy semakian kokoh dan pengarunya

meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Penelitian International Crisis Group (2004)

menyatakan bahwa gerakan Salafy di Indonesia umumnya dikembangkan melalui

masjid, pesantren dan program publikasi. Penelitian tersebut kini dapat dibuktikan

dengan perkembangan gerakan dan paham Salafy yang sangat gencar melakukan

dakwah Islam. Salafy kini melakukan dakwahnya dengan menggunakan media

dakwah yang lebih moderen dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program

dakwah melalui website, televisi dan radio saat ini cukup didominasi oleh Salafy

dan respon positif masyarakat sangat baik. Pada tahun 2005 radio Rodja

mengudara, dan  tahun 2011 TV Rodja juga mulai siaran. Keduanya disiarkan dari

kawasan  Cileungsi-Bogor sebagai media dakwah Salafy yang sangat efektif.

Sumber dana Salafy kini terus berkembang, tidak saja dari Timur Tengah,

namun dukungan dari berbagai kalangan juga terus mengalir. Penelitian Suhanah

(2011) menyatakan bahwa dukungan pendanaan Salafy di Jakarta, Cileungsi dan

Kota Bogor berasal dari simpatisan Salafy melalui rekening bank, dari orang-orang

Salafy itu sendiri, dan sumbangan pengusaha hotel. Data tersebut menggambarkan

potret perkembangan dakwah Salafy yang kian maju dibuktikan dengan dukungan

nyata masyarakat. Fenomena dukungan tersebut juga terjadi di daerah lain dalam

beberapa program seperti pembangunan pesantren, sekolah, masjid dan lainnya.

Hal penting yang harus menjadi catatan dalam membahas dinamika paham

keagamaan Salafy di Indonesia adalah bahwa Salafy di Indonesia bukanlah suatu

komunitas yang monolitik. Kecenderungan tokoh-tokoh Salafy Indonesia dengan

negara-negara di Timur Tengah menunjukkan pemikiran yang berbeda dan



menimbulkan bibit perbedaan paham yang cukup keras bahkan perpecahan.

Sebagai contoh adalah munculnya gejala perpecahan antara kelompok Salafy

reformis (Salafiyyah al-ilmiyyah/ academic Salafysm) dengan Salafy jihadi

(Salafiyyah al-jihadiyyah), antara Ja’far Umar Thalib dengan Yusuf Baisha; dan

konflik antara Ja’far Umar Thalib dengan Muhammad Umar As-Sewed dan Yazid

Jawwaz yang berimbas pada jaringan mereka (Chozin,2013).  Dapat dipahami

bahwa di tengah dinamika gerakan paham keagamaan Salafy di Indonesia melalui

jaringan negara-negara di Timur Tengah ternyata diiringi dengan persoalan internal

yang diakibatkan oleh tipologi paham Salafy yang beragam. Ahir-ahir ini muncul

peristiwa tahzir (peringatan keras karena dianggap telah sesat atau keluar dari

manhaj Salaf) yang dilakukan oleh sesama aktivis dadwah Salafy serta perlakuan

hajr (mendiamkan atau tidak menyapa kepada kelompok telah dianggap sesat).

C. Pesantren Salafy

1. Pesantren dan Perubahan Sosial

Pesantren yang umumnya berada di Jawa lahir dan tumbuh berkembang dari

oleh dan untuk masyarakat ( Nata: 2012), kemudian berkembang ke luar Jawa

seperti di Sumatera Barat dengan nama Surau yang dipimpin oleh  Syekh. Sebagai

lembaga pendidikan Islam usia pesantren bisa dikatakan paling tua dan bahkan

tradisi pesantren telah ada sejak sebelum Islam masuk ke nusantara.

Menurut Zamakhsyari Dhofier (2011) pesantren berasal dari kata santri, yang

dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Lebih

lanjut beliau mengutip pendapat Prof. John dalam “ Islam in south asia” bahwa

istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berari guru ngaji. Sedangkan C.C. Berg

berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa

India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu.



Istilah pesantren memang bukan bahasa Arab. Namun demikian  kurang tepat

jika ada pernyataan  bahwa pesantren berasal dari tradisi yang sarat dengan unsur-

unsur Hindu sebagaimana tradisi Tamil ataupun India.  Hal ini sejalan dengan

pernyataan Steenbrink (1986) bahwa pendapat yang menyatakan tradisi-tradisi atau

unsur-unsur pesantren yang dinyatakan bersal dari Hindu sebelum Islam masuk ke

Indonesia sebenarnya telah ada pada masa Islam terdahulu. Dengan demikian

pesantren sebenarnya adalah berasal dari Islam.

Jadi pesantren adalah suatu tempat tinggal sekaligus tempat belajar para santri

dalam mempelajari ilmu agama kepada Kyainya sebagai nara sumber kitab-kitab

suci, sering disebut juga dengan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah

lembaga kegamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam (Nasir,2010).  Yang jelas

pesantren adalah lembaga pendidikan Islam asli Indonesia.

Pesantren lahir melalui proses yang panjang sejak berabad lalu. Hadimulyo

sebagaimana dikutip Baidi (2012) mengidentifikasi  dinamika perkembangan

pesantren ke dalam tujuh kegiatan utama. Pertama, tahap perintisan yang diawali

dengan pengajian al-Qur’an dan praktek ibadah. Kedua, tahap peralihan yang

ditandai dengan perubahan-perubahan menuju formalisasi pendidikan klasikal. Pada

tahap ini pengelola mulai betrambah dan materi pelajaran mulai beragam. Ketiga,

tahap formalisasi berupa penyelenggaraan pendidikan klasikal disamping pengajian

kitab pada waktu tertentu. Keempat, tahap konsolidasi, yaitu tahap melakukan

pemantapan dan pengorganisasian yang lebih baik terhadap usaha-usaha yang telah

dirintis. Kelima, tahap legitimasi berupa pemenuhan aspek-aspek legal atau hukum

negara. Keenam, tahap diversifikasi yaitu penganekaragaman jenis-jenis kegiatan

dan pelayanan yang diberikan baik yang bersifat akademik maupun sosial. Ketujuh,



tahap desentralisasi berupa pemberian otonomi terhadap masing-masing bagian ,

pendelegasian wewenang kyai dan pengelola yang lebih profesional.

Seiring dengan perkembangan zaman pesantren telah melakukan berbagai

respon dalam bentuk modernisasi agar tetap eksis. Respon modernisasi tersebut

justru diawali dengan mengadopsi sistem pendidikan Belanda seperti nyang

dilakukan oleh Pesantren Mambaul Ulum Surakarta pada tahun 1906 dengan

memasukkan mata pelajaran membaca tulisan Latin dan berhitung ke dalam

kurikulumnya. Upaya ini kemudian diikuti oleh pesantren yang lain seperti

pesantren Tebuireng yang memasukkan  beberapa pelajaran umum seperti berhitung,

bahasa Melayu, ilmu bumi dan menulis huruf Latin ke dalam kurikulumnya.

Demikian juga pada tahun 1926 berdirilah Pondok Modern Gontor yang

menggunakan istilah modern untuk membedakan dengan pesantren tradisional dan

memasukkan pelajaran bahasa Inggris dan Arab serta kegiatan ekstrakurikuler yang

beragam termasuk olah raga.

Modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir 1970-an

telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren (Azra, 2000).

Pesantren dikembangkan dengan sangat maju yakni dengan mendirikan madrasah di

dalamnya atau sekolah umum, bahkan didirikan pula perguruan tinggi agama Islam

atau universitas umum. Selain itu pesantren juga banyak mendirikan badan usaha

produktif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan institusinya seperti koperasi

hingga supermarket (holding company).

Pendidikan pesantren memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam

kehidupan sosial. Masyarakat menjadikan pesantren sebagai benteng pertahanan

moral dari berbagai pengaruh kehidupan kepada sang kyai dalam bentuk



permohonan nasihat, tempat berlindung (pada zaman penjajahan) dan tempat

mencari perdamaian (Nata,2012).

Selain sebagai benteng pertahanan moral, pesantren menjadi jembatan utama

bagi proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui

pesantren Islam membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan sosial

keagamaan, hukum, politik, pendidikan dan sebagainya (Nata,2012). Pendidikan

pesantren telah melahirkan kader-kader Islam yang sangat berperan penting dalam

pembangunan masyarakat karena memiliki integritas keilmuan dan kepribadian. Di

era globalisasi yang penuh tantangan seperti serkarang ini, masyarakat (orang tua)

banyak yang memilih pesntren bagi pendidikan anaknya dengan alasan lebih tenang

dan percaya dengan pembangunan integritas keilmuan dan kepribadian yang

dilakukan di pesantren. Hal itu adalah wajar karena sistem pesantren memiliki

proses pendidikan dan pembinaan santri dengan pengawasan langsung secara

melekat siang dan malam.

Pendidikan model pesantren juga sangat efektif dalam menanamkan pendidikan

kemandirian karena para santri dilatih mengurus dirinya secara mandiri dan

melakukan sosialisasi dengan sesama santri dan pengasuh.

Di era teknologi informasi dengan derasnya arus budaya dan nilai, pesantren

mempunyai peran yang sangat penting yakni sebagai filter dan perekayasa budaya

(Tafsir, 2004). Pendidikan terpadu baik dari sisi waktu, tempat dan sistem

pembelajarannya yang memprioritaskan pendidikan keimanan dan akhlak di

pesantren merupakan filter paling efektif terhadap masuknya nilai dan budaya baru.

Sedangkan kemampuan pimpinan pesantren dalam membangun pendidikan

pesantren dengan basis utama keimanan dan akhlak akan menjadi perekayasa

budaya sesuai misi pesantren.



2. Peran penting pimpinan pesantren

Salah satu faktor penting sebagai penentu dinamika pesantren adalah pimpinan

pesantren (Kyai atau Ustaz). Kyai berfungsi sebagai pimpinan tertinggi pesantren

karena kepemimpinan kyai adalah identik dengan kepemimpinan pesantren.

Kyai dalam dunia  pesantren merupakan elemen paling esensial dan seringkali

ia merupakan   pendiri pesantren. Kekuasaan kyai dalam pesantrennya bersifat

tunggal. Artinya segala kebijakan, langkah dan arah pendidikannya adalah milik

kyai sepenuhnya. Dalam hal ini, Dhofier (2011) menyatakan kebanyakan para kyai

beranggapan bahwa pesantren diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana kyai

merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (power and authority)

dalam kehidupan psantren. Tidak seorangpun dapat melawan kekuasaannya kecuali

yang lebih besar pengaruhnya. Walaupun diakui bahwa pesantren sekarang tidak

semua milik kyai karena banyak pesantren yang dibangun oleh masyarakat melalui

wakaf dan sumbangan lain, namun pengaruh dan kekuasaan kyai tetap mutlak dalam

pengurusan komplek pesantren (Dhofier, 2011:80). Kyai dalam menjalankan tugas

dan fungsinya biasanya dibantu oleh beberapa orang ustaz yang tinggal bersama di

pesantren serta para santri senior.

Kepemimpinan kyai sangat mempengaruhi bentuk dan arah pendidikan di

pesantrennya. Penelitian Dhofier tentang sikap keterbukaan kyai terhadap

perubahan-perubahan yang terjadi telah melahirkan dua tipe pesantren yakni

pesantren salaf dan khalaf (Dhofier, 2011). Pesantren Salafy dimaknai sebagai

pesantren yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai tipe pesantren klasik yang

hanya mengajarkan kitab klasik saja, sedangkan pesantren khalaf telah memasukkan

pelajaran umum dalam bentuk madrasah atau sekolah umum. Pembagian tipe

pesantren ini sesungguhnya menggambarkan pengaruh kepemimpinan kyai dalam



merespon dinamika masyarakat dan menentukan arah   pendidikannya. Kyai sebagai

figur sentral mempunyai corak yang berbeda dalam merespon dinamika modernisasi.

Corak respon kyai selanjutnya akan menjadi corak pesantren yang dipimpinnya.

Peran sentral pimpinan pesantren sangat dipengaruhi oleh latar belakang kyai atau

ustaz seperti latar belakang pendidikan, paham keagamaan, pemikiran pendidikan,

sikap dan kepribadian, jejaringnya, dan sebagainya.

3. Pengertian Pesantren Salafy

Berbicara pesantren di Indonesia, ada dua istilah penting yang sangat berbeda

maksudnya yakni pesantren Salaf atau Salafiyyah dan pesantren Salafy. Azra (2000)

menyatakan Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu pada pengertian

“pesantren tradisional” yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktek Islam

sebagai warisan sejarah, khususnya dalam bidang syari’ah dan tasawuf. Nasir (2010)

menyebut pesantren salaf sebagai pesantren tradisional karena mengajarkan kitab

salaf (klasik) berupa kitab kuning dengan metode weton dan sorogan. Dikatakan

tradisional bukan berarti tetap tanpa mengalami penyesuaian, namun dikarenakan

eksistensinya yang sudah sangat tua sebagai lembaga pendidikan sejak 300 sampai

400-an tahun yang lalu (Mastuhu,1994: 55). Pengajaran kitab kuning adalah untuk

mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab

klasik yang ditulis berabad lalu (Bruinessen,2012). Istilah pesantren salaf atau

Salafiyyah baru muncul pada pertengahan abad 19 Masehi untuk membedakan

dengan pesantren khalaf (modern) (Ibrahim, 2015).

Pesantren Salafy adalah pesantren yang cenderung mengadopsi keyakinan

pemikiran Salafy, biasanya bersifat independen dalam arti tidak terkait dengan arus

besar pendahulunya seperti Nahdhatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah ( Tan,



2014). Pesantren Salafy dikatakan tidak terkait dengan gerakan Islam arus besar

karena berdiri sesudah organisasi pendahulunya.

Pesantren Salafy berbeda dengan pesantren salaf atau Salafyyah. Yang

dimaksud dengan pesantren Salafy dalam penelitian ini adalah pesantren yang

mengajarkan paham salaf yang sebagian  besar berasal dari karya Muhammad Ibnu

Abd al-Wahab di Saudi Arabia. Pesantren Salafy mulai muncul di Indonesia akhir

tahun 1980-an dan didirikan oleh lulusan Universitas dari Timur Tengah terutama

Arab Saudi dan Yaman, dan disokong oleh alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan

Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta. Pesantren Salafy tidak hanya mengajarkan siswa

mereka tentang paham salaf, tapi juga  membiasakan mereka untuk mempraktekkan

manhaj Salafy dalam kehidupan sehari-hari (Wahid, 2014). Paham salaf dalam hal

ini juga dapat diartikan sebagai “paham Islam yang murni” yang belum dipengaruhi

oleh bid’ah dan khurafat dan mengkritik keras pesantren pada umumnya dan dunia

Islam tradisional karena mengajarkan tasawuf dan tarekat yang dinilai sebagai

amalan Islam yang bercampur bid’ah dan khurafat (Azra, 2000).

Pesantren Salafy pada umumnya dibangun dengan menggunakan dana dari

berbagai sumber, dan yang paling dominan dari lembaga-lembaga donor dari Timur

Tengah (Chozin, 2013), terutama Arab Saudi dan Kuwait (Suhanah, 2011). Biasanya

dana diberikan dalam bentuk paket bangunan seperti masjid, madrasah atau

pesantren dan bantuan honor bagi ustaz dan imam masjid.

4. 4. Elemen-elemen Pesantren Salafy

Secara umum elemen-elemen pesantren Salafy tidak berbeda dengan pesantren

pada umumnya. Elemen-elemen tersbut adalah merupakan satu kesatuan yang

membentuk sistem pendidikan pesantren. Mastuhu (1994) menyebut ada tiga elemen

pokok pesantren yakni 1) Pelaku: kyai, ustaz, santri, dan pengurus, 2) Sarana



perangkat keras: masjid, rumah kyai, rumah ustaz, pondok, tanah dan bangunan

gedung untuk keperluan pendidikan, 3) sarana perangkat lunak: tujuan, kurikulum,

sumber belajar yaitu kitab, metode belajar-mengajar dan evaluasi belajar-mengajar.

Zamakhsyari Dhofier lebih memperingkas elemen-elemen pesantren menjadi lima

yakni pondok, masjid, pengajaran kitab Islam klasik, santri dan kyai (2011).

Pesantren Salafy sebagai sebuah sistem pendidikan Islam memiliki elemen -

elemen pendidikan pesantren antara lain sebagai berikut :

a. Ustaz

Banyak istilah yang digunakan dalam hal kepemimpinan pesantren, seperti di

Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan nama “kyai”, di Jawa Barat ada yang

menggunakan nama “ajengan”, di Sumatera menggunakan “Syaikh”, di Lombok

NTB menggunakan “Tuan Guru” dan sebagainya. Pimpinan pesantren Salafy

lebih banyak menggunakan sebutan ustaz, misalnya  Ustaz Abu Bakar Ba’asyir

pesantren Al-Mukmin Ngruki-Solo, Ustaz Abdullah Said pesantren Hidayatullah

di Balikpapan, Ustadz Ja’far Umar Thalib pesantren Ihya’ussunnah Yogyakarta,

Ustaz Umar Budihargo pesantren Taruna Al-Qur’an Yogyakarta, ustaz

Muhammad Umar Assewed Ma’had Diyaus Sunnah Cirebon, ustaz Muhammad

Luqman Ba’abduh di pesantren Minhajul Atsar Jember Jawa Timur, dan masih

banyak lagi. Biasanya jabatan ustaz yang memimpin pesantren Salafy mendapat

sebutan Mudir Ma’had (Pimpinan pesantren).

Kyai adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat muslim

kepada ulama yang dijadikan panutan karena keluasan ilmunya dan dianggap

mampu menjadi panutan dan pembimbing umat.  Menurut Mughits (2008) kyai

khususnya adalah sebutan bagi ulama tradisional di Jawa, namun secara generik

kini menjadi sebutan bagi ulama tradisional maupun modernis, baik di Jawa



maupun luar Jawa. Memang sebutan kyai diberikan kepada ulama baik yang

memiliki pesantren maupun yang tidak memiliki pesantren. Akan tetapi biasanya

kyai yang memiliki pesantren dianggap lebih tinggi derajatnya.  Turmudi (2003)

menyatakan bahwa di Jawa, kyai adalah tingkatan keulamaan yang lebih tinggi

dari pada ustaz karena  ia memiliki pengaruh lintas desa. Ustaz hanya memiliki

pengaruh lokal, keilmuannya tidak seluas dan tidak mempunyai pesantren.

Namun demikian anggapan Turmudi tidalah sepenuhnya benar karena sekarang

banyak ustaz yang memiliki pesantren terutama pesantren Salafy dan memiliki

keilmuan agama Islam yang luas dan pengaruh lintas daerah.

b. Santri

Santri dalam sistem pendidikan pesantren adalah peserta didik. Pada masa

lalu, santri adalah peserta didik yang tinggal di pesantren dan mengabdikan diri

kepada kyai. Siang hari bekerja menggarap sawah dan ladang pertanian milik

kyai atau mengurus pekerjaan mata pencaharian kyai, dan santri memperoleh

makanan, fasilitas asrama dan kesempatan menimba ilmunya ( Geertz,2013: 256).

Namun dalam perkembangannya, kini santri membayar uang bulanan (syahriyah)

untuk biaya asrama dan pendidikan sekaligus.

c. Pondok

Pondok berasal dari bahasa Arab yakni kata “funduq” yang berarti asrama,

penginapan, hotel. Dalam konteks pesantren, maka yang dimaksud dengan

pondok adalah asrama para santri. Pondok adalah bangunan berupa asrama atau

kamar para santri yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka bersama dan

belajar dibawah bimbingan ketua kamar (Mutohar dan Anam, 2013). Pondok

dalam lingkungan pesantren lokasinya beragam. Ada yang bentuknya sangat

sederhana dan dibangun menyatu dengan bangunan masjid, biasanya di kanan



dan kirinya, namun banyak pondok yang dibangun secara khusus sebagai asrama

santri dan lokasinya terpisah dari masjid dan tempat belajar. Bagi pesantren yang

tergolong sudah maju, maka bangunan pondok biasanya meliputi segala sarana

pendidikan yang memedahi seperti masjid, rumah kyai dan ustaz, asrama santri,

ruang kelas belajar, perpustakaan, ruang makan, klinik kesehatan, dan sarana

penunjang lainnya.

d. Masjid

Secara umum pembangunan sebuah pesantren diawali dengan pembangunan

masjid. Hal ini berlangsung sejak masa silam hingga sekarang. Oleh karena itu

pesantren identik dengan masjid. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan

dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem

pendidikan Islam tradisional (Dhofier,2011). Masjid sebagai pusat kegiatan umat

sebenarnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Barangkali tradisi

pesantren adalah duplikasi dari tradisi Rasulullah SAW di masjid Nabawi

Madinah.

Masjid dalam pesntren Salafy juga dijadikan sebagai sentral kegiatan, mulai

dari keperluan ibadah shalat, ,musyawarah ustaz, bahkan untuk sarana belajar

ketika ruang kelas belum mencukupi.

e. Kurikulum

Pada umumnya kurikulum pendidikan di pesantren  tradisional masih sangat

sederhana, belum tersusun secara sistematis. Pembelajaran berpusat pada kitab

khususnya kitab klasik yang sering disebut kitab kuning. Dengan pola

pembelajaran yang berpusat pada kajian kitab kuning itulah maka pesantren tipe

ini dikenal sebagai pesantren Salafiyah atau tradisional. Namun seiring dengan

regulasi pemerintah yang menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan



formal dan menyatu dengan sistem pendidikan madrasah dan sekolah, maka

kurikulum pendidian pesantren menjadi lebih tertata dan sistematis. Meskipun

diakui masih banyak pesantren yang belum memiliki kurikulum yang baik.

Metode pembelajaran yang digunakan umumnya menggunakan metode

pembelajaran individual yakni sorogan dan bandongan atau disebut juga wetonan.

Metode bandongan adalah suatu metode pembelajaran dimana santri

membacakan beberapa tek kitab dihadapan kyai untuk disimak dan dikoreksi

secara langsung. Sorogan biasanya diperuntukkan bagi santri yang memiliki

kemampuan lebih. Dibandingkan sorogan, metode bandongan memposisikan

santri lebih pasif. Karena metode bandongan dilakukan dengan cara kyai

membaca, menulis, menterjemahkan teks, sementara santri mendengarkan,

menirukan dan menyimak diselingi mencatat hal-hal yang dianggapnya sulit.

Metode sorogan maupun bandongan keduanya  merupakan metode pembelajaran

yang berpusat pada teks kitab. Mastuhu (1994) menambahkan disamping sorogan

dan bandongan dengan metode halaqah (diskusi dan kerja kelompok untuk

memahami kitab kuning) dan hafalan. Muhammad (1999) menyebut

pembelajaran kitab kuning di pesantren sebagai pengajaran yang berputar dan

berulang karena pembelajarannya namun menjadikan pengetahuan materi

pembelajaran santri kaya dan mendalam walau miskin teori dan metodologi.

Namun seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, pembelajaran di

pesantren sudah menggunakan sistem pembelajaran klasikal dengan berbagai

pendekatan dan metode yang lebih mengaktifkan santri.

5. 5. Tujuan Pesantren Salafy

Tujuan dibangunnya pesantren Salafy di Indonesia didasarkan pada empat

kepentingan pokok yakni :



a. Untuk melatih instruktur pendidikan Islam dan Bahasa Arab

b. Menyiapkan muballigh untuk menyebarluaskan metodologi Salafy

c. Program penguatan tauhid dari pengaruh syirk, tahayul dan khurafat serta paham

Islam inovasi

d. Melakukan program daurah dan berbagai pelatihan (ICG no. 8).

Mencermati tujuan pesantren Salafy di atas, nampak bahwa pesantren Salafy

menjadi lembaga pendidikan utama dalam pengembangan paham Salafy di Indonesia,

meskipun diakui pada akhirnya dikembangkan menjadi sistem sekolah atau madrasah.

Di beberapa daerah pesantren Salafy menyelenggarakan berbagai program

pendidikan, diantaranya adalah program penyiapan kader muballigh melalui program

“I’dad al-du’at” , program tahfiz al-Qur’an, dan pusat daurah. Daurah

diselenggarakan di pesantren Salafy secara periodik, namun ada pusat daurah yang

dihadiri peserta dari berbagai daerah karena menghadirkan ustaz senior atau Syaikh

dari Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Yaman dan lainnya.

6. Karakteristik Pesantren Salafy

Pesantren Salafy memiliki karakteristik yang khas dan sangat berbeda dengan

pesantren pada umumnya. Yang membedakan pesantren Salafy dengan pesantren

lainnya khususnya pesantren Salafiyah adalah terletak pada manhaj, kitab rujukan dan

tradisi kepemimpinannya.

Manhaj pesantren salaf/Salafiyyah umumnya adalah memahami ajaran Islam

sesuai manhaj Ahl al- Sunnah wa al-Jama’ah sebagaimana imam yang empat (Hanafi,

Maliki, Syafi’i dan Hambali) terutamanya Imam Syafi’i. Sedangkan manhaj pesantren

Salafy adalah manhaj ulama-ulama pengikut manhaj salaf di Timur Tengah

khususnya Arab Saudi, Kuwait dan Yaman. Manhajnya adalah paham literalistik,

yakni memahami Islam sesuai teks Al-Qur’an dan Al-Sunah. Konsekuensi dari



penerapan manhaj ini, para santri dididik untuk mengamalkan syariat Islam secara

literalistik pula.

Kajian kitab kuning sebagai tradisi dan ciri pendidikan pesantren juga mengalami

perbedaan terutama dalam rujukan atau sumbernya. Pesantren Salafiyah di Indonesia

umumnya mengkaji kitab kuning atau klasik berbahasa Arab, Jawa dan Melayu

(Bruinessen,2012). Sampai saat ini kitab kuning yang dikaji di pesantren Salafiyah

terbagi menjadi delapan golongan jenis pengetahuan yaitu: nahwu (syntax) dan sharaf

(morfologi), fiqh, ushul fiqh, Hadis\\, tafsir tauhid, tasawuf dan etika, serta cabang

lain seperti tarikh dan balaghah (Dhofier,2011). Masdar F. Mas’udi sebagaimana

dikutip Ibrahim (2015) mengklasifikasikan kitab kuning yang dikaji di pesantren

salaf/ Salafiyah menjadi tiga jenis. Pertama, kitab kuning yang ditulis ulama-ulama

asing khususnya Timur Tengah. Kedua, kitab kuning yang dsitulis ulama-ulama

Indonesia sebagai karya tulis independen. Ketiga, kitab kuning yang ditulis ulama-

ulama Insonesia sebagai penjelasan kitab-kitab asing.

Kitab-kitab rujukan yang digunakan pesantren salaf pada umumnya bermazhab

Asy-‘Ariyah dan Maturidiyah. Di bidang akhlak-tasawuf menggunakan kitab bercorak

G}azaliyyah, dan di bidang fiqh rata-rata menggunakan kitab bermazhab Syafi’i

(Ibrahim, 2015).

Berbeda dengan pesantren Salafy yang hanya menggunakan kitab-kitab kuning

karya ulama-ulama Timur Tengah seperti Syaikh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim Al-

Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan ulama berikutnya seperti  Nasirudin Al-

Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz,  Muhammad Ibnu Shalih  Al-Utsaimin dan

lainnya. Diantara kitab-kitab yang dikaji di pesantren Salafy antara lain : Kitab –kitab

aqidah seperti “Al- ‘Ubu>diyah” dan “ “Al-‘Aqidah al-wa>sit}iyyah” susunan Ibnu

Taimiyyah, “Aqidah Ahl al- Sunnah wa al-jama’ah” oleh Muhammad Ibnu Shalih Al-



Utsaimin, dan “Butlan ‘Aqaid al Syiah” oleh Abdul al-Sattar al-Tusnawi, “ Al-

Khuththal ‘arida li al-Syiah al-Itsna> ‘Asyariyah” oleh Muhib al-Din al-Khatib serta

“Kitab al-Tauhid” oleh Muhammad bin Abdul Wahab (Suhanah, 2011). Selain itu

juga dikaji kitab “Fath al-Majid” yang disusun oleh Syaikh Abdurrahman bin Hasan

Alu Asy-Syaikh, “Ushulus Tsalatsah” oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kajian

kitab di pesantren Salafy memang didominasi kitab-kitab aqidah. Hal ini sejalan

dengan misi gerakan Salafy yakni pemurnian aqidah untuk pengamalan Islam murni

sebagaimana amalan Salaf as-Salih. Salafy berpendirian bahwa kembali kepada Al-

Qur’an dan As- Sunnah dalam mengamalkan Islam hanya dapat dilakukan dengan

aqidah yang benar.

Disamping kitab aqidah , di pesantren Salafy juga dikaji kitab Hadis\ shahih

terutama yang ditakhrij oleh Muhammad Nashirudin Al-Albani dalam kitab “Silisilah

al-aHadis\ al-shahihah”dan kitab “Al-ahadis\ ad}-d}a’ifah”. Kitab tafsir juga

dipelajari seperti misalnya Tafsir Ibnu Katsir. Kitab-kitab di atas diajarkan dalam

bentuk aslinya berbahasa Arab dan sebagian telah diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia.

Pesantren Salafy tidak mengkaji kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren

salaf/Salafiyyah seperti kitab-kitab tasawuf dan aqidah Asy’ariyah dan yang

sejenisnya. Salah satu sebabnya adalah karena praktek tarekat dan tasawuf di kalangan

pesantren dan dunia tradisional telah menjadi sasaran kritiknya karena dianggap

bermuatan bid’ah dan khurafat (Azra, 2000).

Aspek lain yang membedakan pesantren Salafy dengan lainnya adalah tradisi

kepemimpinan. Dalam pesantren Salafy tidak ada panggilan kyai tapi menggunakan

sebutan “ustaz”.  Atau “mudir al ma’had” bagi ustaz pimpinan  pesantren. Hal ini

dilakukan untuk mencerminkan kesetaraan di antara Salafy (Wahid,2012). Tradisi



kepemimpinan ini dibangun oleh pesantren Salafy untuk menciptakan pola pergaulan

Islami dan untuk mengikis kultus individu.  Meskipun demikian, diakui secara

sosiologis ada stratifikasi antara ustaz Salafy berdasarkan senioritas pengaruh dan

keilmuannya (Wahid, 2012). Dengan demikian pola hubungan antara santri dengan

ustaznya adalah hubungan bersifat terbuka, akrab, berkawan, dan saling mendukung.

Bentuk-bentuk perilaku santri terhadap kyai pada pesantren Salafyyah sangat berbeda

dengan pesantren Salafy.

7. Perkembangan Pesantren Salafy

Aktivitas gerakan Salafy pada dunia pesantren  di Indonesia sebenarnya sudah

dimulai sejak tahun 1980-an. Aktivitas tersebut dapat dilihat pada bentuk jaringan

kerja sama antara Salafy yang dimotori Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa

Arab (LIPIA) dengan beberapa pesantren di berbagai daerah . Kerja sama itu antara

lain untuk menjaring calon mahasiswa  LIPIA dan beasiswa studi di Timur Tengah,

serta pengiriman alumni LIPIA dan Timur Tengah menjadi tenaga pengajar di

pesantren-pesantren mitra. Akan tetapi pendirian pesantren Salafy baru dilakukan

sesudah tahun 1990 seiring dengan berdirinya beberapa yayasan Salafy yang bekerja

sama dengan yayasan donor di Timur Tengah.

Pesantren Salafy yang paling tua  adalah “Ihya’us Sunnah” didirikan di

Yogyakarta pada tahun 1994. Dari tahun 1995 sampai 2000 selusin madrasah lainnya

muncul , termasuk al-Madinah dan Imam al-Bukhari di Solo, Minhajus Sunnah di

Magelang, Lu'lu wa al-Marjan di Semarang, Al-Sunnah di Cirebon dan Makassar, al-

Athariyah di Temengung, Ittiba'us Sunnah di Sukoharjo dan Magetan,  Al-Salafy di

Jember, Ta'zimus Sunnah di Ngawi, al-Bayyinah di Gresik, al-Furqan di Cilacap dan

Pekanbaru, serta pesantren Ibn Qayyim di Balikpapan, Bin Baz, al-Ansar, dan Difa'

Anis-Sunnah di Yogyakarta dan IbnuTaimiyah di Solo (Hasan, 2011). Pasca



reformasi tahun 1998 di mana era kebebasan lebih terbuka lebar dari era sebelumnya,

jumlah pesantren Salafy terus berkembang di daerah-daerah.

Pesantren Salafy sebagai bagian dari pesantren pada umumnya memiliki

dinamika yang sangat cepat seiring dengan perkembangan realitas eksternal seperti

pranata sosial, budaya, kebutuhan masyarakat akan pengakuan pendidikan serta

regulasi pemerintah di bidang pendidikan nasional. Dinamika pesantren Salafy secara

internal dapat dilihat pada beberapa aspek penting seperti paham keagamaan yang

dianut, visi dan misi, pemikiran pendidikan yang dikembangkan, kurikulum,

ketenagaan hingga kelembagaan pesantren. Penelitian akan mengungkaji dinamika

pesantren Salafy pada aspek paham keagamaan pimpinan pesantren dan  implikasinya

terhadap pengembangan pemikiran pendidikan serta penggalian makna atas

tindakannya dalam merespon realitas eksternal.

D. Pemikiran Pendidikan Islam

1.  Pengertian Pemikiran Pendidikan Islam

Pemikiran berarti proses, cara, perbuatan memikir (Tim Penyusun Kamus Pusat

Bahasa, 2007).   Pemikiran berarti aktivitas atau hasil dari aktivitas berpikir dengan

akal budinya. Dalam Islam ada istilah “ijtihad” yakni berarti mengerahkan segala

kemampuan akal sehatnya secara sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum

terutama terhadap hal-hal baru dan belum ada pada zaman Rasulullah.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007). Secara terminologis

pengertian “pendidikan” sudah banyak didefinisikan oleh para ahli terdahulu untuk

memberikan pemahaman tentang arti pendidikan. Tobroni (2015) merumuskan

definisi pendidikan berdasarkan pendapat yang ada dengan memberikan pengertian



sebagai usaha sadar atau bersahaja dengan bantuan pendidik atau secara mandiri

sebagai upaya pemberdayaan atas segala potensi yang dimiliki (jasmani-rohani) agar

dapat menciptakan kehidupan yang fungsional dan bernilai bagi diri dan

lingkungannya.

Sedangkan pengertian “pendidikan” dalam penelitian ini lebih ke arah

“pendidikan Islam”, yakni pendidikan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam.

Berdasarkan teori dan batasan di atas, yang dimaksud dengan pemikiran pendidikan

Islam adalah hasil dari aktivitas akal budi para ahli tentang pendidikan yang dijiwai

oleh ajaran Islam.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur’an

dan Al-Sunnah dengan dasar keimanan yang benar dan lurus. Pendidikan yang

dilandasi keimanan yang benar akan melahirkan pendidikan yang baik dan kuat (An-

Nahlawi, 1983). Oleh karena itu aqidah Islam adalah pembuka atau kunci

kesuksesan pendidikan dalam Islam. Secara operasional Ulwan (2007)

mengemukakan pendidikan aqidah adalah mengikat anak dengan dasar-dasar

keimanan sejak ia mengerti, membiasakannya dengan rukun Islam sejak ia

memahami, dan mengajarkan kepadanya dasar-dasar syariat sejak usia tamyiz.

Banyak contoh kesuksesan dalam pendidikan karena dimulai dengan pendidikan

aqidah yang benar telah diabadikan dalam Al-Qur’an seperti upaya pendidikan yang

dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Lukmanul Hakim dan Rasulullah Muhammad SAW.

Islam sebagai agama yang sempurna memandang pendidikan sebagai sebuah

aktivitas yang holistik. Dikatakan holistik karena pendidikan Islam berwawasan

pada konsep manusia secara utuh, meliputi dimensi fisik, akal, keimanan, akhlak,

kejiwaan, keindahan dan sosial kemasyarakatan (Daradjat, 1994). Pendidikan Islam

adalah pendidikan yang menempatkan manusia sebagai makhluk pedagogik, yakni



makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Karena itu, manusia dilengkapi dengan

pikiran, perasaan, dan kemampuan berbuat (Daradjat, 2017), atau lebih populer

dengan cipta, rasa dan karsa.

Al-Attas mengajukan konsep “ta’dib” sebagai istilah yang tepat dalam

pendidikan Islam dari pada tarbiyah dan ta’lim. Argumen Al-Attas adalah karena

ta’lim secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan kognitif.

Sedangkan tarbiyah hanya menyangkut aspek fisik dan emosional dalam

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ta’dib mengandung pengertian

pendidikan intelektual, spiritual dan sosial, baik anak-anak maupun orang dewasa.(

Wan Daud, 2003). Adab sendiri menurut Al-Attas sudah melebur secara konseptual

dengan ilmu dan amal berdasarkan pemahamannya Hadis\ riwayat Ibnu Mas’ud :

“Addabani> rabi ... “ yang berarti “Tuhanku telah mendidikku...” (Iqbal,2015).

Konsep ta’dib tersebut tidak tepat bila dipahami oleh sementara orang dengan

mengaitkan adab yang terbatas hanya pada aspek etika atau afektif. Tetapi ta’dib

tetapi justru lebih komprehensip meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor

sebagaimana pribadi Rasulullah SAW yang telah dita’dib oleh Allah menjadi pribadi

yang utuh, melalui pendidikan intelektual, spiritual dan sosial.

Pendidikan Islam tidak hanya memperhatikan aspek - aspek keduniaan, namun

merupakan sistem pendidikan yang memperhatikan dimensi keagamaan dan

keduniaan sekaligus (Al-Abrasyi, 1993). Maksud dari pernyataan tersebut adalah

pendidikan Islam tidak saja memberikan pemahaman dan pengamalan ulumuddin

(ilmu-ilmu agama) saja, namun juga pemahaman dan pengamalan ilmu yang

berkaitan dengan kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang

hakiki. Pendidikan Islam adalah keseimbangan pendidikan keagamaan dan

keduniaan.



Sejalan dengan pemikiran Daradjat, secara holistik dan berwawasan masa

depan, Tobroni (2015) memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai pendidikan

yang berparadigma transendental (ketuhanan) dan objektifikasi (kemanusiaan dan

kealaman) secara utuh dan integratif. Secara operasional, wawasan atau paradigma

ketuhanan (tauhid) akan menumbuhkan keyakinan, etos dan idealisme, wawasan

kemanusiaan akan menumbuhkan kearifan dan kasih sayang pada sesama, wawasan

kealaman menumbuhkan sikap ilmiah dan tanggung jawab untuk mengelola dan

melestarikan alam. Keseluruhan wawasan dalam pendidikan tersebut harus menyatu

dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika upaya mengintegrasikan keseluruhan

wawasan atau paradigma ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman ke dalam sistem

pendidikan, maka tujuan membentuk insan ka>mil (manusia paripurna) akan

terwujud. Konsep pendidikan yang diajukan Tobroni tersebut sekaligus

menggambarkan keprihatinan dunia pendidikan Islam dewasa ini dan pentingnya

menatap masa depan pendidikan Islam yang rahmatan lil’a>lami>n (rahmat bagi

semesta alam).

Pemaknaan pendidikan maupun pendidikan Islam secara utuh dengan

mendasarkan pada pemahaman manusia yang utuh adalah inti dari pendidikan bagi

manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan hakikatnya adalah sejalan

dengan tujuan hidup manusia. pendidikan hanyalah alat untuk memelihara

kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat

(Langgulung,1986). Pengertian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa

merumuskan konsep pemikiran tentang pendidikan maupun pendidikan Islam tidak

dapat dilepaskan dengan pemikiran tentang hakikat manusia. Membangun pemikiran

pendidikan yang lepas dari konsep kemanusiaan akan melahirkan pendidikan yang

tidak memanusiakan.



Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud

dengan pemikiran pendidikan adalah proses kerja akal budi untuk merespon

permasalahan pendidikan secara utuh dan integratif, baik pada tataran filosofis

maupun praksis. Sedangkan yang dimaksud pemikiran pendidikan Islam adalah

proses kerja akal budi untuk merespon permasalahan pendidikan Islam yang

meliputi aspek ketuhanan, kealaman maupun kemanusiaan baik secara filosofis

maupun praksis.

Diakui bahwa perkembangan pemikiran pendidikan lebih banyak dimulai dari

paradigma filosofis menuju praksis. Pemikiran pendidikan telah lama dikembangkan

oleh para tokoh terkemuka dengan mazhab pemikiran yang beragam, namun aspek

filosofis dan praksis adalah menjadi sendi pemikirannya.

Banyak buku yang telah disusun untuk memperkenalkan ragam pemikiran

pendidikan melalui karya-karya mereka seperti Donald Butler melalui bukunya yang

berjudul Four Philosopies and Their Practice in Education and Religion (1951),

disusul oleh oleh Theodore Brameld dengan karyanya Philosophies Education in

Cultural Perspective (1955), Toward a Reconstructed Philosophy of Education

(1956), dan A Reconstructionist View of Educatio(1961). Tokoh lainnya adalah

Jonas Scoltis dengan dengan karyanya Philosophy of Education: Four Dimension

(1966) dan William F O’neil yang karyanya sangat terkenal dalam memperkenalkan

pemikiran dunia pendidikan kontemporer melalui bukunya yang terkenal

Educational Pemikiranes: Contemporary Ekspression of Educational Philosophies

(Soeharto, 2010). Hampir semua karya tersebut didominasi dengan paradigma

filosofis.

Banyak ahli yang telah mengembangkan pemikiran pendidikan Islam sejak

dahulu seperti pemikiran pendidikan Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun,



Muhammad Abduh, Hasan Albana, Abdullah Nasih Ulwan,Naquib Al-Atas, Ahmad

Dahlan, Hasyim Asy’ari, hingga Fazlur Rahman dan Ismail Ra’ji Al- Faruqi.

Pemikirannya sangat beragam dan melahirkan banyak mazhab pemikiran pendidikan

Islam yang terus dikaji dan dikembangkan hingga kini.

Secara umum teori tentang pemikiran pendidikan menyatakan bahwa pemikiran

pendidikan dibangun di atas landasan filsafat atau melalui kajian-kajian yang

bersifat filosofis menuju praktis. Kajian filosofis yang dominan dalam membentuk

pemikiran pendidikan dewasa ini adalah filosofi moral dan politik (O’Neil,1966).

Melalui kajian-kajian tersebut lahirlah berbagai macam pemikiran pendidikan.

Bila dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka pemikiran pendidikan Islam

dibangun melalui kajian yang mendasar tentang filsafat Islam dan keyakinan aqidah

Islam sebagai jiwa dari pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yakni

insan kamil. Oleh karena itu pemikiran pendidikan Islam dapat pula dikatakan

sebagai aktivitas pendidikan yang dibangun dari kajian filofofis dan praktis.

Agar jiwa pendidikan Islam senantiasa melekat dalam pemikiran pendidikan

Islam, maka pertimbangan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kehidupan menjadi

prioritas utama. Al-Syaibany (1979) menyatakan bahwa dalam pemikiran

pendidikan Islam hendaknya segala prinsip, kepercayaan dan kandungannya sesuai

dengan ruh (spirit) Islam dengan berpegang teguh kepada aqidah dan syariat Islam.

Karena tanpa syarat – syarat itu, maka pemikiran tersebut tidaklah bisa disebut

sebagai pendidikan Islam.

Selain itu, pemikiran pendidikan Islam  dikembangkan dengan pendekatan

kontekstual, yakni memiliki keterkaitan erat dengan realitas masyarakat dan

kebudayaan serta sistem sosial, ekonomi dan politiknya. Pemikiran pendidikan Islam

bukan pemikiran yang utopis dan terasing dari realitas sosial atau menghindarinya



(Al-Syaibany, 1979). Pemikiran pendidikan Islam adalah pemikiran filosofis yang

menghasilkan praktik pendidikan yang efektif bagi pemenuhan kebutuhan hidup

manusia.

2. Fungsi Pemikiran Pendidikan Islam

Pemikiran pendidikan maupun pemikiran pendidikan Islam memiliki fungsi

yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan. Salah satu fungsi pemikiran

pendidikan Islam adalah memberikan tawaran atau alternatif model pengembangan

pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam juga berfungsi memberikan acuan

dan titik tolak dalam pengembangan pendidikan Islam (Muhaimin, 2005). Pemikiran

pendidikan Islam  menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan

pengembangan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui

pendidikan. Pemikiran pendidikan maupun pendidikan Islam memberikan warna dan

corak kegiatan kependidikan yang dikembangkan secara komprehensip.

Kehadiran pemikiran pendidikan akan memberikan manfaat secara

komprehensip terhadap kemajuan pendidikan baik kekinian maupun yang akan

datang, baik dari sisi filosofis hingga praktiknya, dari sisi perencanaan hingga

evaluasinya. Secara terperinci Aziz (2015) menjelaskan tentang manfaat atau fungsi

dari pemikiran pendidikan sebagai berikut :

a. Sebagai salah satu faktor keteladanan, yakni meneladani pemikirannya dan

penerapannya dalam pendidikan. Keteladanan dalam hal ini dapat berupa

pemikiran dan tokoh pemikir dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan

pendidikan. Sebagai contoh, kiat meneladani pemikiran sekaligus figur Zakiyah

Daradjat, Ahmad Dahlan dan sebagainya, lalu mendesain pemikiran dan praktek

pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai pemikiran dan ketokohannya di masa

kini.



b. Memahami pertumbuhan dan perkembangan pemikiran pendidikan Islam di masa

silam untuk meneropong pemikiran pendidikan di masa mendatang. Hal ini

disebabkan pemikiran pendidikan tidak mengenal henti mengkaji dinamika dan

tuntutan dunia pendidikan serta realitas kehidupan. Pemikiran dan praktek

pendidikan masa lalu adalah salah satu rekomendasi penyusunan pemikiran dan

praktek pendidikan di masa kini dan mendatang.

c. Melakukan kritik dan koreksi tentang relevansi pemikiran pendidikan dengan

dasar sikap positif dan kritis. Pemikiran dan praktek pendidikan pada masa lalu

dikoreksi dalam rangka lebih menyempurnakan dimasa sekarang dan yang akan

datang. Jargon yang biasa dikumandangkan dalam hal ini adalah “al-

muha>faz}ah ‘ala> al-qadi>>m as- s}a>lih wa al-akhzu bi al-jadi>d al-

as}lah”, yakni memelihara hal- hal yang baik yang telah ada sambil

mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik (Muhaimin, 2004).

d. Pemikiran pendidikan Islam menjadi acuan dalam mengevaluasi keseluruhan

proses pendidikan Islam kemudian meberikan alternatif solusi mengatasi masalah

dan upaya pengembangan di masa yang akan datang secara lebih efektif dalam

mecapai tujuan. Pemikiran atau aspek filosofis pendidikan yang ada dapat

menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi proses dan pengembangan

pendidikan dan upaya mengatasi permasalahan pendidikan dewasa ini.

3. Tipologi Pemikiran Pendidikan Islam

Perdebatan seputar pengklasifikasian pemikiran pendidikan dan pendidikan

Islam hingga kini terus bergulir disebabkan perbedaan konseptual antara perspektif

sistem formal dengan pendekatan filsafat dan perspektif proses dengan pendekatan

empiris. Dan sejak tahun 1960-an konsep klasifikasi berdasarkan empiris terus

bergulir hingga sekarang (Soeharto, 2010).  Perbedaan perspektif yang terbelah



menjadi dua kubu tersebut telah melahirkan berbagai model pengklasifikasian

pemikiran pendidikan.

Salah satu tokoh yang telah mengembangkan klasifikasi pemikiran pendidikan

secara komprehensip dan mewadahi perkembangan filsafat pendidikan dan proses

pendidikan adalah William F, O’neil seorang pakar pendidikan dari University of

Southern California. Ia telah mengklasifikasikan pemikiran pendidikan yang

didasarkan atas pertimbangan etika sosial dan filosofi politik menjadi dua paradigma

utama yaitu pendekatan konservatif dan liberal. Pendekatan konservatif meliputi

tiga pemikiran yakni fundamentalisme, intelektualisme dan konservatisme. Adapun

pendekatan liberal meliputi tiga pemikiran pendidikan yakni liberalisme,

liberasionisme dan anarkisme (O’neil, 2001). Secara singkat pemikiran pendidikan

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fundamentalisme Pendidikan

Fundamentalisme pendidikan adalah pemikiran pendidikan yang memiliki

corak anti intelektual dalam arti bahwa mereka ingin meminimalkan

pertimbangan-pertimbangan filosofis dan atau intelektual. Dalam

perkembangannya, ada dua tipologi fundamentalisme pendidikan, yakni

fundamentalisme pendidikan religius  dan  sekuler (O’neil, 2001).

Fundamentalisme    bertujuan untuk membangun kembali masyarakat dengan

mendorongnya agar kembali kepada tujuan pendidikan pada masa lampau

(O’neil,2001). Konsekuensi dari sikapnya yang antiintelektual, fundamenalisme

berkeinginan membangkitkan kembali dan meneguhkan kembali cara-cara lama

yang diyakini lebih baik dibandingkan sekarang. Pendidikan adalah proses

pewarisan moral (O’neil,2001).



Fundamentalisme sebagai sebuah pemikiran pendidikan juga sering dikaitkan

dengan keyakinan agama sebagai keyakinan kebenaran Tuhan yang mutlak

dibandingkan kebenaran akal. Keyakinan inilah yang menyebabkan kaum

fundamentalis memiliki pendirian yang kuat dalam memperjuangkan ideologinya.

b. Intelektualisme Pendidikan

Intelektualisme pendidikan adalah pemikiran pendidikan yang    didasarkan

pada ajaran lama yang telah terbukti secara intelektual/ penalaran. Pemikiran

pendidikan ini berpusat pada sejarah intelektual manusia yang pada umumnya

diidentifikasikan dengan tradisi intektual Barat yang dominan (O’neil:2001).

Intelektualisme dengan fundamentalisme hampir memiliki kesamaan, yakni

sama-sama mempertahankan nilai-nilai lama yang diyakini kebenarannya. Yang

membedakan keduanya adalah terletak pada sumber keyakinannya.

Fundamentalisme berdasarkan pada keyakinan nilai dan agama, sedangkan

intelektualisme didasarkan pada kebenaran intelektual atau pemikiran para ahli

terdahulu.

c. Konservatisme Pendidikan

Konservatisme pendidikan adalah pemikiran pendidikan yang menganggap

bahwa nilai dasar pengetahuan ada pada kegunaan sosialnya, bahwa pengetahuan

adalah sebuah cara untuk mengajukan nilai-nilai sosial yang mapan. Pendidikan

adalah proses sosialisasi terhadap nilai-niai yang telah mapan (O’neil,2001).

Konservatisme pendidikan memusatkan pada tradisi dan lembaga sosial yang ada

dan dianggap memiliki kepastian dari pada gagasan serta praktik pendidikan yang

lahir dari spekulasi yang relatif dan tak terkendali. Karenanya aliran ini hanya

menerima segala bentuk perubahan yang sesuai dengan tatanan sosial yang sudah

mapan (O’neil, 2001). Konsevatisme biasanya fanatik dengan nilai-nilai lama



sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah menekankan pada

pendidikan untuk penanaman budaya yang  turun temurun dari nenek moyangnya

untuk membangun kepribadian.

d. Liberalisme Pendidikan

Liberalisme pendidikan adalah sebuah pemikiran pendidikan yang

menganggap bahwa fungsi utama pengetahuan adalah sebagai alat untuk

memecahkan masalah secara praktis terhadap problema kekinian dan mendatang

yang dibuktikan secara ilmiah-rasional. Liberalisme pendidikan menekankan

pemikiran efektif (kecerdasan praktis) (O’neil, 2001). Dengan demikian fungsi

sekolah dalam pemikiran ini adalah sebagai lembaga penyedia layanan

pendidikan ke arah kemandirian siswa untuk menghadapi tantangan hidupnya.

e. Liberasionisme Pendidikan

Liberasionisme pendidikan adalah pemikiran pendidikan yang  menganggap

bahwa pengetahuan adalah alat yang diperlukan untuk melakukan pembaharuan/

perombakan sosial (O’neil,2001). Liberasionisme pendidikan menghendaki

kebebasan personil di sekolah secara maksimal dengan mengangkat kondisi-

kondisi yang lebih berkemanusiaan dan memanusiakan dalam masyarakat luas

(O’neil,2001). O’neil membagi corak liberasionisme pendidikan menjadi tiga

yakni liberasionisme reformis, radikal dan liberal (O‘neil,2001).

Pendidikan harus mampu mengasah kemampuan siswa menganalisis

persoalan soaial yang ada secara ilmiah dan rasional dengan segala kebebasannya

untuk mewujudkan perubahan tatanan sosial yang lebih mapan.

f. Anarkisme Pendidikan

Anarkisme pendidikan adalah pemikiran pendidikan yang bertujuan

membawa pembaharuan/perombakan berskala besar dan segera di masyarakat



dengan cara radikal menghilangkan pesekolahan wajib/ formal. Pemikiran ini

beranggapan bahwa pendidikan adalah sebuah fungsi alamiah dari kehidupan

sehari-hari dalam lingkungan sosial yang rasional dan produktif (O’neil, 2001).

Anarkisme menghendaki pendidikan tanpa kekangan sistem persekolahan, dan

setiap individu berhak menentukan sendiri secara bebas perihal posisi hidupnya.

Bagi pemikiran ini pendidikan tidak sama dengan sistem persekolahan yang

cenderung kaku dan memenjara kebebasan anak untuk berekspresi dan berkreasi

secara utuh. Berkaitan dengan pemikiran ini maka muncullaah pernyataan

“sekolah sebagai candu” atau “sekolah sebagai penjara”, atau tema-tema tentang

pembebasan dalam wacana dan praktik pendidikan.

Tipologi lain adalah yang dikemukakan oleh Ellis, Cogan dan Howey

sebagaimana dikutip Muhaimin (2004) membagi tipologi pemikiran pendidikan

ke dalam dua kelompok yakni tradisional dan kontemporer. Tipologi tradisional

terdiri dari Perenialism dan Essentialism, sedangkan yang termasuk dalam

tipologi kontemporer adalah Progressivism, Recontructionism dan

Existentialism. Secara terperinci Muhaimin mendeskripsikan tipologi tersebut

seperti dalam tabel 2.



Tabel 2
Pandangan Umum Pemikiran Pendidikan

MAZHAB
PEMIKIRAN
PENDIDIK-

AN

TUJUAN
PENDIDIKAN

KURIKULUM
DAN METODE

PERANAN
GURU

PERANAN
SEKOLAH

1 2 3 4 5

Perenialism Membantu
siswa
menemukan
kembali dan
menginternalis
asi kebenaran
(uni- versal
dan kon- stan)
masa lalu.
Penyerapan
dan
penguasaan
fakta-fakta dan
informasi.

Kurikulum
subject cen –
tered-disiplin
ilmu meliputi:
kesusasteraan,
matematika,
bahasa, ilmu
sosial dan se-
jarah.
Metode: kaji- an
terhadap buku-
buku besar yang
membahas
peradaban Barat
melalui
membaca dan
diskusi.

Ahli da- lam
bidangnya,
punya
kemampu-
an bidang
keguruan ,
tidak suka
mencela/
menyalahkan
pemilik
kewenangan.
Sebagai
pendisiplin
mental dan
pemimpin
moral dan
spiritual.

Wahana
pelatihan elit
intelek- tual.
Wahana alih
elitintelek-
tual dan
kebenaran
kepada
generasi
penerus
(siswa).
Wahana
penyiapan
siswa untuk
hidup.

Essentialism Menyampaika
n warisan
budaya dan
sejarah seputar
inti pe-
ngetahuan
yang
terakumulasi
begitu lama
dan
bermanfaat
untuk
diketahui
semua siswa.
Siswa mampu
menyerap ide-

Kurikulum:
Subject cen-
tered.
Tingkat dasar
ditekankan pa-
da ketrampilan
membaca,
menulis dan
matematika
sains, ilmu
sosial, bahasa
dan kesusaste-
raan.
Metode: me-
nekankan pa-da
pengem-bangan

-Master of
particular
subject.
-Model yang
patut ditiru.
-pemilik
kewenangan
di bidang
keahlian/
vaknya.
-Teladan
nilai-nilai
idaman.

-Wahana pe-
nyimpanan
dan alih
warisan bu-
daya dan
sejarah
kepada ge-
nerasi
penerus.
-Wahana
mempelajari
pengetahuan
katerampilan
sikap dan
nilai untuk
menjadi
warga yang
berguna di



ide. mind siswa dan
ke-sadaran akan
dunia fisik
sekitarnya.

masyarakat.

bersmbung ...

lanjutan ...

1 2 3 4 5

Menekankan
penguasaan
fakta dan kon-
sep dasar tent-
tang bidang-
bidang esensial

.

Progressivi
s-me

-Siswa memiliki
ketrampilan, alat
dan pengalaman
sosial (interaksi
dengan lingkung-
an).
Siswa memiliki
kemampuan
problem solving
(personal mau-pun
sosial).

Kurikulum :
-Dibuat dari
pengalaman
personal  dan
sosial siswa.
-Ilmu sosial
sebagai bidang
inti untuk
problem  sol-
ving.
-Ketrampilan
komunikasi,
proses matema-
tik, scientific
inqiry secara
interdisipliner
sebagai alat pro
blem solving.
-Buku sebagai
alat proses be-
lajar bukan
sumber
pengetahuan
pokok .
Metode:
Scientific
inquiry dan
problem
solving.

-Pembim-
bing dalam
proyek dan
aktivitas
problem sol
ving.
-Challanger
dan inquiry
leader.
-Harus sa-
bar, fleksi-
bel, inter-
disipliner,
cerdas dan
kreatif.

-Miniatur
masyarakat
luas.
-Laborato-
rium belajar
kehidupan.
-Model ker-
ja yang
demokratis.

Reconstruc
-tionisme

-Siswa memiliki
kesadaran pro-
blem sosial, poli-
tik,ekonomi.
-siswa mem-
punyai ketram-
pilan untuk
memecahkan

Kurikulum :
-Bidang kajian
meliputi per-
soalan sosial,
politik dan
ekonomi.
-Problem sosial
dan personal

-Membuat
siswa sadar
persoalan
manusia
-Project
director
dan
research

-Perantara
utama bagi
perubahan
sosial,politik
,ekonomi
dalam
masyarakat.



problem tersebut. siswa sen-diri. teacher
bersambung...

lanjutan ...

1 2 3 4 5

-Membangun ta-
tanan masyarakat
baru.

Metode :
Scientific in-
quiry sebagai
metode kerja
problem sol-
ving.

. -mengem-
bangkan in-
sinyur sosial.

Existentialis-
me

Siswa mengem-
bangkan potensi-
nya masing-
masing untuk
mencari jati diri-
nya.

Kurikulum :
-Secara umum
tidak ada pene-
tapan kuriku-
lum, karena se-
tiap individu
memiliki
kebutuhan dan
minat tertentu
untuk dipenuhi.
-Menekankan
proses pemikir-
an reflektif.
-Ilmu sastra
dan seni seba-
gai mata
pelajaran pen-
ting untuk in-
trospeksi dan
refleksi.
Metode :
Mendorong
siswa
mengikuti
proyek-proyek
yang mem-
bantu mereka
untuk mengem-
bangkan
ketrampilan
dan
pengetahuan
yang
diperlukan.

-Pembim-
bing dan
stimulator
berfikir
reflektif
melalui
penggalian
pertanyaan-
pertanyaan
(inquiry).
-Bukan
pemberi
instruksi.
-Memiliki
kejujuran
ilmiah,
integritas
dan
kreatifitas.
-Figur yang
tidak men-
campuri per
Kembang-
an minat
dan bakat
siswa.

Sebagai
forum dialog
antar siswa.

Sumber: Muhaimin, 2004.



Tipologi yang dikemukakan oleh Ellis menggambarkan tipologi yang disusun

berdasarkan pemikiran dan praktik pendidikan yang ada. Pemikiran dan praktek

pendidikan yang digunakan dalam tipologi Ellis sangat berpengaruh bagi

pengembangan pemikiran dan praktek pendidikan dewasa ini. Tipologi tersebut

sangat diperlukan dalam mendesain pengembangan pemikiran pendidikan Islam

di masa mendatang meski tidak semua relevan dengan ruh pendidikan Islam.

Agar pengembangan pemikiran pendidikan Islam tidak terjebak oleh model

pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan as- Sunnah, diperlukan kajian

kritis dan integritas yang tinggi terhadap aqidah Islam. Untuk mengantisipasi hal

itu, Noeng Muhadjir dalam Muhaimin (2004) mengajukan paradigma filosofik

pendidikan Islami sebagai berikut :

a. Asumsi dasar yang perlu dipakai adalahpandangan realisme metaphisik
yang mengakui adanya keteraturan alam semesta sebagai ciptaan Allah,
dan filsafat yang mendukungnya adalah realisme metaphisik.

b. Postulasi ontologiknya: keteraturan tersebut tampil dalam eksistensi
kebenaran multifaset atau multistrata, yaitu eksistensi sensual, logik, etik
dan transenden yang paralel dengan ayat, isyarah, hudan, rahmah. Filsafat
yang secara eksplisit mengakui yang transenden adalah phenomenologi
dan realisme metaphisik. Filsafat yang secara Implisit mengakomodasikan
yang etik dan transenden adalah rasionalisme.

c. Postulat aksiologiknya: ilmu pendidikan itu normatif, sehingga perlu dan
harus diorientasikan kepada nilai atau “values” baik yang insaniyah
(berkembang bersama budaya manusia) dan yang Ilahiyah (diwahyukan).
Filsafat yang mendukung sama dengan yang diketengahkan pada postulat
ontologik.

d. Tesis epistemologik utama: wahyu adalah kebenaran mutlak.
e. Tesis epistemologik 1: karena dhaifnya akal budi manusia, maka

kebenaran yang dapat dijangkau oleh manusia dengan ilmunya hanyalah
kebenaran probabilitas.

f. Tesis epistemologik 2: wujud kebenaran yang dicapai dapat berupa
eksistensi sensual, logik, etik, atau transenden; atau dalam bahasa Qur’ani
dalam wujud kebenaran ayat, isyarah, hudan atau rahmah.

g. Tesis epistemologik 3: karena kebenaran yang dapat dijangkau manusia
adalah kebenaran probabilitas, maka model logika untuk pembuktian
kebenaran yang tepat adalah model logika probabilitas.

h. Tesis epistemologik 4: untuk pemahaman hubungan antar manusia dan
antara manusia dengan alam, sejauh tidak terkait pada nilai (baik yang
insaniyah maupun Ilahiyah) model pembuktian induktif probabilitas dapat
digunakan.



i. Tesis epistemologik 5: untuk pemahaman beragam hubungan tersebut di
atas, bila terkait pada nilai, model pembuktian deduktif probabilitas dapat
digunakan.

j. Tesis epistemologik 6: untuk menerima kebenaran mutlak nash, model
logika reflektif probabilitas dengan terapan tematik atau maudlu’i lebih
tepat digunakan.

Paradigma yang diajukan Muhadjir sejalan dengan pemikiran Al- Syaibany

(1979) yang memprioritaskan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kehidupan serta

mempertegas  prinsip, kepercayaan dan kandungannya sesuai dengan ruh (spirit)

Islam dengan berpegang teguh kepada aqidah dan syariat Islam. Paradigma yang

menghendaki pengembangan pemikiran dan praktek pendidikan yang

bersendikan pada paham Islam yang berkemajuan.

Pengembangan pemikiran pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ahli

pendidikan Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam

tipologi yakni klasik (tradisional) dan kontemporer (modern). Kedua tipologi ini

telah tumbuh dan berkembang sejak beberapa masa yang lalu.

Tipologi klasik senantiasa mengembangkan pemikiran pendidikannya pada

nilai-nilai yang abadi dari Al-Qur’an dan As- Sunnah secara utuh tanpa mengikuti

realitas perubahan zaman dengan  pendekatan tekstual. Penafsirannya terhadap

teks dilakukan dengan ketat yakni tafsir ayat Al-Qur’ad dengan ayat Al-Qur’an

atau ayat Al-Qur’an dengan Hadis\. Pengembangan pemikiran pendidikan Islam

dengan pola ini akan melahirkan praktek pendidikan yang eksklusif terhadap

realitas sosial yang berkembang. Demikian pula dalam pengembangan keilmuan,

pola inni akan melahirkan dikotomi keilmuan dan persoalan dalam menghadapi

perkembangan teknologi.

Tipologi pemikiran pendidikan Islam kontemporer senantiasa

mengembangkan pemikiran pendidikan yang berorientasi kekinian dan masa

depan, merespon dinamika sosial dengan cara melakukan kontekstualisasi teks.



Fadl (2005) menyebutnya dengan tipologi moderat, dan Rahman (dalam Amal,

1987) menyebutnya dengan tipologi  modernisme klasik atau neo modernisme

yang sama-sama merespon dinamika zaman.

Assegaf (2014) menyebutnya dengan pemikiran model pendidikan Hadhari,

yakni konsep pendidikan dengan menginternalisasi nilai dan prinsip umum yang

mendasari kemajuan yang meliputi pertunjuk wahyu, nilai-nilai kenabian dan

spirit masa keemasan, tanpa mengesampingkan terhadap pentingnya merespon

isu-isu kontemporer. Konsep tersebut mengandung pengertian model

pengembangan pendidikan berbabasis Islam berkemajuan karena berbasis wahyu

dan semangat kemajuan Islam masa lalu untuk memberikan pencerahan di masa

kini dan mendatang.

Sehubungan dengan perkembangan pemikiran pendidikan di Barat maupun

pemikiran pendidikan Islam, Amin Abdullah mencermati empat tipologi

pemikiran pendidikan Islam: tekstualis Salafy, tradisional mazhabi, modernis dan

neo modernis (Muhaimin, 2004). Secara singkat keempat tipologi tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Tekstualis Salafy

Tipologi tekstualis Salafy berupaya memahami  ajaran Islam dalam Al-

Qur’an dan al- sunnah dengan cara melepaskan diri dan kurang begitu

mempertimbangkan situasi konkrit dinamika pergumulan masyarakat muslim

yang mengitarinya. Pemahamannya terhadap teks adalah pemahaman dengan

tanpa menggunakan pendekatan keilmuan atau disebut dengan pendekatan

tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa model tekstualis salafy lebih bersikap

regresif dan konservatif.



Apabila dikaitkan dengan pemikiran (filsafat) pendidikan Islam, model

tekstualis salafi lebih dekat dengan mazhab perenialisme dan essensialime.

Parameter perenial-tekstualis salafy terutama dilihat dari wataknya yang yang

regresif karena ingin kembali kepada ke masyarakat salaf/ masa lalu.

Sedangkan parameter esensial-tekstualis  salafy adalah watak konservatifnya

untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai yang diyakini abadi, tanpa

adanya verifikasi, falsifikasi dan kontekstualisasi. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwa tipologi tekstualis salafy berupaya menghadirkan struktur

masyarakat salaf sebagai parameter untuk menjawab tantangan dan perubahan

zaman dan era modernitas. Nashir (2013) menyebutnya sebagai fenomena

cetak ulang (reproduksi) gerakan salafiyah dalam konteks saat ini.

b. Tradisionalis Maz\habi

Model ini berusaha memahami ajaran dan nilai mendasar dalam Al-

Qur’an al-sunnah al-s\ah>ihah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam

klasik, dengan keyakinan bahwa hasil pemikiran ulama terhadulu dianggap

sudah pasti atau absolut tanpa mempertimbangkan dimensi historisnya untuk

diterapkan di masa kini. Kitab kuning klasik menjadi rujukan pokok dan sulit

keluar dari mazhab pemikiran keislaman yang telah terbentuk berabad lalu.

Tipologi pemikiran ini menonjolkan wataknya yang tradisional dan

mazhabi. Karena wataknya yang tradisional tersebut, maka dalam

pengembangan pemikiran Islam Islam lebih tipologi ini merupakan upaya

mempertahankan pewarisan nilai, tradisi dan budaya serta praktik sistem

pendidikan lama untuk diterapkan di masa kini tanpa memperhatikan aspek

relevansinya. Karena itu, tipologi ini juga dekat dengan perenialisme dan

essensialisme karena wataknya yang regresif dan monservatif.



c. Modernis

Tipologi pemikiran Islam modernis berusaha memahami ajaran dan nilai

dasar yang terkandung dalam Al-Qur’an dan al-sunnah dengan hanya semata-

mata mempertahankan mempertimbangakan kondisi dan tantangan sosio-

historis serta kultur yang dihadapi masyarakat muslim kontemporer (era iptek

dan modernitas) tanpa mempertimbangkan khazanah pemikiran terdahulu.

Obsesi pemikirannya adalah pemahaman langsung terhadap nash dan langsung

melompat ke peradaban modern.

Apabila dikaitakan dengan konteks pengembangan pemikiran (filsafat)

pendidikan, tipologi modernis lebih dekat dengan progresifisme yang

menghendako rekonstruksi pengalaman agar siswa dapat memenuhi tuntutan

lingkungannya. Namun dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran ini bukan

berarti sikap bebas dan modifikatifnya tanpa batas, namun terikat dengan

kebsolutan Tuhan.

d. Neo Modernis

Berbeda dengan modernis, Neo modernis berupaya mengikutsertakan dan

mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati

kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia teknologi moderen

dengan pendekatan keilmuan kekinian dalam memahami Al- Qur’an dan al-

sunnah. Jargon yang diusung adalah “al- muha>faz}ah ‘ala> al-qadi>>m as-

s}a>lih wa al-akhzu bi al-jadi>d al-as}lah”, yakni memelihara hal-hal yang

baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

Jika dikaitkan dengan konteks pengembangan pendidikan, maka tipologi

neo modernis mengandung unsur perenialisme-konservatifisme, yakni nsikap

regresif dan konservatif terhadap nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai insani yang



telah ada. Bedanya dengan tipologi modernis, Neo modrnis lebih kritis karena

ada upaya kontekstualisasi dan falsifikasi yang bersifat komprehensif dan

integratif.

Muhaimin (2004), memberikan kritik bahwa tipologi di atas masih

berwawasan kependidikan masa lalu dan sekarang, kurang menyentuh wawasan

antisipasi masa depan. Oleh karena itu Muhaimin (2004) menambahkan

pemikiran Noeng Muhadjir tentang Rekonstruksi sosial yang berupaya

menjadikan pendidikan lebih antisipatif dan proaktif. Selengkapnya kelima

tipologi pemikiran pendidikan Islam tergambar sebagaimana tabel 3.



Tabel 3.
Tipologi Pemikiran Pendidikan Islam

No. Tipologi Parameter
Ciri

Pemikirannya
Fungsi

Pendidikan

(1) (2) (3) (4) (5)
1. Perenial-

Esensia-
lis Salafy

- Bersumber
dari Al-Qur’an
dan As-
Sunnah

- Konservatif
(mempertahan
kan dan
melestarikan
nilai-nilai era
salaf)

- Wawasan
kependidikan
Islam yang
berorientasi
masa silam
(era salaf)

- Menjawab
persoalan
pendidikan
Islam dalam
konteks
wacana Salafy

- Memahami
nash dengan
kembali ke
Salafy secara
tekstual

- Pemahaman
ayat dengan
ayat lain, ayat
dengan Hadis\,
Hadis\ dengan
Hadis\ dan
kurang adanya
pengembangan
dan elaborasi.

- Melestarikan
dan memper-
tahankan nilai
dan budaya
masyarakat
salaf, karena
dipandang
sebagai
masyarakat
ideal.

- Pengembangan
potensi dan
interaksinya
dengan nilai dan
budaya
masyarakat era
salaf.

2. Perenial-
Esensia
lis
Mazhabi

- Bersumber
dari Al-Qur’an
dan As-
Sunnah

- Regresif ke
masa pasca sa-
Lafi/klasik

- Konservatif
(mempertahan
kan dan me -
lestarikan
nilai-nilai dan
pemikiran para
pendahulunya
secara turun -
temurun).

- Menekankan
pada
pemberian
Syarh dan
hasyiah
terhadap pemi-
kiran
pendahulunya.

- Kurang ada ke
beranian
mengkritisistsi
mengubah sub-
stansi materi
pemikiran para
pendahulunya.

- Melestarikan
dan memperta-
hankan nilai dan
budaya serta
tradisi  dari
satugene-rasi ke
generasi
berikutnya.

- Pengembangan
potensi dan in-
teraksinya
dengan nilai dan
budaya masya –
rakat terdahulu.

(1) (2) (3) (4) (5)
Bersambung...

Lanjutan…



- Mengikuti
aliran,
pemahaman
dan pemikiran
terdahulu yang
dianggap
mapan.

- Wawasan ke-
pendidikan Is-
lam yang
tradisional dan
berorientasi
masa silam.

3. Modernis - Bersumber
dari Al-Qur’an
dan As-
Sunnah.

- Bebas modifi-
katif tapi ter-
kat oleh nilai-
nilai kebenar-
an universal
(Allah).

- Progresif dan
dinamis dalam
menghadapi
dan merespon
tuntutan dan
kebutuhan
lingkungannya

- Wawasan ke-
pendidikan
Islam kontem-
porer

- Tidak berke-
pentingan
untuk
mempertahan-
kan dan
melestarikan
pemikiran dan
sistem
pendidikan
para
pendahulu.

- Lapang dada
dalam meneri-
ma dan mende-
ngarkan pemi-
kiran pendidik-
an dari mana-
pun dan siapa-
pun untuk ke-
majuan pen -
didikan Islam.

- Selalu menye-
suaikan dan
melakukan
penyesuaian
kembali
pendidikan
Islam dengan
tuntutan
perubahan

- Pengembangan
potensi individu
secara optimal.

- Interaksi poten-
si dengan tun –
tutan dan kebu-
tuhan lingkung-
annya.

- Rekonstruksi
pengalaman
yang terus
menerus agar
dapat berbuat
sesuatu yang in-
telegen dan
mampu
melakukan pe-
nyesuaian kem-
bali dengan tun-
tutan dan kebu-
tuhan
lingkungannya.

(1) (2) (3) (4) (5)

sosial dan
perkembangan
iptek

4. Perenial-
Esensiali

- Bersumber da-
ri Al-Qur’an

- Menghargai pe-
mikiran pen-

- Pengembangan
potensi.

Bersambung...

Lanjutan…



s
konteks-
tual
Falsi-
fikasi

dan As-
Sunnah

- Regresif dan
konservatif de-
ngan
melakukan
kontekstuali-
sasi dan uji
falsifikasi.

- Rekonstruktif
yang kurang
radikal.

- Wawasan
kependidikan
Islam concern
terhadap ke-
sinambungan
pemikiran
pendidikan Is-
lam dalam me-
respon tuntut-
an perkemba-
ngan iptek dan
perubahan so-
sial yang ada.

didikan Islam
yang berkem-
bang pada era
salaf klasik dan
pertengahan,

- Mendudukkan
pemikiran
pendidikan Is-
lam era salaf
dan klasik serta
pertengahan da-
lam konteks
ruang dan
zamannya un-
tuk difalsifikasi.

- Rekonstruksi
pemikiran pen-
didikan Islam
terdahulu yang
dianggap kurang
relevan dengan
tuntutan dan
kebutuhan era
kontemporer.

- Interaksi poten-
si dengan tuntut
an dan
kebutuhan ling-
kungannya.

- Melestarikan
nilai-nilai
Ilahiyah dan in-
saniyah
sekaligus
menumbuhkem-
bangkannya da-
lam konteks
perkembangan
ipteks dan pe-
rubahan sosial
yang ada.

5. Rekon-
struksi
Sosial

- Bersumber da-
ri Al-Qur’an
dan Al-Sunnah

- Progresif dan
dinamis.

- Rekonstruksi
sosial ber-
kelanjutan
yang dibangun
dari bottom
up, grass root
dan plurslisme.

- Tidak menampil
kan konstruk
tertentu yang
close ended, tapi
konstruk yang
terus di-
kembankan
bolak-balik
antara empiri
dan konsep teo-
ri.

- Menumbuhkan
kreativitas
peserta didik
secara ber-
kelanjutan.

- Memperkaya
hazanah budaya
manusia,
memperkaya isi
nilai-nilai insani
dan ilahi.

(1) (2) (3) (4) (5)

- Wawasan
kependidikan
Islam yang
proaktif dan
antisipatif da-
lam meng-
hadapi perce-
patan
perkembangan
iptek, tuntutan

Rekonstruksi
sosial post-
paradigmatik
atau paradigma-
nya terus di-
kembangkan.

- Komitmen ter-
hadap pengem-
bangan kreativi-
tas yang ber-

- Menyiapkan
tenaga kerja
produktif serta
mengantisipasi
masa depan atau
memberi corak
struktur kerja
masa depan.

- Ketiga fungsi
tersebut intinya

Bersambung.
..

lanjutan…



perubahan
yang tak ter-
duga dan
eksponensial
atau berorien-
tasi ke masa
depan.

kelanjutan.
- Dalam

menghadapi ke-
ragaman budaya
moral hidup di-
tampilkan dalam
a fair justice dan
mampu
membuat over-
lapping
concesus tata
nilai.

untuk me-
ngembangkan
manusia agar
menjadi cakap
atau kreatif
untuk selanjut-
nya mampu ber-
tanggungjawab
terhadap
pengembangan
masyarakatnya.

Sumber: Muhaimin, 2004.

Uraian mengenai tipologi pemikiran di atas nampak jelas dilakukan dengan

pendekatan filosofis, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran pendidikan Islam

dapat juga disebut dengan pemikiran filsafat pendidikan Islam.

E. Landasan Teori

Penelitian ini adalah penelitian tentang orang (subyek) yakni pimpinan pesantren

yang didasarkan pada paham kegamaan dan pemikiran pendidikannya serta makna

tindakannya dalam merespon faktor eksternal seperti kebutuhan masyarakat akan

pendidikan, pranata sosial, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan

sebagainya. Respon pimpinan pesantren dalam bentuk tindakan terhadap realitas

eksternal tersebut telah melahirkan dinamika pendidikan pesantren yang berbeda pula.

Untuk menganalisis data tentang paham keagamaan salafi, peneliti menggunakan

teori yang dikemukan teori tentang tipologi paham keagamaan Salafy yang dikemukan

oleh para ahli berdasarkan klasifikasi dari aspek sifat dan orientasinya gerakannya

sebagaimana table 1.

Untuk menganalisis data fenomena tentang pengembangan pemikiran pendidikan

Islam, peneliti menggunakan teori tipologi pemikiran pendidikan yang dikemukan oleh



Amin Abdullah dan Noeng Muhadjir sebagaimana tipologi yang disusun Muhaimin

pada tabel 2.

Sejalan dengan metode penelitian fenomenologi untuk menggali makna di balik

fenomena sosial pimpinan pesantren Salafy di wilayah Kabupaten Banyumas, maka

teori yang digunakan sebagai landasan kerja penelitian ini adalah  teori tindakan sosial

(sosial action) yang dikemukan oleh Max Weber. Teori tindakan sosial yang termasuk

dalam rumpun teori paradigma definisi sosial ini menyatakan bahwa suatu tindakan

manusia itu penuh dengan makna atau arti. Struktur sosial dan pranata sosial

merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial

(Wirawan, 2012). Weber dalam teorinya lebih meberikan perhatian pada teori-teori

tindakan berorientasi pada tujuan dan motivasi perilaku. Oleh karena untuk memahami

tindakan , makna dan motif yang ada harus digali secara mendalam.

Weber mengklasifikasikan tindakan berdasarkan konteks motif pelakunya menjadi

empat tipe tindakan, yakni tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi

nilai atau penggunaan rasionalitas nilai, dan tindakan berorientasi pada tujuan atau

penggunaan rasionalitas instrumental (Jones, 2010).

Teori tindakan sosial secara lebih rinci dikemukan oleh Hinkle sebagai berikut :

a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari
situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.

b. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mecapai tujuan-
tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.

c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedsur, metode serta
perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujauan-tujuan tersebut.

d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat
diubah dengan sendirinya.

e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan,
sedang dan yang telah dilakukannya.

f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul
pada saat pengambilan keputusan.

g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik
penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi,
sympathetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri (vicarious
experience) (Ritzer,1992).



Berdasarkan landasan terori di atas, peneliti telah mengkaji secara mendalam

terhadap tindakan sosial pimpinan pesantren dalam memaknai realitas eksternal dengan

cara mengkaji motif dan tujuan di balik tindakannya. Dengan mendalami motif dan

tujuan dari tindakan tersebut maka dapat diketahui makna tindakan sosialnya.




