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Mengenai kumpulan qosidah al madaih an 

nabawiyah yang dilantunkan oleh Said Aqil itu buah 

karya dari Syaikh Yusuf bin Isma’il an Nabhani bukan 

Isma’il an Nabhani sebagaimana yang diucapkan Said 

Aqil.  

Di saat umat Islam terpecah belah menjadi 

beberapa macam ideologi dan pemikiran di berbagai 

aliran, organisasi, partai politik maka umat Islam 

diharuskan untuk kembali bernaung di bawah golongan 

mayoritas, Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Kedepannya, sebagai organisasi para ulama Islam, 

NU memerlukan bukti bukan hanya klaim semata. 

 

Sarang, 21 Jumadal Ula 1434 H 

01      April        2013 M 
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 MUQODDIMAH 

 

  ن الرحيمبسم اهللا الر�

بن  دٍ م� نا ُ َ دِ يِّ ل اهللا سَ وْ سُ  رَ م َ�َ الَ ة والس� الَ هللا والص�  دُ مْ ا�َ 
 وَ  نْ مَ ه وَ بِ حْ َص  وَ  آِ' َ� اهللا وَ  دِ بْ قَ 

َ
 :أما بعد. هاال

Sebagaimana diketahui bahwa Hizbut Tahrir 

merupakan gerakan politik transnasional-global diluar 

sistem pemerintahan yang membawa visi dan misi 

tegaknya khilafah serta terealisasinya syari’at Islam 

dalam setiap lini kehidupan. Melalui visi dan misi idealis 

ini, tidak sedikit generasi kita yang menaruh simpati, 

terpesona dan akhirnya menjadi kader dan pengikut 

setia Hizbut Tahrir dengan tanpa menyadari bahwa di 

balik visi dan misi tersebut, sebenarnya terdapat sekian 

banyak pemikiran, ideologi dan fatwa hukum Hizbut 

Tahrir yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lurus, 

murni dan asli seperti yang diajarkan oleh Rasulullah 

SAW, sahabat dan para ulama salaf. 

Fakta sejarah telah mencatat, mereka mereduksi 

dan mendistorsi agama Allah SWT serta memasarkan 

kebathilan-kebathilan. Kelompok yang didirikan oleh 

Taqiyuddin an-Nabhani (1326-1397 H/ 1908-1977 M) di 
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Palestina yang pernah menjadi anggota partai sosialis 

kiri yang beraliran komunis-marxis ini, juga kerap kali 

mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang menentang 

agama. Dari sini, kemudian mereka menjadi obyek 

penyesatan dan kritik dari berbagai elemen umat Islam. 

Tulisan ini hadir bukan bermaksud untuk 

menyudutkan Hizbut Tahrir atau menambah 

perpecahan dan firqoh dikalangan ummat Islam, akan 

tetapi kehadirannya untuk mengungkap sebuah fakta 

kebenaran akidah serta mengajak kembali ke dalam 

naungan Islam yang benar ala Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Berikut ini, sebagian penyimpangan konsep 

ideologis Hizbut Tahrir (HT), diantaranya; 

 

Konsep Mengingkari Qodlo’-Qodar; 

(Taqdir Allah Terhadap Perbuatan Ikhtiyari Manusia) 

Dalam kitabnya asy-Syakhshiyyah al Islamiyyah 

Taqiyuddin an-Nabhani menulis: 

َقَضاِء بَِها 
ْ
 َدَخَل لِل

َ
َقَضاِء َو ال

ْ
 َدَخَل لََها بِال

َ
ْفَعاُل ال

َ
أل

ْ
وَهِذهِ ا

ْي َقاَم بَِها بِإَِراَدتِِه َواْخِتيَارِهِ وََ�َ ذلَِك  ِ
�

Gِإلنَْساَن ُهَو ا
ْ
ن� ا

َ
ِأل

لَقَضاءِ 
ْ
َْت ا

َ
L تَْدُخُل 

َ
ِالْخِتَياِرَيَة ال

ْ
ْفَعاَل ا

َ
أل

ْ
الشخصية [. فَإِن� ا

  ]ST-SV: اإلسالمية
“Segala perbuatan manusia tidak terkait dengan 

Qadla Allah SWT, karena perbuatan tersebut ia 

lakukan atas inisiatif manusia itu sendiri dan dari 

ikhtiarnya. Maka semua perbuatan yang 
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Menurutnya, konsep ukhuwah islamiyah dan 

wathoniyah harus selalu bareng bersama, dua-duanya 

nomer satu dan disinergikan. Bicara islam berarti bicara 

Indonesia dan bicara kebangsaan. Demikian ini 

termasuk rentetan dari pada kampanye pluralisme, 

sekulerisme dan liberalisme. Kalau dia mengatakan 

bahwa ini adalah konsep dan cita-cita Mbah Hasyim 

Asy’ari itu adalah pembohongan besar. Karena beliau 

tidak pernah mempunyai konsep yang mengarah ke 

kufur itu. 

Begitu juga dengan lancang dan gegabah dia 

mengganti lafadz taqwa dalam ayat wata’awanu alal 

birri wat taqwa dengan alal birri wal ihsan. Ini bagian 

dari kampanye dalam memasarkan ideologi pluralisme 

agama yang menilai sebuah kebenaran dilihat dari 

seberapa orang tersebut melakukan kebaikan, baik 

kebaikan itu bersumber dari orang Islam ataupun orang 

kafir, orang kafir bisa masuk surga selama mereka 

melakukan kebaikan dan kebajikan. tidak memandang 

dari segi ketaatan dan ketakwaan seseorang kepada 

Allah SWT. 

Pada bagian akhir,dia mengkritik habis-habisan 

salafi-wahhaby yang membid'ahkan amalan-amalan 

warga NU, mengkafirkan warga NU, padahal setahun 

yang lalu dia menerima sebidang  tanah sekitar 6 hektar 

dari Wahhaby di Desa Mekarsari Kecamatan Maleber 

Kabupaten Kuningan, ada hubungan apa sebenarnya 

Said Aqil dengan Salafi-Wahhaby,,,?! 
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ulama Syiria seperti Syaikh Wahbah Zuhaili, Syaikh 

Abdurrahman Kaftaro, Syaikh Hasan ‘Ithr, Syaikh Ali ash-

Shobuni, Syaikh Badruddin Hasun dan lain-lainnya. Dia 

mengatakan bahwa ulama-ulama tersebut pintar dan 

tidak ada bandingannya di Indonesia, tapi mereka tidak 

pernah berdakwah secara luas (indzar  amman) di 

tengah-tengah masyarakat. 

Disini Said Aqil mengabaikan fakta dan berpura-

pura lupa bahwa mereka sebenarnya juga telah 

melakukan dakwah namun mereka dibatasi dan dimata-

matai oleh sistem pemerintahan sosialis di negara 

tersebut. 

Kitab-kitab salaf yang selama ini menjadi rujukan 

dan pegangan pesantren dan masyarakat NU pun tak 

luput jadi sasaran kritiknya dengan menyatakan bahwa 

pesantren hanya mengajarkan kitab-kitab kecil dan 

mudah seperti Khulashoh Nuril Yaqin, Ngaqidatul 

Ngawam (cara baca Said Aqil) dan Tuhfatus Shibyan 

tidak mau mempelajari kitab-kitab besar.  

Dia pamer telah mempelajari kitab-kitab seperti al 

Kamil fit Tarikh, Tarikh at Thobari. Ajakan dia untuk 

mempelajari kitab-kitab tarikh besar tersebut karena di 

dalamnya terdapat penambahan-penambahan riwayat 

dari kelompok Syi’ah yang menyudutkan posisi 

shahabat. Ini juga telah diakui oleh Imam ath Thobari 

sendiri bahwa beliau hanya sekedar menukil saja, dan 

inilah yang dimanfaatkan oleh Said Aqil dalam 

mengkritisi para shahabat, yang merupakan ciri khas 

orang-orang syi’ah. 
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mengandung unsur kesengajaan dan kehendak 

manusia tidak masuk dalam ruang lingkup qadla” 

(asy-Syakhshiyyah al Islamiyyah vol I hal 94-95) 

ن� 
َ
 َ�َ أ

X
َالِل يَُدل ُهَدى َوالض�

ْ
ُعُقْوَبِة بِال

ْ
ِو ال

َ
َمثُْوَبِة أ

ْ
َفتَْعِليُْق ال

يَْسا ِمَن اهللا
َ
لَعبِْد َول

ْ
َالَل ُهَما ِمْن فِْعِل ا ِهَدايََة َوالض�

ْ
  .ال

“Jadi menggantungkan adanya pahala sebagai 

balasan terhadap kebaikan dan siksaan sebagai 

balasan dari kesesatan, menunjukkan bahwa 

kebenaran dan kesesatan adalah perbuatan 

murni manusia itu sendiri, bukan berasal dari 

Allah”. (Nidham al-Islam hal 22). 

Menurut pandangan kami, Ucapan ini bertentangan 

dengan al-Qur’an, hadits Nabi SAW, ketetapan ulama 

dan logika normal. Allah SWT berfirman:  

رَُه َيْقِديًرا  ٍء َفَقد� ْaَ �bُ الفرقان[وََخلََق :d[ 

“Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan 

Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan 

serapi-rapinya.” (QS. Al-Furqaan: 2) 

 ]Sg: الصافات[َواهللا َخلََقُكْم َوَما َيْعَملُون 

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan 

apa yang kamu perbuat itu”. (QS. Ash-Shaffat: 96) 

ٍء َخلَْقنَاُه بَِقَدٍر  ْaَ �bُ القمر[إِن�ا :TS[ 
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 “Sesungguhnya Kami (Allah SWT) menciptakan 

segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Qomar: 

49).  

Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 ] رواه ا�اكم واmيهlّ [ .ن� اهللا َصانٌِع �bُ َصانٍِع وََصنَْعِتهِ إِ 

"Allah pencipta setiap pelaku perbuatan dan 

perbuatannya" (HR. Al-Hakim dan al- Baihaqi) 

Al-Imam Abu Hanifah dalam al Fiqh al Akbar 

berkata:  
آل

ْ
 pِ ا

َ
ْغيَا َوال Xrا pِ يَُكْوُن 

َ
 بَِمِشيْئَِتِه َوال

�
ٌء ِاال ْaَ ِخَرِة

ِمِه َوقََضائِِه َوَقَدرِهِ 
ْ
 ]dSص  yالفقه األكw ج [وَِعل

“Tidak ada satupun di dunia maupun di akhirat 

terjadi kecuali dengan kehendak, pengetahuan, 

penciptaan dan ketentuan-Nya”. (al Fiqhu al 

Akbar vol 1 hal 29) 

Tentang perbuatan hamba, beliau berkata: 

ِمِه َوَقَضائِِه 
ْ
َها بَِمِشيْئَِتِه وَِعل

X
 َخاِلُقَها َوِ|َ ُ}

َ
َواهللا َيَعا{

 ]~~ص yج  –الفقه األكw [َوقََدرِهِ 

 “Dan Allah lah Dzat yang menciptakan seluruh 

pekerjaan hamba-Nya dengan kehendak, 

pengetahuan, penciptaan dan ketentuan-Nya”. 

Secara logika normal asumsi Hizbut Tahrir pun tidak 

bisa dinalar.  Mereka menjadikan Allah SWT tunduk, 

lemah dan terkalahkan dengan terjadinya sesuatu di 
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diperuntukkan sebagai pure bagi penganut Hindu, 

demikian dan seterusnya. Dia juga berpidato dalam 

peringatan Arba’in kelompok Syi’ah di Malang dan 

Surabaya dan  peringatan Karbala di Jakarta dengan 

tanpa malu dia mengaku sebagai pengikut Syi’ah. 

Begitu juga pada Musyawarah Nasional (Munas) 

Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2012 di 

Pondok Pesantren Kempek Cirebon menurut cerita salah 

satu kiai peserta Munas dan Konbes tersebut ditemukan 

di depan masjid sangat mencolok Posko Kesehatan 

lengkap dengan ambulan salib Ukrida.  Di kamar-kamar  

mandi juga ditemukan banyak salib. Konon kamar-

kamar mandi tersebut dibangun oleh pihak salib. 

Tokoh yang pernah mengusulkan pembubaran 

Depag RI yang keberadaannya dianggap mengkotak-

kotak islam itu dengan lancang dan tak beradab,  

menghina shahabat dengan mengatakan bahwa 

shahabat tidak pintar semua. Ini omongan yang sangat 

kurang ajar dan tidak pantas diucapkan. Walaupun ini 

benar, namun omongan tersebut tidak layak untuk 

disampaikan di forum umum, dan juga bukan untuk di 

buat bahan kritikan dan diskusi.  

Penghinaan semacam ini bukan kali ini saja dia 

lakukan. Dulu dia pernah mengatakan bahwa Sayyidina 

Utsman pikun, menghambur-hamburkan uang untuk 

keluarganya dan melakukan nepotisme. Inilah ciri khas 

kelakuan syi’ah. 

Kader NU yang tidak menghukumi kafir non muslim 

itu tambah menjadi-jadi dengan mengkritik ulama-
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Ini adalah penafsiran model Muhammad Abduh 

yang mengartikan Ababil dengan penyakit cacar. 

Begitu juga dalam menafsirkan penggalan ayat 

“Falaulaa nafaro min kulli firqotin...” dia mengartikan 

bahwa liyatafaqquh fiddin disini bukan mendalami 

akidah dan syari’at yang menurutnya dalam NU sudah 

final, namun yang harus didalami dan dikembangkan 

adalah intelektual, budaya, ilmu pengetahuan, 

peradaban, martabat, harkat, pola hidup dan pola pikir. 

bukan pengembangan akidah, syari’at, itu sudah selesai. 

Ini merupakan omongan yang berbahaya karena 

mengandung pendangkalan akidah dan syari’at.  

Dia menambahkan bahwa dakwah harus bisa 

menyentuh ke semua lapisan masyarakat tanpa 

memandang suku, agama dan ras (indzaron ‘amman). 

Ini juga merupakan bagian dari misinya dalam 

mempublikasikan ajaran-ajaran pluralisme, sekularisme, 

liberalisme warisan Gus Dur.  

Pernyataan tersebut pernah dibuktikan, dengan 

tanpa canggung dia berkhotbah dalam acara misa 

Kristiani di sebuah gereja di Surabaya. Dengan 

background belakangnya salib patung Yesus dalam 

ukuran yang cukup besar. Beritanya pun dimuat majalah 

Aula milik warga NU, dia pernah melontarkan gagasan 

liberalnya yaitu merencanakan pembangunan gedung 

bertingkat, dengan komposisi lantai dasar akan 

diperuntukkan sebagai masjid bagi umat Islam, 

sedangkan lantai tingkat satu diperuntukkan sebagai 

gereja bagi umat kristiani, lantai tingkat dua 
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luar kehendak-Nya. Dengan demikian, berarti dalam 

kekuasaan Allah SWT bisa terjadi diluar kehendak-Nya. 

Inilah kerancauan berfikir mereka. Allah SWT berfirman: 

 َفْعلَُموَن 
َ

َ�َ ا��اِس ال
ْ
ك

َ
ِكن� أ

َ
ْمرِهِ َول

َ
َواهللا َ�ِلٌب َ�َ أ

 ]dy: يوسف [

“Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengakuinya”. (QS. Yusuf: 

21) 

�ِ رَب�  ِ� َونُُسِ� َوَ َْياَي َوَمَماِ� ِهللا
َ

َعالَِمَ� قُْل ِإن� َصال
ْ
  *ال

َ
ال

ُمْسِلِمَ� 
ْ
ُل ال و�

َ
نَا أ

َ
ِمْرُت َوأ

ُ
ُ َوبَِذلَِك أ

َ
يَك ' ،  ygd: األنعام [َ�ِ

yg~[ 

“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, 

hidupku, dan matiku hanya milik Allah, Tuhan 

semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan 

demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan 

aku adalah orang yang pertama-tama 

menyerahkan diri (kepada Allah SWT)”. (QS. Al-

An’am: 162-163) 

Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa semua 

perbuatan ikhtiyari manusia merupakan ciptaan Allah 

SWT semata, manusia tidak punya kekuatan untuk 

melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan 

keinginannya kecuali dikehendaki dan ditakdirkan Allah 

SWT. Inilah aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang 

sebenarnya. Namun, Hizbut Tahrir mengingkari 
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eksistensi ayat tersebut di atas dengan mengadopsi 

asumsi bathil Mu’tazilah. 

Perlu diketahui, bahwa Ahlussunnah Wal-Jamaah 

itu terdiri dari Asy’ariyah dan Maturidiyah. Dalam 

konteks ini, al Imam Muhammad Murtadlo al Zabidi 

berkata dalam kitabnya Ithaf al Sadah al Muttaqin bi 

Syarh Ihya’ Ulumu al Din: 

 ذَ إِ 
ُ
  َق لِ طْ ا أ

َ
َ وَ  ةِ ن� السX  ُل هْ أ

ْ
 فَ  ةِ اعَ مَ ا�

ْ
  مْ هِ بِ  ادُ رَ مُ ال

َ
 ةُ رَ اعِ شَ األ

 وَ 
ْ
  ]gص  dإLاف السادة ا�تق� ج . [ةُ ي� دِ يْ رِ اتُ مَ ال

Apabila Ahlus Sunnah wal Jama’ah disebutkan, 

maka yang dimaksudkan ialah golongan 

Asy’ariyah dan Maturidiyah. 

Berkaitan dengan masalah Qodlo-Qodar kedua 

golongan tersebut sama-sama menetapkan adanya kasb 

ikhtiyari dalam perbuatan manusia. Imam Ibnu Kamal 

Basya al Maturidi dalam Kitab Masa’il Ikhtilaf Baina al 

Asy’ariyah wa al Maturidiyah berkata: 

 سْ المَ 
َ
 أ

َ
َة ة ل لَعبِْد يَُس�� ا��اِغيََة َعَ�َ

ْ
َقاَل الَماتُِريِْدي فِْعُل ا

لِفْعُل 
ْ
 َكْسبًا َوا

َ
ًقا ال

ْ
َِقّ يَُس�� َخل

ْ
ًقا َوفِْعُل ا�

ْ
 َخل

َ
َكْسبًا ال
ْشَعرِي. يَتَنَاَولُُهَما

َ
الِفْعُل ِعبَاَرٌة َعِن اِإلْ�َاِد َحِقيَْقًة : َوقَاَل األ

َمجَ 
ْ
 بِال

ً
ْسُب الَعبِْد يَُس�� فِْعال

َ
اِز َوِقيَْل َما َ�ُْوُز َيَفرXُد َو�

 َ�ُْوُز َيَفرXُد الَقاِدِر بِِه َفُهَو َكْسٌب 
َ

ٌق َوَما ال
ْ
  .الَقاِدِر بِِه َفُهَو َخل

Masalah kedua belas. Al Maturidi berkata: 

Perbuatan manusia dinamakan kasb, bukan 
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Irshad Manji dan Lady Gaga. Dia mengatakan “Ada satu 

juta Lady Gaga atau satu juta Irshad Manji, iman warga 

NU tidak akan berkurang, akhlaknya tidak akan rusak. 

Sejak dulu setan dan iblis selalu ada, ada Musa ada 

Fira’un, ada Muhammad ada Abu Jahal. Warga NU 

jangan khawatir dengan kedatangan Lady Gaga.” Ini 

merupakan tanda-tanda mengabaikan ajaran pokok 

Islam amar ma’ruf nahi munkar, menghilangkan ruh 

jihad. 

Sebagai bukti dia gemar mengungkap sejarah yang 

melecehkan para shahabat Nabi Muhammad SAW. 

Sayyidina Abu Bakar yang sudah mendapat gelar ash-

Shiddiq dikecam dan dihina, katanya “Abu Bakar tak 

punya integritas, Umar hanyalah putra mahkota yang 

berarti terpilihnya tidak lewat permusyawaratan tapi 

ditunjuk oleh Abu Bakar”. 

Dalam menafsiri ayat “wamaa kana al mu’minuna li 

yanfiruu kaaffah...” Said Aqil terlalu berani membuat 

penafsiran sendiri dengan mengatakan “tidak layak 

semua orang mukmin menjadi DPR, aktifis keluar rumah 

dan pegawai negeri, birokrat, TNI, Polri, PNS”.  

Begitu juga dalam menafsirkan ayat “waqul i’maluu 

fasayarollahu amalakum warosuuluhu wal 

mu’minuuna..” lafadz almu’minuun ditafsiri dengan 

media masa.  

Kelihatan sekali bahwa Said Aqil pro dengan Yahudi. 

Sehinggga dia menafsirkan lafadz al mu’minun dengan 

media masa yang mana media masa dikuasai dan 

dikendalikan oleh Zionis-Yahudi. 
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Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf sebagai 

biang kerok dan sumber konflik di tengah-tengah 

masyarakat.  

Said juga mengkritik ulama dan kiai yang hanya 

berdakwah di masjid-masjid saja. Dia lebih bangga kalau 

kiai-kiai tersebut berdakwah di Mabes Polri, Mabes TNI, 

Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, Kejaksaan, Undip, Unisula, SMA, kata 

Said, inilah arti sebenarnya dari ayat ‘’liyundziru 

qoumahum’’ yang sesungguhnya. 

Statemen seperti ini dulu juga pernah dia lakukan 

memprovokasi warga NU untuk melakukan “sterilisasi” 

masjid-masjid yang menurutnya berpotensi menjadi 

sarang kelompok puritan radikal. 

Selanjutnya dia mengatakan laisal islam aqidatan 

wa syari’tan fa hasbu walakinnal islam dinul ilmi wats 

tsaqofah, dinul adab wal hadloroh, dinut tamaddun wal 

insaniyah. 

Dalam statemen tersebut dengan sombongnya dia 

mengatakan bahwa akidah dan syari’ah warga NU sudah 

beres. Padahal ancaman aliran dan pemikiran sesat-

liberal seperti Syi’ah, liberalisme, pluralisme, 

sekularisme, salafi-wahhabi, MTA, HTI, LDII, sistem 

demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan lain-lain semakin 

massifnya mengepung akidah dan syari’ah masyarakat 

NU.  

Omongan semacam ini pernah dia lontarkan dalam 

acara Indonesian Lawyer Club di TV One, Jakarta, Rabu 

malam 16 Maret 2012, dalam menyikapi kedatangan 
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menciptakan. Perbuatan Allah dinamakan 

menciptakan bukan kasb. Tetapi, berbuat 

mencakup keduanya. Al Asy’ari berkata: 

Perbuatan adalah ungkapan dari mewujudkan 

dari tidak ada menjadi ada secara hakikat. 

Sedangkan perbuatan hamba dikatakan 

perbuatan secara metafora saja. Ada yang 

berpendapat, bahwa perbuatan yang dapat 

dilakukan sendiri oleh Allah, disebut menciptakan. 

Sedangkan perbuatan yang tidak dapat dilakukan 

sendiri oleh Allah, dikatakan kasb. 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui 

perbedaan antara keduanya terjadi dalam menyikapi 

makna fi’lu (perbuatan). Menurut al Asy’ari, fi’lu secara 

hakiki bermakna mewujudkan suatu dari tidak ada 

menjadi ada, dan ini hanya milik Allah. Sedangkan 

manusia dikatakan berbuat (ber fi’lu) hanya secara 

majazi. Kalau al Maturidi berpendapat bahwa fi’lu 

secara hakiki dapat dikatakan kepada Allah yang 

menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan 

dapat dikatakan kepada makhluk yang melakukan kasb. 

Selanjutnya, Imam al Iji mengatakan bahwa 

Jabriyah, Mu’tazilah (yang dalam hal ini diikuti Hizbut 

Tahrir), Syi’ah, Khowarij, Murji’ah, Najjariyah, 

Musyabbihah adalah golongan yang sesat dan sabda 

Nabi Muhammad SAW semua masuk neraka. Sedangkan 

firqoh an Najiyah yang dikecualikan dari kelompok di 

atas yaitu golongan yang disebutkan oleh Nabi 

Muhammad SAW sebagai golongan yang berpegang 

teguh dengan ajaranku dan shahabatku. Mereka adalah 
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golongan Asy’ariyah dan generasi salaf dari ahli hadits 

dan Ahlussunnah wal Jama’ah, madzhab mereka bersih 

dari bid’ah kelompok-kelompok sesat tersebut. 

يَْعة َوا ََواِرج َوالُمرِْجئَة َوا��َجاِري�ة  ة َوالِشّ
َ
ل فَهِذهِ أْي الُمْعَ¡ِ

يْن قَاَل ِفيِْهْم رَُسْوُل  ِ
�

Gة ا
�
ي�ة والُمَشِبَّهة ِ|َ الِفَرُق الَضال ِwََْوا�

ا الِفْرقَة ا��اِجيَة م�
َ
ُهم pِ ا��اِر َوأ

X
م ُ}

�
 اهللا ص£� اهللا َعلَيِْه وََسل

نَا َعلَيِْه 
َ
الُمْستَثْنَاة اGِيْن َقاَل ِفيِْهم ُهُم اGِْفَن َ�َ َما أ

ْهُل 
َ
ِعْ� َوأ لَف ِمَن الُمَحِدّ َشاِعَرة َوالس�

َ
ْصَحاِ¥ َفُهُم األ

َ
َوأ

ء
َ
ن�ِة َوا�ََماَعِة َوَمْذَهبُُهْم َخاٍل َقْن بَِدِع هُؤال Xالس.  

Kelompok-kelompok ini, yaitu Mu’tazilah, Syi’ah, 

Khowarij, Murji’ah, Najjariyah, Jabriyah, dan 

Musyabbihah, merupakan kelompok sesat yang 

telah disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai 

mereka, semuanya masuk ke neraka. Adapun 

golongan yang selamat, yang dikecualikan dari 

kelompok-kelompok tersebut yang disabdakan 

oleh Rasulullah SAW, golongan yang berpegang 

teguh dengan ajaranku dan ajaran para 

shahabatku, mereka adalah golongan Asy’ariyah 

dan generasi salaf dari ahli hadits dan 

Ahlussunnah wal Jama’ah, madzhab mereka 

bersih dari bid’ah-bid’ah kelompok-kelompok 

sesat tersebut. 

Para syabab HTI juga harus paham dan teliti, bahwa 

memang benar sebagian ulama ada yang menyamakan 
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Gelar Doktor tersebut, dianugrahkan oleh Rektor 

UIN Malang, Dr. Imam Suprayogo, tokoh pemuja Gus 

Dur itu, karena menganggap bahwa Menteri Agama ikut 

andil dalam mengembangkan keilmuan pendidikan 

Islam secara luas, tanpa ada dikotomi.  

Menurutnya, Jika bicara Islam tentu tidak harus 

melulu membicarakan ibadah berupa: puasa, shalat, 

pergi haji dan membayar zakat. Tetapi lebih dari itu, 

yaitu menyangkut bidang pendidikan yang tidak 

mengenal batas-batas kitab kuning dan bidang salafiah 

saja. Tetapi juga bidang filsafat, fisika, kedokteran dan 

bahkan bidang teknologi yang berkaitan dengan nuklir. 

Bahkan dengan tanpa sungkan kepada ulama, Imam 

Suproyogo mengatakan bahwa gagasan dari SDA 

tersebut sebetulnya jika ditangkap dengan baik oleh 

para ulama, maka ke depan akan membawa perubahan 

bagi peradaban Islam. 

Menteri Agama yang berpikiran liberal dan 

membela serta melingungi paham sesat itu pada 

dasarnya membahayakan eksistensi Islam sebagaimana 

bahayanya kaum kafir yang memerangi Islam. 

Moto Said Aqil  “al ‘audah ila pesantren (NU 

Kembali ke Pesantren)” sebagaimana yang disampaikan 

dalam pidatonya pada waktu penutupan Muskerwil NU 

Jawa Tengah di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu 

30 Maret 2013 M justru implikasinya dia ingin merusak 

eksistensi pesantren salaf itu sendiri. termasuk 

pesantren salaf yang merujuk kepada Al-Qur’an dan 
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secara teori praktek sesuai Qu’an Hadits tapi tidak 

berjamaah (menjadi jamaah IJ) maka ibadahnya tidak 

diterima dan matinya masuk neraka…” 

Bukti ungkapan Abdullah Syam dedengkot aliran 

sesat LDII yang sangat sesat dan mengusik keyakinan 

Muslimin sedunia itu dimiliki dan telah diedarkan oleh 

para mantan LDII/ Islam Jama’ah yang tergabung dalam 

FRIH (Forum Ruju’ ilal Haq). Diedarkannya itu sebagai 

protes atas tindakan Menteri Agama yang mengangkat 

Abdullah Syam sebagai anggota Amirul Haj. Namun 

ternyata Menteri Agama Suryadharma Ali tetap 

“ngeyel” dan menganggapnya telah berubah dengan 

paradigma baru. 

Jadi, LDII itu masih sama saja dengan Islam Jamaah 

yang sesat menyesatkan. Tapi, oleh Suryadharma Ali 

dikatakan sudah tidak sesat lagi. Paham sesat syi’ah juga 

dikatakan tidak sesat oleh Suryadharma Ali. Begitu juga 

dengan NII-KW IX yang sesat menyesatkan dan sudah 

banyak makan korban, masih pula dikatakan tidak sesat. 

Jadi, kalau Suryadharma yang pernah berjanji akan 

membubarkan Ahmadiyah namun tidak kunjung 

terwujud, bisa dimengerti. Memang, begitulah watak 

asli sosok yang gandrung kepada kesesatan. 

Bukti lagi, pada hari Sabtu, 23 Pebruari 2013 M 

bapak Menteri Agama memperoleh gelar Doktor 

Honoris Causa (HC) dari UIN Malang atas kiprahnya 

dalam menghidupkan dan meramaikan statemen dan 

kebijakan yang berbau liberal. 
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Ahlussunnah (Asy’ariyah) dengan Jabriyah seperti Ibnu 

Taimiyah dan kelompok-kelompoknya, Imam al Iji dalam 

kitab al Mawaqif fi Ilmil Kalam dan Imam al Jurjani 

dalam kitab at Ta’rifat. Namun, harus dipahami pula 

bahwa Imam Abul Fadl Abdurrahman bin Ahmad bin 

Abdul Ghoffar al Iji dan Imam Ali bin Muhammad bin Ali 

al Jurjani membagi Jabriyah menjadi dua, yaitu Jabriyah 

mutawassithoh (moderat) seperti Asy’ariyah dan 

Jabriyah kholishoh (ekstrim) seperti Jahmiyah. Dalam 

konteks ini, Imam al Iji dan Imam al Jurjani berkata: 

 اهللا 
َ

لَعبِْد إِ{
ْ
wَُْ إِْسنَاُد فِْعِل ا

ْ
ي�ة َوا� ِwَْ

ْ
�

َ
اِدَسُة ا الِفْرقَُة الس�

ي�ة ُمتَوَسِّ  ِwَْ�
ْ
 َوا

َ
ْشَعِري�ة وََخالَِصة ال

َ
أل َ̈ َعبِْد َكْسبًا 

ْ
َطة تُثِْبُت لِل

 ُقْدَرَة 
َ
ْصَحاُب َجْهم بِْن َصْفَوان قَالُوا ال

َ
�َْهِمي�ة وَُهْم أ

ْ َ̈ تُثِْبتُه 
ُمه َحاِدٌث 

ْ
َء َقبَْل ُوقُوِْعه وَِعل ْ  َفْعلَُم ال¬�

َ
 َواهللا ال

ً
ْصال

َ
َعبِْد أ

ْ
لِل

 فَ 
َ
 pِ َ َل َوال

َ
ِم َوالُقْدَرة ال

ْ
ِعل

ْ
ل َ̈ ت�ِصُف بَِما يُوَْصُف بِِه َلْ®ُه 

ِق 
ْ
ْؤَية وََخل Xَغْ±ِ الر pِ ة

َ
ل ُمْعَ¡ِ

ْ
َوا�َن�ُة َوا��اُر َيْفنَيَاِن َوَواَفُقوا ال

َعْقِل 
ْ
َمْعِرفَِة بِال

ْ
ِم َو²ِْ�َاِب ال َ³َ

ْ
كتاب ا�واقف p علم [ال

 ]ال³م لإلي´

Kelompok yang keenam ialah al Jabriyah. 

Pengertian al Jabr adalah menyandarkan 

perbuatan hamba kepada Allah. Jabriyah ada 

dua. Pertama; Mutawassithoh, yaitu golongan 

yang menetapkan adanya kasb bagi hamba 

seperti Asy’ariyah. Kedua; Kholishoh, yaitu 
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kelompok yang tidak menetapkan kasb bagi 

hamba seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin 

Shofwan. Jahmiyah berpendapat bahwa hamba 

tidak memiliki kekuasaan sama sekali, Allah tidak 

mengetahui sesuatu sebelum terjadinya, ilmu 

Allah baru dan tidak bertempat, Allah tidak boleh 

disifati dengan sifat yang menjadi sifat selain 

Allah seperti ilmu dan qudrah, surga dan neraka 

tidak kekal, mereka sependapat dengan 

Mu’tazilah dalam menafikan ru’yatullah, kalam 

Allah makhluk dan kewajiban ma’rifat 

berdasarkan hukum akal. (al Mawaqif fi Ilmil 

Kalam karya Imam al Iji) 

ي�ة هُ  ِwَْ
ْ
�

َ
ي�ة ا ِwَْ�

ْ
 اهللا َوا

َ
لَعبِْد ِإ{

ْ
wَِْ وُهَو ِإْسنَاُد فِْعِل ا

ْ
َو ِمَن ا�

ْشَعِري�ة 
َ
أل َ̈ ِفْعل 

ْ
َعبِْد َكْسبًا pِ ال

ْ
َطة تُثِْبُت لِل اْعنَاِن ُمتَوَِسّ

�َْهِمي�ة 
ْ َ̈  تُثِْبتُه 

َ
  ]ا·عريفات للجرجا¶[وََخالَِصة ال

al Jabriyah dari kata al Jabr. Yaitu, menyandarkan 

perbuatan hamba kepada Allah. Jabriyah ada 

dua. Pertama; Mutawassithoh, yaitu golongan 

yang menetapkan adanya kasb bagi hamba 

seperti Asy’ariyah. (at Ta’rifat karya Imam al 

Jurjani) 

Apabila kita baca dengan teliti pernyataan Imam al 

Iji di atas maka akan kita temukan bahwa ada 

perbedaan antara Ahlusunnah dan Jabriyah secara 

ideologis. Bahkan yang sebenarnya, justru ideologi 

Jabriyah lah yang hampir sama dengan Mu’tazilah, 
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betapa sesatnya keyakinan yang disuntikkan oleh 

Pesantren Al Zaytun 

Pembelaan Suryadharma Ali kepada paham sesat 

bisa dilihat ketika dia pernah menjadikan tokoh paham 

sesat LDII sebagai anggota Amirul Haj pada musim haji 

tahun ini (1433 H). 

Tokoh paham sesat LDII yang dimaksud adalah 

Abdullah Syam. Ketika itu Suryadharma Ali menyatakan 

bahwa LDII yang dulu bernama Islam Jamaah dan 

didirikan Nur Hasan Ubaidah, setelah dipimpin Abdullah 

Syam mengalami perubahan paradigma, sehingga sudah 

berbeda dengan Islam Jamaah. 

Pernyataan Suryadharma Ali jelas menyestakan. 

Karena pada dasarnya tidak ada perubahan apa-apa 

pada LDII alias sama saja dengan Islam Jama’ah yang 

betah memegangi kesesatan pahamnya dan 

mengkafirkan kaum muslimin yang tidak menjadi 

jamaahnya. 

Salah satu buktinya, ketika Abdullah Syam 

memberikan arahan di hadapan peserta CAI (Cinta Alam 

Indonesia) yang merupakan acara tingkat nasional –

semacam jamboree nasional kalau Pramuka— tapi ini 

bagi generasi penerus Islam Jama’ah, di Wonosalam 

Jombang, Jawa Timur, sebagai berikut: “…memperkuat 

ijtihad nasehat bapak imam kita…, mengepolkan ajaran 

Qur’an Hadits jamaah yang dibawa H. Nurhasan Al 

Ubaidah, beruntung jadi jamaah karena ibadahnya pasti 

diterima kalau salah diampuni. Sedangkan orang luar 

Islam Jama’ah (IJ) walaupun ibadahnya sudah benar 
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cinta pada pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang 

tersebut. 

Begitu juga pada kunjungan keduanya, Ahad 25 

Maret 2012, Suryadharma Ali memuji habis-habisan 

Ma’had Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang, tokoh 

NII KW-9 yang sesat menyesatkan: “…Pondok Pesantren 

Al-Zaytun selalu mengedepankan perdamaian dan 

toleransi. Pesantren Al Zaytun  jauh dari kesan keras. 

Kesan Islam garis keras jauh, penyajian musik-musiknya 

pun beragam, bernuansa Islami dan keindonesiaan.” 

Puji-pujian yang menyesatkan. Kesesatan sebuah 

paham tidak bisa dilihat dari tampilan luarnya yang 

terkesan tidak keras, apalagi bila diukur dari sajian 

musik yang beragam. Tetapi, harus disimpulkn melalui 

sebuah penelitian yang terukur, profesional, reliable dan 

valid. Sekedar kunjungan singkat seperti dilakukan 

Suryadharma Ali sama sekali tidak bisa dijadikan 

landasan menilai sesat-tidaknya sebuah paham. 

Sikap Suryadharma Ali seperti itu jelas jauh dari 

kepatutan yang seharusnya dimiliki seorang Menteri 

Agama, Ketua Parpol yang katanya Islam, dan Sarjana 

atau Cendikia yang katanya Islam. Sebuah penelitian 

tentang Al-Zaytun yang menyimpulkan sesat, tidak bisa 

dianulir begitu saja oleh kunjungan Suryadharma Ali 

yang hanya beberapa jenak di sana. Penelitian hanya 

bisa dibatalkan oleh penelitian yang setara. Begitulah 

kaidah ilmiah. Apalagi kesesatan itu menyangkut 

keyakinan agama. Satu contoh kecil, dapat dibayangkan 
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seperti halnya Allah SWT tidak mengetahui sesuatu 

sebelum terjadinya, ilmu Allah baru dan tidak 

bertempat, Allah SWT tidak boleh disifati dengan sifat 

yang menjadi sifat selain Allah SWT seperti ilmu dan 

qudrah, surga dan neraka tidak kekal, mereka 

sependapat dengan Mu’tazilah dalam menafikan 

ru’yatullah, kalam Allah makhluk dan kewajiban ma’rifat 

berdasarkan hukum akal. Hal ini berbeda dengan 

ideologi Asy’ariyah. Karena Asy’ariyah mempunyai 

akidah yang berbeda dengan aliran-aliran teologi 

lainnya. 

Pernyataan di atas juga disetujui oleh Imam al 

Jurjani dalam kitab Syarhul Mawaqif. 

اِري�ُة  ُمرِْجئَُة َوا��ج�
ْ
ََواِرُج َوال

ْ
يَْعُة َوا  ُة َوالِشّ

َ
ل ُمْعَ¡ِ

ْ
ْي ال

َ
فَهِذهِ أ

ْفَن قَاَل ِفيِْهْم رَُسْوُل  ِ
�

Gُة ا
�
ال لِفَرُق الض�

ْ
ُمَشِبَّهُة ِ|َ ا

ْ
ي�ُة َوال ِwَْ

ْ
َوا�

ُهْم pِ ا��ارِ 
X
لِفْرقَُة ا��اِجيَُة  اهللا ص£ اهللا عليه وسلم ُ}

ْ
ا ا م�

َ
َوأ

نَا َعلَيِْه 
َ
ْفَن َ�َ َما أ ِ

�
Gْفَن قَاَل ِفيِْهْم ُهُم ا ِ

�
Gُمْستَثْنَاُة ا

ْ
ال

ْهُل 
َ
ِعْ� َوأ ُمَحِدّ

ْ
لَُف ِمَن ال َشاِعَرُة َوالس�

َ
أل

ْ
ْصَحاِ¥ َفُهُم ا

َ
َوأ

ََماَعِة َوَمْذَهبُُهم َخاٍل َقْن بَِدِع ه
ْ
ن�ِة َوا� Xءِ الس

َ
  ُؤال

Kelompok-kelompok ini yaitu Mu’tazilah, Syi’ah, 

Khowarij, Murji’ah, Najjariyah, Jabriyah dan 

Musyabbihah adalah kelompok sesat yang telah 

sabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai mereka 

semuanya masuk neraka. Adapun golongan yang 

selamat yang dikecuali dari kelompok tersebut 
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yang disabdakan oleh Rasulullah SAW “Golongan 

yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para 

sahabatku”, mereka adalah golongan Asy’ariyah, 

generasi salaf dari kaum ahli hadits dan 

Ahlussunnah wal Jama’ah. Madzhab mereka 

bersih dari bid’ah-bid’ah dari kelompok-kelompok 

tersebut. (Syarhul Mawaqif karya al Jurjani) 

Lebih lanjut, perlu disayangkan bahwa orang-orang 

HT tidak bisa memahami penuh interpretasi yang 

disampaikan oleh pentolan mereka, an Nabhani dalam 

kitab asy-Syakhshiyah. Dalam kitabnya ini an Nabhani 

mengatakan, kamu beriman kepada Qodar, baik dan 

buruknya, disini mereka mengartikan qodar dengan ilmu 

Allah. Konklusi demikian, berarti secara tersurat 

menyatakan bahwa an Nabhani meyakini ilmu Allah 

SWT ada yang baik dan ada yang buruk. 

Tentunya penafsiran an Nabhani bahwa Qodar Allah 

ialah ilmu Allah seperti yang dikatakan oleh syabab HTI 

jelas itu bertentangan dengan pernyataan ulama yang 

otoritatif di kalangan Ahlussunnah wal Jama’ah yang 

menafsirkan Qodar dengan muqoddar atau maqdur 

(sesuatu yang ditentukan dan dipastikan Allah) 

sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al Baihaqi 

dalam kitab al I’tiqod wal Hidayah ila Sabilirrosyad hal 

145. 

َقاِدْر ، ُفَقاُل 
ْ
ًرا َقْن فِْعِل ال َقَدُر اْسٌم لَِما َصَدَر ُمَقد�

ْ
رُْت : َوال َقد�

َء َوقََدْرتُُه بِالت�ْشِديْد َوا·�ْخِفيِْف َفُهَو قََدٌر أي َمْقُدْوٌر ال ْ �¬
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di Jakarta yang merekomendasikan umat Islam 

Indonesia agar waspada terhadap penyusupan paham 

sesat syi’ah yang memiliki perbedaan pokok dari ajaran 

Islam (Ahlusunnah wal Jama’ah). 

Pernyataan itu disampaikan Suryadharma pada 25 

Januari 2012. Namun selang dua hari kemudian, 27 

Januari 2012, Suryadharma Ali menyatakan bahwa ia 

tidak merasa pernah menyebut kelompok Syiah sebagai 

aliran sesat yang berada di luar Islam. 

Perasaan tidak merasa tadi terungkap saat 

berlangsung pertemuan antara Tanfidz Ahlul Bayt 

Indonesia (ABI) dengan Dewan Syariat PPP, pada hari 

Jumat malam tanggal 27 Januari 2012. 

Pada forum itu, Dewan Syariat PPP atas nama 

Suryadharma Ali yang juga selaku Menteri Agama 

maupun ketua Umum PPP minta maaf kepada 

masyarakat Islam khususnya umat Islam Syiah, bahwa 

Suryadharma Ali merasa tidak pernah mengatakan 

bahwa Syiah sesat dan di luar Islam. 

Keterangan itu memang disampaikan oleh Ahmad 

Hidayat (Sekjen ABI) kepada sejumlah wartawan. 

Namun, tidak ada bantahan dari Suryadharma Ali, 

sehingga bisa disimpukan bahwa keterangan yang 

disampaikan Sekjen ABI tadi bisa dikatakan benar. 

Pembelaan Suryadharma Ali terhadap paham sesat 

juga bisa dilihat ketika ia pada tahun lalu mengakui 

bahwa sejak kunjungan pertamanya pada Rabu 11 Mei 

2011 ke Ma’had Al-Zaytun di Indramayu, dirinya jatuh 
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mengatakan: “Setelah ditimbang-timbang mana 

manfaat yang lebih besar, dan dalam pikiran saya 

dibubarkan nampaknya lebih cocok, karena tidak 

berdampak pada masalah lainnya seperti kerukunan 

hidup umat beragama.” 

Tapi hingga kini, Oktober 2012, tidak ada kejelasan 

dari Kementerian Agama bahwa Ahmadiyah dibubarkan. 

Apakah Suryadharma Ali berbohong? 

Boleh jadi, Suryadharma tidak sekedar berbohong, 

tapi sengaja melakukan pembiaran supaya mendapat 

sejumlah keuntungan materi dan politis, misalnya. Bisa 

juga, karena dia memang membela dan melindungi 

aliran sesat. 

Pernyataan bahwa Suryadharma Ali melindungi dan 

membela aliran sesat, sepertinya bisa dibuktikan melalui 

sejumlah fakta bahwa dia pernah menyatakan syi’ah 

tidak sesat, memuji-muji Al-Zaytun (NII KW-9), 

menjadikan tokoh paham sesat LDII sebagai anggota 

Amirul Hajj 2012. 

Mengenai paham sesat Syi’ah, Menteri Agama 

Suryadharma Ali pernah mengatakan bahwa Syiah 

bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu didasarkan 

pada surat edaran Kementerian Agama RI no 

D/BA.01/4865/1983 yang dikeluarkan pada tanggal 5 

Desember 1983 tentang golongan syiah. Surat itu 

menyatakan bahwa syiah tidak sesuai dan bahkan  

bertentangan dengan ajaran Islam. 

Selain surat edaran Kementrian Agama, hal itu juga 

didasarkan pada hasil Rakernas MUI pada 7 Maret 1984 
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رٌ  ِم اهللا . َوُمَقد�
ْ
ِم ِعل Xلَقَدِر ُهَو اِإلْفَماُن بِتََقد

ْ
ِإلْفَماُن بِا

ْ
َفا

ِق َوَلْ®َِها ِمَن 
ْ
 َل

ْ
َساِب ا

ْ
ك

َ
ُسبَْحانَه بَِما يَُكْوُن ِمن أ

 ِ َ̧ َمْخلُْوقَات وَُصُدْوِر 
ْ
ٍق لََها ال

ْ
يِعَها َقْن َيْقِديٍْر ِمنُْه، وََخل

  ]االعتقاد للبيهl[َخْ®ِها َوِ�ّها 
Qodar ialah nama bagi sesuatu yang keluar 

secara ditentukan atau dipastikan dari perbuatan 

seseorang yang menentukan. Dikatakan: ‘saya 

menentukan dan memastikan. Sedangkan iman 

dengan Qodar ialah beriman denan lebih 

dahulunya pengetahuan Allah terhadap apa yang 

akan terjadi dari perbuatan makhluk dan lainnya, 

serta keluarnya semuanya berdasarkan ketentuan 

Allah dan penciptaan-Nya, baik dan buruknya. 

Kesalahan an Nabhani yang berpendapat bahwa 

apabila perbuatan baik dan buruk manusia itu dari Allah, 

lalu ketika Allah memasukkan orang-orang yang durhaka 

ke dalam neraka bukankah berarti Allah telah berbuat 

dzolim kepada mereka, berdasarkan perbuatan Allah 

sendiri. 

Perlu dimengerti juga bahwa dalam akidah 

Ahlussunnah wal Jama’ah ada sifat Ja’iz bagi Allah SWT, 

artinya Allah berhak melakukan atau meninggalkan apa 

saja yang mungkin dan sesuai dengan kehendak-Nya.  

Menurut an Nabhani kalau perbuatan baik dan 

buruk itu dari Allah SWT, berarti ketika Allah SWT 

memasukkan orang-orang yang durhaka ke dalam 
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Neraka, Allah SWT telah berbuat dhalim, ini adalah 

pernyataan yang kurang ajar dan menyesatkan. 

Sifat Ja’iz tersebut ditolak oleh dua kelompok. 

Pertama Mu’tazilah. Menurut mereka, Allah SWT wajib 

melakukan yang baik atau yang terbaik bagi makhluk-

Nya. Dan inilah pendapat yang diadopsi oleh Hizbut 

Tahrir. Kedua, Wahhabi yang anti logika dan tidak teliti 

terhadap dalil-dalil syara’. 

Mengenahi sifat Ja’iz Allah, dalam al Qur’an telah 

dijelaskan: 

واللَّه يختص بِرحمته من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
 ]١٠٥: البقرة[

dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-

Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan 

Allah mempunyai karunia yang besar (QS. Al 

Baqoroh: 105) 

خي كبرو ارتخياُء وشا يم ٦٨: القصص[لُق[ 
dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan 

memilihnya (QS. Al Qoshosh: 68) 

 
َ

ُل  ال
َ
ا يُْسأ لُونَ  وَُهمْ  َفْفَعُل  َقم�

َ
  ]~d: األنبياء[ يُْسأ

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya 

dan merekalah yang akan ditanyai. (QS. Al 

Anbiya’: 23) 
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mengkafirkan orang lain, sedangkan di Al-Zaytun tidak. 

Buktinya, dia diajak shalat berjamaah, bahkan 

dipersilakan menjadi imam shalat. SDA juga 

berkesimpulan, Al-Zaytun tidak ada kaitan dengan Islam 

radikal, karena yang beraliran keras tidak suka dengan 

yang modern. Sedangkan di Al-Zaytun, menurut SDA, 

gedungnya modern, lagu, musik yang disajikan dari 

klasik sampai modern. “Ponpes Al Zaytun betul-betul 

modern…”. Kedekatan SDA dengan al Zaytun ini juga 

dibuktikan dengan permintaannya kepada pimpinan al 

Zaytun, Panji Gumilang, agar anaknya bergabung dan 

menjadi Caleg PPP. 

Suryadharma Ali juga pernah mengungkapkan 

sebuah janji mulia, membubarkan Ahmadiyah. Menurut 

Suryadharma ketika itu, membubarkan paham sesat 

Ahmadiyah akan mendatangkan manfaat yang lebih 

besar daripada terus membiarkan keberadaannya di 

Indonesia. 

Selain mengatakan paham yang dianut Ahmadiyah 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran pokok 

agama Islam, ketika itu Suryadharma juga melarang 

Ahmadiyah menggunakan simbol Islam dalam 

menjalankan ibadahnya seperti menggunakan Al-Qur’an 

sebagai kitab suci, dan beribadah di masjid. (TEMPO 

Interaktif, Garut, Jum’at, 29 Oktober 2010 | 18:08 WIB). 

Hal yang sama kembali dilontarkan Suryadharma Ali 

pada Februari 2011, saat membuka Pertemuan Lanjutan 

Pimpinan Pondok Pesantren Se-NTB, di Aula Hotel 

Lombok Raya, di Mataram. Ketika itu Suryadharma Ali 
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Suryadharma Ali bergandengan mesra dengan 

Ma’had Al-Zaytun, markaz NII, yang sudah dinyatakan 

sesat menyesatkan karena di dalamnya terdapat banyak 

penyimpangan akidah dan syari’at Islam. 

LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) 

Jakarta pernah mengadakan penelitian tentang aliran 

NII (Negara Islam Indonesia) dan Ma’had Al-Zaytun, 

pesantren megah di Indramayu Jawa Barat yang 

merupakan proyek NII. Hasil penelitiannya itu kemudian 

diterbitkan LPPI dalam bentuk dua buku. Pertama ditulis 

oleh M Amin Djamaluddin berjudul “Penyimpangan dan 

Kesesatan Ma’had Al-Zaytun (Tanggapan terhadap 

Majalah Bulanan Al-Zaytun)” terbit bulan Mei 2001. 

Buku kedua ditulis oleh Umar Abduh berjudul 

“Membongkar Gerakan Sesat NII di balik Pesantren 

Mewah Al-Zaytun”, terbit bulan Juni 2001 dan juga 

keputusan MUI, tanggal 28 Rajab 1423 H/5 Oktober 

2002 M tetang penyimpangan paham dan ajaran Islam 

yang dipraktekkan oleh organisasi NII KW IX. 

Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), yang juga 

tokoh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berkunjung 

ke Al-Zaytun pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011, 

didampingi sejumlah pejabat eselon I dan II diantaranya 

Dirjen Pendidikan Islam M. Ali, Dirjen Bimas Islam 

Nazaruddin Umar, dan Direktur Madrasah dan Pondok 

Pesantren Khoirul Fuad Yusuf. 

Setelah beberapa jam saja di Al-Zaytun, SDA pun 

sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa Al-Zaytun 

tidak ada kaitan dengan NII. Menurut SDA, doktrin NII 
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ََعلَُكمْ  اهللا�ُ  َشاءَ  َولَوْ 
َ
ةً  � م�

ُ
ِكنْ  َواِحَدةً  أ

َ
 يََشاءُ  َمنْ  يُِضلX  َول

لُن�  يََشاءُ  َمنْ  َوَيْهِدي
َ
تُْسأ

َ
ا َول   ]~S: ا�حل[ َيْعَملُونَ  ُكنْتُمْ  َقم�

dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia 

menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan 

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. 

(QS. An Nahl: 93) 

ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT berhak 

melakukan atau meninggalkan apa saja yang dikehendaki-

Nya. Tidak ada yang berhak menghakimi atau bertanya atas 

perbuatan-Nya. Akan tetapi justru manusia yang akan ditanya 

atas perbuatan mereka sendiri. 

Begitu juga dalam hadits kanjeng Nabi Muhammad SAW 

dijelaskan mengenai sifat Ja’iz Allah SWT sebagai berikut: 

ِ¥  َقنْ 
َ
ْسوَدِ  أ

َ ْ
، األ �ºِي �rْننُ  ِعْمَرانُ  ِ«  قَاَل : قَاَل  ا ، َُصْ�ِ

ْ
 ا�

يَْت 
َ
َرأ

َ
َْومَ  ا��اُس  َفْعَمُل  َما أ ءٌ  ِفيِه، َوَيْكَدُحونَ  ا½ْ ْaَ

َ
 ُقِ¾َ  أ

وْ  َسَبَق؟ َما قََدرِ  ِمنْ  مْ َعلَيْهِ  َوَمَ¿  َعلَيِْهمْ 
َ
 يُْستَْقبَلُونَ  ِفيَما أ

ا بِهِ  تَاُهمْ  ِمم�
َ
ةُ  َوثَبَتَِت  نَِبيXُهْم، بِهِ  أ ُج�

ْ
ُت  َعلَيِْهْم؟ ا�

ْ
 بَْل : َفُقل

ءٌ  ْaَ  َ¾َِفَقاَل  َقاَل  َعلَيِْهْم، َوَمَ¿  َعلَيِْهْم، ُق : 
َ

َفال
َ
 يَُكونُ  أ

ًما؟
ْ
ِ  ِمنْ  َفَفزِْعُت : قَاَل  ُظل ُت  َشِديًدا، َفَزÄً  َك َذل

ْ
ءٍ  Xbُ : َوقُل ْaَ 

ُق 
ْ
ُك  اهللاِ  َخل

ْ
  يَِدهِ، َوِمل

َ
ُل  َفال

َ
ا يُْسأ لُوَن، وَُهمْ  َفْفَعُل  َقم�

َ
 يُْسأ
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  اهللاُ  يَرَْ�َُك : ِ«  َفَقاَل 
�

رِدْ  لَمْ  إِ¶
ُ
َُك  بَِما أ ْ·

َ
  َسأ

�
ْحِزرَ  إِال

َ
 ِأل

يَ  ُمَزْينَةَ  ِمنْ  رَُجلَْ�ِ  ِإن�  َقْقلََك،
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص£�  اهللاِ  رَُسوَل  يَاأ

مَ 
�
  وََسل

َ
يَْت  اهللاِ  رَُسوَل  يَا: َفَقاال

َ
َرأ

َ
َْوَم، ا��اُس  َفْعَمُل  َما أ  ا½ْ

ءٌ  ِفيِه، َوَيْكَدُحونَ  ْaَ
َ
 َقَدرٍ  ِمنْ  ِفيِهمْ  َوَمَ¿  َعلَيِْهمْ  ُقِ¾َ  أ

وْ  َسَبَق، قَدْ 
َ
ا بِهِ  يُْستَْقبَلُونَ  ِفيَما أ تَ  ِمم�

َ
 َوثَبََتِت  نَِبيXُهْم، بِهِ  اُهمْ أ

ةُ  ُج�
ْ
،: " َفَقاَل  َعلَيِْهْم؟ ا�

َ
ءٌ  بَْل  ال ْaَ  َ¾َِوَمَ¿  َعلَيِْهمْ  ُق 

 َوَما َوَغْفٍس : وََجل�  َعز�  اهللاِ  ِكتَاِب  pِ  َذلَِك  َوتَْصِديُق  ِفيِهْم،
اَها َهَمَها َسو�

ْ
ل
َ
 َوَيْقَواَها فُُجورََها فَأ

Dari Abul Aswad ad Dili, beliau berkata: Imran bin 

Husain berkata kepadaku: Bagaimana 

pendapatmu tentang apa yang dilakukan dan 

diusahakan oleh manusia hari ini, apakah hal itu 

merupakan sesuatu yang telah diputuskan oleh 

Allah atas mereka dan ketentuan yang telah 

berlalu bagi mereka, atau atas apa yang akan 

mereka hadapi dari apa yang dibawa oleh Nabi 

mereka dan menjadi hujjah untuk menuntut 

mereka? Aku menjawab: Perbuatan manusia hari 

ini merupakan sesuatu yang diputuskan atas 

mereka dan ketentuan yang telah berlalu bagi 

mereka. Dia berkata: Apakah hal itu bukan 

kedzaliman (dari Allah)? Abul Aswad ad Dili 

berkata: Aku terkejut sekali mendengar perkataan 

itu, lalu aku berkata: Segala sesuatu adalah 

ciptaan Allah dan milik-Nya. Allah tidak akan 
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Belakangan, pemuja Gus Dur ini juga membela 

Syi’ah Sampang dan memojokkan kaum Sunni di 

Madura. Mengenai kasus Syi’ah-Sunni Sampang dia 

mengatakan “Kasus itu gara-gara dua orang bersaudara 

yang sama-sama Syi’ah. Mereka sama-sama jatuh cinta 

pada gadis yang sama. Lalu salah seorang diantara 

mereka keluar dari Syi’ah. Orang-orang yang tidak tahu 

kemudian memprovokasi,” ujar Mahfudl, Selasa 28 

Agustus 2012. (vivanews.com) 

Pada 24 Februari tahun 2003, MK dibawah 

pimpinan Jimly Asshiddiqie membacakan putusan yang 

menyatakan pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 

Tahun 2003 tentang Pemilu yang berbunyi “Bekas 

anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang 

terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI 

atau organisasi terlarang lainnya” tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat  sehingga bekas angg-

ota PKI mendapat perlakuan yang sama dengan warga 

negara lainnya tanpa diskriminasi, bisa memilih dan 

dipilih dalam pemilu. 

Keputusan MK itu sama halnya membangunkan 

“macan tidur”, karena membawa implikasi politik yang 

besar dan berbahaya serta bertentangan dengan Tap 

MPRS No 25 Tahun 1966. 

Keputusan ini sangat juga membahayakan stabilitas 

nasional karena kelompok yang pro dengan keputusan 

MK tersebut akan menyusun berbagai agenda penting 

dalam mengancam keutuhan NKRI. 
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bukan berdasarkan reasoning yaitu masuk akal atau 

tidak, atau tidak relevan dan atau tidak sejalan dengan 

HAM, tapi seharusnya MK memutuskannya dengan 

berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. 

UU tersebut memang tak pernah sepi dari kritik. 

Kelompok liberal yang merupakan PKI masa kini, antek-

antek Yahudi itu, terus menerus aktif menggugat 

keberadaan pasal tersebut dengan dalih pasal tersebut 

hanya berpihak pada satu agama dan tidak 

memperhatikan pemeluk agama lain, tidak mengatur 

HAM dan terlalu kental dengan aroma syari’at dan tidak 

sejalan dengan paham pluralisme. Contoh mereka 

dibawah komando Siti Musdah Mulia pernah 

mengeluarkan CLD-KHI (Counter Legal Draf- Kompilasi 

Hukum Islam), belum lagi sejumlah LSM, tokoh-tokoh 

gender, HAM dan Demokrasi lainnya, walaupun pada 

akhirnya alhamdulillah Depag RI menolaknya. 

Jadi, keputusan MK yang katanya bertujuan untuk 

melindungi kaum perempuan dan anak yang dihasilkan 

dari perzinaan justru pada akhirnya akan 

menjerumuskannya, karena akan lebih mendorong 

legalisasi perzinaan, liberalisasi seksual yang tidak 

pernah terjadi sepanjang sejarah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, membuka ruang bagi perempuan 

untuk lebih berani melakukan tindakan asusila karena 

merasa dilindungi oleh UU. Mereka pun tidak pernah 

lagi mencemaskan nasib anak-anak hasil hubungan 

mereka karena UU telah memberikan jaminan status 

keperdataannya. 
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ditanya atas apa yang diperbuat-Nya dan 

merekalah yang akan ditanya. Lalu Imran berkata 

kepadaku: Semoga Allah mengasihimu, 

sesungguhnya aku bertanya kepadamu hanya 

untuk menjaga pikiranmu. Sesungguhnya dua 

orang laki-laki dari suku Muzainah mendatangi 

Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, 

bagaimana pandanganmu tentang apa yang 

diperbuat dan diusahakan oleh manusia pada hari 

ini, apakah hal itu merupakan sesuatu yang 

diputuskan atas mereka dan ketentuan yang telah 

berlalu bagi mereka, atau hal itu merupakan apa 

yang akan mereka hadapi dari apa yang dibawa 

oleh Nabi mereka SAW dan menjadi alasan untuk 

menuntut mereka? Nabi SAW menjawab: Tidak 

begitu, Apa yang  mereka perbuat hari ini, adalah 

sesuatu yang telah diputuskan atas mereka dan 

ketentuan yang telah berlalu bagi mereka. Dia 

bertanya: Lalu untuk apa kita beramal kalau 

memang demikian? Nabi Muhammad SAW 

menjawab: Orang yang Allah ciptakan untuk 

salah satu dari dua tempat itu, akan dimudahkan 

baginya. Pembenaran hal tersebut terdapat 

dalam kitab Allah “Dan demi jiwa serta 

penyempurnaanya (ciptaannya). Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan 

dan ketakwaannya” (QS. Al Syams: 7). 

Hadits diatas menjelaskan bahwa semua perbuatan 

manusia, yang baik dan yang buruk, baik yang 

dikuasainya atau yang menguasainya terjadi 
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berdasarkan Qodlo-Qodar Allah. Pandangan Hizbut 

Tahrir yang mengatakan bahwa perbuatan yang dikuasai 

manusia tidak ada kaitannya dengan Qodlo Allah, jelas 

bertentangan dengan hadits tersebut. Hadits diatas juga 

menunjukkan bahwa Allah SWT berhak berbuat apa saja 

terhadap makhluk-Nya. 

Mengenai statemen yang ditulis oleh saudara Romli 

Abu Wafa dalam bukunya “Rekonstruksi Doktrin 

Pemikiran dan Politik Aswaja” yang kelihatannya 

semangat sekali membela ideologi Hizbut Tahrir 

sehingga berani menyebut “oknum kyai Lirboyo” yang 

merupakan almamater dia mondok dalam belajar 

menuntut ilmu, hanya karena kyai tersebut merujuk 

kitab al-Ghoroh al-Imaniyah karya Syaikh al Harori 

dalam menjawab penyimpangan ideologi Hizbut Tahrir. 

Dalam buku tersebut, dia mengatakan bahwa 

Taqiyuddin an Nabhani tidak mengingkari adanya 

Qodlo’-Qodar, dengan alasan bahwa an Nabhani 

mencantumkan Iman kepada Qodlo’-Qodar pada kitab 

asy Syakhshiyah al Islamiyah vol 1 hal 43. Padahal kalau 

dia jujur dan tidak menutup-nutupi kesesatan 

Taqiyuddin an Nabhani maka sebenarnya pendiri Hizbut 

Tahrir tersebut membuat kesimpulan gegabah yang 

secara substansial mengurangi keimanan terhadap 

Qodlo’-Qodar. Hal demikian hampir sama dengan orang-

orang musyrik Makkah yang mengakui wujudnya Allah 

SWT namun tidak mau menyembah Allah SWT dan 

bersikukuh menyembah berhala. Juga mirip dengan 

orang-orang Yahudi yang mengakui sebagian ketetapan 

Allah SWT namun tidak mengakui sebagian lain. 
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terkecoh oleh para propagandis Syi’ah. Juga, agar umat 

Islam Indonesia mengetahui perbedaan prinsipil ajaran 

Syi’ah dengan Islam. Sayangnya, propagandis Syi’ah itu 

kini tidak sekedar bercokol di NU, bahkan berhasil 

menduduki kursi Ketua Umum. 

Mahfudz MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), 

pada hari Jumat, 17 Februari 2012 M membatalkan UU 

Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 43. Meski bertujuan 

untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak hasil 

zina, keputusan tersebut justru akan menambah 

keberanian kaum perempuan untuk berzina karena 

status keperdataan anak hasil zina disamakan dengan 

anak hasil pernikahan. 

Keputusan MK yang membatalkan UU Perkawinan 

No 1 tahun 1974 pasal 43 yang asalnya berbunyi: “Anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

dirubah menjadi “Anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain 

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Keputusan tersebut tentu saja melecehkan dan 

menyakitkan mayoritas umat Islam karena tidak sesuai 

dengan hukum Allah SWT. Dalam Islam hubungan nasab 

antara ayah dan anak dapat terwujud hanya dengan 

adanya akad nikah bukan karena hubungan seksual, juga 
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Farid Masdar Mas’udi, membuat heboh dengan 

melakukan perubahan waktu pelaksanaan haji. Ahmad 

Bagja, salah satu pengurus PBNU, pernah mendukung 

aliran sesat LDII dengan mengirim surat protes kepada 

MUI tertanggal 17 Agustus 2001, yang sudah difatwakan 

sesat oleh MUI, walaupun MUI tidak pernah 

menggubrisnya.  

Dukungan dan kerjasama terhadap LDII juga datang 

dari Said Aqil, dia pernah datang pada acara tabliq yang 

digelar dalam rangka memperingati HUT ke-62 RI oleh 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan NU Cilacap, 

Minggu 19 Agustus 2007   

Slamet Effendy Yusuf, Ketua PBNU, sebagaimana 

dikutip okezone.com edisi Senin, 2 Januari 2012 06:31 

wib, meski memiliki beberapa perbedaan terkait cara 

pandang namun Syi’ah diakui sebagai bagian dari aliran 

beberapa mazhab yang ada di dalam Islam. 

Sebagaimana Said Agil, Slamet Effendy juga mengaitkan 

bentrokan Sampang berlatar belakang urusan pribadi, 

antara Tajul Muluk dan adiknya, Roisul Hukama mantan 

penganut Syi’ah.  

Pernyataan Slamet Effendy Yusuf jelas 

bertentangan dengan rekomendasi MUI Pusat 

sebagaimana dikemukakan oleh KH. Cholil Ridwan. Juga, 

bertentangan dengan surat PBNU nomor 724/A. II. 

03/10/1997 bertanggal 12 Rabiul Akhir 1418 H/14 

Oktober 1997 M. Surat yang ditandatangani Rais Aam 

KH. M. Ilyas Ruhiat dan Katib Aam KH. M. Drs. Dawam 

Anwar, pada intinya mengingatkan kita agar tidak 
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Konsep Mengingkari Ishmah Al-Anbiya’ 

Dalam kitabnya asy-Syakhshiyyah al Islamiyyah 

Taqiyuddin an-Nabhani menulis: 

ْن 
َ
َما تَُكْوُن َنْعَد أ نِْبيَاِء َوالرXُسِل إِغ�

َ ْ
لِعْصَمَة لِأل

ْ
ن� هِذهِ ا

َ
 أ

�
إِال

ْهِ  لَوÈِْ إِ½َ
ْ
 بِا

ً
ْو رَُسْوال

َ
ِة . يُْصِبَح نَِبيÉا أ

َ
ِة َوالِرَّسال ا َقبَْل ا�Xبُو� م�

َ
أ

لِعْصَمَة ِ|َ فَإِن�ُه َ�ُْوُز َعلَيِْهْم َما َ�ُْوُز َ�َ 
ْ
ن� ا

َ
لبََ�ِ ِأل

ْ
 َسائِِر ا

ةِ 
َ
ِة َوالرَِّسال   .لِلنXبُو�

 “…hanya saja kemaksuman para nabi dan rasul 

adalah setelah mereka memiliki predikat 

kenabian dan kerasulan dengan turunnya wahyu 

kepada mereka. Adapun sebelum kenabian dan 

kerasulan boleh jadi mereka berbuat dosa seperti 

umumnya manusia. Karena keterpeliharaan dari 

dosa ('Ishmah)  berkaitan dengan kenabian dan 

kerasulan saja”. (asy-Syakhshiyyah al Islamiyyah 

vol 1 hal 136) 

Para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwa para 

nabi pasti memiliki sifat jujur, amanah dan kecerdasan 

luar biasa. Dari sini diketahui bahwa Allah SWT tidak 

akan memilih seseorang untuk predikat ini kecuali orang 

yang tidak pernah jatuh dalam perbuatan hina, khianat, 

kebodohan dan kebohongan. Karena itu orang yang 

pernah terjatuh dalam hal-hal yang tercela tersebut 

tidak layak untuk menjadi nabi meskipun tidak lagi 

mengulanginya. Para nabi juga terpelihara dari 

kekufuran, dosa-dosa besar juga dosa-dosa kecil yang 
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mengandung unsur kehinaan atau tidak, baik sebelum 

mereka menjadi nabi maupun sesudahnya baik sengaja 

atau tidak.  

Dalam konteks ini, al-Imam Muhammad bin Ahmad 

al-Dusuqi (w. 1230 H/1815 M) berkata dalam kitabnya 

Hasyiah Ummil Barohin hal 173: 

َمانَةُ 
َ
أل

ْ
ُ َوا ُمَراُد بَِها ِحْفُظ َظَواِهرِِهْم َوَبَواِطِنِهْم ِمَن  قَْو'ُ

ْ
ال

َماُت  ُمَحَرّ
ْ
نَِت ال َ̈ َماِت، َسَواٌء  ُمَحَرّ

ْ
ُروَْهاِت َوال

ْ
َمك

ْ
ُوقُْوِع pِ ال

ْ
ال

قَِة  ِÍٍَة َك َغائُِر َصَغائَِر ِخَسّ َك الَصّ
ْ
نَْت تِل َ̈ ْو َكبَائَِر، 

َ
َصَغائَِر أ

ْو لُْقمَ 
َ
ٍة أ

َ
ٍة َكنَْظٍر ِالْمَرأ ْو َصَغائَِر َلْ®ِ ِخَسّ

َ
ٍة َوَيْطِفيِْف َكيٍْل، أ

ْو َسْهًوا
َ
ْو َنْعَدَها، َقْمًدا أ

َ
ِة أ نَْت َقبَْل ا�ُّبَُوّ َ̈ ْمَرٍد بَِشْهَوٍة، 

َ
 .أل
 ]~yÐ: حاشية أم الwاه�[

“Yang dimaksud dengan amanat mereka adalah 

keterjagaan lahir dan batin mereka dari 

terjerumus dalam hal-hal yang makruh dan 

haram, baik hal-hal yang haram itu berupa dosa 

kecil maupun dosa besar, baik dosa-dosa kecil 

tersebut berupa dosa-dosa kecil yang hina seperti 

mencuri sesuap nasi dan mengurangi takaran, 

atau dosa kecil yang tidak hina seperti 

memandang (dengan sengaja dan menikmatinya) 

perempuan atau amrad (laki-laki ganteng) 

dengan syahwat, baik sebelum kenabian atau 

sesudahnya, baik disengaja atau lupa”. 
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Namun, mencermati fenomena NU sekarang ini 

mungkin bisa membuat kita “mengelus dada”. 

Bagaimana tidak, sebagian tokoh NU tidak segan-segan 

menunjukkan perilaku dan bicara “lebih dekat kepada 

orang-orang kafir dari pada orang-orang yang beriman”. 

Mereka mengembangkan ajaran Sekularisme, 

Pluralisme dan Liberalisme di kalangan umat Islam. 

Saat ini dapat dikatakan para pengusung paham 

Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme di lingkungan 

NU sedang menemukan partnernya dengan keberadaan 

Said Agil Siraj sebagai Ketua Umum Tanfidiyah dan 

Musthofa Bisri (Gus Mus) sebagai Wakil Rais Aam. Said 

adalah “pengekor” fanatik Gus Dur -tokoh NU liberal 

yang sangat anti Syari'at Islam, sedang Gus Mus adalah 

rekan Gus Dur di libforall yang keduanya mempunyai 

andil atas merebaknya paham dan pemikiran sesat di 

tubuh NU. Sehingga tidak canggung bapak Wakil Rais 

Am tersebut membuat statemen dengan menyamakan 

natalan dengan maulid Nabi Muhammad SAW pada 

acara haul di Sedan, Rembang. Tentu saja, pernyataan 

tersebut menyakitkan umat Islam. Karena, sama halnya 

merendahkan dan menghina Rasulullah SAW. 

Begitu juga masih banyak tokoh-tokoh NU yang 

berstatemen dan berkelakuan yang melecehkan Islam. 

Ulil Abshar menolak doktrin tentang kemaksuman para 

nabi, sekalipun Nabi Muhammad SAW, menolak 

kesucian Kalamullah, al Qur’an, sebagai kitab suci, 

menolak doktrin bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai 

Nabi akhir zaman, menolak bahwa Islam bisa menjawab 

semua permasalahan umat dan lain-lain. 
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merusak tujuan utama didirikannya organisasi dan 

partai tersebut. Contoh saja, kenyataan semacam ini 

sudah terjadi di organisasi terbesar umat Islam yaitu NU.  

Sungguh menyedihkan NU (Nahdlatul Ulama) saat 

ini. Jam’iyyah yang mengklaim sebagai Ormas Islam 

terbesar di Indonesia sekarang dipegang oleh orang-

orang yang lemah moral dalam membela eksistensi 

Syari'at Islam. Bahkan, terkesan phobia terhadap 

Syari’at. NU yang mengaku mengawal Ahlussunnah wal 

Jama’ah tapi pada kenyataannya justru merongrong 

pakem Ahlussunnah itu sendiri. NU sekarang ini lebih 

buruk dari pada partai-partai Islam karena disamping 

NU bisa menjadi partner pemerintah dan sekaligus 

menjalin hubungan harmonis dengan Zionis-Barat, Kafir, 

Komunis-PKI, Konghucu, Kristen dan lain-lain. 

Sedangkan partai-partai Islam hanya menjadi partner 

pemerintah saja. 

Akidah merupakan pondasi sakral dalam agama. 

Penyimpangan akidah berarti menegaskan agama Islam 

itu tersendiri.  KH. Hasyim ‘Asy’ari, pendiri Nahdhatul 

Ulama, ketika hidup di masa kolonial Belanda 

mencermati bahwa banyak aliran-aliran pemikiran yang 

bisa melunturkan akidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Ciri 

yang dapat ditangkap dari figur Syaikh Hasyim ini salah 

satu diantaranya adalah penguatan basic-faith, asas 

kepercayaan kaum Muslim. Fatwa-fatwanya mengikuti 

sejumlah ulama pakar teologi dari madzhab Imam 

Asy’ari dan Imam Ma’turidi. Organisasi NU yang 

didirikannya juga bertujuan melestarikan ajaran 

Ahlussunnah dalam masyarakat Nusantara. 
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Pendapat an Nabhani mengenai ketidakmaksuman 

para nabi juga tidak bisa dicerna dengan akal sehat, 

karena: 

a. Jika mereka adalah pelaku dosa maka siksaan 

mereka di hari Akhir tentunya akan lebih berat 

dibanding pengikutnya. Hal ini bertentangan 

dengan realita bahwa para nabi di hari Akhir nanti 

ialah orang yang bisa mensyafa’ati para 

pengikutnya khususnya Nabi Muhammad SAW 

sebagai nabi pengemban syafa’at udzma. Allah 

SWT berfirman: 

ْن َفبَْعَثَك َربXَك 
َ
ْد بِِه نَافِلًَة لََك َعÑَ أ يِْل َفتََهج�

�
َوِمَن الل

 ]ÐS: اإلÒاء [َمَقاًما َ ُْموًدا 

Dan pada sebagian malam hari bertahajjudlah 

sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-

mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang 

terpuji (syafa’at udzma) (QS. Al Isro’: 79)  

ًة وََسًطا ِ·َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا��اِس  م�
ُ
نَاُكْم أ

ْ
َذلَِك َجَعل

َ
َو�

 ]~yT: اmقرة [َوَيُكوَن الر�ُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا 

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu 

(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar 

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan kamu) (QS. Al Baqoroh: 143) 

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 
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َن�هِ 
ْ
ُل َشِفيٍْع pِ ا� و�

َ
نَا أ

َ
 أ

“Akulah orang pertama yang memberi syafa’at di 

surga.” (HR. Muslim) 

b. Jika mereka pelaku dosa maka kesaksian mereka di 

pengadilan tidak diterima dan ini bertentangan 

dengan Firman Allah SWT: 

يَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ َفتَبَي�نُوا  ِ
�

Gَها ا Xف
َ
يَا ك

 ]g: ا�جرات [

Wahai orang-orang beriman, jika datang 

kepadamu orang fasik membawa berita maka 

klarifikasilah. (QS. Al Hujurot: 6) 

c. Jika mereka pelaku dosa maka secara tidak 

langsung mengatakan bahwa para nabi boleh 

disandang oleh orang yang pada masa lalunya 

sebagai pencuri, perampok, homo sex, pembohong, 

penipu, pecandu narkoba, pemabuk dan pernah 

melakukan kehinaan-kehinaan lainnya. Hal ini 

merupakan perkara yang sangat tidak masuk akal 

bagi orang yang beriman.  

Jadi, dengan berpijak terhadap pendapat an 

Nabhani bahwa para nabi boleh jadi melakukan 

perbuatan dosa apa saja sebelum menjadi nabi 

sebagaimana layaknya manusia biasa, Hizbut Tahrir 

telah ikut andil dalam menyebarluaskan epidemi virus 

liberalisme di tengah-tengah umat Islam diantaranya 
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 AKHIRUL KALAM 

 

Kesatuan akidah dan persatuan umat adalah kunci 

utama untuk menghadapi apapun. Ibarat lidi, kalau 

hanya sebatang, dia mudah dipatahkan dan tidak bisa 

menyapu, tetapi kalau dia bersatu dengan lidi yang lain, 

dia menjadi kuat dan bisa menyapu. Begitulah, musuh-

musuh Islam, kelompok Zionis, dalam melemahkan 

kekuatan umat Islam dengan menjadikan umat Islam 

terkotak-kotak dalam berbagai aliran dan pemikiran 

sesat.  

Pengrusakan mereka kini bukan hanya merambah 

di lembaga-lembaga Islam, universitas bahkan sekarang 

sudah sampai ke dalam pesantren yang merupakan 

benteng kekuatan Islam melalui sumbangan dana, 

Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (LP3S), mengadakan diklat, 

seminar, pelatihan, acara keorganisasian dan lain-

lainnya. Mereka mengadu domba dan memecah belah 

umat Islam dengan berbagai propaganda. 

Umat Islam dipecah belah lewat organisasi, partai 

politik, pemikiran dan akidah. Bahkan kelompok Zionis-

Barat telah menanamkan orang-orangnya di organisasi 

dan partai politik Islam, sehingga keberadaan mereka 
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dengan jalan tidak mengakui kemaksuman para nabi. 

Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya. 

 

Konsep Mengingkari Siksa Kubur 

Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jama’ah 

adalah adanya siksa kubur. Hal ini seperti ditegaskan 

oleh al-Imam Abu Ja’far al-Thahawi dalam al-’Aqidah al-

Thahawiyyah berikut ini: 

ُموَ َونُْؤمِ 
ْ
َموِْت ال

ْ
ِ ُن بَِملَِك ال

�Õ ، َعالَِمْ�َ
ْ
ْرَواِح ال

َ
 بَِقبِْض أ

َقwِْ لِمَ 
ْ
ْهًال وَُسَؤالِ َوبَِعَذاِب ال

َ
ُ أ َن 'َ َ̈ ُمنَْكٍر َونَِكْ® pِ  ْن 

ْخبَاُر قَ 
َ
ِّه وَِديِْنِه َونَِبِيِّه َ�َ َما َجاَءْت بِِه األ

ْن َقwِْهِ َقْن َربِ
َحابَِة رِْضَواُن اهللا  رَُسْوِل اهللا ص£ اهللا عليه و سلم وََعِن الص�

 ]VÙص  yالعقيدة الطحاوية ج [. مْ َعلَيْهِ 

Kami beriman kepada Malaikat maut yang 

diserahi mencabut roh semesta alam, dan 

beriman kepada siksa kubur bagi orang yang 

berhak menerimanya, pertanyaan malaikat 

Munkar dan Nakir di dalam kuburnya tentang 

Tuhannya, agamanya, dan Nabinya, sesuai 

dengan banyak hadits Rasulullah SAW dan atsar-

atsar para shahabat ridlwanullahi alaihi. (al 

Aqidah ath Thohawiyah vol 1 hal 50)  

Berdasarkan keyakinan ini, Kanjeng Nabi 

Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya selalu 

memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari 
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siksa kubur. Namun tidak demikian halnya dengan 

Hizbut Tahrir yang mengingkari adanya siksa kubur, 

tawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh serta 

peringatan maulid Nabi SAW.  

Pengingkaran Hizbut Tahrir terhadap adanya siksa 

kubur juga dijelaskan dalam buku al-Dausiyyah, 

kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ketika menjelaskan 

hadits yang menyebutkan tentang siksa kubur. Menurut 

buku tersebut, meyakini siksa kubur yang terdapat 

dalam hadits tersebut adalah haram, karena haditsnya 

berupa hadits ahad, akan tetapi boleh 

membenarkannya. Bahkan salah seorang tokoh Hizbut 

Tahrir, yaitu Syaikh Umar Bakri pernah mengatakan 

dengan lucu dan kontradiktif: 

“Aku mendorong kalian untuk mempercayai adanya 

siksa kubur dan Imam Mahdi, namun barang siapa yang 

beriman kepada hal tersebut, maka ia berdosa.” 

Dalam konteks ini al-Imam Hafizh al-Baihaqi 

berkata: 

فْ 
َ
ٌة، َوقَْد أ َقwِْ َكِثْ®َ

ْ
ْخبَاُر pِْ َعَذاِب ال

َ
أل

ْ
 َوا

ً
َرْدنَا لََها ِكتَابا

آلثَاِر، َوقَِد 
ْ
نَِّة َوا ِكتَاِب َوالُسّ

ْ
 ِمَن ال

َ
ُمْشتَِمًال َ�َ َما َورََد ِفيْها

الِْسِتَعاَذِة ِمنُْه 
ْ
تَُه بِا َمّ

ُ
َمَر أ

َ
َقاَل  …اْستََعاَذ ِمنُْه رَُسْوُل اهللا، َوأ

 ُّÚِِاف َقwِْ َحٌقّ : الَشّ
ْ
 .إَِنّ َعَذاَب ال

Hadits-hadits mengenai adanya siksa kubur 

banyak sekali. Kami telah menyendirikannya 

dalam satu kitab yang memuat dalil-dalil dari al-
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keimanan yang tersisa dalam hatinya, walaupun 

seberat biji sawi. (HR Muslim, dan lbn Mas'ud). 

Oleh karenanya, marilah kita semua belajar dari 

sejarah, baik sejarah pembangunan Daulah dan 

peradaban Islam, maupun sejarah para Sahabat dalam 

mempertahankan berlakunya syari'at dan tegaknya 

Daulah Islam. Karena dengan melihat dan merujuk 

kepada sejarah tersebut yang telah mendapat pujian 

serta hidayah dari Allah insya Allah kita bisa mengambil 

contoh keteladanan yang tepat. 

LPPI berkesimpulan bahwa para orang tua santri 

(dan calon santri) pada umunnya tidak mengetahui 

secara persis tentang realitas Ma'had Al Zaytun 

pimpinan AS Panji Gumilang yang mempraktekkan 

ajaran menyimpang (sesat), yang sangat 

membahayakan dan merugikan ummat Islam dan 

bangsa Indonesia pada umumnya. 

Berdasarkan basil investigasi yang dilakukan tim 

LPPI, ditemukan indikasi kuat adanya keterkaitan antara 

Abu Toto yang dulu terkenal sebagai tokoh NII KW IX 

dengan sosok AS Panji Gumilang Syaikh al Ma'had Al-

Zaytun sekarang ini, yang ajaran, doktrin dan ideologi 

serta amaliahnya ternyata terdapat banyak 

penyimpangan aqidah, penodaan tauhid, serta 

penjungkirbalikan syari'at, termasuk perusakan nilai-

nilai luhur akhlaq Islamiyah, perusakan makna ibadah. 

Juga, menipu, memiskinkan dan memurtadkan umat.  
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ُلََفاء وَُسن�ةِ  بُِسن�Ûِْ  َعلَيُْكم
ْ
اِشِديْن ا  ْ�  الر� لَمْهِدف�

ْ
وا ا Xُعض 

  ]رواه أبو داود والÜمذي. [بِا��َواِجذِ  َعلَيَْها
"Diwajibkan atas kalian melaksanakan sunnahku 

dan sunnah Khulafa ar Rasyidin, gigit erat-erat 

dengan gigi gerahammu. " (HR Abu Dawud dan 

Tirmidzi).  

ّ  ِمنْ  َما ٍÝَِاهللاُ  َنَعثَهُ  ن  pِ ة   َقبºِْ  أم�
�
نَ  إال َ̈  ُ

َ
ِتهِ  ِمنْ  ' م�

ُ
 َحَواري أ

 ٍمßِن Þلف ثم بَِها َوَيْقتَُدون بُِسنَِنه يَأُخُذون َوأْصَحاب
  َما َفُقولُون خلوف َنْعِدهم

َ
 ال ما وَيْفَعلون َفْفَعلُون ال

 َجاَهَدهم َوَمن ُمِؤمن فُهوَ  نِيَده اَهدهمجَ  َفَمنْ  يُْؤَمرون
به َجاَهَدهم وَمنْ  ُمْؤِمن فُهوَ  بِِلَسانِه

ْ
يَْس  ُمْؤِمن فُهوَ  بَقل

َ
 َول

  َخْرَدل َحب�ةُ  اإليمان ِمنَ  ذلِك َوَراءَ 
Tiada Nabi yang diutus sebelumku melainkan 

mempunyai Hawariy yang memegangi benar 

terhadap tuntunan ajarannya, kemudian 

timbullah pengganti yang sesudahnya suatu 

generasi yang berbicara tentang suatu yang tidak 

mereka kerjakan dan mereka melakukan apa 

yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa 

yang berjihad dengan tangannya mereka adalah 

mu'min, dan barang siapa yang berjihad dengan 

lisannya mereka mu'min dan barang siapa yang 

berjihad dengan hatinya mereka mu'min, sedang 

selain dari yang demikian itu adalah tidak ada lagi 
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Qur’an, Sunnah dan atsar tentang siksa kubur. 

Rasulullah SAW telah memohon perlindungan 

kepada Allah dari siksa kubur dan memerintahkan 

umatnya agar memohon perlindungan darinya… 

Al-Imam al-Syafi’i berkata: “Sesungguhnya siksa 

kubur itu benar.” 

Imam Muhammad bin Ja’far al-Kattani mengatakan 

bahwa hadits-hadits yang menerangkan adanya siksa 

kubur itu mutawatir dan diriwayatkan dari tiga puluh 

dua orang sahabat. 

Imam Ibnu al Qoyyim al Hanbali berkata dalam 

kitab ar Ruh sebagai berikut: 

ٌة  ُة ُمنَْكٍر َونَِكْ®ٍ َفَكِثْ®َ
َ
لَقwِْ َوُمَساَءل

ْ
َحاِديُْث َعَذاِب ا

َ
ا أ م�

َ
أ

ِحيَْحْ� َعِن ابِْن َقب�اٍس  ّ َكَما pِ الص�
ِÝِ

ن�  ُمتََواتَِرٌة َعِن ا��
َ
أ

بَاِن pِْ َكِبْ®ٍ  بَاِن َوَما ُفَعذ� َُعذ� ْيِن َفَقاَل إِغ�ُهما ½َ َwَْمر� بَِق �Ýِا��
ا اآلَخر َفáََن  م�

َ
mَْوِل َوأ

ْ
 يَْستwَُِْئ ِمَن ا

َ
َحُدُهَما فáَََن ال

َ
ا أ م�

َ
أ

َها نِ  ْصَفْ�ِ َفَقاَل َفْمِ¬ْ بِا��ِميَْمة ُعم� َدãِ Äََِريَْدٍة رَْطبٍَة َفَشق�
ُف َقنُْهما َما لَْم َفيْبََسا  ُه Þَُف�

�
َعل

َ
  ]الروح البن قيم ا�وزية[ل

Adapun hadits-hadits yang menerangkan siksa 

kubur dan Tanya jawab dengan malaikat Munkar 

dan Nakir maka haditsnya banyak sekali dan 

mutawair dari Nabi Muhammad SAW. 

Sebagaimana diriwayatkan dalam shahih al 

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 

Muhammad melewati dua makam, lalu beliau  
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bersabda: “Dua orang dalam makam itu sedang 

disiksa. Siksa yang menimpa mereka bukan 

karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena 

tidak tuntas ketika buang air kecil. Sedangkan 

satunya lagi selalu mengadu domba.” Kemudian 

Nabi Muhammad SAW meminta diambilkan 

pelepah kurma, lalu dibelahnya menjadi dua 

(ditaruh di atas makam itu) Nabi Muhammad 

SAW berkata: “Barangkali siksa mereka 

diringankan selama pelepah kurma ini belum 

kering.” (ar Ruh karya Ibnu Qoyyim al Jauziah hal 

284) 

Berdasarkan hadits di atas dan hadits-hadits lain 

yang menetapkan adzab kubur, ulama Ahlussunnah wal 

Jama’ah sepakat meyakini adanya siksa kubur bagi 

orang yang berhak disiksa. Dalam konteks ini, Imam Abu 

Manshur al Baghdadi berkata dalam kitabnya, al Farqu 

bainal Firoq: 

َنّ 
َ
َعَذاِب، َوَقَطُعْوا بِأ

ْ
ْهِل ال

َ
َقwِْ أل

ْ
ُمْسِلُمْوَن بَِعَذاِب ال

ْ
َوقَاَل ال
ُمنِْكرِ 

ْ
َقwِْ ُفَعذ� ال

ْ
َقwِْ يَْن ِلَعَذاِب ال

ْ
 .بُْوَن pِ ال

Kaum Muslimin telah bersepakat tentang adanya 

siksa kubur bagi yang berhak disiksa. Mereka juga 

memastikan bahwa orang-orang yang 

mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa di 

kuburannya. 

Dalam al Qur’an, secara tersirat Allah SWT 

menjelaskan adanya siksa kubur. Allah SWT 

berfirman: 
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posisi strategis, satu level dengan Raqib Daerah yang 

sekarang sudah mulai sadar dan merencanakan 

serangan balik yang mematikan kepada Abu Toto), pada 

saat ini jumlah muqallid (melalui proses rekruitmen) 

yang masih setia kepada Abu Toto dengan NII yang 

sudah terintegrasi atas hibah Imamah dari Adah 

Djaelani, sekarang ini sekitar 100 ribu orang. 

Kekejaman NIl KW IX Abu Toto terhadap 

pengikutnya sendiri, adalah apa yang sebenarnya ia 

ketahui tentang para pengikutnya yang dapat dipastikan 

akan keluar dan berhenti setelah mereka tak mampu 

memenuhi kewajiban dan tanggungjawab yang ia 

bebankan, ataupun karena mereka sadar dengan 

sendirinya. Terhadap semuanya itu Abu Toto sama 

sekali tak peduli. Karena Abu Toto punya keyakinan dan 

perhitungan: Yang belum tahu dan tidak sadar serta bisa 

dijadikan sasaran dakwah sesat NII masih sangat 

banyak, selain itu peluang dan kesempatan untuk 

melakukannya masih sangat luas dan mudah.  

Berbagai tindak kejahatan dan penodaan terhadap 

agama (Islam) sering kali terjadi. Sayangnya belum 

pemah sekalipun kaum Muslimin secara tuntas 

mengatasi hal ini. Tanggung jawab dan kewajiban setiap 

hamba Allah yang mu'min dan muslim adalah 

melestarikan Islam dengan berpedoman kepada AI-

Qur'an dan Sunnah termasuk sunnah Khulafa ar 

Rasyidin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
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nama Abu Ma'ariq alias Abu Toto Abdus Salam (AS Panji 

Gumilang) dan keluarganya. 

Sebagian dari jumlah tersebut, ada yang 

dialokasikan untuk Mukafaah lhsanul Mas'ul (semacam 

gaji) bulanan bagi para Mas'ul, dari yang terendah 

(tingkat Musa) hingga Adah Djaelani yang diposisikan 

sebagai penasehat. Gaji itu nantinya pasti akan dipotong 

lagi secara langsung untuk infaq bulanan, yang besarnya 

berlainan. 

Sebagai contoh, seorang Mas'ul tingkat daerah 

digaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 

namun setelah dipotong ini dan itu untuk Nafaqah 

Daulah (Madinah), Harakat Ramadlan, Harakat Qurban 

dan lddikhor, yang tersisa tinnggal Rp 200.000,- ltupun 

tidak seluruhnya dalam bentuk uang, karena sebagian 

darinya dalam bentuk beras 20 kg, gula pasir 2 kg, 

minyak goreng 2 kg yang harus dibeli dari koperasi 

intern Khijanah Tajwidiyah, dengan nilai sekitar Rp 

80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Berarti uang tunai 

yang bisa dibawa pulang hanya sekitar Rp 120.000,- 

(seratus dua puluh ribu rupiah) saja.  

Untuk para pekerja kasar Al Zaytun yang jumlahnya 

mencapai 1.000 (seribu orang) pekerja, masing-masing 

diberi gaji Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap 

bulannya, namun setelah dipotong infaq, hutang dan 

tabungan, yang tersisa tinggal Rp 50.000,- (lima puluh 

ribu rupiah). 

Dan yang perlu diketahui, menurut sumber yang 

layak dipercaya dari kalangan Abu Toto (yang memiliki 
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اَعةُ  ا وََعِشيÉا َوَيْوَم َيُقوُم الس� Éا��اُر ُفْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدو 
َعَذاِب  

ْ
َشد� ال

َ
ْدِخلُوا آَل ِفرَْعْوَن أ

َ
�فر [أ :Tg[ 

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi 

dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. 

(Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah 

Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 

keras”. (QS. Ghofir: 46) 

Sudah barang tentu pengingkaran Hizbut Tahrir 

terhadap adanya siksa kubur karena alasan haditsnya 

termasuk hadits ahad dan bukan mutawatir, adalah 

tidak benar. Karena disamping adanya siksa kubur 

merupakan keyakinan kaum Muslimin sejak generasi 

salaf, juga hadits-hadits yang menerangkan adanya siksa 

kubur adalah hadits mutawatir ma’nan la lafdzon, dan 

bukan hadits ahad sebagaimana asumsi Hizbut Tahrir. 

 

Konsep Pemakzulan Khilafah 

Dalam konteks ini an Nabhani menulis dalam 

kitabnya Nidham al Islam, hlm 79 dan asy-Syakhshiyah 

al-Islamiyah vol 2 hal 123 sebagai berikut: 

ِة وََجَب 
َ
ْول �rلِقيَاِم بُِشُؤوِن ا

ْ
ْو َعَجَز َعِن ا

َ
َع أ ْ َف ال��

َ
َو²ِْن َخال

 
É
ُ َحاال

ُ
  ]ÐS: نظام اإلسالم[. َعْز'

 “Dan jika seorang khalifah menyalahi syara' atau 

tidak mampu melaksanakan  urusan-urusan 

negara maka wajib dilengserkan seketika”. 

(Nidzomul Islam hal 79) 
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ِكن�ُه 
َ
ِ الَفَِة َول

ْ
 Þُْرُِجُه َعِن ا

َ
ًا ال X®َيَغ ُ

ُ
ُ بِِه َحا' ْي َفتََغ®� ِ

�
Gا ا م�

َ
أ

مُ 
ُ
ِ الَفَِة فََخْمَسُة أ

ْ
ُ ِفيَْها اِالْسِتْمَراُر pِ ا  َ�ُْوُز 'َ

َ
ْن  ْوٍر ِ|َ ال

َ
أ

 
َ
ُُه بِأ ُْرَج َعَدا·َ

َ
å َ}ِِفْسِق إ

ْ
ْن َقاَل َرابُِعَها  ْن يُْصِبَح َظاِهَر ال

َ
أ

ْسبَاِب  زُ الَعجْ 
َ
أل

ْ
ِيّ َسبٍَب ِمَن ا

َ
فَِة ِأل

َ
ِال

ْ
ْقَباِء ا 

َ
لِقَياِم بِأ

ْ
. َعِن ا

  ]~ydd-ydص  dالشخصية اإلسالمية ج [
Adapun perubahan kondisi seorang kholifah yang 

tidak bisa mengeluarkannya dari jabatan, tetapi 

dia tidak boleh meneruskan kekhalifahannya 

maka ada lima perkara; Pertama, sudah tidak adil 

dengan melakukan kefasikan,..Keempat, lemah 

tidak bisa melaksanakan tugas-tugas 

kekhalihannya lagi karena faktor tertentu. (asy-

Syakhshiyah al-Islamiyah vol 2 hal 123) 

Konsep demikian bertentangan dengan hadits 

dibawah ini:  

؛ فَإِن�ُه َمْن َخَرَج ِمَن  ْwِيَْص
ْ
ِم®ِهِ َشيْئًا فل

َ
َمْن َكرَِه ِمْن أ

َطاِن ِشwًْا َماَت ِميتًَة َجاِهِلي�ةً 
ْ
ل Xمتفق عليه[. الس[  

“Barang siapa membenci sesuatu dari amirnya 

hendak lah ia bersabar atasnya, karena tidak 

seorangpun membangkang terhadap seorang 

sultan kemudian ia mati dalam keadaan seperti 

itu kecuali matinya adalah mati Jahiliyyah.” (HR. 

al Bukhori dan Muslim) 
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= Rp 10.800.000.000 Shadaqah Kaffarat (Shadaqah yang 

diambil karena kesalahan atau kelalaian aparat): Rp 

100.000,- x 60.000 x 6 = Rp 36.000.000.000 

Shadaqah Tahkim (Shadaqah yang diambil untuk 

keperluan sidang): Rp.100.000,- x 2000 x 6 = Rp 

1200.000.000 

Shadaqah Masjid Rahmatan lil 'alamin: Rp. 

1.000.000 x 60.000 = Rp 60. 000. 000. 000 

Lain lain: Rp. l 00.000,- x 60.000 x 6 = Rp 

36.000.000.000 

Total = Rp 1.401.200.000.000 (Satu Trilyun Empat 

Ratus Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) 

Setidaknya sejumlah itulah dana pemerasan 

terhadap ummat yang dilakukan oleh mereka, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan mewah 

Ma'had Al Zaytun, yang konon biayanya menelan angka 

sampai hitungan sekitar 4 trilyun rupiah. Dan 

keseluruhan dana yang dibutuhkan, mungkin diperoleh 

berupa sumbangan dari berbagai negara, para 

konglomerat dan mungkin dari keluarga Cendana 

maupun pejabat masa ORBA.  

Menurut penuturan salah seorang mantan pengikut 

Abu Toto yang sempat dipercayakan memegang posisi 

Majelis Hai'ah (semacam departemen keuangan), Pak 

Andreas (Ismail Subardja), dana abadi yang berhasil 

dikumpulkan oleh KW IX hingga akhir tahun 1996 saja 

sudah mencapai 40 miliar rupiah. Seluruh dana yang ada 

di KW IX dimasukkan kedalam rekening Bank ClC atas 
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Nafadah Daulah (Infaq sebagai bentuk kecintaan 

warga kepada NII): 

Rata-rata Rp 50.000,- x 60.000 x 12 x 6 = Rp 

216.200.000.000 

Harakat Iddikhor: Rp 10.000,- x 60.000 x l2 x 6 = Rp 

43.200.000.000 

Shadaqah Tartib (Shadaqah yang harus di berikan 

kepada Negara ketika dilaksanakan pelantikan jabatan 

atas warga, makin tinggi jabatan makin besar 

shadaqahnya): Rp 1.000.000 x 5000 x 6 = Rp 

30.000.000.000 

Harakat Qurban (Nama atau istilah lain dari wajib 

qurban pada 'Iedul Adha): 

Rp. 200.000,- x 60.000 x 6 = Rp 72.000.000.000 

Shadaqoh Munakahat (shadaqah yang harus di 

berikan kepada Negara Atas kesaksian dan pelaksanaan 

pernikahan yang di selelenggarakan oleh Negara): 

Rp.2.000.000,- x 1000 x 6 = Rp 12.000.000.000 

Infaq Tarbiyah / Shadaqah Khas (Shadaqah yang 

dikhususkan untuk pembelian tanah waqaf): Rp. 

2.000.000,- x 60.000 = Rp 120.000.000.000 

Shadaqah Ja-uka (Shadaqah wajib untuk pengajuan 

surat istighfar atau shadaqah 58:12): Rp 30.000,- x 

60.000 x 6 = Rp 10.800.000.000 

Shadaqah isti'dzan (Shadaqah untuk pengajuan 

keluar dadi teritori KW IX, dalam rangka pergi mudik 

ataupun keperluan lain/dagang): Rp 30.000 x 60.000 x 6 
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Ulama Ahlussunnah juga telah menetapkan  bahwa 

seorang khalifah tidak dapat dilengserkan dengan sebab 

ia berbuat maksiat, hanya saja ia tidak ditaati dalam 

kemaksiatan tersebut. Karena fitnah yang akan muncul 

akibat pelengserannya lebih besar dan berbahaya dari 

perbuatan maksiat yang dilakukannya. Imam An-

Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim vol XII hal 

229: 

ا  م�
َ
لِفْسِق َوأ

ْ
َطاُن بِا

ْ
ل Xَفنَْعِزُل الس 

َ
ن�ُه ال

َ
ن�ِة ك Xْهُل الس

َ
ََع أ ْ̧ َ

َوأ
ن�ُه َفنَْعِزُل 

َ
ْصَحابِنَا ك

َ
لِفْقِه mَِْعِض أ

ْ
لَمْذُكْوُر pِ ُكتُِب ا

ْ
لوَْجُه ا

ْ
ا

َاِع  ْ̧
ِ
ْ

يًْضا َفَغلَُط ِمْن قَائِِلِه çَُاِلٌف لِإل
َ
ِة أ

َ
ل لُمْعَ¡ِ

ْ
 .وَُحِ�َ َعِن ا

  ]ddSص  �ydح ا�ووي � مسلم ج [
Dan Ahlussunnah sepakat bahwa seorang sultan 

tidak dilengserkan karena perbuatan fasik yang 

dilakukannya. Apapun pendapat yang disebutkan 

dalam kitab-kitab fiqh bahwa seorang khalifah 

bisa lengser dengan berbuat kefasikan dan 

pendapat ini juga diceritakan dari Mu’tazilah 

maka itu kesalahan dari yang mempunyai 

pendapat tersebut yang berlawanan dengan Ijma 

ulama’. (Syarh Shohih Muslim vol 12 hal 229) 

ُُرْوِج عَ 
ْ
ِْرْيِم ا 

َ
Lُعلَماُء وََسبَُب َعَدِم انِْعَزاِ'ِ َو

ْ
لَيِْه َما قَاَل ال

 ِ�ْmَ
ْ
َماِء َوَفَساِد َذاِت ا ّrَِو²َِراقَِة ا ِéَلِف

ْ
ت�ُب َ�َ ذلَِك ِمَن ا َÜََف
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َ�َ ِمنَْها pِْ َنَقائِهِ 
ْ
ك

َ
لَمْفَسَدُة pِْ َعْزِ'ِ أ

ْ
�ح . [َفتَُكْوُن ا

 ]ddSص  ydا�ووي � مسلم ج 

“Para ulama menyatakan bahwa sebab tidak 

boleh dilengserkannya khalifah dan haram keluar 

darinya ialah fitnah yang timbul, mengalirnya 

darah dan kerusakan perpecahan umat, maka 

mafsadah ini lebih besar daripada 

menetapkannya” (Syarh Shohih Muslim vol 12 hal 

229) 
Sedangkan Hizbut Tahrir menyalahi ketetapan 

tersebut, mereka menjadikan seorang khalifah bagaikan 

mainan bola yang ada di tangan para pemain bola, bisa 

ditendang kesana kemari, sesuai keinginan para 

pemainnya. 

Sedangkan dalam konsep Ahlussunnah seorang 

khalifah boleh dilengserkan ketika melakukan kekufuran 

yang nyata. Rasulullah SAW bersabda: 

ْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا
َ
 أ

�
ْهلَُه إِال

َ
ْمَر أ

َ ْ
 ُغنَاِزَع األ

َ
ْن ال

َ
متفق . [ َوأ

  ]عليه
"(kita diperintahkan juga agar) tidak 

memberontak terhadap para penguasa kecuali 

jika kalian telah melihatnya melakukan kekufuran 

yang jelas" (HR. al Bukhari dan Muslim) 

Berkaitan dengan masalah khilafah, Ahlussunnah 

menyatakan bahwa menegakkan khilafah hukumnya 

wajib, maka barang siapa tidak melakukannya padahal 
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Berbagai Istilah Pemerasan  

Berikut ini adalah berbagai upaya pemersan yang 

dibungkus melalui berbagai istilah yang islami, seperti 

shadaqah musyadahad, harakat Ramadlan dan 

sebagainya. 

Kalkulasi di bawah ini dibuat berdasarkan perkiraan 

minimal, dengan batasan waktu antara tahun 1993 s/d 

tahun 2000, dengan asumsi jumlah anggota (korban) 

mereka sekitar 60.000 orang. Meskipun demikian, 

banyak keterangan dari mantan NII KW IX yang 

menyatakan bahwa jumlah anggotanya sekarang lebih 

dari 100.000 orang. Namun karena terjadi proses keluar 

atau masuk, maka angka patokan yang di gunakan 

adalah 60.000 orang. 

Shadaqah Musyahadah (Shadaqah yang diambil 

disaat melaksanakan bai'at untuk pembersiban jiwa): Rp 

1.000.000,- x 60.000 = Rp. 60.000.000.000 

Harakat Ramadhan (Nama atau istilah lain dari 

zakat fitrah): Rp. 50.000,- x 60.000 x 6 = Rp 

18.000.000.000. 

Tazkiyah Ramadlan Baitiyah (Zakat mal yang 

dikeluarkan dengan ketentuan 2,5 % dari seluruh harta 

yang di miliki tanpa melihat jenis maupun perhitungan 

nisab): Rata-rata Rp. 250.000,-x 30.000 x 5 = Rp. 

375.000.000.000. 

Harakat Qiradl (Pinjaman wajib oleh Negara kepada 

warga negara berbentuk emas): Rata rata 100 gr: Rp 

5.000.000,- x 60.000 = Rp. 300.000.000.000 
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mereka ceritakan, namun banyak pelecehan seksual 

yang telah terjadi demi mengejar target pendanaan 

yang gila itu. 

Nyawa dan diri kamu saja halal bagi Negara KW IX, 

sedang infaq kenapa sedikit? Itu selalu yang diucapkan 

para pemimpin yang bodoh dan tolol di KW IX, yang 

selalu mengikuti nafsu dan ingin dipuji atasan dalam 

briefing (pertemuan harian yang selalu diadakan tiga kali 

setiap hari). Bahkan terasa pecah kepala ketika 

mengikuti pertemuan itu. Semua bebas dilakukan oleh 

pemimpin itu. 

Tentang kasus ja’uka wanita muda itu, 

disembunyikan dan malah dimanfaatkan sebagai 

pelacur oleh aparat daerah demi dana yang ia setor 

setiap bulannya untuk keperluan menutupi anggaran 

target (sistem defisit). Per bulan rata-rata ia menyetor 

dana untuk Haraqah Ramadhan Rp 100 ribu, Iddikhor Rp 

100 ribu, infaq Rp 1 juta. Sampai sekarang wanita itu 

yang masih tinggal di rumah orangtuanya dan bekerja 

sebagai pelayan toko komputer. [Kasus di komandemen 

daerah Bekasi komandemen 915, tahun 1998]. 

[Dinukil dari buku berjudul “Sepak Terjang KW IX 

Abu Toto Syekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan 

NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo, edisi revisi, penulis: 

Al Chaidar, penerbit: Madani Press, Jakarta, Februari 

2000] 
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ia mampu maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah 

SWT. Melihat kondisi umat Islam periode ini jelas kurang 

mampu untuk mengangkat seorang khalifah. Dalam 

kondisi seperti ini lebih baik kita pasrahkan urusan 

tersebut kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman: 

 وُْسَعَها 
�

ُف اهللا َغْفًسا إِال
�
 يَُكل

َ
 ]dêg: اmقرة [ال

Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al Baqoroh: 

286) 

Khilafah selamanya wajib ditegakkan, namun 

khilafah haruslah berdiri diatas ideologi yang benar dan 

komitmen dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal 

Jama’ah. 

Kewajiban seorang muslim harus memiliki cita-cita 

mulia untuk memperjuangkan tercapainya izzul islam 

wal muslimin. Namun, perjuangan yang mulia ini 

haruslah dibarengi dengan ilmu agama yang memadai, 

karena perjuangan tanpa didasari dengan kapasitas 

keilmuan yang komplit bukan hanya kegagalan dan 

keterpurukan yang akan didapat, tetapi bahkan 

penyesatan umat. 

 

Fatwa Nyleneh 

1. Hizbut Tahrir mengajak kepada perbuatan-

perbuatan hina, mendustakan Rasulullah SAW dan 

menghalalkan yang haram, di antaranya perkataan 

mereka tentang kebolehan ciuman laki-laki 
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terhadap perempuan yang ajnabi ketika saat 

perpisahan atau datang dari suatu perjalanan, 

menyentuh, berjalan  untuk berbuat maksiat dan 

lainnya. 

Demikian ini mereka fatwakan dalam bentuk 

buletin yang mereka sebarkan di Tripoli, Libya pada 

tanggal 8 Muharram 1390 H dengan redaksi: 

ْو َصافََح آَخر 
َ
ًة أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
َن أ َ̈ َوَمْن َقب�َل قَاِدًما ِمْن َسَفٍر رَُجًال 

ْجِل الوُُصْوِل 
َ
ًة َولَْم َفُقْم بِهَذا الَعَمِل ِمْن أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
َن أ َ̈ رَُجًال 

نَ  َ̈ ًما َوGِلَِك  يَْس ُ َر�
َ
َواِط فَِإن� هَذا ا·�ْقِبيَْل ل

�
ِو الل

َ
نَا أ ا إَِ{ الِزّ

 ِ�ْ
َ
ل

َ
  ]ه y~SÙ رم  êمنشور جواب وسؤال بتاريخ [. َحال

“Barang siapa mencium orang yang tiba dari 

perjalanan, laki-laki atau perempuan atau 

berjabatan tangan dengan laki-laki atau 

perempuan dan dia melakukan itu bukan untuk 

berzina atau liwath maka ciuman tersebut 

tidaklah haram, karenanya baik ciuman maupun 

jabatan tangan tersebut boleh.” (Buletin Hizbut 

Tahrir edisi 8/1/1390 H) 

Dan juga dalam selebaran tanya jawab Hizbut Tahrir 

pada tanggal 20 Shafar 1390 H mengeluarkan fatwa 

yang sama. Naskah aslinya bisa dilihat pada buku Hizbut 

Tahrir dalam Sorotan karya Ust. Muhamad Idrus Ramli.  

2. Dalam kitab an Nidzam al Ijtima’i  fil Islam 

Taqiyuddin an Nabhani melegalkan berjabat tangan 
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laki-laki itu yang semakin gencar, maka dia men-tilawah 

sendiri. Hasilnya bukan hijrah, malah kehamilan yang 

diperoleh. [Kasus di Jati Asih, Bekasi tahun 1997]. 

Wanita yang mempunyai nama Fazri Awaliyah, 

terperangkap mengorbankan kehormatannya demi 

memenuhi target infaq. Sewaktu ada penekanan infaq, 

berkali-kali meminjam dana pada seorang sopir yang ia 

kenal, yang mana pinjaman itu tak sanggup ia 

kembalikan, tetapi dengan rayuan sopir ia berhasil 

direnggut kehormatannya. Pernah mengajukan surat 

permohonan istighfar, tetapi oleh pimpinannya malah 

disodorkan biaya-biaya seperti biaya pengajuan 

istighfar, akomodasi, shadaqah tahkim dll. yang mana 

biaya-biaya itu dalam jumlah yang sangat besar. Kasus 

Fazri Awaliyah kemudian menjadi terbengkalai, sampai 

tak ada tanggapan lagi selama dua tahun lebih. Ada 

terbetik kabar, ia sudah keluar dari kegiatan KW IX yang 

sesat itu dan kini mempunyai suami dari luar KW IX dan 

mereka hidup secara baik-baik. [Kasus di Tanjung Priok, 

Jakarta Utara, terjadi pada akhir 1995]. 

Wanita mempunyai nama kedua Atiqa Jamila, 

mempunyai pengalaman tragis karena program 

pendanaan yang sangat gencar dan tinggi, maka dia 

menjual diri kepada majikannya tempat ia bekerja. 

Setiap dia berinfaq, dia malamnya melakukan maksiat. 

Perbuatan itu baru diketahui ketika ada sepucuk surat 

pelaporan dosa diri (ja’uka) kepada pimpinan di jajaran 

Ibrahim dan kemudian surat itu diteruskan ke tingkat 

Daerah. Betapa terkejutnya para pimpinan yang 

menerima surat itu. Bahkan banyak lagi kasus yang sulit 
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pertanggung jawabkan kepada Allah. Terus bagaimana? 

Ya harus dilaksanakan. Cuma semalam. Siangnya 

dilangsungkan pernikahan, sore selesai, malamnya tidur 

di malja Ibrahim. Besok pagi laki-laki tersebut kabur, 

nisa’ itu ditinggal pergi begitu saja, sampai sekarang laki-

laki yang pernah menikahinya itu tidak kembali karena 

tidak diketahui identitasnya dari mana asalnya dan di 

mana berdomisilinya, sudah dicari tidak pernah dapat. 

Nisa’ itu sudah berkorban, karena tidak disetujui 

oleh pihak keluarganya untuk menikah. Berita itu 

sampai masuk koran, ditinggal kabur oleh lelaki dan tak 

pernah kembali. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, 

nisa’ itu memutuskan pergi dari rumah orangtuanya 

yang tinggal di Pondok Gede dan tinggal menginap di 

rumah Ibrahim. Komandemen kabupaten 

membicarakan mengenai nisa’ ini. Pulang ke rumah 

tidak mungkin, karena status dia tidak perawan lagi. 

[Kasus di idariyah kecamatan (sholeh Jatinegara) tahun 

1993]. 

Akibat Nur selalu diiming-imingi perkawinan 

(namun tidak pernah terlaksana), akhirnya ia mencoba 

mencari solusi sendiri. Dia berpacaran dengan orang di 

luar lingkaran (jamaah) dia, karena dia yakin dari dalam 

sulit untuk dicarikan. Akibat pacarannya, dia lupa dan 

juga karena usia dan tuntutan umur, maka dia terlibat 

dalam perbuatan maksiay, itu pun setelah dia mencoba 

untuk men-tilawah laki-laki tersebut. Bahkan, 

permasalahan tilawah itu sudah disampaikan ke 

pimpinannya, namun proses tidak berlanjut dan kurang 

mendapat tanggapan yang baik, dan permintaan tilawah 
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antara lelaki dan perempuan ajnabi (bukan istri dan 

bukan mahrom) dengan mengatakan: 

ْن 
َ
ةَ يُ َ�ُْوُز لِلر�ُجِل أ

َ
لَمْرأ

ْ
مَ  َصاِفَح ا

ْ
ْن تَُصافَِح الر�ُجَل َولِل

َ
ِة أ

َ
 ْرأ

 ]VÐا�ظام االجتماp í اإلسالم ص [. ُدْوَن َحائٍِل بَيْنَُهَما

“Bagi orang laki-laki boleh berjabat tangan 

dengan orang perempuan dan sebaliknya orang 

perempuan boleh berjabat tangan dengan orang 

laki-laki tanpa menggunakan hail (penghalang).” 

(an Nidzam al Ijtima’i  fil Islam hal 57) 

Mereka mengatakan bahwa kebolehan laki-laki 

menjabat tangan perempuan ajnabi dengan dalih 

bahwa Rasulullah SAW berjabatan tangan dengan 

perempuan dengan dalil hadits Ummi ‘Athiyyah ketika 

melakukan bai’at yang diriwayatkan al Bukhari, beliau 

berkata:  

ٌة ِمن�ا يََدَها 
َ
 َفَقبََضْت اْمَرأ

“Salah seorang di antara kita (perempuan-

perempuan) menggenggam tangannya.”  

Dengan hadits ini mereka menyatakan bahwa ada 

sebagian perempuan yang tidak menggenggam 

tangannya, bersalaman dengan Kanjeng Nabi SAW. 

Sementara Ahlussunnah menyatakan, dalam hadits ini 

tidak ada penyebutan bahwa perempuan yang lain 

menjabat tangan Kanjeng Nabi SAW. Jadi, yang 

dikatakan oleh Hizbut Tahrir merupakan 
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kesalahpahaman dan kebohongan terhadap Rasulullah 

SAW.  

Hadits ini bukanlah nash yang menjelaskan hukum 

bersentuhnya kulit dengan kulit. Namun, sebaliknya 

hadits ini menegaskan bahwa para wanita saat 

membaiat mereka memberi isyarat tanpa ada sentuh-

menyentuh, sebagaimana dikuatkan oleh Hadits Imam 

al Bukhari di bab yang sama melalui riwayat Ummi 

‘Athiyyah dari Sayyidah Aisyah RA, beliau mengatakan: 

³ََمِ 
ْ
َن ا��ِبـيX ُفبَايُِع الِنَّساَء بِال َ̈

  

“Nabi SAW membaiat para wanita dengan 

berbicara”  (HR. Imam al Bukhari) 

Sayyidah Aisyah RA juga mengatakan: 

ْت يَُدُه يَ   َواهللا َما َمس�
َ
ُمبَاَفَعِة، َما ُفبَايُِعُهن� ال

ْ
ٍة َقطpِ X ال

َ
َد اْمَرأ
 بَِقْوِ'ِ قَْد بَاَفْعتَُك َ�َ َذلَِك 

�
 .إِال

“Tidak, demi Allah tidak pernah sekalipun tangan 

Nabi menyentuh tangan seorang perempuan 

ketika baiat, beliau tidak membaiat para wanita 

kecuali hanya dengan mengatakan: aku telah 

menerima baiat kalian atas hal-hal tersebut” (HR. 

Imam al Bukhari) 

Sedangkan dalil keharaman jabat tangan laki-laki 

dan perempuan ajnabi ialah hadits berikut: 

َُد ِزنَاَها اmَْطُش 
ْ

  .َوا½
“Zina tangan ialah menyentuh.” 
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sebagainya telah mencerminkan adanya motif penipuan 

yang sangat merugikan dan meresahkan umat serta 

merusak kesuciluhuran ajaran Islam. Motif politik yang 

bisa di prediksi adalah untuk membuat phoby dan 

trauma terhadap ummat Islam, yang pada dasarnya 

suatu saat nanti perjalanan da'wah dan politik ummat 

kearah persiapan menuju strukturalisasi Islam, di 

pastikan sangat banyak membutuhkan partisipasi aktif 

secara ekonomi dan lahir bathin dari ummat Islam. 

Pengorabanan para korban KW IX Abu Toto Abdus 

Salam Panji Gumilang melalui program dan qoror-

qorornya, sangat luar biasa. Habis-habisan secara lahir 

dan bathin. Rumah, harta benda, perniagaan, pekerjaan, 

intelektualitas diserahkan total kepada lembaga 

kejama'ahan NII. Dan yang tersisa hanyalah tinggal 

kemiskinan dan kebodohan serta kebingungan. 

 

Pelecehan Seksual 

Seorang wanita bernama Ummi, terpaksa rela 

melakukan perbuatan asusila untuk ukuran nilai Islam, 

bercium-ciuman dan berpegang-pegang dengan lelaki 

yang memanfaatkannya dengan meminjamkan uang 

yang ia butuhkan karena terdesak memenuhi target 

infaq. 

Kasus lain, kecamatan Ibrahim hendak menikahkan 

seorang nisa’ bernama Neny. Aparat (mas’ul) Kabupaten 

harus mempunyai kewajiban men-taftis (mengecek) 

mereka. Tetapi pihak Idariyah kecamatan (Sholeh 

Jatinegara) sudah setuju katanya, karena harus 
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Penyimpangan Syari'ah 

Sikap dan pandangan serta praktek zakat fithrah 

yang menyimpang sebagaimana diatas yang diterapkan 

pada para santri Al-Zaytun, berjalan dan bahkan malah 

semakin parah pada Ramadlan. Sebagaimana yang 

dilansir media intern mereka antara lain: 

"Sumber dana lain yang bakal dipergunakan untuk 

pengembangan pesantren antara lain zakat fithrah. 

Zakat yang lazim ditunaikan ummat Islam menjelang 

'ledul Fithri. Selain itu, pimpinan Ma'had Al-Zaytun 

sempat mengumumkan kepada 3200 santri tentang 

jumlah pembayar zakat fithrah terbesar yang dilakukan 

seorang santri dari Nusa Tenggara Jimur sebesar Rp. 1 

juta, pembayar zakat fithrah terbesar kedua diraih oleh 

santri asal Gorontalo senilai Rp 500 ribu, demikian juga 

diumumkan pembayar zakat fithrah terkecill sebesar Rp 

10 ribu ". 

Pemerasan seperti itu, menurut pemberitaan media 

Al Zaytun sendiri malah dianggap sebagai keberhasilan 

yang fantastis dari gerakan Ramadlan, karena mampu 

menghasilkan pemasukan uang sebanyak 5 miliar rupiah 

lebih. 

Eksploitasi (pemerasan) maupun eksplorasi 

(penggalian dana) dan program pemiskinan ummat 

Islam (korban jeratan rekruitmen) dengan mengatas-

namakan Zakat, Tazkiyah Baitiyah, Shadaqah 

Tathawwu', Infaq Sabilillah, Khijanah Tajwidiyah, Qiradl, 

Shadaqah (Ja-uka dan isti'dzan, Nikah, Tahkim, 

Musyahadah dan Tartib) maupun Kaffarat dan lain 
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dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban 

dengan redaksi: 

َُد ِزنَاَها
ْ

ْمُس  َوا½
�
  الل

“Zina tangan ialah menyentuh.” 

Juga diperkuat oleh Hadits Imam ath-Thobaroni 

dalam al Mu’jam al Kabir berikut: 

عليه و قَاَل رَُسْوُل اهللا ص£ اهللا : َقْن َمْعِقل بِن يََسار َقاَل 
ُ : سلم

َ
ِس رَُجٍل بِِمْخيٍَط ِمْن َحِديٍْد َخْ®ٌ '

ْ
ْن ُفْطَعَن pِ َرأ

َ َ
أل

 ُ
َ

' Xِل
َ

L 
َ
ًة ال

َ
ْن َفَمَسّ اْمَرأ

َ
  ]ا�عجم الكب® للطwا¶. [ِمْن أ

“Dari Ma’qil bin Yasar, beliau berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: semestinya ditusuk pada bagian 

kepala seseorang dengan jarum dari besi itu lebih 

baik baginya daripada menyentuh perempuan 

yang tidak halal baginya.” (HR. Imam ath-

Thobaroni) 

Sementara hadits tersebut diklaim Hizbut Tahrir 

tidak bisa dibuat hujjah karena termasuk hadits Ahad 

yang menurut mereka tidak dapat dijadikan hujjah 

dalam beristidlal. Inilah kedangkalan paradigma berfikir 

mereka dalam berpendapat. 

Hukum halalnya bersalaman dengan ajnabiyah ini 

ternyata juga tidak dipungkiri oleh Syabab HTI sendiri. 

Mereka menjustifikasi fatwa sesat dan bejat ini dengan 

argument yang ditulis oleh Syaikh Wahbah az Zuhaili 

dalam kitab al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu sebagai 

berikut: 
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م
�
ِة، ِلَقْوِ'ِ صّ£ اهللا َعلَيْه وسل

َ
َمْرأ

ْ
ُْرُم ُمَصاَفَحُة ال

َ
Lَو : 

َ
 ال

ّ
ِإِ¶

ُْمُهْور
ْ
َصاِفُح الِنَّساَء، لِكن� ا�

ُ
َجاُزوا  أ

َ
افِِعي�ة أ َلْ®َ الش�

 تُْشَتñَ، َوَمس� يَِدها، ِالنِْعَدام 
َ
Ûِ ال

�
ُمَصافََحَة الَعُجْوز ال

لِفتْنَة
ْ
  ] VgÐص  ~الفقه اإلسالó وأد·ه ج . [َخوِْف ا

Dan haram bersalaman dengan wanita ajnabiyah, 

karena sabda Nabi Muhammad SAW: 

“Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan 

kaum wanita”. Akan tetapi mayoritas ulama 

selain madzhab syafi’iyah membolehkan 

bersalaman dengan wanita tua yang tidak 

disyahwati dan menyentuh tangannya, karena 

tidak adanya kekhawatiran timbulnya fitnah.  

Di sini, Syaikh Wahbah memberi kesimpulan bahwa 

pada dasarnya hukum bersalaman dengan wanita 

ajnabiyah ialah haram. Akan tetapi, mayoritas ulama 

selain madzhab syafi’i mendispensasi bersalaman 

dengan ajnabiyah dengan dua syarat yang harus 

dipenuhi. Yaitu, wanita tersebut sudah tua dan tidak 

disyahwati. Kesimpulan seperti ini, berbeda dengan 

‘fatwa’ an Nabhani yang memperbolehkannya secara 

muthlak tanpa syarat sama sekali. Keberadaan kedua 

syarat ini lah yang tidak dipahami secara teliti oleh 

syabab HTI yang mentransmisi dengan fanatik buta 

pendapat pentolan mereka, an Nabhani tanpa kritik-

konstruktif. 

3. Hizbut Tahrir menyatakan bahwa larangan  melihat 

aurat sesama laki-laki atau sesama perempuan 
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terhadap ayat yang muhkamat maupun yang 

mutasyabihat. 

 Sedangkan As-Sunnah adalah perilaku Nabi 

Muhammad SAW dalam melaksanakan Al-Qur'an yang 

ternyata mengikuti milah (ajaran) dan tata cara 

pengabdian Nabi lbrahim AS. Selain itu Nabi 

Muhammad SAW juga diyakini sebagai kader Nabi Isa 

bin Maryam AS yang dididik dan dibina oleh kaum 

Hawariy yang nota bene pengikut setia Nabi Isa AS atau 

hasil transformasi ajaran Nabi Isa AS. 

Keempat, Menggunakan nama-nama Nabi untuk 

hierarki kepangkatan (jabatan struktural dan 

fungsional), sehingga menimbulkan kesan bahwa Nabi 

yang satu bisa diperintah oleh Nabi lainnya yang berada 

pada struktur lebih tinggi. 

Kelima, Melakukan tipu daya kepada pengikutnya 

dengan memberikan iming-iming pangkat maupun 

jabatan serta futuh (kemenangan) terhadap penguasa 

Rl, dan meyakinkan melalui doktrin bahwa secara diam-

diam sekitar 50% dan kekuatan TNI-PoIri (ABRI) telah 

berpihak kepada NII sehingga pasti menang, yang dalam 

istilah mereka menunjuk kepada sebuah ayat 

 ٌôَِْمنَ  ن  ِ�  ]~y:  الصف[ َقِريٌب  َوَفتْحٌ  اهللا

Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang 

dekat (waktunya). (QS. Ash Ashoof: 13)  
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Keyakinan mereka itu tidak sesuai dengan surat An-

Naas yang menegaskan bahwa Allah itu Robban Naas 

(Pemelihara, Pengatur seluruh manusia), sekaligus 

sebagai Malikin Naas (Raja atau Pemilik Manusia), Ilahin 

Naas (Sembahan nanusia). 

Kedua, mereka juga meyakini kerasulan dan 

kenabian itu tidak akan berakhir selama masih ada 

orang yang menyampaikan da'wah Islam kepada 

manusia. Kesimpulan mereka, bahwa setiap orang yang 

menyampaikan da'wah Islam pada hakikatnya adalah 

Rasul Allah. 

Ketiga, menciptakan ajaran dan keyakinan tentang 

adanya otoritas nubuwwah pada diri dan kelompok 

mereka dalam menerima, memahami dan menjelaskan 

serta melaksanakan maupun dalam memperjuangkan 

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW hingga tegaknya 

syari'ah dan kekhalifahan di muka bumi. Dengan 

menetapkan doktrin tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah 

secara serampangan serta sangat menyesatkan antara 

lain: 

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada 

Muhammad SAW untuk menata dunia secara baik dan 

benar menurut yang dikehendaki dan ditetapkan Allah. 

Dengan demikian AI-Qur'an juga sebagai Undang-

undang, Hukum dan Tuntunan yang harus diterima dan 

dilaksanakan manusia. Namun dalam prakteknya 

bagaimana mereka mensikapi, memperlakukan ataupun 

dalam memahami AI-Qur'an maka itu terserah manusia, 

yakni bebas melakukan ta'wil maupun tafsir baik 
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terbatas pada aurat utama yaitu dua kemaluan 

saja.  Seperti fatwa mereka dalam kitab Qiro’at fi 

Fikri Hizbit Tahrir al Islami sebagai berikut: 

 
َ

ِة إِ{
َ
لَمْرأ

ْ
 َعْوَرِة الر�ُجِل َوا

َ
õِْ َقْن َغْظِر الر�ُجِل إِ{

ُمَراُد pِ ا��
ْ
ل
َ
ا

ةِ 
َ
لَمْرأ

ْ
َيْ�ِ وَُهَما . َعْوَرِة ا

َ
ْوأ َظُة أي الس�

�
ُمَراُد ِمنُْه الَعْوَرُة الُمَغل

ْ
ل
َ
ا

بُ  Xrلَعْوَرةِ الُقبُل وا
ْ
قراءة p فكر حزب [ .ُر َوليَْس ُمْطلََق ا

  ]yÙÐا·حرير اإلسالó ص 
“yang dimaksud dengan larangan laki-laki melihat 

aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat 

perempuan, maksudnya adalah aurat besar yaitu 

dua kemaluan, jalan depan dan jalan belakang, 

dan bukan aurat secara muthlak.” 

Begitu juga, mereka memperbolehkan seorang laki-

laki melihat aurat mahramnya dalam keadaan telanjang, 

baik dalam keadaan darurat atau tidak. Fatwa ini bisa 

dilihat pada selebaran Hizbut Tahrir, tanggal 7 Rabi’ul 

Awwal 1390 H/12 Mei 1970 M. 

Mereka juga memperbolehkan bekerja sama 

dengan agen negara kafir untuk menghancurkan negara 

Islam. Naskah asli fatwa ini bisa dilihat dalam buku 

Hizbut Tahrir dalam Sorotan karya Ust. Muhammad 

Idrus Ramli. 

Demikianlah fatwa-fatwa Hizbut Tahrir yang 

bernuansa liberal dan menebarkan dekadensi moral 

serta menyesatkan umat Islam. 
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Hizbut Tahrir Mengkafirkan Umat Islam 

Taqiyyuddin al-Nabhani dalam Asy-Syakhshiyah al 

Islamiyah vol 3 hal 19 menulis sebagai berikut: 

ُقُعوُْد َقْن إَِقاَمةِ 
ْ
wَِ  َوال

ْ
ك

َ
ُمْسِلِمْ�َ َمْعِصيٌَة ِمْن أ

ْ
َخِليَْفٍة لِل

َهِمّ ُفُروِْض 
َ
ِقَياِم بَِفْرٍض ِمْن أ

ْ
َها ُقُعوٌْد َعِن ال َغّ

َ
، أل َمَعاِ÷ْ

ْ
ال

َيَاةِ 
ْ
إلِْسَالِم pِْ ُمْعÜََِك ا�

ْ
إلِْسَالِم، بَْل َفتََوَقُّف َعلَيِْه وُُجوُْد ا

ْ
 .ا

Berpangku tangan dari usaha mendirikan seorang 

khalifah bagi kaum Muslimin adalah termasuk 

perbuatan dosa yang paling besar, karena hal 

tersebut berarti berpangku tangan dari 

melaksanakan di antara kewajiban Islam yang 

paling penting, dan bahkan wujudnya Islam 

dalam kancah kehidupan tergantung pada 

adanya khalifah.  

Tentu saja sikap seperti ini terlalu ekstrim dalam 

menghadapi persoalan, meskipun persoalan tersebut 

berkaitan dengan agama. Karena tidak jarang sikap 

ekstrim menjerumuskan seseorang ke dalam keputusan 

yang fatal dan merugikan diri sendiri. Kanjeng Nabi 

Muhammad SAW bersabda: 

ُغلَُوّ pِ : قَاَل رَُسوُل اهللا: عن ابن َقبَّاٍس قَاَل 
ْ
إِيَّاُكْم َوال

يِْن  ّrِا pِ ُّغلُُو
ْ
َن َقبْلَُكْم ال َ̈ ْهلََك َمْن 

َ
َما أ يِن، فَِإَغّ ّrِا. 

Ibn Abbas berkata: “Rasulullah saw bersabda: 

“Jauhilah sikap ekstrim (berlebih-lebihan) dalam 

agama, karena sesungguhnya yang 
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  MA’HAD AL-ZAYTUN DAN NII 

 

Penyimpangan Aqidah  

Kedhaliman yang paling dahsyat yang dilancarkan 

oleh KW IX baik pada masa kepemimpinan Haji Abdul 

Karim, Haji Ra'is maupun kepemimpinan Abu Toto 

adalah menciptakan syirik. Berdasarkan data-data dan 

beberapa kesaksian dan laporan para mantan peagikut 

Abu Toto, maka syirik yang diciptakan NII KW IX dalam 

kurun 1984-5 s/d 2001sekarang adalah menyusun 

sistematika tauhid secara serampangan, dengan 

membaginya ke dalam 3 substansi tauhid, yaitu: Tauhid 

Rububiyah, Tauhid Mulkiyyah dan Tauhid Uluhiyyah 

tanpa dasar disiplin ilmu sedikit pun. 

Pertama, mereka mengumpamakan Tauhid 

Rububiyah dengan akar kayu, Mulkiyyah adalah batang 

kayu, Uluhiyyah adalah buahnya. Selain itu mereka juga 

menafsirkan Rububiyah dengan undang-undang, 

Mulkiyyah adalah negara, dan Uluhiyah adalah 

ummatnya.  

Tafsiran semacam itu sungguh sangat menyesatkan, 

karena telah merendahkan, menghina Allah, dan telah 

menyamakan Allah dengan makhIuk-Nya, mumatsalatu 

lil hawaditsi. 
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Dakwah kelompok ini lebih tertutup rapi dan 

profesional ketimbang kelompok sesat lainnya 

walaupun terkadang mereka berdakwah secara terbuka. 

Dalam menyebarkan ajaran sesatnya mereka lebih 

mengedepankan dakwah melalui dunia maya. Oleh 

karena itu, umat Islam dituntut agar lebih merapatkan 

barisan dan lebih meningkatkan kewaspadaan dengan 

selalu memberi informasi kepada masyarakat tentang 

kesesatan mereka.  
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mencelakakan orang-orang sebelum kamu adalah 

sikap ekstrim dalam agama.”  

Tegaknya khilafah Islamiyah sebagai simbol 

pemersatu umat Islam dan lambang kejayaan kaum 

Muslimin pada masa silam, memang diwajibkan dalam 

agama, namun dengan syarat apabila mampu 

mewujudkannya. 

Dalam konteks ini, dalam kitab Ghiyatsul Umam wa 

Iltiyatsu al Dhullam, al-Imam Abu al-Ma’ali Abdul Malik 

bin Abdullah al-Juwaini yang dikenal dengan gelar Imam 

al-Haramain berkata: 

ِإلْمáَِن َواِجٌب 
ْ
ِإلَماِم ِعنَْد ا

ْ
 .َفنَْصُب ا

“Mengangkat seorang imam adalah wajib ketika 

mampu melakukan.”  

Dewasa ini kaum Muslimin tidak memiliki khalifah, 

karena memang tidak mampu melakukannya. Suatu 

kewajiban akan menjadi gugur ketika tidak mampu 

dilakukan. Sementara Hizbut Tahrir berpendapat lain. 

Menurut mereka, kaum Muslimin dewasa ini telah 

menanggung dosa besar secara kolektif karena tidak 

mengangkat seorang khalifah, dan bahkan Islam pun kini 

telah tiada karena khalifah tidak ada. Pernyataan 

tersebut didukung oleh sebagian aktifis HT yang 

mengatakan “laa syari’ata illa bidaulah al khilafah” 

(tidak ada syari’at kecuali ada negara khilafah) dan “laa 

islama bilaa khilafatin” (tidak ada Islam tanpa khilafah). 

Tentu saja pendapat ini sangat ekstrim, dan bermakna 

pengkafiran terhadap umat Islam sejak satu abad yang 
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lalu setelah runtuhnya kekuasaan khilafah Turki-

Utsmani dan dihapuskannya sistem khilafah dari negara 

tersebut. Ini tidak sesuai dengan pemahaman ulama 

Ahlussunnah wal Jama’ah. 

 

Persekongkolan Hizbut Tahrir dengan Syi’ah 

Seorang tokoh Hizbut Tahrir yang bernama 

Muhammad Mis’ari ketika dia mencaci maki 

Muhammad bin Abdul Wahhab, pada saat yang sama 

dia memuji tokoh besar Syi’ah Rafidhah, Al-Khumaini, 

dengan pernyataannya: “Sesungguhnya dia (Al-

Khumaini, pent.) adalah seorang pemimpin bersejarah 

yang agung dan jenius…” 

Dia juga memanggil Syi’ah sebagai saudara dan 

mencela sahabat Mu’awiyah bin Abu Sufyan dengan 

statemennya yang dia ucapkan dalam sebuah selebaran 

resmi yang dikeluarkan CDLR dari London pada hari 

Kamis 22 Syawwal 1415 H / 23 Maret 1995 M berkata:  

“Ketiga, berkaitan dengan Mu’awiyah bin Abu 

Sufyan, saya telah menyebutkan dalam jawaban saya 

terhadap pertanyaan salah seorang saudara kami dari 

Syi’ah yang hadir bahwa saya memandang Mu’awiyah 

seorang perampas. Dan saya yakin dia pasti menerima 

balasan dari Allah di hari kiamat atas kejahatan yang 

telah dilakukannya.” 

Bahkan diantaranya adalah pernyataan dia yang 

dimuat oleh surat kabar Asy-Syarqul Ausath edisi 6270, 

terbit pada hari Jum’at 8 Ramadlan 1416 H: 
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Ketua Umum DPP LDII, Prof Abdullah Syam 

mengatakan acara pembekalan ini bukan bentuk 

pembinaan MUI kepada LDII. Karena Abdullah mengaku 

LDII tidak pernah menganut ajaran sesat Islam Jamaah 

yang mengkafirkan dan menajiskan umat Islam di luar 

LDII. Kata Abdullah, ini adalah sinergi kemitraan antara 

LDII dengan MUI, bukan inisiatif LDII semata. 

Abdullah mengakui LDII memang punya hubungan 

dengan pendiri Islam Jamaah, H Nurhasan Ubadillah. 

Tapi, ia menegaskan LDII hanya mewarisi fasilitas atau 

asetnya (pesantren) saja. “Pengikut bukan, penerus juga 

bukan. Bahkan kita sebagai pembina,” ujar Abdullah 

kepada Suara Hidayatullah. 

Menurut Abdullah, sejak didirikan dengan nama 

Yayasan Karyawan Islam (Yakari) pada 1972 dan saat 

berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam 

(Lemkari) pada 1981, para pendahulu LDII tidak pernah 

mengatakan H Nurhasan sebagai amir atau imam. 

Katanya, LDII kini sudah memiliki paradigma baru dan 

juga sudah membuat klarifikasi tentang berbagai 

tuduhan tersebut. 

Paradigma baru itu, kata Abdullah, bukan berarti 

dulu LDII menganut Islam Jamaah, sekarang tidak. 

“Paradigma ini dalam konteks tataran organisasi. Antara 

lain program-progaram LDII dikemas dalam suatu 

rencana strategis, punya visi dan misi, cara pandang 

baru,” kata Abdullah yang juga pejabat di Badan 

Penelitiaan dan Pengembangan Departemen Kehutanan 

ini. 
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(kembali) untuk sekolah di Malang. Dan yang 

lainnya sampai saat ini saya belum tahu 

keadaannya, apakah mereka sudah bersekolah 

lagi atau belum. Demikian Surat Pernyataan ini 

saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak 

ada paksaan dari siapapun juga.  

Jakarta, 19 Mei 2009 

Yang membuat pernyataan, 

(TTD dan MATERAI 6000) 

Agus Sumarno 

Pernyataan ini dibuat di kantor Lembaga 

Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI), Jakarta. 

 

LDII Berusaha Klarifikasi atas Kesesatannya 

Berbagai upaya pemulihan citra sesat dan eksklusif 

terus dilakukan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

Setelah melakukan klarifikasi ke Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) awal 2007 lalu, LDII menggandeng MUI 

DKI Jakarta menggelar acara pembekalan kader dai dan 

daiyah LDII di Pondok Pesantren Minhajurrasyidin, 

Lubang Buaya, Jakarta, tanggal 16-21 Januari lalu. 

Ketua MUI DKI, H Muhammad Zainudin 

mengatakan dirinya menerima kepercayaan LDII 

sepenuhnya. “(Tapi) jangan ada anggapan LDII di-MUI-

kan atau MUI yang di-LDII-kan,” ujar Zainudin saat 

memberikan sambutan di acara yang diselengarakan 

oleh MUI DKI Jakarta ini. 
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“Sesungguhnya kondisi saat ini di negeri Saudi Arabia 

yang tidak mengizinkan bagi kaum Masehi (Nashara, 

pent.) dan Yahudi untuk mempraktekkan syi’ar-syi’ar 

ibadah secara terang-terangan akan berubah dengan 

tampilnya komisi ini di medan hukum. Bahwasanya 

pemberian hak kepada kaum minoritas adalah wajib, 

dalam bentuk hak untuk melaksanakan syi’ar-syi’ar 

agama mereka di gereja-gereja mereka, serta hak untuk 

mendapatkan pengakuan resmi atas pelaksanaan akad 

pernikahan sesuai dengan aturan agama mereka secara 

khusus serta hak-hak lainnya, sebagai bentuk 

penyempurnaan terhadap kebebasan kehidupan 

keagamaan dan kehidupan pribadi mereka secara 

sempurna. Baik mereka itu dari kaum Yahudi, Masehi, 

ataupun kaum Hindu!!” 

Kemudian dia berkata: “Sesungguhnya 

pembangunan gereja-gereja adalah perkara yang mubah 

dalam syariat Islam.”  

Apakah tokoh-tokoh Hizbut Tahrir hanya sebatas itu 

dalam pembelaan dan pujiannya terhadap Syiah? 

Ternyata tidak, mereka bersegera pergi ke Iran (ketika 

terjadi revolusi Iran) dan mereka pun mengusulkan 

siapa yang akan menjadi khalifah disana. Tahukah kamu 

siapa yang mereka usulkan? Dia adalah Khomeini, 

mereka meminta Khomeini menjadi khalifah. Dan hal ini 

mereka nyatakan dalam surat kabar mereka, Al Khilafah 

no.18, jum’at, Surat Kabar al Khilafah no. 18 Jum’at, 2 

Januari 1989 M. 

Dalam surat kabar tersebut terdapat sebuah artikel 

berjudul “Hizbut Tahrir wal Imam Khomeini”. Dalam 
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artikel itu mereka berkata “Kami pergi ke Iran dan 

mengusulkan agar Khomeini menjadi khalifah umat ini”.  

Mereka mengatakan dalam majalahnya, Al-Wa’ie, 

nomor 75 halaman 23, tahun 1993, bahwa tidak ada 

perbedaan antara madzhab Syafi’i dan Hanafi, dan 

mereka telah salah karena mendalilkan hal ini untuk 

menjelaskan yang berikutnya, begitu pula Ja’fari dan 

Zaidi.  

Dan mereka berkata: “Dan inilah yang terjadi antara 

kalangan Sunni dengan Syi’i, yang sebenarnya ada 

orang-orang yang berada di belakang perpecahan ini 

(yang mempunyai maksud tertentu) dan kami harus 

memerangi orang-orang itu, sebab tidak ada perbedaan 

antara keduanya, dan siapa saja yang melakukan 

perbedaan itu maka akan kami lawan”.  

Berikut potongan jawaban Dr. Mohammed Jaber, 

Ketua Komite Eksekutif Hizbut Tahrir di Libanon, dalam 

sebuah wawancara yang mengungkapkan 

perselingkuhan HT dan Syi’ah:  

Mohammed Jaber: “Di sana ada Buku pelatihan 

ideologi-politik HT yang disebut “Dasar-dasar Islam” – 

yang diterbitkan pada tahun 1953 – yang dengan jelas 

menyatakan bahwa penganut mazhab Ja’fari (yaitu 

Imamiyah Syiah) adalah orang beriman dengan 

keimanan yang lengkap yang memiliki hak untuk 

bermain dan berperan aktif dalam negara Islam, 

termasuk akses ke kantor politik-keagamaan tertinggi, 

yaitu Khalifah. Saya bisa dengan tulus dan kategori 

mengklaim bahwa tidak ada sektarianisme di HT sama 
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ada lagi bai’at dan mengkafir-kafirkan orang 

lain” di depan MUI, tapi sumpah tersebut boleh 

dilanggar karena MUI bukan orang LDII (sesuai 

penjelasan dari Amir/Imam LDII kepada 

jamaahnya). 

8. Sampai sekarang, ajaran LDII masih tetap harus 

Manqul, taat Amir/Imam, dan masih mengklaim 

sebagai aliran yang paling benar. Sehingga orang 

atau aliran diluar mereka wajib masuk neraka. 

Serta masih berlaku sistem pembai’atan. 

9. Setelah saya keluar dari LDII (akhir 2008), saya 

masih tinggal di Mojokerto. Kemudian saya 

mengajak keluarga untuk pindah dan tinggal di 

Malang. 

10. Tanpa disangka dan tanpa sepengetahuan saya, 

ketika saya pulang ke rumah sehabis kerja, saya 

dapati rumah dalam keadaan kosong. Ternyata 

istri dan kelima anak saya dijemput oleh 

keluarganya yang masih menganut LDII. Dan 

setelah diselidiki, ternyata mereka dijemput 

oleh saudaranya, diantaranya: Saliman, Sulian, 

Ngadi, dan yang lainnya. Mereka dibawa ke 

Mojokerto ke rumah orang tuanya sampai 

sekarang. 

11. Kemudian saya datangi isteri dan anak saya. 

Akan tetapi, isteri saya minta cerai apabila saya 

tidak mau kembali ke LDII dan bertobat kepada 

imamnya. Padahal, sebelumnya isteri saya tidak 

pernah bersikap demikian. Sampai hari ini, baru 

1 (satu) orang anak saya yang bisa saya ambil 
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4. Setiaji (3 tahun) 

5. Ahmad Baihaki (1 tahun) 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1. Masuk kedalam aliran LDII mulai tahun 1990 

(sebelum menikah), sampai diusir oleh orang 

tua dan tinggal terpisah dari orang tua. 

2. Tanggal 06 April 1998 menikah dengan wanita 

LDII bernama Wasiatun dan dikaruniai lima 

orang anak. 

3. Memasuki tahun 2008 mulai berpikir tentang 

kebenaran dan kesesatan LDII. 

4. Pada akhir tahun 2008 memutuskan (tanpa 

paksaan dari siapapun) keluar dari LDII. 

5. Setelah keluar dari LDII sering didatangi oleh 

para pengurus LDII dan diajak untuk kembali lagi 

ke LDII. 

6. Saya menolak dengan tegas untuk kembali ke 

LDII karena saya merasakan bahwa ajaran LDII 

itu sesat-menyesatkan. Oleh karena itu, saya 

siap untuk bersaksi kapanpun diperlukan. 

7. Pada saat saya keluar dari LDII (2008), ajaran 

LDII masih menganut paham Manqul, dan 

mempunyai Amir/Imam yang harus ditaati. 

Amir/Imam LDII saat ini adalah Abdul Azis (putra 

Nurhasan Ubaidah Lubis, adik kandung Abdul 

Dlahir yang menjadi Amir/Imam sebelumnya), 

serta boleh bersumpah palsu terhadap orang-

orang kafir diluar jamaah LDII, seperti yang 

pernah dilakukan oleh pengurus LDII di hadapan 

MUI pusat. Meskipun sudah bersumpah “Tidak 
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sekali. Siapapun yang mengadopsi keyakinan sektarian 

atau sikap (sektarian) telah melangkah keluar dari 

bingkai ideologi HT.” 

Mohammed Jaber: “Ketika saya bertemu Imam 

Khomeini kembali pada tahun 1978, delegasi HT 

menyampaikan surat kepada Imam dan kami meminta 

beliau jika gerakannya memiliki sebuah proyek untuk 

menciptakan sebuah negara Islam global dan kami juga 

bertanya apakah mereka telah mempersiapkan 

konstitusi. Kami mengesankan pada Imam pentingnya 

merancang sebuah konstitusi yang tepat untuk negara 

Islam. Kami mengatakan kepadanya dengan tegas 

bahwa HT siap untuk membantu Iran dalam 

membangun negara Islam, bahkan jika negara ini 

didominasi oleh Syiah Imamiyah. Tapi kami punya satu 

syarat, yaitu bahwa negara ini harus milik semua umat 

Islam bukan hanya menjadi negara nasional Iran.” 

Mohammed Jaber: “Tidak diragukan lagi bahwa 

Khomeini adalah pemimpin islam yang besar dan tulus.” 

Mohammed Jaber: “Saya akan memberikan 

pendapat pribadi saya, tetapi pendapat ini dibagi oleh 

para pemimpin HT sebagian dan anggota di seluruh 

dunia. Rezim Iran kuat justru karena legitimasinya 

didasarkan pada Islam.” 

Demikianlah keadaan Hizbut Tahrir, mereka 

bergandengan tangan dengan Syi’ah Rafidlah. Mereka 

membenci, menghujat dan mengarahkan pedang 

permusuhan kepada para da’i yang lantang 

meneriakkan tauhid dan membela keutamaan Shahabat 
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dan istri Rasulullah SAW, namun mengarahkan 

persaudaraan dan berkasih sayang kepada mereka yang 

telah mengatakan Bunda Aisyah dan Hafshah adalah 

pelacur dan mengatakan kalau Abu Bakar dan Umar 

adalah orang murtad.  

Ketika Syi’ah mencaci maki para shahabat dan 

mengatakan bahwa para shahabat telah merubah Al-

Qur’an, mencaci maki istri Rasulullah SAW, ummul 

mukminin, tapi bagi Hizbut Tahrir ini adalah masalah 

kecil. (aboeshafiyyah.wordpress.com) 

Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memprediksi 

banyaknya sekte dalam Islam. Banyak pula diantara 

sekte-sekte tersebut yang diklasifikasikan ada yang 

masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kanjeng 

Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi kriteria 

sederhana bagi sekte yang dijamin masuk surga yaitu 

golongan mayoritas umat ini, as sawad al a’dzom.  

Berbagai peristiwa yang terjadi sejak zaman para 

shahabat dulu merupakan ujian terberat, bagaimana 

mereka bisa eksis menjadi bagian dari as sawad al 

a’dzom, sebab tidak sedikit dari mereka yang karena 

peristiwa tersebut mereka berikrar keluar dari golongan 

ini.  

Mereka terjebak kesalahan dalam mengambil 

sebuah kebijakan menghadapi kelompok-kelompok baru 

yang membawa visi dan misi perubahan dalam ranah 

agama dan ideologi. Mereka juga terbawa arus oleh 

aliran-aliran revivalis yang membawa visi dan misi 

perubahan sistem pemerintahan dan perpolitikan yang 
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Surat Pernyataan Insaf oleh Mantan LDII 

1. Surat 21 orang keluarga R. Didi Garnadi dari Cimahi 

Bandung menyatakan sadar, insyaf, taubat dan 

mencabut Bai’at mereka terhadap LDII, Oktober 

1999. Dalam surat itu dinyatakan di antara 

kejanggalan LDII hingga mereka bertaubat dan 

keluar dari LDII, karena: Dilarang menikah dengan 

orang luar Kerajaan Mafia Islam jama’ah, LEMKARI, 

LDII karena dihukumi Najis dan dalam kepahaman 

Kerajaan Mafia Islam Jama’ah, LEMKARI, LDII 

bahwa mereka itu BINATANG. (Lihat surat 21 orang 

dari Cimahi Bandung yang mencabut bai’atnya 

terhadap LDII alias keluar ramai-ramai dari LDII, 

surat ditujukan kepada DPP LDII, Imam Amirul 

Mu’minin Pusat , dan pimpinan cabang LDII Cimahi 

Bandung, Oktober 1999, dimuat di buku Bahaya 

Islam Jama’ah Lemkari LDII, LPPI Jakarta, cetakan 

10, 2001, halaman 276- 280) 

2. Surat pernyataan kedua sebagai berikut; 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Agus Sumarno 

TTL : Malang, 01 Agustus 1978 

Alamat : Gampingan RT 015 RW 005 Sumbertangkil 

Kec. Tirtoyudo Kab. Malang Jawa Timur 

Agama : Islam 

Status : Menikah dengan Wasiatun 

Anak: 

1. Maratus Shalihah (9 tahun) 

2. Abdul Fath (7 tahun) 

3. Nurfauzan (5 tahun) 
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4. Pelarangan Islam Jama’ah dengan nama apapun 

dari Jaksa Agung tahun 1971: Surat Keputusan 

Jaksa Agung RI No: Kep-089/D.A./10/1971 tentang: 

Pelarangan terhadap Aliran- Aliran Darul Hadits, 

Djama’ah jang bersifat/ beradjaran serupa. 

Menetapkan:  

Pertama: Melarang aliran Darul Hadits, Djama’ah 

Qur’an Hadits, Islam Djama’ah, Jajasan Pendidikan Islam 

Djama’ah (JPID), Jajasan Pondok Peantren Nasional 

(JAPPENAS), dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai 

sifat dan mempunjai adjaran jang serupa itu di seluruh 

wilajah Indonesia. 

Kedua: Melarang semua adjaran aliran-aliran 

tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini jang 

bertentangan dengan/ menodai adjaran-adjaran Agama. 

Ketiga: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. Ditetapkan: Djakarta pada tanggal: 29 

Oktober 1971, Djaksa Agung R.I. tjap. Ttd (Soegih Arto). 

5. LDII aliran sempalan yang bisa membahayakan 

aqidah umat, ditegaskan dalam teks pidato Staf Ahli 

Menhan Bidang Ideologi dan Agama Ir. Soetomo, 

SA, Mayor Jenderal TNI bahwa “Beberapa contoh 

aliran sempalan Islam yang bisa membahayakan 

aqidah Islamiyah, yang telah dilarang seperti: 

Lemkari, LDII, Darul Hadits, Islam Jama’ah.” (Jakarta 

12 Februari 2000, Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi 

dan Agama, Ir. Soetomo SA., Mayor Jendral TNI). 
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memiliki ideologi nyleneh yang keluar dari mainstream 

kaum muslimin. 

Pada masa sayyidina Utsman RA lahir gerakan 

revivalis yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba’. 

Gerakan ini menjadi cikal bakal lahirnya dua sekte dalam 

Islam, yaitu Syi’ah dan Khowarij.  

Pada masa Bani Umaiyah muncul gerakan revivalis 

yang dipelopori oleh Ma’bad bin Kholid al-Juhani. 

Akhirnya gerakan ini menjadi embrio lahirnya aliran 

Qodariyah dan Mu’tazilah.  

Pada abad kedelapan hijriyah lahir gerakan revivalis 

yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Gerakan ini 

membawa visi dan misi dalam ruang pemikiran yang 

pada akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dalam memahami al Qur’an dan Hadits.  

Pada masa-masa kemunduran masyarakat Islam, 

lahir pula beberapa tokoh revivalis seperti Muhammad 

bin Abdul Wahhab, perintis gerakan Wahhabi, 

Taqiyuddin an Nabhani, perintis gerakan Hizbut Tahrir, 

Jamaluddin al Afghoni, Muhammad Abduh, Rasyid Ridlo, 

Sayyid Qutb dan lain-lain. Mereka mempunyai pendapat 

ulama salaf dan berselisih dengan ajaran al Qur’an dan 

Sunnah. 

Kami pro dan mendukung ditegakkannya syari’at 

islam melalui konstitusi (khilafah), akan tetapi tegaknya 

khilafah haruslah berdiri di atas pondasi akidah yang 

benar. Begitu juga kami selalu mendukung peran aktif 

HT dalam memerangi aliran-aliran sesat seperti syi’ah, 

salafi-wahhaby, liberalisme, demokrasi, kapitalis, dan 
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lain-lainnya, tetapi satu sisi penyimpangan-

penyimpangan HT wajib diluruskan dan disampaikan 

kepada umat agar umat tidak terjebak di dalamnya. 
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nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat 

bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya 

dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing 

timbulnya keresahan yang akan mengganggu 

kestabilan negara. (Jakarta, 06 Rabiul Awwal 

1415H/ 13 Agustus 1994 M, Dewan Pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum: K.H. Hasan 

Basri, Sekretaris Umum: H.S. Prodjokusumo. 

2. Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta: Bahwa ajaran 

Islam Jama’ah, Darul Hadits (atau apapun nama 

yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat 

bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya 

dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing 

timbulnya keresahan yang akan mengganggu 

kestabilan negara. (Jakarta, 20 Agustus 1979, 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama DKI Jakarta, K.H. 

Abdullah Syafi’ie ketua umum, H. Gazali Syahlan 

sekretaris umum. 

3. LDII dinyatakan sesat oleh MUI karena penjelmaan 

dari Islam Jamaah. Ketua Komisi fatwa MUI (Majelis 

Ulama Indonesia) KH Ma’ruf Amin menyatakan, 

Fatwa MUI: LDII sesat. Dalam wawancara dengan 

Majalah Sabili, KH Ma’ruf Amin menegaskan: Kita 

sudah mengeluarkan fatwa terbaru pada acara 

Munas MUI (Juli 2005) yang menyebutkan secara 

jelas bahwa LDII sesat. Maksudnya, LDII dianggap 

sebagai penjelamaan dari Islam Jamaah. Itu jelas!” 

(Sabili, No 21 Th XIII, 4 Mei 2006/ 6 Rabi’ul Akhir 

1427, halaman 31). 
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banyaknya korban apa yang disebut investasi yang 

dikelola dan dikampanyekan oleh para tokoh LDII 

dengan iming-iming bunga 5% perbulan. 

Ternyata investasi itu ada tanda-tanda duit yang 

telah disetor sangat sulit diambil, apalagi bunga yang 

dijanjikan. Padahal dalam perjanjian, duit yang disetor 

bisa diambil kapan saja. Jumlah duit yang disetor para 

korban mencapai hampir 11 triliun rupiah. 

Di antara korban itu ada yang menyetornya ke isteri 

amir LDII Abdu Dhahir yakni Umi Salamah sebesar Rp 

169 juta dan Rp 70 juta dari penduduk Kertosono Jawa 

Timur. 

Dan korban dari Kertosono pula ada yang menyetor 

ke cucu Nurhasan Ubaidah bernama M Ontorejo alias 

Oong sebesar Rp22 miliar, Rp 959 juta, dan Rp800 juta. 

Korban bukan hanya sekitar Jawa Timur, namun ada 

yang dari Pontianak Rp2 miliar, Jakarta Rp2,5 miliar, dan 

Bengkulu Rp1 miliar. 

Paling banyak dari penduduk Kediri Jawa Timur ada 

kelompok yang sampai jadi korban sebesar Rp900 

miliar. (Sumber Radar Minggu, Jombang, dari 21 

Februari sampai Agustus 2003, dan akar Kesesatan LDII 

dan Penipuan Triliunan Rupiah karya H.M.C. Shodiq, 

LPPI Jakarta, 2004. ). 

 

Fatwa tentang LDII 

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat: Bahwa 

ajaran Islam Jama’ah, Darul Hadits (atau apapun 
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 JAMA’AH TABLIGH (JAULAH) 

 

Dalam kitab ‘’Kasyfu Asy Shubhah ‘ An Al Jama’ah at 

Tablighiyyah “ karya Maulawi Abu Ahmad dijelaskan 

bahwa Jama’ah Tabligh merupakan gerakan yang 

didirikan oleh Muhammad Ilyas bin al-Maulawi Ismail 

(1303-1363 H) berdasarkan wangsit yang diperoleh dari 

mimpi yang dia sebut sebagai kabar gembira. 

Syaikh Abul Hasan Ali an Nadwi mengutip 

pernyataan sang Pendiri Jaulah ini: “Ketika aku 

bermukim di Madinah pada tahun 1345 H, Allah 

mengabulkan maksudku dan memberi kabar gembira 

kepadaku melalui mimpi bahwa aku akan membentuk 

gerakan ini bersama kalian.” Selanjutnya beliau 

mengatakan: “Setelah kembali dari perjalanan, dia 

membentuk ad Dauroh at Tablighiyah”.  

Sebenarnya tujuan utama gerakan ini sebagaimana 

diakui oleh Muhammad Ilyas dalam kitab al Malfudzot 

ialah ingin mendidik masyarakat dengan seluruh ajaran 

Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini yang lebih 

diutamakan dan awal perjuangannya ialah mengajak 

orang melakukan sholat jama’ah lima waktu. 

Muhammad Ilyas, pemimpin tertinggi Jama'ah 

Tabligh dalam kitab al-Malfudhat mengatakan, “Tujuan 
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dari pergerakan ini adalah mengajarkan apa saja yang 

dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah maksud 

tujuan kami, adapun mengenai perjalanan kami 

berkeliling keluar masuk kampung yang dikenal dengan 

al-Kayts merupakan awal dari pergerakan kami. 

Sedangkan Kalimatullah, Shalat dan pendidikan dari 

kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan adalah 

laksana Alif, Ba’ dan Ta’ bagi pergerakan tersebut.” 

Muhammad Ilyas pernah mengungkapkan kepada 

teman sejawatnya, Dzohir al Hasan, bahwa “tujuanku 

tidak bisa dimengerti setiap orang, masyarakat 

menduga pergerakan ini sekedar mengajak orang 

mengerjakan sholat. Akupun bersumpah demi Allah 

gerakan ini bukan sekedar mengajak orang mengerjakan 

shalat”. 

Ungkapan ini juga menunjukkan pada maksud yang 

sebenarnya dari gerakannya. Sesungguhnya gerakan ini 

tidak hanya sekedar mengajak masyarakat mengerjakan 

Shalat seperti yang digembor-gemborkan para 

pengikutnya, di manapun mereka berada pada saat ini. 

Namun lebih dari itu, mereka ingin menciptakan 

semacam tarekat dan akidah yang digunakan 

propaganda untuk menumpuk masa sebanyak-

banyaknya.  

Mereka ingin membuat semacam tareqot dan 

akidah demi menarik simpati masyarakat dengan 

segenap propagandanya. Pada akhirnya masyarakat pun 

tertipu, dikiranya mereka itu juga Ahlussunnah karena 

akidah yang sebenarnya dan paham yang menyimpang 
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sorga ya kita ini. Lainnya turuk bosok kabeh.” (CAI 2000, 

Rangkuman Nasehat Bapak Imam di CAI Wonosalam. 

Pada poin ke-20 (dari 50 poin dalam 11 halaman). 

Ada dari mereka yang menyatakan selain golongan 

mereka  

4. Menganggap sholat orang Muslim selain LDII tidak 

sah. 

Persepsi di atas bukan hanya sekedar fatwa saja 

namun sudah dibuktikan oleh orang-orang LDII. Mereka 

tidak mau makmum kepada selain golongannya, hingga 

mereka membuat masjid-masjid untuk golongan LDII. 

Bagaimanapun LDII tidak bisa mengelak dengan 

dalih apapun, misalnya mengaku bahwa mereka sudah 

memakai paradigma baru, bukan model Nur Hasan 

Ubaidah. Itu tidak bisa. Sebab di akhir buku 

Kitabussholah yang ada Nur Hasan Ubaidah dengan 

nama Ubaidah bin Abdul Aziz di halaman 124 itu di akhir 

buku ditulis: KHUSUS UNTUK INTERN WARGA LDII. Jadi, 

pengakuan LDII bahwa sekarang sudah memakai 

paradigma baru, lain dengan yang lama, merupakan 

kedustaan. 

5. Tidak percaya adanya Tafsir al Qur’an. Mereka 

mengatakan: “Tafsir al Qur’an tidak ada”. 

6. Tidak boleh berbeda pendapat dalam agama 

termasuk masalah yang diperkhilafkan para ulama. 

Berbeda pendapat menurut mereka akan diancam 

masuk ke neraka. 

7. Penipuan Triliunan Rupiah. Kasus ini terjadi pada 

tahun 2002/2003 yang ramai di Jawa Timur tentang 
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3. Menganggap najis Muslimin di luar jama’ah LDII. 

Terbukti, di beberapa daerah pada saat masjid 

mereka digunakan shalat atau dimasuki oleh selain 

anggota mereka maka lantai masjid harus segera dicuci 

dan dibersihkan. Bahkan, ada juga yang tidak mau 

bersalaman dengan muslim selain golongan mereka. 

Kesesatan ini sejalan dengan aliran bathiniyah, Darmo 

Gandul. 

Sebagian dari mereka, jika diundang ke acara selain 

golongan mereka ada yang memang tidak mau 

menghadirinya secara terang-terangan. Ada yang mau 

datang tetapi makanan yang dibawa pulang dari acara 

tersebut oleh mereka dibuang di tengah jalan. Ada juga 

yang mau berbaur dengan selain mereka dan memakan 

hidangan selain mereka namun menganggap acara-

acara tersebut sesat. 

Kesesatan ini juga diungkapkan oleh Imam LDII 

dalam teks yang berjudul Rangkuman Nasehat Bapak 

Imam di CAI (Cinta Alam Indonesia) semacam jamboree 

nasional tapi khusus untuk muda mudi LDII di 

Wonosalam Jombang tahun 2000. Pada poin ke-20 (dari 

50 poin dalam 11 halaman): “Dengan banyaknya 

bermunculan jama’ah-jama’ah sekarang ini, semakin 

memperkuat kedudukan jama’ah kita (maksudnya, LDII, 

pen.). Karena betul-betul yang pertama ya jamaah kita. 

Maka dari itu jangan sampai kepahamannya berubah, 

sana dianggap baik, sana dianggap benar, akhirnya 

terpengaruh ikut sana. Kepahaman dan keyakinan kita 

supaya dipolkan. Bahwa yang betul-betul wajib masuk 
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itu tidak pernah diperlihatkannya. Karena mereka 

melarang anggotanya membahas akidah dan 

menyerahkannya kepada pribadi masing-masing. 

Mereka mengaku telah mengumpulkan tiga dimensi 

Islam, yaitu: Syari’at, Thariqat dan Haqiqat. Sama halnya 

mereka menginginkan agama baru, yang bisa mencakup 

semua dimensi da’wah Islam. 

 

Kesesatan Akidah 

Akidah mereka yang sesat menyesatkan 

diantaranya ialah: 

1. Meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui 

hal-hal ghoib. 

2. Memanggil Nabi dari jarak jauh tergolong syirik. 

Dua pemahaman akidah di atas jelas-jelas 

bertentangan dengan pokok ajaran Ahlussunnah Wal 

Jama'ah.  Yaitu meyakini bahwa Rasulullah SAW dan 

para wali bisa mengetahui hal-hal yang ghoib setelah 

diberitahu Allah SWT. 

Orang-orang yang sudah meninggal masih bisa 

mendengarkan panggilan orang yang masih hidup. 

 فُ 
َ

َغيِْب فَال
ْ
َحًدا Äَلُِم ال

َ
 َمِن اْرتََ¿ ِمْن  *ْظِهُر َ�َ َليِْبِه أ

�
إِال

ِفِه رََصًدا 
ْ
ِ½َْعلََم  *رَُسوٍل فَإِن�ُه يَْسلُُك ِمْن َنْ�ِ يََديِْه َوِمْن َخل

 �bُ ùَْح
َ
يِْهْم َوأ َ َr َحاَط بَِما

َ
ِت َرب�ِهْم َوأ

َ
بْلَُغوا رَِساال

َ
ْن قَْد أ

َ
أ

ٍء َعَدًدا  ْaَ]ا�ن :dg-dê[    
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(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, 

maka Dia tidak memperlihatkan kepada 

seorangpun tentang yang ghaib itu, Kecuali 

kepada Rosul yang diridhai-Nya, maka 

sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga 

(malaikat) di muka dan di belakangnya. Supaya 

Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul 

itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, 

sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang 

ada pada mereka, dan Dia menghitung segala 

sesuatu satu persatu. (QS. Al-Jin: 26-27)  
Hujjatul Islam alGhozali menulis dalam Ihya’ 

‘Ulumuddin: Hadirkan Nabi di dalam hatimu, sekaligus 

bayangkan pribadinya yang agung, kemudian ucapkan 

“'Assalamu'alaika Ayyuha an-Nabiyyu”, dan percayalah 

salammu itu akan sampai kepada beliau dan pasti 

dibalasnya dengan salam yang lebih sempurna. 

Al-'Arif Bi Allah Sayyid Muhammad Utsman juga 

menulis dalam Aqrob at-Thuruq-nya: Bayangkan seolah-

olah engkau menghadap Nabi Muhammad SAW, karena 

beliaupun melihat dan mendengarkan suaramu 

meskipun engkau berada pada tempat yang sangat jauh 

karena tidak ada sesuatu yang samar bagi beliau, baik 

dari dekat maupun jauh. 

Fatwa Ibnu Hajar Al-Haitami sangat mendukung 

keterangan di atas. Beliau mengatakan: “Jangan dikira 

Nabi SAW tidak bisa dilihat dari segenap penjuru, 

meskipun dalam waktu bersamaan, sebab dzat Nabi 

Muhammad SAW yang mulia itu bagaikan cermin yang 
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Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti 

apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan 

mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. 

(QS Az-Zumar : 17-18). 

Dalam ayat tersebut tidak ada sama sekali 

keterangan harus manqul dalam mempelajari agama. 

Bahkan kita diberi kebebasan untuk mendengarkan 

perkataan, hanya saja harus mengikuti yang paling baik. 

Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai akal. 

Dan bukan harus mengikuti manqul dari Nur Hasan 

Ubaidah yang kini digantikan oleh anaknya, Abdul Aziz, 

setelah matinya kakaknya yakni Abdu Dhahir. Maka 

orang yang menetapkan harus/ wajib manqul dari Nur 

Hasan atau amir itulah ciri-ciri orang yang tidak punya 

akal. (Lihat Buku Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII, 

LPPI, Jakarta, cetakan 10, 2001, halaman 258- 260). 

2. Menganggap kafir orang Muslim di luar jama’ah 

LDII. 

Dalam Makalah LDII dinyatakan: “Dan dalam 

nasehat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga 

cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jama’ah, 

mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh 

orang iman, calon ahli neraka, yang tidak boleh 

dikasihi,” (Makalah LDII berjudul Pentingnya Pembinaan 

Generasi Muda Jama’ah dengan kode H/ 97, halaman 

8). 
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(kepada orang lain) sebagaimana apa yang ia 

dengar. (HR. Ibnu Hibban) 

Dalam hadits ini Nabi Muhammad SAW mendoakan 

kepada orang yang mau mempelajari hadits-haditsnya 

lalu menyampaikan kepada orang lain seperti yang ia 

dengar. Adapun cara bagaimana atau alat apa dalam 

mempelajari dan menyampaikan hadits-haditsnya itu 

tidak ditentukan. Jadi bisa disampaikan dengan lisan, 

dengan tulisan, dengan radio, TV dan lain-lainnya. Maka 

ajaran manqulnya Nurhasan Ubaidah Lubis terlihat 

mengada-ada. 

Tujuannya membuat pengikutnya fanatik, tidak 

dipengaruhi oleh pikiran orang lain, sehingga sangat 

tergantung dan terikat denga apa yang digariskan 

Amirnya (Nurhasan Ubaidah). 

Padahal Allah SWT menghargai hamba-hambanya 

yang mau mendengarkan ucapan, lalu menseleksinya 

mana yang lebih baik untuk diikutinya. Firman-Nya: 

ْن َفْعبُ 
َ
اُغوَت أ يَن اْجتَنَبُوا الط� ِ

�
Gاهللا لَُهُم َوا 

َ
نَابُوا ِإ{

َ
ُدوَها َوأ

ْ ِعبَادِ  بُْ�َى فَبَ��
ْ
َقْوَل َفيَت�ِبُعوَن  * ال

ْ
يَن يَْستَِمُعوَن ال ِ

�
Gا

َاِب 
ْ

m
َ ْ
ولُو األ

ُ
َِك ُهْم أ

َ
ûو

ُ
يَن َهَداُهُم اهللا َوأ ِ

�
Gَِك ا

َ
ûو

ُ
ْحَسنَُه أ

َ
 أ
 ]yÐ-yê: الزمر[

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) 

tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, 

bagi mereka berita gembira; sebab itu 

sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-
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bisa dipakai bercermin oleh siapapun dan bisa 

menampakkan semua kebaikan dan keburukan bagi 

orang yang melihatnya.” 

Sungguh mengherankan bila Muhammad Ilyas 

meragukan kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika 

dibacakan Shalawat, padahal ulama-ulama besar telah 

meyakininya, karena roh-roh yang telah disucikan itu 

bagaikan malaikat. Para wali-walipun ketika sudah tidak 

terhalang oleh raga-raga kasar, derajatnya pun akan 

bertambah, dan mereka juga bisa mencampuri urusan 

orang-orang yang masih hidup, sebagaimana para 

malaikat. 

Syaikh Waliyullah Ad-Dahlawi dalam kitab al-Hujjah 

al-Balighoh mengatakan: “Ketika keterkaitan dengan 

alam kasar itu telah lenyap, maka para wali itu laksana 

para malaikat. Mereka itu sekarang telah kembali pada 

tabiatnya sebagaimana para malaikat yang bisa 

memberikan ilham kepada manusia. Demikian juga para 

wali yang sudah meninggal, mereka bisa mengerjakan 

apa-apa yang dikerjakan malaikat. Terkadang ada juga 

yang ikut berjuang menegakkan kalimat Allah. Dan ada 

juga yang berbuat sesuatu kepada anak Adam.” 

Keterangan di atas sudah cukup untuk 

mempermalukan pendiri dan penggerak Jama’ah 

Tabligh. Nampaknya tidak ada lagi orang yang 

mengingkari keterangan-keterangan di atas, kecuali 

kaum Wahhabi yang sesat dan menyesatkan itu. 

Ditilik dari pernyataan-pernyataannya, sama persis 

dengan paham aliran Ibnu Taimiyah, sama dengan yang 
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diajarkan oleh Muhammad Ilyas pendiri Jama'ah 

Tabligh.  

Dari uraian di atas, tidak dapat dipungkiri lagi kalau 

mereka adalah termasuk bagian dari aliran Wahhabi 

yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.  

 

Kesesatan Jama’ah Tabligh 

1. Aliran ini memperbolehkan siapa saja untuk 

bergabung asalkan sudah pernah mengikrarkan dua 

kalimat syahadah, tidak memperdulikan berasal 

dari golongan apapun. Walaupun mereka mengaku 

tidak mau memakai selain yang dibawa oleh Nabi 

SAW, namun kenyataannya mereka bergabung dan 

berda'wah dengan golongan-golongan sesat. 

Pemimpin mereka menyatakan dengan tegas dalam 

kitab al Makatib hal 142 bahwa “pada suatu saat kalian 

menyinggung masalah bid’ah. Lain kali kata-kata itu 

jangan kalian sampaikan karena bisa memancing fitnah 

di tengah-tengah masyarakat.” 

Pernyataan di atas terkenal dengan doktrin 

“Persekutuan tanpa Batas”. Sebagaimana dijelaskan 

dalam kitab Dustur al-Amal hal 5 bahwa setiap orang 

yang telah mengikrarkan dua kalimat Syahadat, dan 

mengakui maknanya sebagai akidah kemudian setuju 

dengan pergerakan ini dan dengan penuh semangat ikut 

berkhidmah kepada agama Islam, maka dengan 

sendirinya termasuk anggota jama'ah ini. Meskipun 

berasal dari golongan mana saja atau berdiam di 
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1. Konsep Manqul 

LDII memiliki konsep manqul. Konsep ini menurut 

Nurhasan Ubaidah Lubis adalah: “Waktu belajar harus 

tahu gerak lisan/badan guru; telinga langsung 

mendengar, dapat menirukan amalannya dengan tepat. 

Terhalang dinding atau lewat buku tidak sah”. 

Sedang murid tidak dibenarkan mengajarkan apa 

saja yang tidak manqul sekalipun ia menguasai ilmu 

tersebut, kecuali murid tersebut telah mendapat Ijazah 

dari guru maka ia dibolehkan mengajarkan seluruh isi 

buku yang telah diijazahkan kepadanya itu”. (Drs. Imran 

AM. Selintas Mengenai Islam Jama’ah dan Ajarannya, 

Dwi Dinar, Bangil, 1993, hal.24). 

Kemudian di Indonesia ini satu-satunya ulama yang 

ilmu agamanya manqul hanyalah Nurhasan Ubaidah 

Lubis. 

Ajaran ini bertentangan dengan ajaran Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang 

memerintahkan agar siapa saja yang mendengarkan 

ucapannya hendaklah memelihara apa yang 

didengarnya itu, kemudian disampaikan kepada orang 

lain, dan Nabi tidak pernah mem berikan Ijazah kepada 

para sahabat. Dalam sebuah hadits beliau bersabda: 

 َ �üَاهللا ن  
ً
َغهُ  َحِدْفًثا ِمن�ا َسِمعَ  اْمرأ

�
 صحيح[َسِمَعُه  َكَما َفبَل

 ]حبان ابن

Semoga Allah membuat elok wajah orang yang 

mendengar ucapan lalu menyampaikannya 
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Kesesatan LDII 

MUI dalam Musyawarah Nasional VII di Jakarta, 21-

29 Juli 2005, merekomendasikan bahwa aliran sesat 

seperti LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan 

Ahmadiyah agar ditindak tegas dan dibubarkan oleh 

pemerintah karena sangat meresahkan masyarakat. 

Bunyi teks rekomendasi itu sebagai berikut: “Ajaran 

Sesat dan Pendangkalan Aqidah”. 

MUI mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas 

terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang 

menyimpang dari ajaran Islam, dan membubarkannya, 

karena sangat meresahkan masyarakat, seperti 

Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 

dan sebagainya. 

MUI supaya melakukan kajian secara kritis terhadap 

paham Islam Liberal dan sejenisnya, yang berdampak 

terhadap pendangkalan aqidah, dan segera menetapkan 

fatwa tentang keberadaan paham tersebut. 

Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran 

sesat dan paham yang dapat mendangkalkan aqidah. 

Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan 

Bakor PAKEM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

baik di tingkat pusat maupun daerah.” (Himpunan 

Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama 

Indonesia, Tahun 2005, halaman 90, Rekomendasi MUI 

poin 7, Ajaran Sesat dan Pendangkalan Aqidah).  

Diantara kesesatan LDII ialah; 
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penjuru manapun. Untuk masuk ke dalam jama'ah ini 

tidak ada syarat lainnya. 

Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa gerakan ini menampung semua orang yang 

mengaku Islam, meskipun dari golongan al-Qodiyaniyah, 

al-Khowarij, al-Qodariyyah, al-Mu’tazilah, al-

Wahhabiyah, al-Maudidiyah dan aliran-aliran sesat 

lainnya. Asal mereka telah mengakui kalimat Tauhid dan 

berpegang pada keterangan dari Nabi Muhammad SAW 

dan tidak berpaling dari keterangan lainnya, meskipun 

keterangan tersebut berdasarkan Ijma’ dan Qiyasnya 

para imam madzhab empat. 

Perlu dimengerti mereka berlawanan arah dengan 

ajaran para Imam Ahlussunnah wal Jama’ah yang 

melarang umat Islam bergaul bebas, bekerja sama 

dengan para pelaku bid’ah. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Syaikh Abdul Qodir al Jilani dalam 

kitab al Ghunyah li Tholibi Thoriqil Haqq bahwa seorang 

muslim harus berani menentang dan melawan 

kesesatan paham-paham bid’ah dengan mengharapkan 

balasan dan pahala yang besar. 

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW: “Barang siapa 

melihat pelaku bid’ah dengan pandangan penuh 

kebencian maka Allah akan memenuhi hatinya dengan 

iman dan perasaan aman. Barang siapa menghardik 

pelaku bid’ah dengan penuh kebencian maka kelak pada 

Hari Kiamat dia akan aman dari siksa neraka. Barang 

siapa menghina pelaku bid’ah maka derajatnya di Surga 

kelak akan dilipatgandakan seratus kali. Dan, barang 



60  Membongkar Penyimpangan Hizbut Tahrir,  

 

siapa bertemu pelaku bid’ah sambil menampakkan 

wajah yang ceria maka sungguh dia telah melecehkan 

ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW.” 

Al Mughiroh meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak berkenan 

menerima amal pelaku bid’ah sampai dia meninggalkan 

perbuatan bid’ahnya.” 

Imam al Qodli Iyadl mengatakan: “Barang siapa 

mencintai pelaku bid’ah maka Allah SWT akan 

menghapus amalnya dan menghilangkan cahaya iman 

dari hatinya. Ketika Allah SWT mengetahui bahwa dia 

membenci pelaku bid’ah maka saya berharap semoga 

Allah mengampuni dosanya. Dan ketika kalian 

menjumpai pelaku bid’ah di tengah jalan maka ambillah 

jalan lain”.  

2. Ketaatan membabi buta kepada pemimpinnya. 

Doktrin seperti ini sama persis dengan doktrin yang 

dikembangkan oleh Amir Jama'ah Islamiyyah, Abu 

al-A'la al-Maududi, sebagaimana yang dijelaskan 

pada doktrin dasar pergerakannya. 

Dua golongan ini sebenarnya setali tiga uang. Sama 

persis tanpa ada perbedaan berarti. Keduanya tidak 

mensyaratkan ‘persekutuan’ kecuali hanya dengan 

mengucapkan dua kalimat Syahadat saja. Dan mereka 

sama-sama tidak mau menerima pendapat apapun 

kecuali yang diperoleh dari Rasulullah SAW. 

Mengenai masalah kepemimpinan, dijelaskan 

dalam Dustur al A’mal sebagai berikut, “Dalam sistem 
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Fathonah, Bithonah, Budi luhur Luhuring Budi karena 

Allah.” (alislam.or.id). 

 

Pondok Pesantren LDII 

LDII memiliki banyak pondok pesantren. setiap 

propinsi, LDII memiliki minimal 1 atau 2 pondok 

pesantren mini. Pondok pesantren LDII di 

antaranyaPondok Pesantren Al Manshurin Metro 

Lampung; Pondok Pesantren Mellenium Alfina; Pondok 

Pesantren "Nurul Hakim", Kaliawen Barat, Desa Ngino, 

Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur; 

Pondok Pesantren Al Barokah Sidoarjo; Pondok 

Pesantren Gading Mangu Perak Jombang; Pondok 

Pesantren Budi Luhur Sragen; Pondok Pesantren Nurul 

Azizah Balongjeruk Kediri; Pondok Pesantren Mulya 

Abadi Mulungan Yogyakarta; Pondok Pesantren LDII 

Blawe; Pondok Pesantren An Nur Sragen Jawa Tengah; 

Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta;Pondok 

Pesantren Baitul Makmur Wonosalam; Pondok 

Pesantren Sabilurrosyidin Surabaya; Pondok Pesantren 

Sumber Barokah Karawang; Pondok Pesantren Bairuha 

Balikpapan Kalimantan Timur; Pondok pesantren 

"Aziziyah" Samarinda; Pondok Pesantren "Nurul Islam" 

Samarinda; Pondok Pesantren "Al Hidayah" Lok Tabat 

Selatan Banjarbaru; Yang paling besar adalah Pondok 

Pesantren Walibarokah Burengan Banjaran Kediri 

berada di tengah Kota Kediri Jawa Timur, dan masih 

banyak lagi. 
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Islam Jama’ah dan sebelumnya lagi Darul Hadits.). 

Pengikut tersebut pada pemilu 1971 mendukung 

GOLKAR. 

Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) bertemu 

dan mendapat konsep asal doktrin imamah dan jama’ah 

(yaitu : Bai’at, Amir, Jama’ah, Taat) dari seorang 

Jama’atul Muslimin Hizbullah, yaitu Wali al-Fatah, yang 

dibai’at pada tahun 1953 di Jakarta oleh para jama’ah 

termasuk sang Madigol sendiri. 

Pada waktu itu Wali al-Fatah adalah Kepala Biro 

Politik Kementrian Dalam Negeri RI pada masa Presiden 

Soekarno. Aliran sesat yang telah dilarang Jaksa Agung 

1971 ini kemudian dibina oleh mendiang Soedjono 

Hoermardani dan Jenderal Ali Moertopo. 

LEMKARI dibekukan di seluruh Jawa Timur oleh 

pihak penguasa di Jawa Timur atas desakan keras MUI 

(Majelis Ulama Indonesia) Jatim di bawah pimpinan KH. 

Misbach. 

LEMKARI diganti nama atas anjuran Jenderal Rudini 

(Mendagri) dalam Mubes ke-4 Lemkari di Wisma Haji 

Pondok Gede, Jakarta, 21 November 1990 menjadi LDII 

(Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia). (Lihat Jawa Pos, 

22 November 1990, Berita Buana, 22 November 1990, 

Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII, LPPI Jakarta, 

cetakan 10, 2001, halaman 265, 266, 267). 

Semua itu digerakkan dengan disiplin dan mobilitas 

komando “Sistem Struktur Kerajaan 354″ menjadi 

kekuatan manqul, berupa: “Bai’at, Jama’ah, Ta’at” yang 

selalu ditutup rapat-rapat dengan system: “Taqiyyah, 
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Islam harus ada kepemimpinan yaitu sebuah 

pertanggungjawaban yang memang dianggap penting. 

Barang siapa yang telah memilih Amir dalam “Jama'ah 

Tabligh” sesuai sistem yang berlaku. Berarti itu 

merupakan mafhum dari pengertian Ulil Amri yang bisa 

diketahui dari keterangan Syari'at yang disucikan. 

Mentaatinya hukumnya wajib bagi setiap orang, 

sebagaimana ia mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya.” 

Kemudian mengenai ketetapan hukum yang 

diputuskan Amir dijelaskan sebagai berikut, “Ketetapan 

hukum seorang amir, apabila masih dalam batas-batas 

Syari’ah, maka wajib dilakukan tanpa boleh protes 

sedikitpun atau meminta argumentasi atau meminta 

keterangan dalilnya. Menolak ketetapan hukum 

dikarenakan meremehkan, atau karena tidak ridlo, 

termasuk dosa besar yang kelak mendapatkan adzab 

yang setimpal.” 

3. Salah dalam memahami substansi Thoriqoh. Karena 

seperti kita maklumi, dalam pandangan 

Ahlussunnah wal Jama’ah pengertian Thariqat ialah 

sebuah jalan untuk sampai kepada hadlrotillah 

(ma’rifat kepada Allah SWT). Demikian ini, berbeda 

dengan kata Muhammad Ilyas pendiri Jama'ah 

Tabligh berikut ini:  

“Fungsi Thariqat hanyalah untuk mendorong 

seseorang agar dengan senang hati mau menjalankan 

hukum-hukum Allah SWT dan menjauhi larangan-

larangan-Nya. Sedangkan fungsi dzikir, amalan-amalan 

hanyalah untuk mewujudkan hal-hal di atas. Namun 
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sayang sekali, kebanyakan orang menyangka Thariqat, 

dzikir dan amalan-amalan tertentu sebagai tujuan, 

apalagi ada yang berupa perbuatan Bid’ah.” 

Menurutnya, Thariqat itu hanya suatu metode 

untuk membiasakan dan mendorong seseorang 

menjalankan hukum-hukum Allah SWT dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya, dan ketika hal itu bisa 

diwujudkan, maka Thariqat tidak lagi dibutuhkan dan 

sebagai gantinya mereka menyeru langsung kepada 

masyarakat dengan berkeliling masuk kampung. Hal ini 

bertentangan dengan ajaran-ajaran para ulama yang 

benar-benar menguasai ilmu-ilmu dhohir bathin. 

Selain itu, doktrinnya dalam Dustur al A’mal 

halaman 20, pendiri gerakan ini menciptakan Thariqat 

model baru. Yaitu, tentang pembagian waktu setelah 

Shubuh membaca terjemah atau mengajar al-Qur’an, 

padahal kita tahu kegiatan-kegiatan yang dianjurkan 

ulama salaf bagi pengamal Thariqat tidak seperti itu. 

Hujjatul Islam, Imam al-Ghozali mengatakan bahwa 

waktu ini antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari 

merupakan waktu mulia, dan hal itu ditunjukkan dalam 

beberapa kali kesaksian Allah SWT di dalam al-Qur’an. 

Untuk itu duduklah dan jangan bicara hingga matahari 

terbit dan sebaiknya engkau membaca amalan-amalan 

berupa do'a-doa, dzikir-dzikir, membaca al-Qur’an dan 

tafakkur.” (Kifayat al Atqiya’ hal. 46 karya sayid Abu 

Bakar bin sayyid Muhammad Syatho ad Dimyathi) 
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  LEMBAGA DAKWAH ISLAM  

 INDONESIA (LDII) 

 

Sejarah LDII 

Pendiri dan pemimpin tertinggi pertamanya ialah 

Madigol Nurhasan Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir 

bin Irsyad. Lahir di Desa Bangi, Kec. Purwoasri,. Kediri 

Jawa Timur, Indonesia, tahun 1915 M. (Tahun 1908 

menurut versi Mundzir Thahir, keponakannya). 

Paham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan 

aliran Islam Jama’ah/Darul Hadits yang telah dilarang 

oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 

(SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 

Oktober 1971). Keberadaan LDII mempunyai akar 

kesejarahan dengan Darul Hadits/Islam Jama’ah yang 

didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan al Ubaidah 

Lubis (Madigol). Setelah aliran tersebut dilarang tahun 

1971, kemudian berganti nama dengan Lembaga 

Karyawan. 

Islam (LEMKARI) pada tahun 1972 (tanggal 13 

Januari 1972, tanggal ini dalam Anggaran Dasar LDII 

sebagai tanggal berdirinya LDII. Maka perlu 

dipertanyakan bila mereka bilang bahwa mereka tidak 

ada kaitannya dengan LEMKARI atau nama sebelumnya 
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Bagi ulama’ yang mengatakan )ِاغ�َما(  tidak berfaedah 

hashr maka tidak ada kerumitan baginya, karena secara 

dhohir ayat diatas tidak membatasi bahwa yang haram 

itu hanya empat macam dan itu sesuai dalil-dalil lain 

dari al Qur’an dan Sunnah seperti yang telah kami 

paparkan di atas. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-

orang MTA. 

Sekarang ini, dakwah sesat mereka semakin 

merambah ke berbagai daerah. Mereka mempunyai 

jaringan yang luas dan canggih, baik media masa 

maupun elektronik, sehingga banyak masyarakat yang 

dengan mudah terpedaya oleh ajaran-ajaran sesatnya. 

Sudah saatnya, kaum muslimin, para ulama, tokoh 

masyarakat dan kaum santri untuk menyatakan perang 

dengan mereka. 
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Mengenai amalan setelah sholat shubuh, Syaikh 

Zainuddin bin Abu Syaikh Abdul Aziz al Malibari 

mengatakan: 

“Kemudian sibukkanlah dirimu dengan wirid, tidak 

berbicara, menghadap kiblat, muroqobah, dan 

membaca kalimat tahlil” 

“Sesuai thoriqot yang diajarkan oleh para guru, 

maka kamu akan melihat api dan cahaya” 

“Menyinari halaman rumah hati dengan cahaya nan 

terang” 

“Tabi’at-tabi’at buruk pun akan sirna, kemudian 

menjadi ahli musyahadah, itu adalah nikmat agung” 

“Semua itu dilakukan hingga matahari naik 

sepenggalah” 

Selanjutnya, Sayyid Bakri Syatho dalam 

komentarnya menjelaskan bahwa ketika kamu selesai 

mengerjakan sholat shubuh, lakukanlah wiridan-

wiridanmu berupa dzikir-dzikir, tashbih, dan do’a-do’a 

seperti yang diterangkan dalam hadits hingga matahari 

terbit. Rasulullah SAW bersabda:  

نٍَس، َقنْ 
َ
�ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  أ مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص£�  اهللا

�
 َمنْ «: وََسل

َفْجرَ  َص£� 
ْ
َاَعٍة، pِ  ال �َ  يَْذُكرُ  َقَعدَ  ُعم�  َ̧  َيْطلُعَ  َح��  اهللا

ْمُس، ، َص£�  ُعم�  الش� ِ�ْ
َعتَ

ْ
نَْت  َر� َ̈  ُ

َ
ْجرِ  '

َ
ةٍ  َكأ  ،»َوُقْمَرةٍ  َحج�

�ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص£�  اهللا
�
ٍة،«: وََسل ٍة، تَام�  تَام�

ةٍ    ]رواه اmغوي p �ح السنة[  .»تَام�
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Diriwayatkan dari shahabat Anas RA beliau 

berkata: Rasulullah bersabda: Barang siapa 

mengerjakan sholat shubuh dengan berjama’ah, 

kemudian duduk berdzikir hingga matahari terbit, 

kemudian sholat dua roka’at. Maka demikian itu 

seperti halnya pahala haji dan umroh. Perowi 

berkata: Rasulullah bersabda: (haji dan umrah) 

yang sempurna 3X. (HR. Imam al Baghowi dalam 

Syarhus Sunnah) 

Bukti-bukti di atas menyadarkan kita semua, bahwa 

mereka telah menjadikan dzikir dan pengajian sebagai 

rutinitas, namun dzikir yang dimaksud tidak seperti 

ajaran-ajaran Thariqat dan yang dimaksudkan dengan 

pengajian pun tidak seperti lazimnya pengajian. Sebab 

yang mereka kaji adalah kitab-kitab yang hanya 

menerangkan Fadhoilul A’mal yang ditulis oleh amir 

mereka sendiri dan buku-buku lainnya dari para 

propagandis mereka. Di sana tidak diajarkan mengenai 

hukum Fiqih dan Ilmu Hal. Begitu juga seandainya 

mereka mau mengajarkan al Qur’an itu bagus , namun 

kenyataannya mereka hanya membaca terjemahan 

kitab-kitab Fadhoilul A’mal saja tidak mengajarkan al 

Qur’an, sebagaimana yang dicetuskan oleh  pendirinya. 

Kalaupun ada satu dua orang yang mengajar al-Qur’an 

itu hanya omong kosong belaka dan sebagai kedok biar 

dikatakan Ahlussunah. Semua itu seperti yang kita 

saksikan sendiri dan dikabarkan oleh   para pengikutnya. 

Coba kita lihat pernyataan Muhammad Ilyas: 

“Menghadiri Khataman al-Qur’an, wiridan-wiridan 

memang baik sekali dan telah menjadi tradisi dari para 
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Begitu juga apabila kita mengkaji ayat tersebut di 

atas secara mendalam dengan pendekatan metodologi 

keislaman yang benar maka kita akan mengetahui 

kesalahan asumsi MTA sebagai berikut. 

Kita mulai lebih dahulu membahas Lafadz )ِاغ�َما( . 

Ulama’ mengatakan bahwa mengenai lafadz )ِاغ�َما(   ini 

terdapat perbedaan pendapat, apakah )ِاغ�َما(  itu 

berfaedah hashr atau tidak? 

Kalau kita mengikuti ulama’ yang mengatakan 

bahwa )ِاغ�َما(  adalah huruf yang berfaedah hashr. Dalam 

ilmu balaghoh, lafadz إنما pada ayat: 

َما مَ  إِغ� َميْتَةَ  َعلَيُْكمُ  َحر�
ْ
مَ  ال �rْمَ  َوا

َ
يرِ  َو� ِ�ْ ِ

ْ
ِهل�  َوَما ا 

ُ
 بِهِ  أ

�ِ  ِلَغْ®ِ   ]~yÐ:  اmقرة[ اهللا

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 

bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 

selain Allah. (QS. Al Baqoroh: 173) 

termasuk berfaedah hashr. Hashr sendiri dibagi menjadi 

dua; yaitu hakiki dan idlofi. Sedangkan ayat di atas 

termasuk dalam hashr idlofi. Yaitu, hashr yang 

pengkhususannya masih memandang kemungkinan 

masuknya perkara lain ke dalamnya. Dalam arti, 

disamping keempat hal yang diharamkan tersebut masih 

ada lagi selainnya, bukan memberikan pemahaman 

bahwa yang diharamkan hanya keempat hal yang telah 

disebutkan di atas.  
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turunnya surat Al An’am ayat 145. Peniadaan yang 

dilakukan oleh mereka-mereka tadi tanpa adanya sebab 

dan tanpa ada indikator yang menunjukkan 

diharuskannya peniadaan tersebut.” (Fathul Qodir karya 

Asy Syaukani, 2/490) 

Ringkasnya, pendapat yang menyatakan bahwa 

yang diharamkan hanyalah yang disebutkan dalam surat 

Al An’am ayat 145 adalah pendapat yang lemah dilihat 

dari beberapa sisi: 
1. Pengecualian dalam ayat tersebut mesti melihat 

dari dalil lain dalam Al Qur’an dan Hadits Nabawi. 

2. Dalam surat Al Maidah ayat 3 masih disebutkan 

adanya hewan tambahan yang diharamkan. 

3. Dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan adanya 

hewan lain yang diharamkan yang tidak disebutkan 

dalam Al Quran semacam keledai piaraan, anjing, 

dan binatang buas yang bertaring.  

4. Kalau ini dikatakan sebagai pendapat Ibnu ‘Abbas, 

maka perlu ditinjau ulang karena Ibnu ‘Abbas 

meriwayatkan hadits mengenai terlarangnya 

binatang buas yang bertaring. Ibnu ‘Abbas 

mengatakan, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam melarang memakan setiap binatang buas 

yang bertaring, dan setiap jenis burung yang 

mempunyai kuku untuk mencengkeram.” (HR. 

Muslim no. 1934) 

5. Sebagian ulama katakan bahwa surat Al An’am ayat 

145 telah dinaskh (dihapus) dengan surat Al 

Maidah ayat 3. (Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, 2/427, 

Mawqi’ At Tafasir) 
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ulama besar. Namun apabila khawatir menyerupai 

perilaku Bid'ah, agar lebih hati-hati dihindari saja. Ketika 

mengucapkan ash-Shalatu was-Salamu 'Alaika pun, juga 

sangat mengkhawatirkan, apabila disertai perasaan akan 

kehadiran Rosulullah SAW atau seolah-olah dilihat oleh 

beliau. Atau dalam keadaan ingin menyerupai para 

perilaku Bid'ah, maka demikian ini sama sekali tidak 

diperbolehkan. Namun apabila disebabkan rindu 

dendam yang tidak tertahankan, maka tidaklah haram. 

Meskipun sebenarnya bisa juga syetan mengganggu dan 

merusak akidahnya. Oleh karena itu juga mengandung 

kekhawatiran yang besar.” Pernyataan ini tidak jauh 

beda dengan pernyatan-pernyataan kalangan Wahhabi 

yang sesat dan menyesatkan. 

Gerakan ini juga tidak terlepas dari pengaruh para 

guru Muhammad Ilyas, yaitu Rasyid Ahmad al-Janjuhi 

dan Asyraaf Ali at-Tahanawi, As-Saharpuri, Ad-Dihlawi 

dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. 

Mereka merupakan orang yang sangat memuji 

Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya, 

bahkan Rasyid mengatakan bahwa akidah mereka 

adalah baik dan mengikuti Madzhab Hanbali. Dan ini 

jelas bertolak belakang dengan kecaman-kecaman keras 

yang dilakukan oleh para ulama Sunni. 

 

Memadamkan Ruh Jihad 

Prof. Ubaidur Rahman menceritakan bahwa ketika 

Rusia membantai berjuta-juta rakyat Afganistan dengan 

timah panas maka Syaikh Jamilur Rahman segera 
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menggerakkan semua elemen umat Islam Afganistan 

untuk berjihad melawan kekejaman Rusia di negerinya. 

Sehingga Allah SWT memberi umat Islam kemenangan 

dalam peperangan yang berjalan selama dua belas 

tahun tersebut. Setelah itu delegasi dari Jama’ah Tabligh 

datang meminta agar para mujahid pada waktu itu 

meluangkan waktunya untuk keluar berdakwah seperti 

halnya anggota Jama’ah Tabligh yang lain. Namun, hal 

ini ditolak oleh para mujahid sembari berkata kepada 

mereka: “Sebaiknya mereka memahami pokok 

permasalahannya dan meluangkan waktu mereka dalam 

jihad fi sabilillah dengan mengikuti perintah-perintah 

Allah dalam berperang”. (Jama’ah Tabligh fil Hindi karya 

Muhammad Junaid Abdul Majid hal 418). 

 

Main Mata dengan Kolonial Inggris 

Jama’ah Tabligh merupakan tangan panjang 

kolonial Inggris yang sedang menjajah India pada waktu 

itu dalam rangka ikut serta mensukseskan program-

program kolonial tersebut di negeri jajahannya, India. 

Hifdzur Rahman as Sayuharuwi, termasuk anggota 

parlemen India, mengatakan bahwa sesungguhnya 

Pemerintah Inggris di India telah membantu Jama’ah 

Tabligh yang didirikan oleh Muhammad Ilyas dengan 

memberi bantuan finansial melalui tangan Haji Rasyid 

Ahmad. (Jama’ah Tabligh; Aqidatuha wa Afkaru 

Masyayikhiha hal 15 dan 45) 

Begitu juga Asyraf Ali at Tahanuwi, Mudzhir Ali 

Khan, termasuk anggota Jaulah, juga pernah menjadi 
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disebutkan terlarang adalah al munkhoniqoh (hewan 

yang mati dalam keadaan tercekik), al mawquudzah 

(hewan yang mati karena dipukul dengan tongkat), al 

mutaroddiyah (hewan yang mati karena lompat dari 

tempat yang tinggi), dan an nathihah (hewan yang mati 

karena ditanduk). Juga disebutkan dari sabda Rasulullah 

SAW mengenai haramnya setiap binatang buas yang 

bertaring dan setiap burung yang memiliki cakar (untuk 

menerkam mangsa). Begitu juga disebutkan dari Nabi 

SAW mengenai haramnya keledai piaraan, anjing dan 

lainnya. 

Secara global (yang dimaksud surat Al An’am ayat 

145), keumuman yang ada berlaku jika kita lihat dari 

hewan yang dimakan sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam konteks ayat dan terdapat nantinya istitsna’ 

(pengecualian). Namun hewan-hewan yang mengalami 

pengecualian sehingga dihukumi haram tetap perlu kita 

tambahkan dengan melihat dalil lainnya dari Al Quran 

dan As Sunnah yang menunjukkan masih ada hewan lain 

yang diharamkan. Tetapi kenyataannya diriwayatkan 

dari Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, dan ‘Aisyah, mereka 

menyatakan bahwa tidak ada hewan yang haram kecuali 

yang disebutkan dalam surat Al An’am ayat 145. Imam 

Malik pun berpendapat demikian. Namun ini adalah 

pendapat yang sangat-sangat lemah. Karena ini sama 

saja mengabaikan pelarangan hewan lainnya setelah 

turunnya surat Al An’am ayat 145. Pendapat ini juga 

sama saja meniadakan hewan-hewan yang dikatakan 

oleh Nabi SAW sebagai hewan yang haram untuk 

dimakan, yang beliau menyebutkan hal tersebut setelah 
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 Äٍَد َفإَِنّ 
َ

ِهَلّ ِلَغْ®ِ اهللا بِِه َفَمِن اْضُطَرّ َلْ®َ بَاٍغ َوال
ُ
فِْسًقا أ

 َبَّك َلُفوٌر رَِحيمٌ رَ 

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu 

yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 

diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, 

atau darah yang mengalir atau daging babi - 

karena sesungguhnya semua itu kotor - atau 

binatang yang disembelih atas nama selain 

Allah.”  

Kesimpulan mereka bahwa yang diharamkan 

hanyalah yang disebutkan dalam ayat ini saja. Berikut 

kami bawakan sanggahan dari ulama besar yang hidup 

200 tahun silam, Muhammad bin ‘Ali Asy Syaukani 

rahimahullah (terkenal dengan Imam Asy Syaukani). 

Ketika menafsirkan surat Al An’am ayat 145 dalam 

Fathul Qodir, beliau memberikan penjelasan yang berisi 

sanggahan yang sangat bagus terhadap pendapat 

semacam tadi: 

“Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mengabarkan 

pada mereka bahwa tiadalah ia peroleh dalam wahyu 

sesuatu yang diharamkan kecuali yang disebutkan 

dalam ayat ini. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang 

diharamkan sebatas yang disebutkan dalam ayat ini 

seandainya ayat ini adalah Makiyah. Namun setelah 

surat ini, turunlah surat Al Maidah (ayat 3) di Madinah 

dan ditambahkan lagi hal-hal lain yang diharamkan 

selain yang disebutkan dalam ayat ini. Seperti yang 
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mata-mata pemerintah Inggris. Dia bertugas memata-

matai para mujahid untuk menyenangkan pihak 

penjajah. (Jama’ah Tabligh; Aqidatuha wa Afkaru 

Masyayikhiha hal 22) 

 

Hubungan dengan Yahudi 

Prof. Shoifurrohman bin Ahmad ad-Dihlawi 

menyatakan bahwa markas besar mereka berada di 

Delhi, tepatnya di daerah Nizhamuddin. Markas kedua 

berada di Raywind, sebuah desa di kota Lahore, 

Pakistan. Markas ketiga berada di kota Dakka 

(Bangladesh). Mereka juga mempunyai markas di Isra’il 

yang dengan bebasnya mereka bisa keluar masuk di 

markas orang-orang Yahudi tersebut. (Jama’atut 

Tabligh; Mafahim Yajibu An Tushahhah, hal. 14) 

Demikianlah, hakikat Jamaah Tabligh, semoga 

sebagai nasehat dan peringatan bagi pencari kebenaran. 

Wallahul A’lam. 
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“Dan kalau Kami menghendaki, Sesungguhnya 

Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, 

tetapi Dia cenderung kepada dunia dan 

menurutkan hawa nafsunya yang rendah, Maka 

perumpamaannya seperti anjing jika kamu 

menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika 

kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya 

(juga). demikian Itulah perumpamaan orang-

orang yang mendustakan ayat-ayat kami.” (QS. Al 

A’raf: 176) 

Ayat di atas menunjukkan bahwa anjing 

merupakan hewan yang paling jelek dan buruk 

perangainya. Andaikan penalarannya seperti 

model MTA maka semua hewan yang jelas jelek 

dan menjijikkan yang tidak dinash secara shorih 

dalam al Qur’an tentunya boleh dimakan, seperti 

macan, kera, katak, siput dan lain-lainnya. Ini 

merupakan pemahaman sempit seperti 

pemahaman kelompok khowarij. 

 

Keliru dalam Memahami Surat Al An’am Ayat 145 

MTA salah dalam memahami surat Al An’am ayat 

145 berikut: 
ْن 

َ
 أ

َّ
ًما َ�َ َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال َّ ُ ََرّ وÈَِ إِ«َ

ُ
ِجُد pِ َما أ

َ
 أ

َ
قُْل ال

ْو 
َ
يٍر َفإِنَُّه رِْجٌس أ َْم ِخْ�ِ

َ
ْو �

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
يَُكوَن َميْتًَة أ
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َنّ رَُسوَل اهللا 
َ
َغñَ َقْن َعَمِن  -ص£ اهللا عليه وسلم  -أ

áَِهِن 
ْ
َواِن ال

ْ
ّ وَُحل ِ�ِ

َ ْmِب َوَمْهِر ا
ْ
�َ

ْ
 ال

“Rasulullah SAW sungguh melarang dari upah jual 

beli anjing, upah pelacur dan upah tukang ramal.” 

(HR. Bukhari no. 2237) 

Dari Abu Az Zubair, ia berkata bahwa ia mengatakan 

pada Jabir bin Abdillah mengenai harga hasil jual beli 

anjing dan kucing. Jabir RA lantas menjawab: 
 ُّ�ِ  .َقْن َذلَِك  -ص£ اهللا عليه وسلم-زََجَر ا�َّ

“Nabi SAW telah melarang dari harga jual beli 

anjing dan kucing.” (HR. Muslim no. 1569) 

Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
َم َعلَيِْهْم َعَمنَهُ  ٍء َحَرّ َل َ	ْ

ْ
ك

َ
َم َ�َ قَْوٍم أ  َو²َِنّ اهللا إَِذا َحَرّ

“Sungguh jika Allah mengharamkan suatu kaum 

untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun melarang 

upah hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud no. 

3488 dan Ahmad 1/247) 

Allah SWT juga membuat perumpamaan dalam al 

Qur’an sesuatu yang paling jelek diumpamakan 

dengan anjing. Allah SWT berfirman: 

ِكن�هُ  بَِها لََرَفْعنَاهُ  ِشئْنَا َولَوْ 
َ
َ  َول

َ
ْخت

َ
  أ

َ
رِْض  إِ{

َ ْ
بَعَ  األ  َهَواهُ  َواي�

ِب  َكَمثَلِ  َفَمثَلُهُ 
ْ
�َ

ْ
ِْمْل  ِإنْ  ال

َ
L  َِهْث  َعلَيْه

ْ
وْ  يَل

َ
هُ  أ

ْ
ك ُÜَْهْث  َي

ْ
 يَل

َقْومِ  َمثَُل  َذلَِك 
ْ
ينَ  ال ِ

�
Gبُوا ا  ]yÐg:  األعراف[ بِآيَاتِنَا َكذ�
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 MAJLIS TAFSIR AL QUR’AN 

 (MTA) 

 

Majlis Tafsir al Qur’an atau disingkat MTA 

merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang 

dikemas dalam bentuk sebuah yayasan oleh Abdullah 

Thufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. 

Pendirian Yayasan MTA ini selanjutnya dikukuhkan 

dengan akte notaris R. Soegondo Notodisoerjo, nomor 

23, tanggal 23 Januari 1974 di Surakarta. 

Ketua Umum sekaligus pendiri MTA itu meninggal 

pada tanggal 15 September 1992. Kepemimpinan 

selanjutnya diteruskan oleh Drs. Ahmad Sukino. MTA 

berkembang dengan pesat ke seluruh pelosok tanah air 

dan saat ini telah memiliki lebih dari 50 perwakilan dan 

lebih dari 170 cabang. 

Dalam suksesi akan visi dan misinya, MTA 

menyelenggarakan pendidikan formal. Sekitar tahun 

1987 MTA mendirikan SMA MTA yang bertempat di 

Surakarta. Dan pada tahun 1993, MTA juga mendirikan 

SMP MTA yang bertempat di daerah Sragen. Kemudian 

disusul oleh TK dan SD.  
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Ajaran Sesat MTA 

Sungguh banyak penyimpangan dan kesesatan 

dalam tubuh MTA. Di bawah ini, kami sebutkan sebagian 

sebagai peringatan agar kita berhati-hati pada paham 

ini. Di antaranya: 

1. Tidak menggunakan ka’idah tafsir yang benar, MTA 

membuat metode tafsir sendiri sehingga banyak 

ditemui kekeliruan di dalamnya. 

2. Menafikan sifat al Haya’u bagi Allah SWT dalam 

firman-Nya: 

  اهللا إِن�  
َ

نْ  يَْستَْحِ  ال
َ
  يüََِْب  أ

ً
 فَْوَقَها َفَما َنُعوَضةً  َما َمثَال

 ]dg:  اmقرة[

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat 

perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih 

rendah dari itu.” (QS. Al Baqarah: 26)  

dan menggantinya dengan makna, “tidak 

meninggalkan....” (tidak diartikan dengan segan dan 

malu). Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam 

sabdanya: 

  ]رواه أبو داود والÜمذي. [َكِريم َحِ��  اهللا إن
Sesungguhnya Allah Pemalu lagi Maha Mulia (HR. 

Abu Dawud, at-Tirmidzi) 

3. MTA meyakini bahwa surga tempat tinggal nabi 

Adam AS adalah di bumi. Mereka menafsirkan surat 

al Baqarah ayat 35: 
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kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan 

kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari no. 3314 

dan Muslim no. 1198) 

Imam An Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan, 

“Makna fasik dalam bahasa Arab adalah al khuruj 

(keluar). Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari 

perintah dan ketaatan pada Allah Ta’ala. Lantas hewan-

hewan ini disebut fasik karena keluarnya mereka hanya 

untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan 

yang biasa dilalui hewan-hewan tunggangan. Ada pula 

ulama yang menerangkan bahwa hewan-hewan ini 

disebut fasik karena mereka keluar dari hewan-hewan 

yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram dan 

ketika ihram.” (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/114) 

Sedangkan yang dimaksud dengan “kalb aqur” 

sebenarnya bukan maksudnya untuk anjing semata, 

inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Namun 

sebenarnya kalb aqur yang dimaksudkan adalah setiap 

hewan yang pemangsa (penerkam) seperti binatang 

buas, macan, serigala, singa, dan lainnya. Inilah yang 

dikatakan oleh Zaid bin Aslam, Sufyan Ats Tsauri, Ibnu 

‘Uyainah, Imam Asy Syafi’i, Imam Ahmad dan selainnya. 

(Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/114-115) 

Ketiga, harga jual beli anjing termasuk harga yang 

haram, sehingga anjing haram untuk dimakan. 

Dari Abu Mas’ud Al Anshori, beliau berkata: 
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ّ ِذي نَاٍب ِمْن 
ِbُ َم َقْن

َغñَ رَُسوُل اهللا َصَ£ّ اهللا َعلَيِْه وََسلَّ
 ِّbُ بَاِع َوَقْن ْ®ِ الِسّ   ِذي çِْلٍَب ِمْن الَطّ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 

memakan setiap binatang buas yang bertaring, 

dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku 

untuk mencengkeram.” (HR. Muslim no. 1934) 

Imam An Nawawi RHM mengatakan dalam Syarh 

Muslim mengatakan: 
ْصَحابَنا

َ
ُمَراد بِِذي ا�َّاب َما ُفتََقَوّى بِِه َوُيْصَطاد: قَاَل أ

ْ
 ال

“Yang dimaksud dengan memiliki taring adalah –

menurut ulama Syafi’iyah-, taring tersebut 

digunakan untuk berburu (memangsa).” (Al 

Minhaj Syarh Shahih Muslim, Yahya bin Syarf An 

Nawawi, 13/83, Dar Ihya’ At Turots Al ‘Arobi, 

cetakan kedua, 1392) 

 Dari definisi ini, anjing berarti termasuk dari hewan 

yang diharamkan untuk dikonsumsi. 

Kedua, Anjing termasuk hewan fasik yang boleh 

dibunuh. 

Dari ‘Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
َُديَّا ، 

ْ
َعْقَرُب ، َوا�

ْ
َرُة ، َوال

ْ
َفأ

ْ
ََرِم ال

ْ
َن ِ� ا�

ْ
َ�ٌْس فََواِسُق ُفْقتَل

َعُقورُ 
ْ
ُب ال

ْ
�َ

ْ
ُغَراُب ، َوال

ْ
 َوال

“Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang 

boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, 

Jama’ah Tabligh, MTA, LDII dan Ma’had Al-Zaytun  71 

 

نَا
ْ
نَْت  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقُل

َ
َن�ةَ  َوَزوُْجَك  أ

ْ
 ]V~:  اmقرة[ ا�

dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh 

kamu dan isterimu surga ini. (QS. Al Baqoroh: 35) 

bahwa Surga Adam itu adalah “salah satu kebun di bumi 

ini”. Padahal ini adalah pendapat yang masyhur dari 

kalangan Qadariyyah dan Mu’tazilah. 

4. Menyelewengkan makna bahkan mengingkari 

syafa’at nabi. Dalam tafsir surat al Baqoroh ayat 48: 

  يَْوًما َواي�ُقوا
َ

ْزِي ال
َ
  َشيْئًا َغْفٍس  َقنْ  َغْفٌس  �

َ
 ِمنَْها ُفْقبَُل  َوال

  ]Tê:  اmقرة[ َشَفاَعةٌ 
dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang 

pada hari itu) seseorang tidak dapat membela 

orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) 

tidak diterima syafa'at. (QS. Al Baqoroh: 48) 

Mereka mengatakan bahwa syafa’at adalah “tiupan 

ilmu, budi pekerti yang tinggi dan peradaban yang suci. 

Tegasnya, di Hari Akhir nanti tidak akan diterima 

syafa’at”. Padahal adanya syafa’at ini telah ditetapkan 

Allah SWT dan hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah 

SAW. 

ي َذا َمنْ  ِ
�

Gِعنَْدهُ  يَْشَفعُ  ا  
�

 ]dVV:  اmقرة[  بِإِْذنِهِ  إِال

tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 

tanpa izin-Nya? (QS. Al Baqoroh: 255) 
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  يَْوَمئِذٍ 
َ

َفاَعةُ  َينَْفعُ  ال   الش�
�

ِذنَ  َمنْ  ِإال
َ
ُ  أ

َ
ُ  َورَِ�َ  الر�ْ�َنُ  '

َ
'  

ً
 قَْوال

 ]yÙS:  طه[

Pada hari itu tidak berguna syafa'at, kecuali 

(syafa'at) orang yang Allah Maha Pemurah telah 

memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai 

perkataannya. (QS. Thoha: 109) 

 

ِ¥  َقنْ 
َ
: قال سلم و عليه اهللا ص£ اهللا رَُسول أن ُهرْيرة أ

ّ  ِلُ�ِّ  ٍÝَِِريْدُ  َوةٌ َدعْ  ن
ُ
نْ  اهللا َشاءَ  إِن فَأ

َ
ْختَِبئَ  أ

َ
 َشَفاَعةً  َدْعَوِ�  أ

 Ûِ م�
ُ
 بن  مد رواية لإلمام مالك � ا�وطأ. [الِقيَاَمة يَْومَ  ِأل

  ]ا�سن
Dari Abu Hurairoh bahwasanya Rasulullah 

bersabda: “Setiap Nabi mempunyai doa yang 

terkabul dan aku menginginkan menyimpan 

doaku sebagai syafaat untuk umatku dihari akhir. 

(HR. Imam Malik dalam al Muwaththo’) 

5. Meyakini bahwa yang diharamkan hanya 4 saja 

yang disebut dalam surat al An’am ayat 145. 

Sedangkan mereka mengingkari apa yang 

dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan 

mereka berani membuang hadits tersebut. Hal ini 

akan kami bahas tuntas di bawah ini. 

6. Salah dalam mendudukkan ayat-ayat yang 

ditujukan kepada orang kafir dan mereka sematkan 
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memerintahkan atau melarang, maka seruan beliau 

tetap harus dipatuhi. 

 

Dalil Keharaman Anjing dalam Hadits Nabawi 

Berikut kami sebutkan beberapa bukti tentang 

haramnya anjing dalam berbagai hadits Nabawi. 

Pertama, Hadits yang menerangkan larangan 

memakan binatang yang bertaring dan taringnya 

digunakan untuk memangsa binatangnya. 

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 
لُُه َحَرامٌ 

ْ
ك

َ
بَاِع فَأ  bُُّ ِذي نَاٍب ِمْن الِسّ

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka 

memakannya adalah haram.” (HR. Muslim no. 

1933) 

Dari Abi Tsa’labah, beliau berkata: 
َنّ رَُسوَل اهللا 

َ
ّ  -ص£ اهللا عليه وسلم  -أ

ِbُ ِل
ْ
ك

َ
َغñَ َقْن أ

بَاِع ِذى نَاٍب مِ   .َن الِسّ

“Rasulullah SAW melarang memakan setiap 

hewan buas yang bertaring.” (HR. Bukhari no. 

5530 dan Muslim no. 1932) 

Dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: 
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barangsiapa singgah pada suatu kaum hendaklah 

mereka menyediakan tempat, jika tidak 

memberikan tempat hendaklah memberikan 

perlakukan sesuai dengan sikap jamuan mereka” 

(HR. Abu Dawud no. 4604). 

Perhatikan baik-baik kalimat yang kami garis bawahi 

dalam hadits ketiga ini. Seakan-akan apa yang dulu Nabi 

SAW benar-benar terjadi saat ini. Ternyata saat ini 

sebagian umat Islam hanya mau mengambil apa yang 

telah disebutkan dalam Al Qur’an saja. Sehingga karen 

anjing tidak disebut dalam Al Qur’an kalau itu haram, 

maka mereka pun tidak mengharamkannya. Sungguh 

inilah bukti nubuwah Nabi Muhammad SAW. 

Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan: “Allah Ta’ala telah 

memerintahkan kita untuk menataati Rasul-Nya SAW 

dan diperintahkan untuk mengikuti petunjuk beliau 

secara mutlak dan dalam perintah tersebut tidak 

dikaitkan dengan syarat apa pun. Oleh karena itu 

mengikuti beliau sama halnya dengan mengikuti Al 

Qur’an. Sehingga tidak boleh dikatakan, kita mau 

mengikuti Nabi SAW asalkan bersesuaian dengan Al 

Qur’an. Sungguh perkataan semacam ini adalah 

perkataan orang yang menyimpang.” (Jaami’ Bayanil 

‘Ilmi wa Fadhlihi  2/190-191, dinukil dari Ma’alim Ushul 

Fiqh, hal. 126) 

Ringkasnya dari pembahasan dan dalil-dalil yang 

kami kemukakan: Walaupun tidak ada larangan atau 

perintah dalam Al Qur’an, namun jika Rasulullah SAW 
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kepada orang-orang muslim, semisal surat al A’raf 

ayat 40: 

ينَ  إِن�  ِ
�

Gبُوا ا وا بِآيَاتِنَا َكذ� ُwَ
ْ
  َقنَْها َواْستَك

َ
بَْواُب  لَُهمْ  ُيَفت�حُ  ال

َ
 أ

َماءِ    الس�
َ

َن�ةَ  يَْدُخلُونَ  َوال
ْ
ََمُل  يَِلجَ  َح��  ا�

ْ
َِياِط  َسم�  pِ  ا�

ْ
 ا 

َذلَِك 
َ
ْزِي َو�

َ
ُمْجِرِم�َ  �

ْ
 ]TÙ:  األعراف[ ال

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan 

ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri 

terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan 

bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) 

mereka masuk surga, hingga unta masuk ke 

lubang jarum. Demikianlah Kami memberi 

pembalasan kepada orang-orang yang berbuat 

kejahatan. (QS. Al A’raf: 40) 

Sehingga mereka menganggap bahwa orang muslim 

yang sudah terlanjur masuk neraka akan kekal di 

dalamnya sama dengan orang kafir. 

7. Menganggap bahwa yang diharamkan oleh 

Rasulullah SWT hukumnya sekedar  makruh saja. 

Jadi apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW 

boleh dilakukan. Ini bertentangan dengan surat al 

Hasyr ayat 7: 

 َواي�ُقوا َفاْغتَُهوا َقنْهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَُخُذوهُ  الر�ُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما
ِعَقاِب  َشِديدُ  اهللا ِإن�  اهللا

ْ
 ]Ð:  ا��[ ال

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
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Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. 

(QS. Al Hasyr: 7) 

8. Menganggap bahwa hadits yang shahih bahkan 

mutawatir sama dengan hadits syadz bila 

bertabrakan dengan al Qur’an dan boleh dibuang. 

Ini tentunya merupakan kebatilan dari orang-orang 

inkarus sunnah mirip dengan khowarij. 

9. Mereka menghalalkan anjing buas, serigala, katak/ 

kodok dan lain-lain dari hewan-hewan yang telah 

dinyatakan haram oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi 

dalam rangka menutupi pendapat ini dihadapan 

para pengikut MTA yang masih pemula maka sang 

ketua dan para ustadznya menjawab: “MTA tidak 

berhak mengharamkan dan menghalalkan anjing, 

yang berhak mengharamkan dan menghalalkan 

hanyalah Allah”. Paham seperti ini merupakan 

paham Inkarus Sunnah yang mengadopsi model 

khowarij. Perkataan ini untuk mengelabuhi umat 

agar pengikutnya tidak lari karena tahu bahwa 

ustadznya menghalalkan anjing walau dia tidak 

memakannya. Lihat bukti perkataan mereka dalam 

tafsir MTA jilid ke 4 pada saat menafsirkan surat al 

Baqoroh ayat 173. Padahal paham seperti ini telah 

dibantah oleh Rasulullah, beliau bersabda:  

 
�

ال
َ
مَ  َما َو²ِن�  ك مَ  َعلَيْهِ  اهللا َص£�  اهللا رَُسوُل  َحر�

�
 َما ِمثُْل  وََسل

مَ    ]رواه ابن ماجه. [اهللا َحر�
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kerjakanlah semampu kalian” (HR. Bukhari no. 

7288 dan Muslim no. 1337, dari Abu Hurairah) 

Hadits ketiga 

ِكتَاَب َوِمثْلَ 
ْ
وِييُت ال

ُ
 أ

ّ
 إِِ�

َ
ال

َ
 يُوِشُك رَُجٌل َشبَْعاُن أ

َ
ال

َ
ُه َمَعُه أ

ُقْرآِن َفَما وََجْدُيْم ِفيِه 
ْ
ِريَكِتِه َفُقوُل َعلَيُْكْم بَِهَذا ال

َ
َ�َ أ

 
َ
 ال

َ
ال

َ
ُموُه أ وُه َوَما وََجْدُيْم ِفيِه ِمْن َحَراٍم فََحِرّ

ِحلُّ
َ
ِمْن َحَالٍل فَأ

 
َ
ّ َوال ْهِ£ِ

َ
َِماِر األ

ْ
ُْم ا�

َ
ُكْم �

َ
ُلّ ل بُِع َ�ِ bُُّ ِذى نَاٍب ِمَن الَسّ

ْن يَْستَْغِ�َ َقنَْها َصاِحبَُها َوَمْن نََزَل 
َ
 أ

َّ
 لَُقَطُة ُمَعاِهٍد إِال

َ
َوال

ْن ُفْعِقبَُهْم بِِمثِْل 
َ
ْن َفْقُروُه فَِإْن لَْم َفْقُروُه فَلَُه أ

َ
بَِقْوٍم َفَعلَيِْهْم أ

 قَِراهُ 

“Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al -Qur'an 

dan yang semisal bersamanya (As Sunnah). Lalu 

ada seorang laki-laki yang dalam keadaan 

kekenyangan duduk di atas kursinya berkata, 

"Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-

Qur'an! Apa yang kalian dapatkan dalam Al-

Qur'an dari perkara halal maka halalkanlah. Dan 

apa yang kalian dapatkan dalam Al-Qur'an dari 

perkara haram maka haramkanlah. Ketahuilah! 

Tidak dihalalkan bagi kalian daging keledai jinak, 

daging binatang buas yang bertaring dan barang 

temuan milik orang kafir mu'ahid (kafir dalam 

janji perlindungan penguasa Islam, dan barang 

temuan milik muslim lebih utama) kecuali 

pemiliknya tidak membutuhkannya. Dan 
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Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan 

untuk mengembalikan perselisihan kepada Rasulullah 

SAW dan di sini menunjukkan benarnya dan 

menunjukkan konsekuensi dari keimanan. 
Berbagai hadits pun menunjukkan untuk menaati 

Rasulullah SAW; 

Hadits pertama 

ُكوا  اِشِديَن َيَمَسّ َمْهِديَِّ� الَرّ
ْ
ُلََفاِء ال

ْ
َفَعلَيُْكْم بُِسنَِّ� وَُسنَِّة ا 

وا َعلَيَْها بِا�ََّواِجذِ   بَِها وََعُضّ

“Maka, hendaklah kalian berpegang dengan 

sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan 

mendapat petunjuk, berpegang teguhlah 

dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham.” 

(HR. Abu Daud no. 4607, At Tirmidzi no. 2676, 

Ibnu Majah no. 42, Ahmad 4/126) 

Hadits kedua 
َن َقبْلَُكْم بُِسَؤالِِهْم  َ̈ َما َهلََك َمْن  ُتُكْم إَِغّ

ْ
َدُعوِ� َما تََر�

نِْبيَائِِهْم َفإِذَ 
َ
فِِهْم َ�َ أ

َ
ٍء فَاْجتَنِبُوُه َواْخِتال ْaَ ا َغَهيْتُُكْم َقْن

تُوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُمْ 
ْ
ْمٍر فَأ

َ
َمْرتُُكْم بِأ

َ
 َو²َِذا أ

“Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk 

kalian, hanyasanya orang-orang sebelum kalian 

binasa karena mereka gemar bertanya dan 

menyelisihi nabi mereka, jika aku melarang kalian 

dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku 

perintahkan kalian dengan sesuatu maka 
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Ingatlah, sesungguhnya apa yang diharamkan 

oleh Rasulullah SAW, seperti apa yang 

diharamkan oleh Allah. (HR. Ibnu Majah, no. 12) 

10. Mereka mengingkari adanya jahannamiyuun, yaitu 

orang yang beriman nanti dientaskan dari neraka 

oleh Allah SWT berdasarkan pada ayat-ayat yang 

sejatinya diperuntukkan kepada orang kafir. 

Padahal banyak hadits mutawatir yang 

mengabarkannya. Mereka meyakini bahwa hadits 

yang ahad masih berbau sepekulatif. Imam syafi'i 

telah membantah perkataan sesat ini sembari 

berkata:  
 َ ْ̧ َ

ُمْسِلُمون عَ أ
ْ
لَواِحدِ  َخwَِ  تَثِْبيِْت  َ�َ  وََحِدْفًثا قَِدْفًما ال

ْ
 ا

ِالنِْتَهاءِ 
ْ
ْهِ  َوا

َ
  ]الرسالة لإلمام الشافÚ. [إِ½

Kaum muslimin sejak dahulu hingga sekarang 

telah sepakat atas ketetapan hadits ahad dan 

berhenti padanya. (Ar-Risalah karya Imam asy 

Syafi’i) 

11. Menganggap bahwa petunjuk hadits Nabi 

Muhammad SAW tidak harus diikuti, karena 

seorang nabi tidak lain merupakan manusia biasa 

yang bisa benar dan bisa salah. Paham ini juga 

termasuk paham Inkarus Sunnah dan ini sungguh 

akan merusak syahadat mereka terhadap 

Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda:  

ِي
�

Gفََوا  �  ِمنْهُ  َخَرجَ  َما ، نِيَِدهِ  َغْفِ
�
  .َحق�  إِال
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”tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran” 

(HR. Ad-Daarimiy no. 501, Imam Ahmad 2/164 & 

192 dan al-Haakim 1/105-106) 

12. Dalam hukum warits, mereka juga tidak 

menggunakan hadits shahih, tetapi hanya dengan 

ayat al-Qur’an saja dengan penafsiran sesuai akal 

mereka sendiri. 

13. Membolehkan tayamum mutlaq saat safar 

walaupun ada air, ini menyelisihi banyak dalil. 

14. Menganggap bahwa laki-laki dan perempuan 

semuanya wajib shalat jum’at secara mutlaq. 

Padahal jika meruju’ pada hadits Nabi Muhammad 

SAW tidaklah sebagaimana yg mereka pahami. Dan 

mereka menganggap orang yg ada udzur di masjid 

kemudian shalat di rumahpun dianggap shalat 

jum’at pada hari itu. 

15. Mengatakan bahwa isbal hukumnya mubah. 

Sedangkan Rasulullah SAW telah menyatakan 

keharamannya: 

ن�  بِْن  اهللا َقبْدِ  َقنْ 
َ
مَ  َعلَيْهِ  اهللا َص£�  اهللا رَُسوَل  ُقَمر أ

�
 وََسل

ي قَاَل  ِ
�

Gا  Xءَ  ثَْوَبهُ  َ�ُر
َ

  ُخيَال
َ

ْهِ  اهللا َفنُْظرُ  ال
َ

ِقَياَمةِ  يَْومَ  إِ½
ْ
. ال

  ]لإلمام مالك ا�وطأ[
Dari Abdillah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: Orang laki-laki yang menarik 

pakaiannya (sampai mata kaki) karena sombong 

maka Allah SWT tidak akan melihatnya pada hari 

kiamat. (HR. Imam Malik) 
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Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang 

menyelisihi perintah Rasul SAW akan mendapat 

ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa perintah beliau 

pun harus tetap diikuti. 

Ayat ketiga 
نَ  َوَما َ̈  ِ   ُمْؤِمٍن ل

َ
ُ  اهللا َقَ¿  إَِذا ُمْؤِمنَةٍ  َوال

ُ
ْمًرا َورَُسو'

َ
نْ  أ

َ
 أ

ةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  َ®َِ
ْ
ْمِرِهمْ  ِمنْ  ا 

َ
 ]g~:  األحزاب[ أ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin 

dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, 

apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 

suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 

(yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al 

Ahzab: 36).  

Ayat ini menunjukkan orang mukmin tidak lagi 

punya pilihan jika Rasulullah SAW sudah menetapkan 

hukumnya. 

Ayat keempat 
وهُ  ءٍ pِ  ْaَ  َينَاَزْقتُمْ  فَإِنْ  Xَفُرد  

َ
ِإْن ُكنْتُْم  َوالر�ُسولِ  اهللا ِإ{

َِخِر 
ْ

َْوِم اآل  ]VS:  النساء[تُْؤِمنُوَن بِاهللا َوا½ْ

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” 

(QS. An Nisa’: 59).  
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harus diambil. Lebih lanjut mari kita simak pembahasan 

berikut ini. 

Jika ada yang menanyakan, “Apakah makanan atau 

hewan yang diharamkan hanya sebatas yang disebutkan 

dalam Al Qur’an?” Jawabannya, tidak hanya terbatas 

dalam Al Qur’an saja. Karena kita pun diperintahkan 

untuk mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi apa yang 

Rasulullah SAW larang tetap kita jauhi.  

Kita dapat melihat bahwa dalam beberapa ayat, 

Allah memerintahkan untuk menaati Rasulullah SAW. 

Ayat pertama 

ِطيُعوا قُْل 
َ
ْوا فَِإنْ  َوالر�ُسوَل  اهللا أ

�
  اهللا فَِإن�  تََول

َ
 ُ�ِبX  ال

áَفِِرينَ 
ْ
 ]d~:  عمران آل[ ال

“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika 

kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang kafir.” (QS. Ali Imron: 32).  
Ayat ini menunjukkan dengan jelas kita harus 

menaati Rasul. 

Ayat kedua 

يَْحَذرِ 
ْ
ينَ  فَل ِ

�
Gَاِلُفونَ  اÞُ  ْْمِرهِ  َقن

َ
نْ  أ

َ
وْ  فِتْنَةٌ  تُِصيبَُهمْ  أ

َ
 أ

ِ½مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمْ 
َ
 ]~g:  ا�ور[ أ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 

perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau 

ditimpa azab yang pedih.” (QS. An Nur: 63).  
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16. Menghalalkan musik. Maka dari itu, dalam radio 

mereka juga full music. Padahal para shahabat 

telah menafsirkan surat Luqman ayat 6: 

َِديِث  لَْهوَ  يَْشÜَِي َمنْ  ا��اِس  َوِمنَ 
ْ
 اهللا َسِبيلِ  َقنْ  ِ½ُِضل�  ا�

مٍ  بَِغْ®ِ 
ْ
َِك  ُهُزًوا َوَيت�ِخَذَها ِعل

َ
ûو

ُ
:  لقمان[ ُمِه�ٌ  َعَذاٌب  لَُهمْ  أ

g[ 

dan di antara manusia (ada) orang yang 

mempergunakan Perkataan yang tidak berguna 

untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah 

tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah 

itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh 

azab yang menghinakan. (QS. Luqman: 6) 

sebagai haramnya nyanyian dan alat-alat music. 

17. MTA tidak mempercayai bahwa jin bisa masuk 

dalam tubuh manusia, sementara Allah SWT dan 

Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan hadits 

shahih akan adanya kesurupan dan ruqyah. 

 يَُكنْ  اْرِ� َما لَمْ  :سلم و عليه اهللا ص£ قَاَل �ا رسول اهللا
   ]ا�ستدرك � الصحيح� للحاكم[ .باهللا ِ�كٌ 

Rasulullah SAW berkata kepada si perempuan: 

lakukanlah ruqyah selama tidak ada unsur 

menyekutukan Allah, (HR. Imam al- Hakim) 

18. Menolak hadits dloif secara mutlak. 
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19. Mengharamkan muludan, yasinan dan tahlilan. 

Bahkan menurut kabar, orang yang  tahlilan lebih 

buruk dari pezina. 

20. Mengharamkan walimah kematian tujuh hari, 

empat puluh hari dan seratus hari. 

21. Memperbolehkan zakat diberikan kepada orang 

kafir. 

22. Mengharamkan adzan dan iqomah saat bayi 

dilahirkan. 

 

Pengakuan Abu Faris Bambang Surono; 

Mantan Anggota MTA Cabang Mojosongo Boyolali 

Mengapa Saya Keluar dari MTA? 

Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA) adalah sebuah 

lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang 

berkedudukan di Surakarta yang didirikan oleh ustadz 

Abdullah Thufail Saputra pada tahun 1972 dengan 

tujuan untuk mengajak umat Islam kembali kepada Al-

Qur’an. 

Dua puluhan tahun sudah saya aktif di MTA, 

tepatnya sejak bulan Oktober 1987 di Cabang 

Mojosongo Boyolali. Sungguh suatu fase kehidupan 

yang membahagiakan dan bersemangat dalam al-Qur’an 

dan Sunnah. Banyak hal yang saya dapatkan, mulai dari 

tersadarnya akan perlunya ilmu, ittiba’ dan menjauhi 

syirik, tidak sekedar ikut-ikutan dalam tradisi 

masyarakat, sampai bagaimana memunculkan al haq 

sebagai suatu perjuangan dakwah. 
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 Äٍَد َفإَِنّ 
َ

ِهَلّ ِلَغْ®ِ اهللا بِِه َفَمِن اْضُطَرّ َلْ®َ بَاٍغ َوال
ُ
فِْسًقا أ

  ]yTV: األنعام[  َبَّك َلُفوٌر رَِحيمٌ رَ 
“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu 

yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 

diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, 

atau darah yang mengalir atau daging babi - 

karena sesungguhnya semua itu kotor - atau 

binatang yang disembelih atas nama selain 

Allah.” (QS. Al An’am: 145). 

Berdasarkan ayat ini ada dua kesimpulan dari 

mereka: Pertama, hukum asal setiap makanan itu halal 

karena ayat ini jelas menyatakan, “Tiadalah aku peroleh 

dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 

diharamkan bagi orang yang hendak memakannya”. 

Kedua, yang dikecualikan dari pernyataan halal 

sebelumnya artinya menjadi haram adalah empat 

macam yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, 

dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. 

Jadi ada empat saja yang terlarang. Dalam ayat ini tidak 

disebutkan anjing, maka asalnya anjing itu halal. 

Baiklah, apakah pemahaman semacam ini 

dibenarkan? Itu yang insya Allah akan kita bahas. 

Intinya, kami akan memaparkan bahwa hadits nabi 

seharusnya jadi pegangan dan jangan hanya 

memperhatikan Al Qur’an Al Karim saja. Karena hadits 

Nabawi itu berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al 

Qur’an, maka hukum yang ditetapkan dalam hadits pun 
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kuhafalkan, namun Quraish melarangngku seraya 

mengatakan: Apakah engau menulis segala sesuatu, 

padahal Rasulullah adalah seorang manusia yang 

berbicara ketika marah dan ridha?! Akupun menahan 

diri dari penulisan sehingga aku mengadukannya kepada 

Rasullalh, lantas beliau mengisyaratkan dengan jarinya 

ke mulutnya seraya bersabda:  

تُْب،
ْ
 َحق اك

َّ
ْي َغْفِ�ْ نِيَِدهِ َما Þَُْرُج ِمنُْه إِال ِ

َّ
Gفََوا 

Tulislah, Demi Dzat Yang jiwaku berada di 

tanganNya, tidaklah keluar darinya (mulut Nabi) 

kecuali al-Haq (sesuatu yang jujur dan 

benar).[Tafsir Ibnu Katsir VIII/586-587) 

Maka yang disebut dalam surat an-Najm ayat 3-4 

itu adalah bahwasannya perkataan Rasulullah dan 

perbuatan beliau, persetujuan beliau adalah sesuai 

dengan wahyu Allah SWT. Jadi Sunnah tidak akan 

bertentangan dengan al Qur’an. 

 

Meragukan Keharaman Anjing 

MTA memahami bahwa makanan yang diharamkan 

sebatas yang disebutkan dalam Al Qur’an saja sehingga 

akibatnya mereka nyatakan bahwa anjing itu halal 

karena tidak diharamkan dalam Al Qur’an. Dalil mereka 

adalah ayat berikut ini; 

ْن 
َ
 أ

َّ
ًما َ�َ َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال َّ ُ ََرّ وÈَِ إِ«َ

ُ
ِجُد pِ َما أ

َ
 أ

َ
قُْل ال

ْو 
َ
يٍر َفإِنَُّه رِْجٌس أ َْم ِخْ�ِ

َ
ْو �

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
يَُكوَن َميْتًَة أ

Jama’ah Tabligh, MTA, LDII dan Ma’had Al-Zaytun  79 

 

MTA Jakarta menjadi awal keistiqomahan saya di 

MTA, yang semula mustami’ biasa menjadi siswa tetap, 

bahkan sampai khususi (bai’at dengan pimpinan MTA). 

Beberapa tugas atau kepercayaan yang pernah 

diberikan Pimpinan Perwakilan kepada saya selama di 

MTA Jakarta antara lain, menjadi ketua panitia kurban 

beberapa kesempatan, ikut mewakili pertemuan-

pertemuan pengurus di MTA Pusat (Pertemuan Ahad 

Siang), menjadi ketua Tim Janaiz (sempat menerbitkan 

buku), dilibatkan dalam pembinaan calon Cabang di 

Cikampek (sekarang Karawang) dari tahun 1997, dan 

moment-moment penting lainya dalam kegiatan 

Perwakilan. 

Terakhir sebelum saya pamit keluar dari MTA awal 

tahun 2010, saya masih dipercaya sebagai Koordinator 

Tim Dakwah dan Koordinator Satgas untuk Jakarta dan 

sekitarnya. 

Awal mula pencetus kenapa saya pamit keluar dari 

MTA adalah adanya statemen MTA bahwa ‘Siapa yang 

berbeda (punya paham yang beda dengan MTA) lebih 

baik keluar (dari MTA)’. Saat Ketua Perwakilan 

memberitahukan statemen itu secara khusus kepada 

saya, saat itu juga langsung saya pamit keluar. 

Perlu saya tegaskan, keputusan saya bukan didasari 

karena ada masalah pribadi dengan persons-persons 

MTA atau kepengurusan MTA, murni karena paham dan 

pendirian. 

Kenapa ini saya angkat? karena ada rumor seolah-

olah orang yang keluar dari MTA adalah orang-orang 
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yang ‘bermasalah’ dalam konotasi negatif. Perlu 

diketahui juga, malam sebelum saya pamit keluar, saya 

masih mengisi pengajian atas nama MTA dan 

membahas perjodohan lewat telepon dengan ketua 

perwakilan sampai hampir setengah-an jam. 

 

Apa alasannya? 

Orang akan bertanya, kalau memang sudah punya 

paham berbeda kenapa nggak dari awal bersikap? 

Waktu itu saya berfikir bahwa saya bisa 

memperbaiki dari dalam dengan posisi yang ada. Saya 

lupa bahwa tidak ada perintah dari Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wa sallam untuk memelihara firqah, yang ada 

tentu tinggalkan firqah! (Hadits Hudzaifah). 

 

Ada paham apa sih di MTA (yang saya selisihi)? 

Semula tidak banyak yang saya selisihi, tapi 

ternyata berkembang menjadi banyak, dan tersimpul 

dalam tiga masalah besar, yaitu masalah jama’ah, 

aqidah, dan manhaj. 

Dalam masalah jama’ah, MTA memiliki Imam 

sendiri yang dibai’at, dita’ati dan seterusnya, 

sebagaimana LDII, Jama’atul Muslimin (Hizbullah), MMI, 

Ikhwani dan lain-lain. Kalau mereka ini jama’ah 

sebagaimana hadits Rasulullah, lantas mana firqah-

firqah yang banyak yang disebutkan Rasulullah. Sudah 

sangat jelas mereka membangun wala dan bara di atas 
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yang keliru adalah orang yang mengetahui kebenaran, 

tetapi ia menyimpang darinya dengan sengaja. Allah 

membersihkan Rasul dan syari’at-Nya dari kemiripan 

orang-orang yang sesat, seperti orang-orang nashrani 

dan jalan-jalan orang (yang keliru dan dibenci/dimurkai, 

seperti orang) yahudi. Mereka (orang yahudi) 

mengetahui kebenaran, tetapi menyembunyikannya 

dan mengamalkan hal yang sebaliknya. Adapun beliau 

SAW dan syari’at yang agung yang dengannya Allah SWT 

mengutusnya, berada dipuncak kelurusan, 

keseimbangan dan kebenaran. Karena itu Allah 

berfirman:  
 ]d:  ا�جم[ َغوَى َوَما َصاِحبُُكمْ  َضل�  َما

“Dan tidaklah yang diucapakannya itu menurut 

kemauan hawa nafsunya.” (QS. An Najm: 3) 

Yakni, Beliau SAW sama sekali tidak mengucapkan 

sesuatu berdasakan hawa nafsu dan kepentingannya. 
َهوَ  َعِن  َفنِْطُق  َوَما

ْ
 ]~:  ا�جم[ ىال

“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya)” (QS. An Najm: 3) 

Yakni, Rasulullah SAW hanya mengatakan apa yang 

diperintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada 

manusia dengan sempurna, apa adanya, tanpa 

pengurangan dan penambahan. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 

‘Abdullah bin Amr, beliau berkata: Dahulu aku menulis 

semua yang aku dengar dari Rasulullah untuk 
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ini ditafsirkan dengan aqal saja yang mengatakan bahwa 

makna 'amalan dalam hadits itu “berarti semua 

perbuatan Rasulullah SAW?” jawabnya tentu tidak. 

Dalilnya ialah sabda Rasulullah: “idza kaana syai'un 

fi amridiinikum fa’alaiyya”. Artinya jika sesuatu itu 

urusan agama kalian maka kembalikanlah hanya 

kepadaku saja”. Berarti yang dimaksud amalan 

perbuatan dalam hadits tersebut ialah amalan dalam 

urusan agama, bukan semua urusan. Karena jika 

diartikan semua urusan maka tentu orang sekarang 

menggunakan komputer, pesawat, hp, motor, mobil dan 

lain-lain tentu terlarang dengan hadits ini. 

Firman Allah: 

َوَما َفنِْطُق . َما َضَلّ َصاِحبُُكْم َوَما َغوَٰى . َوا�َّْجم إَِذا َهوَٰى 
َهوَٰى 

ْ
 َوÈٌْ يُوَ!ٰ . َعِن ال

َّ
  ِإْن ُهَو إِال

Demi bintang ketika terbenam, kawanmu 

(Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. 

Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut 

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada 

lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya). (QS. an-Najm: 1-4) 

Imam Ibnu Katsiir menafsirkan: 

“Ayat ini merupakan kesaksian bahwa Rasulullah 

SAW berada diatas jalan yang lurus, mengikuti 

kebenaran dan bukan orang yang sesat. Yang dimaksud 

dengan orang yang sesat adalah orang-orang yang 

menempuh jalan menyimpang tanpa ilmu. Dan orang 
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kelompoknya. Bahkan di sebagian tempat ada boikot 

terhadap orang yang keluar dari MTA. 

Dalam masalah aqidah, MTA mengingkari syafa’at 

di akhirat, mengimani kalau orang Islam masuk neraka 

ya selamanya sebagaimana pemahaman khawarij/ 

mu’tazilah (tidak ada jahanamiyyun), mengingkari 

kesurupan jin, mengimani bahwa malam lailatul qadr 

sudah tidak ada lagi, mengimani bahwa Allah tidak 

menetapkan taqdir (tapi sebagai sebab akibat murni, ini 

pemahaman qadariyah mu’tazilah), tidak mengimani 

beberapa peristiwa hari akhir antara lain turunnya Isa, 

munculnya Dajjal, dan Imam Mahdi. 

Dalam masalah manhaj, metodologi MTA dalam 

memahami agama adalah mendahulukan akal, kadang 

mengesampingkan hadits shahih (bila dianggap 

menyelisihi Al Qur’an), apalagi atsar, atau perkataan 

para ‘ulama. Dari metodologi ini maka anjingpun jadi 

halal, sutera dan emas untuk laki-laki juga mubah, atau 

paling banter jadi makruh hukumnya. 

Disamping itu, dalam masalah fikh juga terjerumus 

dalam bid’ah, padahal masalah memerangi bid’ah ini 

menjadi jargon MTA. Sangat ironis memang! Contohnya, 

menerapkan zakat tanpa memakai haul dan nishab, 

orang safar boleh bertayamum (bahkan menjadi 

kebiasaan sebagian besar warga MTA) walaupun di 

depan mata ada air yang melimpah.  
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Persepsi Berbahaya Dr. Abdurrahman Suparno;  

“Nabi SAW Sebagai Manusia Biasa yang Bisa Salah” 

Maka ucapan bathil ini sungguh datang dari akal 

sendiri yang telah dibimbing hawa nafsu utk 

mengatakannya. Padahal tidak ada satupun sahabat 

yang mengatakan hal ini.  

Justru yang mengatakan hal ini adalah datang dari 

seorang kafir Quraisy: 

ْخنَِس، 
َ ْ
َعَنا َ�َْ�، َقْن ُقبَيِْد اهللا بِْن األ ٌد، َحَدّ نَا ُمَسَدّ َwَْخ

َ
أ

َوِ½ُد ْنُن َقبِْد اهللا، َقْن يُوُسَف بِْن َماَهَك، : قَاَل 
ْ
ثَِ" ال َحَدّ

ْسَمُعُه : َقْن َقبِْد اهللا بِْن َقْمٍرو، قَاَل 
َ
ٍء أ ْaَ َّbُ تُُب

ْ
ك

َ
ُكنُْت أ

ِريُد ِحْفَظُه، َفنََهتِْ" ِمْن رَُسو
ُ
َم أ

ِل اهللا َصَ£ّ اهللا َعلَيِْه وََسلَّ
ٍء َسِمْعتَُه ِمْن رَُسوِل اهللا َصَ£ّ : قَُريٌْش، َوَقالُوا ْaَ َّbُ تَْكتُُب

ُم 
َّ
�َ َم بََ�ٌ َفتَ

َم َورَُسوُل اهللا َصَ£ّ اهللا َعلَيِْه وََسلَّ
اهللا َعلَيِْه وََسلَّ

َغَضِب َوالرِّ 
ْ
ِكتَاِب، َفَذَكْرُت َذلَِك pِ ال

ْ
ُت َقْن ال

ْ
ْمَسك

َ
َضاِء؟ فَأ

 ِفيِه،  لِرَُسوِل اهللا
َ

 بِإِْصبَِعِه إِ{
َ
ْوَمأ

َ
َم فَأ

َصَ£ّ اهللا َعلَيِْه وََسلَّ
 َحٌقّ " :َوقَاَل 

َّ
ي َغْفِ� ِنيَِدهِ، َما َخَرَج ِمنُْه إِال ِ

َّ
Gتُْب، فََوا

ْ
"اك  

“Telah mengkhabarkan kepada kami Musaddad : 

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa, dari 

‘Ubaidullah bin Al-Akhnas, ia berkata : Telah 

menceritakan kepadaku Al-Waliid bin ‘Abdillah, 

dari Yuunus bin Maahik, dari ‘Abdullah bin ‘Amru, 

ia berkata : “Dulu aku aku menulis semua yang 

aku dengar dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 
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sallam untuk aku hapalkan. Namun orang-orang 

Quraisy melarangku. Mereka berkata : ‘Engkau 

menulis semua yang engkau dengar dari 

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, 

sedangkan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 

sallam hanyalah manusia biasa yang berbicara 

dalam keadaan marah dan ridlaa ?’. Akupun 

berhenti menulis, dan kemudian aku sebutkan hal 

itu kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 

sallam. Beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke 

mulutnya seraya bersabda : ‘Tulislah. Demi Dzat 

yang jiwaku ada di tangan-Nya. Tidaklah keluar 

darinya melainkan kebenaran” [Diriwayatkan oleh 

Ad-Daarimiy no. 501; shahih. Diriwayatkan juga 

oleh Ahmad 2/164 & 192, Al-Haakim 1/105-106, 

dan yang lainnya]. 

Maka jelas bahwa yang dikatakan ustadz Suparno 

adalah hasil olah akal manusia saja, dan justru yang 

mengatakannya adalah kaum kafir quraisy. Surat an 

Najm ayat 3-4 merupakan makna umum yang sudah 

dijelaskan maknanya oleh Rasulullah SAW,  

Sebagaimana sabda beliau:  

  َعِمَل  َمنْ 
ً

يْ  َقَمال
َ
ْمُرنَا َعلَيْهِ  َس ل

َ
 صحيح[ رَد�  َفُهوَ  أ

  ]اmخاري
Dalam hadits itu Rasulullah SAW hanya mengatakan 

“man amila amalan” yakni barang siapa yang 

mengerjakan perbuatan. Kata amalan ditulis dalam 

bentuk nakirah yang berarti umum, maka apakah boleh 


