
 

MUQADDIMAH 

P 
احلٌد هلل زب اهعاملني ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ زض٘هٕ اهلسٍٙ ُٗبٕٚ حمٌد األًني  

 :ٗعوٟ آهٕ اهٛآسّٙ ٗأصخابٕ اهلساَ اهٛٚبني، أًا بعد

Gerakan Zionis tidak akan pernah berhenti dan akan terus 
berlangsung, mereka memasarkan ide-idenya yang kufur itu lewat 
berbagai bentuk, fisik, moral, pemikiran, ekonomi bahkan melalui 
politik, seni dan budaya. Kini penjajahan bukan sekedar harus dilawan 
tapi saatnya harus diperangi untuk meruntuhkun dominasi mereka 
diberbagai sektor. 

Ditengah-tengah dinamika kisruh tentang koalisi dan reshuffle, 
umat Islam kian terperangah menyaksikan munculnya Ulil Abshar 
Abdallah. Ia seolah-olah sebagai juru bicara Partai Demokrat. Entah 
disengaja atau tidak, skenario menempatkan dedengkot Jaringan Islam 
Liberal (JIL) untuk berhadapan dengan partai yang akan ditendang dari 
koalisi, khususnya PKS dan PPP, seakan-akan menguatkan adanya 
pertarungan ideologi di dalam koalisi. Ulil berusaha meneguhkan 
eksistensi pemikirannya dalam Partai Demokrat melalui sikapnya, Ulil 
berupaya men-JIL-kan Demokrat.  

Memang sejak gerakan JIL dibatasi oleh MUI dengan fatwa 
haramnya, yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 22 Jumadil Akhir 
1426 H./ 29 Juli 2005 M. dedengkot JIL, Ulil dan antek-antek Zionis 
lainnya, berusaha merubah taktik dan strateginya, mereka tidak lagi 
bergerak pada level akar rumput tapi merapat pada kekuasaan dan 
Anas Ubainingrum lewat Partai Demokratnya mengakomodasinya. 
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Sedikit kegagalan Ulil dan antek-antek Zionis lainnya dalam 
memasarkan ide-ide kufurnya melalui masjid, majlis ta‘lim, lembaga-
lembaga Islam, dan pondok pesantren, akhirnya mereka merubah 
haluan berkonsentrasi ingin menguasai pos-pos vital di ranah politik. 
Ke depan diperkirakan Ulil tidak sendirian berkiprah dalam ranah 
politik, melalui beberapa partai politik yang berhaluan sekuler tokoh-
tokoh liberal lainnya pasti akan segera menyusul, sebut saja Rizal 
Mallarangeng yang sekarang sudah bergabung dengan Partai Golkar, 
Andi Mallarangeng yang terkenal sebagai aktivis Freedom Institute 
yang sukses menaikkan SBY-Boediono ke kursi kepresidenan, dsb. 

Yahudi memang memiliki banyak cara menjauhkan umat Islam 
dari agamanya. Dalam dunia perfilman, muncul Hanung Bramantyo 
dengan film-filmnya yang mengandung pluralisme agama dan 
mendukung pemurtadan. Dahulu masih terlihat film-film Indonesia 
mengobral cinta utopis belaka. Namun seiring trendd dan laju 
liberalisme yang pesat, semakin banyak deretan film-film yang 
menyudutkan Islam tanpa melihat akar persoalannya.  

Untuk kesekian kalinya, sutradara Hanung Bramantyo kembali 
menuai kecaman dari umat Islam. Setidaknya, dua institusi besar, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Banser Nahdlatul Ulama 
menyatakan kekecewaannya dengan sutradara tersebut. Sebelumnya, 
lewat filmnya Ayat-Ayat Cinta, 3 Doa 3 Cinta, Perempuan Berkalung 
Surban (PBS) Hanung telah mendapat kecaman dari umat Islam karena 
filmnya mengandung pluralisme agama, menghina serta 
mendiskreditkan kiai dan pesantren. Kini Hanung tidak bertaubat dan 
meminta maaf kepada umat Islam tapi malah kelakuannya menjadi-jadi 
dan semakin memuakkan. 

Film terbaru garapan Hanung yang berjudul '?' (baca: Tanda Tanya) 
yang mulai menghiasi layar lebar di Indonesia pada 7 April 2011 dan 
diputar perdana di Planet Hollywood, Jakarta Selatan, dinilai MUI telah 
menyebarkan paham syirik modern bernama ―pluralisme agama‖. 
Kalau sudah begini, masihkah kita diam wahai tokoh-tokoh Islam, kiai-
kiai, ulama-ulama pesantren…..??? [] 
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HANUNG MELECEHKAN KIAI  

DAN PESANTREN 

 
Tampaknya bangsa ini tidak kapok-kapok dengan sepak terjang 

kaum Komunis yang telah membunuh 100 juta manusia di 76 negara 
seluruh dunia selama 74 tahun kekuasaannya (1917-1991), atau 1,350 
juta orang pertahun atau 3.702 orang perhari, sebagaimana disebutkan 
Taufiq Ismail dalam bukunya ―Katastrofi Mendunia, Marxisma, 
Leninisma, Stalinisma, Maoisma dan Narkoba‖. 

Sementara di Indonesia kaum Komunis telah dua kali 
menggerakkan kudeta (1948 dan 1965) yang akhirnya gagal total. Meski 
tindakannya selalu brutal dan menghalalkan segala cara, ternyata masih 
ada manusia Indonesia yang menjadi pengagum Komunisme bahkan 
berusaha memperjuangkannya melalui film-film yang selama ini 
dibuatnya, seperti yang dilakukan sutradara muda, Hanung Bramantyo, 
suami aktris Zaskia Adya Mecca, yang merupakan istri keduanya 
setelah ribut di Pengadilan Agama dengan istri pertama. Adapun film 
garapan Hanung yang sangat kental bau Komunisnya sekaligus Sepilis 
(Sekularis, Pluralis dan Liberalis) serta menghina Islam adalah 
Perempuan Berkalung Sorban (PBS). Saking kagumnya dengan 
Komunis, sampai-sampai ringtone hand phone Hanung bernada lagu 
khas Gerwani PKI, Genjer-Genjer. Hanung juga pernah membuat film 
yang sangat kental bau komunisnya, Lentera Merah, kalau diplesetkan 
menjadi Tentara Merah. 

Film  yang  dibintangi  aktris  Revalina  S  Temat (Annisa) tersebut  
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diambil dari Novel PBS karya Abidah El Khaleqy. Novel PBS 
sebelumnya mendapat penghargaan dari The Ford Foundation, sebuah 
NGO yang memperjuangkan faham Sepilis dan dikendalikan kaum 
Zionis Yahudi AS. Film tersebut mengisahkan kebobrokan pesantren 
dan kiainya. Pesantren dan kiainya dicitrakan kotor, sumber penyakit, 
sangat bengis, mudah main pukul, mengekang perempuan, mengekang 
hak berpendapat, menempatkan perempuan pada martabat yang 
rendah, suka main bakar buku-buku komunisme, suka main hukuman 
rajam secara serampangan dan sebagainya. 

Dikisahkan, seorang santriwati yang juga putri kiai pesantren, 
Annisa, dan tinggal di kompleks pesantren, frustasi karena ulah 
suaminya yang juga anak seorang kiai yang sering melakukan 
kekerasan, akhirnya memutuskan untuk kembali dalam pelukan 
mantan pacarnya, Khudlori, seorang alumnus sebuah perguruan tinggi 
di Kairo, Mesir. Bahkan Annisa yang sudah kebelet, mengajak Khudlori 
untuk melakukan adegan ranjang di sebuah kandang kuda di pesantren 
tersebut, padahal kandang itu penuh dengan kotoran kuda. ―Zinahi 
aku…Zinahi aku…!‖, desak Annisa kepada Khudlori sambil 
melepaskan jilbab dan pakaiannya satu persatu. 

Ketika kedua insan lain jenis dan bukan suami istri tersebut sedang 
berduaan, akhirnya datang rombongan santri dan suami Annisa 
mengerebeknya. Lalu keduanya mendapat hukuman rajam dengan 
dilempari batu oleh para santri. Lemparan batu baru berhenti setelah 
ibu Annisa berteriak sambil mengatakan, ― yang boleh melempar batu 
hanya orang yang tidak pernah melakukan dosa!‖, padahal tidak ada 
orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kata-kata dari ibu Annisa ini 
jelas mengutip dari cerita Kristen dari Kitab Injil, dimana dikisahkan 
seorang pelacur, Magdalena, dihukum rajam dengan dilempari batu. 
Kemudian datang Nabi Isa (Yesus) untuk menyelamatkannya dengan 
mengatakan, ―yang boleh merajam hanya yang tidak punya dosa‖. Jadi 
selain berbau Sepilis dan Komunis, film PBS juga beraroma Kristiani 
dan berusaha menghancurkan Islam lewat pintu budaya melalui film. 

Jelas dengan menampilkan hukuman rajam yang sebenarnya tidak  
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ada dalam novel aslinya, Karl ―Hanung‖ Mark ingin mengajak 
masyarakat Indonesia untuk membenci syariat Islam dan pesantren, 
sebab sejak dulu pesantren merupakan basis terkemuka dalam melawan 
gerakan PKI di Indonesia. Padahal itu hanya utopia dirinya sendiri, 
sebab selama ini belum pernah ada satupun pesantren di Indonesia 
yang melakukan hukuman rajam kepada santrinya yang melakukan 
perzinahan. Seolah-olah pesantren merupakan negara dalam negara 
dengan menegakkan hukumnya sendiri. Jelas ini merupakan distorsi 
terhadap hukum Islam dan upaya mengadu domba umat Islam dengan 
pemerintah. Dengan membuat film PBS, sesungguhnya Karl ―Hanung‖ 
Mark telah melakukan anarkhisme psikis, yakni melakukan 
penyerangan secara psikis terhadap umat Islam dan pesantren sebagai 
salah satu simbol Islam di Indonesia. Karena dendam terhadap 
pesantren yang telah berjasa menghancurkan PKI, maka Hanung 
menyalurkan perlawanannya lewat film PBS. Hanung dengan sengaja 
telah menebar virus ganas Sepilis dalam film, tujuannya untuk 
menimbulkan citra buruk terhadap Islam dan umatnya sambil 
menebalkan kantong koceknya. 

Sebagaimana dalam film Lentera Merah, dalam film PBS Karl 
―Hanung‖ Mark all-out mendukung Komunisme alias PKI isme. 
Terbukti dalam film PBS ada adegan pembakaran buku-buku karya Karl 
Mark dan sastrawan kiri Pramoedya Ananta Toer seperti Bumi 
Manusia, oleh para santri di lingkungan pesantren. Padahal dalam 
novel aslinya, jalan cerita tersebut tidak ada sama sekali. Bahkan buku-
buku karangan Pramoedya seperti Bumi Manusia dan Anak Segala 
Bangsa sepertinya dijadikan bacaan wajib bagi Annisa dan para santri 
lainnya. Hal ini menunjukkan Hanung selain pengagum Karl Mark juga 
pengagum Pramoedya. Padahal banyak sastrawan sekaliber Pramoedya 
dan karya-karyanya malah lebih bermutu seperti Buya Hamka. 
Mengapa Hanung tidak menjadikan buku-buku Buya Hamba sebagai 
bacaan wajib bagi Annisa dan para santri lainnya, justru buku sastrawan 
yang pernah menghuni penjara di Pulau Buru itu dijadikan bacaan 
wajib. 
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Dengan demikian, sudah sangat jelas dalam film PBS terdapat 
motif ideologi Komunis yang dimaksudkan untuk memperjuangkan 
kembali tegaknya Komunisme di Indonesia meski dalam bentuk lain. 
Hanung mafhum betul bahwa satu-satunya jalan untuk mengembalikan 
ajaran Komunisme di Indonesia adalah mendiskreditkan ajaran Islam 
dan umatnya, dimana sasaran pertamanya adalah pondok pesantren 
yang selama ini menjadi basis kaum Nahdhiyyin dengan memojokkan 
para kiai NU. 

Adapun sasaran berikutnya adalah mendiskreditkan para 
pemimpin Islam di Muhammadiyah. Sebab kedua Ormas Islam ini 
mempunyai pengikut terbesar di Indonesia. Maka tidaklah 
mengherankan jika Hanung akan meluncurkan film KH Ahmad Dahlan 
―Sang Pencerah‖ tepat pada pelaksaan Muktamar Muhammadiyah ke 
46 di Jogjakarta 2-8 Juli ini. Namun anehnya justru para pemimpin 
Muhammadiyah tidak curiga sama sekali akan sepak terjang Hanung 
selama ini yang selalu mendiskreditkan Islam dan para pemimpin Islam 
seperti dalam film PBS. Sekarang sudah terbukti, pemeran utama 
sebagai KH Ahmad Dahlan dalam film ―Sang Pencerah‖ adalah 
Lukman Sardi, putra seorang komponis Muslim dan pemain biola 
kawakan Idris Sardi namun sekarang telah murtad dari Islam dan 
menjadi Kristen. Bayangkan, seorang ulama besar pendiri 
Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan kok diperankan oleh seorang 
murtad, jelas ini suatu penghinaan terang-terangan terhadap Islam dan 
Muhammadiyah itu sendiri. Apa Ketua Umum dan 12 Ketua Pimpinan 
Pusat (PP) Muhammadiyah yang terpilih dalam Muktamar nanti tidak 
malu ketika melihat pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan 
dilecehkan dan direndahkan pribadi dan martabatnya oleh Karl 
―Hanung‖ Mark ?1 

 

                                                 
1. www.suara Islam .com  
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Film '?' Hanung Layak Diberi Judul 'Sang Murtaddin' 

Toleransi ala Hanung seperti jalan yang menghantarkan umat ini 
pada sebuah pendangkalan aqidah dan jembatan menuju Neraka. 
Aroma pluralisme dalam film ‖?‖ terasa begitu menyengat. Stereotype 
umat Islam yang buruk, dilukiskan Hanung dengan cara pandang yang 
lebay, tendensius, dan fatal.  

Setelah Film ―Perempuan Berkalung Surban‖ menuai kontroversi, 
Sutradara Hanung Bramantyo kembali menggarap film terbarunya yang 
hanya diberi tanda ―?‖ (tanda tanya). Difilm ke-14 nya tersebut, Hanung 
menggaet beberapa bintang film muda, seperti Reza Rahardian, 
Revalina S Temat, Agus Kuncoro, Endhita, Rio Dewanto, Hengky 
Sulaeman, David Chalik, dan Glenn Fredly. 

Film ‖?‖ merupakan hasil produksi kerjasama antara Mahaka 
Picture dan Dapur Film ini, dimana Erick Thohir sebagai Produser 
Eksekutifnya, Titien Wattimena (penulis naskah), Tya Subiakto (penata 
musik), dan Yadi Sugandi (penata fotografi). Untuk lokasi syuting 
dipilih di kota Semarang, Jawa Tengah.  

―Saya pilih tempat di Semarang, karena di sana ada lima agama, 
tapi tidak pernah terjadi penusukan terhadap umat beragama yang 
berbeda. Ini sebuah film yang menceritakan kegelisahan saya dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya ingin berstatmen dalam 
bentuk film,‖ tukas Hanung. 

Saat menyaksikan launcing pemutaran film berdurasi 100 menit ini 
di bioskop Jakarta Teater, voa Islam mencatat, ada beberapa adegan 
yang sangat menyengat dan melukai hati umat Islam. Aroma pluralisme 
sudah bisa dirasakan saat melihat poster film itu dengan kata: ―masih 
pentingkah kita berbeda?‖. Bahkan Hanung akan memberi doorprize 
senilai Rp. 100 juta kepada penonton yang memberikan judul untuk film 
―?‖ ini. 

Melukai Umat Islam  

Di awal-awal film itu, penonton sudah disengat dengan  hal  yang  
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sensitif, seperti adegan penusukan terhadap seorang pendeta bernama 
Albertus. Tidak jelas apa motif penusukan yang dilakukan oleh 
seseorang yang berpenampilan preman tersebut. Meski tidak menunjuk 
hidung secara langsung, namun ada kesan Hanung hendak menggiring 
sterotype buruk, seolah yang suka melakukan tindakan anarkis datang 
dari kelompok agama tertentu. 

Adegan selanjutnya, tanpa alasan yang jelas pula, sekelompok 
pemuda Islam bersarung dan berpeci tiba-tiba mencerca seorang 
keturunan Cina dengan panggilan ‖Cino‖ (menyebut Cina dengan logat 
Jawa). Dalam film ini, Hanung banyak menggunakan simbolik-simbolik 
sensasi murahan yang didramatisir, yang berpangkal dari sebuah 
kemarahan terpendam. 

Dengan dalih toleransi, Hanung juga menciptakan adegan seorang 
Muslimah berkerudung yang merasa nyaman bekerja di sebuah rumah 
makan (restoran) yang menyajikan daging babi yang diharamkan oleh 
Islam. Toleransi ala Hanung ingin mengesankan, bahwa Muslimah yang 
diperankan oleh Revalina S Temat adalah Muslimah yang ideal, yang 
bisa menghargai sebuah perbedaan. Meski tidak sampai memakannya, 
tidak terlihat kegalauan hati dari seorang Muslimah, seolah daging babi 
bukan sesuatu yang diharamkan. 

Di sela adegan itu, ada seorang Muslimah yang menolak bekerja di 
sebuah restoran yang sama, dengan alasan prinsip agama yang 
dipegang. Namun, cara pandang Hanung yang keliru, ingin 
menunjukkan bahwa Muslimah yang menolak bekerja di restoran Cina 
karena menyajikan daging babi itu sabagai Muslimah yang tidak 
toleran. 

 
Sang Murtaddin 

Adegan yang menyesatkan lainnya adalah ketika seorang wanita 
(diperankan Endhita) yang sebelumnya beragama Islam kemudian 
berpindah agama alias murtad menjadi seorang pemeluk Nasrani yang 
taat. Ada sebuah ungkapa yang terlontar dari bibir sang murtadin tadi, 
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bahwa dirinya pindah agama tidak berarti mengkhinati Tuhan. Pesan 
yang disampaikan dalam film ini adalah manusia berhak menjadi 
murtad, dan itu adalah hak asasi yang patut dihargai. 

Adegan yang lebih menyengat lagi adalah ketika seorang pemuda 
Muslim (diperankan Agus Kuncoro) bersedia diajak bermain drama di 
sebuah gereja pada perayaan Paskah, dengan memerankan sebagai 
Yesus Kristus. Mulanya hatinya galau, tapi setelah berkonsultasi pada 
seorang ustadz muda (diperankan oleh David Khalik), ditemukan 
jawaban yang amat sesat menyesatkan. 

Katanya, bahwa untuk menjaga keimanan bukan terletak pada 
fisik, melainkan hati. Maka masuk gereja, bahkan memerankan aktor 
sebagai Yesus sekalipun bukan sesuatu yang subhat dan diharamkan. 
Bagi Hanung, hal itu tak perlu dipersoalkan. 

Serasa kontras, usai memerankan Yesus, pemuda Muslim yang 
sehari-hari tinggal di masjid itu pun melafadzkan QS. al-Ikhlas. Hanung 
ingin menggambarkan, memerankan Yesus bukan ancaman yang bisa 
mendangkalkan akidah keIslaman seseorang. Justru ia semakin shaleh. 
Inilah kampanye pluralisme yang diusung Hanung. 

Kok bisa, QS. al-Ikhlas yang menegaskan bahwa Dia (Allah SWT) 
Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. Tapi oleh Hanung, al-Ikhlas ditafsirkan secara 
serampangan dengan kacamata pluralis, yang membenarkan Yesus 
sebagai anak Tuhan. Setidaknya Hanung menghantarkan seorang 
Muslim menjadi hipokrit bahkan musyrik. 

Adegan yang terasa lebay juga dilukiskan Hanung, pada saat 
restoran Cina mengalami kerugian saat memasuki bulan Ramadhan 
dimana umat Islam sedang berpuasa. Ada kesan, bahwa pelanggan 
restoran yang suka makan daging babi itu adalah dari umat Islam. 
Sehingga ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, maka 
restoran pun menjadi sepi. Bahkan pada saat lebaran, pemilik restoran 
Cina itu lagi-lagi melarang karyawannya untuk libur atau pulang 
kampung, dengan alasan restoran merugi, karena terlalu lama libur. 
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Konyolnya, diciptakan insiden penyerangan terhadap restoran 
Cina itu oleh sekelompok umat Islam dengan membawa kayu dan 
terjadi tindakan anarkis yang disertai pemukulan. Hanung lagi-lagi 
membuat stereotype buruk atas umat Islam yang suka dengan anarkis. 
Bisa dibayangkan, apa mungkin di hari lebaran umat Islam melakukan 
penyerangan dan perusakan. Hanung yang mengaku Muslim nampak 
lebay dan tidak waras, dimana umat Islam digambarkan sebagai 
makhluk yang bengis dan biadab. 

Adegan Banser yang menjaga gereja pun digambarkan sebagai 
hero. Oleh Hanung, Banser NU adalah sebuah pekerjaan yang 
disediakan untuk para pengangguran, seperti Soleh (diperankan oleh 
Reza Rahadian). Dari banyak adegan dalam film tersebut, nampak alur 
cerita yang tidak sistematis, tergesa-gesa, vulgar, sarkasme, sekedar 
simbolik untuk mendramatisir kisah yang penuh amarah, dan jauh dari 
kualitas. Film Hanung tak ubahnya ‖sampah‖ yang melukai hati umat 
Islam. 

Hanung sepertinya pura-pura bodoh, ketika ditanya apa itu 
pluralisme. Bahkan ia mengelak film garapannya itu punya motif untuk 
mengkampanyekan pluralisme. ―Saya tidak mengerti apa itu 
pluralisme. Nanti, kalau saya bilang, film itu pluralisme, nanti golongan 
pluralis akan berusaha memanfaatkan. Begitu juga kalau saya bilang ini 
liberal, nanti mereka akan mengklaimnya juga.‖ 

Jadi istilah pluralisme buat Hanung tidak lagi sesederhana 
istilahnya saja karena di dalamnya sudah ada muatan politis, 
pergerakan dan keyakinan. ―Saya berusaha melepas diri dari itu semua. 
Saya adalah pribadi yang hanya berusaha memotret semua persoalan 
yang berkelindan di dalam diri saya.‖ 

Ketika ditanya, bagaimana anda memahami pluralisme? Hanung 
mengaku tidak tahu pluralisme itu apa, karena ia sangat hati-hati 
dengan istilah pluralisme. ―Makanya saya kasih judul film itu hanya 
tanda tanya,‖ ujarnya berdalih. Bila Hanung mempersilahkan penonton 
memberi judul film ―?‖ ini, maka pantas, jika film ini diberi judul ―Sang  
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Murtaddin‖.2 

 
Film “Tanda Tanya” Dinilai Sengaja Lecehkan Banser 

Seperti ingin menuai ‗berkah‘ dengan memunculkan kontroversi, 
sutradara Hanung Bramantyo dinilai sengaja mendiskreditkan sosok 
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam film terbarunya berjudul 
‗Tanda Tanya‘. Pasalnya, dalam film tersebut Hanung melalui peran 
Soleh menggambarkan Banser sebagai sosok yang mudah cemburu, dan 
dangkal pengetahuannya. 

Kontan, film yang mulai diputar di bioskop-bioskop di Indonesia 
ini menuai protes warga Nahdliyin (NU), terutama para anggota Banser 
yang merasa dilecehkan. Sekretaris Satkorcab Banser Kota Surabaya, M 
Hasyim Asy‘ari menyayangkan langkah Hanung yang tertutup dalam 
menggarap film dengan bahan mengambil kelompok-kelompok 
tertentu. 

‖Mestinya Hanung konfirmasi kepada tokoh-tokoh Banser 
sebelum membuat skenario, sehingga tidak membuat ketersinggungan. 
Pengetahuanya soal NU terutama Banser saya nilai nol besar, terbukti 
sosok Banser yang dimunculkan sebagai tokoh sentral dalam filmnya 
justru mendiskreditkan Banser,‖ katanya di Surabaya, Rabu (6/4). 

Hasyim dan seluruh anggota Banser Surabaya yang Rabu kemarin 
menggelar rapat sehubungan dengan rencana pemutaran film tersebut, 
meminta kepada masyarakat yang menyaksikan film tersebut untuk 
tidak menanggapi serius. 

Sebab, kata dia, tidak semuanya yang dituangkan Hanung benar 
adanya. ‖Saya yakin masyarakat sudah faham, siapa Hanung 
sebenarnya, bahkan dalam film ‗Sang Pencerah‗ yang mengusung tokoh 
Muhammadiyah dia juga berusaha memunculkan orang NU di 
dalamnya, meski lagi-lagi tidak sesuai kepribadian orang nahdliyin, 
itulah Hanung,‖ katanya. 

                                                 
2 .voa-Islam.com 
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Menurut Hasyim, Hanung harus meminta maaf kepada para tokoh 
Banser sekaligus merevisi film tersebut. ‖Banyak yang tidak terima 
penggunaan seragam Banser yang tanpa meminta izin itu,‖ kata dia. 3  

 

Menyoal Film Pluralisme „Tanda Tanya‟ Garapan Hanung 

Setelah film ‖Perempuan Berkalung Surban‖ menuai kontroversi, 
Hanung Bramantyo kembali menyutradarai film pluralisme terbarunya 
yang berjudul ‖?‖ (Tanda Tanya). Bila melihat triller-nya di youtube, 
bisa dirasakan, film itu begitu kental dengan aroma sepilis (sekularisme, 
pluralisme dan liberalisme). Nampaknya, film itu bakal menuai 
kontroversi tajam. 

Hanung memang sengaja untuk memberikan judul film terbarunya 
dengan tanda tanya (?). Hal ini ditujukan agar para masyarakat 
berasumsi sendiri mengenai film yang menghabiskan dana sekitar 5 
miliar itu. Dalam waktu dekat ini, film berkedok ‖toleransi‖ tersebut 
akan beredar di sejumlah bioskop di Tanah Air pada hari Kamis (7 April 
2011). 

Sudah bisa ditebak, misi film Hanung yang bakal mendangkalkan 
akidah umat Islam ini. Umat Islam mengira film ini film religius, tapi 
nyatanya mengusung sepilis, bahkan mengajak umat ini menjadi 
murtad. Sebelum kecewa, umat Islam diserukan untuk mewaspadai film 
berbahaya dan menyesatkan ini. 

Di film ke-14 nya tersebut, Hanung menggaet beberapa bintang 
film muda. Mereka adalah Reza Rahardian, Revalina S Temat, Agus 
Kuncoro, Endhita, Rio Dewanto, Hengky Sulaeman, David Chalik, 
Edmay dan Glenn Fredly. Film ‖?‖ mengambil lokasi syuting selama 20 
hari di kota Semarang, Jawa Tengah. Skenario film ini dipercayakan 
pada Titien Wattimena. Tya Subiakto juga dilibatkan untuk menangani 
musik di film ini. 

―Saya  pilih  tempat  di  Semarang. Alasannya, karena di sana ada  

                                                 
3. www.nu.or.id 
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lima agama, tapi tidak pernah terjadi penusukan terhadap orang-orang 
agama. Ini sebuah film yang menceritakan kegelisahan saya dan 
masyarakat Indonesia pada umumnya, Saya pribadi dan temen-temen 
yang ada di sini ingin berstatmen dalam bentuk film,‖ tukas Hanung 
saat syukuran dan Prescon pembuatan film ? (tanda tanya) di Radja 
Restauran, Gandaria Plaza, akhir tahun lalu (30/12/2010). 

Bagi  Hanung,  film  tanda  tanya  merupakan  film idealis . ―Ketika  

kita melakukan kritik sendiri terhadap agama kita, malah dianggap 
kafir dan munafik, sehingga kata-kata toleransi itu sendiri menjadi tidak 
sah. Kenapa ? Karena ketika saya bilang orang Indonesia harus toleran, 
malah dianggap lucu. Kalau Islam agama yang toleran, kenapa tiba-tiba 
ada penusukan pastur, ada sekelompok orang yang melarang orang 
untuk pergi ke gereja oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai 
Ormas Islam,‖ jelas Hanung tendensius. 

Dikatakan Hanung, sedari kecil ia hidup di lingkungan yang 
bukan Islam. ‖Kebetulan ibu saya Cina, saya juga punya dua hari besar, 
Lebaran dan Natal. Itu menjadi kehidupan pribadi saya yang sangat 
harmonis kala itu. Tapi, begitu masuk reformasi, yang terjadi adalah 
orde yang sangat represif,‖ungkap suami Saskia Mecca ini. 

 

Kedok Toleransi 

Kemajemukan itu terlihat, ketika tiga keluarga dengan latar 
belakang yang berbeda saling berinteraksi. Keluarga Tan Kat Sun 
memiliki restauran masakan Cina yang tidak halal, Keluarga Soleh 
dengan masalah kepala keluarga yang tidak bekerja namun memiliki 
istri yang cantik dan solehah. 

Kemudian, Keluarga Rika, seorang janda dengan seorang anak, 
yang berhubungan dengan Surya, pemuda yang belum pernah 
menikah. Di film berdurasi 100 menit ini pula, dipaparkan hubungan 
antar keluarga ini berkaitan dengan masalah perbedaan pandangan, 
status, agama dan suku. 
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Dalam trailernya itu ditampilkan beberapa tempat ibadah mulai 
dari gereja, masjid, dan kelenteng. Dari situ saja sudah bisa disimpulkan 
bahwa tema yang diangkat oleh Hanung terasa sangat berbahaya 
karena terasa akan mengundang kontroversi nantinya. 

Dilanjutkan dengan sedikit konflik cerita yang masih samar-samar 
dalam trailer itu, konflik yang sudah pasti tentang sikap toleransi. Dari 
percakapan yang terdengar, sepertinya akan ada pernikahan yang 
berujung perpisahan, akan ada seorang tokoh yang melakukan pindah 
agama dan ada juga konflik yang menggambarkan permasalahan 
keluarga yang sangat menghebohkan. Juga terlihat beberapa adegan 
kekerasan, pertengkaran mulut dan derai air mata menyertai cerita 
dalam film ini. 

Dan trailer ini di akhiri dengan pertanyaan, ―Apa itu Islam Pak 
Ustadz? Sebuah tanda tanya yang membuat semua orang yang melihat 
trailer ini mengeluarkan tanda tanya yang sangat besar, seperti apa film 
ini nantinya. Dalam film itu pula menyisakan pertanyaan besar, ―Masih 
pentingkah kita berbeda?‖4 

 

Hanung Angkat Kisah Banser NU di Film Tanda Tanya 

Hanung Bramantyo mencoba mengangkat kisah Soleh, anggota 
semimiliter Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama 
(NU) yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sebuah gereja 
dari serangan bom Natal, dalam film terbarunya, Tanda Tanya. 

Kisah ini dicomot sang sineas dari sebuah kejadian nyata yang 
menimpa anggota Banser di Mojokerto bernama Riyanto. ―Kejadian itu 
sekitar tiga atau empat tahun lalu, saat Indonesia sedang gempar oleh 
bom Natal,‖ kata Hanung dalam peluncuran film tersebut di Jakarta, 
Kamis (31/3). Selain tokoh Soleh, tokoh Rika dan Surya dalam film itu 
diakui Hanung terinspirasi sosok yang juga nyata. 

Film  ―?‖ (Tanda Tanya)  bisa  disaksikan di bioskop mulai 7 April  

                                                 
4. www.voa-Islam.com 
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mendatang. Film yang diproduksi Dapur Film Production dan Mahaka 
Entertainment ini menampilkan akting Enditha, Agus Kuncoro, Reza 
Rahardian, Revalina S. Temat, dan Hengky Sipit. 

Film itu memaparkan kisah Rika, Tan Kat Sun, Menuk, Hendra, 
dan Soleh, yang mewakili masalah rumit kehidupan beragama yang 
beragam di negeri ini. Film itu mengisahkan Rika, yang baru bercerai, 
menemukan Tuhan dalam agama berbeda. Ia melepas jilbabnya dan 
menambatkan kepercayaannya pada ajaran Katolik. Meski begitu, anak 
semata wayangnya, Abi, tetap dibiarkannya menjadi seorang Muslim. 
Rika menjalin kedekatan dengan Surya, seorang figuran film yang 
frustasi dengan karirnya. 

Tan Kat Sun, taipan yang berbisnis restoran nonhalal, adalah 
pemeluk Buddha yang taat dan wiraswastawan yang ulet. Sakit parah 
yang dideritanya bahkan tak mampu mencegahnya untuk terus 
menjalankan bisnis restoran yang menjadi tumpuan hidup anak 
buahnya yang mayoritas Muslim. 

Rasa toleransi beragama yang tinggi dari sang majikan membuat 
Menuk, satu-satunya anak buahnya yang berjilbab, sangat menyayangi 
Kat Sun. Namun, Soleh, suami Menuk, cemburu pada Hendra, anak Kat 
Sun, yang memicu membuat pasangan suami-istri ini sering berselisih 
paham. Apalagi dengan latar belakang hubungan Hendra dan Menuk 
yang pernah mesra tapi kandas karena perbedaan agama. 

Lewat film ini Hanung mencoba mengumandangkan pesan 
tentang toleransi beragama yang dinilainya kian luntur belakangan ini. 
―Lewat film ini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya toleransi 
itu masih ada. Dan film ini tidak mengumbar mimpi karena mayoritas 
diilhami kisah-kisah nyata,‖ katanya.5  

                                                 
5. www.tempointeraktif.com 
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Perdebatan Hanung Bramantyo dengan Wartawan Via Facebook 

Inilah Perdebatan Hanung Bramantyo dengan Abdul Halim 
(wartawan Suara Islam ) Via Facebook Terkait Film "?" 

Wartawan SI 09 April jam 5:42 
Film terbaru anda keterlaluan. Film semacam itu hanya bisa dibuat 

oleh orang berfaham atheis atau hatinya dipenuhi dengan kebencian 
terhadap syariat Islam. Anda takabur dan besar kepala, ingin mencoba 
kesabaran umat Islam Indonesia. Semoga Allah SWT membalas dengan 
balasan setimpal atas kejahatan anda selama ini terhadap umat Islam. 

Hanung Bramantyo Anugroho 09 April jam 15:16 Laporkan 
Bagian mana yang anda anggap keterlaluan? Jangan-jangan anda 

belum menonton secara keseluruhan lalu berkomentar dan menuduh 
saya tidak beriman. Sesungguhnya dengan anda menuduh seperti itu, 
sikap anda yang keterlaluan.  

Wartawan SI 10 April jam 6:32 
Saya termasuk pemerhati film-film anda, sejak Perempuan 

Berkalung Sorban, Sang Pencerah dan terakhir ?, bahkan film film anda 
sebelum PBS. Disitu saya rasakan banyak nuansa PKI alias 
marxismenya. Hanya sang pencerah yang saya nilai 5 karena aktornya 
seorang murtad. Seandainya bukan seorang murtad, akan saya nilai 6. 
Masak tokoh sebesar KH Ahmad Dahlan diperankan seorang murtad, 
apa tidak ada aktor lain, apa itu bukan penghinaan ! Lainnya saya nilai 2 
alias sangat sangat sangat jelek sekali karena menghina Islam dan umat 
Islam. Makanya Taufiq Ismail tidak pernah mau ketemu dengan anda. 
Saya sendiri seorang wartawan di Jakarta dan pernah wawancara 
dengan Taufiq Ismail tentang film anda ! 

Anda menuduh sikap saya keterlaluan, kalaupun benar, saya 
hanya keterlaluan kepada diri anda sendiri. Tetapi yang jelas anda 
sudah keterlaluan dan menghina serta merendahkan martabat Islam 
dan umat Islam. Seandainya anda tinggal di Pakistan, Afghanistan atau 
Bangladesh, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib anda. Anda pasti 
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sudah kabur ke luar negeri. Untung anda tinggal di bumi Indonesia 
yang rakyatnya terkenal dengan keramah tamahan dan santunannya. 

Tetapi yang jelas, saya tidak pernah menuduh anda tidak beriman. 
Kalimat mana yang mengatakan anda tidak beriman. Masak sebagai 
sutradara film kok tidak teliti, makanya film-filmnya tidak bermutu dan 
penuh dengan fitnah dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. 

Hanung Bramantyo Anugroho 12 April jam 23:51 Laporkan 
Jawab dulu pertanyaan saya, bung. Bagian mana yang 

merendahkan Islam? 

Wartawan SI 13 April jam 5:36 
Film "?" yang anda sutradarai penuh dengan fitnah, kebencian dan 

merendahkan   martabat   Islam   dan   umat  Islam.  Film  anda  penuh 
dengan ajaran sesat pluralisme yang menjadi saudara kandung atheisme 
dan kemusyrikan. 

Pertama, ketika pembukaan sudah menampilkan adegan 
penusukan terhadap pendeta, kemudian bagian akhir pengeboman 
terhadap Gereja. Jelas secara tersirat dan tersurat, anda menuduh 
pelakunya orang yang beragama Islam dan umat Islam identik dengan 
kekerasan dan teroris. 

Kedua, menjadi murtad yang dilakukan oleh Endhita (Rika) 
adalah suatu pilihan hidup. Kalau semula kedua orangtua dan anaknya 
menentangnya, akhirnya mereka setuju. Padahal dalam Islam murtad 
adalah suatu perkara yang besar dimana hukumannya adalah qishash 
(hukuman mati), sama dengan zina yang dirajam. 

Ketiga, Muslimah berjilbab, Menuk (Revalina S Temat) yang 
merasa nyaman bekerja di restoran Cina milik Tan Kat Sun (Hengki 
Sulaiman) yang ada masakan babinya. Anda ingin menggambarkan 
seolah-olah babi itu halal. Terbukti pada bulan puasa sepi, berarti 
restoran itu para pelanggannya umat Islam. 

Keempat, seorang takmir masjid yang diperankan Surya (Agus 
Kuncoro) setelah dibujuk si murtadin Menuk, akhirnya bersedia 
berperan sebagai Yesus di Gereja pada perayaan Paskah. Apalagi itu 
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dijalaninya setelah dia berkonsultasi dengan ustadz muda yang 
berfikiran sesat menyesatkan pluralisme seperti anda yang diperankan 
David Chalik. 

Namun anehnya, setelah berperan menjadi Yesus demi mengejar 
bayaran tinggi, langsung membaca Surat al-Ikhlas di Masjid. Padahal 
Surat al-Ikhlas dengan tegas menolak konsep Allah mempunyai anak 
dan mengajarkan Tauhid. Apa anda ini kurang waras wahai si Hanung. 
Semoga pembalasan dari Allah atas diri anda. 

Kelima, tampaknya anda memang sudah gila, masak pada hari 
raya Idul Fitri yang penuh dengan silaturahmi dan maaf memaafkan, 
umat Islam melakukan penyerbuan dengan tindakan anarkhis terhadap 
restoran Cina yang tetap buka sehari setelah Lebaran. Bahkan sebagai  
akibat  dari  penyerbuan  itu,  akhirnya  si  pemilik  Tan Kat Sun  

meninggal dunia. 

Setelah itu anaknya Ping Hen (Rio Dewanto) sadar dan masuk 
Islam demi menikahi Menuk setelah menjadi janda karena ditinggal 
mati suaminya Soleh (Reza Rahadian), seorang Banser yang tewas 
terkena bom setelah menjaga Gereja pada hari Natal. Jadi orang menjadi 
Muslim niatnya untuk menikahi gadis cantik. Sebagaimana anda 
menjadi sutradara berfaham Sepilis dengan kejam menceraikan istri 
yang telah melahirkan satu anak demi untuk menikahi gadis cantik 
yang jadi pesinetron. Film ini kok seperti kehidupan anda sendiri ya? 

Keenam, si murtadin Endhita minta cerai gara-gara suaminya 
poligami. Karena dendam, kemudian dia menjadi murtad. Anda ingin 
mengajak penonton agar membenci poligami dan membolehkan 
murtad. Padahal Islam membolehkan poligami dan dibatasi hingga 
empat istri dan melarang dengan keras murtad dengan ancaman 
hukuman qishash. 

Seandainya anda setuju dan poligami dengan menikahi si 
pesinetron itu, anda tidak perlu menceraikan istri dan menelantarkan 
anak anda sendiri sehingga tanpa kasih sayang seorang ayah kandung 
dan dengan masa depan yang suram. Kasihan benar anak dan istri anda 
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korban dari seorang ayah yang kejam penganut faham pluralisme dan 
anti poligami. 

Ketujuh, anda menghina Allah SWT dengan bacaan Asmaul Husna 
di Gereja dan dibacakan seorang pendeta (Deddy Sutomo) dengan nada 
sinis dan melecehkan. Masyaallah ! 

Kedelapan, anda menfitnah Islam sebagai agama penindas dan 
umat Islam sebagai umat yang kejam dan anti toleransi terhadap umat 
lain terutama Kristen dan Cina. Padahal sesungguhnya meski mayoritas 
mutlak, umat Islam Indonesia dalam kondisi tertindas oleh Kristen dan 
Katolik serta China yang menguasai politik, ekonomi dan media massa. 

Anda tidak melihat kondisi umat Islam di negara lain yang 
minoritas seperti Filipina Selatan, Thailand Selatan, Myanmar, India, 
Cina, Asia Tengah, bahkan Eropa dan AS. Mereka sekarang dalam 
kondisi tertindas oleh mayoritas Kristen dan Katolik, Hindu, Budha dan 
Komunis. Jadi anda benar-benar subyektif dan dipenuhi dengaan hati 
penuh dendam terhadap umat Islam. 

Kesembilan, film ini mengajarkan kemusyrikan dimana semua 
agama itu pada hakekatnya sama untuk menuju tuhan yang sama. 
Kalau semua agama itu sama, maka orang tidak perlu beragama. Jadi 
film anda ini dengan sangat jelas mengajarkan faham atheisme dan 
komunisme. 

Terakhir, nasehat saya, bertobatlah segera sebelum azab Allah 
SWT menimpa anda, karena hidup di dunia ini hanya sementara dan 
tidak abadi. Belajarlah kembali mengenai Islam yang benar sesuai 
dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan Islam yang diambil dari kaum 
Orientalis Barat dan para sineas berfaham sepilis yang sudah sangat 
jelas memusuhi Islam dan umat Islam.  

Hanung Bramantyo Anugroho 14 April jam 1:33 Laporkan 
Terima kasih sudah menyaksikan film saya sekaligus mengkritik 

film tersebut. Saya sangat menghargai pandangan anda. Sebagai sebuah 
tafsir atas 'teks' saya anggap itu sah. Namun sayangnya, anda tidak 
memberikan kemerdekaan bagi yang menafsir 'teks' film tersebut dalam 
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makna lain. Anda sudah terlanjur melakukan judgment berdasarkan 
'teks' yang anda baca dan tafsirkan. 

Disini, saya akan mengajak anda untuk menafsir 'teks' film dalam 
kerangka berfikir yang lain. Tidak untuk menandingi, tapi untuk 
mengajak anda melihat tafsir dalam kerangka berfikir yang berbeda. 

1. a. Anda mengatakan bahwa adegan kekerasan: penusukan 
pastur dan pengeboman dilakukan oleh orang Islam. Padahal dalam 
dua adegan tersebut saya sama sekali tidak menampilkan orang Islam 
(setidaknya orang berbaju putih-putih, bersorban atau berkopiah). Di 
adegan penusukan pastur, saya menampilkan seorang lelaki berjaket 
coklat memegang pisau dan seorang pengendara motor. Kalau itu 
ditafsir orang Islam, itu semata-mata tafsir anda. 

1. b. Di awal Film saya justru menampilkan sekelompok remaja 
masjid  (bukan  orang  tua)  yang   melakukan   perawatan  atas  masjid.  

Bukankah dalam hadist dianjurkan seorang pemuda menghabiskan 
waktunya untuk mengelola dan merawat masjid? Apakah saya 
menampilkan seorang pemuda Islam sembahyang atau merawat gereja? 
atau pemuda gereja, pastur sembahyang di masjid? Jadi tafsir atas 
pencampur adukan ajaran agama bukan tafsir saya. 

2. Rika Murtad 

Bahwa tafsir Rika murtad karena sakit hati dengan suaminya yang 
mengajak poligami saya benarkan. Tapi bukan berarti 'teks' tersebut 
mendukung poligami. Sejak awal keputusan Rika sudah ditentang oleh 
Surya, anaknya dan orang tuanya. Bagian mana yang menyatakan 
dukungan? 

Coba perhatikan shotnya: Surya berdialog dengan Rika: Kamu 
menghianati 2 hal sekaligus: perkawinan dan Allah! kalau toh disitu 
Surya diam saja ketika Rika menyanggahnya, bukan berarti Surya 
mendukungnya. Tapi sikap menghargai pilihan Rika. Hal itu tertera 
dalam surat Al Hajj ayat 7 : ‗Sesungguhnya orang yang beriman, kaum 
Nasrani, Shaabi-iin, Majusi dan orang Musyrik, Allah akan memberikan 
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keputusan diantara mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah 
menyaksikan segala sesuatu‘ 

Sikap Surya juga merupakan cerminan dari firman Allah : ‗Engkau 
(Muhammad) tidak diutus dengan mandat memaksa mereka beragama, 
tapi mengutus engkau untuk memberi kabar gembira yang orang 
mengakui kebenaran Islam dan kabar buruk dan ancaman bagi yang 
mengingkarinya.‘ 

Abi, anak Rika, juga tidak mendukung sikap Rika ‗yang Berubah‘. 
Abi protes dengan ibunya dengan cara enggan bicara. Bahkan hanya 
sekedar minum susu dikala pagi saja Abi tidak mau menghabiskan di 
depan ibunya. Demikian halnya Abi juga tidak mau makan sarapan 
yang disajikan ibunya. Itu adalah sikap protes dia kepada sang Ibu yang 
murtad. 

Jika toh Abi kemudian bersikap seperti Surya, bukan berarti abi 
mendukungnya. Tapi sikap menghargai pilihan. Lihat dialog Abi saat 
bersama Rika: … Kata Pak Ustadz, orang Islam gak boleh marah lebih 
dari tiga hari. Apakah dialog tersebut diartikan mendukung 
kemurtadan? Bukankah makna dari dialog tersebut adalah 
mencerminkan sikap orang Muslim yang murah hati: Pemaaf dan 
bijaksana (jika marah tidak boleh lebih dari tiga hari). 

Sikap murah hati juga ditunjukkan orang tua Rika pada adegan 
terakhir. Orang Tua Rika datang pada saat acara Syukuran Khatam 
Quran Abi. Coba perhatikan shot tersebut: Adakah dialog atau gesture 
yang menyatakan dukungan atas kemurtadan Rika? Dalam shot 
tersebut saya menggambarkan Rika menghambur memeluk ibunya 
dengan erat. Sementara ayahnya hanya diam, menggandeng Abi. 
Adegan tersebut sama sekali tidak menyajikan ‗teks‘ dukungan atas 
kemurtadan. Tapi hubungan emosional antara ibu dan anak. Lagi-lagi 
saya menggambarkan sikap bijaksana seorang Muslim sebagaimana 
firman Allah dalam quran sebagaimana diatas tadi.  

Jadi, jika anda membaca ‗teks‘ dalam adegan tersebut sebagai sebuah 
dukungan terhadap kemurtadan, maka itu tafsir anda. Bukan saya … 
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3. Menuk adalah perempuan Muslimah. Dia nyaman bekerja di 
tempat pak Tan karena pak Tan adalah orang yang baik. Selalu 
mengingatkan karyawan Muslimnya sholat. Bagian mana yang anda 
maksud bahwa babi itu halal? 

Saya menggambarkan adegan yang membedakan Babi dan bukan 
babi lebih dari sekali adegan. Pertama, pada saat Pembeli berjilbab 
bertanya soal menu makanan restoran pak Tan. Menuk mengatakan 
bahwa panci dan wajan yang dipakai buat memasak babi berbeda 
dengan yang bukan babi. (di film terdapat shot wajan, dan shot Menuk 
yang dialog dengan ibu berjilbab. Dialog agak kepotong karena LSF 
memotongnya. Alasannya silakan tanyakan kepada LSF) 

Kedua, pada saat Pak Tan mengajari Ping Hen (anaknya) 
mengelola restoran. Pak Tan dengan tegas menyatakan pembedaan 
antara babi dan bukan babi: … Ini sodet dengan tanda merah buat babi, 
dan yang tidak ada tanda merah bukan babi … 

Jika saya menghalalkan Babi, tentunya saya tidak akan meng-
gambarkan pemisahan yang tegas antara sodet, panci, pisau, dsb 
tersebut. Jadi tafsir anda yang mengatakan bahwa saya menghalalkan 
babi, semata-mata bukan tafsir saya … 

Saya justru menggambarkan sikap Menuk sebagai Muslimah yang 
menolak pernikahan beda agama dengan cara lebih memilih menikah 
dengan soleh (yang Muslim) meski jobless, dibanding hendra. Padahal 
cintanya kepada hendra: … Saya tahu kita pernah punya kisah yang 
mungkin buat mas menyakitkan. Tapi buat saya adalah hal yang indah 
… karena Tuhan mengajarkan arti cinta dalam agama yang berbeda … 
(Dialog Menuk kepada Hendra di malam Ramadhan) 

Saya juga menggambarkan sikap pak Tan yang menghargai Islam 
dengan cara meminta buku Asmaul Husna milik Menuk. Dan di akhir 
adegan, Pak Tan membisikkan sesuatu kepada Hendra yang mana 
kemudian Hendra melakukan perubahan besar dalam hidupnya: 
menjadi Mualaf dan merobah restorannya menjadi Halal. Lihat kata-
kata istri pak Tan di akhir film: … Pi, hari ini Hendra melakukan 
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perubahan besar dalam hidupnya seperti yang papi minta …. (Dialog 
tersebut sebenarnya ungkapan dari pak Tan secara tersirat kepada 
"Hendra untuk berubah" ) 

Jadi tafsir Hendra pindah agama hanya ingin menikahi menuk 
adalah Tafsir anda. 

Lagipula, dalam film jelas-jelas tidak ada gambaran pernikahan 
antara Menuk dan Hendra. Ending Film saya justru menggambarkan 
Menuk menatap nama Soleh yang sudah menjadi nama Pasar … 
Darimana anda bisa menafsirkan bahwa Hendra pindah agama hanya 
karena ingin menikah sama menuk? 

4. Surya adalah seorang aktor figuran. Di awal Film dikatakan 
dengan tegas lewat dialog: … 10 tahun saya menjadi aktor cuma jadi 
figuran doang!! 

Sebagai aktor yang selalu hanya jadi figuran, dia frustasi. Hingga 
menganggap bahwa hidupnya cuma sekedar numpang lewat. Dia diusir 
dari kontrakan karena menunggak bayar. Rika membantunya dengan 
menawari pekerjaan sebagai Yesus dengan biaya Mahal (perhatikan 
dialognya di warung soto). Semula Surya menolak. Tapi dia menerima 
hanya karena selama hidupnya dia tidak pernah mendapatkan peran 
Jagoan … 

Itu adalah alasan yang sangat manusiawi. Namun alasan itu tidak 
begitu saja dia gunakan untuk melegitimasi pilihannya. Dia konsultasi 
dengan Ustadz Wahyu (David Khalil). Menurut Ustadz, Semua itu 
tergantung dari hatimu, maka jagalah hatimu. 

Dari perkataan David Khalik tersebut, adakah kata yang 
menyarankan atau mendorong Surya menjadi Yesus? David Khalik 
memberikan kebebasan buat Surya untuk melakukan pilihannya. Dan 
Surya sudah memilih. Ketika di Masjid, David Khalik mengulang 
bertanya: Gimana? Sudah mantap hatimu? Lalu dijawab oleh Surya: 
insyaallah saya tetap istiqomah. Dijawab oleh David Khalik: Amin… 

Dari adegan tersebut, adakah saya melecehkan Islam? Apakah 
dengan menghargai pilihan seseorang itu sama saja melecehkan Islam? 
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Pada saat dialog dengan Ustadz tersebut, Surya tidak langsung ke 
gereja. Dia melakukan tafakkur di masjid dengan melihat asma Allah 
yang tertempel diatas dinding Mihrab. Lagi-lagi dia meyakinkan 
hatinya.  

Jadi, tidak ada sedikitpun adegan yang menyatakan pelecehan 
terhadap agama Islam. Surya melakukan tugasnya sebagai aktor karena 
dia harus hidup. Bahkan untuk beli soto untuk sarapan saja dia tidak 
sanggup. Lagipula drama Paskah bukan ibadah. Tapi sebuah 
pertunjukan drama biasa. Ibadah Misa Jumat Agung dilaksanakan 
setelah pertunjukan Drama. Dalam hal ini Surya tidak melakukan 
ibadah bersama jemaah Kristiani di gereja. 

Setelah melakukan pekerjaan sebagai aktor di malam Jumat Agung 
Surya membaca Surat al-Ikhlas berulang-ulang sambil menangis untuk 
menguatkan hatinya kembali sebagaimana yang disarankan Ustadz. 

Adakah dari adegan tersebut saya melecehkan Islam? Silakan di 
cek lagi … 

Hanung Bramantyo Anugroho 14 April jam 1:33 Laporkan 
5. Saya benar-benar kagum dengan penafsiran anda soal adegan 

dalam film saya. Tidak heran anda menjadi seorang wartawan. Hehehe. 

Jika anda benar-benar mengamati adegan demi adegan, anda akan 
menemukan maksud dari penyerbuan tersebut. Pertama, Penyerbuan 
itu didasari karena egositas dari hendra (ping Hen) yang hanya ingin 
mengejar keuntungan. Maka dari itu libur lebaran yang biasanya 5 hari, 
dipotong hanya sehari. Akibatnya, Menuk tidak bisa menemani 
keluarga jalan-jalan liburan lebaran. 

Kedua, Soleh (yang di adegan sebelumnya bertengkar dengan 
Hendra karena cemburu) merasa panas hati ketika mendengar Menuk 
tidak bisa menemani keluarga jalan-jalan. Karena rasa cemburu 
berlebihan, Soleh bersama para preman pasar dan takmir masjid yang di 
awal adegan bertengkar dengan hendra, melakukan pengeroyokan. 

Dalam adegan tersebut jelas tergambar sikap cemburu, membabi 
buta, bodoh dan tergesa-gesa pada diri Soleh yang mengakibatkan Tan 



Dibalik Film-Film Hanung Bramantyo 

 
25 

Kat Sun meninggal. Sikap tersebut membuat Soleh menjadi rendah di 
mata Menuk: Lihat adegan selanjutnya: Menuk bersikap diam kepada 
Soleh. Meski masih meladeni sarapan, Menuk tetap tidak hangat dengan 
soleh. Hingga Soleh meminta maaf kepada Menuk. Namun, lagi-lagi 
Menuk tidak menanggapi dengan serius (perhatikan dialognya) : …. 
Mas, jangan disini ya minta maafnya. Dirumah saja … 

Dijawab oleh Soleh: Kamu dirumah terlalu sibuk dengan Mutia … 
Menuk menimpali: … dimana saja asal tidak disini … 

Penolakan Menuk itu yang membuat Soleh akhirnya memutuskan 
untuk memeluk bom dan menghancurkan dirinya. Tujuannya, Agar dia 
menjadi berarti dimata istrinya …. 

 

Apakah adegan di Film tersebut menggambarkan Menuk bahagia 
dengan kematian Soleh, sehingga dengan begitu dia bebas menikah 
dengan Hendra? Apakah adegan di Film menggambarkan hendra juga 
bahagia dengan kematian Soleh sehingga hendra bisa punya 
kesempatan menikah sama Menuk? 

Sungguh, saya kagum dengan tafsir anda. Hingga andapun bisa 
bebas sekali menafsirkan hidup saya. Semoga kita bisa menjalin 
silaturahmi lebih dekat sehingga anda bisa mengenal saya lebih baik, 
mas … 

6. Tentang Asmaul Husna yang dibacakan Pastur Dedi Sutomo 
bagi saya merupakan sebuah pesan teologis dari Islam yang saya 
selipkan di gereja. Jika tafsir anda saya melecehkan Islam, justru saya 
heran. Asmaul Husna merupakan nama Allah yang meliputi segala 
yang indah di bumi dan langit. Tidak ada nama Indah selain diriNya 
yang dimiliki agama lain. 

Maka ketika Pastur Dedi Sutomo meminta Rika untuk menuliskan 
kesan Tuhan dimatamu, maka Rika kesulitan. (lihat adegannya, ketika 
dia kebingungan sendiri menuliskan itu). Lalu, dengan berat hati Rika 
menuliskan kesan Tuhan dengan menyebut rangkaian nama-nama 
indah dalam Asmaul Husna … Apakah itu melecehkan Islam? 
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Dari diskusi ini saya menyimpulkan bahwa setiap tafsir atas Teks 
film memiliki ruang, waktu dan peristiwanya sendiri. Saya sangat 
menghargai anda dalam melakukan tafsir. Tapi hargai pula orang yang 
melakukan tafsir yang berbeda dengan anda. Jika anda melihat secara 
jeli dan terbuka, saya justru banyak menyisipkan teologi Islam ke dalam 
gereja. 

Lihatlah ketika adegan Jesus disalib yang dimainkan Surya. Angle 
kamera saya diposisi rendah dengan foreground jamaah. Adegan itu 
menggambarkan semua jemaah Kristen memuja Jesus. Tapi sebenarnya 
saya menggambarkan jamaah tersebut memuja Islam. Lalu setelah 
adegan tersebut saya menyelipkan ayat al-Ikhlas yang 
menyatakan:Tuhan itu Satu, Tidak beranak dan diperanakan … 

Jujur, saya geli dengan anda dan umat Islam yang sepikiran 
dengan anda. Segitu protesnya anda dan umat Islam sepikiran dengan 
anda ketika Haji Ahmad Dahlan dimainkan oleh seorang Murtad. Tapi 
tidak ada satupun yang protes dari kaum Kristen ketika Jesus 
dimainkan oleh figuran seperti Surya. Malah anda sekarang yang 
protes, menuduh saya melecehkan Islam. Hehehe … 

Mari kita sama-sama terbuka. Kita saudara. Sama-sama pengikut 
Rasulullah. Sesama Muslim saling mengingatkan. Semoga diskusi ini 
bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Amin ….6 

Salam 
Hanung Bramantyo 

Wartawan SI 16 April jam 7:32  
Terima kasih atas jawabannya yang cukup panjang. Namun 

jawaban tersebut saya nilai kabur dan terkesan hanya ingin membela 
diri, hanya ingin mendongkrak film ‖?‖ yang berkualits sampah dan 
rombengan menjadi berkualitas perunggu, (bukan perak atau emas, 
terlalu tinggi). 

Jawaban  tersebut  justru  menunjukkan  anda  telah mengadaikan  

                                                 
6.voiceofal- Islam  
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idealisme dan integritas sebagai seorang sutradara film demi rasa 
kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Padahal umat Islam 
mayoritas di negara ini sudah tertindas oleh minoritas Kristen, Katolik 
dan Cina dari segi politik, ekonomi dan media massa, sekarang anda 
malah menambahi dengan menindas dari sisi budaya. Sebelumnya saya 
akan menjawab dulu beberapa argumentasi anda.  

Pertama, kalau anda membela diri bahwa yang menusuk Pastor itu 
bukan mencerminkan orang Islam karena memakai jaket coklat dan 
mengendarai sepeda motor, siapapun pasti tahu bahwa yang anda 
maksud adalah orang Islam. Anda jelas mengacu pada peristiwa di 
Ciketing Bekasi tahun lalu, dimana seorang Pendeta HKBP ditusuk 
pemuda Islam setelah sebelumnya mereka diprovokasi jemaat HKBP 
Ciketing dan terjadi bentrokan. 

Ketika terjadi pemboman di Gereja, anda jelas mengacu pada 
pemboman beberapa tahun lalu yang menewaskan seorang Banser yang 
menjaga malam Natal. Secara tersirat anda menuding yang membom 
Gereja adalah orang Islam, padahal ada investigasi yang menyebutkan 
pemboman itu hasil dari operasi intelijen dengan sengaja untuk 
mendiskreditkan umat Islam sebagaimana bom buku bulan lalu.  

Kalau anda mengatakan diawal film itu digambarkan beberapa 
pemuda yang merawat masjid, itu hanyalah strategi anda agar film itu 
bisa diterima umat Islam. Namun ternyata jalan cerita selanjutnya 
penuh dengan kebohongan, murahan dan ternyata anda memiliki daya 
khayal yang lumayan tinggi. Pantas kalau akhirnya anda bisa merayu 
bintang sinetron untuk dijadikan istri setelah sebelumnya dengan kejam 
mendepak mamanya Bhumi dan menelantarkannya.  

Kedua, justru pernyataan saya sebelumnya mengatakan anda 
menolak poligami dan mendukung pemurtadan, seperti dalam kasus 
murtadnya Rika. Jadi anda keliru dalam menanggapi pernyataan saya. 
Justru saya heran seandainya dalam film ―?‖ anda mendukung 
poligami, karena poligami dibolehkan dan murtad dilarang keras dalam 
Islam. Terbukti dalam film itu anda menolak poligami seperti dalam 
kasus Rika. 
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Padahal seandainya anda setuju poligami, saya haqqul yakin anda 
tidak perlu bertindak kejam dengan mendepak mamanya Bhumi demi 
memiliki cintanya si bintang sinetron. Cukup mamanya Bhumi 
dijadikan istri pertama (istri Jogja) dan si bintang sinetron jadi istri 
kedua (istri Jakarta). Jadi kalau singgah di Jogja atau Jakarta untuk 
mensutradarai film, sudah ditunggui para istri yang selalu siap 
menyambut kehadiran anda.  

Kalau anda berdalih murtadnya Rika karena merupakan pilihan 
hidup setelah dendam karena ditinggal suaminya poligami, apalagi 
anda memasang dalil surat Al Hajj ayat 17 (bukan ayat 7), jelas itu 
menunjukkan anda tidak faham tafsir Al Qur‘an. Cobalah buka kembali 
beberapa kitab tafsir Al Qur‘an mengenai surat Al Hajj ayat 17 tersebut. 
Saya kira anda mempunyai masalah pada paradigma berfikir, 
mengemukakan sesuatu berdasarkan keinginan hawa nafsu anda yang 
mendukung pluralisme, baru dicari-carikan ayatnya.  

Adapun  tafsir  Surat  al-Hajj ayat 17  adalah, ayat itu menunjukkan 
orang-orang sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad 
SAW. Tetapi setelah datangnya Islam, mereka wajib memeluk Islam. 
Jika mereka bersyahadat dan memeluk Islam, maka kebaikannya 
sebelum Islam akan dihitung dan dosanya akan dihapus. Tetapi 
sebaliknya kalau mereka menolak Islam atau murtad dari Islam, maka 
kebaikannya ketika Islam akan dihapuskan dan dosanya akan 
ditimpakan kepada dirinya akibat kemurtadannya. 

Jadi ayat itu bukan menganjurkan orang bebas memilih keyakinan 
agamanya. Sedangkan murtad dari Islam bukan suatu pilihan hidup 
tetapi suatu kesalahan hidup yang fatal dan berakibat pada hukuman 
qishash. Islam sudah menarik garis tegas bagi orang yang murtad 
menjadi Nasrani, baca surat Maryam ayat 88-91 dan surat Al-Maidah 
ayat 73-74. Jadi sesungguhnya film ―?‖ yang anda sutradarai itu jelas 
untuk menipu dan menjurumuskan manusia kedalam kesesatan, seperti 
disebutkan dalam surat al-An‘am ayat 112. Hanya temannya syetan 
yang menjerumuskan manusia kedalam kesesatan. Jadi anda itu 



Dibalik Film-Film Hanung Bramantyo 

 
29 

temannya syetan, karena ingin menjerumuskan manusia kedalam 
kesesatan.  

Kalau dalam film berkualitas sampah itu anda mengatakan tidak 
mendukung pemurtadan, jelas itu suatu kebohongan. Pertama, pada 
film itu akhirnya Abi dan kedua orang tua Rika menerima kembali 
kehadirannya meski telah menjadi Katolik. Kedua, anda 
menggambarkan setelah murtad dan menjadi aktivis Gereja, ternyata 
hidup Rika lebih bahagia daripada ketika masih menjadi Muslimah. 

Apalagi dikatakan Rika telah melakukan perubahan besar dalam 
kehidupannya, seolah-olah menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau 
anda mengatakan Abi menghargai pilihan Rika untuk murtad, betapa 
jumudnya pemikiran anda. Masak pilihan untuk menjadi murtad kok 
dihargai. Tidak menutup kemungkinan kalau pilihan itu dibiarkan, Abi 
yang masih kecil dan tak tahu apa-apa itu bisa saja menjadi Katolik 
mengikuti agama baru ibunya karena dialah yang mengasuh sehari-
harinya. 

Lain   halnya  kalau  Abi  ikut  kakeknya.  Lebih  menggelikan  lagi,  

anda mengatakan orang tua Rika mengambil sikap bijaksana sebagai 
seorang Muslim dengan anaknya menjadi Katolik. Demikian itu bukan 
sikap bijaksana bung, tetapi sikap keterlaluan karena membiarkan 
anaknya masuk Neraka. Baca tafsir surat At Tahrim ayat 6. 

Ketiga, film itu mendorong penonton untuk membenci poligami 
dan menyetujui pemurtadan sebagai sebuah pilihan hidup. Padahal 
dalam Syariah Islam, poligami dibolehkan hingga empat istri dan 
hukuman bagi seorang murtad tidak lain adalah qishash (hukuman 
mati). Berarti dengan tegas anda menolak Syariah Islam.  

Anda ingin membela diri kalau restoran babi pak Tan semuanya 
sudah dipisahkan, antara memasak babi dan ayam serta bebek. Tetapi 
disitu anda jelas lebih mendukung masakan babi yang haram daripada 
ayam atau bebek yang halal. Terbukti anda mengejek masakan halal itu 
dengan kata-kata: ―babi rasanya gurih tanpa banyak bumbu‖, seperti 
yang dikatakan pak Tan. 
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Bahkan juga dikampanyekan betapa nikmatnya makan daging 
babi daripada ayam atau bebek yang harus banyak bumbunya supaya 
menjadi nikmat. Tetapi kalau babi tidak perlu bumbu sudah nikmat 
sekali. Apa ini tidak berarti anda secara tidak langsung menyarankan 
agar umat Islam tidak perlu ragu-ragu lagi makan daging babi yang 
nikmat dan gurih meski haram ! Maklumlah anda masih keturunan 
Cina !  

Adapun yang lebih konyol lagi adalah si Menuk yang Muslimah 
sholat disamping onggokan daging babi yang haram bahkan kiblatnya 
sengaja dihadapkan ke altar pemujaan agama Konghuchu yang penuh 
dengan dupa dan patung-patung dewa. Padahal itulah yang dilakukan 
Menuk setiap harinya ketika bekerja di restoran pak Tan. 

Apakah itu bukan penghinaan ketika sholat menghadap Allah 
SWT sementara didekatnya ada onggokan daging babi dan kiblatnya 
sengaja dihadapkan ke altar pemujaan Konghuchu. Sebelumnya anda 
telah menghina Allah SWT dengan kalimat suci Asmaul Husna 
dibacakan dengan nada sinis dan ekspresi mengejek oleh seorang Pastor 
di Gereja. 

wartawan SI 16 April jam 7:33  
Keempat, lebih tragis lagi penghinaan anda terhadap Islam. 

Bayangkan, Masjid sebagai tempat suci anda gunakan untuk latihan 
memerankan Yesus yang akan dilakukan Surya, hal ini menunjukkan 
anda telah menodai kesucian Masjid. Apalagi Surya sebagai seorang 
Muslim memerankan Yesus di Gereja. Padahal masuk Gereja 
diharamkan bagi seorang Muslim, apalagi memerankan Yesus didalam 
gereja. 

Anda perlu membaca sejarah Amirul Mukminin Khalifah Umar 
bin Khattab yang menolak masuk ke Gereja Suci di Baitul Maqdis 
(Yerusallem) setelah Kota Suci itu ditaklukkan pasukan Islam secara 
damai tanpa setetes darahpun tumpah pada tahun 16 Hijriyyah.  

Kelima, penyerbuan rumah makan Cina oleh umat Islam pada hari 
kedua lebaran barangkali baru pertama kali ini terjadi di Indonesia 
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bahkan di dunia. Kalau biasanya peristiwa itu terjadi pada bulan puasa, 
dimana pada siang hari restoran atau warung makan tetap buka, itupun 
jarang sekali terjadi. Lha ini justru terjadi pada hari lebaran apalagi 
terhadap restoran Cina. 

Hal ini menunjukkan anda akan mengirimg opini agar umat Islam 
tidak segan-segan melakukan tindakan anarkhis terhadap orang Cina 
meski hari lebaran sekalipun. Sudah jelas anda ingin mencoba 
mendorong terjadinya konflik horisontal di negara ini.  

Keenam, tidak hanya menghina kesucian Islam, anda juga 
mencoba melecehkan Banser sebagai salah satu organ NU. Masak 
menjadi Banser sebagai pekerjaan atau tempat penampungan para 
pengangguran, seperti yang dikatakan Sholeh kepada Menuk. Lebih 
tragis lagi, Banser kok sampai bunuh diri hanya karena supaya lebih 
berarti dimata istrinya. Apalagi sebelum bunuh diri dengan memeluk 
bom, terlebih dahulu Sholeh berteriak laa illaha illallah, apa ini bukan 
penghinaan !!! Padahal bunuh diri hukumannya langsung masuk 
Neraka. 

Kalau dalam analisis politik saya, anda tampaknya ingin 
membenturkan antara Banser NU dan Kokam (Komando Keamanan 
Muhammadiyah). Logikanya, anda baru saja mensutradarai film ―Sang 
Pencerah‖ dan dimana-mana anda berkoar-koar menjadi keluarga besar 
Muhammadiyah. Dengan sendirinya, nanti kalau anggota Banser 
memburu anda karena dianggap telah menghinanya, anda akan kabur 
dengan meminta perlindungan pada Kokam dari buruan Banser karena 
anda merasa telah berjasa membuat film ―Sang Pencerah‖, apalagi anda 
selalu mengaku dari keluarga besar Muhammadiyah. 

Dengan sendirinya akan terjadi konflik horizontal antara Banser vs 
Kokam. Apakah itu yang anda kehendaki ? Adapun yang saya dengar, 
sekarang para anggota Banser sudah mulai marah dengan penghinaan 
tersebut. Semoga saja Kokam tidak terpancing untuk membela, biar 
anda sendirian menghadapi Banser.  

Ketujuh, kalau anda menyatakan mengapa umat Islam protes 
ketika KH Ahmad Dahlan dimainkan seorang murtad, sementara tidak 
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satupun orang Kristen protes ketika Yesus dimainkan oleh figuran 
seperti Surya yang beragama Islam, hal itu menunjukkan kepicikan 
pengetahuan anda tentang Islam. 

Hal itu menunjukkan anda menyamakan semua agama alias 
pendukung pluralisme, sehingga ketika simbol agama atau tokohnya 
dilecehkan tidak perlu protes. Lha itulah perbedaan antara Islam dan 
Kristen, bung. Kalau umat Islam protes karena tokohnya anda lecehkan, 
itu hak umat Islam. Kalau orang Kristen tidak protes meskipun Yesus 
diperankan figuran seperti Surya yang Muslim, ya itu hak orang 
Kristen. Tetapi yang jelas anda telah merendahkan maratabat tokoh 
Islam karena diperankan oleh seorang murtad.  

Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin bertanya dan jawablah 
dengan sejujur-jujurnya. Kalau anda berani menjawab berarti 
gentleman, tetapi kalau tidak berarti pengecut. 

Pertama, ide pembuatan film ―?‖ dari siapa, sehingga anda 
bersedia menjadi sutradaranya ? 

Kedua, siapa yang membiayai pembuatan film ―?‖ yang katanya 
sampai menghabiskan Rp 5 miliar itu ? 

Ketiga, siapa dalang sesungguhnya dibelakang film ―?‖ ?  

Keempat, sebagai sutradara berpengalaman, mengapa anda berani 
mengabaikan empat pilar utama dalam sebuah film yang bagus yakni 
mengedepankan etika, moral, agama dan sosial. Apa yang mendorong 
anda bertindak nekat seperti itu ? 

Kelima, mengapa anda berani mengorbankan idealisme dan 
intergritas sebagai seorang sutradara demi sebuah film berkualitas 
sampah ini ? 

Keenam, mengapa mayoritas film anda selalu bertemakan 
penghinaan terhadap ajaran Islam, umat Islam dan institusi Islam? 

Hingga perdebatan ini dibuat, Hanung Bramantyo belum memberi 
tanggapannya. 

 



Dibalik Film-Film Hanung Bramantyo 

 
33 

Skenario Film Hanung Ternyata Ditulis Oleh Fritjof Schuon 
Tahun 1932 

―Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi di jalan 
setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda, 
namun menuju ke arah yang sama, mencari satu hal yang sama, menuju 
tujuan yang sama, yaitu Tuhan… Aku pindah agama bukan berarti aku 

mengkhianati Tuhan.‖ 

Kata-kata itu betul-betul saya garis bawahi, satu bulan sebelum 
Film ? garapan hanung launching. Entah kebetulan atau tidak, kalimat 
dalalm cuplikan film ? tersebut ternyata persis dengan bunyi surat 
Fritjof Schuon kepada Albert Ossey, tahun 1932. Coba anda bandingkan: 

―Have I ever said that the path to God passes through Mecca? If 
there were any essential difference between a path that passes through 
Benaris and one that passes through Mecca, how could you think that I 
would wish to come to God ―through Mecca,‖ and thereby betray 

Christ and the Vedanta? In what why does the highest spiritual path 
pass through Mecca or Benares or Lhasa or Jerussalem or Rome. Is the 
Nirvana of Mecca different from the Nirvana of Benares?‖ 

Yang artinya kira-kira begini: Apakah aku pernah bilang bahwa 
jalan menuju Tuhan hanya bisa dilalui lewat Mekkah? Jika disana ada 
perbedaan mendasar antara jalan yang melewati Benaris (India) dan 
satu yang melalui Mekkah, bagaimana mungkin Anda berpikir bahwa 
aku ingin datang kepada Tuhan "melalui Mekah," dan dengan cara 

demikian mengkhianati Kristus dan Vedanta? Mengapa jalan spiritual 
tertinggi melewati Mekah atau Benares atau Lhasa atau Jerussalem atau 
Roma? Apakah nirvana dari Mekah berbeda dengan nirvana dari 
Benares? 

Bentuk-bentuk pertanyaan menyentil itulah yang dipakai Schuon 
untuk menyadarkan orang-orang agar tidak mengklaim bahwa 
agamanya adalah paling benar. Fritjof Schuon adalah seorang kelahiran 
Swiss yang mencoba memetakan jalan berbeda untuk menuju satu 
Tuhan tanpa harus mengkhianati Tuhan itu sendiri. 
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Pergulatannya mencari spiritualitas mengantarkannya bertemu 
Rene Guénon (baca: Gino) salah seorang freemason kenamaan dari 
Perancis. Sejak berusia 16 tahun, Schuon telah membaca karya Guénon, 
Orient et Occident. Kagum dengan pemikiran Guénon, Schuon saling 
berkirim surat dengan Guénon selama 20 tahun. 

Setelah berkorespodensi sekian lama, akhirnya, untuk pertama 
kalinya Schuon bertemu dengan Guénon di Mesir pada tahun 1938. 
Schuon akhirnya memeluk Islam dengan nama Isa Nuruddin Ahmad al-
Shadhili al-Darquwi al-Alawi al-Maryami. 

Bagi Schuon, agama memang berbeda pada tiap-tiap simbolnya. 
Orang Islam mendirikan shalat, umat Kristen berdoa di gereja, dan 
Hindu beribadah demi Nirwana. Namun, bagi Schuon, pada 
substansinya masing-masing agama merujuk pada satu Tuhan yang 
sama. 

Kalimat inilah yang kemudian ia namakan menjadi religio 
perennis (agama abadi) dan diterjemahkan Nurcholish Madjid empat 
puluh tahun kemudian dengan nama inklusifisme. Apa yang dimaksud 
agama abadi tidak lain ada kebenaran abadi yang dibawa masing-
masing agama hingga saat ini. 

Menariknya kalimat ―In what why does the highest spiritual path 
pass through Mecca or Benares or Lhasa or Jerussalem or Rome‖ itu 
pula yang menggema di pikiran Komarudin Hidayat hingga kemudian 
ia berujar: 

―Implikasi praktisnya dalam beragama adalah tidak setiap kaum 
beragama yang agamanya diakui sebagai satu-satunya yang benar 
secara otomatis adalah jaminan memperoleh keselamatan. Demikian 
sebaliknya, tidak setiap kaum beragama yang agamanya diakui sebagai 
sesat dan kafir sekalipun tidak secara otomatis memperoleh neraka dan 
kesengsaraan di akhirat kelak‖ 

Perenialisme berbeda dengan New Age, jika New Age meminta 
manusia untuk tidak mementingkan lagi agama, perenialisme masih 
butuh agama. Karena agama adalah kunci ekspresi spiritualitas 
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seseorang, walau tidak lama kemudian perenialisme menyatakan tidak 
semua agama benar, sekaligus tidak semua agama salah. Yang salah jika 
sebuah agama tertentu mengklaim diri paling jitu. Ini problem, bagi 
pengikut ―agama‖ Schuon. 

Pemikiran Schuon tentang titik temu agama-agama pada level 
esoteris secara konseptual masih bermasalah. Sebab pada tingkat 
esoteris pun terdapat perbedaan mendasar antara Islam dengan agama-
agama lain. 

Schuon ini nampaknya didorong oleh suatu motif agar antar 
agama-agama yang ada di dunia tidak terjadi pertentangan. Tapi 
teorinya cenderung membenarkan semua agama. Padahal Islam adalah 
agama yang justru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terdapat 
pada agama-agama sebelumnya. 

Rupanya ini pula yang dimaksud Hanung. Filmnya berjudul ?, 
walau memang rilis tahun 2011, namun sejatinya skenario itu sudah 
ditulis oleh Schuon jauh hari Hanung hanya mengkopinya ke layar kaca 
lewat tokoh Rika, Surya, dan Hendra. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang sebenarnya sederhana: apakah 
Hanung Bramantyo adalah juga seorang freemason sama dengan 
Schuon?  

 

Hanung Tidak Shalat dan Puasa Saat Bikin Film Ayat-ayat 
Cinta, Bagaimana Dengan Film Tanda Tanya? 

Masih ingat dalam benak kita, dalam wawancara dengan Situs 
Jaringan Islam Liberal tertanggal 1/11/2010, Hanung mengakui bila ia 
tidak sempat mendirikan shalat lima waktu. Padahal shalat adalah tiang 
agama dan kewajiban bagi seorang Muslim. ―…Pada saat proses 
pembuatan film Ayat-Ayat Cinta itu, saya tidak melakukan salat apa 
pun. Saya tidak salat. Itu pada saat bulan Ramadlan. Saya juga tidak 
puasa dan tidak berdoa. Saya mencoba untuk berkesenian total dan saya 
percaya dengan kemampuan otak saya…‖ ujarnya. 
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Bahkan Hanung juga menisbikan sesuatu yang tidak bisa 
ditangkap nalar. ―Jadi saya menisbikan sesuatu yang berada di luar 
otak. Sementara yang religius itu tidak.‖ Sambungnya meyakinkan. 

Padahal kita ketahui bersama bahwa film bernuansa Islam yang 
kuat itu sempat booming di layar lebar pada tahun 2008 silam. Ribuan 
penonton Muslim membanjiri antrian untuk menyaksikan langsung film 
yang diangkat dari Novel garapan Habiburahman El Shirazy, dari yang 
berjilbab lebar sampai berukuran sedang. Mereka yakin bahwa Hanung 
membawa misi dakwah. Menariknya, dalam film yang mengambil 
syuting di India tersebut, terdapat banyak adegan shalat, salah satunya 
seperti Fahri dan Aisha lakukan sebagai pasangan suami istri. 

Kini, Hanung kembali melayangkan  kontroversi. Ia membuat Film 
―?‖ (Tanda Tanya) yang kental semangat pluralisme agama dan 
menyudutkan kelompok tertentu. Sontak film ini mengundang reaksi 
masyarakat luas. Ormas Muslim dari mulai Banser NU, FUI, hingga 
MUI pun mengecam keras sikap Hanung. 

Namun, kendati mendapati kritikan bertubi-tubi, Hanung tetap 
merasa senang, Menurutnya dengan adanya kritikan, menandakan 
bahwa film tersebut hidup. Bahkan ia mengakui film Tanda Tanya lebih 
jujur ketimbang Ayat-ayat Cinta. 

"Ini 80% lebih jujur dari film-film sebelumnya, termasuk Brownies 
yang mendapat Piala Citra dan Ayat-ayat Cinta," paparnya singkat, 
Minggu (10/4) 

Lantas, apakah dalam film Tanda Tanya Hanung Bramantyo juga 
mendirikan shalat? Jika, dalam film yang bernuansa Islam seperti Ayat-
ayat Cinta saja tidak, tentu kita bisa menjawab sendiri. Sekalipun ia 
shalat, apakah masih bisa diterima? mengingat seperti perkataan KH. 
Cholil Ridwan, ―Film Tanda Tanya mendukung orang murtad dari 
Islam.‖ Wallahua‘alam. 7 

                                                 
7
 voiceofal- Islam  
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KONSPIRASI ZIONIS DALAM 
PERFILMAN DI INDONESIA 

  
Yahudi memang memiliki banyak cara menjauhkan umat Islam 

dari agamanya. Kita dahulu masih melihat film-film Indonesia 
mengobral cinta utopis belaka. Namun seiring trendd dan laju 
liberalisme yang pesat, tengoklah kita bisa menyaksikan deretan film-
film yang menyudutkan Islam tanpa melihat akar persoalan. Dan tak 
jarang cover film-film ini dipenuhi deretan award dari kontes Film 
Internasional. 

 

Melecehkan Islam  

Film ―3 Doa 3 Cinta‖ (2008), misalnya, film besutan Nurman 
Hakim ini meraih penghargaan Grand Prize of the International Jury 
pada International Festival of Asian Cinema Vesoul, Perancis. Menurut 
Nurman Hakim dan Nan Achnas, salah satu juri dari India yang trauma 
terhadap kejadian penyanderaan di Mumbai mengucapkan terima kasih 
atas film tersebut karena mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan 
dan saling menghormati keyakinan yang berbeda. 

Padahal film ini begitu menyudutkan pesantren. Dikisahkan salah 
seorang pengajar di pesantren melakukan homoseksual dengan 
santrinya. Tidak hanya itu, ada pula adegan ciuman serta prilaku tak 
senonoh seorang santri saat mengintip tubuh anak perempuan sang 
kiai. 

Terakhir,  Nurman   Hakim   malah   membesut  Film  terbarunya  
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Khalifa (2010). Film ini menurut pengamatan penulis tidak imbang 
menjelaskan konteks poligami dan seakan menggring bahwa wanita 
bercadar bersuamikan teroris. Padahal banyak pula wanita bercadar di 
Indonesia tidak menyetujui tindak terorisme. 
 

Pluralisme Agama 

Walhasil media menyudutkan Islam melalui media layar lebar bisa 
beragam cara. Invasi media liberalisme sangat terasa setelah Film 
Perempuan Berkalung Sorban (PBS) melayangkan kontroversi. Akan 
tetapi, Hanung Bramantyo, sang sutradara, tak lama lagi akan 
melahirkan film yang lebih heboh dari PBS. Sebuah film dengan gambar 
besar kalimat tanda tanya dilanjutkan dengan ungkapan ―Masih 
Pentingkah Kita Berbeda‖ akan rilis di Bioskop-bioskop Indonesia mulai 
7 April 2011 ini. 

Dari tampilan gambar yang disajikan dalam trailernya, tampak 
sebuah gereja, masjid, dan kelenteng bergantian hadir. Namun dibalik 
tampilan tempat ibadah berbagai agama itu ada ucapan yang nantinya 
kita akan faham bahwa mau dibawa kemana arah film ini. Simaklah, 
bait yang dilontarkan oleh seorang aktor tersebut berikut ini: 

“Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. 
Dia memilih jalan setapak masing-masing.  
Semua jalan setapak itu berbeda-beda, 
namun menuju satu jalan yang sama  
dan satu tujuan yang sama yaitu Tuhan.” 

Menariknya, narasi itu dihembuskan berbarengan dengan adegan 
seorang wanita Kristiani beribadah di gereja, pemuda ketika tengah 
mengaji, lalu disambut seorang ibu yang tengah melaksanakan ritual di 
Klenteng. Ketika kita sambung adegan ini bersamaan dengan kalimat: 
Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju satu jalan yang sama, 
dan satu tujuan yang sama yaitu Tuhan, jelas apa pesan yang diinginkan 
oleh Hanung Bramantyo: Kesatuan agama-agama. Sebuah mitos dari 
Kabbalah Yahudi untuk menciptakan kedamaian dunia yang kini 
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berubah nama beken seperti Pluralisme Agama, Multikulturalisme, 
hingga Inklusivisme. Padahal gagasan Paganis (Pluralisme, 
Multikulturalisme, dan Inklusivisme) tak lain adalah upaya 
melenyapkan agama-agama menuju satu agama saja, yakni Yahudi. Ini 
termaktub dalam protocol of zion ke 14. 

Diupayakan di dunia ini hanya satu agama, yaitu agama Yahudi. Oleh 
karena itu segala keyakinan lainnya harus dikikis habis. Kalau dilihat di masa 
kini, banyak orang yang menyimpang dari agama. Pada hakekatnya kondisi 
seperti itulah yang menguntungkan Yahudi. 

Gagasan pluralisme juga menjadi trademark Film My Name Is 
Khan. Film ini rilis tahun 2010 lalu dibawah perusahaan Yahudi Fox 
Search Light. Menariknya kendati film ini dirilis oleh perusahaan 
Yahudi, banyak umat Muslim terpukau atas aksi Shahrukh Khan. 

Film yang banyak dibintangi aktris papan atas India ini dikatakan 
sebagai sebuah film yang patut diapresiasi oleh umat Muslim karena 
menceritakan seorang mukmin sejati yang memperjuangkan nasibnya 
di Amerika. Perlakuan diskriminasi, marjinalisasi dan intimidasi 
penduduk Amerika terhadap Muslim pendatang pasca tragedi 11 
September disebut-sebut menginspirasi sang sutradara, Karan Johar, 
untuk membuka mata dunia. 

Pertanyaannya adalah betulkah Film My Name Is Khan ditujukan 
untuk membangkitakan rasa persaudaraan dan simpati terhadap umat 
Muslim atau ini hanya sebuah alih-alih dari misi sesungguhnya, yakni 
doktrinasi pemahaman Pluralisme Agama? Apakah kita yakin, Fox 
Search Light yang notabene adalah jaringan bisnis Zionis dalam dunia 
hiburan memiliki niat tulus untuk mensyiarkan agama Islam di muka 
bumi? Dan masuk logikakah Zionis yang selama ini justru tertawa 
melihat umat Islam tersudut dalam tragedi 9/11, bangkit lalu 
menyatakan penyesalannya dan menggantikan penyesalan itu dengan 
menelurkan film ini? Mari kita cermati baik-baik. 

Dalam Film berdurasi 160 menit itu, Khan kecil, digambarkan 
hidup dalam situasi penuh konflik antara agama Islam dan Hindu. Saat 
itu ia mendengar sekelompok umat Muslim tengah marah, dengan 
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mengatakan, ―musnahkan dan hancurkan….‖. Mendengar suara-suara 
penuh amarah itu, Khan kecil selalu mengulangnya sampai tiba di 
rumah. 

Ibu Khan sangat kaget dan melarang Khan berbicara seperti itu. 
Maka sang Bunda memberikan pelajaran yang akan mengubah seluruh 
jalan hidup Khan selanjutnya, dengan mengatakan kepada Khan kecil, 
―Di dunia ini hanya ada dua perbedaan, yaitu kebaikan dan kejahatan. 
Baik, manakala seseorang berbuat kebaikan, dan Jahat manakala 
seseorang berbuat kejahatan, jadi tidak ada Muslim dan Hindu‖. 

Jika kita tidak cermat membacanya, Film ini bisa merusak aqidah 
dan mengantarkan penonton pada kesimpulan bahwa standar kebaikan 
dan keburukan terletak pada nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya 
dengung ini sekarang menggema di seantero dunia lewat ungkapan: 
lebih baik menjadi humanis daripada relijius tapi jahat. Lebih baik tak 
bertuhan, daripada beragama tapi tak manusiawi. 

Hamid Fahmi Zarkasy, dalam tulisannya Religius-Humanis, 
mengatakan bahwa di Barat memang telah terjadi perubahan orientasi 
masyarakat dari teosentris (Tuhan sebagai pusat) menjadi 
anthroposentris (manusia sebagai pusat). Dengan doktrin empirisisme, 
Tuhan dianggap tidak riel, sedangkan manusia begitu riel dan kasat 
mata. Membela Tuhan, mementingkan Tuhan, menghormati Tuhan atau 
mensucikan Tuhan dianggap sia-sia dan tidak ada gunanya. Sebab dalil 
orang-orang Humanis persis dengan para pengusung Paganis: ―Tuhan 
tidak perlu dibela karena sudah Maha Kuasa‖. 

Selain film Tanda Tanya, sebelumnya nuansa pluralisme agama 
juga hadir dalam film ―3 Hati, Dua Dunia, Satu Cinta.‖ Lewat Film yang 
disutradari Benni Setiawan ini, dikisahkan jalinan cinta antara Rosid 
dan Delia terjadi kala mereka masih menjadi mahasiswa di sebuah 
kampus. Ketertarikan antara Rosid dan Delia bermula dari karakter 
yang dimiliki masing-masing. Rosid adalah pemuda nyentrik dengan 
rambut kribo yang ingin menjadi penyair. Sedangkan Delia adalah 
pemudi manis dan cenderung pendiam yang kepincut dengan syair-
syair Rosyid. 
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Namun  cerita  cinta  keduanya  terhalang  jurang  yang  tidak  bisa 
mereka lalui. Mereka berbeda agama. Rosid berasal dari keluarga Arab-
Betawi Muslim yang kuat memegang kuat tradisi. Dan dalam diri Delia 
mengalir darah Manado yang Katolik. Cerita makin dramatis ketika 
orang tua mereka tidak menyetujui jalinan cinta terlarang itu. Namun 
perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk melanggengkan cinta 
diantara keduanya. 

Jadi di film ini, bahwa agama memang sudah tidak lagi menjadi 
persoalan penting dan prioritas dalam mengarungi bahtera rumah 
tangga seperti kata Madame Balavatsky, pengusung theosofi, bisa jadi 
betul. Sebab Agama sudah tidak dianggap relevan sebagai sebuah 
prinsip, apalagi prinsip cinta. Padahal Allah jelas memberi tuntunan 
bagi kita dalam memilih pasangan yang baik. Firman Allah SWT: 

 ٍِ ِ٘ ٜأِعَجَبِتٝل َٜٗه  ٕٞ ًِٗػس٢ٜك  ًّٚ ٠ٞ َخِْٚس  ًَِٔ ًِٗؤ  ٠ٞ ًَ َٗأٜل  ّٖ ًٔ ٌُِػس٢ٜكأت َحٖتٟ ُِٙؤ َٗاٜل َتِٔلُخ٘ٞا اٞه
ٌُٔػس٢ٔكنَي َحٖتٟ ُِٙؤ ِٜٗه٣ٜٔم َٗاٜل ُتِٔلُخ٘ٞا اٞه ٍِ ٝأ ِ٘ ٜأِعَجَبٝل َٜٗه ًِٗػس٢ٕن   ًّٚ ّْ َخِْٚس  ًٔ ًِٗؤ َٜٗهَعِبْد  ًُِٔ٘ٞا 

ٕٔ ٔهوِٖاع٢ ٜهَعو٤ ُّ آَٙأت ََُٗٙبٚٚ  ٕٔ ٝٔ ٔبإ٢ِذُٔ ٌَِػٔفَس َٗاٞه  ٔٞ َ٘ إ٢ٜهٟ اٞهَجِٖ ُٕ َِٙدُع َٗاهو٤ َْ إ٢ٜهٟ اهِٖاز٢  ٍِ َِٙدُع٘ ُٔ
َْ  ََٙتَرك٤ُسٗ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221) 

 

“Kafir di Bioskop” 

Makar  Zionis  yang  melalaikan  umat Islam lewat jalan film-film  
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Hollywood, ternyata kini berada di atas angin. Sebab saat ini, mereka 
tidak usah pusing-pusing mengobrak-abrik Islam lewat tangan mereka 
sendiri. Saya jadi teringat ucapan Nirwan Syafrin, Ustadz muda lulusan 
Malaysia yang kini aktif membendung faham liberalisme Islam di 
Indonesia. Ia pernah berujar, ―Dulu kita masih kafir dengan dibiayai 
(beasiswa) mereka, sekarang kita kafir dengan biaya sendiri‖. Saya 
lantas termenung dan bergumam dalam hati, ―Bahkan kita dikafirkan 
masal dalam sebuah gedung bioskop.‖ Ironis. 

Allah SWT berfirman:  

ْٖ ٌَِع إ٢ َْ ٝأٗه٣ٜٔم ٝكٗى َٗاٞهٝفَؤاَد َٗاٞهَبَصَس اهٖط ُٕ ٜكا  ًَِطُؤٗاٟل َعِِ

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra‘: 36).8  

E 
 

                                                 
8 . koranMuslim.com 
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KECAMAN TOKOH-TOKOH  

ISLAM  

 
KH. Kholil Ridlwan (MUI): “Film „Tanda Tanya‟ Hanung Sebarkan 
Faham Haram dan Sesat” 

Bukan hanya warga Nahdiyin saja yang mengecam film ―?‖ (tanda 
tanya) garapan Hanung Bramantyo. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
juga menilai film ini menyebarkan faham Pluralisme Agama yang telah 
difatwa haram. 

Penyebaran faham Pluralisme ini telah dicermati oleh KH Kholil 
Ridwan, Ketua MUI Pusat Bidang Budaya, usai menyaksikan film itu 
Rabu malam (6/4/2011) di Jakarta. ―Film ini jelas menyebarkan faham 
Pluralisme Agama yang telah difatwakan sebagai faham yang salah dan 
haram bagi umat Islam untuk memeluknya,‖ ujar Kholil dalam 
penjelasan tertulisnya kepada voa-Islam.com, Kamis (7/4/2011). 

Indikasi faham pluralisme ini, jelas Kholil, terlihat dalam narasi di 
bagian awal, ―Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke 
arah yang sama: mencari satu hal yang sama dengan satu tujuan yang 
sama, yaitu Tuhan.‖ 

Dengan pandangan seperti itu, ujar Kholil, pihak pembuat film 
jelas memposisikan dirinya sebagai seorang non Muslim penganut 
faham netral agama, karena semua agama dipandang sama-sama 
merupakan jalan yang sah menuju Tuhan yang sama. Konsep netral 
agama tak mengenal konsep Tauhid dan Syirik, atau Mukmin dan kafir,  
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sehingga bertolak belakang dengan ajaran Islam. 

―Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa pembuat film ini 
berdiri pada perspektif bukan sebagai seorang Muslim, tetapi sebagai 
seorang yang netral agama, yang memandang semua agama adalah 
menyembah Tuhan yang sama,‖ tegas pengasuh Pesantren Husnayaian 
Jakarta itu. 

Selain itu, papar Kholil, cara pandang pembuat film ini juga 
bertentangan dengan cara pandang Nabi Muhammad SAW. ―Saat 
Rasulullah diutus sudah ada orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan 
kaum musyrik Arab. Tapi Nabi Rasulullah menyeru mereka semua agar 
kembali kepada satu prinsip yang sama (Kalimatin Sawa‟), yaitu prinsip 
Tauhid hanya menyembah Allah semata,‖ tegasnya sembari mengutip 
Al-Qur‘an surat Ali Imran 64, Maryam 88-91, Al-Ma‘idah 73, dan Ash-
Shaff:6). 

Karenanya, Kholil yang juga Ketua Dewan Dakwah Islamiyah 
Indonesia ini mempertanyakan keagamaan para pembuat film ―?‖ yang 
tidak mau memakai agama sebagai dasar pijakan. ―Sangat aneh jika 
seorang mengaku beragama Islam, tetapi melihat agama-agama lain 
selain Islam, bukan dari kacamata Al-Qur‘an, tetapi dari kacamata netral 
agama,‖ kritiknya. 

Dalam pandangan akidah, lanjut Kholil, film ini sama sekali tidak 
bisa dibenarkan. 

―Film ini mencampuradukkan dan mengacaukan konsep toleransi 
dan kerukunan dengan konsep ―Pluralisme‖ dalam hal teologis,‖ 
kecamnya. ―Toleransi tetap bisa terjalin tanpa harus mengorbankan 
keyakinan keagamaan masing-masing, karena kerukunan umat 
beragama dapat terwujud bila masing-masing pemeluk agama tetap 
dengan klaim kebenarannya masing-masing ‖ imbuhnya. 

Setelah menelaah secara kritis mulai dari judul hingga bagian 
penutup (ending), Kholil Ridwan menyimpulkan bahwa pembuat film 
―?‖ ini belum memahami Islam. Karenanya, ia mengimbau agar para 
pembuat film, terutama sutradaranya, mengkaji Islam secara mendalam 
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agar film-film hasil karyanya tidak sesat dan menyesatkan orang. Sangat 
tidak beradab, jika seseorang yang mengaku ―tidak tahu‖ atau ―belum 
tahu‖, tetapi sudah berlagak sok tahu. 

―Saya menyarankan agar Saudara Hanung sebaiknya mengaji yang 
baik, dan dengan sukarela menyatakan bahwa filmnya memang keliru 
dan mengelirukan,‖ imbau Kholil. ―Lebih baik lagi, film ini ditarik dari 

peredaran,‖ pungkasnya.9  
 

Taufiq Ismail (Budayawan): “Hanung, Kau Keterlaluan, 
Pesantren dan Kiai Begitu Kau Burukkan” 

Berikut ini wawancara Tabloid Suara Islam dengan sastrawan, 
budayawan dan penyair kawakan yang telah melahirkan banyak karya 
lagu Islami dari Bimbo serta putra seorang ulama besar dari Pekalongan 
KH Ghofar Ismail, Taufiq Ismail, seputar film Perempuan Berkalung 
Sorban (PBS) 

Pak Taufiq, anda sudah menonton film Perempuan Berkalung 
Sorban ? 

Saya sudah nonton PBS. 

Bagaimana kesan Pak Taufiq ? 

Belum pernah selama saya ini menonton film, berapa puluh tahun 
lamanya, berapa ratus judul banyaknya, kalau dihitung-hitung sejak 
masa kanak-kanak dulu, berapa ya, sejak 63, 64 tahun lebih yang silam, 
belum pernah saya merasa dihina dan dilecehkan seperti sesudah 
menonton film Hanung ini. 

Lho, kok sampai begitu, ya Pak ? Dihina ? 

Ya ! Di dalam film itu, semua pesantren dan semua Kiai jelek. 
Situasi pesantren kumuh, Kiai-kiai dengan keluarga digambarkan 
buruk. Kelakuan tak terpuji. Terasa pikiran utama yang mendasari 
pembuat film ini adalah spirit mencari cacat, membuka noda, memberi 

                                                 
9. lintastanzhim.wordpress.com 
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tahu penonton, ini lho yang reyot-reyot, yang sakit-sakit, yang pincang-
pincang dari umat Islam, tontonlah. Begitu. 

Apakah ini film pertama yang Pak Taufiq tonton, yang terkesan 
menghina Islam? 

Tentu saja bukan yang pertama. Banyak film yang melecehkan 
umat Islam, langsung tidak langsung, kentara dan tidak kentara. Tapi 
film-film itu dibuat di negeri lain, oleh orang-orang bukan Islam, dan 
memang dengan niat culas. Nah, PBS ini dibuat di dalam negeri, oleh 
sutradara bangsa sendiri. Ternyata niatnya sama juga. Culas. 

Bagaimana kita bisa tahu bahwa niatnya culas ? 

Kalau niat Hanung baik, misalkan terhadap yang buruk-buruk itu 
dia mau mengeritik secara konstruktif, maka dia akan berikan 
perbandingan pesantren yang rapi indah, tidak kumuh dan dia 
tonjolkan tokoh Kiai yang berwibawa, yang memancarkan sinar seperti 
lambang Muhammadiyah. Itu tak dilakukannya. 

Pak Taufiq, bagaimana jalan cerita film Perempuan Berkalung 
Sorban itu, yang novel aslinya ditulis Abidah el-Khaliqy? 

Wah, saya tidak mau jadi petugas humas Hanung itu, menjelas-
jelaskan jalan cerita filmnya untuk pembaca. Buat apa? Itu bukan kerja 
saya. Anda sebagai wartawan, tuliskan sendiri ringkasan ceritanya. Itu 
tugas anda. Mengingatnya saja sudah muak saya. 

Sudah sedemikian tidak nyamannya perasaan Pak Taufiq? 

Bukan saja tak nyaman. Muak. Mual. Anak muda ini mau 
menunjukkan dirinya kreatif, super-liberal, berfikiran luas, tapi dengan 
mendedahkan kekurangan-kekurangan dan cacat-cela umat, yang 
dilakukannya dengan senang hati. Bahkan mengarang-ngarang hal yang 
tidak ada. 

Misalnya bagaimana? 

Misalnya diada-adakannya adegan rajam. Di pesantren tidak ada 
hukuman rajam terhadap pelaku zina seperti fantasi dalam kepala 
Hanung itu. Kemudian tokoh Nyai, istri Kiai lewat dialog memberi 
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komentar tentang hal itu dengan mengutip Injil tentang Maria 
Magdalena. Apa hubungannya itu? Kenapa harus diambil dari 
khazanah Kristen? Pengambilan khazanah Kristen bisa saja, tapi baru 
masuk akal kalau sebelumnya ada pendahuluan reasoning, ada 
pemaparan logikanya. Ini tidak ada. Mendadak saja, ujug-ujug, kata 
orang Pekalongan. Kentara betul Hanung mau tampak hebat, 
memperagakan luas horison pandangannya. Sok betul. Sombong.10  

 

DR. Adian Husaini: “Film Hanung Kampanye Pluralisme yang 
Vulgar” 

Pakar pemikiran Islam, Dr Adian Husaini punya kesan sendiri 
setelah melihat langsung film karya Hanung Bramantyo berjudul ‗?‘ 
(baca: Tanda Tanya) yang mulai menghiasi layar lebar di Indonesia pada 
7 April 2011 lalu. 

Menurunya, film ini jelas-jelas sebuah kampanye pluralisme yang 
vulgar. 

―Jelas kampanye pluralisme, malah pluralisme yang vulgar,‖ ujar 
Adian. 

Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations 
(INSISTS) ini menambahkan, dalam pandangan Islam, orang Murtad itu 
sangat serius, tidak bisa dianggap main-main. Dalam Islam, orang 
murtad itu dianggap kafir dan kata kafir itu bukan kata main-main. 

―Setelah saya melihat trailer film ini yang lebih dulu disebarkan di 
YouTube, hingga menonton langsung filmnya malam ini, jelas sekali, 
film ini sangat merusak, berlebihan, dan melampaui batas.‖ 

Menurut pria yang juga kolumnis tetap di hidayatullah.com ini 
pesan dalam film ini ingin memberikan kerukunan, tetapi justru 
memberikan streotype (cap) yang buruk pada Islam, 

Misalnya; kasus menusup pendeta, mengebom  gereja  dll. Kasus- 

                                                 
10. suara Islam. online  
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kasus itu kemudian diangkat menjadi sterotype. Menurut Adian, peran-
peran Islam juga digambarkan dengan buruk. Orang murtad dari Islam 
dianggambarkan sebagai hal yang wajar saja, juga semua agama 
digambarkan menuju tuhan yang sama. 

―Dalam film ini, dibuat seolah orang keluar dari agama Islam itu 
sesuatu yang biasa saja,‖ katanya. 

Menurut Adian, semua yang digambarkan Hanung dalam film itu 
jelas paham Pluralisme yang sangat ditentang dalam Islam. Sebab 
kerukunan itu, kata Adian, bisa diwujudkan tanpa mengorbankan 
keyakinan masing-masing. 

Karena itu, Adian menilai, pesan film Hanung ini sangat 
berlebihan, terutama jelas merusak konsep Islam. Merusak konsep 
tauhid, syirik, iman dan kufur. 

―Sangat disayangkan film seperti ini disebarluaskan. Ini bukan 
menumbuhkan kerukunan, malah merusak kerukunan itu sendiri.‖ 

Menurutnya, atas nama Pluralisme, semuanya dirusak dengan cara 
berlebih-lebihan. Padahal tidak mungkin semua agama dihilangkan 
klaim kebenaran.Padahal selama ini tidak ada masalah. Jadi film ini 
sangat berbahaya. 

Adian juga mempertanyakan, ―Apa sih yang mau dicapai dengan 
tontonan-tonan seperti ini?‖ 

Padahal jelas sekali dalam Islam, ada tauhid ada syirik, ada iman 
ada kufur. Batas-batas itu harus dipegang. Kalau produser, penulis, 
pemain dan sutradara mengaku dirinya Muslim, seharusnya dia 
menjaga batas-batas aqidah dan keimanan dia. 

Kapan dia memegang keyakinannya dan kapan harus menjaga 
kerununan dengan orang lain. 

―Jadi film ini salah kaprah dan berlebihan yang justru merugikan 
kerukunan umat beragama sendiri.‖ 

Dia menyarankan, di era kebebasan ini, umat Islam harus berhati-
hati, karena banyak ide-ide menyesatkan digambarkan dengan 
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cenematografi yang dibungkus humor atau memancing tawa. Orang 
lupa, padahal di balik tawa dan canda itu ada sesuatu yang serius. 

Dengan era apa saja sekarang ini, di mana orang bisa nonton apa 
saja, bisa produksi apa saja, langkah terbaik adalah ―Kuu anfusakum wa 
ahlikum naaro‖ (jagalah keluargamu dari api neraka). 

Film Hanung ini, kata Adian seperti pernah disampaikan Allah 
dalam Qur‘an Surat Al-An‘am; 112, dengan istilah “Zuhrufal Qauli 
Ghururo” [perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu 
(manusia)]. 

Sebagaimana disebutkan dalam terjemahan Quran Surat Al-
An‘am: 112, berbunyi, “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu 
musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian 
mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang 
indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya 
mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang 
mereka ada-adakan.” [Quran Surat 6:112] 

Lebih lanjut, ia berharap Hanung memang sedang tidak menyadari 
kekeliruannya. 

―Saya berharap ia (Hanung) tidak sadar dan keliru. Dan bertaubat, 
memohon ampun pada Allah itu lebih baik daripada mempertahankan 
hal yang salah,― ujarnya. 

Sebelum ini, KH A.Kholil Ridwan, Ketua MUI Bidang Budaya 
sempat mengirimkan rilim kepada redaksi hidayatullah.com, yang 
menyebut film ini dapat mendukung orang murtad (keluar Islam ).11  

 

Chaerul Umam (Sutradara): “Munculnya Liberalisme di Industri 
Film” 

Nama lengkapnya Setiawan Hanung Bramantyo. Lahir di 
Yogyakarta pada 1 Oktober 1975, masih sangat muda. Nama pria 

                                                 
11. hidayatullah.com 

http://www.hidayatullah.com/read/16266/08/04/2011/read/16241/07/04/2011/mui:-film-karya-hanung-mendukung-orang-murtad.html
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lulusan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ini melejit ketika film garapannya 
Ayat-Ayat Cinta (AAC) yang diadopsi dari novel karya Habiburrahman 
el-Shirazy telah ditonton lebih dari 3 juta orang. 

Entah karena ingin mengulang kesuksesan ACC, ia membuat film 
serupa dengan setting yang hampir sama, khasanah Islam. Film itu 
berjudul Perempuan Berkalung Sorban (PBS). Sayang, kali ini ia 
terjerembab dan menuai protes. Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Imam Masjid Besar 
Istiqlal, KH. Mustafa Ya‘kub mendesak menarik film ini karena dinilai 
melecehkan Islam. 

Hanung dinilai menampilkan realitas pesantren dan Islam secara 
tidak jujur. Dalam film PBS, sarat dengan propaganda paham 
liberalisme.  

Kepada Suara Hidayatullah, sutradara kawakan Indonesia, Deddy 
Mizwar mengatakan, Hanung kurang paham Islam, terutama 
menyangkut filmnya. Meskipun demikian, Deddy memaafkan kelalaian 
ini. 

Lain lagi dengan sutradara senior Chaerul Umam. Sutradara yang 
pernah sukses menggarap film berjudul Titian Rambut Dibelah Tujuh 
ini justru menilai, munculnya film PBS karena di sebagian para sineas 
film Indonesia kini sedang dilanda trendd baru bernama paham liberal. 
Karena itu, ia menilai, film ini sebagai sebuah kesengajaan dan 
propaganda. Apa maksudnya? 

Berikut ini wartawan Suara Hidayatullah, Saiful Anshor 
mewawancarai sutradara senior itu. Di bawah ini petikannya.  

Film Perempuan Berkalung Sorban (PBS) menuai kontroversi, 
bagaimana tanggapan Anda? 

Dalam film ini, kiai dan pesantren dicitrakan sangat buruk. Kalau 
mau mengkritik dunia pesantren, harusnya berimbang. Ditampilkan 
juga kiai yang baik. Jangan jeleknya saja. Film tersebut merupakan 
propaganda politik.  

Maaf, apa sebelumnya Anda sudah nonton? 
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Sudah. 

Menurut Anda, benarkah yang dilakukan MUI, dengan mengecam 
film ini? 

Harusnya lebih dari itu. Film ini sudah melecehkan agama. Imam 
(Imam Besar Masjid Istiqlal) saja mengatakan ini penghinaan. Menurut 
saya, ini sudah termasuk dalam kriminal dan bisa disidangkan. 
Lembaga Sensor Film (LSF) juga harus bertanggungjawab. Karena dia, 
film ini lolos ke publik. 

Banyak pihak menilai film ini sebaiknya ditinjau ulang? 
Menurut saya, sebaiknya dibuang saja. Dia menggunakan cara-cara 
Nashara (Kristen).  

Dari mana anda bisa menilai itu? 

Ada adegan si tokoh (Annisa) yang memberontrak, kemudian 
mengajak bekas pacarnya Khudlori (yang belum menikah) masuk 
kandang kuda minta ―dizinai‖. Tapi karena ketahuan, kemudian terus 
dirajam. Dengan bukti jilbab Annisa, rajam dilakukan. Dari sini saja, 
secara fikih, sudah salah. 

Selain itu, dalam adegan juga ditampilkan si ibu Annisa 
menghalang-halangi. Si ibu membolehkan ada rajam, asal yang 
melempar itu bersih tidak berdosa. Tapi karena nggak ada yang berani. 
Cerita ini mirip cerita Kristen bercerita tentang Magdalena yang akan 
dirajam lalu datang Yesus. Katanya, dia boleh dirajam, asal perajam 
tidak punya dosa. 

Selain itu, menurut Anda, apa yang ganjil dalam film ini? 
Pesan film tersebut tidak seimbang. Film tersebut menyebabkan 
pesantren dikesankan seolah-olah jelek. Padahal, buktinya tidak seperti 
itu. 

Bukankah karya Hanung itu hanya sebuah film biasa, yang 
mungkin bisa terjadi di sebagian kalangan Muslim? 

Memang. Tapi akibat film ini masyarakat sudah mulai menjadi 
panas. Di kelompok pengajian saya ingin menggelar dialog terbuka. 
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Namun langkah yang tepat adalah membawa kasus ini ke pengadilan, 
jangan hanya dibawa diskusi. 

Apa sih tolok ukur film Islami yang baik menurut Anda? 

Bisa  mengangkat  masalah  apa  saja  asal  bernuansaIslami. Begitu  

juga dengan solusinya. Jangan sampai adegannya Islami, tapi solusinya 
jahili (tidak Islami). Di film saya, persentuhan badan lawan jenis saja 
sudah saya batasi. Sebab, dalam masyarakat Muslim, sentuhan fisik 
tidak boleh. Jadi, jangan sampai film yang katanya Islami tapi 
menampilkan pemerkosaan dan kemesraan secara vulgar.  

Dalam dialog di TV One, Hanung berpendapat seharusnya tidak 
ditabukan masalah agama difilmkan, sebagaimana film-film di Amerika 
yang mengkritik pendeta atau gereja? 

Haruslah dibedakan antara Indonesia dengan Barat yang sekuler. 
Di Barat yang masyarakatnya sekuler, agama ya agama, film ya film. 
Tapi di sini insan film harus lebih peka.  

Bisakah disimpulkan, ada paham liberal yang sedang tumbuh di 
kalangan sineas muda Indonesia ? 

Memang ada. Liberalisme secara binis lebih menarik dan lebih 
cepat laris. Mereka mudah mencari pasar. Karena yang demikian 
(kebebasan) disukai oleh banyak penonton.  

Dengan kata lain, ada misi memasukkan paham feminisme dan 
gender dalam film? 

Nampaknya, memang arahnya ke sana. Kalau dilihat, ada kaitanya 
dengan Islam Liberal (JIL). Yang ujung-ujungnya menjelekkan Islam 
dan mengusung feminisme dan kesetaraan gender. Jangan lupa, Film 
―liberal‖ yang melecehkan Islam sebenarnya bukan hanya ini. 
Sebelumnya ada film ―3 Doa 3 Cinta‖. Setting-nya juga tentang 
pesantren, tapi ada homoseks dan ada adegan ciuman. Mereka 
menyebut itu sebagai trend. Paham liberalisme seperti itulah yang kini 
mulai tumbuh di kalangan sineas kita.  

Seberapa banyak pemikiran para sutradara muda seperti ini? 
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Belum terlalu banyak menonjol. Baru satu-dua orang. Ketika UU 
Pornografi akan disahkan, mereka (para sineas muda pro-Barat) yang 
paling kuat melakukan penolakan. Sebagian memang menganggap hal 
itu ideologi, tapi ada juga yang hanya ikut trend.  

Haruskah seorang sineas film belajar agama atau setidaknya 
menggandeng para ahli agama untuk membuat sebuah film yang 
bernuansa agama? 

Memang nggak terlalu harus. Tetapi yang penting membawa 
penasihat yang tahu hukum dan persoalannya. Jika itu masalah Islam, 
dia harus mengajak penasihat yang mengerti akan hukum Islam. Sejak 
dulu saya selalu membawa penasihat. Dan menyuruh mereka untuk 
mengkritisi atau menilai. Memang, lebih bagus sineas mendalami 
agama terlebih dahulu sebelum membuat film. 

Apa saran Anda buat umat Islam? 

Sebaiknya kita tidak sekedar mengecam. Seharusnya umat Islam 
memiliki akademi sinematografi. Bikin dong akademi sinematografi. 
Sebenarnya yang bertanggungjawab ini Muhammadiyah. Karena ia 
memiliki pendidikan yang komplit. Dimana-mana ada pendidikan dari 
TK sampai S3. Harakah lain belum banyak. Sayang, Muhammadiyah 
tidak menyentuh pendidikan kesenian sinematografi. Padahal itu sangat 
penting.12  

 
Majelis Ulama Indonesia (MUI): “Film Karya Hanung 
Mendukung Orang Murtad” 

Untuk kesekian kali, sutradara Hanung Bramantyo kembali 
menuai kecaman. Setidaknya, dua institusi besar, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan Banser Nahdlatul Ulama menyatakan 
kekecewaannya. 

Film terbaru garapan Hanung yang berjudul ‗?‘ (baca: Tanda Tanya) 
yang mulai  menghiasi  layar  lebar di Indonesia pada 7 April 2011 dan  

                                                 
12. suara hidayatullah.com. 



Menguak Pluralisme dan Komunisme 

 
54 

diputar perdana di Planet Hollywood, Jakarta Selatan dinilai MUI telah 
menyebarkan paham syirik modern bernama ―pluralisme agama‖. 

―Setelah saya menyaksikan film Tanda Tanya, karya Hanung , 
produksi Mahaka Picture (Kelpok Republika), saya menyatakan; ―Film 
itu menyebarkan paham syirik modern (Pluralisme Agama), 
mendukung orang murtad dari Islam, menyatakan semua agama 
menuju Tuhan yang sama, mencampuradukkan antara tauhid dan 
syirik, antara iman dan kufur, dan berlebih-lebihan dalam 
menggambarkan konflik antar agama,‖ demikian disampaikan KH 
A.Kholil Ridwan, Ketua MUI Bidang Budaya kepada redaksi 
hidayatullah.com, Kamis (07/3) malam. 

Selain itu, Kiai Kholil juga meminta kaum Muslim agar waspada 
terhadap propaganda kemusyrikan berkedok membina kerukunan 
seperti film yang telah dikampanyekan Hanung tersebut. Kiai Kholil 
mengingatkan, dalam al-Quran Surat Al An‘am: 112 telah disebutkan, 
bahwa Allah telah menjadikan setan-setan dari jenis manusia yang 
selalu membisikkan kata-kata indah untuk menipu. 

ّٚ ُٙ٘ٔح َٗاٞهٔج ٗ٘ا َغَٚأطنَي اإل٢ُظ٢  ٍّ َعُد ٍِ إ٢ٜهٟ َبِعض٣ ٛ َبِعَٜٗكَرٔهٜم َجَعٞوَِا ٔهٝلٚى ُٔٔب ُٔ ُض
َْ ًَا َٙٞفَتُسٗ َٗ  ٍِ ُٓ ًَا ٜفَعٝوُٖ٘ ٜفَرِز ِ٘ َغا١ َزٗبٜم  َٜٗه ِ٘ي٢ ٝغُسّٗزا   ُشِخُسَف اٞهٜك

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu 
setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka 
membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-
indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka 
tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-
adakan.‖ [QS Al-An‘am:112] 

Sementara itu di tempat berbeda, Banser Nahdlatul Ulama (NU) 
Cabang Kota Surabaya juga mengecam penayangan film tersebut yang 
dinilai telah mendiskreditkan sosok Banser. 

Sekretaris Satkorcab Banser Kota Surabaya M Hasyim As‘ari, Rabu 
(6/4) mengatakan, protes tersebut dilakukan karena dalam film tersebut 

http://www.hidayatullah.com/read/16241/07/04/2011/undefined
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Hanung menukil peran Soleh sebagai sosok Banser dengan beragam 
perannya sesuai fakta di masyarakat. 

Menurut Hasyim, Hanung harus meminta maaf kepada para tokoh 
Banser sekaligus merevisi film tersebut. ―Banyak yang tidak terima 
penggunaan seragam Banser yang tanpa meminta izin itu,‖ kata Hasyim 
dikutip Antara. 

Sebelum ini, sejumlah tokoh Islam pernah mengecam film 
karyanya yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban (PBS). KH. Prof Dr 
Ali Mustafa Yakub, Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), yang dinilai telah mendiskreditkan pesantren. 

Sementara itu, sineas Chaerul Umam berkesimpulan, film PBS 
sarat dengan propaganda paham liberalisme, budaya jahiliyah, bahkan 
nilai-nilai Kristiani. Dicontohkannya, dalam salah satu adegan film itu, 
Annisa (santriwati tokoh utama PBS yang diperankan Revalina S. 
Temat) mengajak bekas pacarnya, Khudlori, untuk berzina di kandang 
kuda. Meski Khudlori menolak, namun keduanya sudah kadung 
ketangkap basah. Hanya dengan bukti jilbab Annisa yang terlepas dari 
kepala, massa menuntut keduanya dihukum rajam.13  

 

Banser NU: “Perlu Diketahui, Ada Tiga Komitmen Banser” 

 Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur, Imam Kusnin Ahmad SH, 
mengaku prihatin dan terusik dengan Film terbaru karya sineas Hanung 
Bramantyo yang berlabel (tanda tanya). Film yang nawai itu awalnya 
mungkin mengangkat kisah heroisme Banser (Barisan Serbaguna Ansor) 
itu, namun dalam kenyataannya malah sebaliknya. Karena ada 
beberapa adegan yang justru keluar dari kontek Banser yang 
sebenarnya dan adegan itu bisa menimbulkan multi tafsir masyarakat 
tentang lembaga resmi otonom Ansor itu. 

―Saya angkat topi atas inisiatif Hanung. Sebagai sutradara muda 
dia sangat peduli dengan kiprah pemuda. Khususnya Banser.Namun 

                                                 
13. hidayatullah.com  
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sayang penggarapannya asal-asalan. Terbukti dia terlihat tidak mengerti 
sama sekali dengan karakter Banser yang sebenarnya. Misalnya kalau 
dia ngerti tidak ada dialog yang menyatakan jadi Banser adalah sebuah 
pekerjaan,‖ ungkap Kusnin. 

Dialog itu menunjukkan bahwa ia tidak mengerti dengan karakter 
Banser yang sebenarnya. Menjadi Banser adalah sebuah pengabdian. 
Pengabdian untuk agama, negara dan kepemudaan. Karena garapan 
Banser adalah pemuda. 

―Mestinya sebelum film dilaunching untuk ditayangkan minta 
masukan dulu. Atau setidaknya melakukan riset dan semacamlah. Agar 
karakter filmnya pas,‖ tambahnya. 

Ada tiga komitmen yang diusung Banser, kata Kusnin. Komitmen 
keagamaan, komitmen Kenegaraan dan komitmen kepemudaan. 

―Kalau ngerti masalah ini tidak akan ada adegan ngamuk segala. 
Apalagi dalam adegan itu terkait masalah pribadi,‖ katanya. 

Komitmen keagamaan, maksudnya bahwa Banser tetap berpegang 
teguh dengan Islam Ahlussunah Wal Jamaah. Yakni Islam yang ramah 
dan rahmatan lil alamin, serta memahami perbedaan. Komitmen 
kenegaraan, bagi Banser NKRI sudah final beserta Bhineka Tunggal Ika-
nya. 

―Banser menyadari bahwa Indonesia negara multi suku, ras dan 
agama. Untuk itu semua harus menjunjung tinggi nilai itu,‖ ungkapnya. 

Dan yang ketiga, ungkap Kang Kusnin adalah komitmen 
kepemudaan. Artinya melalui wadah kepemudaan Ansor dan Banser 
itulah para pemuda mengabdikan dirinya untuk berkiprah dalam 
membina dan mendidik generasi muda kearah yang lebih baik. Agar 
berguna bagi nusa dan bangsa. 

Banser, lanjut kang Kusnin, sangat profesional. Karena untuk 
menjadi Banser harus melalui beberapa proses pengkaderan.Mulai dari 
Ditlatsar, Susbalan hingga Susbanpim. Dan sebelum jadi Banser, mereka 
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harus masuk dulu di Ansor. La di Ansor dia juga melalui tahapan dulu. 
Mulai dari LKD, LKL dan LKN. ― 

―Jadi dia yang menjadi Banser pasti sudah matang. Karena proses 
pengabdiannya sudah teruji. Dan yang harus digaris bawahi menjadi 
Banser itu bukan karena opah atau mendapat gaji. Namun benar-benar 
lillahi ta‘ala,‘‘ kata salah satu anggota penulis Buku Banser Berjihad 
Menumpas PKI itu. 

Namun demikian, imbau kang Kusnin, anggota Banser dimana 
saja berada jangan sampai terpancing dengan adegan film itu. Karena 
itu hasil karya dan cipta karsa manusia yang tidak luput dari kesalahan . 

―Kita tidak usah terpancing. Apalagi sampai berbuat anarkis. Kita 
ambil sisi baiknya saja. Karena memang yang membuat film itu bulum 
ngerti dengan Banser,‖ kata Kang Kusnin yang menjadi Banser sejak 
kelas III MTsN Pare Kediri itu.14  

E 

                                                 
14. gp-ansor.org 
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DUKUNGAN TOKOH-TOKOH  

ISLAM  

 
Nusron Wahid (Ketua GP Anshar): “Soal Film ? Sah Beredar” 

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor, 
yang membawahi Banser (Barisan Ansor Serbaguna), Nusron Wahid, 
menyatakan bahwa film, karya sutradara Hanung Bramantyo, sah 
beredar. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada jumpa pers usai acara 
menonton bareng dan peluncuran film, Kamis (7/4/2011) di Plaza 
Senayan, Jakarta.  

Sebelumnya, diberitakan, Banser Kota Surabaya mengajukan protes 
terhadap film ? dan meminta film itu direvisi. ―Karena mengungkap 
Banser, ada sedikit kecelakaan adegan. Orang juga bebas menafsirkan. 
Apa yang ditafsirkan Hanung tentunya berbeda dengan apa yang 
masyarakat umum dan Banser tafsirkan. Inilah hermeneutika,‖ kata 
Nusron. 

Menurut Nusron pula, film itu merupakan bagian dari ekspresi 
manusia terhadap realita yang ada. Nusron menekankan bahwa ada 
aneka tafsir dalam menyajikan suatu realita ke dalam gagasan dan 
pemaknaan. ―Ini sudah menjadi teks dan ini sah. Tapi, tentunya, ini 
belumlah sempurna. Hanung juga belum tentu memahami dengan 
sempurna. Lebih bagus lagi kalau ada tafsir yang lebih mendalam, in 
depth,‖ lanjutnya. 

Dalam  kesempatan  yang  sama,  Nusron  juga   memberi  apresiasi  



Menguak Pluralisme dan Komunisme 

 
60 

gagasan besar yang diajukan oleh Hanung dalam film bertema 
pluralitas kehidupan beragama tersebut. ―Film ini perlu didukung. Juga 
perlu didukung kemunculan Hanung-Hanung lain,‖ ujarnya. 

Bentuk dukungan, lanjut Nusron, harus diekspresikan dalam 
bentuk tanggapan, termasuk kritik, bukan pelarangan peredaran film. 
―Cuma, jika ada yang melarang suatu film, ini tidak sah,‖ ujarnya lagi. 

Selain itu, masih menurutnya, dukungan perlu pula diberikan 
dalam bentuk pertanggungjawaban sastra seperti kritik seni. 
Menanggapinya, Hanung mengatakan bahwa ia akan mengadakan 
kegiatan membedah film dan seminar tentang ?. ―Seminar akan 
diadakan di Mojokerto (Jawa Timur) dan juga bedah film bersama 
masyarakat,‖ terang Hanung.15 

 

Yenni Wahid (Putri Gus Dur): “Film ? Jangan di Lihat 
Sepenggal-Sepenggal” 

Yenny Wahid menginginkan para penonton film, termasuk film ?, 
karya sutradara Hanung Bramantyo, menangkap pesan yang 
disampaikan melalui film itu secara keseluruhan, tidak sepenggal-
sepenggal.  

Putri tokoh nasional (mendiang) Abdurrahman Wahid ini 
berkesempatan menonton film ? pada pemutaran perdananya di Jakarta, 
Kamis (7/4/2011). Ia menonton bersama antara lain Hanung, Nusron 
Wahid (Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor), serta 
aktor-aktor Hengky Solaiman dan Agus Kuncoro. Dalam jumpa pers 
yang diadakan sesudah pemutaran film itu, Yenny mengatakan bahwa 
seharusnya para penonton menyimak makna dan maksud film tersebut 
secara keseluruhan. ―Kalau dilihat secara sepenggal-sepenggal, memang 
bisa terjadi kontroversi. Coba lihat keseluruhan. Film ini ingin 
memberikan pesan, setiap orang mencari jalan Tuhan. Masing-masing 
ada jalannya sendiri. Satu hal, bersikap baik ke sesama manusia,‖ tutur  

                                                 
15 . kompas.com. 
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perempuan bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini. 

Yenny mengaku hampir menangis karena terharu akan sosok 
Sholeh dalam cerita yang diangkat dari kisah nyata itu. Sosok Sholeh 
diangkat dari sosok nyata Banser (Barisan Ansor Serbaguna) Riyanto di 
Mojokerto. Cerita mengenai Sholeh dalam film tersebut terinspirasi oleh 
peristiwa nyata malam Natal 2000, yaitu ledakan bom di Gereja Eben 
Haezer, Jalan Kartini, Mojokerto (Jawa Timur). 

Ketika itu Riyanto, yang beragama Islam, ditugaskan untuk 
menjaga keamanan pada malam Natal itu. Malam itu ditemukan sebuah 
bungkusan berisi bom. Menyadari keberadaan bom itu akan 
menimbulkan kekacauan, ia kemudian membawa lari bungkusan 
tersebut menjauh dari gereja. Tapi, naas, bom meledak dalam 
pelukannya. ―Ini hal yang mengharukan, tidak kuasa ingin menangis,‖ 
ucap Yenny. ―Pesan inilah yang harus ditangkap, bahwa pengabdian 
dan tindakan heroik masih ada di sekitar kita. Kita perlu contoh dan 
hargai,‖ ucapnya lagi.16 

E 

                                                 
16 . kompas.com. 
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Keputusan MUI Tentang 

 Film Tanda Tanya: 

Akan Bentuk Tim Rekomendasi 

 
Hari Kamis, 14 April 2011 dilangsungkan pertemuan MUI dengan 

pihak film Tanda Tanya yang diwakili oleh Eric Thohir, selaku produser 
dari film Tanda Tanya. Hal ini dilakukan MUI menyusul polemik yang 
ditimbulkan oleh pernyataan salah seorang ketua MUI sebelumnya. 
Filmoo (wartawan) berhasil menghubungi salah satu ketua MUI, yang 
hadir di pertemuan tersebut, KH Slamet Effendy Yusuf.  

Menurut Pak Slamet, panggilan beliau, pihak MUI tidak setuju 
dengan isu yang beredar, bahwa pihak Tanda Tanya, dipanggil oleh 
MUI. ― Tidak benar itu. MUI bukan negara yang berhak memanggil 
seseorang. MUI mengajak bertemu Pak Eric, supaya bisa mendengar 
pendapat MUI tentang film itu.‖, ketika dihubungi Filmoo melalui 
telepon tadi. 

Lebih lanjut, beliau menambahkan, ―Apa yang diucapkan oleh KH 
Kholil adalah pendapat beliau pribadi. Semua orang berhak 
berpendapat. Dan tidak benar jika diberitakan ada perpecahan di dalam 
MUI mengenai film Tanda Tanya. Ini sebenarnya sekedar tontonan. 
Selayaknya sebuah tontonan, seharusnya jangan terlalu digeber-
geberkan.‖ 

Jadi, hasil  keputusan  pertemuan MUI dan  produser Tanda Tanya  
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tersebut adalah dibentuknya sebuah tim rekomendasi yang akan 
merumuskan pernyataan sikap dari MUI. Pernyataan sikap ini akan 
bersifat persuasif dan edukatif yang ditujukan kepada produser dan 
penonton. Keputusan yang akan dibentuk oleh tim rekomendasi ini 
nantinya, akan memiliki perspektif ke depan untuk kepentingan Islam 
dan umat. 

Tim rekomendasi ini terdiri dari 5 orang. Yaitu ; Bapak Slamet 
Effendy Yusuf (selaku ketua tim sekaligus ketua bidang hubungan antar 
umat beragama), Bapak Muhidin Junaedi, Bapak Sinansariecip, Bpk 
Fahmi Salim, dan Bapak Ichwan Syam.Tim ini akan melanjutkan rapat 
besok. Sehingga keputusan sikap dari MUI belum bisa diketahui hari 
ini. 17 

E 

                                                 
17. www.filmoo.com 
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MISI PLURALISME  

DI BALIK NOVEL AYAT-AYAT CINTA 

 
Ayat-ayat Cinta telah menjulangkan nama penulisnya, 

Habiburrahman el-Shirazy, ke posisi Tokoh Perubahan 2007 versi Republika. 
Seperti sastrawan dan budayawan Mesir Mahmud Abbas al-Aqqad, 
Thaha Husein dan lainnya, yang menjadi makelar Zionis melalui 
gagasan multikultural dan multikeyakinan. Agen Zionis, memang tidak 
pernah kehilangan cara untuk menemukan kaki tangan di bidang sastra 
dan budaya. Membaca novel Ayat-ayat Cinta menyisakan beragam 
kesan. Mungkinkah penulisnya dianggap figur yang tepat sebagai 
makelar Zionisme melalui misi pluralisme agama? 

Lahir di Semarang, Kamis 30 September 1976, Habiburrahman el-
Shirazy memulai pendidikan menengahnya di MTs Futuhiyyah 1 
Mranggen; sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Anwar, 
Mranggen, Demak, di bawah asuhan KH Abdul Bashir Hamzah. 

Pada tahun 1992 ia merantau ke kota budaya Surakarta, untuk 
belajar di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Surakarta, Lulus 
pada tahun 1995. Setelah itu melanjutkan pelajaran ke Fakultas 
Ushuluddin Jurusan Hadits di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan selesai 
pada tahun 1999. Pada tahun 2001 Lulus Postgraduate Diploma (Pg.D) 
S2 di The Institute for Islamic Studies di Kairo, yang didirikan oleh 
Imam al-Baiquri. 

Kembali ke tanah air pada pertengahan Oktober 2002, ia diminta 
ikut mentashih Kamus Populer Arab-Indonesia yang disusun oleh 
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KMNU Mesir dan diterbitkan oleh Diva Pustaka, Jakarta (Juni 2003). Ia 
juga menjadi kontributor penyusunan Ensiklopedi Intelektualisme 
Pesantren: Potret Tokoh dan Pemikirannya (terdiri atas tiga jilid 
diterbitkan oleh Diva Pustaka, Jakarta, 2003). 

Antara tahun 2003-2004 ia mendedikasikan ilmunya di MAN I 
Jogjakarta. Selanjutnya sejak tahun 2004 hingga 2006, ia menjadi dosen 
Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar Ash Shiddiq 
UMS Surakarta. Saat ini ia mendedikasikan dirinya di dunia dakwah 
dan pendidikan lewat karya-karyanya serta pesantren Karya dan 
Wirausaha Basmala Indonesia bersama adik dan temannya. 

Dengan reputasi demikian, beralasan bila sebagian pembaca 
mengidolakannya bagai Hamka muda. Seperti juga dalam bidang 
pemikiran dan politik, khalayak Indonesia pernah menyematkan 
julukan Natsir muda pada diri Nurcholish Madjid. Apalagi penulis 
novel Ayat-ayat Cinta ini cukup berprestasi internasional yang lama 
menimba ilmu di al-Azhar, Mesir, dan akrab dengan budayawan serta 
novelis di Mesir yang terkenal sebagai sarang pembinaan Zionis. 

 

Turis dan Ahludz Dzimmah 

Begitu gegap gempita publikasi novel Ayat-ayat Cinta, 
menyebabkan banyak pembaca kehilangan daya kritis. Sehingga, ketika 
nyala api pluralisme menerobos masuk imajinasi penulis, tak dirasakan 
adanya. Pada mulanya, barangkali sekadar titipan ide, namun jelas 
titipan dimaksud menjadi ide sentral rangkaian kisah cerita novel Ayat-
ayat Cinta. 

Pada bagian ketiga di bawah judul Kejadian di dalam Metro 
misalnya, berlangsung cekcok antara rombongan turis Amerika dengan 
penumpang asli Mesir yang meledakkan amarahnya kepada bule-bule 
itu, sebagai ganti kejengkelan mereka kepada pemerintah Amerika yang 
arogan dan membantai umat Islam di Afghanistan, Iraq, dan Palestina. 
Namun, dalam cekcok tersebut penulis menyalahkan orang Mesir, dan 
memosisikan turis kafir yang berkunjung ke negara-negara 
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berpenduduk Islam seperti Mesir sebagai ahludz dzimmah yang 
memiliki hak-hak kekebalan diplomatik, dengan memanipulasi dalil 
agama.  

 ―Ahlu dzimmah adalah semua non Muslim yang berada di dalam 
negara kaum Muslimin, masuk secara legal, membayar visa, punya 
paspor, hukumnya sama dengan ahlu dzimmah, darah dan kehormatan 
mereka harus dilindungi,? Katanya. 

Sebagai pembenaran atas pembelaannya kepada bule Amerika itu, 
penulis mencomot sebuah hadits: 

 ―Barangsiapa menyakiti orang dzimmi, dia telah menyakiti diriku, dan 
siapa yang menyakiti diriku berarti dia menyakiti Allah.?” 

Padahal, menempatkan turis asing sebagai dzimmi di negeri 
Muslim bukan saja tidak memiliki argumentasi syar‘iyah, tetapi juga 
merusak tatanan syar‘i secara keseluruhan. Persoalannya, bukan pada 
perlakuan kasar atau halus terhadap turis, melainkan pada posisi yang 
disematkan, bahwa sesungguhnya kedudukan turis tidak sama dengan 
ahludz dzimmah, baik hak maupun kewajibannya. Pembayaran visa 
tidak bisa disamakan dengan jizyah. Sebab, legalitas hukum bagi turis 
dan ahludz dzimmah memiliki perbedaan-perbedaan, sehingga 
mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. 

Perbedaan itu antara lain:  

Pertama, ahludz dzimmah (dzimmi) adalah orang kafir yang 
menjadi warganegara Negara Islam. Sedangkan turis tidak memiliki hak 
kewarganegaraan, tetapi hanya memiliki hak pelayanan sebagai tamu.  

Kedua, dzimmi mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga 
negara. Bilamana pemerintah tidak bisa memenuhi hak 
kewarganegaraan orang dzimmi, maka mereka tidak wajib lagi 
membayar jizyah (pajak). Sedangkan pembayaran visa bagi turis yang 
berkunjung ke sebuah negara Islam tidak dapat dianggap sebagai 
jizyah, karena orang Islam yang bukan penduduk negara yang 
dikunjunginya juga harus membayar visa. Apakah orang Islam yang 
berkunjung  ke  negara  Islam  juga  dianggap  dzimmi oleh pemerintah  
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negara tempat dia berwisata?  

Ketiga, pada keadaan darurat, pemerintah negara Islam dapat 
mewajibkan penduduk dzimmi untuk menjalani wajib militer. Berbeda 
dengan turis, apabila datang ke suatu negara yang sedang dalam 
keadaan darurat perang tidak bisa dipaksa ikut wajib militer bagi negeri 
yang dikunjunginya. 

Perbedaan prinsip di atas, nampaknya kurang dipahami oleh 
penulis novel, dan lebih terpesona dengan misi kemanusiaan global 
yang menjadi gerak nafas pluralisme; sehingga menghilangkan 
kewaspadaan. Boleh jadi turis itu justru musuh yang sedang menyamar, 
meneliti, atau menjalankan misi intelejen. Novelis muda lulusan filsafat 
Universitas Al-Azhar, Cairo, itu bergaya bagai ulama besar ahli fiqih 
dan ahli hadits berkaliber dunia, lalu mengintroduksi hadits dzimmi 
sebagai Ijtihad cemerlang.  

Untuk menetralisir kecurigaan, dan menangkal virus berbahaya 
terutama bagi pembaca muda yang jadi sasaran utama novel ini, 
sebenarnya penulis dapat mengimbanginya dengan wacana pemikiran 
yang adil, bahwa dalam banyak kasus kedatangan turis-turis kafir di 
negeri Islam membawa dampak kerusakan moral dan sosial di tengah 
masyarakat Muslim. Bahkan sebagian sengaja disusupkan sebagai mata-
mata terselubung. Fakta ini dapat terlihat jelas dan ditemukan oleh para 
pejabat intelejen negara bahwa turis biasa dipakai kedok olah para agen 
intelejen untuk menjalankan operasinya. Namun, penulis lebih 
mendahulukan baik sangka? daripada waspada, suatu sikap yang telah 
membuat umat Islam berulangkali tertipu dan dininabobokkan gagasan 
harmonisasi antar umat beragama, tanpa mempertimbangkan akibatnya 
yang berbahaya. 

Namun penulis alpa melakukannya. Maka, tidak aneh bila 
terdapat pembaca kritis mempertanyakan, misi siapa yang hendak 
dipasarkan oleh penulis di balik novelnya yang best seller tersebut? 
Dilihat dari simplifikasi penggunaan dalil-dalil agama untuk menopang 
argumentasi, dan memanipulasi tujuan politik yang halus, merupakan 
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ciri khas komprador Zionisme yang bergentayangan di tengah-tengah 
masyarakat Muslim. Maka, bukan mustahil novel Ayat-ayat Cinta yang 
sudah 30 kali cetak ulang dengan tiras 500 ribu eksemplar, menjadi 
pembuluh darah halus yang mengalirkan misi pluralisme agama yang 
telah diformat oleh Zionisme internasional dan dipasarkan di tengah-
tengah masyarakat Muslim Indonesia. 

Tanpa pretensi buruk sangka terhadap novelis muda 
Habiburrahman, kisah sampingan yang ditampilkan berkaitan dengan 
turis Amerika itu, kita perlu mewaspadai adanya celupan misi Zionis 
dalam obrolan seperti Kejadian Di Dalam Metro itu. Sudah banyak 
pemuda yang diperalat untuk mengembangkan faham toleransi dan 
pluralisme agama melalui tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap 
cemerlang dan berpengaruh.18 

E 

                                                 
18. Risalah Mujahidin Edisi 17 Shafar 1429 H (Feb-Maret 2008) 
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FILM “PEREMPUAN BERKALUNG 

SORBAN” MENYESATKAN 

 
Film ''Perempuan Berkalung Sorban'' besutan Sutradara Hanung 

Bramantyo yang sedang diputar di bioskop dinilai banyak mengandung 
muatan agama yang menyesatkan. Film yang diadopsi dari novel karya 
Abidah Al Khalieqy itu juga dianggap telah melecehkan Alquran dan 
Hadits, serta telah menjelek-jelekan pesantren. 

Salah satu pesan yang dianggap menyesatkan dalam film itu 
adalah dialog antara Kiai Hanan, ayah Anissa (Joshua Pandelaky) 
dengan Annisa (Revalina S Temat). Dalam dialog itu, Kiai Hanan 
berkata, "Jelas al-Qur‘an dan Hadits mengharamkan perempuan keluar 
rumah sendiri tanpa muhrim, meski untuk belajar." 

''Yang membuat saya kaget, dialog itu dihadirkan secara berulang 
dengan adegan yang berbeda,'' cetus staf pengajar Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fitriyani Aminudin kepada 
Republika, Ahad (1/2). Padahal, kata Fitriyani, tak ada satupun ayat 
dalam al-Qur‘an dan Hadits yang melarang perempuan untuk keluar 
rumah. 

Ia menegaskan, penggunaan kata ''berdasarkan Alquran dan 
Hadits'' dalam film itu sebagai bentuk pelecehan kitab suci yang amat 
menyakitkan. Reaksi keras terhadap Film ''Perempuan Berkalung 
Sorban'' juga dilontarkan Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa 
Ya‘kub. Pakar ilmu Hadits itu menyatakan, tak ada satu pun ayat dalam 
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Alquran dan Hadits yang mengharamkan perempuan untuk keluar 
rumah. 

"Yang ada justru hadits yang sebaliknya,'' tegas Kiai Ali Musthafa. 
''Janganlah kamu melarang perempuan-perempuanmu untuk ke masjid 
(menimba ilmu),'' ucapnya mengutip sebuah hadits. Anggota Komisi 
Fatwa MUI itu menilai, Film ''Perempuan Berkalung Surban'' telah 
menyesatkan. "Mereka menggambarkan persepsi yang salah, padahal 
keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu sangat tidak benar. 
Menurut saya film itu menyesatkan."  

Kiai Ali juga menyoroti adegan Anissa menunggang kuda. ''Dalam 
film itu digambarkan bahwa perempuan dilarang menunggang kuda. 
Padahal pada zaman Nabi banyak perempuan yang sudah menunggang 
kuda,'' tuturnya. Menurut dia, film tersebut telah menyampaikan ajaran 
agama yang salah. ''Sebaiknya tidak usah ditonton."  

Selain itu, Fitriyani juga memaparkan banyaknya adegan yang 
ganjil dalam film itu. Ia mengkritisi sejumlah dialog dan gambar yang 
mencoba membandingkan al-Qur‘an serta hadits dengan buku Bumi 
Manusia karya Pramudya Ananta Tur. "Siapapun yang menontonnya, 
dalam film ini terdapat kesan kuat yang menggambarkan kebodohan 
kaum santri mengharamkan buku-buku Komunis,'' cetus Fitriyani. 

Fitriyani menilai film itu mengedepankan pesan utama kebebasan 
yang mencoba membandingkannya dengan pesantren. "Ada sebuah 
kesalahan fatal, karena mereka (pembuat film) tak mendalami lebih 
dahulu karakter dan tradisi pendidikan pesantren,'' tegasnya. Ia menilai 
mereka yang terlibat dalam film itu sangat terlihat sekali 
ketidakpahaman mereka terhadap sejarah, tradisi, karakteristik dan jiwa 
pesantren.  

''Ini merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap pesantren," 
kata wanita yang juga pernah mondok di salah satu pesantren Jawa 
Timur itu. Menanggapi reaksi keras dari kalangan umat Islam itu, 
Sutradara Film ''Perempuan Berkalung Sorban'', Hanung Bramantyo 
membantah adanya dialog haramnya perempuan keluar rumah yang 
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didasarkan pada al-Qur‘an dan Hadits. "Tak ada dialog seperti itu, itu 
hanya pendapat sang Kiai yang notabene pemilik pesantren bukan 
berdasarkan al-Qur‘an dan hadits,'' kilahnya. 

Hanung menambahkan, ia mengadopsi keadaan pesantren dan 
kegiatannya dari novel karya Abidah al-Khalieqy yang merupakan hasil 
pengamatan Abidah.19  

 

Ulama & Kiai Marah Karena Film PBS 

Pengasuh pondok pesantren As-salafiyah Luwungragi Kabupaten 
Brebes Jateng memandang Film Perempuan Berkalung Sorban (PBS) 
penuh muatan wahabiyah dan mengada-ada. Bahkan Film tersebut 
sengaja menggiring penonton untuk menjauhkan ulama dari umatnya. 

―Dengan menjauhkan diri dari kehidupan pesantren salaf, sama 
saja menggiring pemirsa untuk tidak patuh pada titah ulama. Padahal 
ulama itu Warisatul Anbiya,‖ tukas Kiai Subhan dalam perbincangan 
dengan NU Online di rumahnya Kompleks Ponpes Assalafiyah. 

Kalau ulama sudah dijauhi, masih kata Kiai, lalu kepada siapa lagi 
akan mencari figur sentral? ―Terbukti, desa yang ada ulamanya, dijamin 
aman dan barokah,‖ tandas Kiai. 

Kiai sangat menyayangkan kecerobohan sutradara Hanung 
Bramantyo yang memandang Pesantren Salaf dan Islam dari sisi 
kulitnya saja. Sehingga dalam pemaknaan perkawinan dan perempuan 
digambarkan dengan kerendahan sisi perempuan itu sendiri dengan 
dalih ‗modernisasi‘. 

Padahal Islam sangat menjunjung tinggi perempuan dan 
pengorbanan perempuan tidak senaif yang digambarkan dalam film 
drama tersebut. ―Dengan di poligami, ini seakan-akan Islam hanya 

                                                 
19 . Republika, 2 Februari 2009 

http://minary.wordpress.com/2009/09/22/ulama-kyai-marah-karena-film-pbs/
http://ng.republika.co.id/koran/0/29016/Film_Perempuan_Berkalung_Sorban_Dianggap_Menyesatkan
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melampiaskan nafsu seks belaka. Kiai dipesantren salaf tidak sebodoh 
itu mempoligami,‖ gugatnya. 

―Yang jelas, Hanung memaknai al-Qur‘an sepotong-sepotong,‖ 
lanjutnya. 

Film yang diadaptasi dari novel karya Abidah al-Khalieqy, 
menurut Kiai sangat melecehkan ulama dan Islam. Dia mewakili 
pesantren salaf mendesak kepada Lembaga Sensor Film untuk 
mempending film tersebut untuk dikaji ulang.‖Kami mendesak 
Lembaga Sensor Film untuk mem-pending-nya. Kalau bisa ditarik 
sekalian,‖ desak Kiai Subhan . 

Kiai Subhan membantah kalau kehidupan pesantren penuh 
dengan penganiayaan sebagaimana digambarkan dalam film PBS. 
―Tidak ada aniaya dalam pesantren. Yang ada hanya pendidikan yang 
memberi sekat tegas antara hubungan santriwan dan santriwati demi 
menjaga martabat perempuan,‖ tukasnya tegas. 

Hanung Bramantyo, lanjut Kiai, diminta untuk bertobat. Pasalnya 
apa yang telah dilakukan Hanung dengan mengangkat Novel-novel 
Islami ke dalam sineas seakan menunjukan kalau dirinya Islami. ―Tapi 
sesungguhnya justru melecehkan Islam akibat dangkalnya Hanung 
tentang Islam,‖ kritik Kiai. 

Kiai Subhan berharap, sebelum para ulama marah dan nggrentesi 
para crew film tersebut, ada baiknya film tersebut ditarik. ―Jangan 
membodohi publik dengan fakta dan data yang cuma mengada-ada,‖ 
pungkasnya.20  

 

Deddy Mizwar Minta Hanung Istighfar 

Film Perempuan Berkalung Sorban (PBS) menuai kontroversi. Aktor 
senior yang juga sutradara senior Deddy Mizwar bahkan menuding 
sang pembuat film Hanung Bramantyo tidak mengerti Islam. Sutradara 

                                                 
20. minary.wordpress.com  

http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/deddy-mizwar-minta-hanung-istighfar.html
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/d/deddy_mizwar/
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―Kiamat Sudah Dekat” ini pun meminta Hanung untuk segera 
beristighfar, meminta ampun pada Allah Swt. 

"Film ini dibuat dan telah mendiskreditkan perempuan dan si 
pembuat tidak menguasai kondisi Islam yang sesungguhnya. Islam itu 
memuliakan perempuan. Banyak-banyak istighfar lah buat pembuat 
dan juga penontonnya," kata Deddy saat ditemui di Pusat Perfilman 
Usmar Ismail (PPHUI), Kuningan, Jakarta, Jumat (13/2). 

Dalam film tersebut memang diceritakan bagaimana posisi 
perempuan dianggap sebelah mata. Selain itu, Hanung juga 
mengangkat kehidupan pesantren yang dinilai penuh dengan 
kekerasan.  

"Kalau objek filmnya TKW (Tenaga Kerja Wanita) sih nggak 
masalah. Tapi jangan yang disudutkan perempuan. Islam juga jelas 
mengatur soal kedudukan perempuan. Lihat bagaimana film Cut Nyak 
Dien dibuat dengan kepahlawanannya," ujar Deddy. 

Namun Deddy menilai jika Hanung tidak pernah sengaja untuk 
menyudutkan umat Islam. Dirinya juga menganggap Hanung sebagai 
seorang yang tidak boleh dihina.  

"Dia kan saudara saya seMuslim juga. Saya yakin dia tidak sengaja 
untuk menyudutkan umat Islam. Dia hanya tidak tahu saja, mari kita 
maafkan," ujar pria yang akrab disapa Bang Haji itu.21 

E 

                                                 
21 . kapanlagi.com 

http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/d/deddy_mizwar/
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/h/hanung_bramantyo/
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/d/deddy_mizwar/
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/d/deddy_mizwar/
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/h/hanung_bramantyo/
http://selebriti.kapanlagi.com/indonesia/h/hanung_bramantyo/
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FILM HANUNG MERUSAK  

AKIDAH 

 
Umat Islam kini lagi-lagi dikepung oleh film-film pengusung 

propaganda sekularisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis). Hanung 
Bramantyo adalah salah satu pengasongnya. Setelah Film ―Perempuan 
Berkalung Sorban‖ menuai kontroversi, muncul ‖?‖. Agenda siapakah 
ini?  

Sebelum Film ―Perempuan Berkalung Sorban‖ (PBS), telah tayang 
film ―3 Doa 3 Cinta‖ yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan 
Nicolas Saputra. Film ini agak beraroma liberalisasi. Syukurlah, film itu 
tak bertahan dalam sepekan. Yang pasti, ada agenda terselubung dalam 
film-film bersimbolkan Islam.  

Film sejenis kembali muncul film ‖3 Hati Dua Dunia Satu Cinta‖ 
yang diproduksi oleh Mizan Production. Film ini dimainkan oleh Reza 
Rahadian, Laura Basuki dan Arumi Bachsin. Film tersebut bercerita 
seorang pemuda Arab Muslim (Rosid) yang jatuh cinta kepada gadis 
Katolik berdarah Manado (Delia). Pesan film ini serasa kabur. Karena 
tidak memberi ketegasan dalam memegang sebuah prinsip, bahwa 
perbedaan agama bukan penghalang untuk saling mencintai. Meski 
ending dalam film itu tidak sampai terjadi nikah beda agama. 

Lalu Film Merah Putih (Trilogi Merdeka), yang dikemas dengan 
latarbelakang semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun 
tetap bernafaskan pluralisme. Di tahun 2011, Film ‖?‖ garapan sutradara 
Hanung  Baramantyo  semakin mengukuhkan propaganda penyebaran  
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ajaran pluralisme di Tanah Air.  

Belum lama ini, Sabtu (9 April 2011), Suara Islam menghadiri 
kegiatan orang muda bertajuk ‖Voices Of Young Indonesian 
Filmmakers‖, bertempat di @america, The American Cultural Center, 
Pacific Place Mall, SCBD lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. Di Pusat 
Kebudayaan Amerika itulah, anak-anak muda mendapat wadah untuk 
mengasah bakatnya di bidang seni dan kebudayaan, salah satunya 
melalui film. Siang itu, digelar event pemutaran film pendek, sekaligus 
workshop singkat membuat film bagi pemula.  

Diantara film yang diputar itu adalah film yang berjudul 
‖Indonesia Bukan Negara Islam ‖ (Indonesia Not Islamic State), digarap 
oleh Jason Iskandar, seorang mahasiswa asal Yogja. Film pendek itu 
merupakan pengalaman seorang siswa beragama Islam yang mengecap 
pendidikan di sekolah Katolik (Kanisus) di Jakarta, tepatnya 
bersebelahan dengan Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta. Film itu 
secara khusus ditujukan buat sesama rekannya sesama Muslim yang 
sekolah di tempat yang sama.  

Di babak awal film singkat itu, sudah terdengar alunan lagu rohani 
Kristiani. Ada beberapa statemen dalam film itu yang bernada 
tendensius soal FPI, jilbab, toleransi, insiden Monas, dan negara Islam. 
Bayangkan, remaja Muslim sudah berpikir pluralisme dan mencela 
syariat-nya sendiri.  

Boleh jadi, inilah ‖Generasi Hanung‖ yang sedang dibina dan di 
pupuk untuk jangka panjang di sebuah Pusat Kebudayaan Amerika di 
Jakarta. Bahkan, ada apresiasi berupa penghargaan dan kesempatan 
untuk diberangkatkan ke Amerika guna dipertemukan dengan Hillary 
Clinton untuk sekedar mengucapkan selamat atas prestasinya sesuai 
bakat yang dimilikinya. Remaja mana yang tidak bangga dengan 
kesempatan itu.  

Belum lagi event-event seni dan kebudayaan lainnya dalam ajang 
film internasional. Bukan sesekali, Pemerintah Indonesia dan Lembaga 
Sensor Film (LSF) kecolongan dengan masuknya film-film pengusung 
paham sekualrisme, pluralisme dan liberalisme (sepilis). Termasuk 
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diantaranya film yang berkisahkan tentang pelaku homoseksual dan 
lesbianisme yang didalamnya terdapat muatan pornografi dan 
pornoaksi. Bahkan, belakangan mulai disusupi film pengusung paham 
Kiri, sebut saja seperti Film ‖Lelaki Komunis Terakhir‖ garapan Amir 
Muhammad. 
  

Penyusupan Lewat Budaya. 

Menurut Direktur Institute for the Study of Islamic Thought and 
Civilization (INSISTS), Dr Hamid Fahmy Zarkasyi, Film "?" yang 
disutradarai Hanung Bramantyo, bukti paham "sesat" telah masuk ke 
dunia perfilman. Hal itu juga menunjukkan, jika worldview Barat mulai 
mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam cerita-cerita film. 
―Itu efek dari postmodernisme yang mengakibatkan Pluralisme Agama. 
Pluralisme menjadikan orang berpandangan bahwa kebenaran agama 
itu relatif, tidak mutlak,‖ ujarnya.  

Tidak hanya dalam film, Pluralisme kini telah masuk ke ranah 
politik, budaya, ekonomi dan ranah lainnya. Hal itu terjadi karena 
lemahnya pemahaman akan worldview Islam yang dimiliki masyarakat. 
Dan, seiring dengan itu, gempuran worldview Barat begitu dahsyat 
masuk. ―Ketika worldview Islam kering, maka worldview Barat akan 
masuk. Karena itu, wajar jika banyak film yang berlabel Islam tapi 
hakikatnya tidak Islami,‖ pungkas Hamid yang juga Direktur Program 
Pascasarjana Institut Studi Islam Darussalam (ISID), Pondok Modern 
Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur ini.  

Apa yang terjadi dalam film garapan Hanung, tambah Hamid, 
karena terjadinya salah memahami konsep toleransi. "Islam memang 
bagus dan toleran, tapi bukan dalam bentuk toleransi kebenaran agama 
yang dicontohkan film tersebut." 

Sementara itu, dalam pandangan sineas Muslim Chaerul Umam, 
film karya Hanung itu berbahaya bagi yang memiliki ideologi lemah. 
Karena itu, lebih baik tidak usah ditonton. Kendati demikian, jika ingin 
lihat dan tidak terpengaruh dengan pesan film ipluralisme tu, silakan 
saja menonton. ―Kalau saya sendiri nggak mau nonton. Nanti malah 
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menguntungkan mereka. Sebab, jika banyak ditonton, akan makin 
banyak sineas yang membuat film serupa,‖ tegasnya.  

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr Yunahar Ilyas 
yang diundang dan ikut nonton bareng di Bioskop Jakarta Teater saat 
launcing perdana film "?" itu menilai, film tersebut dinilai mengandung 
kampanye Pluralisme Agama. Karenanya, tidak layak ditonton, ―Secara 
dakwah, film ini tidak baik, ada ide Pluralisme Agamanya,‖ kata 
Yunahar.  

Karena itu, Guru Besar Ulumul Qur'an pada Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini tidak merekomendasikan 
umat Islam menontonnya. ―Saya tidak merekomendasikan film tersebut 
untuk ditonton,‖ jelasnya. Sebab, jika salah memahami film itu, bisa 
berbahaya.  

Meski demikian, larangan itu berasal dari dirinya sebagai pribadi, 
bukan organisasi Muhammadiyah. Menurut Yunahar, dalam film 
tersebut Hanung sebenarnya ingin menunjukkan kerukunan hidup 
antar umat beragama di Indonesia. Sayangnya, justru apa yang 
digambarkan Hanung malah salah kaprah. Misalnya, kisah seorang 
Muslimah yang murtad dalam film tersebut tidak bisa diterima, lebih-
lebih di Indonesia. ―Pesan murtad itu tidak bisa diterima,‖ jelasnya. 
Apalagi, perpindahan agama itu digambarkan telah diterima oleh pihak 
keluarga dengan sama-sama berpelukan,‖ tukasnya menyesalkan. 

Masih segar dalam ingatan, ketika Badan Kerjasama Pondok 
Pesantren se-Indonesia (BKsPPI) pernah mendesak pemerintah melalui 
Lembaga Sensor Film (LSF) dan Menteri Komunikasi dan Informasi 
(Menkominfo) untuk mencabut film "Perempuan Berkalung Sorban" 
(PBS) dari peredaran. Mengingat film tersebut membuat pencitraan 
buruk tentang pesantren. 

Ada  beberapa   rekomendasi   Ijtima‘   Nasional   yang  dihasilkan 
BKsPPI di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 
salah satunya adalah memohon kepada pemerintah melalui Lembaga 
Sensor Film (LSF) dan Menteri Komunikasi dan Informasi 
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(Menkominfo) untuk mencabut film "Perempuan Berkalung Sorban" 
dari peredaran, mengingat film tersebut memfitnah pesantren. 

Sejumlah ulama seperti KH. Didin Hafiduddin (Ketua Majelis 
Pimpinan BKSPPI), KH. Mahrus Amin (Ketua Umum BKSPPI), KH. 
Kholil Ridwan (Wakil Ketua Umum BKSPPI), Hj. Fauziah Fauzan 
(Pimpinan Pesantren Modern Diniyah Puteri-Padang Panjang), KH. 
Ma‘ruf Amin (Ketua MUI) dan beberapa pimpinan Pondok Pesantren 
se-Indonesia, menilai Film ―Perempuan Berkalung Sorban‖ (PBS) 
mengusung liberal dan memfitnah pesantren. 

―Film tersebut tak layak ditonton umat Islam. Film ini mengusung 
liberalisasi, sosialis, memfitnah pesantren, dan meledek alim ulama. 
Inilah garapan sutradara Hanung Bramantyo terjelek setelah ―Ayat-ayat 
Cinta‖ yang mendulang sukses,‖ kata KH. Kholil Ridwan. 

Banyak orang menyangka PBS adalah film dakwah, segala umur, 
ingin mengulang kesuksesan ―Ayat-ayat Cinta‖. Tapi nyatanya, pesan 
yang terselip dalam film itu teramat menjijikkan. Banyak adegan tak etis 
dan tak sesuai syariat Islam. Image sorban merah yang selama ini 
menjadi simbol perjuangan intifadha rakyat Pelestina, menjadi tak 
berarti dalam film yang digarap Hanung Bramantyo. Sorban merah itu 
diselewengkan untuk melegitimasi sebuah kebebasan (liberalisasi).  
  

Dakwah Lewat Budaya 

Film memang bisa menjadi media dakwah, menyebarkan Islam, 
namun bisa juga digunakan untuk menyesatkan opini atau pengetahuan 
public tentang Islam secara salah. Tak dipungkiri, umat Islam 
sedemikian haus dengan tontonan bernafaskan Islam. Tapi rasa haus 
itu, malah disuguhi oleh ‖minuman‖ yang meracuni.  

Sejak film ‖Ayat-ayat Cinta‖ yang disutradarai Hanung sukses 
atau booming di pasaran, masyarakat mengira inilah awal kebangkitan 
film-film religius bernuasakan Islam. Namun belakangan, harapan itu 
mulai dikacaukan oleh penyusup sepilis. Masyarakat Muslim mengira 
film seperti ‖Perempuan Berkalung Sorban‖ (PBS) dan film ‖?‖ adalah 
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film yang bernuasakan Islam, tapi ternyata oh ternyata, film tersebut 
mengusung nilai kebebasan. Itulah yang dilakukan Hanung lewat film 
pluralisme yang diusungnya. 

Begitu jelas, pesan film ‖PBS‖ yang justru menyudutkan Islam, 
memojokkan kaum santri, dan mengusung liberalisasi untuk 
disusupkan ke tubuh pesantren. Islam pun digambarkan dalam wujud 
kesinisan, semata hanya mempersoalkan rajam, poligami, dan gender. 
Islam dituding sebagai sumber ketidakadilan, menebar pemahaman 
yang salah, dan memasung kebebasan.  

Ketua MUI Bidang Budaya KH. A Kholil Ridwan Lc, menyerukan, 
agar umat Islam waspada untuk tidak menonton film yang seolah 
religius dan Islami. Jangan tertipu dengan simbol-simbol Islam yang tak 
tahunya justru mengusung sekularisme, liberalisasi, pluralisme, paham 
kiri, dan pencitraan buruk terhadap Islam dan pesantren. Tegasnya, 
umat Islam harus memboikot film-film itu. Film ‖PBS‖ dan film 
‖?‖adalah contoh film yang tidak berkualitas, karena didasari oleh sikap 
tendensius dengan menciptakan stereotype buruk terhadap umat Islam.  

Sangat disayangkan, belum banyak para pendakwah yang 
membuat inovasi dakwah melalui budaya. Islam memang bukan 
budaya, tapi pendekatan dakwahnya bisa dilakukan melalui 
kebudayaan. Sebagai contoh, bagaimana Sunan Kalijaga menggunakan 
wayang kulit sebagai media dakwah. Semestinya, film juga menjadi 
garapan para pendakwah, agar tidak diisi oleh umat lain kala 
mengusung suatu ideologi dan pemahamannya. 

Aktivis dakwah tidak cukup hanya dengan melontarkan fatwa 
haram terhadap produk budaya yang dinilai menyimpang, tapi juga 
harus mewarnai kebudayaan sesuai tuntunan Islam yang benar. MUI 
seharusnya memberi seruan, agar sineas Muslim berpacu untuk 
membuat film-film edukasi yang bernafaskan Islam secara benar. Tentu 
saja, cita-cita itu harus didukung oleh semua pihak yang mendambakan 
film Indonesia bermutu dan mendapat apresiasi masyarakat luas, baik 
di kalangan Islam maupun umat agama lain. [] 
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MANFAAT SINETRON RELIGI  

DIPERTANYAKAN 

 
Maraknya sinetron religi yang ditayangkan televisi Indonesia akhir 

akhir ini khususnya di bulan suci Ramadan dipertanyakan dalam 
Konperensi Islam yang digelar Universitas Manchester dan Universitas 
Surrey, Inggris, di Gedung Samuel Alexander The University of 
Manchester, pekan ini. 

Dalam konperensi bertemakan "Representasi Islam : Perseptif 
Komparatif" yang menampilkan tokoh Muslim Inggris, antara lain Prof. 
Tariq Ramadan, Prof. Toriq Madood dan Prof. Kenan Malik dan wakil 
dari Indonesia Muzayin Nazaruddin dari Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta. 

Konferensi dihadiri ratusan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, 
Islamic studies, media studies, antropologi, sosiologi datang dari 
berbagai negara di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia, dan Afrika. 

Konferensi menampilkan sebanyak 70 makalah yang merupakan 
hasil penelitian penulis dan dipresentasikan berdasarkan mekanisme 
"call for paper" serta dipublikasikan secara online sejak setahun sebelum 
konferensi. 

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 
Indonesia (UII) Yogyakarta itu menyampaikan makalahnya 
"Representasi Islam dalam Sinetron Religi". Dia menilai kurang tepat 
menyebut sinetron religius sebagai "self representation of Muslim in 
Indonesia". 
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"Bagaimanapun konteks paling kuat yang melatarbelakangi 
maraknya sinetron religius adalah kekuatan pemodal di balik proses 
produksinya (production house, pengelola stasiun televisi, dan 
pengiklan) yang menjadikan Islam sebagai komoditas untuk 
diperdagangkan," ujarnya. 

Menurut Muzayin, yang tengah menyelesaikan S-2 dalam Kajian 
Budaya dan Media UGM Yogyakarta, bagi pemodal tidak penting 
apakah isi sinetron religius tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau 
tidak, yang penting adalah apakah sinetron itu laku atau tidak. 

Dalam konteks ini, otoritas tradisional Muslim, seperti para ulama 
atau lembaga pendidikan Islam, tidak memiliki kekuatan yang berarti,‖ 
tandasnya. 

Sejak film "Ayat ayat Cinta" sukses meraup penonton hingga 
empat juta lebih, produsen lain pun tidak mau tertinggal, sebut saja 
sinetron "Kun Fayakun" atau "Ketika Cinta Bertasbih" yang dalam 
proses produksi dan "Munajah Cinta". 

Menurut Muzayin, genre film dan sinetron religius menjadi 
menarik dan penting dibahas karena memiliki rating tinggi, beberapa 
judul sinetron religius sangat populer dan menempati sepuluh acara 
dengan rating tertinggi selain sarat dengan simbol-simbol Islam. 
"Penonton sinetron religius adalah penonton Islam di Indonesia saat ini, 
walaupun tidak dari semua sisi," ujarnya. 

 

Pemahaman Islam  

"Bagaimana Islam ditampilkan dalam sinetron religius ini 
menunjukkan pemahaman Islam dalam alam pikir masyarakat 
Indonesia dewasa ini," ujarnya.  

Dari temuan penelitian yang dilakukan Muzayin, ada tiga kategori 
tema sinetron religius, yaitu pertama tentang si pendosa yang diazab 
Allah, kedua kisah tentang si penyabar yang sukses, dan ketiga kisah 
tentang si pendosa yang bertaubat. 
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Menurut  Muzayin  dalam  makalahnya  "Representasi Islam dalam  

Sinetron Religi" terdapat tiga model pembenaran yang dilakukan 
sinetron religius untuk menjustifikasi isi tayangan memang sesuai 
dengan nilai-nilai (ajaran agama Islam ). 

Pertama adalah judul sinetron itu sendiri kebanyakan 
menggunakan idiom-idiom Islam, seperti "Rahasia Ilahi", "Takdir Ilahi", 
"Astaghfirullah", "Allah Maha Besar", dan lainnya. 

Kedua, sumber cerita yang beberapa sinetron religius mengklaim 
cerita mereka adalah fakta (realita), diadaptasi dari majalah religius 
yang populer, seperti Hidayah, Ghoib, dan lainnya. 

Masalahnya, majalah tersebut mengklaim kisah yang mereka 
tuturkan merupakan berita, hasil reportase, seperti halnya majalah 
berita lainnya, ujar Muzayin yang pernah magang di Harian Republika. 

Bahkan, ada sinetron religius yang mengklaim kisahnya diambil 
dari hadist nabi, yang disarikan kitab Bukhari Muslim, ujar Muzayin, 
yang berkecimpung dalam berbagai organisasi sosial. 

Muzayin melihat beberapa sinetron religius menampilkan 
ustadz/ustadzah yang populer seperti Arifin Ilham, Jefry aA Buchori, 
atau Luthfiah Sungkar. Para ustadz ini menyampaikan nasehat-nasehat 
religius dengan pesan utama bahwa isi sinetron religius tersebut sesuai 
dengan ajaran Islam. 
 

Hitam Putih 

Lalu bagaimana representasi Islam yang ditampilkan? Kajian yang 
dilakukan Muzayin menyimpulkan beberapa temuan tentang 
representasi Islam dalam sinetron religius yaitu Islam memandang 
sesuatu secara ekstrim, hitam dan putih. 

Hal ini sering ditampilkan dengan penggambaran tokoh 
protagonis secara ekstrim baik, tanpa cacat sedikitpun, sebaliknya tokoh 
antagonis secara ekstrim buruk, tanpa kebaikan sedikitpun.  

Muslim ideal adalah pribadi yang penuh kepasrahan dan berserah  
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diri kepada Allah. Seringkali, kepasrahan ini tampil secara ekstrim 
tanpa perjuangan atau usaha apapun, cukup berpasrah diri, kesuksesan 
hidup akan datang dengan sendirinya, 

Taubat bisa dilakukan secara instan, cukup dalam sekali langkah, 
seseorang akan langsung baik. Selain itu, perempuan sering ditampilkan 
sebagai sumber masalah, baik secara personal maupun sosial. Secara 
umum, Islam direpresentasikan sebagai agama yang irasional dan 
penuh kegaiban. 

Di Indonesia, tayangan mistik (termasuk yang berbalut religi) 
dalam segala zaman selalu mendapat pangsa pasar yang berarti. 

Clifford Geertz menyatakan orang Jawa, khususnya golongan 
Abangan, memahami dunia makhluk halus atau gaib dihuni oleh 
memedi, lelembut, tuyul dan makhluk halus lainnya. Imaji khas Jawa 
itu tertuang dalam kisah-kisah lisan, khasanah sastra, cerita, 
direproduksi dalam berbagai media, termasuk dalam media audio 
visual (film dan televisi).22  

E 

                                                 
22. nu oline.com. 
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PERMUSUHAN YAHUDI TERHADAP 
ISLAM DALAM SEJARAH 

 
Permusuhan Yahudi terhadap Islam sudah terkenal dan ada sejak 

dahulu kala. Dimulai sejak dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam dan sebelum kelahiran beliau. 

ًٕٔٔ َ٘أضٔع ًٖ ٍَ َعّ  َْ اٞهٜلٔو َٓاُدٗٞا َُٙخٚسٝف٘  َّ  ( 64) ض٘زٝ اهِطا١ :  َّ اه٤ٔرٙ
َٜٝزِ٘ٛ اهٖتٔبٜأ ٌَِِٛٔو٤بّ ٙطاز عّ كعب األحباز قاي َععّ عٛا١  َّٗسٞفٔض ال٤إ٢ ا ا ّدأحا 

َْٜك ًٌَٖٜوٜف َقُِٗدِِاهٗص ُٕٝؤخِدَُٙٗ ٌُُٕٔتِخَٙ ا ٢ًَْاهٖص َسآٔخ ُجُسِخَٙ ٛٙٔبَُ ِٕٔٚا ٔفَذإ٢ٜف ُُٕتِخَتٜف ِٛٔبٜأ اَتا   ا
٢َاهٖػٔب ُٕاُُٜٛٞوُضَٗ َِِٞٔٙٔدٌَاٞهٔب ُُٕتَسِجَٓٔٗ ٜٞل٤ٌَٔب ُُٖدهًَِ٘ٔ  ........ا

Hal ini mereka lakukan karena khawatir dari pengaruh dakwah 
Islam yang akan menghancurkan impian dan rencana mereka. Namun 
dewasa ini banyak usaha menciptakan opini bahwa permusuhan 
Yahudi dan Islam hanyalah sekedar perebutan tanah dan perbatasan 
Palestina dan wilayah sekitarnya, bukan permasalahan agama dan 
sejarah kelam permusuhan yang mengakar dalam diri mereka terhadap 
agama yang mulia ini. 

Padahal pertarungan kita dengan Yahudi adalah pertarungan 
eksistensi, bukan persengkataan perbatasan. Musuh-musuh Islam dan 
para pengikutnya yang bodoh terus berupaya membentuk opini bahwa 
hakekat pertarungan dengan Yahudi adalah sebatas pertarungan 
memperebutkan wilayah, persoalan pengungsi dan persoalan air. Dan 
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bahwa persengketaan ini bisa berakhir dengan (diciptakannya suasana) 
hidup berdampingan secara damai, saling tukar pengungsi, perbaikan 
tingkat hidup masing-masing, penempatan wilayah tinggal mereka 
secara terpisah-pisah dan mendirikan sebuah Negara sekuler kecil yang 
lemah dibawah tekanan ujung-ujung tombak Zionisme, yang kesemua 
itu (justru) menjadi pagar-pagar pengaman bagi Negara Zionis. Mereka 
semua tidak mengerti bahwa pertarungan kita dengan Yahudi adalah 
pertarungan lama semenjak berdirinya Negara Islam diMadinah 
dibawah kepemimpinan utusan Allah bagi alam semesta yaitu 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

Demikianlah permusuhan dan usaha mereka merusak Islam sejak 
berdirinya Negara Islam bahkan sejak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam hijrah ke Madinah sampai saat ini dan akan berlanjut terus. 
Walaupun tidak tertutup kemungkinan mereka punya usaha dan upaya 
memberantas Islam sejak kelahiran beliau n . hal ini dapat dilihat dalam 
pernyataan pendeta Buhairoh terhadap Abu Thalib dalam perjalanan 
dagang bersama beliau diwaktu kecil. Allah Ta‘ala telah jelas-jelas 
menerangkan permusuhan Yahudi dalam firmanNya: 

ُٔ ًَُِ٘ٞا اٞهَٚ َّ آ ٟٝ هِّو٤ٔرٙ َٗ ْٖ ٜأَغٖد اهِٖاع٢ َعَدا َّ ٜأِغَسٝك٘ٞاٜهَتٔجَد َٗاه٤ٔرٙ  َ٘د 
“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi 
dan orang-orang musyrik”. (QS. Al-Maaidah:82) 

Melihat demikian panjangnya sejarah dan banyaknya bentuk 
permusuhan Yahudi terhadap Islam dan Negara Islam, maka kami 
ringkas dalam 3 marhalah; 

Marhalah Pertama: 

Upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa awal 
perkembangan dakwah Islam dan cara mereka dalam hal ini. 

Diantara upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di 
masa-masa awal perkembangannya adalah: 
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1. Pemboikotan (embargo) Ekonomi: Kaum Muslimin ketika awal 
perkembangan Islam di Madinah sangat lemah perekonomiannya. 
Kaum muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta mereka 
dan kaum Anshor yang menolong mereka pun bukanlah pemegang 
perekonomian Madinah. Oleh karena itu Yahudi menggunakan 
kesempatan ini untuk menjauhkan kaum Muslimin dari agama 
mereka dan melakukan embargo ekonomi. Para pemimpin Yahudi 
enggan membantu perekonomian kaum Muslimin dan ini terjadi 
ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Abu Bakar 
menemui para pemimpin Yahudi untuk meminjam dari mereka harta 
yang digunakan untuk membantu urusan beliau dan berwasiat 
untuk tidak berkata kasar dan tidak menyakiti mereka bila mereka 
tidak memberinya. Ketika Abu Bakar masuk Bait Al Midras (tempat 
ibadah mereka) mendapati mereka sedang berkumpul dipimpin oleh 
Fanhaash –tokoh besar bani Qainuqa‘- yang merupakan salah satu 
ulama besar mereka didampingi seorang pendeta Yahudi bernama 
Asy-ya‘. Setelah Abu Bakar menyampaikan apa yang dibawanya dan 
memberikan surat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
kepadanya. Maka ia membaca sampai habis dan berkata: Robb kalian 
butuh kami bantu! Tidak hanya sampai disini saja, bahkan 
merekapun enggan menunaikan kewajiban yang harus mereka bayar, 
seperti hutang, jual beli dan amanah kepada kaum Muslimin. 
Berdalih bahwa hutang, jual beli dan amanah tersebut adanya 
sebelum Islam dan masuknya mereka dalam Islam menghapus itu 
semua. Oleh karena itu Allah berfirman:Di antara Ahli Kitab ada 
orang yang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang 
banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada 
orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak 
dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. 
Yang demikian itu lantaranmereka mengatakan:‖Tidak ada dosa bagi 
kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. (Qs. 3:75) 

2. Membangkitkan  fitnah  dan  kebencian: Yahudi dalam upaya meng- 
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halangi dakwah Islam menggunakan upaya menciptakan fitnah dan 
kebencian antar sesama kaum Muslimin yang pernah ada di hati 
penduduk Madinah dari Aus dan Khodzraj pada masa jahiliyah. 
Sebagian orang yang baru masuk Islam menerima ajakan Yahudi, 
namun dapat dipadamkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam . diantaranya adalah kisah yang dibawakan Ibnu Hisyam 
dalam Siroh Ibnu Hisyam (2/588) ringkas kisahnya: Seorang Yahudi 
bernama Syaas bin Qais mengutus seorang pemuda Yahudi untuk 
duduk dan bermajlis bareng dengan kaum Anshor, kemudian 
mengingatkan mereka tentang kejadian perang Bu‘ats hingga terjadi 
pertengkaran dan mereka keluar membawa senjata-senjata masing-
masing. Lalu hal ini sampai pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam segera berangkat 
bersama para sahabat muhajirin menemui mereka dan bersabda: 

 ِْ ٍِ َبِعَد ٜأ ُٔس٢ٝك َّ ٜأٞظ َٗ ٜأَُا َبِٚ  ٔٞ ٓٔٔوَٚٓ ٠َ٘ اٞهَجا َّ اهلٜل اهلٜل ٜأٔبَدِع ٌِٚٔ ًَِعَػس امٝلِطٔو َٙا 
٢َ ٍُ اهلٝل ٔهإل٢ِضاٜل َّ  ََٓداٝك ًٔ  ٕٔ ٍِ ٔب َٗاِضَتِِٜكَرٝك  ٔٞ ٓٔٔوَٚٓ ًَِس اٞهَجا ٕٔ ٜأ َٜٛع ٔب َٗ ٜق  ٕٔ ٍِ ٔب ًَٝل َٗ ٜأٞكَس

ٍِ ِ٘ٔبٝل َّ ٝقٝو َٗ ٜأهَٜٓف َبِٚ  اٞهٝلٞفس٢ 
“Wahai kaum Muslimin alangkah keterlaluannya kalian, apakah 

(kalian mengangkat) dakwah jahiliyah padahal aku ada diantara kalian 
setelah Allah tunjuki kalian kepada Islam dan muliakan kalian, memutus 
perkara Jahiliyah dan menyelamatkan kalian dari kekufuran dengan Islam 
serta menyatukan hati-hati kalian.” (HR. ath-Thabari)  

Lalu mereka sadar ini adalah godaan syetan dan tipu daya 
musuh mereka, sehingga mereka mengangis dan saling rangkul 
antara Aus dan Khodzroj. Lalu mereka pergi bersama Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan patuh dan taat yang penuh. 
Lalu Allah turunkan firmanNya: Katakanlah: ‖Hai Ahli Kitab, 
mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha 
Menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah:‖Hai Ahli Kitab, 
mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang 
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yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, 
padahal kamu menyaksikan.‖ Allah sekali-kali tidak lalai dari apa 
yang kamu kerjakan. (Qs. 3:99) 

3. Menyebarkan keraguan pada diri kaum Muslimin: Orang Yahudi 
berusaha memasukkan keraguan di hati kaum Muslimin yang masih 
lemah imannya dengan melontarkan syubhat-syubhat yang dapat 
menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap Islam. Hal ini 
dijelaskan Allah dalam firmanNya: Segolongan (lain) dari Ahli Kitab 
berkata (kepada sesamanya): ―Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu 
beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman 
(sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada 
akhirnya, supaya mereka (orang-orang mu‘min) kembali (kepada 
kekafiran). (Qs. 3:72). Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan 
pernyataan: Ini adalah tipu daya yang mereka inginkan untuk 
merancukan perkara agama Islam kepada orang-orang yang lemah 
imannya. Mereka sepakat menampakkan keimanan di pagi hari 
(permulaan siang) dan sholat subuh bersama kaum Muslimin. Lalu 
ketika diakhir siang hari (sore hari) mereka murtad dari agama Islam 
agar orang-orang bodoh menyatakan bahwa mereka keluat tidak lain 
karena adanya kekurangan dan aib dalam agama kaum Muslimin. 

4. Memata-matai kaum Muslimin: Ibnu Hisyam menjelaskan adanya 
sejumlah orang Yahudi yang memeluk Islam untuk memata-matai 
kaum Muslimin dan menukilkan berita Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam dan yang ingin beliau lakukan kepada orang Yahudi dan 
kaum musyrikin, diantaranya: Sa‘ad bin Hanief, Zaid bin Al Lishthi, 
Nu‘maan bin Aufa bin Amru dan Utsmaan bin Aufa serta Rafi‘ bin 
Huraimila‘. Untuk menghancurkan tipu daya ini Allah berfirman:Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka 
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari 
mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih 
besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat 
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(Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai 
mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman 
kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, 
mereka berkata:‖Kami beriman‖; dan apabila mereka menyendiri, 
mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci 
terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka):‖Marilah kamu karena 
kemarahanmu itu‖. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. 
(Qs. 3:118-119) 

5. Usaha memfitnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: Orang 
Yahudi tidak pernah henti berusaha memfitnah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, diantaranya adalah kisah yang 
disampaikan Ibnu Ishaaq bahwa beliau berkata: Ka‘ab bin Asad, Ibnu 
Shaluba, Abdullah bin Shurie dan Syaas bin Qais saling berembuk 
dan menghasilkan keputusan berangkat menemui Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memfitnah agama beliau. Lalu 
mereka menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
berkata: Wahai Muhammad engkau telah tahu kami adalah ulama 
dan tokoh terhormat serta pemimpin besar Yahudi, Apabila kami 
mengikutimu maka seluruh Yahudi akan ikut dan tidak akan 
menyelisihi kami. Sungguh antara kami dan sebagian kaum kami 
terjadi persengketaan. Apakah boleh kami berhukum kepadamu lalu 
engkau adili dengan memenangkan kami atas mereka? Maka 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam enggan menerimanya. Lalu 
turunlah firman Allah: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara 
diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 
kemu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati. hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-
dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-
orang yang fasik. (Qs. 5:49) 
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Semua usaha mereka ini gagal total dihadapan Rasulullah SAW 
dan Allah membalas makar mereka ini dengan menimpakan kepada 
mereka kerendahan dan kehinaan. 

Marhalah Kedua: 

Masa perang senjata antara Yahudi dan Muslimin di zaman 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Orang Yahudi tidak cukup hanya membuat keonaran dan fitnah 
kepada kaum Muslimin semata bahkan merekapun menampakkan diri 
bergabung dengan kaum musyrikin dengan menyatakan permusuhan 
yang terang-terangan terhadap Islam dan kaum Muslimin. Namun 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap menunggu sampai mereka 
melanggar dan membatalkan perjanjian yang pernah dibuat diMadinah. 
Ketika mereka melanggar perjanjian tersebut barulah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan tindakan militer untuk 
menghadapi mereka dan mengambil beberapa keputusan untuk 
memberikan pelajaran kepada mereka. Diantara keputusan penting 
tersebut adalah: 

1. Pengusiran Bani Qainuqa‘ 
2. Pengusiran bani Al Nadhir 
3. Perang Bani Quraidzoh 
4. Penaklukan kota Khaibar 

Setelah terjadinya hal tersebut maka orang Yahudi terusir dari 
jazirah Arab. 

Marhalah Ketiga: 

Tipu daya dan makar mereka terhadap Islam setelah wafat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Orang Yahudi memandang tidak mungkin melawan Islam dan 
kaum Muslimin selama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih 
hidup. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat, orang 
Yahudi melihat adanya kesempatan untuk membuat makar kembali 
terhadap Islam dan Muslimin. Mereka mulai merencanakan dan 
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menjalankan tipu daya mereka untuk memalingkan kaum Muslimin 
dari agamanya. Namun tentunya mereka lakukan dengan lebih baik dan 
teliti dibanding sebelumnya. Sebagian target mereka telah terwujud 
dengan beberapa sebab diantaranya: 

1. Kaum Muslimin kehilangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. 

2. Orang Yahudi dapat mengambil pelajaran dan pengalaman dari 
usaha-usaha mereka terdahulu sehingga dapat menambah hebat 
makar dan tipu daya mereka. 

3. Masuknya sebagian orang Yahudi ke dalam Islam dengan tujuan 
memata-matai kaum Muslimin dan merusak mereka dari dalam 
tubuh kaum Muslimin. 

Memang berbicara tentang tipu daya dan makar Yahudi kepada 
kaum Muslimin sejak wafat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
hingga kini membutuhkan pembahasan yang panjang sekali. Namun 
rasanya cukup memberikan 3 contoh kejadian besar dalam sejarah Islam 
untuk mengungkapkan permasalahan ini. Yaitu: 

1. Fitnah pembunuhan khalifah UtsmanIni adalah awal keberhasilan 
Yahudi dalam menyusup dan merusak Islam dan kaum Muslimin. 
Tokoh Yahudi yang bertanggung jawab terjadinya peristiwa ini 
adalah Abdullah bin Saba‘ yang dikenal dengan Ibnu Sauda‘. 
Kisahnya cukup masyhur dan ditulis dalam kitab-kitab sejarah Islam. 

2. Fitnah Maimun Al Qadaah dan perkembangan sekte Bathiniyah. 
Keberhasilan Abdullah bin Saba‘ membuat fitnah di kalangan kaum 
Muslimin dan mengajarkan saba‘isme membuat orang Yahudi 
semakin berani. Sehingga belum habis fitnah Sabaiyah mereka sudah 
memunculkan tipu daya baru yang dipimpin seorang Yahudi 
bernama Maimun bin Dieshaan Al Qadaah dengan membuat sekte 
Batiniyah di Kufah tahun 276 H. Imam Al Baghdadi menceritakan: 
Diatara orang yang membangun sekte Bathiniyah adalah Maimun 
bin Dieshaan yang dikenal dengan Al Qadaah seorang maula bagi 
Ja‘far bin Muhammad Al Shodiq yang berasal dari daerah Al 
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Ahwaaz dan Muhammad bin Al Husein yang dikenal dengan 
Dandaan. Mereka berkumpul bersama Maimun Al Qadah di penjara 
Iraaq lalu membangun sekte Bathiniyah.Tipu daya Yahudi ini terus 
berjalan dalam bentuk yang beraneka ragam sehingga sekte ini 
berkembang menjadi banyak sekali sektenya dalam kaum Muslimin, 
sampai-sampai menghalalkan pernikahan sesama mahrom dan 
hilangnya kewajiban syariat pada seseorang. 

3. Penghancuran kekhilafahan Turki Utsmani ditangan gerakan 
Masoniyah dan akibat yang ditimbulkan berupa perpecahan kaum 
Muslimin.Orang Yahudi mengetahui sumber kekuatan kaum 
Muslimin adaalh bersatunya mereka dibawah satu kepemimpinan 
dalam naungan kekhilafahan Islamiyah. Oleh karena mereka segera 
berusaha keras meruntuhkan kekhilafahan yang ada sejak zaman 
Khulafa‘ Rasyidin sampai berhasil menghapus dan meruntuhkan 
negara Turki Utsmaniyah. Orang Yahudi memulai konspirasinya 
dalam meruntuhkan Negara Turki Utsmaniyah pada masa sultan 
Murad kedua (tahun 834-855H) dan setelah beliau pada masa sultan 
Muhammad Al Faatih (tahun 855-886H) yang meningal diracun oleh 
Thobib beliau seorang Yahudi bernama Ya‘qub Basya. Demikian juga 
berhasil membunuh Sultan Sulaiman Al Qanuni (tahun 926-974H) 
dan para cucunya yang diatur oleh seorang Yahudi bernama 
Nurbaanu. Konspirasi Yahudi ini terus berlangsung di masa 
kekhilafahan Utsmaniyah lebih dari 400 tahunan hingga runtuhnya 
di tangan Mushthofa Ataturk. 

4. Yahudi Al Dunamah. Diantara tokohnya adalah Madhaat Basya dan 
Mushthofa Kamal Ataturk yang memiliki peran besar dan penting 
dalam penghancuran kekhilafahan Utsmaniyah. 

5. Salibis Eropa yang sangat membenci Islam dan kaum Muslimin 
dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa Negara 
Eropa yaitu Bulgaria, Rumania, Namsa, Prancis, Rusia, Yunani dan 
Italia. 

6. Organisasi bawah tanah/rahasia, khususnya Masoniyah yang terus 
berusaha merealisasikan tujuan dan target Zionis. 
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Usaha-usaha Musthofa Kamal Basya Ataturk dalam 
menghancurkan kekhilafahan setelah berhasil menyingkirkan sultan 
Abdul hamid kedua adalah: 

1. Pada awal November 1922 M ia menghapus kesultanan dan 
membiarkan kekhilafahan. 

2. Pada tanggal 18 November 1922M ia mencopot Wahieduddin 
Muhammad keenam dari kekhilafahan. 

3. Pada Agustus 1923 M ia mendirikan Hizb al-Sya‘b al-Jumhuriah 
(Partai Rakyat Republik) dengan tokoh-tokoh pentingnya 
kebanyakan dari Yahudi al-Dunamah dan Masoniyah. 

4. Pada tanggal 20 oktober 1923 M Republik Turki diresmikan dan 
al-Jam‘iyah al-Wathoniyah (Organisasi nasional) memilih 
Musthofa Kamal sebagai presiden Turki. 

5. Pada tanggal 2 Maret 1924 M kekhilafahan dihapus total. 

Demikianlah sempurna sudah keinginan orang-orang Yahudi 
untuk menjadikan kekhilafahan sebagai Negara sekuler yang dipimpin 
seorang Yahudi yang berkedok Muslim. 

Mudah-mudahan ringkas sejarah permusuhan Yahudi ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pelajaran bagi kaum 
Muslimin.23 

 

Habib Rizieq: “Tinggalkan Semua Produk Zionis Yahudi” 

Jalur Gaza menjadi penjara paling mengerikan di seluruh dunia. 
Jika para kriminal Amerika di penjara Alcatraz saja masih diberi makan, 
maka warga Palestina yang ada di Jalur Gaza sama sekali tidak diberi 
apa-apa. Alhamdulilah, walau demikian, warga Jalur Gaza masih bisa 
tetap bertahan hidup sampai hari ini dengan segala ujian keimanannya. 

Sejarah embargo atau boikot terhadap umat Islam yang dilakukan 
musuh-musuh Allah SWT sebenarnya memiliki jejak yang panjang. Apa 

                                                 
23 . www.Muslim.or.id 
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yang dialami rakyat Palestina di Jalur Gaza sesungguhnya merupakan 
pengulangan dari apa yang menimpa Rasululah SAW dan para sahabat 
yang diembargo total oleh Suku Quraisy. 

Seperti juga kaum Zionis, penentangan kaum kuffar terhadap 
dakwah Islam senantiasa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk 
menggoyahkan pilar-pilar dakwah Islam, mereka biasanya selalu 
mengawali dengan cara-cara yang terlihat manis. Mereka menawarkan 
kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, seperti harta yang 
banyak, rumah yang bagus, kendaraan mewah, dan juga para 
perempuan cantik, agar para pejuang dakwah mau berkompromi 
dengan kaum kuffar tersebut alias mau bermusyarokah dengan musuh-
musuh Allah SWT tersebut. 

Disinilah akan ketahuan mana pejuang dakwah yang sungguh-
sungguh ingin menghidupkan Islam dan mana ―pejuang dakwah‖ yang 
sesungguhnya lebih condong untuk ―menumpang hidup pada Islam ‖. 

...Di sinilah akan ketahuan mana pejuang dakwah yang sungguh-
sungguh menghidupkan Islam dan mana ―pejuang dakwah‖ yang 
sesungguhnya ―menumpang hidup pada Islam ‖... 

Yang terakhir ini lebih memilih untuk bermusyarokah dengan 
musuh-musuh Allah SWT, memutar-mutar lidahnya menjungkir-
balikkan ayat-ayat kitab suci al-Qur‘an sekehendak syahwatnya demi 
mendapatkan kekuasaan, berbagai fasilitas mewah, gaji yang besar, dan 
ujung-ujungnya melakukan nikah sirri dengan alasan sunnah Rasul. 

Tapi mereka ini lupa, Rasulullah SAW dalam melakukan poligami, 
menikahi banyak janda-janda yang sudah nenek-nenek dengan banyak 
anak. Hanya Aisyah dan Maryam yang masih gadis ketika dinikahi 
Rasul SAW. Namun mereka yang bermusyarokah dengan kezaliman ini 
malah menikahi gadis-gadis cantik, berbeda dengan yang dilakukan 
Rasul SAW. Ini terjadi dimana-mana sampai sekarang. 

Jika cara halus tidak mempan menghentikan laju dakwah Islam 
yang dilakukan para pejuang dakwah, maka barulah kaum kuffar 
melancarkan cara-cara kekerasan yakni dengan teror, ancaman, 
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intimidasi, dan bahkan dengan pembunuhan yang bisa dilakukan 
dengan menggelar peperangan atau pembunuhan secara diam-diam. 
Semua ini masih dilakukan kaum kuffar sampai sekarang di mana pun 
mereka berada. 

Demikianlah, cara pertama ternyata tidak mampu membuat Rasul 
SAW dan para sahabat goyah. Dengan intimidasi dan teror pun ternyata 
tidak mempan. Akhirnya kenyataan ini membuat kaum kafir Quraisy 
memakai jalan terakhir, yakni peperangan. 

Dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, kaum kafir Quraiys 
melakukan pemboikotan total terhadap Rasul SAW dan para 
sahabatnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan 
hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abdil-Muththalib. 

Pengumuman itu berisi: ―Barang siapa yang setuju dengan agama 
Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang 
masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari 
mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan 
hubungan dengannya: Tidak boleh menikah dengannya atau 
menikahkan dari mereka, dan Tidak boleh berjual beli (muamalah) 
dengan mereka.‖ 

Untuk memberi pesan kepada umat Islam bahwa sikap mereka 
sungguh-sungguh, maka pengumuman itu ditempelkan di salah satu 
sudut Ka‘bah. 

Bahkan salah seorang tokoh Quraisy, Abu Lahab, mendatangi para 
pedagang di pasar dan berkata lantang: ―Wahai para pedagang! 
Naikkan hargamu kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga 
mereka tidak bisa membeli apapun, kalian semua sudah mengetahui 
kekayaanku, dan kalian sudah tahu bahwa saya akan menepati janjiku, 
saya akan mengganti dagangan kalian semua, tidak akan ada kerugian 
atas kalian.‖ 

Dengan  sendirinya,  tatkala  melihat keuntungan yang pasti ada di 
depan matanya, maka para pedagang pun menaikkan harga barang 
dagangannya berlipat-lipat sehingga tidak bisa dijangkau oleh kaum 
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Muslimin. Lalu para pedagang itu menutup kedainya dan berbondong-
bondong ke rumah Abu Lahab. Semua barang dagangan mereka dibeli 
oleh Abu Lahab dengan harga yang berlipat. Para pedagang itu pulang 
ke rumah dengan hati yang berbunga-bunga. 

Namun sebaliknya, para sahabat Nabi SAW pulang ke rumah 
dengan tangan hampa. Anak dan istrinya pun diberitahu jika semua 
dagangan di pasar telah diborong oleh Abu Lahab. Maka seluruh 
sahabat Nabi SAW, istri, dan anak-anaknya pun harus menahan lapar 
berhari-hari. Walau demikian para pejuang Islam ini tetap dalam 
keimanannya yang teguh, tidak goyah sedikit pun untuk meminta 
keringanan atau bahkan berunding dengan kaum musyrikin Quraiys. 

Tidak ada musyarokah atau koalisi dengan kezaliman, demikian 
keteguhan umat Islam generasi pertama ini. Di dalam sujud-sujud 
panjangnya, Rasul SAW dan para sahabat ini memanjatkan doa agar 
Allah SWT menurunkan rahmat-Nya. Hanya kepada Allah SWT mereka 
meminta dan berharap, tidak kepada yang lain. 

Di tengah penderitaan inilah Allah SWT akhirnya menundukkan 
hati sebagian tokoh Quraiys, diantaranya adalah Hisyam bin Amr. Dia 
diam-diam membawa unta-untanya yang penuh membawa makanan di 
malam hari ke wilayah perkampungan Bani Hasyim dan Bani 
Muththalib. Ketika sudah dekat, ia lepaskan kendali untanya dan dihela 
agar berjalan masuk perkampungan kaum Muslimin. Di lain hari, 
Hisyam bin Amr juga melepaskan unta-untanya di malam hari dengan 
membawa pakaian dan segala barang yang dibutuhkan kaum Muslimin. 

Orang-orang Arab yang mengikuti Nabi SAW saat itu sebenarnya 
tidak saja terdiri dari umat Islam, namun yang masih dalam kekafiran 
pun ikut. Saat itu Bani Hasyim dan Bani Muththalib, para pengikut 
Rasulullah SAW, belum semuanya bersyahadat. Namun walau 
demikian, mereka ikut dengan Rasulullah SAW dan bersama-sama 
berlindung dari penindasan kaum musyrikin Quraisy. Mereka yang 
masih kafir bergabung dengan motivasi kesukuan, sedang yang Muslim 
tentu dengan motivasi akidah. 

Boikot  total  kaum  musyrikin  Quraiys  berlangsung  selama tiga  
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tahun. Hal ini mengakibatkan para pengikut Rasul SAW sampai 
memakan daun-daunan untuk bisa bertahan hidup. 

Allah SWT Maha Pembolak-balik hati setiap mahluk-Nya. 
Demikian yang terjadi pada Hisyam bin Amr. Tokoh yang dimuliakan 
kaum Quraiys ini akhirnya luluh melihat keteguhan Rasul SAW dan 
para sahabatnya menahan penderitaan demi akidah tauhid. 

Diam-diam Hisyam bin Amr menemui orang yang diyakininya 
sepakat dengan dirinya. Dia menemui Zuhair bin Abi Umayyah bin Al 
Mughirah, dan berkata, ―Wahai Zuhari, relakah kamu makan makanan, 
berpakaian, dan menikah, sementara paman dan bibimu dalam keadaan 
yang kamu tahu, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah atau 
dinikahi. Sedang aku bersumpah dengan nama Allah: Bahwa kalau 
paman bibinya Abul Hakam bin Hisyam (Abu Jahal), kau ajak seperti 
yang aku sampaikan kepadamu, mereka tidak akan pernah mau 
menerimanya.‖ Zuhair menjawab, ―Celaka sekali wahai Hisyam, lalu 
apa yang bisa kita lakukan? Aku hanyalah seorang diri. Demi Allah, jika 
ada orang lain bersama dengan kami, maka kami akan cabut embargo 
ini.‖ Hisyam bin Amr menjawab, ―Aku menemukan orang lain.‖ Zuhari 
bertanya, siapakah dia? Hisyam menjawab bahwa dialah orangnya. 
Merasa belum cukup kuat, Zuhair berkata, ―Cari seorang lagi, sehingga 
kita bertiga.‖ 

Lalu Hisyam menemui Muth‘im bin Adiy, dan menyampaikan apa 
yang disampaikannya pada Zuhair bin Umayyah. Muth‘im pun 
menyuruhnya untuk mencari orang keempat. Akhirnya Hisyam 
menemui Abul Buhturiy bin Hisyam dan menyuruhnya untuk mencari 
orang kelima. Lalu bergabunglah Zam‘ah bin Al-Aswad bin Al-
Muththalib. 

Lantas, kelima orang ini sepakat untuk menggelar pertemuan di 
malam hari di sebuah bukit di Mekah. Dalam musyawarah itu mereka 
sepakat untuk membatalkan kesepakatan boikot. Pagi harinya, Zuhair 
bin Umayyah mengelilingi Ka‘bah sebanyak tujuh kali, lalu dia berdiri 
menghadap orang-orang di sekitarnya dan berseru lantang, ―Wahai 
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warga Mekah, apakah kita makan, memakai pakaian sementara Bani 
Hasyim mati kelaparan, tidak boleh jual beli, demi Allah saya tidak 
akan duduk sehingga pengumuman embargo yang zhalim ini dirobek!‖ 

Abu Jahal yang melihat kejadian tersebut berkata, ―Bohong kamu, 
demi Allah, pengumuman itu tidak boleh dirobek!‖ Dengan berani 
Zam‘ah bin Al-Aswad maju ke depan dan berkata, ―Engkau, demi 
Allah, lebih pendusta, kami tidak pernah menyetujuinya sejak engkau 
menulisnya.‖  

Abul Buhturiy pun maju dan berkata, ―Benar Zam‘ah, kami tidak 
pernah setuju pengumuman itu dan tidak pernah mengakuinya.‖ Lalu 
Muth‘im bin ‗Adiy mengatakan, ―Kalian berdua benar, dan bohong 
orang yang mengatakan selain yang kalian berdua katakan. Kami 
berlepas diri darinya dan tulisan yang ada di dalamnya.‖ Hisyam bin 
Amr pun menguatkan sahabt-sahabatnya.  

Melihat kelima orang yang berani itu, Abu Jahal tersenyum sinis, 
―Ini pasti sudah diputuskan di malam hari, kalian telah bermusyawarah 
tentang hal ini di luar tempat ini.‖ 

Muth‘im bin Adiy tanpa gentar berdiri dan maju mendekati 
tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya. 

Dia begitu kaget lantaran pengumuman itu sudah dimakan tanah 
kecuali kalimat ‗Bismikallahumma‘ yang menjadikan kebiasaan orang 
Arab saat menulis surat. Allah SWT telah memerintahkan tanah, sebagai 
tentaranya, untuk memakan pengumuman yang menempel di Ka‘bah 
itu dan menyisakan nama-Nya. 

Melihat ini semua, warga Mekkah pun geger. Pemboikotan 
terhadap Rasul SAW dan para pengikutnya pun berakhir dengan 
kemenangan di pihak al-haq. 

 

Gerakan Boikot Produk Zionis  

Gerakan  boikot  produk  pro Zionis-Israel adalah hal yang mudah. 
Semua sisi, seluk beluk tentang aksi ini, termasuk daftar produk apa saja 
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yang dimasukkan dalam kategori ―haram dibeli oleh umat Islam dan 
siapa pun yang peduli dengan kemanusiaan‖ bisa dilihat di 
http://www.inminds.co.uk/boycott-israel.php. 

Sebuah buku yang ditulis Rizki Ridyasmara berjudul “Boikot 
Produk Pro Israel!: Melawan Zionis dari Dalam Rumah” (Pustaka Alkautsar; 
Februari 2009) pun secara detil ikut memuat semua aspek tentang 
gerakan ini. 

Jika di hari ini, di hari ketika kebiadaban Zionis-Israel sudah begitu 
terang dan jelas di mata seluruh dunia, maka jika Anda masih saja 
enggan untuk ikut dalam gerakan dunia untuk menolong rakyat 
Palestina di Jalur Gaza, dan jika Anda masih saja mau membeli produk 
yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan donatur Zionis-Israel, jika 
Anda masih saja mau menginap atau menyewa hotel, resort, bungalow, 
dan sebagainya yang milik Zionis-Yahudi (tentunya juga berarti 
mengalirkan uang Anda ke kantong perusahaan Zionis-Israel), maka 
dengan sendirinya, sadar atau pun tidak, mengakui atau pun 
menolaknya, Anda adalah sekutu bagi Zionis-Israel dan musuh bagi 
warga Gaza. 

...Jika di hari ini kebiadaban Zionis-Israel sudah begitu terang dan 
jelas di mata seluruh dunia, apakah Anda masih mau membeli produk 
yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan donatur Zionis-Israel?... 

Islam telah begitu jelas dan terang memberikan panduan bagi 
umat Muslim untuk menghancurkan kezaliman. Jika tidak bisa dengan 
tangan (sikap dan perbuatan), maka lakukanlah dengan tulisan, dan jika 
tidak juga maka lawanlah dengan hatimu. Dan melawan kezaliman 
dengan hati merupakan bentuk selemah-lemahnya iman. 

Saudaraku, apakah kalian sudi dikatakan memiliki iman yang 
lemah? Tentu saja tidak. 

Sebab itu, lawanlah kezaliman dengan sikap dan perbuatan yang 
nyata. Bergabunglah dengan karavan besar ini untuk bersama-sama 
menghancurkan Zionis-Israel, dan bukan bergabung dengan karavan 
besar untuk menolong eksistensi Zionis-Israel! [voa islam] 

http://www.inminds.co.uk/boycott-israel.php
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PERKEMBANGAN KOMUNISME 

DI INDONESIA 

 

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme 
dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap 
kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan 
individu pemilik dan mengesampingkan buruh. 

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. 
Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh 
dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat 
pula disebut ―Marxisme-Leninisme‖. 

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran 
Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai 
dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika 
bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran 
Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya 
bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan 
komunisme menjadi ―tumpul‖ dan tidak lagi diminati. 

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem 
sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas 
individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan 
dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. 
Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan 
karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
http://id.wikipedia.org/wiki/Marxisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_komunis&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perburuhan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme


Menguak Pluralisme dan Komunisme 

 
104 

Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada 
rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi 
rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. 

Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya 
Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu 
komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke 
negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham 
komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. 

 

Indonesia dan Komunisme 

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja 
PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi 
kenyataan setelah terjadinya pelanggaran HAM super berat dan 
pembantaian manusia secara sia-sia oleh tentara dan kelompok-
kelompok agama terhadap orang-orang yang dicurigai dan dituduh 
mempunyai hubungan dengan PKI pada pertengahan tahun 1960-an. 
Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga 
Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun 
belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta 
jiwa manusia dibantai di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 
September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara 
Indonesia. 

Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-
kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif 
di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai 
karena masih dilarang oleh pemerintah. 

 

Kematian Komunisme 

Banyak orang yang mengira komunisme ‗mati‘ dengan bubarnya 
Uni Soviet di tahun 1991. Namun Komunisme yang murni belum 
pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam 
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bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara komunis lainnya). Dan 
walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di 
seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar 
dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah 
dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di 
Nicaragua. 

 

Partai Komunis Indonesia 

Palu Arit sebagai Lambang PKI dan semua partai komunis di 
seluruh dunia. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di 
Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah 
berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial 
Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada 
tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi 
pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI 
dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, 
dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa 
pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain 
bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto 
(dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan 
anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. 

 

Latar Belakang Sejarah 

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk 
Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische 
Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). 
Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua 
partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) 
dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda.  

Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam 
bahasa Belanda, ―Het Vrije Woord‖ (Kata yang Merdeka). Editornya 
adalah Adolf Baars. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunis
http://id.wikipedia.org/wiki/1926
http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Madiun
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_G30S
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://id.wikipedia.org/wiki/CIA
http://id.wikipedia.org/wiki/Henk_Sneevliet
http://id.wikipedia.org/wiki/Henk_Sneevliet
http://id.wikipedia.org/wiki/1914
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indische_Sociaal-Democratische_Vereeniging&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indische_Sociaal-Democratische_Vereeniging&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Baars&action=edit


Menguak Pluralisme dan Komunisme 

 
106 

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan 
Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, 
dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga 
pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat 
berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan 
Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di 
Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok 
reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, 
yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia. 

Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam 
bahasa Melayu, ―Soeara Merdika‖. 

Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi 
Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. 
Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara 
dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah 
―Pengawal Merah‖ dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah 
mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu 
memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di 
Indonesia saat itu, dan membentuk dewan soviet. Para penguasa 
kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para 
pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para 
pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi 
hukuman penjara hingga 40 tahun. 

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara 
bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah 
terbitan yang lain, Soeara Ra‘jat. Setelah sejumlah kader Belanda 
dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan 
Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari 
mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pada 
1919, ISDV hanya mempunyai 25 orang Belanda di antara anggotanya, 
dari jumlah keseluruhan kurang dari 400 orang anggota. 
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Pembentukan Partai Komunis 

Pada Kongres ISDV di Semarang (Mei 1920), nama organisasi ini 
diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaun diangkat 
sebagai ketua partai. 

PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian 
dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai ini pada 
kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. 

Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah 
menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). 

 

Pemberontakan 1926 

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan 
pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatra Barat. PKI 
mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini 
dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang 
dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, 
umumnya kader-kader partai, dikirim ke boven Digul, sebuah kamp 
tahanan di Papua.[2] Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. 
Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran 
pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum 
komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan 
Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. 

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak 
menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang 
dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari 
pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam 
gerakannya di bawh tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di 
Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya 
Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di 
antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi 
nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada 
di dalam kontrol PKI.  
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Setelah Kemerdekaan: Bangkit Kembali 

Setelah pemerintahan Jepang menyerah kalah kepada Tentara 
Sekutu pada 1945, PKI muncul kembali di panggung politik Indonesia 
dan ikut serta secara aktif dalam perjuangan untuk merebut 
kemerdekaan nasional. Banyak satuan-satuan bersenjata yang berada di 
bawah kontrol ataupun pengaruh PKI. Meskipun milisi-milisi PKI 
memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap Belanda, 
Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya 
akan mengancam posisinya. Lain daripada itu, perkembangan PKI 
dirasakan sangat mengancam kelompok-kelompok kanan dalam dunia 
politik Indonesia, maupun Amerika Serikat. 

 

Peristiwa Madiun 1948 

Pada Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis 
Indonesia membentuk sebuah front bersama, yaitu Front Demokratis 
Rakjat. Front ini tidak bertahan lama, namun unsur-unsur kiri Psi 
kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat ini milisi-milisi Pesindo 
berada di bawah kontrol PKI. 

Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah 
mengembara selama 12 tahun di Uni Soviet. Politbiro PKI dibentuk 
kembali, dengan pemimpinnya antara lain Dipa Nusantara Aidit, M.H. 
Lukman dan Njoto. 

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville (1948), banyak 
satuan-satuan bersenjata republiken yang kembali dari daerah-daerah 
konflik. Hal ini memberikan rasa percaya diri di kalangan kelompok 
sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI 
secara militer. Satuan-satuan gerilya dan milisi yang berada di bawah 
pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun, 
sekelompok militer yang dipengaruhi PKI yang menolak perintah 
perlucutan senjata tersebut dibunuh pada bulan September tahun yang 
sama. Pembunuhan ini menimbulkan pemberontakan bersenjata. Hal ini 
menimbulkan alasan untuk menekan PKI. Sumber-sumber militer 
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menyatakan bahwa PKI telah memproklamasikan pembentukan 
―Republik Soviet Indonesia‖ pada 18 September 1948 dengan Musso 
sebagai presidennya dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menterinya. 
Pada saat yang sama PKI menyatakan menolak pemberontakan itu dan 
menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Pemberontakan ini ditindas 
oleh pasukan-pasukan republik, dan PKI kembali mengalami masa 
penindasan. Pada 30 September Madiun berhasil dikuasai oleh pasukan-
pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Beribu-ribu kader partai 
dibunuh dan 36.000 orang dipenjarakan. Di antara mereka yang 
dibunuh termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober dengan alasan 
bahwa ia berusaha melarikan diri dari penjara. Amir Sjarifuddin, tokoh 
Partai Sosialis Indonesia, pun dibunuh pada peristiwa berdarah ini. 
Aidit dan Lukman mengungsi ke Republik Rakyat Tiongkok. Namun 
PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Pada 1949 partai ini mulai 
dibangun kembali. 

 

Bangkit Kembali 

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan 
organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 
1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah 
pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti 
kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Adit dan 
kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti 
Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai 
pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia 
lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat 
cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 
1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959.  

Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan 
militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di 
Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di 
bawah tanah untuk sementara waktu. 
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Pemilu 1955 

Pada pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% 
dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi 
yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi di Dewan Konstituante. 

Perlawanan terhadap kontrol Belanda atas Papua merupakan 
masalah yang seringkali diangkat oleh PKI selama tahun 1950-an. 

Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada 
bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-
pemilihan di kota-kota. Pada September tahun yang sama, Masjumi 
secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang.[5] 

Pada 3 Desember, serikat-serikat buruh, yang pada umumnya 
berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-
perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas 
perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan 
para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan 
diri sebagai sebuah partai nasional. 

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya kudeta yang dilakukan 
oleh kekuatan-kekuatan pro Amerika Serikat di kalangan militer dan 
politik sayap kanan. Para pemberontak, yang berbasis di Sumatra dan 
Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari terbentuknya Pemerintah 
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut 
revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-
wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-
upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini, termasuk 
pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Pemberontakan ini pada 
akhirnya berhasil dipadamkan. 

Pada 1959 militer berusaha menghalangi diselenggarakannya 
kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan 
jadwal, dan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan sambutannya. 
Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom, yang merupakan 
singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan 
demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno 
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dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom 
secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-
kelas. 

Meskipun PKI mendukung Sukarno, ia tidak kehilangan otonomi 
politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang 
tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat 
sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI 
ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas 
perintah Soekarno. 

Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai 
Komunis Malaya menolaknya. 

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang 
mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di 
luar Uni Soviet dan RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam 
sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh 
Seluruh Indonesia), Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia 
(BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Himpunan Sarjana 
Indonesia (HSI). Menurut perkiraan, seluruh anggota partai dan 
organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin 
mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia. 

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para 
pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. 
Pada bulan April, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, 
pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan 
tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan 
sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan 
oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan 
pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI 
yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam 
pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukan Britania dan 
Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaya, lalu 
bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian, kebanyakan 
dari  mereka  ditangkap  begitu  tiba.  Kebanyakan  dari  satuan-satuan  
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tempur PKI aktif di wilayah perbatasan di Kalimantan. 

Pada Januari 1954, PKI mulai menyita hak milik Britania 
kepunyaan perusahaan-perusahaan Britania di Indonesia. 

 

Genosida 

Dengan alasan ‗keterlibatan PKI dalam G30S‘, partai ini dilarang 
oleh Pangkopkamtib Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966, setelah 
mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. 

 

Setelah itu bermula sebuah sejarah hitam bangsa Indonesia di 
mana ribuan orang tak bersalah — terutama di pulau Jawa dan Bali — 
dibantai secara sia-sia karena dituduh komunis. 

 

Menurut beberapa sumber antara 500.000 jiwa sampai 2 juta jiwa 
tewas dibunuh. Ribuan lainnya mendekam di penjara atau dibuang ke 
pulau Buru. 

 

Sebuah upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang diprakarsai oleh 
(mantan) presiden Gus Dur, ketika ia masih menjabat sebagai presiden 
diprotes beberapa partai, terutama yang berlatar belakang agama di 
Indonesia. Usul rekonsiliasi oleh Gus Dur telah membuka kesempatan 
bagi orang-orang yang masih percaya pada ideologi berhaluan kiri 
untuk kembali aktif dalam politik Indonesia. 

Peristiwa Madiun “Dialihkan dari Pemberontakan PKI 
Madiun”  

 

Peristiwa Madiun (atau Madiun Affairs) adalah sebuah konflik 
kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 
1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet 
Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh 
Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula 
oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pangkopkamtib
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://id.wikipedia.org/wiki/12_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1966
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Buru
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekonsiliasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitasi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Gus_Dur


Dibalik Film-Film Hanung Bramantyo 

 
113 

Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan 
Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah disebut sebagai 
pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru 
peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI.  

 

Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat 
yang ada di Madiun yang tidak baik itu tokoh sipil maupun militer di 
pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.  

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak 
merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya 
adalah rekayasa pemerintah Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde 
Lama)  
 

Tawaran Bantuan Dari Belanda  
 

Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura 
menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut, 
namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. 
Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda akan 
segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total 
terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok 
kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan 
untuk menghadapi Pemerintah RI, yang dituduh telah cenderung 
berpihak kepada AS.  

Latar belakang  

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 
muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka, 
termasuk golongan kiri dan golongan Sosialis. Selain tergabung dalam 
Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga 
terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi 
Patuk, yang diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta.  

Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan 
sipil seperti D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian 
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juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, 
antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade 
III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi III. 
Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden 
RI), Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten 
Untung Samsuri  

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno, Wakil Indonesia di Praha, 
Musso, kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus, Musso tiba di 
Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai 
Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan 
bergabung dengan Musso, a.l. Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. 
Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dll.  

Aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-
masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak 
perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di 
Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Tanggal 10 
September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM 
Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. 
Ke 3 orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan.  

Demikian juga DR. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan 
dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang 
melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. 
Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang 
berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota 
Madiun.  

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI, 
termasuk Wakil Presiden Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat 
untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan 
doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan 
Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara 
jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya 
akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam 
permainan  kartu  domino.  Oleh  karena  itu,  dia  sangat  gigih  dalam  
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memerangi komunis di seluruh dunia.  

Kemudian pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di 
hotel "Huisje Hansje" Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh 
Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem 
(anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak 
Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), 
Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam 
Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan 
dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan bahwa Pemerintah 
Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal 
pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, 
Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk 
kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler 
pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah 
anggota Central Intelligence Agency – CIA  

Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 
1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya 
Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun 
Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa 
pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) 
dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk sebagai 
perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat.  

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang 
disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, 
untuk memilih: Musso atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik 
bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs 
(Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru kemudian dinyatakan 
sebagai pemberontakan PKI.  
 

Akhir konflik  

Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: 
Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot 
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Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II 
(Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari 
Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari 
Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi 
Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan 
Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.  

Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, 
bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso 
dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan 
pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.  

 

Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai 
seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan 
pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di 
Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan 
pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga 
tidak dapat segera ditangkap.  

Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan 
pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas 
pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, 
mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas 
perintah Kol. Gatot Subroto. 

 
Jejak Hitam Pemberontakan PKI Madiun  

Tak dapat dipungkiri, musuh utama PKI adalah umat Islam, 
terutama para kiainya. Kiai dianggap sebagai musuh karena memiliki 
ribuan pengikut (jamaah) yang setia.  

Salah satu unsur umat Islam yang juga paling dibenci PKI adalah 
Masyumi. Hal ini diungkapkan oleh KH Roqib, salah seorang korban 
kebiadaban PKI Madiun 1948 yang masih hidup. Kini KH Roqib adalah 
imam besar Masjid Jami‘ Baitussalam Magetan.  

Sebagai  salah  seorang  kiai yang juga tokoh Masyumi, Roqib pun  
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menjadi sasaran yang harus dilenyapkan. Dia diculik PKI sekitar pukul 
03.00 dini hari pada tanggal 18 September 1948, tak lama setelah PKI 
merebut kota Madiun. Sebanyak 12 orang anggota PKI berpakaian 
hitam dengan ikat kepala merah menciduk Roqib di rumah 
kediamannya di kampung Kauman, Magetan. Dini hari itu juga dia 
dibawa ke Desa Waringin Agung dan disekap di sebuah rumah warga.  

Di sebuah dusun bernama Dadapan yang termasuk dalam wilayah 
Desa Bangsri Roqib diseret oleh beberapa orang ke sebuah lubang di 
tengah ladang. Ketika akan disembelih di depan lubang, tiba-tiba Roqib 
mengingat pelajaran pencak silat yang diperolehnya. Seketika itu dia 
menghentakkan kakinya dan meloncat lari ke kebun singkong.  

Begitu lolos, Roqib bersembunyi diantara rerimbunan semak 
belukar hingga siang hari. Naas, siang itu pula dia ditemukan kembali 
oleh anggota PKI yang mengejarnya. Roqib pun tertangkap dan diikat 
lagi, lalu disiksa sepanjang jalan dari Desa Bangsri hingga pabrik gula 
Gorang-gareng.  

Di pabrik gula Gorang-gareng, Roqib disekap dalam sebuah loji 
(rumah-rumah besar untuk asrama karyawan). Di dalam loji terdapat 
banyak kamar dengan berbagai ukuran.  

―Ketika saya datang ke loji itu, kamar-kamarnya sudah penuh 
dengan tawanan. Satu kamar ukuran 3 x 4 meter diisi kurang lebih 40-45 
orang. Bersama 17 orang lainnya, saya dimasukkan ke dalam salah satu 
kamar yang terdapat di ujung loji,‖ tutur Roqib.  

PKI kemudian menembaki loji tempat Roqib dan tawanan lainnya 
disekap lebih dari satu jam lamanya. Tubuh-tubuh yang terkena peluru 
langsung terkapar di lantai bersimbah darah. PKI tidak mempedulikan 
teriakan histris para korban yang terkena peluru. Mereka terus saja 
melakukan tembakan. Diantara belasan orang yang ada di dalam loji, 
hanya Roqib dan Salis, serta seorang tentara bernama Kafrawi, yang 
selamat.  

Menurut guru ngaji ini, setiap habis menembak, pistol yang 
digunakan PKI itu tidak bisa menembak lagi, tapi harus dikokang dulu. 
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―Saya bisa selamat dari tembakan karena memperhitungkan jeda waktu 
antara tiap tembakan sambil bersembunyi di bawah jendela. Kalau 
tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin saya selamat,‖ kata Roqib getir.  

Beberapa saat kemudian tentara Siliwangi datang menjebol pintu 
loji dengan linggis. Suasana sudah mulai sepi karena PKI telah 
melarikan diri, takut akan kedatangan pasukan Siliwangi. ―Ruangan 
tempat saya disekap itu benar-benar banjir darah. Ketika roboh dijebol 
dan jatuh ke lantai, pintu itu mengapung di atas genangan darah. 
Padahal, ketebalannya sekitar 4 cm. Darah yang membanjiri ruangan 
mencapai mata kaki,‖ tutur Roqib.  

Selain KH Roqib, terdapat beberapa ulama dan pimpinan 
pesantren di sekitar Magetan dan Madiun yang jadi korban kebiadaban 
PKI. Diantaranya adalah KH Soelaiman Zuhdi Affandi (Pimpinan 
Pesantren Ath-Thohirin, Mojopurno), KH Imam Mursjid (Pimpinan 
Pesantren Sabilil Muttaqin, Takeran), KH Imam Shofwan (Pimpinan 
Pesantren Thoriqussu‘ada, Rejosari Madiun), serta beberapa kiai 
lainnya.  

Pesantren Ath-Thohirin yang diasuh oleh KH Soelaiman Zuhdi 
Affandi terletak di Desa Selopuro, Magetan. Pesantren yang 
mengajarkan ilmu thariqat ini sejak zaman penjahan Belanda maupun 
Jepang, telah menjadi pusat gerakan perlawanan. Di pesantren inilah 
para generasi muda disiapkan dan dilatih perang oleh Soelaiman. 
Soelaiman gugur menjadi korban keganasan PKI pada pemberontakan 
tahun 1948, mayatnya ditemukan di sumur tua Desa Soco.  

Menurut R Bustomi Jauhari, cucu KH Soelaiman Zuhdi Affandi 
yang kini menjadi pimpinan Pesantren Ath-Thohirin, KH Soelaiman 
tertangkap pada waktu itu karena santrinya sendiri yang menjadi mata-
mata PKI.. Kemana pun sang kiai pergi, PKI pasti tahu. ―Keluarga besar 
kami sangat berduka atas kematian kakek. Dari seluruh keluarga kami 
ada sebelas orang yang dibunuh PKI. Dan kebanyakan mereka adalah 
kiai,‖ ujar Bustomi.  

Penangkapan KH Soelaiman Affandi terjadi dua hari setelah PKI 
mengkudeta pemerintahan yang sah, tepatnya pada tanggal 20 
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September 1948. Ketika itu Soelaiman sedang bertandang ke Desa 
Kebonagung kemudian diculik.  

Setelah ditahan di penjara Magetan selama empat hari, KH 
Soelaiman beserta tawanan lainnnya, diangkut dengan gerbong kereta 
lori ke loji Pabrik Gula Rejosari di Gorang-gareng. Dari Gorang-gareng, 
para tawanan ini kembali diangkut dengan lori menuju Desa Soco dan 
dihabisi di sana.  

Salah seorang menantu KH Soelaiman Affandi bernama Surono 
yang juga dibawa lori ke Desa Soco termasuk orang yang mengetahui 
bagaimana kejamnya PKI dalam menyiksa dan membunuh Kiai 
Soelaiman di sumur tua desa Soco.  

Menurut Surono, sebagaimana dituturkan Bustomi, PKI berulang 
kali menembak Kiai Soelaiman, namun tidak mempan. Begitu pula 
ketika dibacok pedang, Kiai Soelaiman hanya diam saja, lecet pun tidak. 
Setelah putus asa, algojo PKI akhirnya membawa Soelaiman ke bibir 
sumur lalu menendang punggungnya dari belakang. Tubuh Soelaiman 
yang tinggi besar itu terjerembab di atas lubang sumur yang tidak 
seberapa lebar.  

Anggota PKI kemudian memasukkan tubuh Kiai Soelaiman secara 
paksa ke dalam sumur. Begitu menimpa dasar sumur, Kiai Soelaiman 
berteriak lantang menyebut asma Allah, ―laa ilaaha illallah, kafir 
laknatullah,‖ secara berulang-ulang dengan nada keras. ―Teriakan itu 
membuat PKI kian kalap dan melempari Soelaiman dengan batu,‖ tutur 
Surono.  

Surono yang akan dibunuh namun ditunda terus karena dianggap 
paling muda, akhirnya tercecer di barisan belakang. Setelah kelelahan 
mengeksekusi puluhan orang dalam sumur tua itu, algojo PKI 
menyerahkan Surono kepada salah seorang anggota PKI yang lain.  

Tak dinyana, ternyata anggota PKI yang akan membunuh Surono 
itu adalah temannya semasa sekolah dulu. Oleh temannya, Surono 
dibawa ke tempat gelap lalu dilepaskan. Setelah bebas, Surono kembali 
ke   Mojopurno   dan  melaporkan   kejadian   yang  dia   alami  kepada  
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keluarga besar KH Soelaiman Affandi.  

Salah satu ulama yang juga pimpinan pesantren yang menjadi 
musuh utama PKI pada waktu itu adalah KH Imam Mursjid, pimpinan 
Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Takeran, Magetan. Sebagai pesantren 
yang berwibawa di kawasan Magetan, tak heran jika PKI, segera 
mengincar dan menculik pimpinannya bersamaan dengan 
dideklarasikannya Republik Soviet Indonesia di Madiun.  

Selain sebagai pimpinan pesantren, KH Imam Mursjid juga dikenal 
sebagai imam Thariqah Syatariyah. Selain itu PSM juga menggembleng 
para santri dengan latihan kanuragan dan spiritual.  

Pada 18 September 1948, tepatnya seusai shalat Jumat, KH Imam 
Mursjid didatangi tokoh-tokoh PKI. Salah seorang tokoh PKI itu 
bernama Suhud yang mengajak Kiai Mursjid keluar dari mushola kecil 
di sisi rumah seorang warga pesantren bernama Kamil. Imam Mursjid 
akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia. 
Kepergian KH Imam Mursjid bersama orang-orang PKI itu tentu saja 
merisaukan warga pesantren. Menurut mereka, Kiai Imam Mursjid 
tidak akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI.  

Di depan pendapa pesantren, KH Imam Mursjid dinaikkan ke atas 
mobil. Mobil itu pun melaju meninggalkan PSM diiringi kecemasan 
para santri dan warga pesantren yang lain. Kepergian KH Mursjid yang 
begitu mudah itu bukannya tanpa alasan. PSM telah dikepung oleh 
ratusan tentara PKI. Bisa jadi Kiai Mursjid tidak mau mengorbankan 
santrinya dan warga pesantren sehingga memilih mau ‗berunding‘ 
dengan PKI.  

Ternyata, kepergian Kiai Mursjid itu adalah untuk selama-
lamanya, ia tidak pernah kembali lagi ke pesantrennya. Begitu terjadi 
pembongkaran lubang-lubang pembantaian PKI di sumur Desa Soco 
maupun di beberapa tempat lainnya, mayat Kiai Mursjid tidak 
ditemukan.  

Dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri pun, nama Kiai Mursjid 
tidak tercantum sebagai korban yang telah dibunuh. Tak heran, jika 
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santri dan warga PSM masih percaya bahwa KH Imam Mursjid masih 
hidup hingga saat ini, namun entah berada dimana.  

Ulama atau pimpinan pesantren yang menjadi korban keganasan 
PKI di Madiun adalah KH Imam Shofwan, pimpinan Pondok Pesantren 
Thoriqussu‘ada, Desa Selopuro, Kecamatan Kebonsari. Salah seorang 
putra KH Imam Shofwan bernama KH Muthi‘ Shofwan yang kini 
mengasuh Pesantren Thoriqussu‘ada mengungkapkan, ayahnya 
ditangkap PKI bersama dengan dua orang kakaknya, yakni KH Zubeir 
dan KH Bawani.  

Penangkapan itu terjadi sehari setelah kepulangan Muthi‘ Shofwan 
dari rumah kosnya di Madiun. Sebagai murid salah satu SMP di 
Madiun, Muthi‘ tiap minggu pulang ke Selopuro, biasanya tiap hari 
Kamis malam Jumat. ―Ketika tiba di rumah pada waktu itu, ayah saya 
(KH Imam Shofwan) beserta dua kakak saya telah ditangkap oleh PKI. 
Ibu saya bilang bahwa ayahmu pergi dibawa orang naik dokar,‖ tutur 
KH Muthi‘ mengingat kejadian itu.  

Beberapa hari kemudian dia mendengar berita bahwa ayah dan 
dua kakaknya itu ditahan di desa Cigrok (sekarang Kenongo Mulyo). 
―Mas Zubeir dan rombongannya sekitar delapanbelas orang, pada 
malam Jumat itu, telah dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam 
sebuah sumur. Karena Mas Zubeir agak sulit dibunuh, maka PKI 
dengan paksa menceburkannya ke dalam sumur dan menimbunnya 
dengan batu,‖ ujar Muthi‘. 

Pada malam yang sama, ayahnya dan Kiai Bawani serta beberapa 
tawanan lainnya dibawa ke Takeran. Esoknya, para tawanan ini 
dipindah lagi ke Pabrik Gula Gorang-gareng lalu dibawa kembali ke 
Desa Cigrok. Di sebuah sumur tua yang tidak terpakai lagi, KH Imam 
Shofwan yang saudara kandung KH Soelaiman Affandi itu (pengasuh 
pesantren Ath-Thohirin, Mojopurno, Magetan) dan Kiai Bawani 
dibunuh dan dimasukkan ke dalamnya.  

Rupanya, ketika dimasukkan ke dalam sumur, KH Imam Shofwan 
dan Kiai Bawani masih hidup. KH Imam Shofwan bahkan sempat 
mengumandangkan adzan yang diikuti oleh puteranya. Melihat 
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korbannya masih belum mati di dalam sumur, algojo-algojo PKI tidak 
peduli. Mereka melempari korban dengan batu lantas menimbunnya 
dengan jerami dan tanah.  

 

Pada tahun 1963 jenazah para korban kebiadaban PKI yang 
terkubur di sumur tua Desa Cigrok digali, lalu dipindahkan ke Taman 
Makam Pahlawan, Magetan. Jadi sejak tahun 1948 hingga 1963, jenazah 
para korban PKI masih tertimbun dalam sumur itu.  

Menghabisi ulama dan umat Islam memang keinginan kuat PKI, 
karena ulama dianggap sebagai penghalang berkembangnya ideologi 
mereka. Komunis sangat anti pada Islam, oleh karena itu jangan 
dibiarkan bangkit lagi.  
 

Lubang Pembantaian  

Di antara kegemaran PKI yang terkenal adalah membantai para 
korbannya di sumur tua, kemudian ditimbun dengan tanah. Di 
sejumlah tempat di Magetan dan Madiun, terdapat beberapa sumur-
sumur tua yang menjadi tempat pembantaian.  

 
Sumur Tua Desa Soco  

Soco adalah sebuah desa kecil yang terletak hanya beberapa ratus 
meter di sebelah selatan lapangan udara Iswahyudi. Desa Soco 
termasuk dalam wilayah Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. 
Dalam peristiwa berdarah pemberotakan PKI tahun 1948, Soco memiliki 
sejarah tersendiri.  

Di desa inilah terdapat sebuah sumur tua yang dijadikan tempat 
pembantaian oleh PKI. Ratusan korban pembunuhan keji yang 
dilakukan PKI ditimbun jadi satu di lubang sumur yang tak lebih dari 
satu meter persegi itu.  

Letak Soco yang strategis dan dekat dengan lapangan udara dan 
dipenuhi tegalan yang banyak sumurnya, menjadikan kawasan itu 
layak dijadikan tempat pembantaian. Apalagi desa ini juga dilewati rel 
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kereta lori pengangkut tebu ke Pabrik Gula Glodok, Pabrik Gula 
Kanigoro dan juga Pabrik Gula Gorang-gareng. Gerbong kereta lori dari 
Pabrik Gula Gorang-gareng itulah yang dijadikan kendaraan 
mengangkut para tawanan untuk dibantai di sumur tua di tengah 
tegalan Desa Soco.  

Di sumur tua desa Soco ditemukan tak kurang dari 108 jenazah 
korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, 
sementara sisanya tidak dikenal. Sumur-sumur tua yang tak terpakai di 
desa Soco memang dirancang oleh PKI sebagai tempat pembantaian 
massal sebelum melakukan pemberontakan.  

Beberapa nama korban yang menjadi korban pembantaian di Desa 
Soco adalah Bupati Magetan Sudibjo, Jaksa R Moerti, Muhammad 
Suhud (ayah mantan Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud), Kapten Sumarno 
dan beberapa pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat setempat 
termasuk KH Soelaiman Zuhdi Affandi, pimpinan Pondok Pesantren 
ath-Thohirin Mojopurno, Magetan.  

Di Soco sendiri terdapat dua buah lubang utama yang dijadikan 
tempat pembantaian. Kedua sumur tua itu terletak tidak jauh dari rel 
kereta lori pengangkut tebu. Para tawanan yang disekap di Pabrik Gula 
Rejosari diangkut secara bergiliran untuk dibantai di Desa Soco. Selain 
membantai para tawanan di sumur Soco, PKI juga membawa tawanan 
dari jalur kereta yang sama ke arah Desa Cigrok. Kini, desa Cigrok 
dikenal dengan nama Desa Kenongo Mulyo.  

Terungkapnya sumur Soco sebagai tempat pembantaian PKI 
bermula dari igauan salah seorang anggota PKI yang turut membantai 
korban. Selang seratus hari setelah pembantaian di sumur tua itu, 
anggota PKI ini mengigau dan mengaku ikut membantai para tawanan.  

Setelah diselidiki dan diinterogasi, akhirnya dia menunjukkan 
letak sumur tersebut. Sekalipun letak sumur telah ditemukan, namun 
penggalian jenazah tidak dilakukan pada saat itu juga, tapi beberapa 
tahun kemudian. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pemerintah RI 
dalam melawan agresi Belanda yang kedua.  
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Sekitar awal tahun 1950-an, barulah sumur tua desa Soco digali. 
Salah seorang penggali sumur bernama Pangat menuturkan, penggalian 
sumur dilakukan tidak dari atas, namun dari dua arah samping sumur 
untuk memudahkan pengangkatan dan tidak merusak jenazah. 
Penggali sumur dibagi dalam dua kelompok yang masing-masing 
terdiri dari enam orang.  

Menurut Pangat, mayat-mayat yang dia gali pada waktu itu sudah 
dalam keadaan hancur lebur seperti tape ketela. Daging dan kulit 
jenazah hanya menempel sedikit diantara tulang-belulang. Di 
kedalaman sumur yang sekitar duabelas meter, regu pertama 
menemukan 78 mayat, sementara regu kedua menemukan 30 mayat. 
Semua jenazah dihitung hanya berdasarkan tengkorak kepala, karena 
tubuh para korban telah bercampur-aduk sedemikian rupa.  
 

Sumur Tua Desa Bangsri  

Diantara sejumlah sumur tempat pembantaian yang digunakan 
PKI di sekitar Magetan, sumur tua desa Bangsri merupakan tempat 
yang paling awal. Sumur tua ini terletak di tengah tegalan ladang ketela 
di Dukuh Dadapan. Sekitar 10 orang korban PKI dibantai di sini. 
Kebanyakan adalah warga biasa yang dianggap menentang atau 
melawan PKI.  

Sebanyak 22 orang yang menjadi korban pembantaian di sumur 
tua Desa Cigrok. Selain KH Imam Shofwan dan dua puteranya, terdapat 
pula Hadi Addaba dan Imam Faham dari Pesantren Sabilil Muttaqin, 
Takeran. Imam Faham adalah adik dari Muhammad Suhud, paman dari 
Kharis Suhud.  

Imam sebenarnya ikut mengawal KH Imam Mursjid ketika diciduk 
dari pesantrennya, namun di tengah jalan mereka terpisah. Jenazah 
Imam Faham akhirnya ditemukan di sumur tua itu, sementara jenazah 
KH Imam Mursjid hingga kini belum ditemukan.  
 

Sumur Tua Desa Kresek  
Selain  beberapa  sumur  di Magetan, tempat pembantaian korban  
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kebiadaban PKI di Madiun juga ditemukan di sebuah lubang di Dusun 
Kresek, Desa Dungus. Di lubang pembantaian di tepi bukit ini 
ditemukan 17 jenazah. Mereka diantaranya adalah perwira militer, 
anggota DPRD, wartawan dan masyarakat biasa.  

Pembantaian di dusun Kresek dilakukan PKI karena posisinya 
telah terjepit oleh pasukan Siliwangi. Sementara itu, mereka tersesat di 
Kresek dalam perjalanan menuju Kediri. Karena tidak sabar membawa 
tawanan sedemikian banyaknya, mereka pun melakukan pembantaian 
di tepi bukit lalu menimbunnya di sebuah sumur tua. Terungkapnya 
sumur ini sebagai tempat pembantaian bermula dari laporan seorang 
janda warga Desa Kresek yang mengaku melihat terjadinya peristiwa 
keji itu.  

Kini, di Kresek telah dibangun monumen dan tugu peringatan atas 
kekejaman PKI pada tahun 1948 dulu. Sebagaimana monumen di Desa 
Soco, monumen keganasan PKI di Kresek juga dibangun untuk 
mengingat keganasan PKI dalam membantai lawan-lawan politiknya, 
dengan harapan paham itu tidak lagi bangkit kembali di bumi pertiwi.  

Para korban pembantaian di Bangsri berasal dari Desa Selo 
Tinatah, dan berlangsung sebelum pemberontakan 18 September 1948 
dimulai. Mereka yang tertangkap PKI kemudian ditahan di dusun 
Dadapan. Beberapa hari menjelang hari H pemberontakan, para 
tawanan pun disembelih di lubang pembantaian di tengah tegalan.  
 

Sumur Tua Desa Cigrok  

Sumur tua di Desa Cigrok ini hampir sama dengan sumur tua di 
Desa Soco, sama- sama tidak terpakai lagi. Sebagaimana kepercayaan 
masyarakat setempat yang pantang menimbun sumur setelah tidak 
digunakan lagi, sumur tua Desa Cigrok demikian pula. Tidak ditimbun, 
kecuali tertimbun sendiri oleh tanah.  

Sumur tua Desa Cigrok terletak di rumah seorang warga desa 
bernama To Teruno. To Teruno sebenarnya bukanlah anggota PKI, 
justru dialah yang melaporkan kekejaman PKI di sumur miliknya itu 
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kepada kepala desanya. Salah seorang korban PKI di sumur tua Cigrok 
adalah KH Imam Shofwan, pengasuh Pesantren Thoriqussu‘ada 
Rejosari, Madiun. KH Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur 
tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan ketika dimasukkan ke 
dalam sumur, KH Imam Shofwan sempat mengumandangkan adzan. 
Dua putra KH Imam Shofwan, yakni Kiai Zubeir dan Kiai Bawani juga 
jadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.  
 

Angkatan Kelima  

Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik 
Indonesia yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia PKI. 
Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang 
dipersenjatai.  

 
Latar Belakang dan Perkembangannya  

Unsur  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI  sekarang  

TNI) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan 
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. 
Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang 
bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. 
Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf 
Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, 
sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang 
komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur 
Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya 
Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa 
revolusi kemerdekaan, Kepolisian dibawah Departemen Dalam Negeri.  

Pada masa Demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia 
merupakan partai besar Indonesia paska Pemilu 1955, merupakan unsur 
dalam konsep Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan 
situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari Presiden 
Soekarno serta banyaknya Konflik seperti Irian Barat (Trikora) dan 
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Ganyang Malaysia (Dwikora) yang membutuhkan banyak sukarelawan- 
sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/ 
Presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum 
buruh dan tani yang dipersenjatai.  

Hal ini menimbulkan kegusaran dikalangan pimpinan militer 
khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI 
untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari 
Rusia maupun RRC. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat 
menolak usulan itu.  

Pada saat situasi pra G30S, terjadi konflik tertutup yang cukup 
panas antara Angkatan Darat dan PKI terutama untuk mengantisipasi 
kepemimpinan nasional paska Presiden Soekarno. Belakangan 
disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama 
Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh sungguh dalam 
melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai 
bantuan sukarelawan.  

PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk 
latihan militer meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang 
diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk 
sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Namun 
berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa 
latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur Komunis seperti 
Pemuda Rakyat dan Gerwani dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga 
banyak kesaksian dari para tahanan politik terutama mantan petinggi 
militer yang menjadi tahanan politik yang mengatakan bahwa panyak 
perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam G30S 
yang dituduh melatih unsur unsur komunis mengatakan bahwa latihan 
itu adalah latihan sukarelawan untuk dwikora yang sifatnya resmi.  

Dalam latihan bagi sukarelawan tersebut, para saksi terutama dari 
Angkatan Udara juga mengatakan keheranannya bahwa latihan ini 
mirip latihan tentara merah Tiongkok Komunis, terutama ketika defile 



Menguak Pluralisme dan Komunisme 

 
128 

baris-berbaris meski dijawab untuk sebagai unsur kepantasan 
(kegagahan) saja.  

Akhirnya muncul kasus penyelundupan senjata ilegal dari RRC 
atau Tiongkok komunis yang dituduhkan dikemudian hari, terutama 
paska peristiwa Gerakan 30 September yang gagal, yang dituduhkan 
sebagai usaha PKI untuk membentuk angkatan kelima dengan bantuan 
RRC. Namun kasus ini, yang disebut-sebut pada masa Orde Baru adalah 
benar-benar adanya, setelah reformasi 1998, menjadi bagian yang 
dipertanyakan atau merupakan unsur dari sekian unsur sejarah 
Indonesia yang masih gelap.  

 

Akhir dari Angkatan Kelima  

Setelah peristiwa Gerakan 30 September yang kemudian 
dipatahkan atau gagal. Praktis Angkatan Kelima ini lenyap. Angkatan 
Darat dengan Supersemar akhirnya membubarkan PKI dan ormas-
ormasnya terutama diantaranya dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan 
Tani Indonesia dan SOBSI yang dituduhkan merupakan unsur 
Angkatan Kelima serta mengadakan penagkapan-penangkapan yang 
pada paska reformasi 1998 dikatakan sebagai "pembersihan". Selain dari 
unsur PKI, pemerintahan saat itu, paska Supersemar yang dipegang 
oleh Mayor Jenderal Soeharto juga menahan para perwira militer yang 
dikatakan terlibat dalam Gerakan 30 September dan melatih "Angkatan 
Kelima" yang kemudian justru dialamatkan pada Angkatan Udara, yang 
memang dianggap aktif mendukung kebijakan Presiden Soekarno.  

Sebagian Sukarelawan yang sudah dikirimkan ke Kalimantan 
dalam konflik Dwikora, akhirnya juga dilucuti. Dalam kasus ini 
muncullah istilah Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang 
disebut sebut ditumpas oleh Militer Republik Indonesia dan Militer 
Malaysia karena melakukan perlawanan.  
 

Gerakan Wanita Indonesia  

Gerakan Wanita Indonesiaatau Gerwani adalah organisasi wanita 
yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kelompok ini 



Dibalik Film-Film Hanung Bramantyo 

 
129 

memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, 
namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang 
memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme.  

Gerwani dianggap oleh Orde Baru sebagai salah satu organisasi 
yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, dan dalam film 
Pengkhianatan G 30 S/PKI karya Arifin C Noer digambarkan menyiksa 
jendral-jendral yang ditangkap sebelum mereka dibunuh di Lubang 
Buaya. Selain itu juga digambarkan adegan-adegan di mana anggota-
anggota Gerwani menari telanjang, memotong alat kelamin tawanan 
mereka dan melakukan perbuatan amoral lainnya. Sebagian besar ahli 
sejarah sepakat bahwa tuduhan-tuduhan ini palsu.  

Setelah Soeharto menjadi presiden, Gerwani dilarang 
keberadaannya dan banyak anggotanya diperkosa dan dibunuh, seperti 
halnya banyak orang lain yang dicurigai sebagai anggota PKI.  

 
Pemuda Rakyat  

Pemuda Rakyat adalah sayap pemuda dari Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama 
Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertama kali organisasi ini 
diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Amir 
Sjarifuddin, sebagai sayap pemuda dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). 
Kongres yang diadakan pada 10 November-11 November 1945, 
mempersatukan tujuh organisasi setempat. Keanggotaannya dengan 
cepat berkembang menjadi sekitar 25.000 orang. Organisasi ini ikut serta 
dalam perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan dalam 
revolusi nasional Indoensia. Satuan-satuan Pesindo terlibat dalam 
pertempuran melawan pasukan-pasukan Britania. Bersama-sama 
dengan PKI dan FDR ikut serta di dalam Peristiwa Madiun 1948.  

Pada 1950 organisasi ini membentuk hubungannya dengan PKI 
dan mengubah namanya menjadi Pemuda Rakyat. Pada kongres 
November 1950 Francisca C. Fanggidaej diangkat menjadi ketuanya, 
sementara Sukatno menjadi sekretaris jenderalnya. Pada 1965 
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keanggotaannya mencapai sekitar 3 juta orang. Organisasi ini ditindas 
secara brutal bersama-sama dengan PKI pada 1965-1966.  

 
Peristiwa Madiun 1948  
Hasil Persekongkolan dan Provokasi Kaum Reaksioner  

Ketika masuk Indonesia Muso datang bersama Suripno, duta 
keliling RI untuk Eropa Timur. Untuk sampai di Yogya Muso meliwati 
Bukittinggi, Campurdarat/Tulungagung, Madiun dan Solo. Setelah tiba 
di Solo Muso segera mendapat briefing dari pimpinan FDR setempat 
tentang situasi Solo. Yang antara lain sebagai berikut: Di Solo terdapat 
kekuatan-kekuatan Kiri yang terdiri dari brigade-brigade Suadi dan 
Sujoto dari brigade laut di bawah Akhmad Jadao, dari Divisi 
Panembahan Senopati. Di samping itu terdapat laskar BPRI di bawah 
Anwar dan Mardjuki, laskar Barisan Banteng di bawah Dr. Muwardi. Di 
Solo telah muncul masalah swapraja dan telah terjadi pemogokan buruh 
perkebunan Delanggu. Kedatangan pasukan Hijrah/Siliwangi dari 
JaBar telah mengubah imbangan kekuatan, antara kekuatan progresif 
dan kekuatan reaksioner. Bentrokan-bentrokan yang terjadi antara 
pasukan Panembaban Senopati dan pasukan Siliwangi sebenarnya 
hanya merupakan gejala luar. Konflik yang mendalam, yang bersumber 
pada konflik politik dan sosial yang tak terselesaikan, telah muncul jauh 
sebelum Siliwangi datang.  

Kedatangan Siliwangi hanya mempertajam dan semakin 
menjelaskan adanya konflik ini. Muso berangkat ke Yogya dan 
meninggalkan Solo dalam sutuasi yang demikian. Pada tanggal 11 
Agustus 1948 Muso datang di Yogya.  

Pemunculan pertama Muso di Yogya ialah berupa Surat Terbuka 
yang dikirim kepada dua harian, Suara Ibukota danRevolu sion er. 
Dalam Surat Terbuka tersebut Muso mengajukan konsep tentang "Front 
Nasional" yang menurut Muso dengan Front Nasional revolusi dapat 
dimenangkan. Tetapi dalam situasi di mana kaum Kiri dalam 
kedudukan sebagai oposisi dan Hatta, pimpinan Masyumi, pimpinan 
Gerakan Revolusioner Rakyat (antara lain Rustam Efendi dan Samsu 
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Harjaudara) dan komandan- komandan Siliwangi sudah siap-siap 
untuk menerkam kaum Kiri, maka ide positif Muso ini tidak dapat 
demikian saja dilaksanakan.  

Hari-hari pertama kedatangan Muso di Yogya, di samping untuk 
menulis, banyak waktu digunakan untuk berbicara dengan berbagai 
fihak; khususnya kader-kader Partai yang bekerja secara ilegal maupun 
legal dari tiga Partai Marxis (PKI-ilegal; Partai Sosialis dan Partai Buruh 
Indonesia) dan ormas-ormas yang tergabung dalam FDR. Oleh Muso 
diajukan demi terbentuknya persatuan kekuatan, perlunya menyatukan 
tiga Partai Marxis.  

Atas desakan keras dari Muso dan kesediaan sebagian besar kader 
Partai, maka pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948 telah berlangsung 
konferensi Partai dan dapat melahirkan sebuah resolusi yang beijudul 
"Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Resolusi ini juga disebut 
"Koreksi Besar Muso" dan sebenamya merupakan rencana resolusi 
Politbiro yang akan diadakan dalam Kongres ke-V PKI (Kongres Fusi), 
yang direncanakan berlangsung dalarn bulan Oktober 1948 mendatang. 
Konferensi Partai juga yang menghasilkan pimpinan baru Partai dengan 
Muso sebagai orang pertama.  

Setelah konferensi Agustus selesai, lalu diadakan berbagai kongres 
dan konferensi oleh ormas-ormas yang tergabung dalam FDR. Dalam 
kesempatan-kesempatan demikian pimpinan FDR, terutama yang 
pernah duduk dalam pemerintahan sebelumnya, memberikan sambutan 
berupa pidato dan otokritik antara lain seperti yang diucapkan oleh 
Amir dan Setiadjid di muka sidang Serikat Buruh Gula padaa tanggal 7 
September di Solo.  

Dengan berhasilnya konferensi Agustus dan munculnya 
kegairahan baru di kalangan kaum Kiri, maka Hatta beserta teman- 
temannya menjadi sangat beringas. Tuan tanah- tuan tanah, kepala desa 
pro-Pemerintah, birokrat, orang-orang Pusat Republik dan kekuatan 
yang pro-Pemerintah merasakan adanya tantangan serius. Hal ini 
ditunjukkan oleh suara keras dan sekaligus provokatif pimpinan GRR, 
terutama Rustam Efendi, sebagai "anjing peng- gonggong" gerombolan 
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Hatta. Suara keras ini tidak ayal dijawab dengan tegas oleh pimpinan 
FDR. Suhu situasi politik semakin meningkat.  

Dalam situasi yang sudah demikian meningkat, lewat Sebuah 
surat, CCPKI telah mengundang partai-partai, yang antara lain kepada 
pengurus besar Masyumi dan PNI, untuk mengadakan konferensi 
"melaksanakan persatuan nasional". Dalam surat undangan antara lain 
ditulis, bahwa "sekarang telah tiba saatnya untuk mrenginsyafi bahwa 
persatuan yang kokoh penting sekali untuk mengatasi kemungkinan- 
kemungkinan dari fihak Belanda". Pada tanggai 10 September 1948 
Masyumi menyatakan menolak undangan CCPKI tersebut. Pada 
tanggal 11 September 1948 Masyumi dan PNI mengadakan rapat umum 
besar di alun-alun Yogyakarta. Rapat itu menyatakan "berdiri di 
belakang pemerintah Hatta" dan semboyan yang diserukan dalam rapat 
umum itu antara lain "bung Hatta, tunjukkan tangan besimu!.  

Dengan kader-kader Partai yang memimpin pasukan Kiri Muso 
mengajukan ide tentang "bertempur di belakang garis pertahanan 
musuh". Artinya, supaya pasukan Kiri siap menyusup ke daerah 
pendudukan Belanda dan bertempur di sana.  

Pada tanggal 17 Agustus 1948 orang-orang tahanan "Peristiwa 3 
Juli": Yamin, Budiarto, Buntaran, Subardjo, Khaerul Saleh dan yang lain-
lain dilepaskan. Berikutnya, tanggal 16 September 1948, Tan Malaka, 
Sukami dan Abikusno juga dilepaskan dari tahanan. Pemerintah Hatta 
melepaskan tahanan "3 luli" ini dengan maksud untuk mendapatkan 
dukungan mereka dalam melawan kekuatan Kiri dan juga agar terjadi 
baku hantam lebih keras antara orang-orang Trotskis-Tan Malaka 
dengan orang-orang Kiri.  

Setelah Muso menyelesaikan tugas utamanya, pada minggu- 
minggu permulaan bulan September mulal diadakan turne propaganda. 
Rombongan yang berangkat terdiri dari: Muso, Amir Sjarifudin, Maruto 
Darusman, Setiadjid dan lain-laln beserta sejumlah pasukan pengawal. 
Rombongan berangkat dari Yogya dan menuju ke timur. Propaganda, 
dalam bentuk rapat-rapat umum/ raksasa, dipusatkan di ibukota-
ibukota karesidenan dan kabupaten sekitarnya. Pokok acara dalam 
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rapat raksasa adalah serangan terhadap pemerintah Hatta, partai-partai 
Masyumi dan PNI) otokritik PKI, yang secara pokok-pokok sesuai 
dengan isi kritik dalam "Jalan Baru" dan kebanyakan diucapkan oleh 
Amir (antara lain dalam rapat umum di Bojonegoro) dan langkah- 
langkah PKI selanjutnya, termasuk tuntutan PKI untuk terbentuknya 
kabinet Front Nasional (parlementer dan bukannya kabinet presidensiel 
seperti kabinet Hatta), bagian pidato ini diucapkan oleh Muso. Dalam 
rapat umum di Madiun Muso mengatakan untuk pertama kalinya, 
bahwa PKI merasa tidak terikat oleh perjanjian Linggarjati maupun 
Renville. Di setiap tempat, setelah rapat umum, selalu diadakan 
pertemuan antara rombongan Muso dengan kader-kader PKI maupun 
FDR setempat. Rapat umum selalu mendapat kunjungan hadirin dalam 
jumlah besar.  

Seiring  dengan  perjalanan  keliling  Muso  ini, di Solo dan tempat- 

tempat lain terjadi perkembangan, terutama di bidang militer yang 
menuju titik kritis. "Red Drive Proposal" yang ditelorkan di Sarangan, 
untuk pelaksanaan efektifnya, telah dimulai dengan berbagai tindakan 
Pemerintah yang didukung dan dibantu semua fihak yang menyetujui 
ide "Pembasmian kaum Merah". Dan pagi- pagi oleh Sumarto, wakil 
kepala polisi RI di Jakarta, diberitahukan kepada fihak Belanda bahwa 
di pedalaman (didaerah RI maksud nya) akan diadakan pembersihan 
terhadap "anasir-anasir Merah".  

Sudah sejak dari permulaan September Pemerintah telah mulai 
dengan usaha melemahkan kekuatan Kiri antara lain dengan menggeser 
perwira-perwira militer yang dianggap pro-PKI, melakukan provokasi-
provokasi dan memancing-macing insiden di berbagai tempat. Dalam 
aksi-aksinya pasukan Pemerintah selalu dibantu oleh pasukan Barisan 
Banteng dan pasukan Hisbullah. Agar supaya lebih sukses membikin 
provokasi Dr. Muwardi, sebagai pimpinan GRR/Barisan Banteng, 
mendapat bantuan uang dan Pemerintah sebanayak 3 juta ORI. 
Beberapa contoh tindakan Pemerintah itu adalah sebagai berikut: 
Brigade Mobil Bojonegoro yang dipimpin oleh Asmaun, seorang 
anggota Partai Sosialis, atas perintah pemerintah Hatta telah dilucuti 
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oleh BriMob JaTirn (Mokhamad Jasin). Kesatuan yang dipimpin oleh 
FDR memberikan reaksi dengan melucuti beberapa kesatuan BriMob 
JaTim. Kepala Polisi Madiun, Santoso, yang populer di kalangan rakyat, 
dipindahkan ke Yogya.  

Di Solo untuk mengkordinir aksi-aksinya, Pemerintah telah 
membentuk team yang terdiri dari:  

1. LetKol Wagiman, bekas kepala perhubungan Divisi IV. 
2. Alip hartojo, dinas intel BPRI merangkap intel Pemerintah. 
3. Mayor Akil, dinas intel Siliwangi. 
4. Mayor Lukas dari Siliwangi. 
5. Mayor Akhmadi dari Korps Reserve Umum (KRU) Pertahanan 

Kota. 

Tindakan team ini dimulai dengan penculikan terhadap Slamet 
Widjaja dan Pardio, kedua-duanya anggota PKI Solo dan Slamet Widjaja 
memegang Sekretariat FDR Solo, Penculikan ini katanya (menurut 
berita yang tersiar) dilakukan oleh "gerombolan liar". Temyata kedua 
orang yang terculik pertama ditahan di pabrik gula Tasikmadu (markas 
salah satu kesatuan Siliwangi), lalu dimasukkan ke kamp Pemerintah di 
Yogya.  

Untuk mengusut penculikan ini LetKol Suadi, komandan Divisi 
Panembahan Senopati (daerah operasinya ialah seluruh keresidenan 
Surakarta), pada tanggal 7 September menugaskan Mayor Esmara 
Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suprapto, Kapten Supardi dan Kapten 
Suradi. Tetapi kelima-limanya tidak kembali, hanya sepeda mereka 
yang ditemukan di depan markas Kompi Lukas/Siliwangi. Berikutnya, 
pada tanggaI 8 September dikirim LetKol Suherman untuk mengurus 
hal yang sama. Perwira inipun tidak kembali.  

Sehari sebelumnya, telah diculik hampir semua perwira dan 
beberapa orang prajurut anak buah LetKol Jadao/Brig. TLRI bersama 
dengan empat orang perwira staf satuan laut Overste Sujoto. Mereka 
yang diculik ini ditahan di markas batalyon Rukman /Siliwangi-
Srambatan Dari mereka yang diculik ini ada yang dibunuh. Dan 
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penculikan-penculikan itu nampak jelas peranan aktif pasukan 
Siliwangi.  

Malam hari, tanggal 8 menjelang 9 September, Barisan Banteng 
yang berkordinasi dengan pasukan Pemerintah, telah menyerang 
markas Pesindo di Solo, membawa arsi- arsip Pesindo dan menculik 
perwira-perwira yang sedang berada di markas itu. Tanggal 13 
September Dr. Muwardi, pimpinan GRR/Barisan Banteng, hilang dan 
tidak kembali. Dengan terculiknya Dr. Muwardi ini, Barisan Banteng 
mengultimatum Pesindo agar Pesindo mengembalikan Dr. Muwardi. 
Sebelum waktu ultimatum habis, sekali lagi Barisan Banteng menyerbu 
markas Pesindo dan mengobrak-abriknya. Dalam pada itu, demikian 
satuan laut Jadao mcndengar ultimatum barisan Banteng, maka 
bergeraklah pasukan Jadao dan daerah demarkasi ke Solo untuk 
membantu Pesindo yg mendapat tekanan berat Pasukan Jadao berusaha 
memasuki kota Solo dan arah utara dan barat. Datam menerobos 
"penjagaan" Siliwangi temyata Jadao menghadapi lawan yang lebih kuat 
dan tidak bisa mendapatkan bantuan dari pasukan DPPS/Suadi yang 
berada di bagian selatan kota.  

Pada tanggal 9 September Suadi, sebagai komandan DPP Senopati, 
mendapat izin dari Panglima Sudirman untuk mengadakan 
penyelidikan secara mendalam terhadap peristiwa-peristiwa penculikan 
dan pembunuhan. Untuk mengadakan penyelidikan itu telah 
ditugaskan LetKol Sumarto. Petugas ini pun tidak kembali dan ditahan 
di markas Siliwangi/Srambatan. Suadi minta supaya Sumarto 
dikembalikan dan mengultimatum kesatuan Siliwangi Srambatan. 
Sebelum waktu ultimatum habis ditugaskan Mayor Sutamo dan ALRI 
ke Srambatan. Demikian Mayor Sutarno datang di depan markas 
Siliwangli/Srambatan, Iangsung ditembak oleh Siliwangi. Segera 
markas Srambatan diserbu oleh satuan-satuan Panembahan Senopati 
dan satuan brigade Sujoto, sampai Panglima Sudirman memerintahkan 
gencatan senjata. Penyerbuan markas Siliwangi/Srambatan ini di 
belakang hari terkenal dengan sebutan "Peristiwa Srambatan".  

Mengenai  penembakan Mayor Sutarno ini rombongan Muso yang  
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sedang berada dalam perjalanan turne, yang waktu itu sedang berada di 
Cepu, juga mendengar. Segera Amir, sebagai ketua Komisi Militer CC, 
menginstruksikan kepada Sakirman (sebagai wakil ketua komisi) dan 
perwira-perwira Kiri, agar melokalisir peristiwa Solo.  

Setelah dicapai gencatan senjata, pada tanggal 13 September 
malam di bawah pimpinan Panglima Sudirman telah diadakan 
perundingan antara kedua belah fihak yang berselisih. Yang hadir 
dalam perundingan ialah : Overste Suadi (Komandan DPPS), Overste 
Fadjar (Komandan Sub Teritorial daerah Surakarta dan Semarang), 
Jendral mayor A.H. Nasution (Wakil Komandan Kekuatan Mobil), 
Overste Sadikin (Komandan Brigade Kedua Siliwangi), Overste 
Abimanju (bekas Komandan Brigade Kedua Siliwangi), Mayor Akhmadi 
(TP, Komandan Kota Solo), Mayor Sujono (Komandan Detasemen 
Ketiga Polisi Militer), Saleh Sastronegoro (Polisi Negara), Tirtawinata 
(Jaksa Agung), Sudiro (Residen Surakarta) dan Samsuridzal (Walikota 
Solo). Dalam perundingan itu situasinya sangat "panas". Suadi minta 
kepada Yon Rukman agar mengembalikan dalam keadaan baik semua 
mereka yang diculik sebelum tanggal 13 September. Dan Suadi 
mengancam, bilamana tuntutannya itu tidak dilaksanakan Solo akan 
"dibakar". 

 Sebaliknya Overste Sadikin menyangkal keterlibatan dalam 
penculikan dan pembunuhan tersebut. Malah Sadikin, bersama perwira-
perwira Siliwangi yang hadir, menuduh Panembahan Senopati telah 
menjadikan Yon Rukman sasaran provokasi.  

Untuk mengatasi kemacetan perundingan Panglima Sudirman 
mencari jalan tengah sekaligus mengajukan usul kompromi. Sudirman 
mengusulkan agar Siliwangi ditarik dari kota Solo dan kalau mungkin 
dari seluruh daerah militer Surakarta; memberikan 
pertanggungjawaban sepenuhnya mengenai keamanan dan ketertiban 
kepada panembahan Senopati. Usul kompromi Sudirman tersebut 
disetujui oleh Suadi, tetapi diterima secara dingin, yang hakekatnya 
ditolak, oleh perwira-perwira JaBar yang hadir, terutama oleh Nasution, 
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Sadikin dan Abimanju. Dengan demikian pratis perundingan Solo 
macet.  

Untuk mengatasi kemacetan perundingan Panglima Sudirman 
mencari jalan tengah sekaligus mengajukan usul kompromi. Sudirman 
mengusulkan agar Siliwangi ditarik dari kota Solo dan kalau mungkin 
dari seluruh daerah militer Surakarta; memberikan 
pertanggungjawaban sepenuhnya mengenai keamanan dan ketertiban 
kepada panembahan Senopati. Usul kompromi Sudirman tersebut 
disetujui oleh Suadi, tetapi diterima secara dingin, yang hakekatnya 
ditolak, oleh perwira-perwira JaBar yang hadir, terutama oleh Nasution, 
Sadikin dan Abimanju. Dengan demikian praktis perundingan Solo 
macet.24  

 

E 
 

                                                 
24. www.scribd.com  
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PROYEK LIBERALISASI 

DI INDONESIA 

 
Ide sekularisasi Islam di Indonesia pertama kali digulirkan oleh 

Nurcholish Madjid pada 3 Januari 1970. Idenya itu diadopsi dari 
pemikiran Harvey Cox dengan bukunya yang terkenal berjudul The 
Secular City. Nurcholish mungkin tidak menyadari bahwa apa yang ia 
lakukan adalah bagaikan membuka sebuah kotak pandora. Saat kotak 
itu terbuka, maka terjadilah peristiwa-peristiwa tragis yang susul-
menyusul dan berlangsung secara liar, sulit dikendalikan lagi, hingga 
kini.  

Harvey Cox menyebutkan bahwa sekularisasi adalah akibat logis 
dari dampak kepercayaan Bible terhadap sejarah. Menurut Cox, ada tiga 
komponen penting dalam Bible yang menjadi kerangka asas 
sekularisasi, yaitu 'disenchantment of nature' yang dikaitkan dengan 
penciptaan (creation), 'desacralization of politics' dengan migrasi besar-
besaran (exodus) kaum Yahudi dari Mesir, dan 'deconsecration of values' 
dengan Perjanjian Sinai. (Harvey Cox, The Secular: Secularization and 
Urbanization in Theological Perspective [New York: The Macmillan 
Company, 1967], hlm. 19-32).  

Jadi, kata Cox, sekularisasi adalah pembebasan manusia dari 
asuhan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari 'dunia lain' 
menuju ke 'dunia kini'. Karena sudah menjadi suatu keharusan, kata 
Cox, kaum Kristen tidak seyogyanya menolak sekularisasi. Sebab, 
sekularisasi merupakan konsekuensi autentik dari kepercayaan Bible. 
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Maka, tugas kaum Kristen adalah menyokong dan memelihara 
sekularisasi. (Harvey Cox, The Secular: Secularization and Urbanization in 
Theological Perspective [New York: The Macmillan Company, 1967], hlm. 
15).  

Edisi pertama Buku The Secular City dicetak pada tahun 1965. Buku 
Cox ini mencetuskan cause celebre agama di luar jangkauan pengarang 
dan penerbitnya sendiri. Buku ini merupakan best seller di Amerika 
dengan lebih 200 ribu naskah terjual dalam masa kurang dari setahun. 
Buku ini juga adalah karya utama yang menarik perhatian masyarakat 
kepada isu sekularisasi.  

Pengaruh buku ini ternyata juga melintasi batas negara dan agama. 
Di Yogyakarta, sekelompok aktivis yang tergabung dalam Lingkaran 
Diskusi Limited Group di bawah bimbingan Mukti Ali sangat 
terpengaruh oleh buku tersebut. Di antara sejumlah aktivis dalam 
diskusi itu adalah Dawam Rahardjo, Djohan Effedi, dan Ahmad Wahib. 
(Lihat Karel Steenbrink, "Patterns of Muslim-Christian Dialogue in 
Indonesia 1965-1998", dalam Jacques Waardenburg, Muslim-Christian 
Perceptions of Dialogue Today [Leuven: Peeters, 2000], hlm. 85). Tetapi, 
gagasan Cox ketika itu belum terlalu berkembang. Ahmad Wahib hanya 
menulis catatan harian, yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah 
buku selepas meninggalnya. Djohan Effendi pun tidak terlalu kuat 
pengaruhnya.  

Pengaruh Cox baru tampak jelas di Indonesia pada pemikiran 
Nurcholish Madjid, yang ketika itu menjadi ketua umum Pengurus 
Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Dan pada tanggal 12 
Januari 1970 Nurcholish Madjid secara resmi meluncurkan gagasan 
sekularisasinya dalam diskusi di Markas PB Pelajar Islam Indonesia 
(PII) di Jalan Menteng Raya 58. Ketika itu Nurcholish meluncurkan 
makalah berjudul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah 
Integrasi Umat". Dua puluh tahun kemudian, gagasan itu kemudian 
diperkuat lagi dengan pidatonya di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 
tanggal 21 Oktober 1992 dengan judul "Beberapa Renungan tentang 
Kehidupan Keagamaan di Indonesia".  
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Kini setelah 30 tahun berlangsung, arus sekularisasi dan liberalisasi  

itu semakin sulit dikendalikan, dan berjalan semakin liar. Arus itu 
merambah ke berbagai sisi kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan 
bahkan pemikiran keagamaan. Penyebaran paham "pluralisme agama", 
"dekonstruksi agama", "dekonstruksi kitab suci", dan sebagainya kini 
justru berpusat di kampus-kampus dan organisasi-organisasi Islam --
sebuah fenomena yang 'khas Indonesia'. Paham-paham ini menusuk 
jantung Islam dan berusaha merobohkan Islam dari pondasinya yang 
paling dasar.  

 

Dari Tradisi Yahudi dan Kristen  

Agama Yahudi telah lama mengalami liberalisasi, sehingga saat ini 
Liberal Judaism (Yahudi Liberal) secara resmi masuk dalam salah satu 
aliran dalam agama Yahudi. Perkembangan liberalisasi dalam agama 
Kristen juga sangat jauh. Bahkan, agama Kristen bisa dikatakan sebagai 
salah satu "korban" liberalisasi dari peradaban Barat.  

Agama Kristen mulai bersinar di Eropa ketika pada tahun 313, 
Kaisar Konstantin mengeluarkan surat perintah (Edik) yang isinya 
memberi kebebasan warga Romawi untuk memeluk agama Kristen. 
Tahun 380 Kristen dijadikan sebagai agama negara oleh Kaisar 
Theodosius. Menurut Edik Theodosius, semua warga negara Romawi 
diwajibkan menjadi anggota gereja Katolik. Agama-agama di luar itu 
dilarang. Bahkan, sekte-sekte Kristen di luar "gereja resmi" pun dilarang. 
Dengan berbagai keistimewaan yang dinikmatinya, Kristen kemudian 
menyebar ke berbagai penjuru dunia.  

Akan tetapi, Kristen tergerus arus yang tak dapat dihindarinya, 
yaitu sekularisasi dan liberalisasi. Jika dicermati lebih jauh, 
perekembangan gereja-gereja di Eropa kini sudah memprihatinkan. 
Seorang aktivis Kristen asal Bandung memaparkan dengan jelas 
kehancuran gereja-gereja di Eropa dalam bukunya yang berjudul Gereja 
Modern, Mau ke Mana? (1995). Kristen benar-benar kelabakan dihantam 
nilai-nilai sekularisme, modernisme, liberalisme, dan 'klenikisme'.  
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Di Amsterdam, misalnya, 200 tahun lalu 99% penduduknya 
beragama Kristen. Kini tinggal 10% saja yang dibaptis dan ke gereja. 
Mayoritas dmereka sudah sekuler. Di Perancis yang 95% penduduknya 
tercatat beragama Katolik, hanya 13%-nya saja yang menghadiri 
kebaktian di gereja seminggu sekali. Di Jerman pata tahun 1987, 
menurut laporan Institute for Public Opinian Research, 46 persen 
penduduknya mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi. 
Di Finlandia, yang 97% Kristen, hanya 3% yang pergi ke gereja tiap 
minggu. Di Norwegia, yang 90% Kristen, hanya setengahnya saja yang 
percaya pada dasar-dasar kepercayaan Kristen. Juga, hanya sekitar 3% 
yang rutin ke gereja tiap minggu.  

Masyarakat Kristen Eropa juga tergila-gila pada paranormal, 
mengalahkan kepercayaan mereka pada pendeta atau imam Katolik. Di 
Jerman Barat--sebelum bersatu dengan Jerman Timur--terdapat 30.000 
pendeta. Tetapi, jumlah paranormal (witchcraft) mencapai 90.000 orang. 
Di Perancis terdapat 26.000 imam Katolik, tetapi jumlah peramal 
bintang (astrolog) yang terdaftar mencapai 40.000 orang.  

Di sejumlah gereja, arus liberalisasi mulai melanda. Misalnya, 
gereja mulai menerima praktik-praktik homoseksualitas. Eric James, 
seorang pejabat gereja Inggris, dalam bukunya berjudul Homosexuality 
and a Pastoral Church, mengimbau agar gereja memberikan toleransi 
pada kehidupan homoseksual dan mengizinkan perkawinan 
homoseksual antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.  

Sejumlah negara Barat telah melakukan "revolusi jingga", karena 
secara resmi telah mengesahkan perkawinan sejenis. Di berbagai negara 
Barat, praktik homoseksual bukanlah dianggap sebagai kejahatan, 
begitu juga praktik-praktik perzinaan, minuman keras, pornografi, dan 
sebagainya. Barat tidak mengenal sistem dan standar nilai (baik-buruk) 
yang pasti. Semua serba relatif: diserahkan kepada "kesepakatan" dan 
"kepantasan" umum yang berlaku.  

Maka, orang berzina, menenggak alkohol, mempertontonkan 
aurat, dan sejenisnya bukanlah dipandang sebagai suatu kejahatan, 
kecuali jika masyarakat menganggapnya jahat. Homoseksual dianggap 
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baik dan disahkan oleh negara. Bahkan, para pastor gereja Anglikan di 
New Hampshire AS telah sepakat mengangkat seorang uskup 
homoseks bernama Gene Robinson pada November 2003. Kaum Kristen 
yang homo itu merombak ajaran Kristen, terutama mengubah tafsir 
lama yang masih melarang tindakan homoseksual.  

 

Progam Liberalisasi Islam  

Secara sistematis, liberalisasi Islam di Indonesia sudah dijalankan 
sejak awal tahun 1970-an. Secara umum ada tiga bidang penting dalam 
ajaran Islam yang menjadi sasaran liberalisasi: (1) liberalisasi bidang 
aqidah, dengan penyebaran pluralisme agama, (2) liberalisasi bidang 
syariah, dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad, dan (3) 
liberalisasi konsep wahyu, dengan melakukan dekonstruksi terhadap 
Al-Qur'an.  

Dr. Greg Barton, dalam disertasinya di Monash University, 
Australia, memberikan sejumlah program Islam Liberal di Indonesia, 
yaitu (1) pentingnya konstektualisasi ijtihad, (2) komitmen terhadap 
rasionalitas dan pembaruan, (3) penerimaan terhadap pluralisme sosial 
dan pluralisme agama-agama, (4) pemisahan agama dari partai politik 
dan adanya posisi non-sektarian negara. (Tahun 1999 disertasi Greg 
Barton diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit 
Paramadina dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia [1999: xxi]).  

Dari disertasi Barton tersebut dapat diketahui bahwa memang ada 
strategi dan program yang sistematis dan metodologis dalam liberalisasi 
Islam di Indonesia. Penyebaran paham Pluralisme Agama--yang jelas-
jelas merupakan paham syirik modern--dilakukan dengan cara yang 
sangat masif, melalui berbagai saluran, dan dukungan dana yang luar 
biasa. Dari program tersebut, ada tiga aspek liberalisasi Islam yang 
sedang gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia.  

1. Liberalisasi Aqidah Islam Liberalisasi aqidah Islam dilakukan 
dengan menyebarkan paham Pluralisme Agama. Paham ini menyatakan 
bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan 
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yang sama. Jadi, menurut penganut paham ini, semua agama adalah 
jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Atau, mereka 
menyatakan bahwa agama adalah persepsi relatif terhadap Tuhan yang 
mutlak, sehingga karena kerelatifannya, setiap pemeluk agama tidak 
boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya sendiri yang lebih 
benar dari agama lain, atau mengklaim bahwa hanya agamanya sendiri 
yang benar.  

Di Indonesia, penyebaran paham ini sudah sangat meluas, 
dilakukan oleh para tokoh, cendekiawan, dan para pengasong ide-ide 
liberal. Berikut ini pernyataan-pernyataan mereka.  

1. Ulil Abshar Abdalla Ia mengatakan, "Semua agama sama. 
Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling 
benar." (Majalah Gatra, 21 Desember 2002). Ia juga mengatakan, 
"Larangan beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam denan 
lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi." (Kompas, 18/11/2002).  

2. Budhy Munawar Rahman Ia mempromosikan teologi pluralis 
sebagai berikut. "Konsep teologi semacam ini memberikan legitimasi 
kepada kebenaran semua agama, bahwa pemeluk agama apa pun layak 
disebut sebagai 'orang yang beriman', dengan makna 'orang yang 
percaya dan menaruh percaya kepada Tuhan'. Karena itu, sesuai QS 49: 
10-12, mereka semua adalah bersaudara dalam iman." Budhy 
menyimpulkan, "Karenanya, yang diperlukan sekarang ini dalam 
penghayatan masalah pluralisme antar-agama yakni pandangan bahwa 
siapa pun yang beriman--tanpa harus melihat agamanya apa--adalah 
sama di hadapan Allah. Karenanya, Tuhan kita semua adalah Tuhan 
Yang Satu." (Lihat artikel Budhy Munawar Rahman berjudul "Basis 
Teologi Persaudaraan antar-Agama", dalam buku Wajah Liberal Islam di 
Indonesia [Jakarta: JIL, 2002], hlm. 51-53).  

3. Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan (dosen UIN Yogyakarta)  
Ia berpendapat, "Jika semua agama memang benar sendiri, penting 
diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu 
dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki 
kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah keikhlasan pembebasan 
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manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan ketakutan, tanpa 
melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari 
sini kerja sama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi mungkin." 
(Abdul Munir Mulkhan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar 
[Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002], hlm. 44).  

4. Prof. Dr. Nurcholish Madjid Ia menulis, "Sebagai sebuah 
pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan 
merentangkan tafsirnya ke arah yang semakin pluralis. Sebagai contoh, 
filsafat perenial yang belakangan banyak dibicarakan dalam dialog 
antar agama di Indonesia merentangkan pandangan pluralis dengan 
mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi 
keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah 
Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama." (Lihat buku 
Tiga Agama Satu Tuhan [Bandung: Mizan, 1999], hlm. xix).  

5. Dr. Alwi Shihab Ia menulis, "Prinsip lain yang digariskan oleh 
Al-Qur'an adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik 
dalam setiap komunitas beragama dan, denan begitu, layak 
memperoleh pahala dari Tuhan. Lagi-lagi, prinsip ini memperkokoh ide 
mengenai Pluralisme keAgamanaan dan menolak eksklusivisme. Dalam 
pengertian lain, eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan 
semangat Al-Qur'an. Sebab, Al-Qur'an tidak membeda-bedakan antara 
satu komunitas agama dari lainnya." (Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju 
Sikap Terbuka dalam Beragama [Bandung: Mizan, 1997], hlm. 108-109).  

6. Sukidi (alumnus Fakultas Syariah IAIN Ciputat yang sangat aktif 
menyebarkan paham Pluralisme Agama) Ia menulis di koran Jawa Pos 
(11/1/2004), "Dan, konsekuensinya, ada banyak kebenaran (many truths) 
dalam tradisi dan agama-agama. Nietzche menegasikan adanya 
kebenaran tunggal dan justru bersikap afirmatif terhadap banyak 
kebenaran. Mahatma Gandhi pun seirama dengan mendeklarasikan 
bahwa semua agama--entah Hinduisme, Buddhisme, Yahudi, Kristen, 
Islam, Zoroaster, maupun lainnya--adalah benar. Dan, konsekuensinya, 
kebenaran ada dan ditemukan pada semua agama."  
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7. Dr. Luthfi Assyaukanie (dosen Universitas Paramadina)  
Ia menulis, "Seorang fideis Muslim, misalnya, bisa merasa dekat kepada 
Allah tanpa melewati jalur shalat karena ia bisa melakukannya lewat 
meditasi atau ritus-ritus lain yang biasa dilakukan dalam persemedian 
spiritual. Dengan demikian, pengalaman keagamaan hampir 
sepenuhnya independen dari aturan-aturan formal agama. Pada 
gilirannya, perangkap dan konsep-konsep agama seperti kitab suci, 
nabi, malaikat, dan lain-lain tak terlalu penting lagi karena yang lebih 
penting adalah bagaimana seseorang bisa menikmati spiritualitas dan 
mentransendenkan dirinya dalam lompatan iman yang tanpa batas itu." 
(Kompas, 3/9/2005).  

8. Nuryamin Aini (dosen Fak. Syariah UIN Jakarta)  
Ia menulis, "Tapi ketika saya mengatakan agama saya benar, saya tidak 
punya hak untuk mengatakan bahwa agama orang lain salah, apalagi 
kemudian menyalah-nyalahkan atau memaki-maki." (Lihat buku Ijtihad 
Islam Liberal [Jakarta: JIL, 2005], hlm. 223). 

Yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, khususnya kalangan 
lembaga pendidikan Islam, adalah bahwa hampir seluruh LSM dan 
proyek yang dibiayai oleh LSM-LSM Barat, seperti The Asia Foundation, 
Ford Fondation, adalah mereka-mereka yang bergerak dalam 
penyebaran paham Pluralisme Agama. Itu misalnya bisa dilihat dalam 
artikel-artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Tashwirul Afkar (diterbitkan 
oleh Lakpesdam NU dan The Asia Foundation), dan Jurnal Tanwir 
(diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah 
dan The Asia Foundation). Mereka bukan saja menyebarkan paham ini 
secara asongan, tetapi memiliki program yang sistematis untuk 
mengubah kurikulum pendidikan Islam yang saat ini masih mereka 
anggap belum inklusif-pluralis.  

Sebagai contoh, Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 11, tahun 2001, 
menampilkan laporan utama berjudul "Menuju Pendidikan Islam 
Pluralis". Ditulis dalam jurnal ini sebagai berikut: 

"Filosofi pendidikan Islam yang hanya membenarkan agamanya 
sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain mesti 
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mendapat kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Konsep 
iman-kafir, Muslim-nonMuslim, dan baik-benar (truth claim), yang 
sangat berpenaruh terhadap cara pandang Islam terhadap agama 
lain mesti dibongkar agar umat Islam tidak lagi menganggap 
agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan 
keselamatan. Jika cara pandangnya bersifat eksklusif dan 
intoleran, maka teologi yang diterima adalah teologi eksklusif dan 
intoleran, yang pada gilirannya akan merusak harmonisasi agama-
agama, dan sikap tidak menghargai kebenaran agama lain. 
Kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan 
pluralisme agama dalam pendidikan Islam akan membangkitkan 
sayap radikal Islam." (Khamami Zada, Membebaskan Pendidikan 
Islam : Dari Eksklusivisme Menuju Inklusivisme dan Pluralisme, Jurnal 
Tashwirul Afkar, edisi no. 11, tahun 2001).  

Di jurnal ini juga, Rektor UIN Yogyakarta, Prof. Dr. Amin Abdullah 
menulis, "Pendidikan agama semata-mata menekankan keselamatan 
individu dan kelompoknya sendiri menjadikan anak didik kurang 
begitu sensitif atau kurang begitu peka terhadap nasib, penderitaan, 
kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan memeluk agama 
lain. Hal demikian bisa saja terjadi oleh karena adanya keyakinan yang 
tertanam kuat bahwa orang atau kelompok yang tidak seiman atau 
tidak seagama adalah "lawan" secara aqidah." (M. Amin Abdullah, 
"Pengajaran Kalam dan Teknologi di Era Kemajemukan: Sebuah 
Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama", Jurnal Tashwirul 
Afkar, edisi no. 11, tahun 2001).  

 

Relativisme Kebenaran  

Paham Pluralisme Agama berakar pada paham relativisme akal 
dan relativisme iman. Banyak cendekiawan yang sudah termakan 
paham ini dan ikut-ikutan menjadi agen penyebar paham relativisme 
ini, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam. Paham 
relativisme akal dan relativisme iman merupakan virus ganas yang 
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berpotensi menggerogoti daya tahan keimanan seseorang. Dengan 
paham ini, seseorang menjadi tidak yakin dengan kebenaran agamanya 
sendiri. Dari paham ini, lahirlah sikap keragu-raguan dalam meyakini 
kebenaran. Jika seseorang sudah kehilangan keyakinan dalam 
hidupnya, hidupnya akan terus diombang-ambingkan dengan berbagai 
ketidakpastian.  

Akar dari nilai-nilai ini adalah paham Sofisme pada zaman Yunani 
kuno, yang kemudian dikembangkan dalam sistem pendidikan di Barat. 
Itu bisa dimengerti karena peradaban Barat adalah peradaban tanpa 
wahyu. Sehingga, berbagai peraturan yang mereka hasilkan tidak 
berlandaskan pada wahyu Allah, tetapi pada kesepakatan akal manusia. 
Karena itu, sifatnya menjadi nisbi, relatif, dan fleksibel. Bisa berubah 
setiap saat, tergantung kesepakatan dan kemauan manusia.  

Mereka yang hidup dalam alam pikiran liberal dan kenisbian nilai 
akan senantiasa mengalami kegelisahan hidup dan ketidaktenangan 
jiwa. Mereka pada hakikatnya berada dalam kegelapan, jauh dari 
cahaya kebenaran. Karena itu, mereka akan senantiasa mengejar 
bayangan kebahagiaan, fatamorgana, melalui berbagai bentuk kepuasan 
fisik dan jasmaniah, ibarat meminum air laut yang tidak pernah 
menghilangkan rasa haus.  

Lihatlah kehidupan manusia-manusia jenis ini. Simaklah ucapan-
ucapan mereka; tengoklah keluarga mereka; cermatilah teman-teman 
dekat mereka; (tambahan: perhatikan akhir hayat mereka). Tidak ada 
kebahagiaan yang abadi yang dapat mereka reguk, karena mereka 
sudah membuang jauh-jauh keimanan dan keyakinan akan nilai-nilai 
yang abadi, kebenaran yang hakiki. Mereka tidak percaya lagi kepada 
wahyu Tuhan, dan menjadikan akal dan hawa nafsunya sendiri sebagai 
Tuhan. Al-Qur'an sudah menggambarkan sikap manusia pemuja nafsu 
ini:  

٢ّ ٜأٜفَسٜأَِٙت ُٕ اٖتَخَر ًَ َٔ ُٖ إ٢ٜه َ٘ا َٓ ُٕ ُٕ َٜٗأَضو٤ ٣ٍ َعٜوٟ اهو٤ ٍَ ٔعٞو ٕٔ َعٜوٟ ََٗخَت ٌِٔع ٕٔ َض  ََٗجَعَى َٜٗقٞؤب
ٖٔ َعٜوٟ ٟٝ َبَصس٢ َٗ ٌَّ ٔغَػا ٕٔ ٜف ِٔٔدٙ ٕٔ َبِعٔد ًّٔ َٙ َْ ٜأٜفال اهو٤  َتَرك٤ُسٗ
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"Maka pernahkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menjadikan 
hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, dan Allah membiarkannya sesat 
berdasarkan ilmu-Nya (Allah mengetahui bahwa ia tidak dapat menerima 
petunjuk yang diberikan kepadanya), dan Allah telah menutup pendengaran 
dan hatinya, dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka, siapakah yang 
memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil 
pelajaran?" (Al-Jaatsiyah: 23).  

Dalam pandangan Islam, paham Pluralisme Agama jelas-jelas 
merupakan paham syirik modern, karena menganggap semua agama 
adalah benar. Padahal Allah SWT telah menegaskan bahwa hanya Islam 
agama yang benar dan diterima Allah SWT.  

َُ ٕٔ اإل٢ِضاٜل َّ ٔعَِد اهو٤ ْٖ اهٚدٙ  إ٢

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Ali 
Imran: 19).  

َّ َّ اٞهَخأضس٢ٙ ًٔ  ٔٝ َ٘ ٔفٛ اآلٔخَس ُٓ َٗ  ُٕ ًِِٔ ٢َ ٔدِّٙا ٜفٜوّ ُٙٞكَبَى  ًَّ َِٙبَتؼ٢ ٜغَِٚس اإل٢ِضاٜل َٗ 
"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85).  

Keyakinan akan kebenaran dinul Islam sebagai satu-satunya 
agama yang benar dan diridhai Allah adalah konsep yang sangat 
mendasar dalam Islam. Karena itu, para cendekiawan dan ulama perlu 
menjadikan penanggulangan paham syirik modern ini sebagai 
perjuangan utama, agar jangan sampai 10 tahun lagi paham ini 
menguasai wacana pemikiran dan pendidikan Islam di Indonesia, 
sehingga akan lahir dosen-dosen, guru-guru agama, khatib, atau kiai 
yang mengajarkan paham persamaan agama ini kepada anak didik dan 
masyarakat.  

 

Liberalisasi Al-Qur'an  

Salah satu wacana yang berkembang pesat dalam tema liberalisasi  
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Islam di Indonesia saat ini adalah tema "dekonstruksi kitab suci". Di 
kalangan Yahudi dan Kristen, fenomena ini sudah berkembang pesat. 
Dr. Ernest C. Colwell, dari School of Theology Claremont, misalnya, 
selama 30 tahun menekuni bidang ini dan menulis satu buku berjudul 
Studies in Methodology in Textual Criticism on the New Testament.  

Pesatnya studi kritis Bible itu telah mendorong kalangan Kristen-
Yahudi untuk "melirik" Al-Qur'an dan mengarahkan hal yang sama 
terhadap Al-Qur'an. Pada tahun 1927, Alphonse Mingana, pendeta 
Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas Birmingham Inggris, 
mengumumkan, "Sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan kritik 
teks terhadap Al-Qur'an sebagaimana telah kita lakukan terhadap kitab 
suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen yang 
berbahasa Yunani."  

Hampir satu abad lalu, para orientalis dalam bidang studi Al-
Qur'an bekerja keras untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab 
yang bermasalah sebagaimana Bible. Mereka berusaha keras untuk 
meruntuhkan keyakinan kaum Muslimin bahwa Al-Qur'an adalah 
kalamullah, bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang bebas 
dari kesalahan.  

Beratus-ratus tahun wacana itu hanya berkembang di lingkungan 
orientalis Yahudi dan Kristen. Tetapi, saat ini suara-suara yang 
menghujat Al-Qur'an justru lahir dari lingkungan perguruan tinggi 
Islam. Mereka menjiplak dan mengulang-ulang apa yang dahulu pernah 
disuarakan para orientalis.  

Ulil Abshar Abdalla, mantan Koordinator Jaringan Islam Liberal, 
menulis, "Tapi, bagi saya, all scriptures are miracles, semua kitab suci 
adalah mukjizat." (Jawa Pos, 11 Januari 2004).  

Taufik Adnan Amal, dosen Ulumul Quran di IAIN Makasar, 
menulis satu makalah berjudul "Edisi Kritis al-Quran", yang isinya 
menyatakan, "Uraian dalam paragraf-paragraf berikut mencoba 
mengungkapkan secara ringkas pemantapan teks dan bacaan Alquran, 
sembari menegaskan bahwa proses tersebut masih meninggalkan 
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sejumlah masalah mendasar, baik dalam ortografi teks maupun 
pemilihan bacaannya, yang kita warisi dalam mushaf tercetak dewasa 
ini. Karena itu, tulisan ini juga akan menggagas bagaimana 
menyelesaikan itu lewat suatu upaya penyuntingan Edisi Kritis 
Alquran." (Lihat makalah Taufik Adnan Amal berjudul "Edisi Kritis al-
Quran", dalam buku Wajah Liberal Islam di Indonesia [Jakarta: JIL, 2002], 
hlm. 78).  

Di dalam buku Menggugat Otentisitas Wahyu, hasil tesis master di 
Universitas Islam Negeri Yogyakarta (Dulu: IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta) yang ditulis oleh Aksin Wijaya, ditulis secara terang-
terangan hujatan terhadap kitab suci Al-Qur'an. "Setelah kita 
kembalikan wacana Islam Arab ke dalam dunianya dan melepaskan diri 
kita dari hegemoni budaya Arab, kini saatnya, kita melakukan upaya 
pencarian pesan Tuhan yang terperangkap dalam Mushaf Utsmani, 
dengan suatu metode dan pendekatan baru yang lebih kreatif dan 
produktif. Tanpa menegasikan besarnya peran yang dimainkan Mushaf 
Utsmani dalam mentransformasikan pesan Tuhan, kita terlebih dahulu 
menempatkan Mushaf Utsmani itu setara dengan teks-teks lain. Dengan 
kata lain, Mushaf itu tidak sakral dan sbsolue, melainkan profan dan 
fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang terdapat 
di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. Karena itu, kini kita 
diperkenankan bermain-main dengan Mushaf tersebut, tanpa ada beban 
sedikitpun, beban sakralitas yang melingkupi perasaan dan pikiran 
kita." (Aksi Wijaya, Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan [Yogyakarta: 
Safiria Insania Press, 2004], hlm. 123).  

Aktivis Islam Liberal, Dr. Luthfi Assyaukanie, juga berusaha 
membongkar konsep Islam tentang Al-Qur'an. Ia menulis: "Sebagian 
besar kaum Muslim meyakini bahwa AlQuran dari halaman pertama 
hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun 
maknanya (ma'nan). Kaum Muslim juga meyakini bahwa Alquran yang 
mereka lihat dan baca hari ini adalah persis sama seperti yang ada pada 
masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan 
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semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-
angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai 
bagian dari formasilasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah 
penulisan AlQuran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai 
nuansa yang delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, 
pertentangan, intrik (tipu daya), dan rekayasa." (Luthfi Assyaukani, 
"Merenungkan Sejarah Alquran", dalam Abd. Muqsith Ghazali (ed), 
Ijtihad Islam Liberal [Jakarta: JIL, 2005], hlm. 1).  

Pada bagian lain buku terbitan JIL tersebut, ada juga yang menulis, 
bahwa 'Al-Qur'an adalah perangkap bangsa Quraisy', seperti 
dinyatakan oleh Sumanta Al-Qurtubhy, alumnus Fakultas Syariah IAIN 
Semarang. Ia menulis: "Di sinilah saya ingin menyebut teks-teks Islam 
klasik merupakan 'perangkap bangsa Arab', dan Alquran sendiri dalam 
beberapa hal sebetulnya juga bisa menjadi 'perangkap' bangsa Quraisy 
sebagai suku mayoritas. Artinya, bangunan keIslam an sebetulnya tidak 
lepas dari jaring-jaring kekuasaan Quraisy yang dulu berjuang keras 
untuk menunjukkan eksistensinya di tengah suku-suku Arab lain." 
(Sumanto Al-Qurtubhy, "Membongkar Teks Ambigu", dalam Abd. 
Muqsith Ghazali (ed) Ijtihad Islam Liberal [Jakarta: JIL, 2005], hlm. 17).  

Jadi, di berbagai penerbitan mereka, kalangan liberal dan 
sejenisnya memang sangat aktif dalam menyerang Al-Qur'an secara 
terang-terangan. Mereka sedang tidak sekadar berwacana, tetapi aktif 
menyebarkan pemikiran yang destruktif terhadap Al-Qur'an. Itu bisa 
dilihat dalam buku-buku, artikel, dan jurnal yang mereka terbitkan.  

Cara yang lebih halus dan tampak akademis dalam meyerang Al-
Qur'an juga dilakukan dengan mengembangkan studi kritik Al-Qur'an 
dan studi hermeneutika di perguruan tinggi Islam. Di antara tokoh-
tokoh terkenal dalam studi ini adalah Prof. Dr. Nasr Hamid Abu Zayd 
dan Mohammad Arkoun. Buku-buku kedua tokoh ini sudah banyak 
diterjemahkan di Indonesia. Sekarang Kajian hermeneutika sebagai 
metode tafsir pengganti ilmu tafsir klasik pun sudah menjadi mata 
kuliah wajib di Program Studi Tafsir Hadits UIN Jakarta dan sejumlah 
perguruan tinggi Islam lainnya. Padahal, metode ini jelas-jelas berbeda 
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dengan ilmu tafsir dan bersifat dekonstruktif terhadap Al-Qur'an dan 
syariat Islam.  

Kaum Muslim perlu merenungkan masalah ini dengan serius. Jika 
Al-Qur'an dan ilmu tafsir Al-Qur'an dirusak dan dihancurkan, apa lagi 
yang tersisa dari Islam?  

Liberalisasi Syariat Islam  

Inilah aspek yang paling banyak muncul dan menjadi pembahasan 
dalam bidang liberalisasi Islam. Hukum-hukum Islam yang sudah pasti 
dibongkar dan dibuat hukum baru yang dianggap sesuai dengan 
perkembangan zaman. Seperti dijelaskan Dr. Greg Barton, salah satu 
program liberalisasi Islam di Indonesia adalah "kontekstualisasi ijtihad". 
Salah satu hukum yang banyak dijadikan objek liberalisasi adalah 
hukum dalam bidang keluarga. Misalnya, dalam masalah perkawinan 
antar-agama, khususnya antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.  

Dalam sebuah tulisannya, Azyumardi Azra menjelaskan metode 
kontekstualisasi yang dilakukan oleh gerakan pembaruan Islam di 
Indonesia, yang dipelopori Nurcholish Madjid: "Bila didekati secara 
mendalam, dapat ditemui bahwa gerakan pembaruan yang terjadi sejak 
tahun tujuh puluhan memiliki komitmen yang cukup kuat untuk 
melestarikan 'tradisi' (turats) dalam satu bingkai analisis yang kritis dan 
sistematis .... Pemikiran para tokohnya didasari kepedulian yang sangat 
kuat untuk melakukan formulasi metodologi yang konsisten dan 
universal terhadap penafsiran Al-Qur'an; suatu penafsiran yang rasional 
yang peka terhadap konteks kultural dan historis dari teks Kitab Suci 
dan konteks masyarakat modern yang memerlukan bimbingannya." 
(Lihat, Pengantar Azyumardi Azra untuk buku Dr. Abd. A'la, Dari 
Neomodernisme ke Islam Liberal [Jakarta: Paramadina, 2003], hlm. xi).  

Menjelaskan pendapat Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra 
menulis, " Al-Qur'an menunjukkan bahwa risalah Islam --disebabkan 
universalitasnya--adalah selalu sesuai dengan lingkungan kultural apa 
pun, sebagaimana (pada saat turunnya) hal itu telah disesuaikan dengan 
kepentingan lingkungan semenanjung Arab. Karna itu, Al-Qur'an harus 
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selalu dikontekstualisasikan dengan lingkungan budaya penganutnya, 
di mana dan kapan saja."  

Kontekstualisasi para pembaru agama Islam ala Nurcholish 
Madjid ini tidaklah sama dengan teori asbabun nuzul yang dipahami 
oleh kaum Muslimin selama ini dalam bidang ushul fiqih. Tetapi, 
Azyumardi Azra memberikan legitimasi dan pujian berlebihan terhadap 
metode Nurcholish Madjid: "Cak Nur berpegang kuat kepada Islam 
tradisi hampir secara keseluruhan, pada tingkat esoteris dan eksoteris. 
Dengan sangat bagus dan distingtif, ia bukan sekadar berpijak pada 
aspek itu, namun ia juga memberikan sejumlah pendekatan dan 
penafsiran baru terhadap tradisi Islam itu. Maka, hasilnya adalah 
apresiasi yang cukup mendalam terhadap syariah atau fiqih dengan 
cara melakukan kontekstualisasi fiqih dalam perkembangan zaman." 
(Lihat, Pengantar Azyumardi Azra untuk buku Dr. Abd. A'la, Dari 
Neomodernisme ke Islam Liberal [Jakarta: Paramadina, 2003], hlm. xii).  

Apa yang dikatakan Azra sebagai bentuk apresiasi syariat atau 
fiqih yang mendalam oleh nurcholish Madjid adalah sebuah pujian yang 
sama sekali tidak berdasar. Nurcholsih sama sekali tidak pernah 
menulis tentang metodologi fiqih dan hanya melakukan dekonstruksi 
terhadap beberapa hukum Islam yang tidak disetujuinya. Ia pun hanya 
mengikuti jejak gurunya, Fazlur Rahman, yang menggunakan metode 
hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an.  

Karya kaum liberal di Paramadina dalam merombak hukum Islam 
lebih jelas lagi dengan keluarnya buku Fiqih Lintas Agama, yang sama 
sekali tidak apresiatif terhadap syariat, bahkan merusak dan 
menghancurkannya. Misalnya, dalam soal perkawinan antar-agama, 
buku Fiqih Lintas Agama tertulis: "Soal pernikahan laki-laki non-
Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihad dan terikat 
dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat 
itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga 
pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena 
keududukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka 
amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita 
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Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan 
beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan 
aliran kepercayaannya." (Mun'im Sirry (ed), Fiqih Lintas Agama [Jakarta: 
Paramadina & The Asia Foundation, 2004], hlm. 164).  

Jadi, pendapat Azyumardi Azra tentang hebatnya kaum pembaru 
Islam yang dimotori Nurcholish Madjid adalah sama sekali tidak 
terbukti. Sebagai salah seorang cendekiawan yang sangat populer, Azra 
telah melakukan kekeliruan besar dengan cara memberikan legitimasi 
berlebihan terhadap gerakan pembaruan yang terbukti sangat destruktif 
terhadap khazanah pemikiran Islam. Dengan alasan melakukan 
kontekstualisasi, maka kaum liberal melakukan penghancuran dan 
perombakan terhadap hukum-hukum Islam yang sudah pasti (qath'iy), 
seperti hukum perkawinan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.  

Prof. Musdah Mulia, tokoh feminis, juga melakukan perombakan 
terhadap hukum perkawinan dengan alasan kontekstualisasi. Ia 
menulis: "Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu (QS 60: 
10, pen), larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy 
sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah 
peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan 
melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi 
secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus 
dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, 
maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya." (Musdah Mulia, 
Muslimah Reformis [Bandung: Mizan, 2005], hlm. 63).  

Nuryamin Aini, seorang dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta, juga 
membuat pernyataan yang menggugat hukum perkawinan antar-
agama. Ia menulis: "Maka dari itu, kita perlu meruntuhkan mitos fikih 
yang mendasari larangan bagi perempuan Muslim untuk menikah 
dengan laki-laki nonMuslim .... Isu yang paling mendasar dari larangan 
PBA (Perkawinan Beda Agama, red) adalah masalah sosial politik. 
Hanya saja, ketika yang berkembang kemudian adalah logika agama, 
maka konteks sosial-politik munculnya larangan PBA itu menjadi 
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tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis." (Lihat buku Ijtihad 
Islam Liberal [Jakarta: JIL, 2005], hlm. 220-221).  

Entah kenapa, di Indonesia, yang mayoritas Muslim, kaum liberal 
berusaha keras untuk menghancurkan hukum perkawinan antar-agama 
ini, seolah-olah ada kebutuhan mendesak kaum Muslim harus kawin 
dengan non-Muslim. Ulil Abshar Abdalla, di harian Kompas edisi 18 
November 2002, juga menulis: "Larangan kawin beda agama, dalam hal 
ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak 
relevan lagi." Bahkan, lebih maju lagi, Dr. Zainun Kamal, dosen UIN 
Jakarta, kini tercatat sebagai 'penghulu swasta' yang menikahkan 
puluhan--mungkin sekarang sudah ratusan--pasangan beda agama.  

Padahal, perlu dicatat, larangan Muslimah menikah dengan laki-
laki non-Muslim sudah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama dengan 
dalil-dalil yang sangat meyakinkan (seperti QS 60: 10). Memorandum 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan, "Perkawinan tidak sah 
kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang 
teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap Muslim, dan kesatuan 
agama bagi setiap Muslimat."  

Ketika hukum-hukum yang pasti dirombak, maka terbukalah 
pintu untuk membongkar seluruh sistem nilai dan hukum Islam. Dari 
IAIN Yogyakarta muncul nama Muhidin M. Dahlan, yang menulis buku 
memoar berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, yang memuat kata-
kata berikut: "Pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian seks 
ini, tak lain tak bukan adalah lembaga yang berisi tong-tong sampah 
penampung sperma yang secara anarkis telah membelah-belah manusia 
dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan. Istilah pelacur dan anak 
haram pun muncul dari rezim ini. Perempuan yang melakukan seks di 
luar lembaga ini dengan sangat kejam diposisikan sebagai perempuan 
yang sangat hina, tuna, lacur, dan tak pantas menyandang harga diri. 
Padahal, apa bedanya pelacur dengan perempuan yang berstatus istri? 
Posisinya sama. Mereka adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. 
Seks akan tetap bernama seks meski dilakukan dengan satu atau banyak 
orang. Tidak, pernikahan adalah konsep aneh, dan menurutku 
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mengerikan untuk bisa kupercaya." (Buku: Tuhan Izinkan Aku Menjadi 
Pelacur: Memoar Luka Seorang Muslimah, SriptaManent dan Melibas, 2005, 
cetakan ke-7).  

 

Dari Fakultas Syariah IAIN Semarang bahkan muncul gerakan 
legalisasi perkawinan homoseksual. Mereka menerbitkan buku berjudul 
Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak 
Kaum Homoseksual. Buku ini adalah kumpulan artikel di jurnal Justisia 
Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004. Dalam buku ini 
ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan 
perkawinan homoseksual di Indonesia. "Bentuk riil gerakan yang harus 
dibangun adalah (1) mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu 
dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, (2) 
memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada 
diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fithrah, 
sehingga masyarakat tidak mengucilkannya bahkan sebaliknya, 
masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual 
dalam menuntut hak-haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi 
tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak 
memihak kaum homoseksual, (4) menyuarakan perubahan UU 
Perkawinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara 
laki-laki dan wanita." (Lihat buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: 
Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual [Semarang: 
Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005], hlm. 15).  

 

Pada bagian penutup buku tersebut, anak-anak fakultas Syariah 
IAIN Semarang tersebut menulis kata-kata yang tidak pernah 
terbayangkan sebelumnya oleh seorang Muslim pun: "Hanya orang 
primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang 
abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun 
dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, 
Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia 
sudah berhasil bahkan kebablasan."  
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Faktor Asing 

Setelah Perang Dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan 
kebijakan khusus terhadap Islam. Pada masa Perang Dingin, 
Komunisme dianggap sebagai musuh utama, sehingga Barat bersama-
sama dengan Islam menghadapi komunisme, seperti yang terjadi di 
Afghanistan. Tetapi, setelah komunis runtuh, musuh bagi Barat 
berikutnya adalah Islam.  

Karena  Islam  dipandang  sebagai  musuh  atau ancaman potensial  

bagi Barat, maka berbagai daya upaya dilakukan untuk 'menjinakkan' 
dan melemahkan Islam. Salah satu program yang kini dilakukan adalah 
dengan melakukan proyek liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia 
dan dunia Islam lainnya. Proyek liberalisasi Islam ini tentu saja masih 
menjadi bagian dari 'tiga cara' pengokohan hegemoni Barat di dunia 
Islam, yaitu melalui program Kristenisasi, imperialisme modern, dan 
orientalisme.  

David E. Kaplan menulis bahwa sekarang AS menggelontorkan 
dana puluhan juta dollar dalam rangka kampanye untuk--bukan hanya 
mengubah masyarakat Muslim--tetapi juga untuk mengubah Islam itu 
sendiri. Menurut Kaplan, Gedung Putih telah menyetujui strategi 
rahasia, yang untuk pertama kalinya AS memiliki kepentingan nasional 
untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Sekurangnya di 
24 negara Muslim, AS secara diam-diam telah mendanai radio Islam, 
acara-acara TV, kursus-kursus di sekolah Islam, pusat-pusat kajian, 
workshop politik, dan program-program lain yang mempromosikan 
Islam moderat (versi AS). (Terjemahan dari David E. Kaplan, Hearts, 
Minds, and Dollars, www.usnews.com, 4-25-2005).  

Salah satu LSM asing yang sangat aktif dalam menyebarkan 
paham liberalisme dan pluralisme agama di Indonesia adalah The Asia 
Foundation. Untuk menanamkan paham dan nilai-nilai inklusif dan 
pluralis di kalangan Muslim Indonesia, TAF telah mendukung berbagai 
kelompok berbasis Muslim sejak tahun 1970-an. The Asia Foundation 
saat ini mendukung lebih dari 30 LSM yang mempromosikan nilai-nilai 
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Islam yang dapat menjadi basis bagi sistem politik demokratis, 
nonkekerasan, dan toleransi beragama. Dalam bidang pendidikan 
kewarganegaraan, HAM, rekonsiliasi antar-komunitas, kesetaraan 
gender, dan dialog antar-agama, The Asia Foundation juga bekerja sama 
dengan LSM-LSM tersebut untuk mempromosikan Islam sebagai 
katalisator demokratisasi di Indonesia. Program-program itu mencakup 
training bagi pemuka agama, studi tentang isu-isu gender dan HAM 
dalam Islam, pusat-pusat advokasi wanita, dan sebagainya. 
(http://www.asiafoundation.org/Locations/indonesia.html. Website The Asia 
Foundation sampai dengan 24 Maret 2006, masih menulis tajuk 
pembukanya dengan kata-kata: "Reformasi Pendidikan dan Islam di 
Indonesia".  

Organisasi-organisasi di Indonesia yang diberikan pendanaan oleh 
The Asia Foundation di antaranya: 1. Yayasan Desantara (Pluralisme 
agama, penerbit majalah Syir'ah). 2. Lembaga Studi Agama dan 
Demokrasi (Elsad) (Pluralisme agama dan demokrasi). 3. Fahmina 
Institute (Pluralisme gender equality). 4. Indonesia Center for Civic 
Education (Demokrasi). 5. International Center for Islam Pluralism 
(ICIP) (Pluralisme agama). 6. Indonesia Conference on Religion and 
Peace (Pluralisme agama). 7. Institut Arus Informasi (ISAI) (Pluralisme 
dan jurnalisme). 8. Jaringan Islam Liberal (JIL) (Liberalisasi pemikiran). 
9. Paramadina (Pluralisme agama). 10. Pusat Studi Antar Komunitas 
(Pusaka) Padang (Demokrasi) 11. Pusat Studi Wanita-UIN- (Gender 
equality). 12. Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) (Gender 
equality). 13. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) (Penerbitan buku-
buku pluralisme). 14. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Nahdhatul Ulama (Pluralisme agama, dekonstruksi syariah). 15. Pusat 
Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah (Pluralisme agama). 16. 
Dan puluhan LSM serta organisasi sejenis lainnya.  

Kebijakan untuk mengubah kurikulum dan pemikiran Islam juga 
pernah diungkapkan oleh Menhan AS, Donald Rumsfeld. "AS perlu 
menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan 
Islam yang radikal menjadi moderat. Lembaga pendidikan Islam bisa 
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lebih cepat menumbuhkan teroris baru, lebih cepat dibandingkan 
kemampuan AS untuk menangkap atau membunuh mereka." (Harian 
Republika, 3/12/2005).  

Maka, dengan dukungan dana yang besar-besaran, AS dan 
sekutunya, serta kaki tangannya di Indonesia, berupa LSM-LSM asing, 
kemudian melakukan program perubahan dan penghancuran 
pemikiran Islam secara besar-besaran. Tetapi, sayangnya ada saja 
sebagian kalangan umat dan lembaga Islam yang terpengaruh oleh 
iming-iming duniawi dari lembaga-lembaga asing yang sedang 
bergentayangan mencari mangsa bersama para kaki tangannya di 
Indonesia.  

 

Liberalisasi di Perguruan Tinggi Islam  

Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan yang lainnya 
adalah pelopor liberalisasi Islam di organisasi Islam dan masyarakat. 
Adapun Harun Nasution adalah pelopor liberalisasi Islam di kampus-
kampus Islam. Ketika menjadi rektor IAIN Ciputat, Jakarta, Harun 
mulai melakukan gerakan yang serius dan sistematis untuk melakukan 
perubahan dalam studi Islam. Ia mulai dari mengubah kurikulum IAIN.  

Pada Agustus 1973 rektor IAIN se-Indonesia mengadakan rapat di 
Ciumbuluit Bandung. Hasil dari rapat itu adalah Departemen Agama RI 
memutuskan buku karya Harun Nasution sebagai buku wajib rujukan 
mata kuliah Pengantar Agama Islam. Buku kontroversial yang ditulis 
Harun itu berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Harun 
Nasution ketika itu mengakui tidak semua rektor menyetujuinya. 
Sejumlah rektor senior menentang keputusan tersebut. Tetapi, entah 
mengapa keputusan itu tetap dijalankan oleh pemerintah.  

Pada tanggal 3 Desember 1975, Prof. HM Rasjidi, Menteri Agama 
pertama, sudah menulis laporan rahasia kepada Menteri Agama dan 
beberapa eselon tertinggi di Depag. Dalam bukunya, Koreksi terhadap Dr. 
Harun Nasution tentang 'Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya', Prof. 
Rasjidi menceritakan isi suratnya: "Laporan Rahasia tersebut berisi kritik 
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terhadap buku Sdr. Harun Nasution yang berjudul Islam Ditinjau dari 
Berbagai Aspeknya. Saya menjelaskan kritik saya fasal demi fasal dan 
menunjukkan bahwa gambaran Dr. Harun tentang Islam itu sangat 
berbahaya, dan saya mengharapkan agar Kementerian Agama 
mengambil tindakan terhadap buku tersebut, yang oleh Kementerian 
Agama dan Direktorat Perguruan Tinggi dijadikan sebagai buku wajib 
di seluruh IAIN di Indonesia." (HM Rasjidi, Koreksi terhadap Dr. Harun 
Nasution tentang 'Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya' [Jakarta: Bulan 
Bintang, 1977], hlm. 13).  

Selama satu tahun lebih surat Prof. Rasjidi tidak diperhatikan. 
Rasjidi akhirnya mengambil jalan lain untuk mengingatkan Depag, 
IAIN, dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Setelah nasihatnya 
tidak diperhatikan, ia menerbitkan kritiknya terhadap buku Harun 
tersebut. Maka, tahun 1977 lahirlah buku Koreksi terhadap Dr. Harun 
Nasution tersebut.  

Nasihat Prof. Rasjidi sangat penting untuk direnungkan saat ini, 
mengingat buku Harun itu memang penuh dengan berbagai kesalahan 
fatal, baik secara ilmiah maupun kebenaran Islam. Salah satu contoh 
kesalahan fatal itu seperti berikut. Harun menempatkan Islam sebagai 
agama yang posisinya sama dengan agama-agama lain, sebagai evolving 
religion (agama yang berevolusi). Padahal, Islam adalah satu-satunya 
agama wahyu, yang berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama 
lain, selain Islam, merupakan agama sejarah dan agama budaya 
(historical and cultural religion). Harun menyebut agama-agama 
monoteis--yang dia istilahkan juga sebagai 'agama tauhid'--ada empat: 
Islam, Yahudi, Kristen, dan Hindu. Ketiga agama pertama, kata Harun, 
merupakan satu rumpun. Agama Hindu tidak termasuk dalam rumpun 
ini. Harun menambahkan bahwa kemurnian tauhid hanya dipelihara 
oleh Islam dan Yahudi. Adapun kemurnian tauhid agama Kristen 
dengan adanya paham Trinitas, sebagaimana diakui oleh ahli-ahli 
perbandingan agama, sudah tidak terpelihara lagi. (Lihat Harun 
Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya [Jakarta: UI Press, cet 
ke-6, 1986], Jilid I, hlm. 15-22).  
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Kesimpulan Harun bahwa agama Yahudi itu sebagai agama tauhid 
murni, seperti halnya agama Islam, adalah kesimpulan yang ngawur 
dan tidak berdasar. Kalau Yahudi merupakan agama tauhid murni, 
mengapa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Yahudi itu kafir ahlul 
kitab? Kesimpulan Harun itu jelas mengada-ada. Sejak lama Prof. 
Rasjidi sudah memberikan kritik keras bahwa uraian Dr. Harun yang 
terselubung uraian ilmiah sesungguhnya mengandung bahaya bagi 
generasi muda Islam. Bahayanya adalah memudarkan keimanan atau 
kayakinan seseorang terhadap kebenaran agama yang dipeluknya.  

Namun anehnya, kritik-kritik tajam Prof. Rasjidi seperti itu tidak 
digubris oleh petinggi Depag dan IAIN. Malah, bukannya bersikap 
kritis, banyak ilmuwan yang memuji-muji Harun Nasution secara tidak 
proporsional. Prof. Dr. Said Agil al-Munawwar, misalnya, menulis: 
"Karena itu, beliau diteladani oleh para intelektual maupun generasi 
berikutnya. Harun Nasution adalah sebagai salah seorang tokoh 
pembaru diantara sedikit tokoh yang ada, ia termasuk tokoh sentral 
dalam menyemaikan ide pembaruan bersama tokoh lainnya di 
Indonesia.Tokoh-tokoh elitis kaum pembaru dimaksud diantaranya; 
Nurcholish Madjid, Utomo Dananjaya, Usep Fathudin, Djohan Effendi, 
Ahmad Wahid, M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono, Abdurrahman 
Wahid, Jalaluddin Rakhmat, Ahmad Syafii Ma'arif, Muhammad Amien 
Rais dan Kuntowijoyo .... Harun sangat tepat disebut pemancang 
perubahan dalam tradisi akademik di lingkungan perguruan tinggi 
Islam Indonesia." (Abdul Halim (ed), Teologi Islam Rasional [Ciputat 
Press, 2005], hlm. xvi-xvii).  

Meskipun bukan bidangnya, Prof. Malik Fadjar juga ikut-ikutan 
memberikan pujian berlebihan dan tanpa sikap kritis terhadap Harun 
Nasution: "Usaha dan kerja keras Harun Nasution dalam 
pengembangan Islamic Studies di Indonesia patut dihargai. Harun 
seyogyanya dianugerahi sebagai tokoh Islamic Studies di Inonesia." 
(Abdul Halim (ed), Teologi Islam Rasional [Ciputat Press, 2005], back 
cover).  

Secara   kualitas   dan  teknik  penulisan  ilmiah,  buku  Harun  itu  
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sebenarnya juga sudah perlu direvisi total. Tetapi, sekali lagi, kesalahan 
yang fatal itu dibiarkan saja selama 30 tahun lebih. Jika buku yang 
mengandung 'virus pemikiran' itu diajarkan secara terus-menerus, bisa 
dipahami, jika kerusakan yang sudah semakin parah itu telah menular 
ke mana-mana. Entah mengapa, masalah yang serius dan separah ini 
sekian lama dibiarkan oleh lembaga-lembaga Islam di Indonesia. 
Hingga kini belum ada lembaga Islam, khususnya perguruan tinggi 
Islam, yang secara resmi meminta pemerintah menarik kembali buku 
Harun Nasution tersebut.  

Kini telah kita ketahui bahwa ternyata umat Islam Indonesia 
benar-benar sedang menghadapi ujian keimanan yang sangat berat. Di 
tengah berbagai krisis dan keterpurukan, umat Islam direkayasa, 
dirusak, dan diserbu besar-besaran dengan paham-paham syirik 
modern dan berbagai pemikiran liberal. Sendi-sendi ajaran dan 
keyakinan umat Islam sedang dibongkar habis-habisan.  

Ironisnya, ujung tombak dari penyebaran paham ini justru berasal 
dari individu, tokoh, cendekiawan, ulama, dan lembaga yang secara 
formal menyandang nama Islam. Tentu saja ini tantangan yang sangat 
berat. Para ulama yang seharusnya menjaga agama justru malah 
merusak agama. Inilah zaman fitnah, zaman yang tidak jelas lagi mana 
yang haq dan mana yang bathil.  

Rasulullah saw. sudah pernah mengingatkan: "Yang merusak 
umatku adalah orang alim yang durhaka dan ahli ibadah yang bodoh. Seburuk-
buruk manusia yang buruk adalah ulama yang buruk, dan sebaik-baik manusia 
yang baik adalah ulama yang baik." (HR Ad-Darimy).  

Juga, sabdanya, "Termasuk di antara perkara yang aku khawatirkan 
atas umatku adalah tergelincirnya orang alim (dalam kesalahan) dan silat 
lidahnya orang munafik tentang Al-Qur'an." (HR Thabarani dan Ibn 
Hibban).  

Di tengah ujian berat proyek liberalisasi Islam secara besar-besaran 
ini, kita berdoa, mudah-mudahan tidak banyak orang yang tergoda oleh 
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berbagai bujukan dan tipuan duniawi yang ditujukan untuk 
menghancurkan kekuatan Islam dari dalam.  

Bisa dikatakan, liberalisasi Islam di Indonesia saat ini adalah 
tantangan yang terbesar yang dihadapi semua komponen umat Islam, 
baik pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, ormas Islam, lembaga 
ekonomi Islam, maupun partai politik Islam. Sebab, liberalisasi Islam 
telah menampakkan wajah yang sangat jelas dalam menghancurkan 
Islam dari asasnya, baik aqidah Islam, Al-Qur'an, maupun syariat Islam.  

Kita harus membentengi keimanan kita, keluarga kita, dan jamaah 
kita dengan meningkatkan ilmu-ilmu keIslam an yang benar dan 
memohon pertolongan kepada Allah SWT. 

"Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah 
kemampuan kepada kami untuk mengikutinya; dan tunjukkanlah yang 
bathil itu bathil, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk 
menghindarinya. Allahumma amin." 25 

E 

                                                 
25.arrahmah.com 
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BAHAYA PLURALISME 

 
Bersamaan dengan meninggalnya Gus Dur (mantan Presiden RI 

ke-4), isu pluralisme kembali menjadi perbincangan. Selama beberapa 
hari hampir semua media cetak menjadikan pluralisme sebagai berita 
utama, baik dikaitkan langsung dengan sosok Gus Dur maupun tidak. 
Isu pluralisme kembali mencuat terutama setelah Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menjuluki Gus Dur sebagai ―Bapak Pluralisme‖ 
yang patut menjadi teladan bagi seluruh bangsa. (Antara.co.id, 
31/12/2009). 

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais pun 
menilai Gus Dur sebagai ikon pluralisme (Kompas.com, 2/1/2010). 

Kalangan liberal tak ketinggalan. Salah seorang aktivisnya, Zuhairi 
Misrawi, menulis bahwa dalam rangka memberikan penghormatan 
terhadap Gus Dur sebagaimana dilakukan oleh Presiden Yudhoyono, 
akan sangat baik jika MUI mencabut kembali fatwa pengharaman 
terhadap pluralisme (Kompas.com, 4/1/2010). 

Sejumlah kalangan pun menilai penting untuk memelihara nilai-
nilai pluralisme pasca Gus Dur. Mantan Wakil Presien Jusuf Kalla (JK), 
misalnya, mengharapkan semangat kebersamaan dan pluralisme yang 
selalu dikobarkan Gus Dur tetap terjaga (Detik.com, 30/12/2009). 

Pertanyaannya, bagaimana dengan MUI sendiri yang dalam 
fatwanya No.7/MUNAS VII/MUI/11/2005 telah dengan jelas-jelas 
menyebutkan bahwa pluralisme (selain sekularisme dan liberalisme) 
adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan umat 
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Islam haram mengikuti paham tersebut? Lebih penting lagi, bagaimana 
sesungguhnya pluralisme menurut pandangan Islam? 

 

Hakikat Pluralisme 

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi 
adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. 
Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk 
melenyapkan ‗klaim keberanan‘ (truth claim) yang dianggap menjadi 
pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, 
konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum 
pluralis, konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru 
sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya yang 
paling benar. 

Inilah hakikat ide pluralisme agama yang saat ini 
dipropagandakan di Dunia Islam melalui berbagai cara dan media. Dari 
ide ini kemudian muncul gagasan lain yang menjadi ikutannya seperti 
dialog lintas agama, doa bersama dan lain sebagainya. Pada ranah 
politik, ide pluralisme didukung oleh kebijakan Pemerintah yang harus 
mengacu pada HAM dan asas demokrasi. Negara memberikan jaminan 
sepenuhnya kepada setiap warga negara untuk beragama, pindah 
agama (murtad), bahkan mendirikan agama baru. 

 

Di Balik Gagasan Pluralisme 

Lahirnya gagasan mengenai pluralisme (agama) sesungguhnya 
didasarkan pada sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah: Pertama, 
adanya keyakinan masing-masing pemeluk agama bahwa konsep 
ketuhanannyalah yang paling benar dan agamanyalah yang menjadi 
jalan keselamatan. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini 
bahwa merekalah umat pilihan. 

Menurut kaum pluralis, keyakinan-keyakinah inilah yang sering 
memicu terjadinya kerenggangan, perpecahan bahkan konflik 
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antarpemeluk agama. Karena itu, menurut mereka, diperlukan gagasan 
pluralisme sehingga agama tidak lagi berwajah eksklusif dan berpotensi 
memicu konflik. 

Kedua, faktor kepentingan ideologis dari Kapitalisme untuk 
melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak 
asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme 
agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan Kapitalisme global 
yang digalang Amerika Serikat untuk menghalang kebangkitan Islam. 

Karena itu, jika ditinjau dari aspek sejarah, faktor pertama bolehlah 
diakui sebagai alasan awal munculnya gagasan pluralisme agama. 
Namun selanjutnya, faktor dominan yang memicu maraknya isu 
pluralisme agama adalah niat Barat untuk makin mengokohkan 
dominasi Kapitalismenya, khususnya atas Dunia Islam. 

 

Konflik Sebagai Alasan? 

Memang benar, dunia saat ini sarat dengan konflik. Namun, tidak 
benar jika seluruh konflik yang terjadi saat ini dipicu oleh faktor agama. 
Bahkan banyak konflik terjadi lebih sering berlatar belakang ideologi 
dan politik. Dalam sekala internasional, konflik Palestina-Israel lebih 
dari setengah abad, misalnya, jelas bukan konflik antaragama (Islam, 
Yahudi dan Kristen). Sebab, toh dalam rentang sejarah yang sangat 
panjang selama berabad-abad ketiga pemeluk agama ini pernah hidup 
berdampingan secara damai dalam naungan Khilafah Islam. Konflik 
Palestina-Israel ini lebih bernuansa politik yang melibatkan penjajah 
Barat. Sejarah membuktikan, konflik Palestina-Israel bermula ketika 
bangsa Yahudi (Israel) sengaja ―ditanam‖ oleh penjajah Inggris di 
jantung Palestina dalam ranga melemahkan umat Islam. Konflik ini 
kemudian dipelihara oleh Amerika Serikat yang menggantikan peran 
Inggris, untuk semakin melemahkan kekuatan umat Islam, khususnya 
di Timur Tengah. Pasalnya, dengan begitu Barat dapat terus-menerus 
menyibukkan umat Islam dengan konflik tersebut sehingga umat Islam 
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melupakan bahaya dominasi Barat—khususnya AS dan Inggris—
sebagai penjajah mereka. 

Dalam sekala lokal, konflik yang pernah terjadi di Maluku atau 
Poso beberapa tahun lalu, misalnya, juga lebih bernuansa politik, yakni 
adanya campur tangan asing (yang tidak lain kaum penjajah Barat) 
untuk melemahkan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, 
ketimbang berlatar belakang agama. 

Sementara itu, dalam skala yang lebih luas dan global, konflik 
Barat-Timur (yang sering dianggap mencerminkan konflik Kristen-Islam 
), khususnya setelah Peristiwa 11 September 2001, juga jelas lebih 
berlatarbelakang ideologi dan politik ketimbang agama. Memang, sesaat 
setelah terjadinya Peristiwa 11 September, Presiden AS George W Bush 
pernah ―keseleo‖ dengan menyebut secara jelas bahwa WoT (War on 
Terrorism) sebagai Crussade (Perang Salib) baru. Lalu setelah itu AS 
menyerang Afganistan, dan kemudian dilanjutkan dengan menyerang 
Irak. Namun, banyak pakar Barat dan AS sendiri yang menjelaskan 
bahwa serangan militer AS ke Afganistan maupun Irak bahkan lebih 
bermotifkan ekonomi (yakni demi minyak)—di samping politik (demi 
dominasi ideologi Kapitalisme), dan bukan bermotifkan agama. 

Karena itu, sangat tidak ‗nyambung‘ jika untuk menghentikan 
konflik-konflik tersebut kemudian dipasarkan terus gagasan pluralisme 
dan ikutannya seperti dialog antaragama dll. Pasalnya, akar konflik-
konflik tersebut, sekali lagi, lebih bermotifkan ideologi dan politik—
yakni dominasi Kapitalisme yang diusung Barat, khususnya AS, atas 
Dunia Islam —ketimbang berlatar-belakang agama. 

 

Pluralisme Menurut Islam  

Allah SWT berfirman: 

 ْٖ َٜٗقَبا٢َٔى ٔهَتَعاَزٝف٘ا إ٢ ٍِ ُغُعّ٘با  ََٗجَعٞوَِاٝك َٗٝأَُِثٟ  ِّ َذٜكس٣  ًٔ  ٍِ َٔا اهِٖاُع إ٢ُٖا َخٜوٞكَِاٝك َٙاٜأٙٗ
ٍِ ٔعَِِد ا ًَٝل ٍْ َخٔبرْيٜأٞكَس ْٖ اهلٜل َعٔوٚ ٍِ إ٢  هلٔل ٜأِتٜكاٝك
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan 
perempuan dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 
adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah” (QS al-Hujurat: 13). 

Ayat ini menerangkan bahwa Islam mengakui keberadaan dan 
keragaman suku dan bangsa serta identitas-identitas agama selain Islam 
(pluralitas), namun sama sekali tidak mengakui kebenaran agama-
agama tersebut (pluralisme). Allah SWT juga berfirman: 

ٌٔنَي  ًَا ٔهوظ٤أه َٗ  ٍْ ٕٔ ٔعٞو ٍِ ٔب ُٔ ًَا ٜهَِٚظ ٜه َٗ ٜٛاُّا  ٕٔ ُضٞو ٍِ َُِٙٚصِي ٔب ًَا ٜه ٢ْ اهلٔل  ِّ ُدٗ ًٔ  َْ ََِٗٙعُبُدٗ
ِّ َُٔصري٣ ًٔ 

“Mereka menyembah selain Allah tanpa keterangan yang diturunkan 
Allah. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidaklah orang-orang zalim itu 
mempunyai pembela” (QS al-Hajj:). 

Ayat ini menegaskan bahwa agama-agama selain Islam itu 
sesungguhnya menyembah kepada selain Allah SWT. Lalu bagaimana 
bisa dinyatakan, bahwa Islam mengakui ide pluralisme yang 
menyatakan bahwa semua agama adalah sama-sama benarnya dan 
menyembah kepada Tuhan yang sama? 

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menegaskan: 

َُ َّ ٔعَِِد اهلٔل ٞاإل٢ِضاٜل ْٖ اهٚدٙ  إ٢

“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam ” (QS 
Ali Imran: 19). 

Allah SWT pun menolak siapa saja yang memeluk agama selain 
Islam (QS Ali Imran [3]: 85); menolak klaim kebenaran semua agama 
selain Islam, baik Yahudi dan Nasrani, ataupun agama-agama lainnya 
(QS at-Taubah [9]: 30, 31); serta memandang mereka sebagai orang-
orang kafir (QS al-Maidah [5]: 72). 

Karena itu, yang perlu dilakukan umat Islam sesungguhnya bukan 
menyerukan pluralisme agama apalagi dialog antaragama untuk 
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mencari titik temu dan kesamaan. Masalahnya, mana mungkin Islam 
yang mengajarkan tauhid (QS 5: 73-77; QS 19: 88-92; QS 112: 1-4) 
disamakan dengan Kristen yang mengakui Yesus sebagai anak Tuhan 
ataupun disamakan dengan agama Yahudi yang mengklaim Uzair juga 
sebagai anak Tuhan?! Apalagi Islam disamaratakan dengan agama-
agama lain? Benar, bahwa eksistensi agama-agama tersebut diakui, 
tetapi tidak berarti dianggap benar. Artinya, mereka dibiarkan hidup 
dan pemeluknya bebas beribadah, makan, berpakaian, dan menikah 
dengan tatacara agama mereka. Tetapi, tidak berarti diakui benar. 

Karena itu, yang wajib dilakukan umat Islam tidak lain adalah 
terus-menerus menyeru para pemeluk agama lain untuk memeluk Islam 
dan hidup di bawah naungan Islam. Meski dengan catatan tetap tidak 
boleh ada pemaksaan. 

 

Bahaya di Balik Gagasan Pluralisme 

Bahaya pertama adalah penghapusan identitas-identitas agama. 
Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mempreteli identitas 
Islam. Ambil contoh, jihad yang secara syar‟i bermakna perang melawan 
orang-orang kafir yang menjadi penghalang dakwah dikebiri sebatas 
upaya bersungguh-sungguh. Pemakaian hijab (jilbab) oleh Muslimah 
dalam kehidupan umum dihalangi demi ―menjaga wilayah publik yang 
sekular dari campur tangan agama.‖ Lebih jauh, penegakan syariah 
Islam dalam negara pun pada akhirnya terus dicegah karena dianggap 
bisa mengancam pluralisme. Ringkasnya, pluralisme agama 
menegaskan adanya sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). 

Bahaya lain pluralisme agama adalah munculnya agama-agama 
baru yang diramu dari berbagai agama yang ada. Munculnya sejumlah 
aliran sesat di Tanah Air seperti Ahmadiyah pimpinan Mirza Ghulam 
Ahmad, Jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden, al-Qiyadah al-
Islamiyah pimpinan Ahmad Mosadeq, dll adalah beberapa contohnya. 
Lalu dengan alasan pluralisme pula, pendukung pluralisme agama 
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menolak pelarangan terhadap berbagai aliran tersebut, meski itu berarti 
penodaan terhadap Islam. 

Karena itu, wajar jika KH Kholil Ahmad, Pengasuh Pondok 
Pesantren Gunung Jati Pamekasan Jawa Timur, menilai pluralisme 
agama yang diusung Gus Dur berbahaya bagi umat Islam 
(Tempointeraktif.com, 30/12/2009). 

Bahaya lainnya, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dari 
agenda penjajahan Barat melalui isu globalisasi. Globalisasi merupakan 
upaya penjajah Barat untuk mengglobalkan nilai-nilai Kapitalismenya, 
termasuk di dalamnya gagasan ―agama baru‖ yang bernama pluralisme 
agama. Karena itu, jika kita menerima pluralisme agama berarti kita 
harus siap menerima Kapitalisme itu sendiri. 

Inilah di antara bahaya yang terjadi, yang sesungguhnya telah dan 
sedang mengancam kaum Muslim saat ini ketika kaum Muslim 
kehilangan Khilafah Islamiyah sejak hampir satu abad lalu. Padahal 
Khilafahlah kepemimpinan umum bagi kaum Muslim yang 
menerapkan Islam, melindungi akidah Islam serta menjaga kemuliaan 
Islam dari berbagai penodaan, termasuk oleh pluralisme.26 

 

Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama  

Kami sengaja menampilkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang 
Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama karena ternyata 
banyak masyarakat yang belum tahu adanya fatwa tersebut. Padahal 
fatwa tersebut sudah dikeluarkan sejak tahun 2005 lalu.  

Paham Pluralisme agama, khususnya, sangat membahayan aqidah 
umat sehingga bisa menyebabkan mereka kufur terhadap kebenaran 
agama yang dipeluknya.  

Kalau diibaratkan penyakit, paham Pluralisme Agama seperti 
virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang menyebabkan 

                                                 
26 .Republika, hizbut-tahrir.or.id 
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rusaknya/melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga 
rentan terhadap penyakit. Makin lama penderita virus ini makin 
banyak, dan semakin banyak pula yang meninggal karenanya. Begitu 
juga paham Pluralisme Agama yang sedang dikembangkan di 
Indonesia, akan memperlemah keyakinan pemeluknya akan kebenaran 
agamanya. Semakin hari semakin banyak pemeluk agama yang 
terjangkiti olehnya, dan semakin banyak pula yang akan gugur 
agamanya.  

Paham Pluralisme Agama ini semakin ngetrend setelah wafatnya 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mendapat pujian Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai "Bapak Pluralisme". Pujian SBY ini 
disampaikan sebagai ucapan kata terakhir untuk Gus Dur saat 
menyampaikan pidato prosesi pemakaman Gus Dur. 

"Selamat jalan Bapak Pluralisme. Semoga tenang di sisi Allah 
SWT," kata SBY dalam pidatonya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, 
Jombang, Rabu (31/12/2009). 

Menanggapi pujian ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun 
mengaku bangga dengan sebutan ini. Bahkan menurut Ketua Dewan 
Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta, PKB merasa 
terhormat, presiden memberikan gelar bapak pluralisme.  

Bahkan Cak Imim (panggilan akrab Muhaimin Iskandar) 
menyatakan, menjadi tanggung jawab PKB untuk meneruskan gelar 
pluralisme ini. "Kita akan lanjutkan sekuat tenaga," jelasnya. 

Berbeda dengan PKB, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 
Jawa Timur dengan tegas menolak gelar "Bapak Pluralisme" untuk Gus 
Dur oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Kami tidak sependapat jika Gus Dur disebut sebagai Bapak 
Pluralisme seperti diungkapkan Presiden di Jombang beberapa waktu 
lalu karena dapat menimbulkan konflik agama," kata Ketua MUI Jatim 
KH. Abdusshomad Buchori di Surabaya, Rabu (13 Januari 2010). 

Kiai Buchori  menilai, pluralisme adalah faham pencampuradukan  
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beberapa ajaran agama sehingga sangat berbahaya terhadap kehidupan 
beragama di Indonesia. 

Beberapa tahun sebelum wafatnya Gus Dur, gagasan 
menyematkan gelar sebagai Bapak Pluralisme sudah pernah 
diwacanakan. Pada tahun 2006, tepatnya tanggal 21 September, di Hotel 
Aryaduta dalam acara peluncuran buku ‘Islam ku, Islam Anda, Islam 
Kita’ karya Gus Dur, Syafi‘i Anwar mengatakan bahwa Gus Dur adalah 
bapak pluralisme Indonesia. Wimar Witoelar menambahkan bahwa 
beliau sebetulnya juga adalah bapak plularisme dunia, mengingat 
bahwa dunia kini kekurangan tokoh pluralisme dan bahkan didominasi 
oleh pemimpin eksklusif dari semua pihak. 

 
Keputusan Fatwa 

Majlis Ulama Indonesia (MUI) 
Nomor: 7/ Munas VII/MUI/ II/ 2005 

Tentang 
Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama 

Majlis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional (Munas) 
MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.  

Memutuskan: 

Menetapkan: Fatwa Tentang Pluralisme Agama dalam pandangan 
Islam 

A. Pertama: Ketentuan Umum  

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa 
semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama 
adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh 
mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan 
agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua 
pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.  

2. Pluralitas agama  adalah  sebuah  kenyataan  bahwa  di negara atau  
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daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara 
berdampingan.  

3. Liberalisme adalah memahami nash-nash agama (al-Qur‘an dan   
as-Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan 
hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal 
pikiran semata.  

4. Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama 
hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. 
Sedangkan hubungan sesama manusia diatur dengan berdasarkan 
kesepakatan sosial.  

B. Kedua: Ketentuan Hukum  

1. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana 
dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan 
dengan ajaran agama Islam. 

2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme, 
Liberalisme agama.  

3. Dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap 
eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah 
umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. 

4. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain 
(pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan 
dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersifat inklusif, dalam arti 
tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain 
sepanjang tidak saling merugikan. 

 
Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 22 Jumadil Akhir 1426 H./ 29 Juli 2005 M.  

Musyawarah Nasional VII  
Majlis Ulama Indonesia  
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa Ketua, Sekretaris,  
KH. Ma‟ruf Amin Hasanuddin 
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FATWA HARAM 

 “UYA MEMANG KUYA” 

 
Untuk kesekian kalinya Forum Musyawarah Pondok Pesantren 

(FMPP) se-Jawa-Madura kembali menggelar 'bahtsul masa'il' atau 
pembahasan masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam 
'bahtsul masa'il', yang diselenggarakan di Pondok Pesantren 
Darussalam, trendggalek, Jawa Timur, Maret 2011, salah satunya 
menyepakati fatwa haram program televisi 'Hipnotis Uya Memang 
Kuya'. 

Tontonan yang biasanya tayang setiap petang di sebuah stasiun 
televisi itu diharamkan dengan dasar bahwa sering mengumbar aib diri 
dan aib orang lain. Padahal yang demikian, menurut perumus fatwa, 
sangat bertentangan dengan Islam yang melarang menyebarkan aib. 
Bahkan ada perintah kepada umat Muslim agar menutup aibnya, 
melindungi aib saudara dan sesama Muslim lainnya. 

Apa yang dihasilkan dalam 'bahtsul masa'il' itu sebenarnya bukan 
suatu hal yang baru, sebab dalam munas-nya di Jakarta, tahun 2010, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 7 fatwa baru. Dari 
ketujuh fatwa itu yang paling menarik dan dibincangkan banyak orang 
adalah soal fatwa haram infotainment. Fatwa ini bukan hanya ditujukan 
kepada produser infotainment, televisi yang menayangkan, namun juga 
kepada pemirsanya. 
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Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, Ma'ruf Amin, hukumnya 
haram menceritakan aib, kejelekan orang, gosip, dan hal-hal lain terkait 
pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukum. Selain itu 
hukumnya juga haram membuat berita yang mengorek dan 
membeberkan aib, kejelekan, dan gosip, termasuk mengambil 
keuntungan dari berita yang berisi tentang aib dan gosip. 

Fatwa ini dikeluarkan terkait banyaknya pengaduan dan keluh 
kesah dari masyarakat akibat dampak buruk dari tayangan yang 
menampilkan soal gosip-gosip, aib-aib, dan pertengakaran diantara artis 
dengan artis maupun artis dengan suami atau istrinya. 

Berita yang demikian tidak mendidik bahkan menjadi contoh yang 
negatif sehingga banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi di 
masyarakat akibat menonton tayangan itu, misalnya saja gencarnya soal 
berita video porno artis Ariel, Cut Tari, dan Luna Maya menyebabkan 
terjadinya beberapa kali pemerkosaan, baik yang dilakukan oleh orang 
dewasa maupun anak-anak. 

Tidak hanya itu, meski infotaiment diakui ada sisi untungnya, 
seperti mengangkat pamor artis, namun berita itu sebenarnya, disadari 
atau tidak, banyak menyudutkan artis dari kehidupan masyarakat. 
Seolah-olah artis hidupnya hanya hura-hura, tidak tahu malu, bahkan 
'free sex'. Lihat saja ulah KD dan Raul yang ciuman sebelum resmi 
menikah menunjukkan bahwa mereka tidak tahu etika. 

Munculnya infotainmen terjadi ketika budaya televisi, di mana 
banyak muncul stasiun-stasiun televisi baru, marak di Indonesia. 
diawali dengan KISS (Kisah Seputar Selebritis) di Indosiar, akhirnya 
seluruh televisi yang lain juga menayangkan tayangan yang sama meski 
dengan nama tayangan yang berbeda. Maraknya infotainmen sebab 
selain adanya euforia pers di awal-awal era reformasi juga karena 
adanya kebutuhan stasiun televisi yang membutuhkan program-
program acara untuk mengisi-ngisi jam siaran mereka. 

Rupanya infotainmen laku dijual dan digandrungi masyarakat. 
Buktinya tayangan ini mampu bertahan puluhan tahun. Dibanding 
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tanyangan yang menampilkan mistik atau hantu-hantuan, infotainmen 
lebih unggul. Kita sekarang tidak lagi melihat Kismis (kisah mistri) di 
RCTI, Dunia Lain di Trans TV, Uka-Uka di TPI, maupun tayangan 
serupa di televisi lainnya, namun kita hingga saat ini masih melihat 
tayangan infotaiment di banyak stasiun televisi. 

Mengharamkan infotainmen tentu akan berakibat terjadinya pe-
ngangguran massal, sebab banyak orang yang bekerja menjadi 
wartawan infotaiment. Selain itu bisa menyebabkan stasiun televisi akan 
mengulang-ulang tayangan sehingga bisa membuat pemirsa bosan, 
seperti ada stasiun televisi yang mengulang-ngulang film 'cartoon' yang 
ceritanya itu-itu saja. Hal demikian bisa terjadi karena kekosongan 
program tayangan. 

Langkah MUI mengharamkan infotainmen sangat bijak, namun hal 
yang demikian tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu langkah-
langkah alami yang bisa membuat infotainmen tidak lagi digandrungi 
masyarakat, seperti: Pertama, mencerdaskan masyarakat. Saya tidak 
menyebut penonton infotainmen adalah masyarakat yang tidak cerdas, 
namun saya mengatakan bila semakin cerdas masyarakat maka secara 
otomatis masyarakat akan memilih tayangan-tayangan yang cerdas 
pula. 

Kita lihat ada stasiun televisi yang programnya lebih 
mengedepankan pada berita, namun keberadaan stasiun televisi itu 
dalam rating maupung rangking kalah dengan stasiun televisi yang 
lebih mengumbar infotainmen, musik dan berita-berita soal selebritas 
dan hiburan. 

Kita tidak mengharapkan orang-orang berbondong-bondong 
duduk di depan televisi untuk menonton berita atau 'news', namun 
dengan mencerdaskan masyarakat makamasyarakat akan mampu me-
milih program tayangan yang lebih mendidik.  

Sebuah lembaga survei menyebutkan sebuah hasil bahwa pada 
periode Januari-Juni 2009 pemirsa televisi berita, MetroTV dan TV One, 
naik tajam saat memasuki tahapan Pemilu 2009. Pemirsa berita MetroTV 
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dan TV One bertambah 28%, menjadi rata-rata 23.000 orang di kuartal II 
April sampai Juni 2009. 

Kemudian dalam program-progran tayangan untuk mendukung 
pemilu pun juga sama melonjaknya. Misalnya program Presiden Pilihan 
dari TV One memperoleh penonton berita terbanyak dengan rating 5,4% 
saat menghadirkan Jusuf Kalla, sedangkan penonton berita terbanyak. 

Atas Nama Rakyat dari TV One dengan rating 5,2% saat 
penampilan Megawati, seperti halnya Capres Bicara Hukum di Global 
TV 2,3% dan Barometer di SCTV 3,5% program Capres Bicara meraih 
penonton berita terbanyak dengan rating 6,4%. Banyaknya penonton 
dalam acara-acara itu karena suasana Pemilu Legeslatif dan Pemilu 
Presiden adalah suasana ketika masyarakat lagi cerdas-cerdasnya. 

Kedua, untuk mengalihkan perhatian masyarakat menonton 
infotaiment harus ada tayangan yang lain sehingga masyarakat secara 
tidak sadar akan mengabaikan tayangan infotaiment. Tayangan ini 
misalnya program olahraga, seperti pertandingan sepakbola, baik 
nasional maupun internasional. 

Menurut sebuah hasil survei dari lembaga survei ternama, pada 
babak penyisihan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, penonton televisi 
di Indonesia yang menonton tayangan Piala Dunia tercatat tertinggi 
dibanding dengan 32 negara lainnya. Persentase itu menunjukkan 47% 
orang Indonesia menonton Piala Dunia melalui televisi, disusul Serbia 
45,8%, Italia 45,6%, Afrika Selatan 43%, dan dan Yunani 42,5%. Dalam 
survei lebih lanjut disebutkan saat pertandingan antara Portugal dan 
Brasil penonton di Indonesia mencapai sekitar 4,7 juta penonton. 

Hal demikian membuat tayangan Piala Dunia mampu 
mengalahkan program-program televisi seperti sinetron, 'reality show', 
hingga infotainmen. Nah belajar dari paparan itu, maka selayaknya 
pemerintah, MUI, dan stasiun televisi mendukung, mengadakan atau 
memperbanyak tayangan-tayangan yang mampu mengalihkan 
perhatian masyarakat dari tayangan infotainmen. 
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Ketiga, perlu adanya lembaga sensor infotainmen. Memang bila 
infotainmen dinyatakan sebagai tayangan yang haram dan tidak 
mendidik, namun masih diberi kesempatan tayangan itu 'on air', maka 
harus dibentuk semacam lembaga sensor infotainmen. 

Tentu lembaga yang dibentuk bukan lembaga sensor seperti 
zaman Orde Baru, namun menyensor tayangan-tayangan yang dirasa 
memberatkan bagi artis dan masyarakat. 

E 
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IKHTITAM 

 
 

Derasnya gelombang liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme kini 
bukan saja telah merusak akidah generasi Islam, ekonomi, politik 
bahkan telah memasuki wilayah pesantren. Pernyataan dari tokoh NU, 
pengasuh salah satu pondok pesantren di Pati yang melegalkan 
lokalisasi hanya dengan alasan agar praktek prostitusi tidak dilakukan 
di sembarang tempat, melegalkan KB, menghalalkan bank 
Konvensional, Pembelaan juga datang dari salah satu tokoh NU, 
pengasuh pondok pesantren di Rembang, terhadap aliran sesat 
Ahmadiyyah dengan menjadi anggota AKKBB, mengecam MUI atas 
fatwa haramnya sekulerisme, liberalisme dan pluralisme dan salah satu 
pengasuh Pondok Pesantren di Cirebon yang menjadi tokoh Gender, 
sebagai salah satu bukti bahwa pesantren telah kemasukan paham 
sekuler, liberal yang dilancarkan antek-antek Yahudi lewat tokoh-tokoh 
Islam itu sendiri. 

Mereka kaum Zionis-liberal berusaha mencerai-beraikan aqidah 
Islam, syari‘at dan hukum-hukumnya dengan beraneka cara, sehingga 
Islam ditarik-tarik ke arah kondisi dan situasi sekarang. Akibatnya, 
banyak hal dalam Islam yang dianggap tidak berlaku lagi, misalnya 
jilbab, busana Muslimah sebagai ciri khas wanita Muslimah, peci dan 
bersarung sebagai ciri khas pria Muslim dan sebagainya, bahkan 
menikahi wanita kafir pun dianggap tidak berlaku.  

Lewat lembaga-lembaga Islam, mereka rubah mata pelajaran yang 
bisa membentuk pemahaman Islam dengan methode pemahaman 
generasi salafusholih dengan methode dan kurikulum yang 
landasannya bukan dari al-Quran dan as-Sunnah, namun hanya dengan 
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pemikiran-pemikiran dan peradaban. Tujuannya untuk mengalihkan 
pemahaman Islam kepada pemahaman kekafiran, yaitu menganggap 
bahwa semua agama itu sama, bukan Islam saja yang benar, dan akan 
sama-sama masuk surga. Akhirnya tanpa disadari, dengan pemahaman 
pluralisme agama itu umat Islam bisa murtad dengan sendirinya. 

Sebagai contoh, pengajaran tafsir hermeneutika, methodologi 
pemahaman/ penafsiran teks bible, sekarang lagi digencar-gencarkan di 
berbagai perguruan Islam, tujuannya, agar al-Qur‘an tidak lagi diyakini 
sebagai kalamullah namun sebagai teks biasa karangan Nabi Muhammad 
SAW dan boleh ditafsirkan oleh siapa saja, tidak mempunyai makna 
baku. Akibatnya Islam tidak dipahami sebagai agama wahyu murni dari 
Allah SWT.  

Pengrusakan Islam secara sistematis sekarang sudah jelas dan 
dapat kita saksikan akibatnya di sekitar kita. Umat Islam semakin jauh 
dari pemahaman Islam yang sesungguhnya. Budaya-budaya Islam 
semakin tertinggal jauh, mereka tidak lagi bangga dengan pakaian 
Muslim, busana Muslim berpeci, berjilbab, mereka lebih bangga dan 
menyukai trendd-trend barat, baik dari segi pakaian ataupun budaya. 
Pengkultusan kepada artis-artis kafir, pemain-pemain sepakbola kafir, 
berpacaran sudah membudaya bagaikan wabah penyakit yang 
mematikan menyerang generasi-generasi Islam. 

 Kini mereka sudah memasuki wilayah pesantren yang merupakan 
benteng pertahanan Islam dengan memberikan cap-cap buruk pada 
pesantren sebagai sarang teroris, kolot dan sebagainya. Mereka 
menyuarakannya dengan berbagai cara. Beredarnya film Perempuan 
Berkalung Sorban, film Tanda Tanya ―?‖ garapan sutradara Hanung 
Bramantyo, novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman el-Shirozy 
(mengandung Pluralisme), film kiamat 2012 dari Amerika yang 
disutradarai oleh Rolland Emmirich, sinetron Hareem sutradara S. 
Subakti I.S., sinetron Pesantren dan Rock n Roll SCTV dan sinetron 
Inayah yang disutradarai Aateq Syach, sebagai salah satu paket dari 
Barat untuk memberikan cap buruk pada pesantren khususnya dan 
agama Islam pada umumnya. 

http://rumahabi.info/para-pemain-film-sinetron-pesantren-dan-rock-n-roll-sctv.html
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Tokoh-tokoh Islam yang sudah menjadi agen Zionis dan terseret 
bagaikan sampah itu bisa digambarkan seperti aktor dalam sebuah 
drama. Yang memainkan skenario sesuai dengan tuntutan sang 
sutradara. Ada yang kebagian menulis bahwa semua agama itu sama. 
Ada yang teriak sekencang-kencangnya ―Saya tidak percaya dengan 
hukum Tuhan‖. Ada yang kebagian menjelaskan diperbolehkannya 
nikah luar agama, membuat film yang isinya menyudutkan Islam dan 
lain sebagainya. 

Pluralisme dan Liberalisme Agama merupakan pintu masuk bagi 
penghancuran agama itu sendiri. Hal ini sudah menimpa agama 
Nasrani ratusan tahun lalu di Eropa dan Amerika, sehingga gereja di 
sana banyak yang kosong dan kemudian dijual. Banyak pula orang 
Eropa dan Amerika yang mengaku sebagai Kristiani kian lama kian 
sedikit dan berubah menjadi agnostik, kaum yang tidak mau tahu soal 
agama. Inilah buah dari Liberalisme yang melanda umat Kristiani Eropa 
dan AS. 

Setelah itu, kaum Liberalisme dan Pluralisme yang didalangi oleh 
apa yang disebut-sebut Henry Ford (pendiri perusahaan mobil Ford 
Amerika) sebagai The International Jews ini mengarahkan sasarannya 
ke umat Islam dunia. Indonesia sebagai negeri kaum Muslimin terbesar 
dunia menjadi tujuan utama gerakan penghancur agama ini. Berkedok 
sebagai Islam Pluralis, Islam Liberalis, Islam Damai, Islam Kultural, dan 
kedok-kedok lainnya, mereka mencoba mendangkalkan agama Allah 
ini. 

Selain membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL) www.Islam lib.com, 
mereka juga melakukan promosi di dunia maya. Salah satunya, mereka 
membuat situs www.libforall.com yang awalnya (2003) hanya 
berbahasa Inggris namun beberapa waktu lalu telah pula diluncurkan 
versi bahasa Indonesia. Tujuannya apa lagi jika bukan untuk 
memperluas cakupan ―jualannya‖. 

Di halaman pertama kita akan disambut dengan kalimat 
―LibForAll Foundation adalah sebuah institusi yang berusaha 
mewujudkan dunia yang damai berdasarkan nilai-nilai luhur agama di 
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bawah bimbingan dan perlindungan Yang Mulia KH. Abdurrahman 
Wahid dan para ulama lain.‖ 

Masih di halaman yang sama, Associated Press menulis bahwa 
CEO LibFor All, Holland Taylor, tengah berupaya menghimpun tokoh-
tokoh Liberalis dan Pluralis ber-KTP Islam di seluruh dunia untuk 
membentuk satu jaringan ―Muslim Moderat‖. Inilah kalimatnya: 
―Pendiri-bersama LibForAll C. Holland Taylor sedang menghubungkan 
para pemimpin Muslim moderat dalam sebuah jaringan mercusuar di 
dalam dunia Islam yang akan mempromosikan toleransi dan kebebasan 
berpikir dan beribadah. ‖ 

―Kebebasan beribadah‖ di sini diartikan sebagai ―Walau Anda 
Muslim, Anda bebas memilih mau sholat apa tidak. Itu terserah kepada 
Anda‖ Sebab, bukan rahasia umum lagi jika kelompok ini orang-
orangnya sering tidak sholat. Sholahuddin Wahid, adik kandung Gus 
Dur, pernah berkata dalam satu acara, ―Saya tahu betul, Gus Dur itu 
tidak sholat. ‖ 

Image Yang kelihatan konyol, terdapat satu kalimat di halaman 
―Kultur Pop‖ yang penuh dihiasi tulisan dan gambar band Dewa-19 
pimpinan Ahmad Dhani—yang beribu kandung seorang Yahudi-
Jerman—yang berbunyi: Kata-kata ―Laskar Jihad‖ berarti ―The Warriors 
of Jihad.‖ Ia juga merupakan nama sebuah kelompok radikal yang telah 
bertanggung jawab atas meninggalnya ribuan umat Kristen di Indonesia 
timur, Maluku dan Sulawesi baru-baru ini, dan telah mengusir setengah 
jutaan lainnya dari rumah mereka. ‖ 

Yang membuat konyol bukan soal Laskar Jihadnya, karena laskar 
yang ini pun kita tahu betul apa kerjanya ketika tengah bergelora Jihad 
di Ambon. Tetapi, kekonyolan yang menganggap pihak Muslim yang 
harus bertanggungjawab atas matinya ribuan umat Kristen di Maluku 
dan Sulawesi. Padahal, yang memulai konflik, yang memulai serangan, 
memulai pembantaian, memulai perkosaan, memulai pengusiran, di 
Ambon sama sekali bukan umat Islam, tapi non-Muslim. Betapa naifnya 
kalimat itu. 
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Gejala menjual agama demi kepentingan dunia kini semakin 
mencolok dan terang-terangan dilakukan secara beramai-ramai. 
Walaupun sudah ada peringatan keras dari Allah SWT. Kisah Bal‘am 
bin Ba‘uro‘ seorang tokoh yang mengikuti hawa nafsu pejabat untuk 
mendoakan buruk terhadap nabi Musa AS, sehingga akhirnya Bal‘am 
bin Bauro‘ mendapatkan adzab dari Allah SWT, lidahnya menjulur 
keluar dan tak dapat ditarik lagi. Akibat menjual agama demi 
kepentingan dunia. Kisah ini diabadikan Allah dalam al-Quran surat al-
A‘raf 175-176: 

ٍِ َٗاِتُى ٢ٔ َٜ ََُبٜأ َعٜوِٚ ُٖ اه٤ٔر َٔا ٜفاَُطٜوَخ آَٙأتَِا آَتَِِٚا ًِِٔ ُٕ ُْ ٜفٜأِتَبَع ٜٛا َْ اهٖػِٚ َّ ٜفٜلا ًٔ َّ ٙ٢ٗ   اٞهَػا
ِ٘ ُٖ ٔغ٣َِِا َٜٗه َٔا ٜهَسٜفِعَِا ُٕ ٔب ُٖ َٗاٖتَبَع اأٜلِزض٢ إ٢ٜهٟ ٜأِخٜوَد َٜٗهٔلِٖ َ٘ا َٓ ُٕ ٌََثٝو ٌََثى٢ ٜف  إ٢ْ اٞهٜلٞؤب ٜك

ٌِٔى َٕٔعٜو َتِخ َِٔث ِٚ ِٗ َٙٞو ُٕ ٜأ َٔث َتِتُسٞك ٢َ ًََثُى ٖذٔهٜم َٙٞو ِ٘ َّ اٞهٜك  ٜفاٞقُصص٢ ٔبآَٙأتَِا ٜكٖرُب٘ٞا اه٤ٔرٙ
ٍِ اٞهٜكَصَص ُٔ َْ ٜهَعو٤  ََٙتٜفل٤ُسٗ

 

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang Telah kami berikan 
kepadanya ayat-ayat kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), Kemudian dia 
melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia 
tergoda), Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.” 

 

“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. Maka 
Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.” (QS. Al-

A‘raf: 175-176) 

Dalam Tafsir at-Thabari disebutkan: dulu ada lelaki dari kalangan 
Bani Isra‘il bernama Bal‘am bin Ba‘uro‘ yang diberi ilmu dan hikmah 
oleh Allah SWT, lalu ia cenderung kepada dunia dan ingin terus 
menerus menikmatinya. Ia menjual agamanya untuk meraih harta 
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dunia. Bal‘am menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang menjual 
agama untuk kepentingan dunia, digambarkan seperti anjing yang 
menjulur (melet-melet) lidahnya. 

Dengan ayat ini, kalau mereka belum buta mata hatinya, karena 
telah banyak makan uang dari Zionis-Yahudi, dan menjalin kontrak 
dengan mereka, mestinya menjadi pelajaran penting bagi Ulil, Hanung 
dan antek-antek Zionis lainnya, untuk kembali ke jalan yang diridloi 
Allah SWT, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas 
mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang sesat, 
ataukah mereka ingin mengalami nasib seperti Bal‘am bin 
Ba‘uro‘,……??? 

Pasca meninggalnya Gus Dur, Kita masih ingat, disaat empat buah 
patung Gus Dur dibangun dan salah satu diantaranya berbadan Budha 
kepala Gus Dur, umat Islam, kiai-kiai NU hanya mendiamkan diri. 
Mereka juga diam disaat barang-barang peninggalan dan tanah serta 
apa yang ada disekitar kuburan dianggap suci dan keramat. Padahal 
semua perbuatan itu akan menuntun manusia yang beriman kepada 
kesyirikan yaitu dosa besar yang tidak akan diampuni disisi Allah 
SWT... 

Para aktifis, LSM dan tokoh masyararakat lainnya hanya 
mendiamkan diri disaat 2 Miliyar duit rakyat dibelanjakan untuk 
membangun kuburan Gus Dur. Padahal katanya• mereka selama ini 
sangat peduli memperjuangkan nasib rakyat yang sedang ditimpa 
kesusahan ini. Tetapi nyatanya mereka mendukung sebuah 
pembodohan massal itu... 

 

Para ilmuan, Prof. Dr dan cerdik pandai lainnya hanya diam disaat 
masyarakat memuja Gus Dur sebagai seorang yang suci yang berdosa. 
Mereka tega membohongi mata dan hati nurani mereka sendiri untuk 
tidak melihat kelemahan dan dosa-dosa semasa Gus Dur menjadi 
Presiden dulu. Mereka lupa kasus Gus Dur dengan Aryanti, Bulog Gate, 
Brunei Gate, Mau menjalin hubungan dengan Israel Yahudi sebagai 
musuh nomor satu umat Islam, menghalalkan Ajinamoto yang telah di 
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haramkan MUI ketika itu, didoakan dalam gereja, mendukung bencong, 
Ahmadiyah, JIL, Aliran Kepercayaan, Goyang terus Inul..., mengatakan 
al-Qur`an kitab yang paling porno didunia dan banyak lagi.  

Para tokoh Islam, kiai-kiai NU takut kehilangan santri dan 
dukungan umat kalau mereka berkata benar dan menegakkan kalimatul 
Haq. Mungkin sikap abu-abu inilah yang mendukung lahirnya paham-
paham aneh seperti JIL di Indonesia.  

Para aktifis, LSM, Politikus takut kehilangan suara dan tidak 
dipilih dalam Pemilu dan Pilkada kalau mereka berkata benar dan 
kritis, padahal teorinya mereka ada dari dan untuk memperjuangkan 
hak-hak rakyat bukan untuk membodoh-bodohi rakyat didalam 
kesesatan dan kemunduran.  

 

Pejuang HAM, Pluralisme dan Kesamaan Palsu  

Ada kekuatan lain yang telah membesar-besarkan Gus Dur yang 
sebenarnya tidak besar itu. Ada kepentingan besar dibalik isu 
pengangkatan Gusur menjadi pahlawan yang sebenarnya tidak layak 
menjadi pahlawan itu. Namun yang pasti tulisan ini penulis buat bukan 
atas kepentingan politik, kekuasaan, kepentingan, kelompok dan 
golongan tentunya. Hanya tidak suka melihat pembodohan dan 
penyesatan berlaku didalam umat Islam, dimana kita hanya boleh 
percaya pada kekuasaan Mutlak Allah SWT. Yang Esa.  

Apakah para akademisi, Prof. Dr dan cendikiawan lainnya lupa 
disaat berlakunya berbagai pelanggaran HAM, pembantaian terhadap 
ratusan umat Islam di Poso dimana pesantren dan masjid yang penuh 
dengan santri dibakar didalamnya hanya karena satu kalimat Gus Dur 
masalah Poso diserahkan kepada rakyat Poso• dan berbagai komentar 
yang cuek dengan masalah Poso dan umat Islam lainnya...  

Membela yang minoritas dengan menzalimi dan menidakkan hak-
hak dan kepentingan yang mayoritas. Mereka berlindung dibalik 
pluralisme, kesamaan agama dan hak asasi manusia. Mereka ingin 
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menjadi seperti Amerika yang katanya sangat menjunjung pluralisme. 
Mereka  lupa bahwa  di Amerika  berlaku  pembakaran masjid,  di  India  

sebuah masjid tertua dihancurkan oleh panatik Hindu, di Australia 
diskriminasi berlaku terhadap keturunan Arab dan diberbagai Negara 
yang katanya menjunjung pluralisme, multikuluralisme ternyata 
melakukan berbagai diskriminasi terhadap wanita yang pakai jilbab dan 
sebagainya.  

Mengutip kata Prof. Dr. Dt Zainal Kling mengatakan; berlaku 
kemunafikan mereka terhadap ide multiculturalisme seperti 
diskriminasi terhadap keturunan pendatang yang warganegara seperti; 
kursus wajib atau ujian sejarah kebangsaan, perlembagaan dan system 
perundangan seperti life in the UK, di Netherland, kempen Du bist 
Deutschland di Jerman, Ujian nilai tak diingini di Badenwutterberg 
seperti apakah yg akan mereka lakukan jika anak mereka homo? Jika 
jawaban tidak setuju akan gagal, larangan terhadap niqab atau purda, 
gerakan Islam fobia, larangan azan di berbagai Negara, larangan menara 
masjid di Swiss, diskriminasi, penzaliman dan pembunuhan terhadap 
Muslim di Uighur China, penghapusan etnik Arab Muslim di Palestina 
oleh Yahudi Israel, Di Bosnia, (pen) dan seribu satu macam diskriminasi 
dan ketidak adilan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak 
asasi manusia, pluralisme, kesamaan yang katanya diilhami dari 
Negara-negara yang maju tersebut.  

Disaat Gus Dur dikritisi, ada manusia panatik yang mau menjadi 
pasukan berani mati dan ada juga yang merusak sekolah-sekolah milik 
umat Islam. Akan tetapi disaat Ahmadiyah, JIL dan Pluralisme 
menghina Islam, Al-Qur`an, Nabi dan bahkan Allah SWT. tidak ada 
satupun diantara mereka yang berani menjadi pasukan berani mati 
membela Islam, al-Qur`an, Nabi dan Allah dan tidak ada pula mereka 
yang berani merusak fasilitas mereka yang telah menghina dan 
merendahkan Islam itu...  

Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azharnya dan menurut Prof. Dr 
Quraish Sihab dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa seorang 
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waliyullah akan terlihat dari kata-kata, perbuatan, tingkah laku dan 
karya-karya yang dia tinggalkan sebagai ciri-ciri seorang wali  dan   ciri- 
ciri itu tidak terlihat dalam kepribadian dan diri Gus Dur sama sekali. 
Masih banyak lagi para kiai dan tokoh NU lainnya yang alim dan wara` 
yang lebih pantas diduga wali bila dibandingkan Gus Dur.  

Dalam Islam diajarkan; Hanya Nabi lah yang ma`sum tidak 
berdosa, Nabi adalah utusan Allah yang juga manusia biasa. Nabi 
memiliki mukjizat yang bertujuan untuk membuktikan ke-esaan Allah 
dan keagungan Islam.  

Terlalu berlebihan kalau Gus Dur yang tidak seberapa berjasa 
kepada bangsa dan Negara ini dihargai sebagai pahlawan Nasional. 
Semua yang dia lakukan masih dalam hal yang wajar sebagai seorang 
Presiden ketika itu, karena waktu itu ia digaji dari uang rakyat untuk 
mengurus rakyat (bukan sebaliknya). Adakah dia berhasil menciptakan 
ketentraman ketika itu, adakah ekonomi rakyat menjadi lebih baik 
dimasanya, adakah kemiskinan dan pengangguran berkurang 
dimasanya, adakah pembangunan lebih baik, semua itu harus 
dipertimbangkan kembali.  

Adalah sebuah aib yang sangat memalukan dalam sejarah RI 
nantinya kalau pengangkatan pahlawan lebih dilakukan hanya atas 
dasar kepentingan partai politik dan campur tangan asing. Masih 
banyak lagi putra-putri terbaik anak bangsa ini yang sangat berjasa 
tetapi belum diangkat menjadi Pahlawan Nasional.  

 
Pantaskah Gus Dur Jadi Wali Allah ? 

Masih banyak umat Islam yang tidak paham dengan Islam -nya, 
tapi sangat loyal dengan ulama su‘ (jahad), bahkan walaupun mereka 
tidak tahu bahwa kiai seperti Gus Dur ini telah menjadi korban cuci 
otak pihak barat dan menyerang Islam dari dalam, mereka akan 
membelanya habis-habisan, walaupun cara berpikirnya jelas-jelas 
menentang Al-Quran dan Al-Hadits. Bahkan ada yang sampai mau 
diadu domba antara sesama Islam Itulah krisis Taqlid Buta sudah 
merajalela kemana-mana. Mereka merasa sakit ketika Gus Dur dihina, 
ketimbang Nabinya yang dihina,Islam-nya yang dihina dan Al-Quran-
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nya yang dihina. Padahal Rasulullah SAW, ketika dirinya yang 
mendapat hinaan beliau tak terlalu pedulikan, tapi ketika Islam -nya 
yang dihina dan Al Quran-nya yang dihina Beliau akan sangat marah. 

Banyaknya gusdurian (pecinta Gus Dur) yang berdatangan 
menziarahi kuburan dan makam Gus Dur yang dikeramatkan lalu 
membuat kisah-kisah palsu untuk mendewa-ndewakan Gus Dur 
sebagai thogut baru. Kalau cuma sekedar ziarah dan mendoakan 
jenazah Gus Dur sih tak masalah, tapi ini mendoakan diri sendiri 
kepada Allah melalui perantara Gus dur yang diyakini wali ini jadi 
masalah serius dalam hal syirik (apalagi sampai berbohong mengatakan 
jasad Gus Dur masih utuh lalu ada cahaya dimakamnya dan berbagai 
kisah bohong lainnya), padahal kalau mereka masih punya ilmu, tidak 
hilang karena fanatik buta, amblesnya makam Gus Dur itu justru 
pertanda hinaan dari Allah SWT. Ini tak ada bedanya dengan Penduduk 
Makkah zaman Jahilliyah yang menyembah Patung al-Laata wal-Uzza, 
dengan dalih menyembah kepada Allah SWT melalui perantara patung 
al-Laata wal-Uzza (al-Laata wal-Uzza adalah Alim Ulama yang hidup 
sebelum zaman Rasulullah SAW), cuma bedanya yang satu patung yang 
satu lagi sebuah makam. Padahal Rasulullah SAW sendiri melarang 
umatnya menyembah-nyembah  kuburan.  

Maka renungkanlah wahai hamba Allah SWT yang memiliki ilmu, 
akal dan hati nurani. 

Bendera perang telah dikibarkan oleh mereka. Genderang telah 
ditabuh. Umat Islam Indonesia harus dididik agar memahami dengan 
penuh kesadaran agar bisa menilai mana Islam yang benar dan baik, 
Islam yang berkiblat ke Makkah, yang Nabinya bernama Muhammad 
Rasulullah SAW, dan mana Islam made in Amerika yang berkiblat ke 
Washington dan Pentagon, serta nabinya bernama George W. Bush. Ini 
merupakan pekerjaan besar yang harus dilaksanakan dan merupakan 
kewajiban semua komponen umat Islam, Tinggalkanlah paradigma 
bahwa umat itu komoditas atau alat untuk mendorong mobil mogok, 
yang didekati jika sedang diperlukan, namun ditinggal kabur ketika 
sudah tidak dibutuhkan. 
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Perlunya kita mengingat wasiat dari Mbah Wahid Hasyim, 
“Umumnya, pertahanan yang didasarkan kepada keyakinan agama akan sangat 
kuat, karena menurut ajaran Islam orang hanya boleh mengorbankan jiwanya 
untuk ideologi agama.”  

Salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia, Nahdlatul 
Ulama (NU), baru saja melaksanakan Muktamar Nasional yang ke-32 . 
Seperti biasa Muktamar NU selalu mendapat perhatian berbagai pihak, 
baik dalam negeri maupun luar negeri. Kehadiran Presiden SBY 
membuka Muktamar kali ini menunjukkan posisi penting NU secara 
politik. Bisa dimengerti kalau berbagai kekuatan politik, baik langsung 
atau tidak bermain setiap kali muktamar. 

NU pun tidak lepas dari perhatian kekuatan asing. Sebagai 
organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia, sikap NU dan 
massanya tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perpolitikan 
maupun kenegaraan Indonesia. Corak Islam Indonesia pun sering 
disandarkan kepada pemikiran NU. Suara yang mengatasnamakan NU-
pun menjadi sangat penting untuk dijadikan alat legitimasi berbagai 
kepentingan. Tentu saja mereka ingin memastikan garis pemikiran 
maupun kebijakan NU tidak bertentangan dengan kepentingan-
kepentingan mereka. 

Tidak heran upaya keras untuk meliberalkan NU sangat tampak, 
lewat infiltrasi pemikiran maupun lewat orang-orang tertentu yang 
dikenal dibina oleh Barat. Kelompok liberal ini-yang bukan mustahil 
melakukan infiltrasi ke tubuh NU-berusaha keras untuk menghalangi 
penegakan syariah Islam secara kaffah (menyeluruh). Mereka 
menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler yang berpaham liberal 
dan pluralisme. Hal-hal yang jelas melenceng dari garis pemikiran 
utama NU seperti dalam Anggaran Dasar NU Pasal 2 ayat 2 tentang 
tujuan berdirinya NU disebutkan: “Menegakkan Syari‟at Islam menurut 
haluan Ahlussunnah wal Jamaah”. 

Sikap istiqomah dari NU menjadi sangat penting agar tidak 
menjadi alat kekuatan politik asing untuk menghancurkan umat Islam 
dan mengokohkan kepentingan penjajahan asing di Indonesia. 
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Bukankah NU tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan 
penjajahan? Bukan tidak mungkin NU digunakan oleh kekuatan-
kekuatan asing justru untuk menghancurkan dan menghalangi 
perjuangan penegakan syariah Islam yang mengancam penjajahan asing 
.Karena itu, umat sangat berharap ada sikap tegas dari NU untuk 
menolak segala bentuk pemikiran sepilis (sekulerisme-pluralisme-
liberalisme) yang akan menghancurkan umat dan bangsa ini. 

Tentu saja kuncinya, NU harus tetap berpegang tegung pada posisi 
keulamaannya yang sangat mulia. Para ulama adalah pewaris para nabi. 
Kita tahu tugas utama para nabi termasuk Rasulullah SAW adalah 
untuk menegakkan tauhid dan hukum -hukum Allah SWT (syariah 
Islam ). Hal yang sama tentu menjadi tugas para ulama saat ini . 

Peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab para ulama dalam upaya 
membangkitkan umat menuju tegaknya kembali izzul Islam wal 
Muslimin sangatlah besar. Untuk membangkitkan umat adalah penting 
bagi kita semua untuk menyadari bahwa seluruh problem berbagai 
bidang yang dihadapi umat sekarang, berpangkal pada tidak adanya 
kehidupan Islam di mana di dalamnya diterapkan syariah di bawah 
kepemimpinan seorang khalifah yang dapat melindungi umat dari 
berbagai serangan dan gangguan. 

Pentingnya menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara ini 
dengan gamblang dinyatakan oleh KH A.Wahid Hasyim ,salah satu 
tokoh NU yang terkemuka ―Kalau presiden adalah seorang Muslim, 
maka peraturan- peraturan akan mempunyai ciri Islam dan hal itu akan 
besar pengaruhnya. Tentang Islam sebagai agama negara, hal ini akan 
penting artinya bagai pertahanan negara. Umumnya, pertahanan yang 
didasarkan kepada keyakinan agama akan sangat kuat, karena menurut 
ajaran Islam orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk ideologi 
agama.‖, tegas KH. A. Wahid Hasyim (BJ. Boland, ―Pergumulan Islam 
di Indonesia‖ (1985) 

Dalam perjuangan ini ulama sebagai pewaris para nabi (waratsatul 
anbiya) yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam 
meneruskan risalah nabiyullah Muhammad SAW, semestinya 
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mengambil peran aktif dalam membimbing dan mengarahkan umat 
hingga cita-cita perjuangan tersebut benar-benar dapat diujudkan. 
Adalah besar harapan umat kepada ulama-ulama yang ada di NU untuk 
bersama-sama umat siap menjadi garda terdepan dalam perjuangan 
menegakkan syariah dan khilafah serta membela para pejuangnya. 

NU harus kembali ke Pesantren dengan selalu mengemban tiga 
fungsi (lembaga pendidikan, lembaga perjuangan dan lembaga 
pelayanan masyarakat), selama seratus tahun pesantren telah menjadi 
“kiblat masyarakat Islam di Indonesia”. Tentunya, pesantren juga tidak 
luput dari kelemahan dan kekurangan. System apapun tidak ada yang 
sempurna seratus persen. 

Ketika system pendidikan barat mulai dikenalkan, ada penilaian 
bahwa itu lebih baik daripada pesantren. Kalau bangsa Indonesia dan 
kaum Musliminnya ingin maju, maka harus mengambil system barat 
dan meninggalkan pesantren karena tidak akan mampu bersaing 
dengan keunggulan sistem barat tersebut. 

Pendapat ini ditolak keras oleh kaum pesantren; kiai, santri, para 
alumni pesantren, serta kaum Muslimin yang selama ini ―berkiblat‖ ke 
pesantren. Meskipun ada kelemahan, akan tetapi pesantren mempunyai 
kelebihan yang tidak dimiliki oleh barat. Betapapun beratnya pesantren 
harus dipertahankan. Segala kelemahan dalam pesantren harus 
diperbaiki, tidak dengan meninggalkannya. Meninggalkan pesantren 
berarti mengingkari unsur positif dan jasa-jasa pesantren serta 
meninggalkan sekian juta kaum pesantren dalam keterbelakangan. 

Kaum pesantren inilah yang kemudian mendirikan Nahdlatul 
Ulama pada 16 Rajab 1344 H. yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M 
didahului dengan mengadakan beberapa macam organisasi atau 
kelompok kecil seperti Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Wathan, Tasywirul 
Afkar, Nahdlatus Syubban dan berbagai organisasi kecil maupun 
komunitas diskusi terbatas lainnya. 

Semua unsur positif pesantren ―diboyong‖ ke dalam NU. Sehingga 
orang banyak mengatakan bahwa NU menjadi ―pesantren besar‖ di 
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tengah-tengah masyarakat, terutama faham Islam Ahlussunnah wal 
Jama‟ah dalam haluan bermadzhab. Dengan demikian, keberadaan NU 
akan senantiasa bangkit dan bertahan untuk menghadapi tantangan 
zaman, bagaimanapun kondisinya. 

Pesantren adalah lembaga pendidikan multi system dan mutli 
dimensi. Pesantren adalah laboratorium kehidupan. Maju mundurnya 
pesantren menjadi cermin maju mundurnya umat. Melalui lembaga 
pesantren kita dapat mewariskan nilai-nilai kemuliaan untuk generasi 
penerus perjuangan yang lebih baik. 

Pesantren telah lahir jauh sebelum NU lahir. Pesantren telah eksis 
sejak berabad-abad silam. Sejak kedatangan Islam ke Nusantara, 
pesantren telah tumbuh subur di tengah masyarakat dengan fungsi 
utama sebagai lembaga pendidikan, perjuangan dan pelayanan. 

Sesungguhnya,  kedudukan  para  ulama  dalam  Islam merupakan 
kedudukan yang agung. Sungguh,  al-Qur‘an  telah  memuji para ulama 
dengan mengatakan: 

ٌَا١إ  ٖٔ اٞهُعٜو ِّ ٔعَبأد ًٔ  َٕ ٌَا َِٙخَػٟ اهو٤ ُٖٔ 

“Yang takut kepada Allah dari para hamba-Nya itu hanyalah para 
ulama” (QS. Fâthir: 28).  

Para ulama merupakan pewaris para nabi, dimana di pundak 
mereka ada tanggung jawab mengemban risalah Islam kepada semua 
manusia; mengoreksi para penguasa; melakukan amar makruf nahi 
munkar; dan mendampingi tentara melakukan penaklukan (futuhat). 
Dan demikianlah keberadaan ulama salaf (ulama generasi awal). 
Mereka menolak untuk berdiri-apalagi mengemis-di depan pintu 
penguasa. Akan tetapi, para penguasalah yang mendatangi para ulama 
untuk meminta nasihat dan mengambil pendapatnya. 

Nasehat Imam al-Ghazali (Ihya ‗Ulumuddin, juz 7, hal. 92). penting 
untuk kita perhatikan: ―Dulu tradisi para ulama mengoreksi dan 
menjaga penguasa untuk menerapkan hukum Allah SWT. Mereka 
mengikhlaskan niat. Pernyataannya pun membekas di hati. Namun, 
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sekarang terdapat penguasa yang zhalim namun para ulama hanya 
diam. Andaikan mereka bicara, pernyataannya berbeda dengan 
perbuatannya sehingga tidak mencapai keberhasilan. Kerusakan 
masyarakat itu akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa 
akibat kerusakan ulama. Adapun kerusakan ulama akibat digenggam 
cinta harta dan jabatan. Siapapun yang digenggam cinta dunia niscaya 
tidak akan mampu menguasai kerikilnya, apalagi untuk mengingatkan 
para penguasa dan para pembesar‖. 

Mudah-mudahan umat Islam terhindar dari segala tingkah yang 
buruk dan menyesatkan yang telah dikecam langsung oleh Allah SWT. 
hanya Allah-lah tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. 
Jauhkan kami ya Allah dari segala keburukan yang lahir maupun 
bathin. Tiada daya dan upaya untuk menghindari aneka keburukan 
yang mereka sebarkan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. 

  

 

Sarang, 15 April 2011 M. 
                11 J. Ula 1432 H. 
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KATA PENGANTAR 
KH. Muh. Najih Maimoen 

 

P 
 .ٗاالٖ ًّ  اهٕ ٗصخبٕ ٗ احلٌد هلل,  ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ زض٘ي اهلل, ٗعوٟ 

 ًا١ بعد:أ

Seakan tidak ada kata henti, gerombolan Zionis, Yahudi, Liberalis 
kalau belum bisa mempreteli seluruh peraturan yang membatasi 
kebebasan. Maunya semua bebas mutlak tanpa aturan. berbagai gerakan 
mereka lancarkan, mulai dari isu politik, teroris, ekonomi, HAM, 
pendidikan dan lain sebagainya.  

Sebagai bukti, setelah mengajukan judicial review (uji materiil) UU 
No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mereka melangkah lagi dengan 
mengajukan judicial review atas Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 
atau UU No 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan 
atau Penodaan Agama.    

Lalu apa kepentingan mereka? mereka adalah para pembela aliran 
sesat. Mereka adalah gerombolan yang selama ini menamakan dirinya 
Aliansi Kebangsaan/ untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 
(AKKBB). Mereka inilah yang membela Ahmadiyah. Sebagian mereka 
adalah  antek-antek asing yang berusaha merusak  Islam  dan melemah- 
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kan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.  

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila undang-undang itu 
dihapus. Aliran sesat akan bermunculan. Penghancuran Islam akan 
berlangsung secara mulus. Konflik horisontal akan muncul. Masyarakat 
yang tersinggung karena agamanya dinodai dan dinistakan bisa main 
hakim sendiri. Stabilitas akan terkoyak. Pada akhirnya, yang 
diuntungkan adalah pihak asing yang sejak awal memusuhi Islam dan 
kaum Muslimin, serta mereka tak menginginkan Indonesia aman dan 
kuat. mereka mencoba menanamkan pemahaman bahwa Yahudi 
sebagai sebuah agama pun layak dihormati dan dilindungi. Ujungnya? 
Tentu pengakuan terhadap negara Israel dan sepak terjang Yahudi di 
dunia. Ini artinya mereka berusaha mengokohkan penjajahan di muka 
bumi seperti yang terjadi di Palestina, Irak, Afghanistan dan negara 
lainnya. 

Karenanya, banyak pihak melihat ada agenda besar di balik 
gerakan gerombolan liberal ini. Siapa lagi yang di belakang, kalau 
bukan kepentingan asing. Dari sisi ideologis, apa yang mereka usung 
sama persis dengan yang diusung pihak asing yang tidak menginginkan 
Indonesia kuat. 

Adanya hubungan dengan asing ini kian nyata bila dikaitkan 
dengan dokumen-dokumen asing yang beredar. Dalam dokumen Rand 
Corporation -lembaga think tank AS- misalnya, Amerika menginginkan 
Islam yang muncul ke permukaan adalah Islam yang moderat yang 
toleran terhadap dunia Barat dan yang mendukung Barat. Karenanya, 
Amerika mendukung penuh gerakan-gerakan moderat di dunia Islam 
untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan fundamentalis 
yang menginginkan Islam secara kaffah. 

Amerika dan Barat tidak mau hegemoninya tercabut, apalagi oleh 
Islam. Mereka paham betul bahwa hanya Islam-lah yang kini menjadi 
ancaman dunia Barat setelah komunisme runtuh. Maka untuk meredam 
kebangkitan ini, Amerika dan Barat menanamkan orang orangnya -yang 
notebene juga dari kalangan Muslim- untuk membantu rencana 
tersebut. Muncullah antek-antek yang mengabdi bagi kepentingan asing  
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di dunia Islam. Mereka inilah orang berbadan Islam tapi berotak Barat. 

Belum  reda  kasus Pandeglang, peristiwa Temanggung, bom buku 
dan bom Cirebon, yang tujuannya memberi cap jelek serta 
mendiskreditkan Islam, kini muncul pemurtadan besar-besaran dan 
mencolok lewat hadirnya film yang berjudul ―Tanda Tanya‖ (?) yang 
isinya menyesatkan karena adanya bau komunis dan pluralisme agama. 

Melihat gencarnya pemberitaan media masa dan bahayanya 
pengaruh negatif film tersebut terhadap subtansi agama Islam, anak-
anak, santri generasi penerus perjuangan Islam, karena film-film 
tersebut mengangkat kisah seorang santri dan pesantren, maka kami 
menyuruh murid kami (penulis) untuk mencari informasi dan data 
tentang film tersebut. 

Akhirnya kami menyambut gembira dan mendukung dengan 
hadirnya buku ini untuk memberi informasi kepada umat Islam serta 
untuk menumbuhkan ghiroh Islamiyyah. kami mengajak umat Islam, 
MUI, Pemerintah, tokoh-tokoh Islam untuk menyerukan kepada semua 
komponen masyarakat untuk memboikot, tidak membeli. menyewa, 
memutar, menonton, mensponsori film-film apapun yang merusak 
akidah dan akhlak umat Islam, termasuk film ―?‖ dan film-film Hanung 
lainnya. Pemerintah RI harus memboikot pemutaran film tersebut. kami 
menyatakan perang terhadap film-film Hanung yang berbau komunis 
dan pluralis dan semua film yang merusak akidah dan akhlak umat 
Islam. 

Begitu juga Lembaga Sensor Film, (LSF) tidak boleh meloloskan 
film apapun yang merusak akidah dan akhlak umat Islam, termasuk 
film ―?‖ dan film-film Hanung lainnya, serta wajib melakukan reformasi 
kepengurusan agar tidak disusupi atau ditunggangi oleh unsur-unsur 
liberal dari kelompok manapun. Jika tidak, maka bubarkan LSF dan 
kembalikan wewenang perfilman kepada Kementerian Komunikasi dan 
Informasi atau kementerian lain yang berkompeten 

Tidak ada jalan lain bagi kaum Muslim kecuali melawan dan 
menyatakan perang terhadap setiap gerakan dan rencana jahat mereka. 
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apalagi pengrusakan mereka sudah sampai ke pesantren yang 
merupakan benteng kuat agama Islam, kalau kita diam, tanpa adanya 
gerakan perlawanan, membiarkan mereka berkeliaran, mengepung kita 
dari segala arah, menggerogoti keimanan umat Islam, menghina serta 
mendiskreditkan Islam, kiai dan pesantren, kami khawatir bencana dan 
musibah berkepanjangan dan akan terus menimpa bangsa Indonesia. 

 ُٕ َٛ اهلٝل َعِِ ٜٝ َزٔض َُٓسَِٙس  ِٛ ِّ ٜأٔب  ِْإ٢ٜف ٌَُٕٞؤع ٍُأهاهَع ِس٢ٔٞظُٚٞوٜف ِٛٔتًٖٝأ ِٛٔف ُعَدهٔبٞا ٔتَسَٔا ٜظَذإ٢َع
 . زٗاٖ اهدٙوٌٛ اهلٔل َِِٞٝعٜه ِٕٜٔٚوَعٜف ِىَعٞفَٙ ٍِٜه

Para penguasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini. 
Para ulama dan pejuang Islam berkewajiban untuk terus mendidik dan 
membentengi umat dari upaya-upaya liberalisasi dan sekulerisasi.  

Kebangkitan harus terus dikumandangkan. Persatuan harus terus 
diupayakan. Akidah dan syariah harus terus dijaga. Dan ketika musuh 
Islam menebar permusuhan, maka  harus dilawan..!!!  

 

 

Sarang, 20 April 2011 M. 
16 J. Ula 1432 H.  
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