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uji dan syukur kehadirat TuhanYang Maha Esa atas segala 

anugrah nikmat yang tak terhinga an semoga kita senantiasa 

dalam lindungan-Nya Shalawat dan salam semoga selalu 

tercurah kepada junjungan semesta alam. 

Buku saku ini dimaksudkan sebagai suplemen tambahan bagi para 

mentor Rohani Islam (Rohis) dalam melaksanakan kegiatan 

mentoring bagi adik-adiknya.  Buku saku ini berisi tentang istilah yang 

selama ini menjadi trending topic dimasyarakat dan juga aktivis Rohis. 

Seperti istilah Khilafah, Jihad, Toghut dan Kekerasan Atas Nama 

Agama. Sehingga dirasa perlu untuk membuat buku saku bagi para 

mentor Rohis, agar bisa menjelaskan secara komprehensif kepada 

anggota Rohis.  

Buku ini didesain dengan pola tanya jawab agar mudah dipahami 

tentang makna Khilafah, Jihad, Taguth, Kekerasan Atas Nama 

Agama disertai penjelasan sikap yang perlu dilakukan untuk 

menangkal paham-paham tersebut. Didesain dengan format “buku 

saku” dimaksudkan agar mudah dipelajari dan dipahami dan tidak 

bertele-tele dalam menjelaskan materi. Selain itu, agar memudahkan 

para mentor Rohis dalam mendisusikan dan menjelaskan dalam 

kegiatan mentoring. 

Buku saku ini dibuat agar para Mentor Rohis memiliki referensi 

tambahan yang apliaktif dan aplikatif terkait emapt istilah tersebut. 

Diharapkan dengan adanya buku saku ini, dapat membantu para 

aktivis Rohis dan mentor Rohis lebih siap untuk mencegah dan 

membentengi paham-paham yang tidak sesuai dengan konsep Islam 

Rahmatan lil Alamin dan Pancasila. 
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ndonesia sampai sekarang masih menghadapi permasalahan 
kehidupan beragama yang sangat memprihatinkan, yaitu  
intoleransi dan kekerasan dalam menghadapi  perbedaan. 

Masalah yang sering muncul misalnya larangan pendirian maupun 
pembakaran rumah ibadah dan kekerasan terhadap minoritas. 
Meskipun sejak awal kemerdekaan negara terus membangun 
kerukunan, pola kehidupan sosial antarkelompok agama di Indonesia 
masih dalam pola modus vivendi. Suatu pola hidup berdampingan 
tapi masih saling curiga dan saling berprasangka negatif serta 
cenderung hidup hanya dalam kelompoknya. Sikap antarkelompok  
dalam agama dan antarkelompok agama di Indonesia masih agak jauh 
dari dialog, interaksi, dan kerja sama. Bahkan masih ada pandangan 
yang menganjurkan kekerasan dalam menyikapi perbedaan keyakinan. 

Hingga saat ini, pendidikan agama di sekolah masih memiliki 
ruang yang sangat kecil dalam mengajarkan sikap keterbukaan pada 
perbedaan dan toleransi. Hasil penelitian Balitbang dan PPIM UIN 
Jakarta (2020) menemukan bahwa muatan materi yang 
mengedepankan aspek penghargaan terhadap perbedaan dan 
kewarganegaraan hanya mencapai 3 persen.  

Sementara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa 
pendidikan nasional bertujuan bukan hanya membentuk manusia 
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, melainkan juga 
mencetak manusia moderen (sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri), 
serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 
UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003). Artinya, pendidikan 
agama sebagai bagian dari pendidikan nasional harus secara sadar dan 
sistematis — selain mengembangkan relijiusitas dan karakter modern 
peserta didik — ikut ambil bagian dalam membentuk warga negara 
(citizen) yang mengakui kesetaraan semua warga negara dari pelbagai 
latar belakang dan siap hidup dalam perbedaan di dalamnya. 

Tujuan Sisdiknas tersebut sejalan dan diturunkan dalam tujuan 
Pendidikan Agama adalah 1) Melahirkan siswa yang beriman, 
berakhlak mulia, memiliki sikap toleransi dalam kerangka besar 
multikultur dengan tetap memiliki jati diri sebagai pribadi. 2) 
Mengembangkan kepribadian siswa berlandaskan nilai Islam Moderat. 
3) PAI untuk  menjadi salah satu mata pelajaran yang menguatkan 
ideologi Pancasila.  

I 
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Namun tujuan ideal tersebut mendapat tantangan dengan 
merebaknya paham radikal teroris, paham khilafah, toghut dan 
kekerasan atas nama agama. Riset MAARIF Institute (2011), Setara 
Institute (2015), PPIM UIN Jakarta (2017), Alvara (2017), CSRC 
(2017) dan Wahid Foundation (2016) menunjukkan bahwa 
kelompok-kelompok radikal telah secara massif melakukan penetrasi 
padangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi 
pendidikan.   

 
PPIM UIN Jakarta (2017) misalnya, menemukan bahwa 51,1% 

siswa memiliki pandangan yang kurang toleran. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 50,1% siswa mengaku bahwa mereka mendapatkan 
pengetahuan keagamaan dari media sosial. Selain internet, buku 
menjadi sumber pengetahuan keagamaan kedua terbanyak yang 
dijadikan rujukan pengetahuan keagamaan bagi siswa. Sayangnya, 
buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah juga kurang kuat 
menekankan penghargaan kepada perbedaan, keadilan, dialog, dan 
hidup rukun dalam perbedaan. Sebagian materi pendidikan agama 
hanya menyajikan satu pemahaman keagaman tertentu dan kurang 
memperkenalkan keragaman atau perbedaan (PPIM, 2016). 

Riset MAARIF Institute misalnya memetakan adanya 3 pintu 
masuk utama, bagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan 
penetrasi di lingkungan institusi sekolah setingkat SMA. Kegiatan 
ekstrakurikuler, peran guru dalam proses belajar-mengajar, dan 
melalui kebijakan sekolah yang lemah dalam mengontrol masuknya 
radikalisme di sekolah. Infiltrasi radikalisme di sekolah masuk melalui 
pelibatan aktor-aktor kelompok radikal dalam proses kegiatan di 
sekolah. Pada umumnya mereka seringkali dilibatkan sebagai mentor 
dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang berbasis pada aktivitas 
keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Buku Saku 

 

 

 

 

 

  

LANDASAN 

AJARAN ISLAM 

DAMAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Buku Saku 

1. Pokok-Pokok Ajaran Islam 
Ada 3 unsur pokok Islam: Iman, Islam, dan Ihsan. 

IMAN  merupakan unsur pertama yang sangat mendasar, 

berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Yang 

tidak beriman: kafir. 

ISLAM merupakan unsur kedua, wujud iman, berkaitan dengan 

praktek ibadah.(Mahdah ghoiru mahdah) Yang tidak 

melakukannya fasik. 

IHSAN merpakan unsur ketiga, wujud iman, berkaitan dengan 

akhak yang baik: sikap, perilaku, ucapan yang baik. Yang tidak 

melakukan: akhlak buruk.  Setiap muslim harus memiliki 3 unsur 

itu di dalam dirinya. 

 

2. Makna  Iman 

Iman (secara harfiah) adalah “mengamankan diri, orang 

lain, dan sesuatu dari segala sesuatu yang mengganggu dan 

membahayakannya.” Pelakunya adalah mukmin adalah 

yang mengamankan diri, orang lain, dan sesuatu dari segala 

sesuatu yang menggangu dan membahayakan. Jadi Iman 

adalah “mengamankan diri dari azab Allah agar terhindar 

dari murka, siksaan, dan neraka-Nya. 

 

3. Makna Islam 
ISLAM (secara harfiah) adalah “menyelamatkan diri, orang 

lain, dan sesuatu dari segala sesuatu yang mengganggu dan 

membahayakannya sehingga dia aman dan damai.” ISLAM” 

itu menciptakan kedamaian di antara semua makhluk 

Allah.”ISLAM” adalah  perwujudan iman yang ada di 

dalam hati. Pelakunya adalah muslim adalah yang 

menyelamatkan diri, orang lain, dan sesuatu dari segala 

sesuatu yang menggangu dan membahayakan. jadi ISLAM 
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adalah “menyelamatkan diri dari azab Allah agar terhindar 

dari murka, siksaan, dan neraka-Nya dengan melaksanakan 

semua perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-

Nya. 

 

4. Makna Ihsan 
IHSAN (secara harfiah) adalah “berbuat atau melakukan 

kebaikan terhadap diri sendiri, orang lain, dan sesuatu 

sehingga menjadi baik, mendapatkan kebaikan, dan 

menghasilkan kebaikan” 

IHSAN itu perwujudan iman yang tinggi yang diwujudkan 

dalam bentuk kebaikan. Segala sesuatu yang dilakukan yang 

dipandang baik dan memberikan kebaikan yang lebih, 

menurut adat, kebiasaan, atau menurut agama, disebut ihsan. 

Pelakunya adalah muhsin,  yaitu orang yang berbuat baik, 

yang memberikan kebaikan yang lebih bagi siapa pun, dan 

bagi apa pun.  

Jadi IHSAN adalah  “berbuat baik atau melakukan 

perbuatan baik yang lebih sehingga tercipta kebaikan dan 

kemaslahatan bagi siapa pun dan bagi apa pun. Contoh: 

membuang duri dari jalanan. 
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5. Siapa itu Muslim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMPU MENGAMANKAN 

dirinya, sesamanya, lingkungannya 

(hewan, binatang, tumbuh-

tumbuhan, dan alam seluruhnya) dari 

segala hal yang membahayakan 

semuanya. 

 

MAMPU MENYELAMATKAN 

semuanya itu dari hal-hal yang 

membahayakan dirinya, orang lain 

dan lingkungannya. 

 

MAMPU BERBUAT BAIK dan 

melakukan serta melahirkan kebaikan 

bagi dirinya, sesamanya, dan 

lingkungannya. 
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6. Makna Rahmat 
RAHMAT (secara harfiyah) berarti “kasih dan sayang”. 

Rahmat Allah berarti kasih sayang Allah yang tercurah kepada 

manusia yang dikehendaki. Suasana rahmat berarti suasana kasih 

dan sayang yang lahir dari maing-masing individu. Limpahkan 

rahmat-Mu ya Allah, artinya permohonan kpada Allah agar Allah 

melimpahkan kasih sayang-Nya kepda yang berdoa. Sikap rahmat 

itu bisa datang dari Allah, bisa juga muncul dari hati setiap 

manusia. Ini makna rahmat yang pertama. 

Makna Rahmat  yang kedua berarti memberdayakan, membuat 

orang yang lemah menjadi berdaya, membuat orang lain yang 

tidak memiliki kesempatan diberi kesempatan. Kalau Anda 

mengucapkan kalimat: “Seandainya bukan karena rahmat-Nya 

aku tidak lulus dalam ujian,” berarti bahwa seandainya bukan 

karena kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam bantuan dan 

pertolongan-Nya, maka aku tidak akan lulus dalam ujian. 

Makna Rahmat yang ketiga   adalah saling terkait antara satu 

dengan yang lain. Ketiga  makna itu tetap diambil dari makna 

asalnya, yaitu “kasih sayang.” Rahmat itu adalah kasih sayang, 

yang datang dari Allah atau datang dari manusia.  Kasih sayang 

Allah yang tercurah kepada manusia akan melahirkan kekuatan, 

kemampuan dan rezeki. Kasih sayang yang datang dari sesama 

manusia melahirkan sikap saling mencintai, tolong-menolong, 

saling membantu, yang pada akhirnya menciptakan kedamaian, 

keelamatan, ketenangan, dan keamanan dalam kehidupan 

bersama. Kalau kondisi ini yang tercipta, maka terciptalah 

kedamaian abadi di antara manusia. 

 

7. Makna Islam Yang Rahmat 
Islam menjunjung tinggi hubungan persaudaraan di antara 

sesama manusia. Hubungan itu begitu kuatnya sehingga tidak 

boleh ada satu pun batas yang dapat menghalanginya, seperti 

batas kelompok, etnis, warna kulit, bahasa, dan bahkan 

agama/keyakinan sekalipun.  Meskipun Allah telah menciptakan 

manusia dalam bentuk fisik yang berbeda, ada laki ada perempuan, 
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ada yang berkulit hitam ada yang putih, ada suku dan ada bangsa, 

tetapi mereka semua adalah sama. Hanya satu yang membedakan 

mereka, yaitu ketakwaannya kepada Allah swt. Itulah satu-satunya 

yang membedakan di antara mereka. 

Dalil Islam Rahmatan Lil Alamin: 

“Dan Tiadalah Kami mengutus 

kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.” (QS. 

Al-Anbiya: 107). 

 “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 

Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. 

“ (Al-Hujurrat:13) 

 

”Orang yang berbelas kasih, dikasihi Maha Pengasih. 
Berbelas kasihlah kepada penduduk bumi, niscaya kalian 
akan dikasihi para penghuni langit.” (H.R. Abu Dawud dan 

Turmudzi). 
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1. Apa arti Khilafah? 

ecara bahasa khilafah adalah kata infinitif atau dalam tata 

bahasa Arab masdar dari kata khalafa-yahlifu artinya adalah 

mengganti. Abu Bakar as-Shiddiq adalah orang pertama yang 

diberi gelar Kholifatu Rosulillah artinya pengganti Rasulullah. 

Kemudian Umar bin Khattab bergelar Kholifatu Kholifati Rosulillah 

artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. 

Khalifah yang dimaksud dalam hal ini penguasa yang 

memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Dan dalam 

konteks ini, tidak semua manusia bisa menjadi Khalifah. Dalam 

kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua individu 

wajib dan berhak menegakkan hukum sendiri-sendiri.  

Sementara kelompok yang mendukung khilafah,memaknai 

khilafah sebagai: kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di 

dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan 

mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (yakni 

mengemban dakwah dengan hujjah dan jihad). Jadi khilafah dalam 

pandangan kelompok pendukung sistem khilafah, memiliki orientasi 

politik dan kepentingan kekuasaan untuk menyatukan umat Islam 

diseluruh dunia dalam satu sistem.  

Kekhalifahan dalam konteks ini bisa disamakan dengan 

sistem pemerintahan. Sistem ini bisa berbeda antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lain, antara satu waktu dengan waktu lain. Sebagai 

contoh sistem pemerintahan yang digunakan oleh masing-masing 

Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) memiliki 

perbedaan. Dan di berbagai negara termasuk negara-negara Islam juga 

memiliki perbedaan.  

Mari kita lihat sistem pemerintahan di Timur Tengah yang 

nota bene mayoritas muslim dan negara muslim. Sistem pemerintahan 

negara-negara di Timur Tengah berbeda-beda. Arab Saudi 

S 
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menggunakan sistem kerajanaan atau mamlakah, Uni Emirat Arab 

menggunakan sistem emirat (keemiran) dan ada yang menggunakan 

sistem jumhuriyah atau republik.   

Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada sistem yang 

baku yang diterapkan dalam sistem pemerintahan. Dimulai dari 

khulafaur Rasyidin kemudian sistem kesultanan yang diterapkan 

Muawiyah bin Abi Sufyan serta Abbasiyah hingga negara-negara 

Islam moderen sekarang. Di antara empat khalifah rasyidah atau 

Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya 

Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn 

Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh 

formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar. 

Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul 

dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah 

Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki 

Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda. Yang mana 

sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan?        Mengenai sistem 

pemerintahan ini sudah ada kesepakatan ulama fiqih bahwa sistem 

pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan warga 

negara yang ada dalam yuridiksi negara tersebut asal sesuai  dengan 

maksud syar’I (maqashid syariah). Jadi sistem pemerintahan yang ada 

adalah hasil ijtihad warga negara sesuai dengan kebetuhan dan 

kesepakatan warga dengan catatan tetap melindungi kepentingan, 

keamanan, kesejahteraan, hajat hidup, harta,jiwa dan hak-hak sosial-

politik,hak budaya,  hak keagamaan serta hak-hak lainnya yang 

melekat pada warga negaranya. Dengan tetap menjunjung tinggi 

tanggungjawab sebagai warga negara. 
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2. Apakah Khilafah ada dalam Al-Quran? 

Al-Quran sendiri menyebutkan kata Khilafah dalam beberapa 

ayatnya. Al-Qur'an menggunakan kata Khalifah untuk dua makna. 

Pertama yakni ketika Allah hendak menciptakan manusia yang 

termaktub dalam QS Al-Baqarah: 30: "Ingatlah ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Yang dimaksud khilafah 

di sini adalah manusia yakni Nabi Adam AS sehingga manusia adalah 

Khalifah. Kekhalifahan yang sudah disandang oleh manusia ini 

menuntutnya untuk memelihara dan menghantarkan segala yang 

berwujud di dunia ini kepada fungsi dan tujuan penciptaannya. 

Penggunaan kata Khalifah yang kedua yakni ketika Nabi Daud 

diangkat sebagai penguasa yang termaktub dalam QS Shad: 26: 

"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami (Allah) jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, 

kerena akan menyesatkan engkau 3dari jalan Allah. Sungguh, orang-

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

karena mereka melupakan hari perhitungan”.  

Kata khalifah juga disebutkan dalam  ayat lainnya. Q.S.6:165 

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu khalaif al-ardh (penguasa-

penguasa di bumi) dan Dia meninggikan sebagagian kami atas 

sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk  mengujimu tentang apa 

yang diberikan-Nya kepadamu”. Juga dalam Q.S. 10:14 “Kemudian 

Kami jadikan kamu khalaif fil ardh (pengganti-pengganti di muka  

bumi) sesudah mereka,  supaya Kami memperhatikan bagaimana 

kamu berbuat”.  

Jadi esensi kekhalifahan dalam Al-Quran tersebut adalah 

bagaimana tugas kekhalifahan atau pemimpin itu adalah menjadi 

pemimpin yang adil, mampu mensejahterakan,menjaga ukhuwah 
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warga negaranya, membumikan nilai-nilai Islam yang rahmayan lil 

alamin seperti yang ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran:104. Adil disini 

adalah menegakkan hukum yang disepakati bersama yang mampu 

melindungi segenap warga negara tanpa kecuali. Hukum yang 

disepakati tersebut tetap sesuai dengan syari’ah. Walau tidak 

menggunakan nama syariah Islam, namun memiliki nilai-nilai Islam 

atau sesuai maqasyid syariah  maka hukum yang diterapkan tersebut 

memiliki nilai-nilai Islam. Sehingga amanah sebagai Khalifah atau 

pemimpin harus terwuud dalam prinsip keadilan dalam 

pemerintahannya.  Al-Quran menyebutkan sebanyak 28 kali kata 

“adil”. Dan pada titik ini, tidak satupun ayat mengenai Khalifah dalam 

Al-Quran bicata mengenai sistem pemerintahan. Penggunaan kata 

Khalifah juga merujuk kepada Nabi Adam dan Nabi Dawud bukan 

merujuka kepada khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad saw. 

Kesimpulannya Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan sistem 

pemerintahan berdasarkan sistem khilafah atau sistem lainnya. Hal 

tersebut diberikan kepada kesepakatan warga masyarakat. Yang 

ditekankan dalam Al-Quran adalah prinsip keadilan yang harus 

ditegakkan dan melindungi maqashid syariah.  

 

3. Apa yang diperjuangkan oleh kelompok pro 

Khilafah? 

Hizbut Tahrir didirikan sebagai harokah Islam yang bertujuan 

mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada "hukum-

hukum Allah" yakni "hukum Islam", memperbaiki sistem 

perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak "Islami"/"kufur" 

agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari 

sistem hidup dan pengaruh negara Barat. Hizbut Tahrir juga 

bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan 
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Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yakni "Khilafah Islamiyah" di 

dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali. 

Khilafah sendiri merujuk pada sebuah institusi dan 

kepemimpinan politik. Tujuan khilafah adalah mempersatukan 

seluruh umat Islam di dunia dalam sebuah institusi politik supra 

negara (khilafah) yang dipimpin oleh seorang khalifah. 

Mengutip Rancangan Undang Undang Dasar Daulah Khilafah 

milik Hizbut Tahrir, Abu Bakar Muhamad bin Ismail dalam 

bukunya Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir 

[Indonesia] menyebut khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan 

pelaksanaan syara. Dia bertanggungjawab, salah satunya terhadap 

politik dalam dan luar negeri, serta urusan militer. Khalifah diangkat 

oleh umat tetapi umat tak berhak memberhentikan khalifah. Jabatan 

khalifah tak dibatasi waktu. 

Mari kita  lihat apa yang diperjuangkan oleh kelompok pro 

Khilafah global yang diwakili oleh HTI ini. Pertama, mereka  

memperjuangkan penegakkan Syariah Islam. Kedua, mereka 

memperjuangkan institusi  kepemimpinan politik Islam. Ketiga sistem 

Khilafah adalah sistem yang tidak dibatasi oleh waktu. Tiga hal yang 

diperjuangkan tersebut jelas tidak cocok dalam sistem pemerintahan 

yang dianut di Indonesia. 

Kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis, multi agama, 

multi budaya, multi bahasa, membutuhkan sebuah sistem yang 

mampu mengakomodir semua perbedaan tanpa menimbulkan 

kecemburuan dari berbagai sekte agama,budaya dan golongan. Jika 

yang diterapkan di Negara Indonesia adalah sistem yang berbasis 

kepada satu agama, maka akan terjadi penolakan dari pemeluk agama 

lain. Sebab mereka pun memiliki pemikiran dan keinginan serta 

kepentingan agar sistem agamanya yang dipakai dalam 

penyelenggaraan negara.  Dan hal ini akan memicu konflik antar 

agama. Sistem khilafah juga menyebutkan bahwa sistem khilafah tidak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Khilafah
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dibatasi oleh waktu.  Jelas hal ini akan mengakibatkan tirani  atau 

kekuasaan absolut yang tidak demokratis dan cendrung korup dan 

diktator. 

 

4. Apakah sistem Khilafah cocok di Indonesia? 

#TIDAK ! 

5. Kenapa tidak cocok? 

Khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Dengan penduduk 

yang sangat majemuk faham ini akan tertolak secara otomatis. Jika 

dipaksakan, akan berpotensi terjadi benturan yang berpotensi perang 

saudara. 

Selain itu juga ada beberapa alas an kenapa khilafah tidak cocok 

untuk Indonesia : 

a. Pertama, khilafah ditolak di negara-negara 

berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan, organisasi 

pengusung khilafah, Hizbut Tahrir, ditolak di dua 

puluh negara lebih, termasuk Indonesia. 

b. sistem khilafah mana yang jadi rujukan ??? 

c. Pada era khulafaur rasyidin, pergantian khalifah 

menggunakan sistem yang tidak sama: ada yang 

menggunakan musyawarah melalui semacam ahlul 

halli wal aqdi, ada yang ditunjuk khalifah sebelumnya, 

dan ada yang dipilih khalayak ramai. Sementara, 

khalifah pada era Umayyah, Abbasiyah, hingga 
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Usmaniyah, diangkat berdasarkan darah keturunan. 

siapa yang akan dijadikan khilafah. Dewasa ini, jumlah 

umat Islam diperkirakan 1,8 miliar dan tersebar di 

seluruh penjuru dunia. Perihal siapa yang berhak 

menjadi khalifah tentu akan menjadi persoalan yang 

pelik, mengingat umat Islam terdiri dari banyak suku 

dan bangsa yang berbeda. Terakhir, sistem khilafah 

tidak sesuai dengan masa sekarang. Jika para 

pengusung khilafah merujuk sistem khilafah pada era 

Umayyah, Abbasiyah, hingga Usmaniyah, maka sistem 

khilafah yang bersifat otoritarianisme seperti itu tidak 

cocok untuk diterapkan pada era seperti saat ini.  

d. Indonesia telah memiliki sistem pemerintah 

demokratis yang berdasarkan Pancasila. Sistem 

pemerintahan berdasarkan Pancasila ini sangat tepat 

karena 1) Pancasila tidak bertentangan dengan semua 

ajaran agama 2) Pancasila dapat mengakomodir 

perbedaan masyarakat Indonesia yang majemuk 3) 

Nilai Pancasila sama dan sebangun dengan nilai agama 

apapun 4) Pancasila digali dari budaya dan filosofi 

bangsa Indonesia sendiri  5) Pancasila adalah penyebut 

yang sama (yang bisa menampung perbedaan) bagi 

kemajemukan bangsa Indonesia 

 

6. Apa kesalahan yang ada dalam sistem 

Khilafah? 
a. Mengedepankan pemikiran berdasarkan tekstual. 

b. klaimnya yang menganggap khilafah sebagai sistem 

pemerintahan terbaik dan satu-satunya sistem 

pemerintahan yang diperintahkan oleh ajaran Islam 

juga perlu dipertanyakan. 
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c. Konsep khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, 

bukan hanya muluk, tapi juga mempunyai banyak 

kelemahan, terutama soal relevansinya terhadap 

kondisi negara-negara di dunia saat ini. 

d. Indonesia merupakan negara majemuk, beragam suku, 

budaya juga agama/keyakinan, maka sistem khilafah 

tidak akan relevan diterapkan. 

 

7. Apa yang harus kita lakukan? 
Yang harus kita lakukan adalah 

a. Menolak pemikiran penerapan sistem Khilafah di 

Indonesia. 

b. Tidak mengikuti kelompok-kelompok yang 

memperjuangkan sistem khilafah. 

c. Memperkuat penghargaan terhadap kemajemukan bangsa 

Indonesia. 

d. Memperkuat ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan 

cara mengimplementasikan sila-sila Pancasila  secara 

kekinian dan millenial. 

e. Mencintai  dan mempertahankan NKRI    
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1. Apa arti Thoghut? 

Haghut merupakan sebuah term atau kalimat yang ada 

dalam Al-Quran. Term   Thoghut ini digunakan sebagai 

simbol untuk menunjukkan atas sebuah keburukan.  Baik 

keburukan yang berbentuk sistem atau keburukan yang bersifat 

personal. Keburukan yang bersifat personal dalam Al-Quran 

dicontohkan seperti Firaun yang dikenal lalim dan tiran. Thogut juga 

bisa untuk menunjukkan pemikiran atau perbuatan yang melampaui 

batas.  Baik dalam  sikap, pemikiran, hasrat atau keinginan, kecintaan 

terhadap harta, kekuasaan dan lainnya. Al-Quran Surat an-Nahlayat 

36 jelas melarang sikap Thoghut. 

Nah, term ini digunakan oleh kelompok ekstrimis keagamaan  

untuk ditujukan kepada pemerintah RI. Mereka menganggap 

pemerintah R.I.menjalankan sistem pemerintahan yang salah dan 

tidak bersumber kepada Al-Quran dan Hadits. Mereka menganggap 

sistem pemerintah  NKRI ini bersumber dari syetan atau dari Kafir. 

Sehingga mereka menganggap pemerintah R.I ini Thoghut. Dan 

semua orang yang terlibat (PNS/Polisi/Hakim dll) di dalamnya atau 

sistem hukum yang digunakan termasuk pengikut Thoghut dan harus 

diperangi. Tidak terkecuali ulama yang berdekatan dengan 

pemerintah dan penguasa, ulama yang memberi nasihat, pendapat dan 

bimbingan kepada pemerintah juga dianggap bagian dari thagut. 

Herannya mereka tidak menganggap Thoghut dengan apa yang 

dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrimis seperti teroris dan ISIS. 

Ini menunjukkan cara berpikir yang salah dari kelompok 

ekstrimis keagamaan dalam memahami ayat dan menggunakananya 

untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok ekstrimis 

keagamaan ini menyandarkan pada ayat di surat Al-Maidah ayat 44 

“…….barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang 

T 
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diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir”. Padahal 

maksud dari ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi. 

Pemahaman itu, tidak sekedar salah kaprah dan keliru, tetapi juga 

sama dengan memutilasi syariat dan ajaran Islam. “Pemahaman dan 

pengertian soal thagut, bisa disunat sedemikian rupa, diobrak-abrik 

menurut selera pemahaman, ideologi dan kepentingan mereka.” 

 

2. Dari mana datangnya paham Thoghut? 

Paham Thoghut ini dikembangkan oleh kelompok ekstrimis. 

Namun mereka menafsirkan ayat tersebut tidak dibarengi dengan 

kemampuan keilmuan yang memadai. Selain itu mereka menafsirkan 

thoghut dan ditujukan kepada  pemerintah atau orang yang dianggap 

mereka salah, atau tidak sejalan dengan pemikiran politik mereka. 

 

3. Apa bahayanya paham Thoghut? 

Pemikiran Thoghut sangat berbahaya, karena: 

1. Akan melahirkan tindakan radikal teroris  

2. Memusuhi pemerintah yang sah, PNS, Polisi, dan semua 

orang yang bekerja atau mendukung pemerintah. 

3. Memanipulasi konsep Thoghut menjadi pendorong aksi-

aksi teror 

 

4. Apa yang harus kita lakukan? 
Yang harus kita lakukan adalah: 

1. Mengikuti firman Allah: “Dan janganlah kamu mengikuti apa 

yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 

pertanggungan jawabnya”. (QS. Al-Isra, 17:36). 

2. Tidak mengikuti ajakan atau pemikiran yang sesat. 

3. Bertanya dan berdiskusi dengan para ahli untuk 

mendapatkan pemahaman yang benar 
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1. Apa  arti Jihad?  

ata jihad berasal dari akar kata jahada, yahudu, jahd 

atau  juhd artinya sungguh-sungguh atau berusaha 

keras. Kata jahd atau juhd artinya tenaga, usaha atau 

kekuatan, yakni dari akar kata jahada. Menurut Imam Raghib, 

kata mujahadah dan jihad artinya berjuang sekuat tenaga untuk 

menangkis serangan musuh. Selanjutnya beliau menerangkan 

bahwa jihad terdiri dari tiga macam: berjuang melawan musuh 

yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan 

hawa nafsu. 

Dalam pengertian luas, jihad mencakup seluruh ibadah 

yang bersifat lahir dan batin dan cara mencapai tujuan yang tidak 

kenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih, baik melalui 

perjuangan fisik, emosi, harta benda, tenaga, maupun ilmu 

pengetahuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. selama periode Mekah dan Madinah. Selain 

jihad dalam pengertian umum, ada pengertian khusus mengenai 

jihad, yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam dan 

makna inilah yang sering dipakai oleh sebagian umat Islam dalam 

memahami jihad. 

 

2. Kenapa sebagian kelompok memahami Jihad 

adalah upaya memerangi orang lain yang 

dianggap berbeda atau orang kafir?  

Makna jihad diartikan perang, merujuk kepada Al-qital dan 

Al-harb. Selain itu ada pula dua kata lain yang berarti perang atau 

peperangan, yaitu gazwah yang berarti perang yang diikuti oleh 

Nabi Muhammad Saw dan sariyah yang berarti peperangan 

antara kaum Muslimin dan kaum kafir pada zaman Nabi 

K 
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Muhammad tetapi Nabi sendiri tidak ikut serta dalam 

peperangan itu. Makna Jihad sebagai perang inilah yang sering 

digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. 

Ini pengertian atau pemahaman yang salah. Pemaknaan Jihad 

sebagai “memerangi” orang kafir atau dimaknai sebagai 

“peperangan” merupakan pemaknaan yang  dalam ilmu 

sosiologis disebut elective affinities yaitu hubungan kedekatan 

tertentu antara agama (Islam) dan konsep tertentu. Lebih tragis 

lagi jika karena pemahaman pihak luar Islam terkait makna Jihad 

juga kurang, mereka -pihak luar tersebut, sering mengidentikkan 

Islam sama dengan jihad atau perang. Dan itu jelas tidak tepat.  

Beragamnya pendapat para pakar tentang makna jihad 

menggambarkan bahwa makna jihad itu sendiri tidak hanya 

diartikan sebagai makna yang identik dengan peperangan. 

Berbagai versi tersebut menyebutkan bahwa jihad juga diartikan 

sebagai sebuah usaha bersungguh-sunguh dalam berbagai 

kegiatan yang pada akhirnya hanyalah satu yang dituju yaitu 

untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Banyak pendapat yang 

selalu mengaitkan makna jihad itu selalu identik dengan tindakan 

kekerasan yang pada akhirnya akan berakibat pada tindakan 

perkelahian dan lebih jauh lagi tindakan peperangan. Itulah yang 

selalu disebut-sebut sebagian pendapat bahwa makna jihad itu 

sama dengan peperangan dimedan perang.  

 

3. Apakah pemahaman ini salah?  

#Salah,  

Oleh kelompok tertentu (radikal teroris) jihad selalu 

dipahami "perang suci" (holy war) yang dilakukan dengan cara 

menggunakan senjata tajam, senjata api serta bom bunuh diri. 

Oleh sebab itu jihad yang diartikan “perang suci” identik dengan 
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kekerasan, kriminalitas, teroris, tidak berperikemanusiaan, 

melanggar HAM dan demokrasi. 

Bagi kelompok masyarakat yang memahami ayat diatas 

secara tekstual, layak dikatakan melakukan "Jihad anarkhis", 

karena akan  melahirkan perilaku atau gerakan "radikal", 

"ekstrem", "militan", " non toleran" bahkan bisa disebut "anti 

barat". "Jihad anarkhis" ini akan melahirkan tipologi gerakan 

yang cenderung melakukan aksi-aksi jika dilihat dari ukuran 

"normal" termasuk kategori sangat kasar dan tidak rasional. 

Ketika Tuhan menurunkan agama di muka Bumi, tujuan 

utamanya adalah untuk mengatur tata kehidupan sosial 

kemanusiaan. Obyek dan subyek agama adalah manusia. Agama 

beserta perangkat doktrin sucinya diturunkan semata-mata 

untuk kemaslahatan umat (manusia), bukan untuk Tuhan, rasul, 

apalagi untuk agama itu sendiri. Argumen ini dikuatkan dengan 

sebuah hadist Nabi: 

“Sesungguhnya aku (Nabi) diturunkan untuk 

menyempurnakan peradaban (akhlak) manusia.” Nabi 

(Muhammad) tidak pernah bersabda, kalau ia diturunkan untuk 

kepentingan agama, apalagi kepentingan Tuhan. 

Dalam teks yang lain, Allah Swt berfirman dalam hadist 

Qudsi: “Seandainya seluruh umat manusia, semuanya tunduk 

kepada-Ku, niscaya tidak akan menambah kebesaran kekuasaan-

Ku. Sebaliknya, kalau semua umat manusia ingkar kepada-Ku, 

juga tidak akan berpengaruh apa-apa buat-Ku.”  

Argumen itu amat kuat untuk mengatakan, agama bukan 

untuk Tuhan. Tuhan juga tidak butuh agama. Agama bukan 

untuk agama. Tetapi agama untuk manusia. Karena itu, setiap 

ajaran agama selalu menganjurkan makna civilized atau 

membangun peradaban manusia, bukan peradaban Tuhan. 

Sebab, Tuhan sudah mempunyai peradaban sendiri, “lain dari 
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yang lain”. Semangat jihad fasibilillah sebenarnya bukan perintah 

agar kita (Muslim) bersungguh-sungguh membela “jalan Tuhan”, 

melainkan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran 

agama Islam. Dan bentuk amalan ajaran Islam, berbuat baik 

dengan manusia, saling menjaga sesama manusia, dan 

menciptakan tatanan dunia baru yang damai, tenteram, dan 

sejahtera. 

Dalam konteks ini, jihad fisabilillah yang paling afdhal 

(utama) di Indonesia adalah bagaimana menjaga kebersamaan. 

Seperti saat menghadapi pandemi COVID 19. Bersama dengan 

masyarkat  yang lain mencegah penyebaran Covid 19 dengan 

mengikuti aturan pemerintah serta membantu warga lain yang 

terdampak.  Apa yang dilakukan melawan Covid 19 dengan 

berbagai cara sesuai dengan kemampuan juga termasuk bagian 

dari Jihad. Karena menjaga dan berusaha menyelematkan nilai-

nilai kemanusiaan dari bahaya Covid-19.  

 

4. Lalu bagaimana makna Jihad yang 

sebenarnya? 

Sebagian ulama’ menggariskan lima jenis jihad seperti yang 

ditunjukkan oleh Alquran dan Sunnah, yaitu: 1. Jihad dengan 

ucapan, 2. Jihad dengan pendidikan, 3. Jihad dengan kuasa 

pemerintahan, 4. Jihad dengan politik, 5. Jihad dengan harta benda. 

Ada pula yang mengatakan bahwa konsep jihad bukanlah perang, 

melainkan perdamaian. Kontroversi mengenai jihad inilah yang 

seringkali diperbincangkan oleh para pakar. Bahkan yang lebih 

tragis lagi bahwa pihak asing seperti Amerika mengklaim bahwa 

apabila orang menyebut kata jihad selalu diindentikkan dengan 

makna peperangan dan terorisme. 
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Jihad mengandung dua pengertian yaitu arti sempit yang 

dimaksudkan “perang di jalan Allah” yang ditunjukkan oleh 

penyebutan kematian di medan perang beserta perolehan 

ghanimah. Sedangkan dalam arti yang luas makna jihad adalah 

segala usaha yang memerlukan ridha Allah baik berbentuk ibadah 

khusus yang bersifat individual maupun ibadah umum yang 

bersifat kolektif. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan 

bahwa jihad artinya ialah berjuang sekuat tenaga baik dengan lisan 

ataupun dengan perbuatan. Sehubungan dengan itu, konsep jihad 

yang diungkapkan di dalam Alquran amat luas pengertiannya. 

Bukan hanya sekadar berjuang di medan peperangan untuk 

menegakkan agama Allah semata-mata, malah jihad juga 

merangkum perjuangan menegakkan amar ma’ruf dan nahi 

munkar, jihad melawan nafsu, berjihad memajukan pendidikan, 

berjihad membentengi masyarakat dari penyakit menular, berjihad 

melawan kemiskinan, berjihad melawan kerusakan lingkungan dan 

masih banyak lagi contoh konkrit berjihad. 

Jihad adalah bagaimana kita mampu menyelematkan diri kita, 

keluarga, orang lain dari segala sesuatu yang membahayakan. Jihad 

adalah bagaimana kita mampu menangkal dampak buruk dari 

sesuatu yang terjadi sekarang seperti menangkal dampak 

lingkungan yang rusak, dampak pendidikan yang rendah, dampak 

ekonomo yang rendah, dampak kesehatan yang rendah dsb.  

 

5. Apa yang harus kita lakukan dengan makna 

Jihad yang benar? 
1. Jangan percaya jika ada kelompok atau individu yang 

menjelaskan bahwa jihad adalah memerangi Thoghut, 

orang kafir, pemerintah dan segala hal yang menurut 

kelompok tersebut adalah musuh. 
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2. Jangan percaya bahwa kalau kalian berjihad atau melakukan 

bom bunuh diri akan disambut 27 bidadari. 

3. Maknai jihad sebagai upaya kita untuk bersungguh-sungguh 

membantu dan menolong diri sendiri, keluarga dan orang 

lain dari kondisi yang sekarang atau saat ini dihadapi. Jihad 

membantu orang tua, jihad bersunggung-sungguh dalam 

menuntut ilmu, Jihad dalam mencari nafkah, jihad dalam 

memerangi dampak kerusakan lingkungan, jihad dalam 

mengembangkan ekonomi masyarakat miskin, jihad dalam 

mengembangkan pendidikan dan sebagainya.   
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1. Apa arti kekerasan atas nama agama? 

ecara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari 

kata “violence”, berasal dari bahasa latin violentia yang 

berarti force, kekerasan. Menurut sejarahnya kata itu 

berasal dari suatu peristiwa pemukulan terhadap seorang pendeta 

di tahun 1303 M.  

 Kekerasan merupakan suatu sifat atau keadaan yang 

mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan terkait 

dengan paksaan, yang berarti tekanan yang keras. Kekerasan yang 

sering pula dikaitkan dengan tindakan menundukkan dengan 

paksaan. Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud memandang 

kekerasan sebagai wujud frustasi dari suatu dorongan libido 

manusia yang dasariah. Sementara itu Reiner Maria Rilke 

menunjuk kekerasan sebagai produk frustasi, kemarahan, rasa 

malu dan iri hati yang sumbernya adalah kehidupan yang tidak 

dihayati oleh manusia. 

   

2. Kenapa ada sekelompok orang yang 

melakukan kekerasan atas nama agama? 

Ada beberapa faktor mengapa agama menjadi penyebab 

kekerasan, yaitu:  

(1) ekslusivitas dari sementara pemimpin dan penganut agama,  

(2) sikap tertutup dan saling curiga antaragama,  

(3) keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol-simbol,  

(4) agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas 

menjadi sekadar kebijaksanaan, dan  

(5) kondisi politik, sosial, dan ekonomi  

 

3. Apa yang menjadi dasar mereka melakukan 

kekerasan? 

S 
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Secara umum kekerasan atas nama agama terbagi menjadi tiga, 

yaitu: kekerasan intern umat beragama, kekerasan antara agama 

dengan kekuatan di luar agama seperti rezim kekuasaan, dan 

kekerasan antar umat beragama. Kekerasan intern agama biasanya 

berawal dari adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu ajaran. 

Ada satu kutub yang ingin melakukan pembaharuan dan di sisi lain 

ingin menghendaki purifikasi atau pemurnian agama. Kekerasan 

antar agama dengan kekuatan diluar agama biasa terjadi manakala 

agama dihadapkan pada penguasa yang zalim, dan agama merasa 

harus memberikan reaksi perlawanan. Pertentangan demikian 

dapat menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan yang beraneka 

ragam.  

Pada beberapa kasus kekerasan atas nama agama, kejadian ini 

dipicu oleh peraturan yang membawa ajaran agama tertentu. 

Peraturan-peraturan daerah yang mengatas namakan agama yang 

terjadi di beberapa daerah dimana peraturan tersebut akhirnya 

memaksakan kaum minoritas untuk mau tidak mau untuk 

mematuhi peraturan tersebut. Contohnya SKB3 menteri yang 

menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah sesat tanpa ada hak bicara 

dari kaum Ahmadiyah. 

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Agama tentang perizinan tempat ibadah, Perda Syariah di Nangroe 

Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dsb (Misalnya Peraturan 

Daerah Wajib Baca-Tulis Al Quran, Wajib berbusana muslim, 

Perda Ketertiban umum dan penyakit masyarakat-serta yang ada 

di beberapa daerah seperti Aceh, Tangerang, Depok, dsb). 

Peraturan Walikota Bogor terkait relokasi tempat Ibadah. 

Peraturan-peraturan inilah yang memberikan legitimasi adanya 

beberapa Ormas seperti FPI, Laskar Hisbullah, Forkammi, 

ataupun Ormas keagamaan yang lain menyerang dengan dalil 

kekerasan. Termasuk perda kota Injil di Papua.  
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Kebijakan pemerintah tersebut, akan memicu pemeluk agama 

yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut untuk melakukan 

kekerasan atas nama agama dengan argumen bahwa mereka 

melaksanakan peraturan pemerintah. Inilah yang kemudian 

disebut kelompok vigilante atau kelompok kekerasan atas nama  

agama. 

 

4. Apa Islam mengajarkan kekerasan? 

Ajaran Islam yang sebenar-benarnya adalah tidak menyerang 

orang lain, tidak melakukan kekerasan. Dalam buku Ilusi Negara 

Islam, Gusdur mengatakan dalam kata pengantarnya hawa 

nafsulah yang menjadi penyebab utamanya dan mereka yang 

melakukan kekerasan itu tidak mengerti bahwa Islam tidaklah 

terkait dengan kekerasan. 

Adapun kata Islam sendiri secara etimologis berasal dari kata 

aslama yuslimu-islaama yang berarti ketundukan atau penyerahan 

diri (submission). Juga berasal dari akar kata salaam yang berarti 

kedamaian (peace) yang dapat disimpulkan ketundukan secara 

total kepada Allah sebagai Tuhan serta perdamaian dengan sesama 

manusia dan juga rasa kedamaian dengan Allah. Islam dalam 

terminologi ini bermakna mengantarkan manusia pada 

keselamatan dan kedamaian, baik kepada Allah maupun sesama 

makhluknya. 

Dalam salah satu hadis juga disebutkan “Wahai manusia, 

tebarkanlah perdamaian, berilah makan orang lain dan salatlah di 

saat orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga 

dengan damai” HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. 

Jadi makna Islam secara harfiah adalah menyelematkan diri, 

orang lain dan segala sesuatu dari segala sesuatu yang mengganggu 

atau membahayakannya sehingga dia dan orang lain aman dan 
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damai. Dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah bersabda:”Sebaik-

baiknya seorang muslim itu adalah dimana muslim yang lain 

selamat dari lisannya dan tangannya, seorang mu’min yang baik itu 

adalah orang yang mampu menjaga rasa aman mu’mim atau 

muslim atau orang lain atas darah dan hartanya, dan sebaik-

baiknya mujahid yang baik adalah orang yang berjihad nafs untuk 

tetap thaat kepada Allah,” (H.R. Bukhori). 

Dasar fundamental Islam ini harus menjadi kerangka acauan 

dan landasan bagi kita dalam memahami makna Islam. Islam jelas 

tidak mengajarkan kekerasan dalam bentuk apapun.  Bila terjadi 

kekerasan (al-unf), kezaliman (al-dhulm), bom bunuh diri, 

pemboman (al-irhab), pengrusakan (al-fasd), ujaran kebencian 

atau heat speech (al-adawah), termasuk berita bohong atau hoaxs 

yang dilakukan oleh siapapun atau kelompok manapun dan 

kepada siapapun serta menggunakan cara apapaun, bahkan  

dengan mengatasnamakan Islam atau menggunakan simbol-

simbol Islam jelas itu bukan ajaran Islam.  

Islam tidak membenarkan tindakan melawan 

kemanusiaan,melawan keadilan dan merusak kedamaian.  

Kelompok atau individu yang melakukan kekerasan atas nama 

agama seperti yang dicontohkan di atas, sejatinya mereka sedang 

memanipulasi makna Islam dan memperalat agama untuk 

kepentingan sendiri. Bisa kepentingan ekonomi, politik, teror dan 

atau menciptakan kekacauan atau kegaduhan. 

 

5. Apa yang harus kita lakukan? 

Dalam aspek kekerasan yang mengatas namakan Agama 

merupakan suatu hal yang kerap kali terjadi di masyarakat, maka 

diharuskan adanya suatu aspek pencegahan daripada melakukan 

suatu tindakan yang bersifat refresif. Kebijakan nonpenal dalam 
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mencegah tindakan kekerasan terhadap agama dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, diantaranya: 

 
a. Tindakan Pemerintah 

Pemerintah mempunyai legitimasi di masyarakat, maka 
seyogianya pemerintah turun tangan dalam menyikapi 
kekerasan atas nama agama. Pemerintah dapat melakukan 
mobilisasi terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di 
masyarakat, mengajak para pemuka agama dan tokoh 
masyarakat untuk sama-sama bergabung menyuarakan anti-
kekerasan. 
 

b. Pendidikan 
Cara membangun suatu peradaban yang paling 

strategis ialah melalui pendidikan, dalam hal ini pendidikan 
harus lebih menekankan pada aspek toleransi dalam proses 
pembelajarannya dan hal itu dilakukan lembaga pendidikan 
formal, informal dan non formal. Hal ini perlu dilakukan 
karena bangsa Indonesia terbentuk dari beragamnya suku, 
budaya dan agama di masyarakat 

 
e. Musyawarah 

Sejarah bangsa Indonesia yang selalu 
mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan 
keputusan perlu dihidupkan lagi dalam masyarakat, 
memang saat ini keadaan masyarakat seolah lebih 
cenderung mengedepankan pengambilan keputusan atas 
banyaknya suara bukan pada isi yang disuarakan. 

 
f. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 

Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pelaksanaan 
bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI 
dilaksanakan setelah penetapan status konflik oleh kepala 
daerah. Hal ini merupakan langkah yang kurang strategis 
dalam pencegahan kekerasan atas nama agama, nyatanya, 
pemerintah daerah kebanyakan tidak mampu mencegah 
konflik. 
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g. Menghilangkan prasangka atas nama agama atau simbol 
agama 

Kekerasan atas nama agama sering kali 
disebabkan karena prasangka atas minimnya informasi 
terkait isu tertentu. Karena itu untuk menghilangkan 
prasangka tersebut dibutuhkan sebuah upaya untuk 
memupuk perjumpaan dan dialog antar umat atau antar 
kelompok – entitas yang ada di masyarakat. Sehingga terjadi 
saling pengertian dan komunikasi yang positif dan dialogis. 

 
h. Berpikir kritis atas berita hoaxs dengan  cara tabayun atau 

konfirmasi (bertanya, mencari info yang sebenarnya) 
Kekerasan juga sering kali timbul karena berita 

hoaxs yang beredar di berbagai media sosial. Karena itu 
diharapkan kepada semua warga masyarakat agar bijak 
menanggapi berita atau informasi yang berseliweran di 
media sosial dengan cara tabayun atau mencari 
informasi kepada pihak yang berwenang. Jangan mudah 
untuk percaya berita dari media sosial dan jangan 
mudah menshare apa yang ada di media sosial.   


