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A. Latar Belakang Masalah 

       Beberapa tahun terakhir ini, muncul fenomena baru dimana masyarakat 

kembali bersemangat mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin maraknya kajian-kajian baik di kampus, kantor, maupun masjid-

masjid. Salah satu kelompok kajian yang diminati adalah kajian ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah1 atau populer juga dengan sebutan Wahhābi2/Salafi.3 Jejak ajaran 

Wahhābi di Indonesia sebenarnya bisa ditelusuri pada abad ke 19 ketika Gerakan 

Padri menggeliat di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.4 Meskipun sempat 

meredup, sebenarnya jejak Wahhābi di Indonesia tetap bergulir seiring dengan 

dengan keberlanjutan studi para mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Bahkan 

pada tahun 1990-an, paham Wahhābi kembali menguat dengan kehadiran para 

                                                            
1 kelompok yang berpegang dengan petunjuk Nabi SAW dan  para sahabatnya baik dalam 

ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, adab dan akhlak. (al-Qahthāni, Aqīdah Ahl al-Sunnah wa al-
Jamā’ah ‘alā Dhaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah (Makkah: Dār al-Thayyibah al-Khadhrā’, cet.1, 
2001/1422), hlm. 12. 

2 gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam (purifikasi) yang dipelopori oleh 
Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb ibn Sulaymān at-Tamīmi (1115-1206 H/1703-1792) dari Najd.   

3 Kata Salafi  adalah sebuah bentuk penisbatan kepada al-Salaf.  Kata al-Salaf sendiri 
secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Adapun 
makna al-Salaf secara terminologis yang dimaksud di sini adalah generasi yang dibatasi oleh 
sebuah penjelasan Rasulullah SAW dalam haditsnya: “Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) 
di masaku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka...” (H.R. Bukhari 
dan Muslim). 

 Dari kata ini kemudian  dapat dijadikan kata bentukan lainnya seperti Salafiyah/ 
Salafisme (yang berarti ajaran atau paham kesalafan), atau Salafiyūn/Salafiyīn yang merupakan 
bentuk plural dari Salafi. 

4 Lihat. Hamidah, “Pengaruh Wahhābi dalam Gerakan Padri” dalam  Wahyudi, Gerakan 
Wahhābi di Indonesia (Yogyakarta: Bina Harfa, cet.1, 2009), hlm. 25-56. 



Mujahidin Perang Afganistan-Uni Soviet yang berasal dari Indonesia (Desember 

1979 - Februari 1989).5 

       Pengeboman Menara Kembar World Trade Center pada 11 September 

2011 serta merta merubah situasi dunia. “You are either with us or against us”, 

begitulah ungkapan Presiden Amerika Serikat kala itu, George W. Bush, beberapa 

bulan pasca peristiwa WTC. Tersebutlah nama Usāmah ibn Ladin, Pimpinan al-

Qā’idah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.  

        Ketika tentara Amerika Serikat beserta sekutunya mulai membombardir 

Thaliban di Afganistan yang diklaim sebagai rezim yang melindungi Usāmah, 

aksi teror menghujani Indonesia. Mulai dari Bom Bali 1 yang terjadi pada malam 

hari tanggal 12 Oktober 2002, Pengeboman hotel JW Mariott di kawasan Mega 

Kuningan, Jakarta, Indonesia pada pukul 12.45 dan 12.55 WIB, Selasa, tanggal 5 

Agustus 2003, Bom Bali 2 yang terjadi pada 1 Oktober 2005, dan hotel JW 

Marriot bersama dengan hotel Ritz-Carlton kembali digundang bom pada 17 Juli 

2009. Banyak analis yang menghubungkan aksi-aksi teror bom ini dengan al- 

Jamā’ah al-Islāmiyah, yang ditenggarai sebagai jaringan al-Qā’idah di Asia 

Tenggara. Bahkan aksi teror tersebut tidak hanya dikaitkan dengan apa yang 

disebut jaringan atau kelompok teroris, tetapi dikembangkan lebih luas lagi hingga 

menyentuh akar ideologis dari terorisme. Disinilah isu Wahhābi di Indonesia 

muncul.  

                                                            
5  Lihat. Hasan, Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia 

Pasca- Orde Baru, diterjemahkan oleh Hairus Salim (Jakarta: LP3ES &KITLV, 2008), hlm. 97 
Terjemahan dari: Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order 
Indonesia.  

Solahudin, NII Sampai JI; Salafy Jihadisme di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 
2011), hlm. 216. 



Fenomena di atas menunjukkan adanya perkembangan baru yang terjadi di 

Indonesia. Perkembangan baru tersebut, menurut Greg Fealy dan Anthony Bubalo 

dalam bukunya Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia, 

adalah terjadinya pergeseran Indonesia dari pola moderat berubah menjadi sumbu 

gerakan radikalisme yang berskala global.  Padahal Indonesia adalah negara yang 

sering dikutip sebagai contoh yang baik masyarakat muslim yang awalnya 

cenderung lembut, namun kemudian mengalami radikalisasi akibat pengaruh 

ideologi dan kebudayaan luar. Indonesia, menurutnya, merupakan contoh 

sempurna dari pergeseran peta demografis itu. Dibanding negara lain, saat ini 

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Sensus tahun 2000 

menunjukkan jumlah Muslim di Indonesia mencapai 178 juta yang berarti 88,2 % 

dari total penduduknya yang berjumlah 201 juta. 6 

Menurut Imadadun Rahmat, hal itu karena Timur Tengah merupakan 

sentrum keagamaan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Islam di 

Indonesia. Sehingga hubungan Islam di dua wilayah tersebut sangat erat. 

Menurutnya, hubungan antara Islam dengan Timur Tengah ini melibatkan proses 

historis yang kompleks dan panjang dengan melacak masa-masa awal kedatangan 

dan penyebaran Islam di Nusantara hingga saat ini.7 

Rahmat menjelaskan bahwa hubungan Timur Tengah dengan Indonesia 

sudah terjalin sejak abab ke-7 M ketika Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh 

pedagang Arab. Hubungan ini semakin intensif pada abab ke-12 yang dilakukan 
                                                            

6 Lihat  Fealy dan Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di 
Indonesia, diterjemahkah oleh Muzakkir  (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 23-24. Terjemahan dari: 
Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia. 

7 Rahmat, Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 78.  



oleh pengembara sufi-Arab sehingga proses Islamisasi mengalami akselerasi 

antara aba ke-12 dan ke-16. Hubungan kedua wilayah tersebut berlanjut ketika 

kemungkinan orang Muslim Nusantara kalangan tertentu melakukan perjalanan ke 

Timur Tengah untuk melakukan haji dan menuntut ilmu semakin besar karena 

kemakmuran yang diperoleh kerajaan Nusantara. Sejak abad ke-14 dan ke-15 

hubungan ekonomi, politik, sosial-keagamaan antara kerajaan-kerajaan Nusantara 

dengan Timur Tengah meningkat sehinggan jumlah orang yang melaksanakan haji 

dan menuntut ilmu semakin bertambah.8 

Hubungan antara penduduk Indonesia dengan orang-orang Arab semakin 

intensif sejak dibukanya teruan Suez pada tahun 1869.  Hal ini terus berlangsung 

hingga awal abad ke-20. Pada awal abad inilah terjadi transmisi gerakan 

pembaruan Islam dan nasionalisme dari Timur Tengah ke Indonesia. Masa ini 

ditandai dengan munculnya berbagai gerakan purifikasi dan modernisasi seperti 

Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Syarikat Islam dan sebagainya.9 

Pasca kemerdekaan, hubungan antar dua wilayah ini semakin intensif. Hal 

ini ditandai dengan pengakuan dan dukungan pemerintah Negara-negara Arab 

khususnya Mesir terhadap Indonesia untuk menjadi negara yang diakui dan 

berdaulat penuh. Hubungan ini pun berlanjut dengan pembukaan kedutaan di 

hampir semua Negara Arab yang berimplikasi semakin intensifnya hubungan 

keagamaan antara negara-negara Arab dan Indonesia. Kedekatan hubungan ini 

                                                            
  8 Ibid., hlm. 79. 

9 Ibid., hlm. 80. 



selanjutnya membentuk relasi dalam dunia pendidikan dengan program 

pengiriman mahasiswa Indonesia ke berbagai universitas di Timur Tengah.10   

Hubungan antara Timur Tengah dan Muslim Indonesia memiliki 

keragaman. Di antaranya transmisi dan pengaruh ide-ide Islamis dan 

neofundamentalis, khususnya salafisme dan salafisme-jihadis yang berkembang 

pada dekade 1990-an. Transmisi utama gerakan salafi-jihadis ke Indonesia 

terdapat dalam tiga bentuk: (1) Gerakan sosial,  pelajar dan sarjana hingga jihadis 

yang kembali dari Afganistan (2) Penyebaran Islam Timur Tengah di Indonesia 

terutama yang dilakukan Arab Saudi baik perwakilan pemerintahnya maupun 

pribadi-pribadi, dan (3) Penerbitan dan internet.11 

Gerakan sosial itu antara lain dengan pengiriman pemuda Indonesia 

belajar ke Timur Tengah dan juga dukungan dari pemerintah Saudi termasuk dari 

Rābithah ‘Alam Islāmi, LSM Kuwait di Indonesia, Jum’iyah Ihyā’ al-Turats al-

Islāmiyah, Yayasan Majlis al-Turats al-Islāmiyah memberikan kesempatan 

dengan beasiswa penuh dari Universitas Islam Madinah. Rābithah ‘Alam Islāmi 

ikut berperan dalam dukungan pengiriman putera-putera Indonesia untuk berjihad 

yang direkrut oleh Abdullāh Sungkar dari kalangan yang bermasih berhubungan 

dengan keluarga mantan Dār al-Islām. Perekrutan ini juga dibantu oleh Gerakan 

Pemuda Islam suatu organisasi kepemudaan Islam yang memiliki ikatan spiritual 

dengan eks Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960. Selain berjihad 

                                                            
10Ibid. Mengenai Hubungan Timur Tengah dan Indonesia lebih lengkap lihat dalam 

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII 
(Bandung: Mizan,1994) dan Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: 
LP3S, 1980). 
         11Lihat. Fealy dan Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di 
Indonesia,…. .hlm. 84.  



melawan pendudukan Uni Soviet, para pemuda tersebut juga mendapat 

pendidikan  agama dan ideologi. Inti dari pendidikan agama dan ideologi itu 

adalah penekanan pada salafi dan  dengan kecenderungan jihadis.12  

Dalam bukunya tersebut, Greg Fealy dan Anthony Bubalo tidak berhasil 

melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor munculnya orang-orang yang 

menyediakan dirinya direkrut oleh gerakan radikalisme. Padahal itu penting untuk 

mencari solusi perkembangan yang demikian cepat pengikut gerakan radikal. 

Paling tidak, faktor ekonomi dan pendidikan merupakan faktor utama di samping 

juga kondisi struktur keluarga. 

 Saluran kedua penyemaian ide-ide Islamis adalah melalui pendidikan dan 

dakwah. Para juru dakwah dari Timur Tengah aktif dalam pelaksanaan dakwah 

serta pengajaran di Indonesia sehingga hal ini melahirkan pendekatan baru tentang 

Islam yang menekankan pada salafi. Sepintas, kegiatan ini tidak menonjolkan 

aspek jihadis akan tetapi tidak bisa dielakkan bahwa hal ini kemudian akan 

berdampak jihadis yang diawali oleh akumulasi kultus dalam penokohan guru 

yang melahirkan kepatuhan kepada komando.  

Pengajaran guru-guru dari Timur Tengah ini selalu menekankan perlunya 

kembali kepada keberagamaan salaf dan mencela kecenderungan keislaman yang 

diajarkan oleh organisasi-organiasi keislaman yang sudah ada dan dipandang tidak 

murni dan banyak bercampur dengan bid’ah dan khurafat. Tema yang sama 

sesunguhnya telah pernah menjadi wacana dakwah pada awal abad 20 yang lalu 

                                                            
          12 Ibid., hal. 89.  Ekspansi Kaum Salafi di Indonesia dapat dilihat dalam  Noorhaidi 
Hasan, Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde-Baru, 
…..hlm. 31-80. 
 



yang diprakarsai oleh gerakan  pembaruan akan tetapi kemudian terjadi kompromi 

antara kelompok pembaruan ini dengan kalangan pondok pesantren. Tema yang 

sama diangkat kembali oleh kelompok salafi Timur Tengah sehingga 

menimbulkan kegelisahan masyarakat. 13 

Dukungan kerajaan Saudi terhadap dakwah dan gerakan Wahhābi baru 

terjadi pada tahun 1980. Dukungan itu bukan saja karena berkah yang dinikmati 

oleh pemerintah Arab Saudi dengan melonjaknya harga minyak tahun 1970-an, 

namun alasan yang lebih penting adalah huru hara politik di dalam dan luar 

negeri. Di dalam negeri terjadi peristiwa Makkah berdarah pada 20 November 

1979.14 Pada hari itu, Juhayman al-Utaybah dengan 300 orang pengikutnya yang 

bersenjata menduduki Masjid al-Haram, dan menyandera jam’ah haji yang sedang 

melaksanakan ibadah haji. Juhayman kemudian menyerukan pemberontakan 

terhadap pemerintah Saudi karena dianggap telah menyimpang dari ajaran Salafi-

Wahhābi. 

William Ochsenwald menyatakan, 

The religious-political synthesis reestablished by Abd al-Aziz has been the 
cornerstone of Saudi policy in the past, but contemporary problems have 
presented new stresses and new options to the Saudis. Particularly 
important has been the dramatic increase in oil revenues in the I970s and 
the social, administrative, diplomatic, and psychological strains created by 
it. One incident illustrated in a dramatic way the existence of various 
religious discontents hidden beneath the surface stability and wealth of 

                                                            
13 Menurut laporan Independent Task Force on Terrorist Financing yang disponsori oleh 

Council on Foreign Relation dari Amerika Serikat menyatakan  adanya pengaruh dukungan Saudi 
baik resmi maupun tidak terhadap masjid, madrasah, pusat kebudayaan, rumah sakit, pelatihan ahli 
agama radikal untuk menempati pos-pos pemantauan terdepan. Arab Saudi aktif melakukan 
gerakan pendidikan dan dakwah melalui beberapa lembaga seperti Atase Agama, Rabithah ‘Alam 
Islami, International Islamic Relief Organisation (IIRO), World Assembly of Muslim Youth 
(WAMY). Ibid., hlm. 91-92. 

14 Lihat. Hasan, Laskar Jihad; Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia 
Pasca- Orde Baru…. hlm. 44. 



Saudi society: the seizure of the Meccah Haram in 1979.  15  (Perpaduan 
gerakan keagamaan dan politik yang didirikan oleh ‘Abd al-‘Azīz telah 
menjadi landasan kebijakan Saudi pada masa lalu, tetapi masalah 
kontemporer menyulut tekanan baru, terutama ketika dulu harga minyak 
melambung tinggi pada tahun 1970-an dan kondisi itu menimbulkan 
ketegangan sosial, administrasi, dan psikologi. Satu insiden yang 
menggambarkan perjalanan yang dramatis akan adanya berbagai 
ketidakpuasan keberagamaan yang tersembunyi di bawah stabilitas dan  
kekayaan masyarakat Saudi). 
 

Peristiwa Makkah berdarah memberikan dampak yang besar bagi 

perkembangan dakwah Wahhābi. Pemerintah Saudi  memperbaiki citranya di 

mata masyarakat dan ulama Arab Saudi. Tidak hanya itu, pemerintah juga 

meningkatkan bantuan keuangan sehingga gerakan dakwah Wahhābi tersebar 

tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke seluruh penjuru dunia, terutama lewat 

bantuan pendidikan. 

http://tesbalitbangdiklat.depag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4

5&Itemid=94 ‐ _ftn18 

    Peristiwa pemboman yang terjadi di beberapa tempat, sepertinya menjadi 

perantara, bahwa pasca kejadian itu, sejumlah analisis kritis membuka tirai 

ideologi Wahhābi. Ideologi ini disinyalir ada pada beberapa organisasi dan person 

yang ternyata mempunyai andil dalam melakukan doktrinisasi terhadap kelompok 

Islam tertentu yang secara sosiologis dikategorikan sebagai “ekstrimisme” dan 

“radikalisme”16 Jejak historis Wahhābisme membuat beberapa pakar terorisme 

mencoba menarik benang merah antara ideologi Wahhābi dengan aksi kekerasan 

                                                            
15 William Ochsenwald, “Saudi Arabian And Islamic Revival” dalam International 

Journal of The Midle East , vol. 13, no.3 (August, 1981), diterbitkan oleh Cambridge University 
Press, hlm. 276. 
        16 Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme menjadi istilah yang 
problematis secara akademis dan lebih bernuansa politis. Sehingga para ahli memiliki pendapat 
yang beragam tentang radikalisme agama. Untuk melihat lebih jauh tentang radikalisme agama, 
penulis uraikan pada bab II. 



di Indonesia. Salah satunya, diungkapkan oleh Mantan Kepala Badan Intelejen 

Negara (BIN) A.M. Hendropriyono yang menyatakan, “Wahhābi terkait dengan 

rentetan pemboman yang terjadi di negeri ini”.17 Pernyataan ini tentu saja 

menarik, karena tampak sekali ada upaya pembentukan opini bahwa Wahhābi 

adalah ideologi sangat berbahaya, karena merupakan paham ekstrim yang 

mengajarkan doktrin-doktrin terorisme sehingga setiap pengikutnya, sadar 

ataupun tidak, berpotensi menjadi teroris.          

  Kelompok ini pun, menurut A.M Hendropriyono, merupakan sebuah 

entitas yang mengaku pada pemurnian tauhid. Dasar yang dikemukakannya 

adalah manhaj al-salaf al-shālih yang lebih terkenal di kalangan aktivis Islam 

sebagai ‘Salafi’. Kelompok ini tidak ada bedanya dengan entitas lain yang eksis di 

kalangan umat Islam, dalam pemahaman terhadap akidah dan fikih.18 

Menurutnya, latar belakang kelompok Salafi diawali oleh lahirnya seorang 

ideolog tauhid kelompok ini yaitu Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Sehingga 

entitas ini disebut juga sebagai pengikut Wahhābi.19 Azyumardi Azra, menyebut 

gerakan ini sebagai ’radikalisasi dari Salafi radikal’.20 Azra memakai istilah itu 

untuk mereka yang melakukan tindakan kekerasan dan terorisme berdasarkan 

konsep atau ideologi yang biasanya disebut sebagai radikal-Salafi.21  

                                                            
           17Lihat.Yang saya maksud Wahhābi alirankeras’http://www.sabili.co.id/wawancara/yang-
saya-maksud-Wahhābi-aliran-keras.  Diakses  tanggal 23 Desember 2010).  

18 Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam…..,  hlm. 90. 
19 Ibid., hlm. 91. 
20 Azyumardi Azra, “Radikalisasi Salafi Radikal,” Majalah Tempo, No. 41/XXXI/08-15 

Desember 2002, di http://www.tempo.co.id/majalah/arsip/thn05/edisi41/kol-1.html, diakses tangal 
16 September 2011. 

21 Ibid. 



Menurut Khaled Abou al-Fadhl, secara metodologis dan ditinjau dari 

substansinya, salafisme memiliki kesamaan dengan Wahhābisme. Keduanya 

menyeru untuk kembali konsep yang sangat dasar dan fundamental di dalam Islam 

bahwa umat Islam seharusnya mengikuti preseden-preseden Nabi SAW dan para 

sahabatnya yang mendapatkan petunjuk (al-Salaf al-Shālih). Menurutnya, 

kesamaan inilah yang mempertemukan Wahhābisme dan salafisme. Sejak periode 

awal Wahhābisme dan setelah Salafisme masuk ke fase apologetisnya,  keduanya 

sama-sama dirundung oleh sejenis pemikiran yang memandang diri mereka 

sebagai kelompok yang superior dan lebih unggul; pemikiran semacam ini terus 

bertahan hingga kini.22  

Namun, tidak semua salafi adalah Wahhābi, dan tidak pula semua salafi 

berorientasi pada ulama Arab Saudi. Keduanya memiliki beberapa perbedaan, di 

antaranya: Pertama, Wahhābi jauh kurang toleran terhadap keragaman dan 

perbedaan pendapat. Kedua,  Wahhābisme cenderung tidak tertarik pada sejarah. 

Ketiga,  Wahhābisme secara aktif memusuhi tradisi hukum atau praktik beragam 

mazhab pemikiran yang saling bersaing. Keempat,  Wahhābisme membenci 

mistisisme atau sufisme.23 

      Di sisi lain terdapat cara pandang yang menempatkan agama sebagai 

sumber konflik sehingga perlu adanya  upaya pengabaian perbedaan konsepsi 

diantara agama-agama yang ada dan kemudian mencarikan titik temu pada level 

tertentu. Gagasan ini  lebih populer dengan paham pluralisme agama, dengan 

harapan konflik di antara umat manusia akan teredam jika faktor “kesamaan 

                                                            
22 Abou el-Fadhl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan……., hlm. 99. 
23 Ibid., hlm. 94-95 



agama di dahulukan”. Paham ini telah memunculkan penafsiran kembali ajaran-

ajaran agama, untuk tujuan  toleransi dan perdamaian.24 

      Sebagian orang menggugat sebutan “kafir”  dalam al-Qur’an  dan 

menganggap sebutan itu tidak layak lagi digunakan dalam kehidupan beragama 

pada saat ini, karena akan mengganggu kerukunan umat dan kebebasan beragama. 

Kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) termasuk yang rajin menggempur 

konsepsi Islam tentang “kafir”. Pada 15 September 2003 situs Jaringan Islam 

Liberal (JIL) merilis wawancara Ulil Abshar Abdalla dengan Djalaluddin 

Rachmat sebagai berikut. 

Ulil Abshar Abdalla bertanya, “Lantas bagaimana  dengan konsepsi 
tentang orang kafir yang sering diteriakkan juga oleh mereka yang merasa 
berjuang di jalan Allāh itu. Apakah konsep itu sudah tepat 
penggunaannya?” Djalaluddin Rachmat menjawab, “Konsep tentang kafir 
masih tetap relevan, karena sebagai istilah, dia ada di dalam al-Qur’an  dan 
Sunnah. Hanya saja, mungkin kita harus merekonstruksi maknanya lagi-
bukan mendekonstruksi. Saya berpendapat, kata kafir dan derivasinya di 
dalam al-Qur’an selalu didefinisikan berdasarkan kriteria akhlak yang 
buruk. Dalam al-Qur’an  kata kafir tidak pernah didefinisikan sebagai 
kalangan nonmuslim. Definisi kafir sebagai orang nonmuslim hanya 
terjadi di Indonesia saja.  Saya ingin  mencontohkan makna kafir dalam 
redaksi Al-Qur’an. Misalnya disebutkan bahwa orang yang kafir adalah 
lawan dari orang yang berterima kasih. Dalam Al-Qur’an  disebutkan, 
“immā syākūran waimmā kafūrā (bersyukur ataupun tidak bersyukur);  
lain syakartum la’azīdannakum walain kafartum inna ‘adzābī lasyadīd 
(kalau engkau bersyukur, Aku akan tambahkan nikmat-Ku, kalau engkau 
ingkar nikmat sesungguhnya azab-Ku amat pedih). Di sini kata kafir selalu 
dikaitkan dengan persoalan etika, sikap seseorang terhadap Tuhan atau 
terhadap manusia lainnya. Jadi, kata kafir adalah sebuah label moral, 
bukan label akidah atau keyakinan, seperti yang kita ketahui”. Tanya Ulil 
Abshar lagi: “Jadi, orang yang perangai sosialnya buruk meskipun seorang 
muslim bisa juga disebut orang kafir”?. Djalaluddin Rahmat menjawab: 
Betul. Saya sudah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an  tentang konsep 
kafir. Dari situ ditemukan, kata kafir juga dihubungkan dengan kata 
pengkhianat, dihubungkan dengan tindak kemaksiatan yang berulang-

                                                            
        24Husaini, Tinjauan Hustoris Konflik Yahudi, Kristen, Islam (Jakarta: Gema Insani    
Press, cet.1, 2004), hlm.3.  



ulang, atsîman aw kafûrâ. Kafir juga bermakna orang yang kerjanya hanya 
berbuat dosa, maksiat. Selain itu, orang Islam pun bisa disebut kafir, kalau 
dia tidak bersyukur pada anugerah Tuhan. Dalam surat al-Baqarah 
misalnya disebutkan, “Innallazīna kafarū sawā’un ‘alaihim 
a’andzartahum am lam tundzirhum lā yu’minūn.” Artinya, bagi orang 
kafir, kamu ajari atau tidak kamu ajari, sama saja. Dia tidak akan percaya. 
Walaupun agamanya Islam, kalau ndableg, nggak bisa diingetin menurut 
Al-Qur’an  disebut kafir. Nabi sendiri mendefinisikan kafir (sebagai lawan 
kata beriman) dengan orang yang berakhlak buruk. Misalnya, dalam hadits 
disebutkan, “Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara 
tetangganya lelap dalam kelaparan.”25 

 
       Jika dicermati, tampaknya, kaum Muslim saat ini memang didesak hebat 

untuk meninggalkan istilah “kafir” sebagai sebutan bagi orang-orang non-muslim 

dan takfīr terhadap beberapa aliran-aliran sesat yang sudah jelas 

penyimpangannya dalam masalah ushuluddin (pokok-pokok agama). Pada kasus 

Ahmadiyah yang sudah jelas penyimpangannya, terdapat keberatan-keberatan dari 

beberapa pihak dengan alasan bertentangan dengan HAM yang berkaitan dengan 

toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

      Penggunaan istilah kafir menurut Adian Husaini, tampaknya terimbas dari 

pengalaman sejarah masyarakat Kristen Barat, yang pernah membantai kaum 

Heretics, penganut Kristen yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan 

kepercayaan resmi Gereja. Pada kenyataannya konsep kafir dalam Islam  berbeda 

dengan konsep “heresy”26 dalam sejarah Kristen Eropa. Ketika itu, heresy tidak 

diberi hak hidup dan harus dibasmi. Inilah salah satu konsep yang menyumbang 

                                                            
       25Lihat. Djalaluddin Rachmat “Kafir itu Label Moral Bukan Label Akidah” dalam 
http://islamlib.com/id/artikel/kafir-itu-label-moral-bukan-akidah/ . Diakses tanggal 27 Desember 
2010 pukul 15.35. 

26 Heresy berasal dari bahasa latin: haerasi, dan bahasa Yunani: hairesis yang memiliki 
beberap pengertian, di antaranya: sebuah kepercayaan keagamaan yang bertentangan dengan 
doktrin ortodoks gereja. (Lihat.  Husaini, Tinjauan Hustoris Konflik Yahudi, Kristen, Islam……,  
hlm.145). 



banyaknya persekusi terhadap Yahudi, Islam dan berbagai kelompok lain dalam 

sejarah Kristen di Eropa.27  

Hal ini merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi mengapa Barat 

kemudian memilih jalan hidup sekuler-liberal dan mengglobalkan pandangan 

hidup dan nilai-nilainya ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Apa yang 

dilakukan kelompok Islam Liberal  di Indonesia dengan melakukan dekonstruksi 

terhadap istilah “kafir”, yang akan memiliki dampak yang serius terhadap 

pemikiran Islam.  

      Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk membuat satu 

penelitian ilmiah yang berjudul “Konsep Takfīr dan Pengaruhnya Terhadap 

Radikalisme Agama: Studi atas Pemikiran Teologi  Muhammad ibn ‘Abd al- 

Wahhāb” untuk mengungkapkan bagaimana pandangan Muhammad ibn ‘Abd al- 

Wahhāb tentang konsep takfīr dan pengaruhnya terhadap radikalisme agama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan 

pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dalam rumusan:  

1. Bagaimana konsep takfīr  menurut Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb ? 

2. Bagaimana konsep takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  dalam perspektif 

ulama dan pemikir Islam? 

3. Bagaimana pengaruh konsep takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  

terhadap radikalisme agama? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                                                            
 27 Ibid.,  hlm.12-14. 



1. Tujuan penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan konsepsi Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  tentang 

takfīr. 

b. Mendeskripsikan konsep takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  

menurut  pendapat ulama dan pemikir Islam.  

c. Mengetahui pengaruh konsep takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  

terhadap radikalisme agama. 

2. Manfaat penelitian 

Memahami pemikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, dimana ia 

memberikan makna yang jelas tentang konsep takfīr sejalan dengan prinsip 

ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. Penulis kemudian berusaha untuk melakukan 

refleksi kritis, sehingga penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

a. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang mengkaji secara detail 

persoalan substansial dan fundamental yang tergolong masih aktual, 

sehingga bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan pemikiran 

Islam, khususnya wacana pemikiran peradaban Islam. 

b. Untuk menghasilkan tulisan yang mampu menjadikan counter wacana 

(wacana tanding) terhadap pandangan yang menjadikan konsep takfīr 

sebagai sebuah sumber radikalisme agama. 

c. Untuk pengembangan penelitian berikutnya bagi akademisi dan 

pemikir Islam tentang konsep takfīr dalam diskursus wacana pemikiran 

Islam  dan implikasinya terhadap radikalisme agama.  



D. Tinjauan Pustaka 

        Pembahasan tentang terminologi kafir (baca: takfīr) sebenarnya bukanlah 

sesuatu hal  yang  baru. Apalagi permasalahan ini banyak mendapat perhatian para 

ulama sejak dahulu. Hal ini dikarenakan terjadinya sikap ekstrim dari beberapa 

kelompok dalam Islam yang menghukumi kafir orang yang tidak layak dihukumi 

kafir seperti para sahabat Nabi SAW atau sikap tidak mau tahu dari mereka 

tentang perbedaan antara mukmin dan kafir. 

       Dari penelusuran referensi yang ada, terdapat beberapa karya-karya 

ilmiyah yang membahas persoalan takfīr  baik dalam bentuk penelitian ilmiyah 

maupun buku-buku. Hal ini bisa dimaklumi karena konsep takfīr  merupakan 

konsep yang sangat penting dan tetap aktual, apalagi jika dikaitkan dengan isu-isu 

radikalisme, terorisme dan pluralisme.  

       Pertama, disertasi di Universitas Islam Madinah tahun 1412 H yang ditulis 

oleh Ibrāhim al-Ruhayli yang diterbitkan pada 1418 H dengan judul  Mawqif Ahl 

al-Sunnah wa al-Jamā’ah min ahl al-Ahwā’ wa al-Bida’. Ibrāhim al-Ruhayli 

dalam tulisannya, khususnya dalam bab I, hanya menganalisa dan menyimpulkan  

kaidah-kaidah takfīr  ahl as-Sunnah wa al-Jamā’ah terhadap beberapa kelompok 

ahl bida’28 berdasarkan pendapat-pendapat ulama salaf tanpa membahas secara 

khusus konsep kufur dan takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb dan 

konswekuensinya. 

       Kedua,  penelitian yang dilakukan oleh Hilal Akbar di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Mafhūm al-

                                                            
28 Sebutan yang bernada peyoratif terhadap orang yang melakukan berbagai inovasi yang 

diperkenalkan atau ditambahkan kepada praktek Islam yang standar. 



Kufr fī al-Qur’ān; Dirāsah Tahliliyah Tārīkhiyah. Akbar hanya menulis penelitian 

tentang pendeskripsian dan penganalisaan terminologi kufur dengan berpijak pada 

lintasan sejarah, penafsiran pada konsep tersebut, baik menurut pemikir era klasik 

maupun kontemporer tanpa membahas secara khusus tentang konsep kufur dan 

takfīr menurut Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb beserta konswekuensi dari vonis 

tersebut. 

  Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh As’ad Syamsul Arifin di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan 

judul Konsep Kufur dan Takfīr  Serta Implikasi Hukumnya (Studi Pemikiran Ahl 

al-Sunnah wa al-Jamā’ah dan Wahhābi). As’ad hanya menulis penelitian tentang 

pendeskripsian dan penganalisaan istilah kufur dan takfīr kemudian 

dikomparasikan menurut pemikir dan ulama era klasik dan kontemporer Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah dan Wahhābi tanpa membahas secara khusus tentang 

kaidah-kaidah takfīr menurut Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb dan pengaruhnya 

terhadap radikalisme agama. 

  Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan merupakan 

pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini 

membahas secara khusus konsep takfīr Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, 

pandangan ulama dan pemikir Islam terhadap konsep tersebut dan pengaruhnya 

terhadap radikalisme agama. 

E. Metode Penelitian  



          Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 29 Metode ini meliputi cara, jenis, 

pendekatan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian.30 

          Agar penelitian ini dapat terarah, maka dalam mengolah data yang berkaitan 

dengan pokok-pokok pikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  digunakan tahap-

tahap sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian historis 

faktual mengenai konsepsi tokoh. Dalam hal ini penulis mengadakan 

penelitian kepustakaan (library Research), yaitu mengumpulkan buku-buku 

baik primer atau sekunder yang ada hubungannya dengan pemahaman 

permasalahan takfīr  serta literatur pendukung untuk memperjelas kajian ini. 

2. Sumber Data 

         Karena penelitian ini merupakan penelitan kepustakaan, maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder. 

         Adapun sumber-sumber primer yang dijadikan acuan adalah tulisan-

tulisan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  seperti Kitāb al-Tauhīd, Kasyf al-

Syubuhāt, Risālah fī Nawāqidh al-Islām, Risālah fī Ma’nā Thāghūt, al-Durar 

al-Sunniyyah fī al-Ajwibah al-Najdiyah yang berisi kumpulan surat meyurat 

dan masalah yang dibahas oleh ulama’ Najd sejak masa Muhammad ibn ‘Abd 

                                                            
       29 [Depdiknas] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 740. 
       30 al-Seggaf, Desain Riset Sosial Keagamaan; Pendekatan Integratif-Interkonektif 
(Yogyakarta: Gama Media bekerjasama dengan Center for Developing Islamic Education UIN 
Sunan Kalijaga, cet. 1, 2007), hlm. 197. 



al-Wahhāb  sampai sekarang yang dihimpun oleh ‘Abd al-Rahmān ibn Qāsim 

al-‘Āshimi al-Qahthāni al-Najdi, sedangkan sumber-sumber sekunder adalah 

buku-buku yang ada sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini. 

3. Analisis Data 

        Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.31  

      Pada penelitian ini, penulis membuat deskripsi-kritis terhadap 

permasalahan dan realitas pemikiran dan peradaban Islam dengan pandangan 

hidup Islam yang bersumber al-Qur’an dan Sunnah serta khazanah intelektual 

Islam (at-Tashwīr) dan  mengembalikan dan mendasarkan segala masalah 

kepada sumber ajaran Islam, yakni al-Qur’an  dan Sunnah dengan pemahaman 

yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw. dan generasi al-Salaf al-

Shālih (al-ta’shīl) dan mempertautkan antara al-ashālah (orisinalitas) dengan 

al-mu’āsharah (realitas kekinian) dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan 

pandangan hidup Islam sebagai kerangka dasarnya, sehingga realitas dapat 

diarahkan menuju idealisme Islam. 

                                                            
      31 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2007), hlm. 89. 



          Dalam mengolah data-data yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran 

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, penulis menggunakan beberapa tahapan 

sebagai berikut. 

a. Deskripsi-Analitis 

          Data-data yang  terhimpun diklasifikasikan ke dalam data utama 

dan penunjang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskripsi-analitis, yaitu penyelidikan yang kritis terhadap suatu 

kelompok manusia, obyek, self, kondisi, suatu sistem pemikiran atau 

suatu kelas untuk membuat paparan, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, akurat tentang sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki32. Sedangkan analisis yang dimaksud untuk 

menguraikan secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya 

dengan pembahasan data-data yang telah terkumpul, disusun lalu 

diadakan analisis. 

Teknik analisa data yang dilakukan dengan menentukan, 

menafsirkan serta mengkonfirmasi dan membandingkan fenomena 

yang ada dalam pembahasan ini. Fenomena-fenomena yang dianalisis 

bersumber dari pemikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  dengan 

menggunakan metode induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari 

faktor-faktor atau persamaan yang khusus kongkrit ditarik dari 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 33  

                                                            
       32 M.Nashir, Metode Penelitian (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 155. 
      33Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 42. 



Analisis ini mendasarkan kepada data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi 

secara berulang-ulang sehingga selanjutnya hipotesis tersebut diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data 

yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik 

triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.34 

b. Interprestasi. 

     Penulis mengungkap serta memahami tulisan-tulisan, pokok-pokok 

pikiran Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  yang terdapat dalam karya-

karyanya. Penulis juga memahami berbagai pendapat tentang maksud 

tertentu yang mendukung analisis pemikiran Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhāb.35                                                                                                                             

c. Komparatif 

     Setelah klasifikasi data, interpretasi, pengambilan substansi melalui 

analisis yang cermat, kemudian dilakukan komparasi dari berbagai 

pendapat. Komparasi dilakukan tidak saja terhadap pendapat yang 

sama, tetapi juga terhadap pendapat yang berbeda dalam satu 

permasalahan yang sama, dengan kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Dari komparasi tersebut, kemudian ditarik kesimpulan 

terhadap pendapat yang dianggap mendekati kebenaran. 
                                                            
       34 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif , hlm. 89. 
       35Bakker dan Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 
1990), hlm. 41. 



4. Pendekatan Analisis Data 

      Penelitian ini adalah kajian terhadap teks-teks hasil karya 

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan interpretatif, yaitu pendekatan yang 

berusaha menggali makna yang mendasar dari  sebuah fakta berupa 

perbuatan atau kejadian; data dalam bentuk sesuatu yang tercatat; gejala 

yang nampak sebagai tanda adanya peristiwa atau kejadian. 36 

      Dengan menggunakan paradigma interpretatif, peneliti dapat 

melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian dengan 

bertumpu pada evidensi objektif, dan mencapai kebenaran otentik.37 

F. Sistematika Pembahasan 

      Dalam Penelitian ini, penulis membagi menjadi lima pembahasan, yang 

masing-masing memiliki korelasi dan kesinambungan. Adapun gambaran umum 

sistematika pembahasan yang penulis lakukan adalah  sebagai berikut. 

      Bab Pertama, Pendahuluan. Penulis memaparkan pijakan awal 

pembahasan tesis ini, yaitu sebagai langkah awal dalam penyusunan dan 

mengarahkan arah pembahasan tesis ini. Pembahasan ini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

      Bab Kedua, Konsep Takfīr  dan Radikalisme Agama. Pada bagian  ini 

penulis menguraikan dua pembahasan utama, yaitu  konsep takfīr dalam Islam dan 

radikalisme agama. Pembahasan konsep takfīr dalam Islam meliputi asal-usul 

                                                            
      36 Ibid., hlm. 41. 
      37 Ibid., hlm. 43. 



permasalahan takfīr  dalam sejarah Islam, pengertian iman dan kufur perspektif 

aliran teologi sebagai sebuah landasan dalam takfīr dengan memfokuskan konsep 

kufur menurut aliran Khawarij, dan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah takfīr  dalam 

Islam. Kemudian penulis menguraikan tentang radikalisme agama, yang meliputi 

dua sub pembahasan, yaitu: tipologi gerakan baru keagamaan dan pengertian 

radikalisme agama.  

      Bab Ketiga,  Biografi Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Pembahasan 

ini menguraikan tentang kondisi  masyarakat pada masa Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhāb  baik secara politik, agama, dan kemasyarakatan. Hal ini penting untuk 

mengetahui latar belakang dari pola kehidupan yang mempengaruhi pemikiran 

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Kemudian biografi Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhāb, Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb dan Wahhābiyah, karya-karya 

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb baik dalam bidang tafsir, aqidah dan sebagainya, 

dan corak pemikiran keagamaannya.  

      Bab Keempat, Konsep Takfīr menurut Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahhāb dan Pengaruhnya terhadap Radikalime agama. Penulis menganalisa 

mengenai konsep takfīr   Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb  dari pemikiran-

pemikiran yang tertuang dalam karya-karyanya. Analisa ini juga akan memuat 

pandangan  ulama dan pemikir Islam lainnya  baik yang sejalan dengan pemikiran 

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb atau pun yang tidak sejalan terhadap konsep 

takfīr  Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Kemudian penulis menganalisa pengaruh 

konsep takfīr  Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb terhadap radikalisme agama. 



           Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini penulis membuat simpulan dari 

seluruh analisa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya sebagai jawaban 

atas permasalahan yang terkandung dalam tesis ini kemudian diakhiri dengan 

saran-saran kepada pihak-pihak terkait, kata penutup, daftar kepustakaan dan 

disertai dengan lampiran-lampiran. 

 


