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BAB I  

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hubungan antara manusia dengan  kepercayaannya dinilai erat dalam 

pembentukan corak sebuah masyarakat. Indonesia merupakan negara muslim 

terbesar yang memiliki tingkat toleransi cukup besar
1
.  

Manusia dan kebudayaan (pembentuk peradaban) saling berkaitan.
2
 

Perkembangan agama menjadi salah satu cara memahami perkembangan budaya 

dalam sebuah daerah. Sebagaimana dikutip Zoetmulder tentang agama,  

―Agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami hakikat tata 

masyarakat tanpa mengerti agama. Kita tidak dapat memahami hasil-hasil budaya 

mereka tanpa mengerti kepercayaan keagamaan yang melatar belakanginya. 

Dalam semua zaman, hasil utama budaya didasarkan pada gagasan-gagasan 

keagamaan dan diabadikan untuk tujuan keagamaan.‖
3
.  

Eksistensi dakwah dalam menghadapi tantangannya diperlukan guna 

menjaga umat dari kehancuran. Fakta lapangan menunjukkan dengan masalah 

moral individu dan kelompok muslim yang bernilai negatif menjadi sorotan, serta 

praktik keberagamaan yang dicampurbaurkan antara ajaran Islam dengan tradisi, 

hingga akhirnya menimbulkan sinkritisme.
4
 

Kasus yang meliputi unsur agama terutama antara Islam dan Kristen 

menjadi perang dingin yang mewarnai Indonesia sejak imperialisme dan 

                                                           
1
 Hal ini dinilai dari keberagaman Indonesia terutama dalam segi agama dan budaya yang 

ada. 
2
 Syamsul Hidayat, Tafsir Dakwah Muhammadiyah Respon Terhadap Pluralitas Budaya, 

(Kartosuro : Kafilah Publishing, 2012),  hlm. 13. ; Mengenai manusia dan kebudayaan terdapat 

dua pendekatan guna menentukan keterkaitan antara keduanya, yakni ―antropologis‖ dan 

―ideologis‖. Lihat : Taufik Abdullah, Ke Arah Perencanaan Strategi Kultural Pembinaan Ummat 

dalam Endang Saifuddin, Amin Rais (ed), Pak Natsir 80 Tahun Buku Kedua Penghargaan dan 

Penghormatan Generasi Muda, (Jakarta : Media Dakwah, 1988), hlm. 14.  
3
 Mundzirin Yusuf. dkk (ed), Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, (Yogyakarta : SKI 

Fakultas Adab UIN Yogyakarta Pustaka. 2006), hlm. 13. 
4
 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 166. 
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kolonialisme tiba di Indonesia.
5
 Di samping motif ekonomi, kedatangan ekspansi 

mereka (penjajah) dikarenakan adanya semangat perang salib, yakni menaklukan 

wilayah Nusantara dengan sekaligus menyebarkan agama Kristen (yang pada 

mulanya Katolik pada masa Portugis dan Spanyol, hingga kolonialisme modern 

yaitu abad XVI sebagai permulaan umum ekspansi misionaris Protestan).
6
 Masih 

segar dalam ingatan kita, proses pemilihan Presiden 2014 pada bulan Juli lalu 

menjadi episode kemunculan kembali adanya ketegangan terselubung antara 

Islam dengan Kristen dalam ―bungkusan‖ politik
7
. Gencarnya gerakan-gerakan 

Kristenisasi dalam rangka mencapai misi  ―Transformasi Indonesia‖
8
 di 

masyarakat masih menjadi ancaman aqidah umat Islam Indonesia. Strategi 

Kristenisasi tersebut merasuki berbagai aspek, guna menguasai bidang politik dan 

ekonomi. Dr Mustafa Khalidy serta Dr Omar A Farrukh menuliskan dalam 

bukunya bahwa terdapat kaitan erat antara misi Kristenisasi dengan pejajahan.  

―Kaum missi itu bermaksud merusakkan tjiri-tjiri chas bangsa-bangsa 

Timur, Islam dan Arab. Sebagaimana mereka itu bermaksud merusakkan tjiri-tjiri 

                                                           
5
 Muhammad Isa Anshory, Mengkristenkan Jawa:Dukungan Pemerintah Kolonial 

Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen, (Karanganyar : Lir-Ilir, 2013). 
6
 Ibid. hlm. 5-6 ; VOC selain juga dikarenakan mengejar keuntungan ekonomi, ia 

mendapat mandat dari gereja Protestan Belanda (Gereformeerde Kerk), agar menyebarkan iman 

Kristen sesuai dengan isi pasal 36 pengakuan iman Belanda tahun 1561, ―Juga jabatan itu 

(maksudnya tugas pemerintah) meliputi : mempertahankan pelayanan Gereja yang kudus, 

memberantas dan memusnahkan seluruh penyembahan berhala dan agama palsu (maksudnya 

adalah agama suku dan agama Islam), menjatuhkan agama Anti-Kristus (termasuk Gereja Katolik 

Roma dan aliran gerejalain),  dan berikhtiar supaya kerajaan Yesus Kristus berkembang.‖ Baca : 

Jan Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, cet.3, (Jakarta : Gunung 

Mulia, 2006), hlm. 50.  
7
 Terjadi dua kubu koalisi yang mewakili warna masing-masing pendukung, yakni Koalisi 

Merah Putih merupakan wakil dari Islam dan Koalisi Indonesia Hebat merupakan wakil sekular 

dan selain Islam. 
8
 Transformasi merupakan tujuan dari kristenisasi dengan indikator semua manusia 

mengetahui tentang ajaran Kristen dan masuk ke dalamnya menjadi satu. Lihat Kesatuan Tubuh 

Kristus Menuju Transformasi Bangsa oleh Pdt. Niko Njotorahardjo. Dalam : Niko Njotorahardjo. 

Dkk, Transformasi Indonesia : Pemikiran dan Proses Perubahan Yang Dikaitkan dengan 

Kesatuan Tubuh Kristus, (Jakarta : Metanoia, 2003), hlm. 1. 
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chas kaum Budha dan lainnja, dari orang-orang jang enggan tunduk kepada 

kekuasaan Barat, dalam bidang politik dan ekonomi.‖
9
 

 

Islam dipandang sebagai suatu ancaman oleh kaum Kristen.
10

 Benturan ini 

berakibat memperlamban dan menghalangi Islamisasi di Indonesia, sehingga 

kemajuan dalam pesantren terhambat, dan nampak adanya kontaminasi unsur-

unsur bukan Islam ke dalam ajaran Islam. Sementara misi Kristen (baca : Katolik 

dan Protestan) semakin gencar dengan menggunakan berbagai cara (berkedok 

sosial, pendidikan, dsb). Di samping itu, kebudayaan Baratpun menjadi masalah 

tersendiri hingga muncul kaum intelek yang tidak acuh bahkan merendahkan 

Islam.
11

 

Hasil Kristenisasi di Indonesia dijabarkan pula dalam pernyataan Frank 

Snow
12

 dengan kalimat ―cukup mempesona‖ untuk mengungkapkan capaian 

keberhasilannya dalam melakukan missi
13

 di Indonesia. Laporan dari Dr. Ebbie 

                                                           
9
 Mustafa Khalidy. Omar A. Farrukh, Missi Kristen Dan Pendjadjahan, (Surabaya : 

Faizan, 1953), hlm. 23. 
10

 Khursid Ahmad. dkk, Dakwah Islam Dan Misi Kristen : Sebuah Dialog International, 

(Bandung : Risalah, 1984), hlm 120.  
11

 M Yusron Afrofie,  Kiyai Haji Ahmad Dahlan : Pemikiran dan Kepemimpinannya. 

(Yogyakarta : Muhammadiyah, 2005), hlm. 31. 
12

  Adalah seorang tamatan Universitas London dan London Bible College yang telah 

melayani dengan Overseas Missionary Fellowship (OMF) di Timur tahun 1958-1970. Ia pun 

melayani terutama dalam pendidikan Kristen di Indonesia yakni daerah Jawa Tengah dan 

Sulawesi. 
13

 Istilah misi digunakan pada Katolik  sedangkan penginjilan ( evangeliz ) sebutan bagi 

Kristen. Misi dalam pengertiannya adalah, ―apapun yang gereja lakukan yang menunjukkan 

kepada Kerajaan Tuhan‖. Lebih khusus lagi dalam perspektif  Katolik ―misi berarti men-sharing-

kan iman kita (Kristiani)  akan Yesus Kristus yang dalam beragam cara hadir di dalam semua 

bangsa sebagai Juru Selamat mereka‖. Masih dalam perspektif  Katolik, misi juga ―adalah sebuah 

tanda harapan bagi kaum miskin dan tertindas‖. evangelization (penginjilan) berasal dari kata 

evangelize yang berarti “to try to persuade people to become Christians” (―mencoba mempersuasi 

orang untuk menjadi Kristen‖). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misi adalah kegiatan 

menyebarkan injil dan mendirikan jemaat setempat, dilakukan atas dasar kelanjutan pengutusan 

misi Kristus. Dalam sejarah penyebaran agama Kristen dikenal dengan dua istilah yakni Zending 

(Protestan dengan Zendling sebutan bagi pelakunya) dan Misi (Katolik, dan yang melakukannya 

disebut missionaris). Zending, misi, pekabaran Injil dan Kristenisasi memiliki makna yang sama. 

Dalam : Muhammad Isa Anshory, Mengkristenkan, hlm. 14. 
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Smith
14

 kepadanya menyatakan bahwa Republik Indonesia mengalami 

pertumbuhan gereja yang lebih hebat dari pada daerah lain
15

. Terlebih pada daerah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan gereja (sangat 

besar). 

 Indonesia melaporkan sejak tahun 1980-an setiap tahunnya laju 

pertumbuhan umat Katholik sebesar 4,6%, Protestan 4,5%. Selain itu pula 

dinyatakan dalam buku Gereja dan Reformasi oleh Pendeta Yewanggoe (th.1999) 

bahwa jumlah umat Kristiani di Indonesia berjumlah 20%. Sedangkan menurut 

data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen 

di Indonesia mencapai lebih dari 40.000.000 orang (19% dari total jumlah 

penduduk Indonesia). Sedangkan data  BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan 

penurunan jumlah umat Islam di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun 

terjadi seperti di daerah Jawa Tengah, NTT dan wilayah Indonesia lainnya. 

Sehingga tahun 2010 menjadi 85,1%
16

 dari sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 

87,55%
17

. Angka tersebut membuktikan kekhawatiran terhadap ancaman aqidah 

menjadi beralasan kuat. 

                                                           
14

 Pengarang sebuah buku ―God‟s Miracles : Indonesia Church Growth‖.  
15

 Jumlah perkembangan jamaat gereja yang dilaporkan pada gereja Batak di Sumatra 

Utara dalam tiga gereja yang terpisah yakni 819.000, 85.000, dan 65.000. sedangkan di Pulau Nias 

telah melahirkan sebuah gereja dengan 225.000 anggota. Diungkapkan pula bahwa sejak 

pergolakan pada tahun 1965, ketika PKI yang berusaha merebut kekuasaan digagalkan, Gereja 

Batak Karomeningkat jumlah anggotanya menjadi dua kali lipat dalam dua tahun. Mencapai 

65.000 jiwa pada tahun 1967. Ribuan orang dibaptis di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama 

periode yang sama. Gereja Southern Baptist di Jawa dan Sumatra mengalami kenaikan jumlah 

anggota tiga kali lipat pada tahun 1969. 
16

 Islam :  207.176.162 ; Kristen : 16.528.513 ; Katolik : 6.907.873 ; Hindu : 4.012.116 ; 

Budha : 1.703.254 ; Khong Hu  Chu : 117.091. sumber : 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321  
17

 Data BPS tahun 2000 yang dikutip dalam kata pengantar buku : Ahmad Suhelmi, 

Polemik Negara Islam, Soekarno Vs Natsir, (Jakarta : UI-Press, 2012). 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321
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Gereja mengambil sikap agresif dalam  penginjilan. Dikatakan bahwa 

gereja bersifat ―Katolik‖, artinya menjangkau semua bangsa dan kebudayaan.
18

 

Hasil dari konsili Vatikan II (1962-1965) salah satunya menghasilkan ―Lumen 

Gentium‖ yang menekankan kesatuan gereja sebagai satu tubuh Kristus dan 

kesetaraan fundamental martabat para anggota.
19

  

 Tantangan lain terhadap aqidah umat Islam selain dari fakta Kristenisasi 

adalah nativisasi. Nativisasi merupakan masalah bagi Muslim Indonesia yang 

meletakkan titik tekannya kepada pengenalan identitas bangsa. Proses nativisasi 

ini sudah sejak lama digunakan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia dengan 

tujuan menjauhkan Islam dari masyarakat Nusantara. Hal ini disebabkan Islam 

menjadi musuh terberat dalam melancarkan misi penjajahan.
20

 Menghidupkan 

candi-candi dengan mengagungkannya sebagai peninggalan peradaban awal 

                                                           
18

 Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menghimpun bangsa dan budaya dalam rangka 

untuk memperkaya keseluruhan gereja semesta dengan melalui pertukaran timbal-balik sumber-

sumber budaya pelbagai bangsa. Dalam : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. R. 

Hardawiryana (Pen), Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta : Obor, 2003), hal. Xviii.  Sumber lain 

dinyatakan bentuk konkret gereja dari hasil Konsili Vatikan II sebagai ―communio‖ yakni 

komunikasi dalam iman. Hal ini menandakan titik tolak (keberagaman gereja) bukan gereja 

universal melainkan gereja setempat sebagai kesatuan iman. Artinya segala aliran Kristen selama 

dalam satu iman, tetap berada dalam satu kesatuan. Baca : Nico Syukur Dister, Teologi Sistematika 

2 :  Ekonomi dan Keselamatan, (Yogyakarta : Kanisius, 2004),  hlm. 271.    
19

 Salah satu doktrin yang terkenal berbunyi : ―Nulla gens tam fera est ut Christi 

Evangelii capax non sit, neque tam culta Ut Evangelio non indigeat”  (Tidak ada bangsa yang 

terlalu premitif sehingga tidak cocok dengan Kristen, dan tidak ada bangsa yang terlalu maju 

sehingga tidak memerlukan Kristen).  Penyerangan Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan 

―Islam bukanlah agama penyelamatan. Tidak ada tempat dalam Islam, untuk salib dan kebangkitan 

Yesus‖. Dikutip Dalam Pengantar Buku : Rizky Ridyasmara, Gereja Salib di Serambi Mekkah, 

(Jakarta : Al-Kautsar, 2006), hlm. Xvii.  
20

 Salah satu motivasi utama penjajahan adalah semangat perang salib disamping karena 

menginginkan kekayaan alam Indonesia. Baca : Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 1, 

(Bandung : Salamdani Pustaka, 2009), hlm. 138.  Islam dinilai sebagai penghalang terbesar, karena 

memiliki peranan cukup besar dalam membentuk pribadi individu masyarakatnya, sehingga 

melahirkan cinta tanah air dengan jihad fisabilillah yang menjadi landasannya dalam membela 

tanah air. Bandingkan dengan buku : Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia, (Dewan 

Pimpinan MUI, 1991), hlm 114.  
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Nusantara adalah salah satu bentuk menyamarkan peranan Islam dalam 

pembentukan bangsa ini.  

Politik Nativisasi menjadi salah satu ancaman Islam dikarenakan 

membentuk penilaian terhadap Islam bahwa Islam diposisikan sebagai agama 

asing yang merebut kebudayaan asli yakni Hindu Budha yang telah ada 

sebelumnya. Usaha sistematis politik itu bertujuan untuk memarginalkan peran 

kesejarahan Islam dengan cara menyanjung budaya-budaya setempat non-Islam.
21

  

Ketegangan dengan muatan keagamaan (antara Islam dan Kristen) sejak 

awal perjumpaannya membuahkan peristiwa-peristiwa kerusuhan seperti beberapa 

yang terjadi pada perang Jawa (1925-1930) masa Hindia Belanda hingga masa 

reformasi
22

. Hal demikian diungkapkan oleh M. Natsir, bahwa kejadian tersebut 

tidak baik dan merupakan satu ekses dan pengkristenan orang-orang Islam adalah 

satu ekses. Dan hal ini tidak sesuai dengan Pancasila.
23

  

Nativisasi pada posisi sebagai tantangan internal akan menjadi 

pertimbangan dalam melakukan implementasi dakwah kultural di masyarakat, 

yang sering dikenal dengan takhayul, bid`ah, khurafāt. Sehingga kiranya perlu ada 

langkah tersendiri dalam meresponnya dan menentukan strategi dakwah agar 

Islam tetap pada kemurniannya dan menjadi rahmatalil`alamiin. 

                                                           
21

 Dalam  Artikel ilmiah ― Identitas Peradaban Nusantara dan Politik Nativisasi Belanda. 

Agustus 18, 2012, http://inpasonline.com/new/identitas-peradaban-nusantara-dan-politik-

nativisasi-belanda/  
22

  Disekitar Jalan Ketapang, Jakarta dan Kupang (1999-2002), kasus Poso (1998-2002), 

Di Ambon dan Maluku (199-2002), Kalimantan Barat dan Tengah (2000-2001), Bom malam Natal 

(2000), dan Bom Bali (Oktober 2002), Jan, Aritonang, Sejarah, hlm. 513-571. 
23

 Wawancara Jusuf Abdullah Puar (wartawan Sinar Harapan ; kepunyaan Protestan) 

kepada M. Natsir tanggal 4 Oktober 1967 yang dikutip dalam Kata Pengantar buku : M. Natsir, 

Islam dan Kristen di Indonesia cet.4, (Jakarta : Media Dakwah, 1988). 

http://inpasonline.com/new/identitas-peradaban-nusantara-dan-politik-nativisasi-belanda/
http://inpasonline.com/new/identitas-peradaban-nusantara-dan-politik-nativisasi-belanda/
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Mohammad Natsir menjadikan tiga tantangan Kristenisasi, sekularisasi 

dan nativisasi sebagai prioritas dalam dakwah.
24

 Dari tiga masalah tersebut, 

cakupan dakwah M. Natsir secara garis besar meliputi aspek politik, ekonomi, 

pendidikan, pemerintah, dan sosial.
25

 Dalam kedudukannya yang memiliki sepak 

terjang baik pada lingkup nasional maupun internasional, menjadikan konsep 

dakwah beliau bukan hanya sebagai sebuah pemikiran saja, namun juga 

terimplementasikan baik pada dirinya sendiri yang merupakan pelaku dakwah 

serta pada lembaga. Hal ini didukung dari kemampuan yang dimiliki M. Natsir 

baik intelektualitas, tekhnik komunikasi dan kepiawaian dalam tulisan yang 

dimilikinya. 

Langkah-langkah dakwah M. Natsir (dakwah bil hal) yang berlandaskan 

tauhid dengan didukung keberanian dan berbagai potensi dalam dirinya menjadi 

catatan sejarah yang menarik. Kejernihan berfikir, kelincahan analisa dan 

keindahan bahasa yang dimiliki menjadikan ia sebagai pelaku dakwah yang 

memiliki strategi dalam mencari solusi di setiap permasalahannya.
26

 Di samping 

itu, masa hidup M. Natsir melalui tiga periode Nusantara yakni, masa 

Kolonialisme, Orde Lama, dan Orede Baru. 

Keefektifan proses dakwah merupakan salah satu tuntutan langkah yang 

harus dilakukan agar dapat minimal menyeimbangkan dalam menghadapi masalah 

                                                           
24

 Dalam buku hasil wawancara M. Natsir. Percakapan Antar Generasi : Pesan 

Perjuangan Seorang Bapak. M. Natsir mengingatkan perlunya umat Islam mencermati dengan 

serius gerakan nativisasi yang dirancang secara terorganisir, yang biasanya melakukan koalisi 

dengan kelompok lain yang juga tidak senang pada Islam baik golongan Kristen maupu golongan 

sekularis sendiri. Dalam Tulisan : Adian Husaini. Artikel Ilmiah,  

http://tablighmuhammadiyahkopas.blogspot.com/2009/05/indonesia-masa-depan-perspektif.html)  
25

 Thohir Luth, M. Natsir : Dakwah dan Pemikirannya,(Jakarta :Gema Insani, 1999), hlm. 

83-124.  
26

 Diungkapkan oleh Penerbit Media Dakwah dalam Kata sambutan buku : M. Natsir, 

Islam dan Kristen,(Jakarta : Media Dakwah, 1988).  

http://tablighmuhammadiyahkopas.blogspot.com/2009/05/indonesia-masa-depan-perspektif.html
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tersebut. Meminjam pernyataan dari Syeikh Naquib al-Attas bahwa mempelajari 

sejarah merupakan salah satu bentuk langkah dalam menyelesaikan sebuah 

masalah. Hal ini yang menjadi latar belakang alasan peneliti untuk menganalisis 

strategi perkembangan dakwah di Indonesia dalam merespon kristenisasi dan 

nativisasi yang dilakukan oleh Muhammad Natsir yang merupakan tokoh nasional 

sekaligus pelaku dakwah di Nusantara dan Dunia Islam. Pengkajian terhadap 

Dewan Dakwah (DDII) menjadi hal yang berkaitan karena dinilai DDII 

merupakan sarana keberlangsungan dakwah M. Natsir pasca kedudukannya dalam 

pemerintahan berhenti.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi dakwah Muhammad  Natsir dalam merespon Kristenisasi 

dan nativisasi? 

2. Bagaimana implementasi strategi dakwah yang dilakukan DDII (Dewan 

Dakwah Islam Indonesia) dalam merespon Kristenisasi dan nativisasi? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah Muhammad 

Natsir menghadapi masalah umat khususnya tentang Kristenisasi dan 
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nativisasi, serta mengetahui bagaimana implementasi DDII dalam merespon 

kedua tantangan dakwah tersebut. 

 

b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka 

khususnya bagi pemikiran strategi dakwah sebagai acuan pertimbangan 

pengembangan dakwah dalam menentukan langkah guna merespon 

Kristenisasi dan nativisasi. Selain itu, diharapkan juga sebagai bahan 

pustaka yang menggambarkan validasi saat diimplementasikan oleh 

generasi selanjutnya di DDII untuk ditemukan modifikasi, redaksi, atau 

pengembangan. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

pertimbangan dalam menentukan strategi dakwah khususnya pada kasus 

Kristenisasi dan nativisasi bagi para generasi kader dakwah selanjutnya di 

berbagai bidang baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 

 

D. Telaah Pustaka 

Muhammad Natsir merupakan seorang politikus, negarawan, dan seorang 

da‘i yang banyak memberikan sumbangan pemikiran dan karya kepada dunia 

Islam. Beberapa karya tulis dan penelitian berkaitan tentang Muhammad Natsir 
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dan pemikiran dakwahnya cukup banyak, namun tidak semua hasil tersebut 

dipublikasikan, sehingga hasil penelusuran peneliti berkaitan dengan ini mungkin 

belum semua terangkum. Adapun hasil penelurusan yang dapat dilacak antara 

lain: 

Tahun, judul Penelitian, 

dan Penulis 

Hasil Penelitian Perbedaan dengan 

Penelitian Peneliti 

Dr. Thohir Luth,  

disertasi yang tertuang 

dalam buku : M. Natsir, 

Dakwah dan Pemikirannya. 

Sholihat (ed.). Jakarta: Gema 

Insani, 1999 

 

Hasil disertasi tersebut 

adalah pemikiran 

dakwah M. Natsir 

tidak hanya tugas para 

da‘i saja, akan tetapi 

setiap muslim 

memiliki peranan 

dalam berdakwah 

menjalankan amar 

ma‟ruf nahi munkar. 

Amal dilakukan 

dengan berbagai cara 

baik tulisan, lisan dan 

perbuatan, serta 

mencakup segala 

aspek yakni aqidah, 

ekonomi, politik, 

budaya. Dalam 

pembahasan ini juga 

dibahas secara umum 

bagaimana M. Natsir 

menyikapi tantangan 

Kristenisasi dan 

Perbedaan dengan 

peneliti adalah pada 

penelitian kali ini akan 

lebih difokuskan respon 

M. Natsir terhadap 

Kristenisasi dan 

Nativisasi dengan 

menganalisis aplikasi 

gerakan Natsir sebagai 

buah dari pemikiran 

dakwah beliau, untuk 

kemudian dipelajari cara/ 

strategi yang dilakukan 

dalam menghadapi 

tantangan tersebut. 
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Sekularisasi 

Emi Setyaningsih (th. 2010), 

Thesis untuk menyelesaikan 

Master pada Program Studi 

Ilmu Filsafat Universitas 

Gajah Mada dengan judul 

―Konsep Demokrasi Teistik 

Mohammad Natsir (1907-

1993). 

Tesis ini menganalisis 

demokrasi teistik yang 

merupakan elaborasi 

elektik dari teori 

kedaulatan Tuhan dan 

teori kedaulatan 

rakyat. Demokrasi 

teistik ini dibangun di 

atas tiga elemen yakni 

ijtihad, ijma‟, dan 

syura. Sehingga pada 

nilai demokrasi 

tersebut tetap berada 

pada kerangka 

keislaman dan 

memiliki relevansi 

dengan demokrasi saat 

ini. 

Perbedaan penelitian 

dengan yang akan 

dilakukan peneliti adalah 

pada objek sasaran 

penelitiannya, walau 

dilakukan pada tokoh 

yang sama. 

Abdur Razzaq,  

Dengan judul ―Perbandingan 

antara Pengaruh Pemikiran 

Hasan al-Banna dan 

Mohammad Natsir terhadap 

Politik Islam di Indonesia 

Tesis dalam penempuhan‖ 

Akademi Pengajian Islam, 

Universiti Malaya 2009 

Sebuah Kajian 

menganalisa dan 

membandingkan 

pemikiran tokoh antara 

Hasan al-Banna 

dengan M. Natsir 

dalam berdakwah 

melalui jalur politik. 

Perbedaannya terletak 

pada Objek penelitian 

yang dikaji. Penelitian 

kali ini menjadikan 

langkah M. Natsir dalam 

dakwah Islam menjadi 

sebuah wujud nyata dari 

hasil pemikiran. 

Arif Hizbullah Sualman  

Disertasi, Kulliyyah Ilmu 

―Muhammad Natsir 

(1908-93) His Role in 

Peneliti lebih mengkaji 

bagaimana strategi M. 
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Wahyu dan Warisan Islam, 

Universiti Islam 

Antarabangsa, Malaysia, 

1995/96 

the Development of 

Islamic Da‗wah in 

Indonesia‖ 

Natsir dalam berdakwah 

dengan 

mengkerucutnkan 

menjadi dua kasus 

(Kristenisasi,nativisasi) 

Mustopa, 2005. 

Tesis Mahasiswa Pasca 

Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

dengan judul ―Kontribusi M. 

Natsir Terhadap Pendidikan 

Islam di Indonesia Berbasis 

Tauhid. 

Berisikan tentang 

Gagasan M. Natsir 

merespon dikotomi 

pendidikan dan 

penetrasi Kristen pada 

awal abad ke-20 

dengan mendirikan 

Frobel, HIS, MULO, 

mengadakan kursus-

kursus serta ceramah-

ceramah.  

Perbedaan terhadap 

peneliti kali ini adalah 

terletak pada cakupan 

masalahnya. Penelitian 

kali ini lebih luas 

menganalisis respon M. 

Natsir terhadap 

Kristenisasi dan 

nativisasi, tidak hanya 

pada pendidikan. Selain 

itu, peneliti juga 

mengkaji implementasi 

strategi M. Natsir pada 

DDII (Dewan Dakwah) 

sebagai keberlangsungan 

perjuangan.  

Saeful Rokhman, 2012 

 Jurnal Dakwah 

(www.jurnalstidnatsir.co.ccl) 

‗Analisa terhadap buku 

Fiqhud Da‗wah karya 

M. Natsir.‘ 

 

Membahas mengenai 

analisa pemikiran 

dakwah M. Natsir 

yang terangkum dalam 

buku Fiqhud Dakwah. 

Cakupan pembahasan 

lebih kepada strategi 

yang dilakukan M. Natsir 

dalam merespon 

Kristenisasi, nativisasi. 

http://www.jurnalstidnatsir.co.ccl/
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Suidat. 2005  

Pasca Sarjana Pendidikan 

Islam Ibn Khaldun Bogor. 

―Peran Dewan Da‘wah 

Islamiyah Indonesia 

Dalam Membendung 

Arus Sekularisme.‖  

 

Membahas mengenai 

implementasi program 

kerja dan langkah 

DDII dalam 

membendung arus 

sekularisme. 

Berbeda dengan peneliti. 

Pada penelitian ini 

objeknya adalah startegi 

dakwah Natsir, walaupu 

akan membahas juga 

mengenai implementasi 

DDII sebagai 

keberlangsungan dakwah 

M.Natsir sebagai pendiri 

namun fokus masalah 

adalah Kristenisasi dan 

Nativisasi. 

 

Selain itu, berbagai skripsi dengan menjadikan M. Natsir sebagai objek 

cukup banyak ditemukan antara lain : 

a. Skripsi Novi Setyani. Mahasiswi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2008, dengan judul ―Mohammad Natsir dan Upaya 

Mengatasi Kristenisasi di Indonesia‖.   

b. Skripsi Yuni Nur Azizah, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul ―Pemikiran M.Natsir tentang 

Beberapa Aspek Teologi Islam‖ 

c. Skripsi Sri Wahyuni. Mahasiswi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo 

Semarang, 2010, dengan judul ―Strategi Dakwah M. Natsir Dalam 

Menghadapi Misionaris Kristen‖.   

d. Skripsi ―Pemikiran Mohammad Natsir tentang al-Amru bil Ma‟ruf wa Nahyi 

`anil Munkar‖, oleh Ahmad Sofyan. Tahun 2005, di s ekolah Tinggi Ilmu 
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Da‘wah Mohammad Natsir Jurusan Da‘wah Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam.  

e. Skripsi : Suheni, ―Perencanaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat 

dalam Kegiatan Dakwah‖, di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Raden Inten Bandar Lampung. 2005 

Tulisan tentang Muhammad Natsir pun tidak sedikit, dan terangkum dalam 

buku-buku yang akan menjadi sumber pustaka primer maupun sekunder dalam 

penelitian ini.  

 

E. Kerangka Teoritik 

Sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini, perlu kiranya dikemukakan 

beberapa  konsep-konsep teoritis berkenaan dengan strategi dakwah, serta respon 

terhadap kristenisasi dan nativisasi yang dilakukan oleh M. Natsir dan beberapa 

tokoh lainnya. 

a. Dakwah dan Implementasinya 

Pengertian dakwah ditinjau dari segi bahasa memiliki arti 

―panggilan‖, ―seruan‖ atau ―ajakan‖
27

. Sedangkan menurut istilah, banyak 

definisi-definisi dakwah yang dikemukan oleh beberapa ulama ataupun tokoh.  

Menurut Ibnu Taimiyah, dakwah adalah ajakan untuk beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan 

mencapai apa yang disampaikan dan menaati apa yang diperintahkan.
28

 

                                                           
27

  H. A.  Rosyad Sholeh, Manajemen Dakwah Islam, (Yogyakarta : Surya Sarana 

Grafika,2010), hlm. 7. 
28

 Syaikh Akram Kassab, Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi, (Jakarta : Pustaka Al-

kautsar, 2010),  hlm. 1-3. 
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Muhammad Al-Ghazali, mengartikan dakwah adalah beberapa program yang 

sempurna dan di dalamnya terkandung semua pengetahuan yang diperlukan 

oleh manusia agar mereka menyadari tujuan kehidupan mereka dan 

menemukan jalan yang menyatukan mereka dalam keadaan mendapat 

petunjuk
29

. 

Al-Qhardhawi mengungkapkan, dakwah adalah mengajak kepada 

Islam, mengikuti petunjuknya, menyuruh kepada yang Ma‟ruf, mencegah 

yang munkar dan berjihad di jalan Allah. Atau singkatnya, berdakwah kepada 

Islam secara khusus dan sepenuhnya, tanpa balasan dan imbalan.
30

 

Muhammad  Natsir sendiri mendefinisikan dakwah sebagai usaha-usaha 

menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh 

umat konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia 

ini, yang meliputi amar ma‟ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media 

dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam 

perikehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga, perikehidupan 

bermasyarakat dan perikehidupan bernegara.
31

 

Metode dakwah, salah satunya adalah dengan lisan. Dakwah juga 

memerlukan seni dalam mengatur bahasa. Teori retorika diperlukan dalam 

penyampaian pesan dakwah agar lebih efektif.  

                                                           
29

 Maksudnya adalah mengetahui tujuan ke arah jalan yang diridhoi Allah SWT  dan 

mengumpulkannya dalam keadaan berilmu yang menjadi dasarnya dalam berprilaku. Al-Ghazali. 

Ihya „Ulumuddin, Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama terjemahan dari Ihya „Ulumuddin. 

(Jakarta : Republika, 2011), hlm. 3-32. 
30

 Syaikh Akram Kassab, Metode Dakwah. 
31

  Rosyad Sholeh, Manajemen Dakwah Islam, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 

2010), hlm.7. 
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Berdasarkan objeknya, terdapat juga dakwah kultural. Menurut 

Hussein Umar (mantan Sekjen DDII), dakwah kultural lebih merupakan 

refleksi pemahaman, pendekatan, dan metodelogi tentang medan dakwah. 

Oleh karenanya cara / strateginya lebih mengakomodir budaya setempat dan 

lebih menyatu dengan lingkungan setempat. Mengemas Islam sehingga 

mudah dipahami manusia. Landasan dasar dari dakwah kultural adalah 

kebijaksanaan atau hikmah (Qs. An-Nahl : 125), serta berlaku lemah lembut 

Qs. 3 : 159.
32

 

Ali Sodiqin dalam bukunya, ―Antropologi Al-Qur‘an‖ menjelaskan 

terdapat tiga macam sikap Islam pada saat awal penyebarannya  terhadap 

kehidupan Arab pra Islam, yakni tahmil (menerima atau membiarkan 

berlakunya sebuah tradisi), tahmir (menolak tradisi yang ada), dan Taghyir 

(menerima tradisi dengan melakukan perbaikan didalamnya).
33

 

Langkah awal nabi Muhammad saw dalam  menyebarkan risalahnya 

adalah dengan membangun karakter individunya. Beliau melakukannya 

dengan cara paralel (yakni menyucikannya serta membangun pribadi muslim 

yang berkarakter paling mulia). Langkah selanjutnya adalah menjaga 

masyarakat Islam dan melindunginya.
34

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ibid., hlm. 169-175. 
33

 Sodiqin Ali, “Antropologi Al-Qur‟an”, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 175-226. 
34

 Dar al-‗Ilm, “Atlas Sejarah Islam”, (Jakarta : Kaysa Media, 2011), hlm. 10. 
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b. Kristenisasi 

Istilah Kristenisasi – dalam agama Kristen dikenal dengan gerakan 

misi atau penginjilan
35

- mengandung arti misi yang dilakukan dalam bentuk 

yang sistematis, terorganisasi dan terencana untuk mengkristenkan umat 

Islam
36

. Kristenisasi juga diartikan oleh Arie de Kuiper sebagai usaha-usaha 

yang dilakukan gereja, badan pekabaran Injil maupun orang Kristen untuk 

mengkristenkan bangsa-bangsa, dunia dan semua orang (baik yang belum 

Kristen maupun sudah Kristen).
37

 Penginjilan merupakan gerakan kristenisasi 

yang mengerahkan segala sumber daya dengan segala cara baik yang 

persuasif beradab sampai dengan cara brutal untuk menegakkan hegemoni 

(kekuasaan) kristen, pola pikir, sikap dan gaya hidup kristen baik terhadap 

individu, masyarakat, maupun negara. Gerakan inii bersifat politis kolonialis 

dan muncul akibat kegagalan perang salib.
38

 

Gereja mengambil sikap agresif dalam  penginjilan  sedunia
39

. 

Sebelum tahun 1870 gerakan Kristenisasi yang berhubungan dengan pola 

kegiatan gereja di Jawa membentuk gabungan misionaris yang dikenal 

                                                           
35

 evangelization (penginjilan) berasal dari kata evangelize yang berarti “to try to 

persuade people to become Christians” (―mencoba mempersuasi orang untuk menjadi Kristen‖). 
36

Bakhtiar, Nurman Agus, Murisal, Ranah Minang di Tengah Cengkraman Kristenisasi, 

(Jakarta : PT Bumi Aksara,  2005). 
37

  Muhammad Isa Anshory, Mengkristenkan., hlm. 15. 
38

 Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY. A. Najiyulloh (pen), Gerakan 

Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Pnyebarannya, Cet.6. (Jakarta : Al-I‘thishom, 

2008), hlm. 108-119. 
39

Gereja mempunyai ciri missioner, yaitu ikut ambil bagian dalam misi Yesus. Misi 

tersebut tak dapat dipisahkan dari pengurapan-Nya dengan Roh Kudus. Dengan dasar Surat Lukas 

4 : pasal 18-19.  Lihat :  Darmaatmaja, dkk, Panggilan Gereja Indonesia Dan Teologi, 

(Yogyakarta : Kanisius, 1986), hlm. 130. 
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dengan Nederlandsche Zendeling-Genootschap (NZG).
40

 Sedangkan pada 

misi Katolik, ia menggunakan strategi (abad XX) melalui sekolah-sekolah 

dan pelayanan sosial di kota-kota.
41

 

Pada tahun 1870, politik cultuurstelsel diganti dengan liberalisme. 

Masuknya perusahaan swasta dipengaruhi oleh arah politik pemerintah yang 

dalam pandangan orang Eropa Indonesia bukan lagi dinilai sebagai tanah 

pembuangan tetapi sebagai wilayah yang menjanjikan keberuntungan. 

Sehingga perkembangan tekhnologi dan industri mempengaruhi  gerakan 

Kristenisasi. Dan munculnya pelbagai ideologi dan kepentingan (Freemason, 

humanis, dll). Dibukanya terusan suez tahun 1869  juga berdampak 

meningkatknya mobilitas para misionaris.
42

  

Lembaga-lembaga misi muncul dalam bentuk yang bermacam-

macam, baik dengan menunjukkan tanda-tanda kemisian ataupun tidak, 

seperti sekolah-sekolah, rumah sakit,  universitas-universitas, rumah—rumah 

penyantun, tempat-tempat pertemuan, perkumpulan—perkumpulan dan 

lembaga-lembaga sosial dan tolong menolong.  Selain itu, salah satu cara 

yang sangat efektif adalah menggusur bahasa Melayu (identik dengan Islam) 

dari kehidupan berbangsa Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Van 

lith.
43

 Tujuan sebenarnya yang mengatas namakan gerakan sosial tersebut 

                                                           
40

  Lihat: C. Guillot, Kiai Sadrach Riwayat Kristenisasi di Jawa terjemahan dari L‟Affaire 

Sadrach, Un Esai de Christianisation a Java au XIXe Siecle, (Jakarta : Grafiti Pers, 1985), hlm. 7. 
41

 Ibid,  hlm. 20. 
42

 Lihat:  Hasto Rosariyanto, Van lith Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, (Yogyakarta 

:Univ Sanata Dharma, 2009), hlm 62. 
43

 Adian Husaini, dalam sebuah  kata pengantar pada buku : Susiyanto, Strategi Misi 

Kristen Memisahkan Islam dan Jawa, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), hlm. Xv.  
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adalah untuk merusak ciri-ciri khas bangsa Timur, Islam dan Arab
44

. 

Sebagaimana mereka merusak ciri-ciri kaum budha dan lainnya, dari orang-

orang yang enggan tunduk kepada kekuasaan Barat, dalam bidang politik dan 

Ekonomi.
45

  Bagi mereka persatuan merupakan sebuah kekuatan yang dapat 

merusak penjajahan. Bahkan Samuel Zwemer mengatakan,  persaudaraan 

(dengan orang-orang diluar Kristen)  membuat kemalasan dari melakukan 

missi, dalam djiwa orang Nasrani.
46

 

Hal tersebut diatas yang telah dibaca dalam pemikiran dakwah 

Muhammad Natsir dalam menghadapi tantangan Kristenisasi
47

. Setiap aksi 

melahirkan reaksi, gerakan kristenisasi tersebut direspon oleh kaum Muslim
48

 

terutama tokoh-tokoh dakwah Islam yang geram dengan aksi misi tersebut. 

M. Natsir merupakan generasi penerus dakwah yang sudah ada sebelumnya. 

Pada tahun 1911 berdiri Sarekat Islam yang merupakan perkembangan dari 

Sarekat Dagang Islam (oleh Haji Samanhudi, tahun 1905) sebagai reaksi 

maraknya kegiatan Kristenisasi. Selanjutnya, lahir pula Muhammadiyah pada 

                                                           
44

 Laurence Browne. ―Apabila kaum muslimin bersatu dalam imeprium Arab, maka 

mungkin mereka mendjadi suatu kutukan dan bahaja kepada dunia. Atau mungkin djuga mugkin 

mereka menjdadi suatu nikmat bagi dunia. Tetapi apabila mereka tetap berpedta-belah, maka 

mereka ketika itu senantiasa tidak bertimbangan dan membekas‖ . lihat : Mustafa Khalidy, Omar 

A. Farrukh. Missi Kristen dan Pendjadjahan., hlm. 38. 
45

 Ibid., hlm. 22-26. 
46

 Ibid., hlm. 38-39. 
47

 Thohir Luth, M. Natsir, hlm 119. 
48

 Respon ini sudah dimulai dari kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, Kaum muslim 

menyebarkan dakwah Islam guna membendung pengaruh kolonialisme. Ini dikarenakan bagi 

orang-orang Indonesia Islam sebagai pusat identitas untuk melambangkan keterpisahan dari 

penguasa-penguasa Kristen dan asing yang melakukan ekspansi Islam. Dalam : Muhammad Isa 

Anshory, Mengkristenkan Jawa., hlm. 110.  
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tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan untuk menghadapi kegiatan-

kegiatan misi dan mengembangkan cita-cita pembaharuan Islam.
49

  

Lahirnya Muhammadiyah yang didirikan KH. Ahmad Dahlan 

dikarenakan semangat hasrat beliau yang besar untuk melaksanakan ajaran 

agama kepada para siswa sekolah menengah Gouvernement, dengan tetap 

memperhatikan santrinya.
50

 Langkah A.Dahlan dilanjutkan dengan 

mendirikan sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah dengan kapasitas dan murid 

terbatas. Aktivitas sekolah ini selain belajar mengajar, juga melakukan 

diskusi setiap hari Mingu pagi antara A.Dahlan dengan para siswa sekolah 

Kweekschool (terdiri dari anak-anak Islam, Kristen, Teosufi dan lainnya yang 

bukan Islam dan mereka adalah anak yang cerdas dan tidak dapat menerima 

keterangan-keterangan yang belum cocok dengan akal pikirannya). Hingga 

akhirnya diusulkannya mendirikan organisasi Muhammadiyah.
51

 

Terhadap kasus Kristenisasi, M. Natsir menuangkan bentuk 

konkretnya dalam meresponnya dengan melakukan tiga upaya besar, yaitu 1) 

mengirimkan tenaga dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ke 

pelosok daerah dengan salah satu tugasnya adalah membendung kristenisasi, 

2) menulis dua karya ilmiah, yakni Islam dan Kristen di Indonesia dan 

                                                           
49

 Ibid., hlm. 116. 
50

 Kondisi yang melatar belakangi A.Dahlan mendirikan lembaga pendidikan adalah 

tumbuhnya gerakan mengkristenkan pribumi melalui sekolah-sekolah misi yang difasilitasi 

pemerintah.  Dalam Mahasri Shobahiyah, dkk, Studi Muhammadiyah, Kajian Historis, Ideologi 

dan organisasi, cet 3, (Surakarta : LPID-UMS, 2005), hlm. 55. 
51

 Kiyai Syuja‘, Islam Berkemajuan, Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan 

Muhammadiyah Masa Awal. (Banten : Al-Wasath, 2009), hlm. 62-74. Juga bandingkan dalam 

disertasi Alwi Shihab yang kemudian dibukukan yang menyimpulkan bahwa kehadiran misi 

Kristen dan penetrasi mereka ke negeri ini  dan pengaruhnya menjadi faktor utama yang memicu 

semangat keagamaan KH. Ahmad Dahlan yang pada gilirannya melahirkan Muhammadiyah. Alwi 

Shihab, Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di 

Indonesia, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 119.  
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Mencari Modus Vivendi antarumat beragama di Indonesia, 3) mengirim surat 

kepada Paus Yohanes Paus II di vatikan.
52

 

 

c. Nativisasi 

Nativisasi berasal dari Nativism-Natisisme, dalam buku kamus ‗Teori 

dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi‘ mengandung makna yaitu teori yang 

menganggap bahwa akal memiiki unsur-unsur pengetahuan yang tidak 

berasal dari sensasi (rangsang indera).
53

 Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) nativisme adalah sikap atau paham suatu negara 

atau masyarakat terhadap kebudayaan sendiri berupa gerakan yang menolak 

pengaruh, gagasan, atau kaum pendatang.
54

 

Artinya, dalam setiap individu terdapat pengetahuan alamiah yang 

sudah ada tanpa melalui proses penangkapan panca indera. Ia merupakan 

potensi pribadi yang juga mempengaruhi akal dan akan membentuk prilaku, 

dan pada akhirnya melahirkan sebuah budaya. Nativisasi disini merupakan 

proses mengemukakan kembali budaya awal (baca : asli) untuk  menolak 

adanya pengaruh dari kaum pendatang (Islam).  

                                                           
52

 Thohir Luth, M. Natsir., hlm. 119. 
53

 Ini mirip dengan teori akal sehat yang digunakan oleh Thomas Reid (1710-1796) 

pertama kali dikenalkan oleh Helmhalts (1821-1894) yang mengajarkan bahwa ada bahan-bahan 

didalam pengetahuan manusia dalam setiap individu yang tidak tergantung pada pengalaman. 

Teori ini mengajarkan adanya idea-idea bawaan, yang berlawanan dengan radikal empirism. 

Dalam : Ali Mudhofir, Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi. (Yogyakarta : UGM 

Press, 1966), hlm. 150. ; dalam pengertian lain Nativisme adalah pendapat adanya apa yang terjadi 

di dalam jiwa, bakat dan pembawaan, faham yang menolak gagasan/ ide, inisiatif golongan 

pendatang asing. Dalam : Hendro Darmawan dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD 

dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia cet. 4, (Yogyakarta : Bintang 

Cemerlang, 2013), hlm. 476.  
54

 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kbbi.web.id. Versi 1.3 (di unduh April 2014). 
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Upaya deislamisasi kebudayaan Nusantara (Jawa) merupakan salah 

satu proses nativisasi dan merupakan salah satu tahapan dari Kristenisasi. 

Selain dengan ekspansi penginjilan para misionaris juga melakukan penetrasi 

kebudayaan.
55

 C.L. Coolen (1775-1873) dalam mempraktekan 

kekeristenannya sebagai salah satu strategi kristenisasi yakni dengan 

menyerap beberapa unsur-unsur tertentu dari Islam maupun dari budaya atau 

kepercayaan asli Jawa. Cara ini membuahkan besarnya jumlah orang-orang 

yang murtad.
56

 

Naquib al-Attas, mengatakan bahwa politik nativisasi merupakan 

rekayasa sarjana-sarjana Barat. Tujuannya, untuk menghilangkan warisan 

Islam di Nusantara, sehingga generasi selanjutnya tidak mengenal identitas 

Islam di rantau Melayu.
57

 

 ―Banyak sarjana yang telah memperkatakan bahwa Islam itu tidak meresap ke 

dalam struktur masyarakat Melayu-Indonesia; hanya sedikit jejaknya di atas 

jasad Melayu, laksana pelitur di atas kayu, yang andaikan dikorek sedikit 

akan terkupas menonjolkan kehinduannya, kebudhaannya, dan animismenya. 

Namun menurut saya, paham demikian itu tidak benar dan hanya berdasarkan 

wawasan sempit yang kurang dalam lagi hanya merupakan angan-angan 

belaka‖ 

 

Nativisasi ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai usaha yang 

sistematis maupun tidak yang dijalankan untuk menghilangkan peran 

kesejarahan Islam dan umatnya dari suatu negeri dengan cara mengangkat 
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budaya lokal setempat. Namun ―budaya lokal‖ setempat tersebut, dalam arus 

nativisasi, bukan semata untuk melestarikan kearifan lokal, melainkan 

melalui proses rekayasa guna  memarginalkan peran Islam untuk kemudian 

menempatkan posisinya sebagai ―pengaruh asing‖ yang bersebrangan dengan 

agama pribumi.
58

 

Nativisasi menjadi salah satu tantangan aqidah umat Islam sebab 

merupakan salah satu upaya menyingkirkan potensi intelektual Islam 

(Islamisasi) dalam khazanah sejarah Indonesia dengan cara menghidupkan 

kembali (memandang  Islam sebagai agama yang menghancurkan peradaban 

sebelumnya) kebudayaan Hindu Budha. Tujuannya adalah menjauhkan 

bangsa Indonesia dari Islam.
59

  

Misionaris dan orientalis menggunakan nativisasi untuk mensuksekan 

tujuannya. Sebagaimana yang dipaparkan Susiyanto,
60

  

―seperti Hendrik Kraemer (1888-1965), ia berusaha mendekati dan mengkaji 

serta mengembangkan kebudayaan kejawen, namun bukan dilandasi simpati 

terhadap kebudayaan kejawen itu sendiri melainkan didorong oleh ―keputus 

asaan‖ pasca terantuk kesulitan untuk menundukkan Islam di Jawa agar 

tersentuh oleh kegiatan misi penginjilan. Hal yang sama juga berlaku pada 

sejumlah kajian orientalisme yang berusaha untuk mengembangkan diskursus 

―pribumi‖(Indianisasi) untuk menyingkirkan peranan dan pengaruh Islam.‖ 

 

Tokoh-tokoh Islam sudah menangkap proses deislamisasi tersebut. 

Dalam adat Minangkabau misalnya, budaya-budaya Minangkabau yang erat 

kaitannya (bahkan dapat dikatakan sebagai inti dari adat) terhadap Islam 

                                                           
58

 Dalam Artikel ilmiah  oleh Susiyanto, Jurnal Islamia : Antara Islam dan Kebudayaan 

Candi. Vol II No. 2 April 2012. 
59

 Dalam artikel Susiyanto disampaikan pula bahwa maksud nativisasi lebih banyak 

dilakukan untuk kepentingan lain yang bersifat hegemonik, termasuk kristenisasi. Baca,  Syeid 

Muhammad Naquib Al-Attas, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, (Malaysia : Petaling 

Jaya, 1990), hlm. 41. Dan  Dalam Artikel ilmiah  oleh Susiyanto, Jurnal Islamia : Antara, hlm. 75.   
60

 Susiyanto, Jurnal : Islamia, hlm. 75 



24 
 

 

dirusak oleh kolonialisme Belanda dengan menghidupkan kembali kebiasaan 

menyambung ayam, berjudi, minum minuman keras, menghisap candu, 

rampok dan rampas serta mengkramatkan kuburan, yang semuanya merusak 

aqidah dan akhlak muslim dan mengaburkan identitas Islam.
61

 Hamka 

mengambil perhatian terhadap masalah hubungan adat dan agama dalam 

masyarakat Minang tersebut dengan salah satunya menerbitkan karya pada 

pertengahan 1946, ―Islam dan Adat Minangkabau‖.
62

 Selain dari Hamka, 

sebelumnya ada Syeikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), juga 

berdakwah menghadapi adat. Ia seorang Minangkabau yang memiliki 

hubungan lebih dekat kepada kalangan adat dibandingkan dengan kalangan 

agama. Beliau berdakwah berdakwah dengan mengajar dan tablig sebagai 

usaha meningkatkan ilmu pengetahuan murid-muridnya serta meningkatkan 

imannya. Dialog antar agama pun sering dilaksanakan dengan cara tradisional 

yakni menggunakan undangan makan bersama, hingga ia mendirikan Surau 

Inyik Djambek.
63

 Muhammad Natsir pun menjadikan masalah nisbah antara 
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Islam dan Kebudayaan menjadi salah satu permasalahan dakwah yang harus 

luruskan.
64

 

 

d. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) 

Dewan dakwah Islam Indonesia (DDII) merupakan salah satu 

organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah. Berdirinya DDII 

dilatar belakangi oleh perhatian tokoh-tokoh dakwah terhadap nasib 

perkembangan kaum muslimin, baik kesejahteraan dan kemuliaan umat. 

Secara politik, DDII dinilai sebagai keberlangsungan dari partai Masyumi 

(Partai yang sebelumnya pernah didirikan oleh M.Natsir dan kawan-

kawannya). DDII dijadikan wadah perjuangan yang merupakan alternatif lain 

sesudah perjuangan Natsir bersama tokoh lainnya  melalui politik dibubarkan 

oleh Pemerintahan Soekarno.
65

  

Dewan Dakwah sebagai kepanjangan tangan dari perjuangan M. 

Natsir dan tokoh pejuang lainnya, juga memiliki pedoman dalam hubungan 

antar agama yakni : Tidak ada paksaan dalam agama, tantangan dari kaum 

Yahudi dan Nasrani akan terus ada, dan mereka musuh Islam memiliki 

permusuhan yang  paling keras terhadap orang beriman. Sehingga DDII 

memiliki kegiatan dan program sebagai bentuk usaha pembentengan aqidah 

umat.
66
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif
67

 yang menghasilkan data deskriptif
68

. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-

literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data 

pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.
69

 Peneliti 

mengkaji sejarah yaitu berupa langkah-langkah dakwah M. Natsir berdasarkan 

literatur yang ada, serta melakukan wawancara sebagai penguat dokumentasi.  

Tipe penelitian termasuk ke dalam eksplanatori, yakni mencari hal yang 

baru dari fakta sejarah berupa aplikasi pemikiran dakwah M. Natsir untuk 

kemudian dirumuskan secara analisis sebagai sebuah pola strategi dalam 

merespon tantangan Kristenisasi dan nativisasi. Sehingga validitas data 

dilakukan dengan cara credibility. 

 

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan historis. Adapun  

metode rekonstruksi biografis juga dilakukan, yakni mengkaji latar belakang 
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sosio kultural, religius dimana tokoh dibesarkan, bagaimana proses pendidikan 

intelektualnya watak orang disekitarnya.
70

 

 

3. Tekhnik Pengumpulan data 

Tekhnik pengumpulan data yakni secara dokumentasi yang terdiri dari 

data primer dan sekunder dan wawancara. Data primer yakni karya dari M. 

Natir berupa buku-buku yang ia tulis maupun hasil ceramah atau pidato yang di 

dokumentasikan, serta buku pedoman AD/ART dan arsip Dewan Dakwah 

Islam Indonesia. Data primer tersebut yaitu : 

a. Buku ―Percakapan Antar Generasi : Pesan dari Seorng Bapak‖, yang 

merupakan hasil wawancara langsung dengan M. Natsir ; 

b. Hasil wawancara Agus Basri dengan M. Natsir yang dibukukan dengan 

judul ―Politik Melalui Jalur Dakwah‖ ; 

c. Islam dan Kristen di Indonesia karya M. Natsir ; 

d. Fiqh Dakwah 

e. Mencari Modus vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia 

f. Capita Selekta jilid 1 dan 2 ; 

g. Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah ; 

h. Bila Doa Tak Berjawab Lagi ; 

i. World of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah ; 

j. Fakta dan Data Kristenisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia ; 

k. Buku Panduan DDII. 
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Selain itu dilakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dan 

atau memahami dakwah M. Natsir, baik ia sebagai murid beliau ataupun 

generasi lanjutan yang bertindak sebagai pelaku keberlangsungan dakwah 

beliau seperti pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan juga 

kepada tokoh yang dianggap menunjang dalam menentukan analisis penelitian. 

Data sekunder merupakan yakni hasil penelitian mengenai dakwah dan 

pemikiran M. Natsir, serta literatur terkait dengan permasalahan penelitian.  

 

4. Anilisis data 

Data dianalisi secara induktif. Analisis data ini dilakukan dengan 

memiliki pertimbangan :  1) Proses induktif lebih dapat menemukan suatu 

kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data. 2) Analisa 

induktif dapat membuat hubungan peneliti dengan sumber data menjadi 

eksplisit dan terkendali. 3) lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan 

dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan 

terhadap latar yang lainnya. 4) dapat dirumuskan konstruksi teoritisnya.
71

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan tesis akan mencakup enam bab. Diawali dengan pendahuluan 

pada Bab I, yakni berisi latar belakang masalah, didalamnya diuraikan bagaimana 

fenomena kristenisasi, dan nativisasi, di masyarakat Indonesia dan bagaimana 

gambaran gerakan dakwah dalam merespon kedua tantangan tersebut. Ada 
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tidaknya keberlangsungan dakwah yang dilakukan oleh generasi penerus sebagai 

bentuk estafet dari upaya M. Natsir dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Disamping itu, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, 

dan metode penelitian serta sistematika penulisan termasuk dalam bab ini.  

Bab II berisikan tentang kajian pustaka mengenai strategi dakwah yang 

mencakup materi dan aplikasinya. Selain itu bentuk dan strategi Kristenisasi dan 

nativisasi akan dipaparkan disini sebagai kacamata dalam analisis. Bab III 

merupakan biografi M. Natsir dan aplikasi gerakan dakwah beliau dalam berbagai 

sisi, baik pada dakwah struktural maupun peranan M. Natsir sebagai ulama, 

negarawan dan politikus dengan fokus permasalahan pada dua tantangan dakwah 

yakni Kristenisasi dan nativisasi. Disamping itu penulisan selanjutnya pada bab 

IV akan menyajikan bagaimana implementasi dakwah pada DDII (Dewan 

Dakwah Islam Indonesia) dalam merespon kedua hal tersebut.  

Bab V adalah analisis terhadap hubungan pemikiran dakwah Muhammad 

Natsir dan implementasi lapangan sebagai upaya mengatasi permasalahan umat 

yaitu Kristenisasi dan nativisasi pasca peninggalan beliau untuk kemudian 

dirumuskan sebagai sebuah strategi dakwah. Selanjutnya pembahasan diakhiri 

dengan kesimpulan, implikasi dan saran penelitian berikutnya pada Bab VI.   


