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لكلّ أّمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فال ينازعّنك فى األمر و ادع 
)٦٧: الحج(إلى رّبك إّنك لعلى هًدي مستقيم   

Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka 
lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam 

urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. 
Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus  

(Al-Hajj:67) 
 

 الذين يبلّغون رساآلت اهللا و يخشونه وال يخشون أحداً إالّ اهللا
 )٣٣: األحزاب( و كفى باهللا حسيبا 

(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka 
takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) 
selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan 

(Al-Ahzab:39) 
 

 ثّم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها و ال تّتبع أهواء الّذين
 )١٨: الجاثية( ال يعلمون 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) 
dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu 

ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui  
(Al-Jaatsiyah:18) 

 

  فيما أفناهال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره
 به و عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه  و عن علمه ما فعل

  )رواه الدارمى( و عن جسمه فيما أباله 
Senantiasa kedua belah kaki seorang hamba akan tegak berdiri pada 

hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, 
tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana 
diperoleh dan dibelanjakan untuk apa saja, serta tentang badannya 

untuk apa ia pergunakan  
(HR. Ad-Darimi) 

MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Membicarakan mahasiswa berarti kita tengah membicarakan suatu 

kelompok masyarakat yang tercerahkan dan tersadarkan. Keadaan ini menjadikan 

mahasiswa memiliki posisi signifikan dalam struktur kemasyarakatan. Betapa 

mahasiswa selalu dipersepsikan sebagai unsur atau agen perubahan (agent of 

change).  

Tidak mengherankan apabila setiap gerakan perubahan selalu menjadikan 

mahasiswa sebagai barisan terpenting dalam mewujudkan tujuan-tujuan 

strategisnya. Dan kenyataan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa 

mahasiswa adalah garda terdepan dalam setiap event perubahan.1 

Sejarah telah mencatat peranan yang amat besar yang dilakukan gerakan 

mahasiswa selaku prime mover terjadinya perubahan politik pada suatu negara. 

Secara empirik kekuatan mereka terbukti dalam serangkaian peristiwa 

penggulingan, antara lain seperti, Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez 

Jimenez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan 

di Paksitan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di 

Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipina tahun 1985, dan Soeharto 

di Indonesia tahun 1998. Akan tetapi, walaupun sebagian besar peristiwa 

pengulingan kekuasaan itu bukan menjadi monopoli gerakan mahasiswa sampai 

                                                 
1 http://www.kammi.or.id/lihat.php?d=materi&do=view&id=245. Diakses 11 Juli 2005 

1 
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akhirnya tercipta gerakan revolusioner. Namun, gerakan mahasiswa lewat aksi-

aksi mereka yang bersifat masif politis telah terbukti menjadi katalisator yang 

sangat penting bagi penciptaan gerakan rakyat dalam menentang kekuasaan 

tirani.2 

Dalam sejarah perjalanan bangsa pasca kemerdekaan Indonesia, 

mahasiswa merupakan salah satu kekuatan pelopor di setiap perubahan. 

Tumbangnya Orde Lama tahun 1966, Peristiwa  Lima Belas Januari (MALARI) 

tahun 1974, dan terakhir pada runtuhnya Orde baru tahun 1998 adalah tonggak 

sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Sepanjang itu pula mahasiswa telah 

berhasil mengambil peran yang signifikan dengan terus menggelorakan energi 

perlawanan dan bersikap kritis membela kebenaran dan keadilan. 

Menurut Arbi Sanit3, ada lima sebab yang menjadikan mahasiswa peka 

dengan permasalahan kemasyarakatan sehingga mendorong mereka untuk 

melakukan perubahan. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh 

pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak 

di antara semua lapisan masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang 

paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi 

politik terpanjang di antara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus 

membentuk gaya hidup unik melalui akulturasi sosial budaya yang tinggi diantara 

mereka.  Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas 

susunan kekuasaan, struktur ekonomi, dan akan memiliki kelebihan tertentu 

dalam masyarakat, dengan kata lain adalah kelompok elit di kalangan kaum muda. 
                                                 
2 http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi20/20berita_4.html. Diakses 9 Juli 2005 
3 Arbi sanit dalam M. Rusli Karim, HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia, 

Bandung: Mizan, 1997, hlm 95.  



 3 

Kelima, seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan 

penelitian berbagai masalah masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam 

forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karir. 

Sejak awal berdiri, sebagian ormas mahasiswa Islam ada yang terlahir dari 

kelompok sosial keagamaan dengan identitas yang jelas. Misalnya saja IMM yang 

terang-terangan mengusung nama Muhammadiyah, dan PMII meski secara 

struktural independen, namun masih memiliki ikatan kultural yang erat dengan 

NU. Sedangkan ormas mahasiswa Islam yang lain, HMI Dipo, HMI MPO dan 

KAMMI, tidak secara jelas membawa identitas kelompok keagamaan tertentu, 

malah mereka cenderung menjadi kelompok keagamaan tersendiri. Dari sini 

kemudian berkembanglah corak wacana dan strategi perjuangan yang berbeda-

beda. Perbedaan ini muncul akibat beragamnya metode pendekatan teologis, 

sebagai basis ideologi yang mereka bangun. 

Kebebasan berpikir yang telah menjadi kultur sehari-hari di dunia 

akademis, telah mengundang sebagian besar mahasiswa Islam untuk merumuskan 

kembali paradigma teologi yang telah ada. Hampir semua sepakat bahwa 

paradigma teologi umat Islam saat ini merupakan hasil formulasi ulama klasik.  

Meski mengalami pembaharuan beberapa kali, tapi tidak banyak perubahan 

mendasar dalam paradigma teologi itu. Terlebih lagi tuntutan perubahan 

mengharuskan umat Islam menyusun kembali paradigma yang baru. 

Pemikiran teologi dalam masyarakat Islam bersumber dari ajaran aqidah 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dengan inti kepercayaan pengesaan Tuhan 

(tauhid) dan pengakuan atas kerasulan Muhammmad (Muhammad Rasulullah). 
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 Pemikiran teologi tentang Allah merupakan sebuah keyakinan terhadap 

adanya realitas transedental yang tunggal dan menuntut adanya aplikasi ketaatan 

pada tataran aksi. Oleh karenanya wujud nyata dari perilaku dan kepribadian umat 

Islam merupakan cerminan yang tidak dapat dipisahkan dari landasan teologisnya. 

Mahasiswa, melalui penentangannya yang sistematis, menegaskan 

perbedaannya yang otonom dari struktur masyarakat tradisional.4 Suatu 

penentangan yang dilakukan secara sadar sebagai wujud dari kegelisahan atas 

kebekuan sistem sosial yang berjalan tidak normal di dalam masyarakat, atau juga 

dikarenakan suatu penghayatan tertentu terhadap suatu realitas yang diresapi 

kembali dan ditransformasikan dari struktur dunia objektif ke dalam struktur-

struktur kesadaran subjektif. 

Untuk konteks Indonesia, kemunculan peranan kelompok-kelompok 

mahasiswa dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia merupakan fenomena 

khas abad 205. Kemunculan mahasiswa, disebabkan oleh beberapa kualitasnya 

yang spesifik, tampil sebagai suatu lapisan masyarakat yang vokal, berorientasi ke 

depan sehingga menjadi idealis dan tentu saja, sebagai sebuah konsekuensinya; 

mahasiswa memiliki suatu posisi sosial tertentu dan sangat menentukan di mana 

di dalamnya sejumlah privilese menjadi haknya yang dikuasai secara independen6. 

Mahasiswa adalah Suatu kelompok masyarakat yang sesungguhnya 

memiliki peran sangat penting dalam dinamika sosial suatu masyarakat secara 

keseluruhan. Memang sangat sulit untuk menentukan sejauh mana peran ini dapat 

                                                 
4 Benedict R Anderson, Revolusi Pemuda, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 22 
5 Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, Politik dan Gerakan Mahasiswa, Suatu Tinjauan Sejarah,   

Jakarta: Inti Sarana Aksara, cet. I, 1985, hlm. 3. 
6 Nurcholish Madjid, Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 104-

111. 
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dimainkan dikarenakan faktor-faktor situasi dan kondisi yang melingkupinya 

seringkali berubah. Tetapi pada umumnya, dalam suatu kondisi krisis tertentu 

dalam suatu masyarakat, mahasiswa yang lebih memiliki kesempatan untuk tidak 

terlalu jauh terseret oleh krisis itu karena faktor pendidikannya, menunjukkan 

peran pentingnya itu melalui responnya terhadap suatu krisis seraya mendorong 

lahirnya alternatif-alternatif baru bagi krisis tersebut. Saat itulah kewajiban 

mendasar yang dituntut darinya adalah suatu tindakan heroik, sebagai wujud 

responnya terhadap krisis yang timbul dan sedang dihadapi oleh masyarakatnya7. 

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia di mana ketimpangan-

ketimpangan sosial seringkali nampak jelas, terbuka peluang yang paling besar 

bagi lahirnya suatu krisis di dalam suatu masyarakat. Hal ini memberikan 

penjelasan mengapa kemudian di negara-negara berkembang ini, suatu proses 

radikalisasi untuk perubahan menjadi bagian yang sangat menonjol dalam 

dinamika kehidupan mahasiswa. Dihubungkan dengan persoalan kesempatan 

yang diberikan oleh suatu sistem sosial dan politik, yang memang sangatlah buruk 

di banyak negara berkembang, kelompok mahasiswa biasanya menunjukkan sikap 

enggan untuk mematuhi sistem tersebut8.  

KAMMI yang dilahirkan oleh para aktivis Lembaga Dakwah Kampus 

memiliki corak pergerakan yang khas.  Jaringan mereka sangat luas dan telah ada 

hampir diseluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.  Tidak mengherankan jika pada 

usia yang masih muda KAMMI dipuji banyak kalangan sebagai ormas mahasiswa 

                                                 
7 Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Jilid I, Solo: Intermedia, 1997, hlm. 157. 
8 Stewart Mac pherson, Kebijaksanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Delima Sosial Keterbelakangan, 

Jakarta: Penerbit Aksara Perdana Indonesia, 1987, hlm. 101. 
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Islam tersolid saat ini.  Kehadiran massa dalam jumlah besar di setiap aksinya, 

memperkuat daya tekan KAMMI dalam mendukung gerakan reformasi. 

Pada tataran teologis KAMMI memiliki doktrin pemahaman yang cukup 

kuat bahwa Islam sebagai suatu sistem yang total (kaffah) merupakan solusi 

terbaik dalam menjawab tantangan kemanusian.  Bagi KAMMI, Islam tidak hanya 

berbicara mengenai pribadi individu, tapi Islam juga mengatur juga tentang 

hubungan sosial. Karena itu kemenangan Islam dalam keyakinan KAMMI adalah 

suatu keniscayaan.9 

Ideologi yang bermakna seperangkat keyakinan yang berorientasi pada 

tingkah laku. Ideologi yang dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang 

eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan, 

serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Sehingga dengan 

demikian ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan 

menciptakan arus dalam tindakan manusia10. Ideologi yang dianutlah yang pada 

akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang 

yang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk menyikapi 

persoalan tersebut. 

Tradisi pendekatan wacana yang berkembang di KAMMI adalah upaya 

pencarian keabsahan gerakannya melalui teks-teks suci.  Hampir di setiap kali 

muncul wacana pemikiran KAMMI akan selalu diikuti sumber pembenarannya 

dari teks Al Qur’an dan Hadits.  Pembacaan terhadap teks-teks suci tersebut telah 

                                                 
9 Andi Rahmat dan Muhammad Najib, Perlawanan dari Masjid Kampus, Surakarta: Purimedia, 

2001, hlm. 189. 
10 Hasanuddin M. Saleh, HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila, Yogyakarta: kelompok 

Studi Lingkaran, 1996, hlm. 54. 
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memberikan semangat juang (ghiroh) tersendiri bagi KAMMI.  Pada akhirnya, 

kontekstualisasi teks dengan realitas sosial sekarang mendorong KAMMI 

berkiprah lebih banyak di bidang pelayanan sosial, pendidikan politik, dan 

advokasi umat.11 

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia sampai detik ini 

belum juga selesai, berbagai regulasi dan formulasi kebijakan yang diterapkan 

belum menunjukkan bahwa bangsa ini keluar dari keterpurukan. Ketimpangan 

sosial, budaya, politik dan hukum bahkan yang lebih tragis krisis moral sedang 

menjangkiti masyarakat kita, ini menjadi bukti otentik bahwa kondisi bangsa saat 

ini sedang sakit. Tiga orde sudah dilalui oleh bangsa ini, mulai Orde Lama (orla), 

Orde Baru (orba) sampai orde reformasi, nampaknya belum mampu mengatasi 

berbagai persoalan yang menimpa bangsa ini, rakyat semakin menderita gara-gara 

harga sembako semakin naik, jumlah penganguran semakin banyak. Orang yang 

sudah bekerja terpaksa harus berhenti karena Putus Hubungan Kerja (PHK). 

Persoalan yang kompleks ini, tidak akan selesai ketika nalar manusia 

dijadikan jalan satu-satunya untuk memecahkan berbagai persoalan tanpa 

disandingkan dengan naql, maka membumikan agama (syariat Islam) di Indonesia 

menjadi sebuah alternatif untuk merubah tatanan kehidupan manusia yang keluar 

dari koridor “syariah”.12 

Banyak kalangan mengkhawatirkan penerapan syariat Islam sebagai 

landasan negara, termasuk sebagian kaum Muslim. Mereka memandang syariat 

Islam dari segi lahiriahnya saja, tidak sampai pada tujuan tujuan-tujuan 
                                                 
11 http://www.geocities.com/jurnal_iiitindonesia/gerakan_mhs_Islam.htm. Diakses 11 Juli 2005. 
12http://annisa.majelis.mujahidin.or.id/artikel/hukum/syariat_islam_revolusi_menuju_masyarakat_

utama.xhtml. Diakses 11 Juli 2005. 
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penerapannya (maqashid syar’iyyah). Bahkan, mereka hanya mengaitkan syariat 

Islam dengan hukum pancung, rajam, cambuk, dan potong tangan. Padahal di 

balik hukuman-hukuman itu  terdapat kebijakan Ilahi untuk memelihara 

kemaslahatan manusia. Di sisi lain, banyak aturan Islam yang berwajah ramah 

kurang diekspos. 

Syariat Islam adalah aturan-aturan Ilahi untuk manusia. Ia membimbing 

manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan. Fakta sejarah menunjukkan 

bahwa penerapan syariat pada masa awal Islam berhasil mengubah tatanan 

masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Muslim yang beradab, sebuah 

masyarakat yang setiap individunya mendapat hak-hak yang adil dan merata. 

Syariat Islam berhasil membawa umat kepada kemajuan dan kesejahteraan karena 

memiliki karekteristik yang tiestis (rabbaniyyah), etis (akhlaqiyyah), realistis 

(waqi’iyyah), humainistis (insaniyyah), sistematis (tanasuqiyyah) dan 

komprehensif (syumuliyyah). Dengan karakteristik demikian, syariat ini tetap 

relevan bagi setiap situasi dan kondisi zaman. 

Bagaimana pelaksanaan syariat Islam diterapkan jika terdapat kelompok 

non-muslim. Pelaksanaan syariat Islam tidak melarang pemeluk agama lain untuk 

hidup dan menjalankan agamanya, bahwa syariat Islam melindungi non-muslim 

dan memberi rahmat bagi alam semesta. Sudah kita pahami bersama bahwa pada 

masa Rasul dan para Khalifah Rasidin ketika pelaksanaan syariat Islam itu 

diterapkan, Islam memberikan keleluasaan dan kebebasan orang untuk beragama, 

sesuai dengan keyakinannya, Islam sendiri menegaskan, tidak ada paksaan dalam 

beragama. 
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Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.13 
 
Kita perlu untuk optimis bahwa peluang penerapan syariat Islam di 

Indonesia cukup besar, itu ditandai dari upaya-upaya yang telah maupun akan 

dilakukan baik dari gerakan individu maupun sosial dan politik. Mengingat krisis 

dimensional yang menimpa bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada tanda-

tanda akan berahir. 

Krisis ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada hamba-hamba-

Nya. Padahal bangsa ini telah merdeka lebih dari setengah abad dan pemimpin-

pemimpinnya silih berganti. Namun prestasi yang dicapainya menunjukan angka 

yang negatif dari semua sektor kehidupan. Kekayaan yang sangat berlimpah 

mendekati kepunahan dan kehancuran. Hutang luar negeri sudah mencapai sekitar 

1000 miliar dollar. Korupsi, kolusi dan nepotisme, masih mengakar di dalam hati 

masyarakat kita, penjualan dan kecurangan akan menjadi budaya, kriminalitas 

terjadi di mana-mana. Sedangkan, mayoritas penduduknya masih di bawah garis 

kemiskinan dan kebodohan.14 

                                                 
13 QS. Al-Baqarah [2]: 256. 
14 http://lkph.umm.ac.id/warta/islam.htm. Diakses 9 Juli 2005. 
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Mencermati realitas tersebut, perlu adanya suatu alternatif yang belum 

pernah dicoba yaitu Islam. Di mana Islam merupakan solusi yang terbaik untuk 

dapat mengatasi segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia. Kita tahu 

bahwa mayoritas penduduk yang ada di negara kita memeluk agama Islam dan 

boleh dibilang bahwa mereka belum melaksanakan syariat Islam sebagai solusi 

dari segala permasalahan yang dihadapinya.  

Perlu ditegaskan sekali lagi pentingnya penegakan syariat Islam yang 

sesuai dengan wahyu Allah SWT, yang tidak membahayakan disintegrasi bangsa 

dan negara Indonesia. Karena secara historis yang menyatukan bangsa Indonesia 

adalah Islam dan umat Islam dengan tidak mengecilkan peranan pemeluk agama 

lainya. Dan juga bahwa secara historis, Piagam Jakarta yang mewajibkan Negara 

untuk menegakkan syariat Islam merupakan ruh dari pembukaan UUD 1945. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh mahasiswa yang menjadi 

energi pendorong bagi mereka untuk mengekspresikan perlawanan terhadap 

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di sekitarnya. Pertama, ialah ilmu 

pengetahuan. Kombinasi di antara watak ilmiyah yang ktritis-obyektif dengan 

pengetahuan yang sistematik tentang masalah yang menjadi bidang 

spesialisasinya, mendorong mahasiswa untuk mengadakan penilaian dan 

menentukan sikap tentang kehidupan politik yang mengelilinginya.  

kedua, adalah sikap idealisme yang lazimnya menjadi ciri khas 

mahasiswa. Sebagai unsur masyarakat yang masih bebas dari ikatan struktur 
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kekuasaan, mereka lepas dari kungkungan kepentingan-kepentingan yang ada di 

masyarakat. Kombinasi di antara kebebasan struktural itu dengan pengetahuan 

dan pemahaman mereka akan cita-cita, ide ataupun pemikiran tentang politik dan 

kemasyarakatan yang tertuang dalam ideologi, memungkinkan mahasiswa untuk 

mempunyai idealisme.15  

Di sini terlihat betapa ideologi merupakan perangkat dasar dan merupakan 

salah satu unsur dari keseluruhan faktor yang mewarnai aktivitas politik 

mahasiswa. KAMMI yang sejak awal kelahirannya menjadikan Islam sebagai 

ideologi pergerakan (asas), dan mamandang bahwa ideologi adalah seperangkat 

keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku.16 Maka, adakah gagasan dan aksi-

aksi KAMMI tentang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia ?. Dari pertanyaan 

di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan KAMMI tentang 

penerapan (formalisasi) syariat Islam di Indonesia. Sehingga rumusan masalahnya 

dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ideologi gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ? 

2. Bagaimana pendapat atau pandangan gerakan KAMMI Surakarta tentang 

penerapan Syariat Islam di Indonesia ?  

3. Bagaimana gerakan KAMMI Surakarta melakukan aksi dalam rangka 

penerapan syariat Islam di Indonesia? 

 

                                                 
15 Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 36-37. 
16 Andi Rahmat dan Muhammad Najib, Op. Cit., hlm. 188. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui ideologi gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia. 

b. Mengetahui pandangan gerakan KAMMI tentang penerapan Syariat Islam 

di Indonesia. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan dilakukannya penelitian ini untuk: 

a. Mengetahui aksi-aksi yang dilakukan oleh KAMMI Surakarta dalam 

rangka penerapan syariat Islam di Indonesia. 

b. Memaparkan bagaimana ideologi KAMMI.   

c. Mengetahui sejauhmana keterlibatan pergerakan KAMMI Surakarta dalam 

rangka penerapan syariat Islam di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis (sumbangan teoritis) 

a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi para pen-dakwah (penyeru) 

formalisasi syariat Islam di Indonesia bahwa upaya penegakan Syariat 

Islam menjadi sebuah topik hangat (hot issue) yang digandrungi oleh 

banyak pihak termasuk mahasiswa. 
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b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam hal penerapan 

Syariat Islam di Indonesia prespektif mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ide-ide yang berkaitan dengan 

penerapan Syariat Islam di Indonesia oleh pergerakan mahasiswa yang 

berideologi Islam. 

b. Dapat membantu mahasiswa muslim untuk mengenal lebih jauh tentang 

pentingnya suatu gerakan yang didasari oleh suatu ideologi samawi 

(Islam).  

c. Bagi KAMMI sendiri kajian ini akan menjadi kesempatan untuk lebih 

mengenalkan diri kepada publik, mengintrospeksi sekaligus mendapatkan 

masukan-masukan ilmiyah. 

d. Bagi umat Islam agar lebih mengenal tipe suatu gerakan berbasis 

mahasiswa yang berideologi Islam (KAMMI). Sehingga diharapkan 

dukungan moril dan spirituil terhadap setiap aksi yang dilakukan 

mendapat tempat di hati mereka. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Gerakan Islam 

Dalam pemahaman umum, gerakan selalu berasosiasi dengan berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi 

tertentu (realitas sosial) di masyarakat. respon atau reaksi terhadap suatu keadaan, 

adalah respon yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, yang 
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ingin mendorong perubahan. pihak yang dimaksud adalah kelompok atau suatu 

grup kekuatan tertentu. Adapun perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan 

sosial, yang diawali dengan terjadinya perubahan relasi kekuasaan atau perubahan 

tata kekuasaan. sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap penguasa 

(penyelenggara kekuasaan yang dispotik dan tidak disukai oleh rakyat), gerakan 

tidak lain dari kumpulan keinginan dan kepentingan untuk mengubah keadaan. 

Dengan demikian gerakan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengubah satu 

situasi (kondisi) kepada keadaan baru. dalam kerangka kehidupan masyarakat, 

maka gerakan tidak lain dari berbagai upaya yang memaksudkan untuk mengubah 

tatanan yang tidak adil, menuju tata baru yang lebih memberi jaminan pada 

realisasi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan umat manusia.17 

Bila dilihat dari sifat (bagaimana munculnya gerakan, dan sebab yang 

mendasari) dan tujuan (sesuatu yang ingin dicapai, dan atas dasar apa tujuan 

tersebut ingin dicapai), maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua tipe (karakter) 

umum gerakan: pertama, gerakan sebagai suatu reksi spontan; sebab-sebab yang 

tidak begitu jelas (atau tidak mempunyai rumusan yang jelas); menggunakan 

jaringan informasi yang tidak tertata (bukan dikonstruksi secara sengaja); 

terhadap suatu keadaan tertentu. kedua, gerakan sebagai langkah-langkah 

terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas, 

sadar dan didasarkan kepada suatu analisis sosial yang kuat.18 

 

 
                                                 
17 Timur Mahardika, Gerakan Massa; Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai, 

Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000, hlm. 3-6. 
18 Ibid., hlm. 15-18. 
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Tabel 1 

Dua Tipe Gerakan 

Kategori Tipe 1 Tipe 2 

Bentuk/ Sifat Spontan/ Emosional tidak 

terorganisasi 

Terencana/ Kalkulasi/ 

Terorganisasi 

Tujuan/ Sifat 

tujuan 

Mempertahankan/ 

memperbaiki/ bukan 

perubahan mendasar. 

Mengubah secara 

mendasar/ dengan 

analisis sosial 

 

Pada yang pertama menunjuk suatu sifat spontan, emosional, ”tidak 

rasional” dan tanpa suatu perencanaan yang jelas. bahkan tanpa sarana organisasi 

yang kuat. tipe yang demikian dapat ditemukan dalam berbagai contoh yang hidup 

di masyarakat, seperti aksi pembakaran tebu di desa-desa sebagai bentuk protes 

petani, rumor atau gosip di warung-warung kopi, dan berbagai bentuk lainnya. ciri 

dasar gerakan tipe ini adalah sifatnya yang merupakan reaksi langsung atas 

ancaman yang sudah ”hadir dihadapan”. Reaksi tersebut bersifat spontan dan 

kerapkali tidak dapat ditemukan kelanjutannya (apa dan bagaimana langkah 

selanjutnya). bentuk-bentuk ”resistensi” spontan masyarakat dalam menolak 

tindakan-tindakan aktual penguasa despotik, merupakan contoh yang juga sangat 

mudah dijumpai dalam konteks negara-negara berkembang. 

Pada yang kedua, bentuk gerakan telah menggunakan organisasi dan 

memanfaatkan instrumen demokrasi yang ada, seperti parlemen, pers, atau 

institusi non-pemerintah, dalam mengedepankan persoalan yang ada. perbedaan 

dasar dengan gerakan tipe pertama, tipe kedua ini, mengembangkan perlawanan 

dengan dasar argumen yang berbasis analisis sosial yang kuat, yang didukung 
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oleh hasil penyelidikan sosial yang akurat. titik berangkat perlawanan bukan pada 

desakan emosi, melainkan kalkulasi yang bersifat rasional – meski tidak bisa 

diingkari bahwa emosi merupakan faktor penting dalam gerakan tipe apapun. 

Gerakan seperti ini dapat dilihat aktualisasinya sebagai aksi-aksi perlawanan 

terbuka, seperti aksi oleh kelompok-kelompok mahasiswa, pemuda, partai politik, 

atau kekuatan-kekuatan sosial yang lain. gerakan seperti ini akan sangat 

transparan terlihat ketika rezim sedang menunggu maut. ciri dari gerakan ini 

adalah perlawanannya yang ”sistematik” dan terorganisir. 

Gerakan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Musthafa Muhammad 

Ath-Thahhan, adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh aktivis Islam. 

Sama saja, apakah gerakan Islam mereka bersifat lokal, regional, maupun 

internasional. juga tidak penting apakah itu berujud gerakan reformasi untuk 

tujuan-tujuan tertentu, lembaga-lembaga resmi yang berusaha menyebarkan dan 

mengokohkan prinsip-prinsip Islam, yayasan-yayasan sosial yang membantu 

kaum muslimin yang miskin, gerakan-gerakan politik yang membela persoalan-

persoalan Islam, gerakan-gerakan kemahasiswaan yang berusaha menyatukan 

para mahasiswa dalam bingkai Islam, gerakan-gerakan pemikiran yang berusaha 

menyebarkan pemikiran Islam dan meluruskan jalannya, gerakan-gerakan 

salafiyah yang memberikan perhatian kepada aqidah umat, ataukah gerakan-

gerakan sufi yang berjihad dalam rangka menyebarkan Islam. Bahkan, termasuk 

dalam bingkai ini, individu-individu yang bekerja sesuai ijtihad mereka masing-

masing dalam rangka berkhidmat kepada Islam. 
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Selanjutnya, ia mengatakan bahwa gerakan Islam adalah semua itu. Ia 

tidak dibatasi oleh madzhab tertentu, tidak dimonopoli oleh masyarakat tertentu, 

dan kemilikannya tidak boleh diklaim oleh kelompok tertentu. Bahkan, gerakan 

Islam adalah kerja sama yang melibatkan siapa saja yang ikut andil dalam 

persoalan keislaman.19 

Gerakan Islam dalam suatu pengertian adalah juga bermakna disertai 

dengan unsur-unsur Islam tertentu tetapi hanya meliputi aspek tertentu atau aspek-

aspek spiritual Islam atau kehidupan duniawi dari individu-individu atau 

masyarakat. jadi, gerakan Islam meliputi gerakan yang disebabkan oleh Islam 

dalam bidang-bidang ideologi, misalnya Mu’tazilah, Asy’ariyah, tradisionalis, 

Wahhabi, gerakan-gerakan puritanis dan fundamentalis Islam. Ia dapat berupa 

suatu gerakan Islam dalam bidang politik, misalnya gerakan konstitusi Iran (1905-

1911) dan sebagainya. Ia dapat berupa Gerakan Islam dalam bidang ekonomi, 

misalnya gerakan nasionalisasi minyak di Iran 1948-1950. Gerakan Islam dapat 

berupa suatu gerakan pembebasan, seperti gerakan-gerakan rakyat Afganistan, 

Aljazair, Pattani, Moro, Kasmir. Semua itu dipandang sebagai gerakan-gerakan 

Islam yang disebabkan atau dipengaruhi oleh Islam dan merupakan bagian-bagian 

dari seluruh gerakan berkesinambungan.20 

Gerakan Islam bisa didefinisikan sebagai satu institusi yang secara terus 

menerus melakukan dakwah Islam dalam rangka meningkatkan syiar Islam dan 

penerapan ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Maka tugas penting setiap 

                                                 
19 Musthafa Muhammad Ath-Thahhan, Rekonstruksi Pemikiraan Menuju Gerakan Islam Modern 

(Tahaddiyat Siyasiyah Tuwajih Al-Harakah Al-Islamiyah), Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 20-
21. 

20 A. Ezzatti, Gerakan Islam; Sebuah Analisis, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990, hlm. 12. 
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gerakan Islam adalah menggambarkan peta besar yang bernama “bangunan Islam” 

dan tantangan utama yang dihadapinya. Gerakan Islam bisa berbeda dalam 

persepsi dan mengambil peran. Hizb-al-Tahrir, misalnya, menempatkan faktor 

“politik formal” sebagai problem utama umat, sehingga soal khilafah dipandang 

sebagai hal yang sentral dalam penerapan ajaran Islam. Ikhwan Muslimin hampir 

sama. Hanya Ikhwan lebih mendiversifikasi makna politik dan jalan perjuangan. 

NU, Muhammadiyah, adalah gerakan politik dan keagamaan yang mengambil 

wajah sosial dalam gerakannya. Gerakan Islam berupa sosialisasi baca al-Quran 

melalui metode Iqra’, Qiraati, merupakan gerakan politik yang brilian dalam 

membangun pondasi bangunan umat di masa depan. Ribuan gerakan Islam kini 

berkiprah dengan berbagai wajah dan corak. Semuanya muslim, dan bisa disebut 

sebagai gerakan Islam selama mereka belum meruntuhkan bangunan Islam itu 

sendiri. Dan bangunan Islam yang dimaksud adalah lima rukun dalam Islam, 

yaitu: Syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan Haji.21 

Dari berbagai pendapat di atas, Musthafa Muhammad Ath-Tahhan dan A. 

Ezzatti mendefinisikan Gerakan Islam dengan pengertian luas tanpa ada batasan 

tertentu sehingga suatu kelompok yang mengatasnamakan Islam bisa disebut 

gerakan Islam meskipun dalam masalah aqidah kelompok tersebut bertolak 

belakang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kedua pendapat tersebut tidak 

bisa dijadikan pegangan. Sepakat dengan pendapat Andian Husaini bahwa bisa 

disebut sebagai gerakan Islam selama suatu kelompok dari masyarakat Islam yang 

berjuang untuk Islam belum meruntuhkan bangunan Islam yang lima, yaitu 

                                                 
21 Adian Husaini, Tantangan Bersama Gerakan Islam, Sabili, no. 9 Th. X 2003, hlm. 129. 
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Syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan Haji, Serta Aqidah Shahihah 

sebagaimana yang diajarkan Rasulullah merupakan barometer dari apakah suatu 

kelompok itu bisa disebut sebagai gerakan Islam atau tidak. Adapun jenis gerakan 

Islam ditinjau dari bidang yang digeluti memang berbeda-beda, ada yang bergerak 

di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. ada kalanya 

suatu gerakan atau organisasi yang menggeluti semua bidang tersebut. 

2. Ideologi Sebagai Sistem Paham 

Menurut Vago, ideologi ialah ”a complex belief system that explains 

social arrangements and relationship”22. Ideologi adalah sistem paham atau 

seperangkat pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan 

sekaligus mengubahnya.23 Sedangkan Shariati mengartikan ideologi sebagai ilmu 

tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh kelompok tertentu, kelas sosial 

tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu.24 Jadi ideologi dapat dikatakan 

sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan 

dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam 

kehidupan. 

Ideologi sebagai suatu sistem paham mengandung  unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta 

dalam kehidupan, 

b. Rencana penataan sosial-politik berdasarkan paham tersebut, 

                                                 
22 Steven Vago, Social Change, New-Jersey: Prentice-Hall, 1989, hlm. 90. 
23 J. Riberu dkk., Menguak Mitos-mitos Pembangunan; Telaah Etis dan Kritis, Jekarta: Gramedia, 

1986, hlm. 4. 
24 Ali Shariati, Tugas Cendekiawan Muslim, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1982, hlm. 146.  
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c. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-

perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut, 

d. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang 

menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya, dan 

e. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi 

pendukung ideologi tersebut.25 

Pada awal kelahirannya di akhir abad ke-19 di Perancis, ideologi 

sebagaimana dicetuskan pertama kali oleh Destutt de Tracy (1754-1836) 

merupakan ”ilmu pengetahuan tentng ide-ide” untuk menyusun ilmu pengetahuan 

baru yang menggantikan prasangka-prasangka metafisika dan agama 

teosentrisme.26 

Ideologi-ideologi yang berbasis agama memiliki  akar pada teologi dari 

agama-agama yang bersangkutan. Di lingkungan umat Islam dikenal ideologi 

Islam (Islamic Idiology), yang memiliki keterkaitan dengan karakter Islam sebagai 

agama.27 Bagi Hakim ”Islam has the siplest and the most rational of all 

ideologies”28. Ideologi Islam berbeda dengan Marxisme, Sosialisme, dan 

Kapitalisme, maupun ideologi lainnya yang tidak memiliki basis teologis. 

Pandangan tentang kebebasan, persaudaraan, kesamaan, kemanusiaan, dan relasi-

relasi sosial dalam ideologi Islam memiliki basis pada pandangan filosofis dalam 

teologi Islam, sehingga memiliki pijakan yang kokoh. 

                                                 
25 J. Riberu dkk., Op. Cit., hlm. 5 
26 Jorge Larrain, Konsep Idiologi, Yogyakarta: LKPSM, 1996, hlm. 20. 
27 Khalifa Abdul Hakim, Islamic Idiology, Lahore-Pakistan: Institute of Islamic Culture, 1993, 

hlm. iv. 
28 Ibid., hlm. 285 
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Bagi Abul A’la Maududi, ideologi Islam berbeda dari ideologi-ideologi 

sekuler di negeri-negeri Barat. Melalui ideologi Islam, dapat dilakukan 

pencerahan dan perombakan aspek-aspek kehidupan di seluruh sektor kehidupan 

berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yang menjadi titik tolak dan arah bagi 

pembangunan bangsa.29  

Ideologi sebagaimana agama menurut Shariati memeng memiliki 

pemihakan, yang berbeda dari ilmu pengetahuan dan filsafat. Ideologi dan agama 

bahkan memiliki fungsi kritik terhadap status-quo. Para Nabi menurut Shariati 

membangun ideologi, sehingga melahirkan pandangan agama sebagai ideologi, 

yang dibutuhkan dalam memperjuangkan dan mencapai cita-cita yang diidamkan 

berdasarkan keyakinan keagamaan.30  

Haedar menerangkan bahwa di antara aspek yang terkandung dalam 

ideologi Islam ialah paham mengenai negara Islam. Namun, paham mengenai 

negara Islam hingga kini masih kontroversial di kalangan muslim sendiri, 

sehingga lahir tiga aliran atau mazhab31, yaitu: 

Pertama; aliran yang dipelopori oleh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, 

Rasyid Ridha, dan Al-Maududi, yang berpandangan bahwa Islam bukanlah 

semata-mata agama dalam pengertian Barat (yakni agama yang semata-mata 

mengatur hubungan manusia dan Tuhan), tetapi Islam adalah agama yang 

sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk 

kehidupan bernegara. 

                                                 
29 Abul A’la Maududi, Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 39. 
30 Ali Shariati, Op. Cit., hlm. 148-154. 
31 Haedar Nashir, Idiologi Gerakan Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001, 

hlm. 50-51. 
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kedua; aliran dengan tokoh Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein, yang 

berpandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada 

hubungannya dengan urusan kenegaraan, dan kehadiran Nabi tidaklah untuk 

mengepalai suatu negara. 

ketiga; aliran yang dipelopori oleh Mohammad Husein Haikal yang 

berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi 

terkandung seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. 

Ketiga mazhab mengenai Islam dan negara tersebut sering 

dikategorisasikan ke dalam aliran idelis-fundamentalis, aliran sekular, dan aliran 

modernis; yang hingga kini terus bergulat dalam wacana pemikiran keislaman dan 

masing-masing mempengaruhi jalan sejarah ideologi Islam di panggung dunia 

muslim. 

3. Syariat Islam 

a. pengertian syariat Islam 

Secara etimologi, syariat berarti peraturan atau ketetapan yang Allah 

perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: shaum, shalat, haji, zakat, dan 

seluruh kebajikan.32 Allah SWT berfirman: 

 

 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu).33 

                                                 
32 Yusuf Qardhawi, Membumikan Syariat Islam; Keluesan Aturan Ilahi Untuk Manusia, Bandung: 

Arasy Mizan, 2003, hlm. 13. 
33 QS. Al-Jatsiyah [45]: 18. 
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Kata syariat berasal dari kata syara’a al-syai’a yang berarti menerangkan 

atau menjelaskan sesuatu. Atau, berasal dari kata syir’ah dan syari’ah yang berarti 

suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga 

orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.34 

Suku kata syariat (syin-ra-ain) dalam bentuk kata kerja dan kata benda 

disebutkan sebanyak lima kali dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman: 

 

 
 
 
Dia telah mensyariatkan bagi kamu apa yang telah diwasiatkan-
Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu 
dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, 
yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kalian berselisih 
tentangnya.35  
 
Kata yang menunjukkan arti syariat di dalam ayat tersebut berbentuk kata 

kerja lampau (syara’a), maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan ushul 

(pokok-pokok agama) dan aqidah (sistem kepercayaan). Semua risalah Ilahi dari 

zaman Nuh sampai Muhammad menyepakati hal tersebut.36 

Allah SWT, berfirman: 

 

  Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah 

yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan 

Allah?.37  

                                                 
34 Mu’jam Alfadz Al-Qur’an Al-Karim, Kairo: Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyyah, juz 2, hlm. 13. 
35 QS. Al-Syura [42]: 13. 
36 Yusuf Qardhawi, Op. Cit., Hlm. 14. 
37 QS. Al-Syura [42]:21. 
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Syariat dalam ayat tersebut diungkapkan untuk mencela orang-orang 

musyrik karena mereka mengaku memiliki hak membuat syariat dalam agama, 

padahal Allah tidak mengizinkan hal tersebut. 

Kedua ayat di atas turun pada periode Makkah (Makkiyyah), sedangkan 

ayat yang turun pada periode Madinah (Madaniyyah) adalah firman-Nya: 

 

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syari’ah 

(aturan) dan minhaj (jalan yang terang).38 

Allah Swt, berfirman: 

 

  

 

 Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak 

mengetahui.39   

Kata ”Syari’ah” hanya terdapat pada ayat  Makiyyah  ini. Ayat tersebut 

turun sebelum ayat-ayat tentang hukum, perundang-undangan (tasyri), dan yang 

berkaitan dengannya, yang mayoritas ayat-ayat tersebut adalah Madaniyah.  

Mahmud Syaltout mendefinisikan syariah "syari'at menurut  bahasa ialah : 

tempat yang didatangi atau ditujui oleh manusia dan binatang guna meminum air. 

                                                 
38 QS. Al- Ma’idah [5]:48. 
39 QS. Al-Jatsiyah [45]:18. 
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Menurut istilah, ialah : hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan buat 

hamba-Nya untuk diikuti, dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini kami 

maksudkan makna yang istilah. Kata syari'at tertuju kepada hukum yang 

didatangkan Al-Qur'an dan Rasul-Nya. Kemudian yang di ijma-i para sahabat, 

dari hukum-hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari Al-

Quran atau As –Sunnah. Kemudian hukum-hukum yang diisimbathkan dengan 

jalan ijtihad. Dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan peran tanam 

qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil".40 

Sedangkan, menurut Salam Madkur pengertian tasyri' ialah lafadl yang 

diambil dari kata syari'at yang dilarang maknanya di sisi orang Arab, ialah : jalan 

yang lurus dan yang di pergunakan oleh ahli fiqih Islam untuk nama bagi hukum-

hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya dan yang diungkapkan dengan 

perantaraan Rosul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik 

hukum-hukum itu berpautan dengan perbuatan, ataupun dengan aqidah 

(kepercayaan) maupun dengan akhlak budi pekerti. Dan dia dengan makna ini, 

dipetik kalimat tasyri' yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat 

aqidah-aqidah-Nya. Maka tasyri' menurut pengertian ini, ialah membuat undang-

undang, baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri' 

Samawi, ataupun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka yang dinamakan 

tasyri, wadl-i".41 

Konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan 

Islam sebagai suatu fungsi adalah konsep Syari’ah atau Syar’. Semula kata ini 
                                                 
40 Dikutip dari Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 

32. 
41 Ibid. 
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berarti jalan menuju ke sumber air yakni, jalan ke arah sumber pokok bagi 

kehidupan. Secara harfiah kata kerja syara’a berarti menandai atau 

menggambarkan jalan yang jelas menunju air. Dalam pemakaiannya yang bersifat 

religius, kata ini mempunyai arti jalan kehidupan yang baik yaitu nilai-nilai agama 

yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang 

diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan 

untuk mengarahkan kehidupan manusia. Syari’ah berbeda dari Sunnah dalam 

subyek. Subyek Sunnah membimbing melalui contoh yang aktual dan oleh sebab 

itu tindakkannya pun sama dengan yang mengikuti dan menerima contoh dari 

Sunnah, sementara subyek Syar’ menunjukkan atau menetapkan jalan tersebut dan 

oleh karena itu subyek Syar’ tidak lain adalah Tuhan – sumber nilai-nilai 

religius.42 

Arti Islam secara harfiyah adalah sejahtera, tunduk, damai. Begitu juga 

kata lain yang dikembangkan dari kata Islam, seperti, salam, silm. Itu sebabnya di 

antara doa berbunyi ”ya Tuhan, masukkan aku ke dalam surga darus salam 

(kawasan damai).” Lawan katanya  adalah darul harb, artinya kawasan perang. 

Dengan ini kita mengetahui bahwa secara normatif, misi Islam adalah 

menciptakan suasana damai.43 

Kata Islam, yang secara etimologis mempunyai konotasi inqiyat (tunduk) 

dan istislam li Allah (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut selanjutnya 

dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyariatkan Allah SWT kepada Nabi 

                                                 
42 Fazlur Rahman, Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, 2003, hlm. 140. 
43 Muh Zuhri, Syariat Islam Urgensi dan Konsekuensinya (dalam Gagasan Pemberlakuan Syariat 

Islam di Indonesia: Demensi Sosial Budaya , Jakarta: Nisita, 2003, hlm. 93).  
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Muhammad saw. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata Islam 

sebagaimana termaktub dalam firmannya: 

 

 

”...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai 

Islam itu jadi agama bagimu”.44 

Secara syar’i, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammah saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan 

penciptanya, dirinya sendiri, dan sesamanya. Hubungan manusia dengan 

penciptanya meliputu masalah akidah dan ibadah; hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri meliputi akhlak, makanan, dan pakaian; hubungan manusia dengan 

sesamanya meliputi muamalat dan persaksian.45 

Dengan demikian, syariat Islam merupakan ketentuan dan hukum yang 

diterapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-

Nya, Muhammas saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 

dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Artinya cakupan syariat Islam 

meliputi akidah dan syariat. Dengan kata lain, syariat Islam bukan hanya 

mengatur aktivitasf fisik manusia (af’al al-jawarih), tetapi juga mengatur seluruh 

aktivitas hati manusia (af’al al-qalb) yang biasa disebut dengan akidah Islam. 

Karena itu, syariat Islam tidak dapat dipresentasikan oleh sekedar sebagian 

                                                 
44 QS. Al-Maaidah [5]: 3. 
45 An-Nabhani, Nizam al-Islam, Mansyurat Hizb at-Tahrir: Beirut, 2001, hlm. 69. 
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ketentuan Islam dalam masalah hudud saja (seperti hukum rajam, hukum potong 

tangan, dan sebagainya). 

b. ruang lingkup syariat Islam 

Dengan definisi syariat Islam baik secara etimologis maupun terminologis 

syar’i di atas, menunjukkan bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh 

ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau sistem 

kehidupan yang menjadi turunannya. 

Akidah Islam adalah keimanan kepada Allah dan para malaikat-Nya, pada 

kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, serta pada hari Akhir dan takdir, yang 

baik dan buruknya berasal dari Allah semata.46 Akidah Islam juga meliputi 

keimanan pada adanya surga dan neraka serta seluruh perkara yang berkaitan 

dengan masalah itu. Demikian juga dengan hal-hal ghaib dan apa saja yang tidak 

bisa dijangkau oleh indera yang berkaitan dengannya.47 Akidah Islam merupakan 

pemikiran yang sangat mendasar (fikr asasi). Ia mampu memecahkan secara sahih 

problem mendasar manusia di seputar: dari mana manusia berasal; untuk apa 

manusia ada; dan mau ke mana manusia setelah mati.48 Artinya, akidah Islam 

merupakan pemikiran yang menyeluruh (fikrah kulliyyah) yang menjadi sumber 

dari pemikiran cabang. Ia adalah pemikiran mendasar yang membahas persoalan 

di seputar: alam semesta, manusia, dan kehidupan; eksistensi Pencipta dan Hari 

Akhir; hubungan alam, manusia, dan kehidupan dengan pencipta dan Hari Akhir. 

Dalam konteks manusia, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dirinya 

sebagai hamba dengan Allah yang harus tunduk pada syariat-Nya. Sebab, syariat 
                                                 
46 An-Nabhani, as-Syakhsiyah al-Islamiyyah, juz I, Beirut: Dar al-Ummah, 1997, hlm. 29. 
47 Ibid., hlm.191-192. 
48 Muhammad Ismail, al-Fikr al-Islami, Beirut: Maktabah al-Wa’ie, 1958, hlm. 9-10. 
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Allah merupakan standar akuntabilitas bagi seluruh aktivitas manusia di hadapan-

Nya.49 

Peraturan dan sistem kehidupan Islam merupakan kumpulan ketentuan 

yang mengatur seluruh urusan manusia; baik yang berkaitan dengan ubudiyah, 

akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian.50 Syariat Islam juga 

meliputi keyakinan spiritual dan ideologi politik. Spiritualisme Islam telah 

membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya yang terangkum dalam 

akidah dan ubudiyah; membahas pahala dan dosa manusia; serta membahas 

seluruh urusan keakhiratan manusia seperti surga dan neraka. Sebaliknya ideologi 

politik Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya; baik 

menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik 

luar negeri, dan sebagainya.51 

c. sumber-sumber syariat Islam 

Syariat Islam mempunyai satu unit sumber yang tidak dapat dipisahkan: 

Wahyu Illahi. Wahyu Ilahi memiliki dua bentuk: pertama, wahyu yang jika 

dibaca bernilai ibadah (matluww), yaitu Al-Quran. Kedua, wahyu yang jika dibaca 

tidak bernilai ibadah (ghair matluww), yaitu Sunnah Nabi.52 

1). al-Quran 

Salah satu karunia teragung yang diberikan Allah SWT. Kepada kaum 

Muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama syariat yang 

                                                 
49 An-Nabhani, Op. Cit,, hlm. 191. 
50 Ibid., hlm. 192. 
51 An-Nabhani, Nizam al-Islam, Op. Cit., hlm. 24. 
52 Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm.43. 
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mengandung firman-firman Allah yang terakhir. Al-Quran terbebas dari 

perubahan, pemalsuan, penambahan, dan pengurangan, dan tidak akan dicemari 

oleh kebatilan. Sebab, Al-Quran senantiasa terpatri dalam hati, tertulis pada 

mushaf-mushaf, dibaca oleh lisan-lisan, diperdengarkan di masjid-masjid, 

sekolahan-sekolahan, rumah-rumah, dan dihormati dengan beragam cara. Ia 

senantiasa terpelihara seperti ketika pertama kali diturunkan oleh Allah SWT ke 

dalam hati para sahabat-nya, dan diterima oleh berbagai generasi setelahnya.53 

2). al-Sunnah an-Nabawiyyah 

Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. 

Jika Al-Quran sumber pertama syariat Islam, Sunnah adalah sumber kedua. 

Sunnah adalah penjelasan teoritis ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan 

dustur (kitab undang-undang suci) kaum muslim yang berisi pokok-pokok dan 

dasar-dasar ketuhanan yang membimbing dan menunjukkan mereka kejalan yang 

lurus. Sedangkan, sunnah adalah manhaj nabawi (pola hidup kenabian) yang 

merinci hal-hal global, memilah yang masih umum, dan membatasi yang masih 

luas dalam Al-Quran. Sunnah memberikan gambaran praktis seluruh perilaku dan 

perjalanan hidup Rasulullah.54 

3). sumber-sumber syariat yang lain 

Syariat memiliki sumber-sumber lain, meskipun semuanya bertumpu 

kepada kedua sumber pokok syariat: Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain Al-Quran 

dan Al-Sunnah, ada sumber lain yang dikategorikan sebagai sumber pokok dan 

ada ada yang sebagai sumber tambahan; sebagiannya disepakai dan yang lain 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibid. hlm. 53. 
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diperselisihkan. Ada dua sumber syariat yang sering dihubungkan dengan Al-

Quran dan Al-Sunnah: Ijmak dan Qiyas. Keduanya sering dijadikan pegangan 

oleh mayoritas ulama. Adapun sumber-sumber tambahan yang sering 

diperselisihkan oleh kalangan ahli fiqih yang radikal maupun moderat adalah 

istishlah (maslahat yang sesuai dengan tujuaan syariat), istihsan (sesuatu yang 

dianggap baik atau ihsan oleh dalil yang lebih kuat), istishab (memberlakukan 

hukum yang lampau karena masih diperlukaan), ’urf (adat istiadat), syar’u man 

qoblana (syariat sebelum Islam), ucapan sahabat, dan lainnya.55 

d. kesempurnaan Syariat 

Syariat Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT. Karena, ia adalah 

syariat yang paling terakhir yang diturunkan ke muka bumi. Dan setelahnya, tidak 

tidak akan ada syariat lain yang dapat mengisi kekurangan atau kelemahannya. 

Ulama bahasa Arab dan bahasa Al-Quran mengatakan bahwa kesempurnaan 

sesuatu adalah tercapainya tujuan darinya. Dan orang yang sempurna adalah orang 

yang dapat mencapai tujuannya. Maka sempurnanya syariat adalah tercapainya 

tujuan diturunkannya syariat.  

Tujuan-tujuan ini seluruhnya dapat diringkas dalam redaksi berikut ini. 

Yaitu, agar manusia yang diberikan kemuliaan dan kelebihan atas sekalian 

makhluk oleh Allah SWT itu. Yaitu, sebagai penyembah Rabbnya, beriman, 

melakukan amal shalih, mempersiapkan diri untuk akhiratnya dan mengharapkan 

rahmat Rabbnya. 

                                                 
55 Ibid., hlm. 58. 
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Untuk mewujudkan tujuan itu, syariat Islam dijelaskan lebih lanjut dan 

sesuai dengan pendalaman terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama. 

Mereka mengatakan bahwa tujuan-tujuan Syariat adalah sebagai berikut : 

1). Memelihara jiwa manusia. Yaitu, agar jiwa itu tidak dirampas dan tidak 

diberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. 

2). Memelihara agama. Yaitu, dengan menyembah Allah SWT sesuai dengan apa 

yang disyariatkan Allah SWT. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan tidak 

ada perubahan atas apa yang diturunkan oleh Allah SWT. 

3). Memelihara akal. Yaitu, dengan mengharamkan seluruh yang mengganggu 

atau menghilangkan akal itu. Seperti khamr dan minuman keras lainnya yang 

menyebabkan hilangnya akal sementara atau seterusnya. 

4). Memelihara keturunan dan jenis manusia. Yaitu, dengan mengharamkan 

perzinaan, homoseksual, dan sebagainya. Karena, zina akan membawa kepada 

tercampurnya nasab dan menyebabkan seseorang tidak mengakui anak-

anaknya. Dengan demikian, hal itu akan menyebabkan terputusnya nasab 

manusia. 

5). Menjaga harta. Yaitu, dengan mengharamkan mencuri mata pencarian dari 

usaha yang haram, memberikan hukuman bagi orang yang mencuri atau 

merampas harta orang lain, serta memberikan batasan ke mana harta itu akan 

dibelanjakan.56 

Allah SWT berfirman: 

 
                                                 
56 Ali Abdul Halim Mahmud, Fikih Responsibilitas; Tanggungjawab Muslim dalam Islam (Fiqh 

al-Masuliyyah fie al-Islam) diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf  Wijaya, 
Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 39-40. 
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”...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku 

ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.57 

Kesempurnaan ini menjadikan syariat sebagai sumber yang paling valid 

untuk memberikan aturan bagi manusia. Dan, membuat manusia menerima secara 

senang hati dan tenang terhadap semua yang diperintahkan dan dilarang baginya, 

atau apa yang diperintahkan untuk disenangi dan apa yang diperintahkan untuk 

dibenci. Serta menjadikan responsibilitas yang dipikulkan ke atas pundak orang 

mukallaf oleh syariat itu akan dijadikan secara sempurna. 

Resposibilitas yang timbul dari kesempurnaan syariat dan kelengkapannya 

mewajibkan kepada individu muslim untuk menjalankan seluruh aturan yang 

ingin menggantikan kedudukan syariat itu, betapapun canggihnya manhaj dan 

sistem yang diinginkan atau direncanakan untuk menggantikan syariat itu. Dan 

meskipun sistem lain itu dihiasi dengan simbol dan semboyan yang muluk, namun 

biasanya nama itu hanyalah tipuan terhadap isi, hakekat, dan tujuan yang 

sebenarnya, yaitu yang buruk. Karena sistem yang lain itu, di samping sifat 

kekurangsempurnaannya, juga ia tidak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi suatu kelompok, kelas, penguasa, atau keluarga tertentu.58 

e. perbedaan antara syariat dan undang-undang 

                                                 
57 QS. Al-Maaidah [5]: 3. 
58 Ali Abdul Halim Mahmud, Op. Cit., hlm. 40-41. 
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 Pakar fiqih dan perundang undangan Al-Syahid Abd Al-Qadir Audah 

berkata:59 

”Undang-undang (qanun) pada awalnya tumbuh dalam satu 
komunitas masyarakat yang diatur oleh aturan-aturan tertentu, 
lalu berkembang seiring dengan perkembangan komunitas 
tersebut. Teori-teori tentang undang-undang terus bermunculan 
ketika kebutuhan-kebutuhan komunitas bertambah dan beragam, 
atau mengalami kemajuan dalam bidang pemikiran, ilmu 
pengetahuan, dan peradaban.  Undang-undang ibarat bayi lemah 
yang lahir kemudian berangsur tumbuh dan mencapai 
kedewasaan. Pertumbuhan dan dan perkembangannya semakin 
pesat apabila masyarakat mengalami perubahan atau 
perkembangan yang cepat. Sebaliknya, pertumbuhan dan 
perkembangannya semakin lamban apabila masyarakat stagnan. 
Oleh karena itu, masyarakat adalah pencipta dan pembentuk 
undang-undang yang mengatur dan mengorganisasi kebutuhan 
dan kehidupannya. Pasang surut undang-undang akan sangat 
bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan masyarakat itu 
sendiri”. 
 
Ketika mengomentari sejarah undang-undang, para pakar hukum Islam 

sepakat bahwa: 

”Undang-undang mulai terbentuk sejak terwujudnya sebuah 
keluarga atau terbentuknya sebuah kabilah. Istilah kepala 
keluarga dan kepala kabilah menunjukkan adanya undang-undang 
keluarga dan kabilah. Undang-undang mulai tumbuh dan 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat hingga 
terbentuk sebuah negara. Kebiasaan atau adat istiadat masing-
masing keluarga dan kabilah berbeda. Ketika sebuah negara 
terbentuk, yang pertama kali dilakukan adalah upaya untuk 
menyatukan adat dan istiadat yang berbeda itu, kemudian 
menjadikan undang-undang baku bagi seluruh individu, keluarga, 
dan kabilah yang ada dibawah kekuasaan negara itu. Undang-
undang setiap negara beragam. Keanekaragaman ini mendorong 
undang-undang memasuki tahap akhir perkembangannya di 
penghujung abad ke-18 seiring dengan perkembangan teori-teori 
filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu sosial. Sejak saat itu 
sampai kini undang-undang mengalami kemajuan pesat karena 
dibangun di atas landasan teori yang tidak pernah ada pada 
zaman sebelumnya. Landasan-landasan teori modern tersebut 

                                                 
59 Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm.30-31.  
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adalah keadilan, persamaan hak, dan nilai-nilai kemanusiaan. 
Teori-teori tersebut disempurnakan ke dalam kesatuan konsep 
undang-undang yang direalisasikan banyak negara di dunia yang 
penafsiraan dan perinciannya diatur oleh negara-negara 
bersangkutan sesuai dengan keragaman undang-undang negara 
masing-masing”.60 
 
Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang perbedaan pokok antara syariat dan 

undang-undang sebagai berikut:61 

1). Undang-undang mempunyai tiga perbedaan pokok. Islam adalah ciptaan 

Allah Swt, syariat dan undang-undang akan menampakkan kelebihan dan 

kekurangan penciptanya. Sebagai ciptaan manusia, undang-undang 

menampakkan kekurangan, kelemahan, dan kepicikan manusia. Oleh 

karena itu, undang-undang sangat mungkin mengalami perubahan dan 

pergantian. Dengan istilah lain, akan berkembang seiring perkembangan 

masyarakat sampai tahap yang tidak pernah terjadi atau ada persoalan-

persoalan yang tidak dapat diteorikan. Undang-undang tidak akan pernah 

mencapai tahap sempurna karena penciptanya pun tidak sempurna dan 

tidak akan mungkin menjangkau persoalan-persoalan yang akan terjadi 

walaupun mampu menjangkau persoalan-persoalan yang sedang terjadi. 

Sebaliknya, syariat diciptakan oleh Allah swt. Dan akan 

menampakkan kekuasaan kesempurnaan keagungan dan ke-Mahatahuan 

Penciptanya. Tentang persoalan yang sedang dan akan terjadi. Oleh karena 

itu, Allah yang Maha Mengetahui menciptakan syariat yang mencakup 

segala persoalan yang sedang dan akan terjadi seiring dengan ilmu-Nya 

                                                 
60 Ibid., hlm.31-32. 
61 Ibid., hlm. 34-41. 
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yang meliputi segala sesuatu. Allah Swt telah menetapkan tidak adanya 

perubahan atau pergantian pada syariat sebagaimana firman-Nya, Tidak 

ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah (QS Yunus : 

(10):64). Syariat tidak memerlukan perubahan dan pergantian sekalipun 

tempat, waktu, dan kondisi manusia telah berubah.  

2). Undang-undang adalah implementasi kaidah-kaidah sementara yang 

dibentuk masyarakat untuk mengatur kehidupan dan kebutuhan mereka. 

Undang-undang merupakan kaidah-kaidah yang dianggap kuno oleh 

masyarakat baru, atau hanya berlaku untuk satu kurun tertentu dan tidak 

berlaku lagi untuk generasi selanjutnya. Undang-undang tidak mengalami 

perubahan secepat perubahan masyarakat. Undang-undang adalah kaidah-

kaidah sementara yang dibuat untuk masyarakat tertentu dan mesti diubah 

dan diganti seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam 

masyarakat. 

Adapun syariat Islam adalah kaidah-kaidah baku yang diciptakan 

Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, syariat 

selaras dengan undang-undang karena sama-sama dibuat untuk mengatur 

kehidupan masyarakat. Syariat Islam berbeda dengan undang-undang 

karena kaidah-kaidahnya bersifat baku dan tidak mengalami perubahan 

dan pergantian. Inilah keistimewaan syariat yang dapat dijelaskan dengan 

logika sebagai berikut:  



 37 

a). Kaidah-kaidah dan nas-nas syariat Islam sangat luas dan luwes 

sehingga mencakup ragam kebutuhan dan perkembangan masyarakat 

diberbagai zaman. 

b). Kaidah-kaidah dan nas-nas syariat Islam lebih unggul daripada undang-

undang karena tidak mungkin dianggap kuno dan klasik atau hanya 

berlaku untuk suatu masyarakat.  

Dua logika di atas cukup menjadi argumentasi logis bagi 

keunggulan syariat Islam. Bahkan menjadi keistimewaan utama syariat 

Islam dibandingkan syariat langit dan bumi lainnya. Kaidah-kaidah dan 

nas-nas syariat Islam sangat luas dan luwes tanpa batas dan memiliki 

keunggulan yang tidak bisa diungguli oleh kaidah lainnya. Syariat Islam 

telah berlaku selama tiga belas abad. Selama kurun itu banyak terjadi 

perubahan dan perkembangan pemikiran, pandangan, dan kebudayaan 

masyarakat. Disiplin ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan ilmiah 

juga bermunculan dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Sebaliknya, 

kaidah-kaidah dan teks-teks perundang-undangan mengalami banyak 

perubahan seiring situasi dan kondisi baru. Dan, tidak ada korelasi 

penerapan kaidah-kaidah perundang-undangan pada masa sekaranag dan 

penerapannya pada masa lampau. Berdasarkan fakta tersebut, syariat Islam 

tidak mengalami perubahan dan pergantian sedikitpun. Bahkan, kaidah-

kaidah dan teks-teks syariat Islam dianggap paling unggul dan layak untuk 

mengatur kehidupan masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga 

watak mereka dan menjamin kemanan dan ketentraman.   
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3). Masyarakat merupakan pembentuk undang-undang dengan beragam adat 

istiadat, kebudayaan, dan latar belakang sejarah mereka. Prinsip 

pembentukan undang-undang adalah untuk mengatur kehidupan 

masyarakat, bukan untuk membimbing masyarakat. Oleh karena itu, 

undang-undang lahir belakangan dan mengikuti perkembangan 

masyarakat. Undang-undang adalah produk masyarakat dan tidak 

dirancang untuk membimbing mereka.  

Sejak semula yang menjadi prinsip undang-undang adalah 

mengatur kehidupan masyarakat. Di masa transisi, prinsip tersebut 

kemudian dilanggar atas dasar pembatasan, setelah perang dunia pertama, 

negara-negara yang mengaku negara maju menggunakan undang-undang 

untuk mengarahkan bangsa-bangsa untuk meraih tujuan-tujuan dan 

kepentingan-kepentingan tertentu. Negara pertama yang melakukan hal 

tersebut adalah Uni Soviet dan Turki lalu diikuti oleh negara Fasis, Italia, 

dan Nazi, Jerman dan ditiru oleh bangsa-bangsa lain, sehingga tujuan 

undang-undang adalah mengatur masyarakat dan mengarahkannya sesuai 

dengan selera penguasa. 

Sebagaimana diketahui, syariat Islam bukan merupakan produk 

masyarakat. Syariat Islam bukan puncak dari perkembangan dan prilaku 

masyarakat sebagaimana yang terjadi pada undang-undang. Syariat Islam 

merupakan ciptaan Allah yang dirancang sangat teliti untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dunia. Jika syariat bukan produk masyarakat, 

sejatinya masyarakat diarahkan oleh syariat. Prinsip syariat Islam bukan 
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hanya mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana undang-undang, 

melainkan juga membentuk pribadi masyarakat yang baik dan 

menciptakan negara dan tatanan dunia ideal. Oleh karena itu, teks-teks 

syariat sejak diturunkan sampai sekarang mengungguli seluruh konsep 

undang-undang semua bangsa di dunia.  

Syariat Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak dikenal oleh 

masyarakat non-muslim kecuali setelah melalui proses yang lama dalam 

memahamaninya. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan langsung 

syariat-Nya dan menurunkannya kepada Muhammad SAW. Sebagai 

konsep utuh untuk membimbing masyarakat kepada ketaatan dan 

keunggulan citra manusia. 

4. Islam dan Kaum Terpelajar (Mahasiswa) 

Islam bukanlah sekedar agama yang hanya menyangkut kehidupan pribadi 

manusia. Lebih dari itu, Islam adalah cara hidup total yang menyangkut seluruh 

sisi kehidupan manusia. Karena sifatnya yang symuliyah62 (universal), Islam 

menjadi sebuah keyakinan sekaligus sebuah identitas, ideologi sekaligus aksi. 

Bahkan lebih jauh lagi, Islam merupakan suatu kesatuan organik dengan 

kehidupan para pemeluknya. 

Sebagi sebuah ideologi, Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi para 

penganutnya, terutama sekali dalam menghadapi realitas. Dalam hal ini, 

sebagaimana yang dikatakan Berger Agama memberi legitimasi bagi penganutnya 

                                                 
62 salah satu karakteristik dasar Islam adalah sifatnya yang universal (syamil). Hal ini dikarenakan 

sifat dan karakter ajarannya yang membicarakan secara detail setiap aspek kehidupan manusia, 
dari hal-hal pribadi (personal) hingga hal-hal komunal (kemasyarakatan). Lebih lanjut lihat 
Sayid Qutb, Ciri Khusus Citra Islam dan Landasan Dasarnya, Bandung: Al-Maarif 1988) hlm. 
133-170. 
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secara efektif, karena ia mengkonstruksi realitas yang sering tidak menentu 

dengan mengaitkannya dengan realitas tertinggi.63 Tidak hanya sekedar sebagai 

sebuah mekanisme anti–chaos atau sebagai sebuah alat untuk mempertahankan 

stabilitas tatanan sosial, tetapi sekaligus menjadi alat analisis terhadap berbagai 

fakta sosial dan peristiwa-peristiwa yang ditemukan oleh penganutnya dalam 

kurun kehidupan mereka.64 

Islam adalah energi yang dinamis di dalam tubuh umatnya, baik ketika ia 

mengalami masa-masa kegemilangan hingga di masa di mana ia mengalami 

kemunduran dalam lapangan peradaban dan kebudayaan manusia. Islam 

mendorong umatnya untuk secara terus-menerus merealisasikan doktrin-doktrin 

keagamaanya ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan menganggap proses 

perealisasian itu sebagai konsekuensi iman. Bagi seorang muslim, iman adalah 

sebuah keyakinan yang mengandung konsekuensi tindakan.65 Sikap iman yang 

benar hanya bisa dibuktikan ketika sikap tersebut dirubah menjadi serangkaian 

tindakan sesuai dengan tuntutan keyakinan itu. Dalam keyakinan teologis kaum 

Sunni, yang mayoritas dianut oleh umat Islam, iman tidak boleh menafikan 

tindakan. Jika seseorang mengaku beriman seraya menganggap dirinya tidaklah 

memiliki tanggung jawab praktis (amaliyah) terhadap pernyataan itu, maka ia 

disebut kaum murjiah.66 

                                                 
63 P.L Berger, The Sacred Canopy, New York: Anchor Books, 1969, hlm. 98-99. 
64 Andi Rahmat dan Muhammad Najib, Op. Cit., hlm. 34. 
65 Ash-Shabuni, Risalah fie I’tiqadi Ahli Sunnah wa Ashaabi Hadits wa Aimmah, Darussalafiyah, 

1998, hlm. 67-71. 
66 Kaum murjiah dinisbatkan kepada suatu pandangan yang menganggap bahwa iman tidak 

mensyaratkan amal. Iman adalaah hal tersendiri sebagaimana amal juga merupakan haltersendiri 
pula. Konsekuensinya, bagi kaum murjiah, iman pada setiap orang itu pada dasarnya sama, 
karena itu adalah mungkin bagi seorang untuk mengaku beriman dan pada saat yang sama 
mengingkari konsekuensi dari pengakuan iamannyaa itu, yakni kewajibannya untuk tunduk dan 
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Dalam menggambarkan bagaimana hubungan yang kuat antara keyakinan 

dan kewajiban untuk merealisasikan keyakinan itu dalam wujud nyata kehidupan 

praktis masyarakat, Imam Hasan Al-Banna, seorang pembaharu (mujaddid) Islam 

terkemuka abad ke-20, pendiri Ikhwanul Muslimin, mengatakan bahwa iman 

tidak mempunyai arti bila tidak disertai dengan amal. Aqidah tidak akan memberi 

faedah bila tidak mendorong penganutnya untuk berbuat dan berkorban demi 

menjelmakannya menjadi kenyataan.67  

Doktrin teologis seperti ini pada gilirannya mendorong umat Islam untuk 

secara terus menerus bergumul dengan seluruh relitas kehidupan, dalam setiap 

kondisi dan situasi apapun. Dorongan yang timbul akibat dari penghayatan ajaran 

Quran semacam ini, yang ditaati secara penuh oleh suatu umat, menciptakan hasil 

yang sangat luar biasa.68 Hasil itu, antara lain, berupa suatu kesadaran beragama 

yang terus menerus diperbaharui dan memberi pengaruh yang mendalam dalam 

setiap dimensi kehidupan umat Islam, hingga saat ini.69 Suatu kesadaran yang 

ditafsirkan secara unik untuk menghadapi realitas yang berubah ubah, tanpa 

menimbulkan efek reduktif terhadap ciri khususnya yang paling fundamental. 

Kesadaran yang juga secara serentak mempertahankan Islam, sebagai sebuah 

agama dalam posisi sentralnya dalam memberikan identitas dan legitimasi bagi 

umat Islam di berbagai penjuru dunia. 

                                                                                                                                      
mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya lihat Abdullah bin Abdul Hadi Al-Mishri, Manhaj dan 
Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah; Menurut Pandangan Ulama Salaf, Jakarta: GIP, 1994, hlm. 
130-133. 

67 Hasan Al-Banna, Op. Cit, hlm. 35. 
68 Marshall G. Hodgson, The Islamic Heritage and The Modern Con-science, dalam The Ventur of 

Islam,  Vol. 3, Chicago: The University of Chicagi Press, 1974, hlm. 411. 
69 Ibid., hlm. 413. 
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Pemuda adalah kelompok masyarakat yang paling dinamis. Al-Quran 

memiliki banyak sekali pengandaian untuk menggambarkan protipe-protipe ideal 

dari pemuda yang memiliki perhatian penuh terhadap problematika 

masyarakatnya. Firman Allah: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan 
yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda 
kekuasaan Kami yang mengherankan?. Ingatlah tatkala pemuda-
pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka 
berdoa: “Wahai Tuhan kami berilah rahmat kepada kami dari 
sisi-Muhammad dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang 
lurus dalam urusan kami (ini). Maka Kami tutup teling mereka 
beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka 
agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu 
yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereeka 
tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu 
(Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu 
pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami 
tambahkan mereeka petunjuk. Dan Kami telah meneguhkan hati 
mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkataa, “Tuhan 
Kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak 
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menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian 
telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”.70 
 
Dalam Islam, pemuda dianggap memiliki peran sangat penting untuk 

memobilisasikan kesadaran masyarakatnya. Sejak dulu hingga sekarang pemuda 

merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitaan, pemuda merupakan 

rahasia kekuatannya. Dalam setiap fikrah (pemikiran), pemuda adalah pengibar 

panji-panjinya.71 

Dalam catatan sejarah, bagian terbesar dari kelompok pertama yang 

menerima ajaran Rasulullah SAW terdiri dari para pemuda. Kader-kader mukmin 

yang digembleng oleh Rasulullah SAW di Darul Arqam adalah pemuda. Yang 

paling tertua di antara mereka adalah Abu Bakar, yang usianya tiga tahun lebih 

muda dari Rasulullah SAW.72 Dari sudut ini dapat dlihat betapa kehadiran 

pemuda sebagai penggerak perubahan di dalam masyarakat merupakan hal yang 

sangat mendasar dalam Islam. Hal ini tidak hanya sekedar sebuah tuntutan yang 

semata-mata bersifat sosiologis. Lebih dari pada itu, hal ini memiliki landasan 

ideologis yang sangat kuat.73 

Tidak hanya sekedar memiliki peran untuk memobilisasikan kesadaran 

umat saja. Pemuda juga dianggap memiliki kemampuan dan tanggung jawab 

untuk menghadapi krisis yang melanda masyarakatnya. Ia berfungsi sebagai unsur 

                                                 
70 QS. Al-Kahfi [18]:9-14 
71 Hasan Al-Banna, Op. Cit, hlm. 154. 
72 Mustafa As-Siba’I, As-Sirah an-Nabawiyah, hlm. 82. sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah 

Nasih ‘Ulwan, Pesan Kepada Pemuda Islam, Jakarta: GIP, 1994, hlm 16. 
73 Ibid., hlm. 11-12. 
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perubah masyarakat (Anasirut Taghyir), pembaharu umat (Tajdidul Ummah), dan 

faktor penting dalam Usaha perbaikan umat ( Islahul Ummah).74 

Sebagai unsur perubahan masyarakat, Islam mendorong para pemuda, 

khususnya kaum terpelajarnya untuk senantiasa berani melakukan terobosan-

terobosan yang diperlukan bagi masyarakatnya dalam rangka mencegah 

masyarakat tersebut dari stagnasi dan dekadensi. Untuk itu di dalam Al-Quran di 

temukan ayat yang memberi peringatan dini kepada kelompok ini untuk tidak 

mensia-siakan fungsi dan peranannya. Allah berfirman: 

 

 

 

 

 

 
“Hai orang-orang yang beriman barangsiapa di antara kalian 
yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereeka dan 
mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap 
orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang 
kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada 
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-
Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas 
Pemberian-Nya lagi maha mengetahui”.75 

 
Ayat ini memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara stagnasi dan 

dekadensi suatu masyarakat dengan kemungkinan lahirnya generasi baru dalam 

masyarakat itu, yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang dianggap akan mampu 

                                                 
74 Andi Rahmat dan Muhammad Najib, Op. Cit., hlm. 39. 
75 QS. Al-Maidah [5]: 54 
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mengakhiri stagnasi dan dekadensi. Jadi, jika terjadi krisis di dalam masyarakat 

dan masyarakat tersebut menghindarkan diri dari usaha untuk melakukan 

perubahan, sudah merupakan sunnatullah pula bagi lahirnya generasi yang akan 

mengambil inisiatif perubahan. 

 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai gerakan banyak sekali dilakukan, terutama mengenai 

gerakan-gerakan Islam yang dianggap fundamentalis. Faksi Abdullah Sungkar 

dalam Gerakan NII Era Orde Baru, adalah tesis dari Muh. Nursalim. Tesis 

tersebut mengkaji tentang sejauh mana peran Abdullah Sungkar dalam 

membangun dan menumbuhkan embrio NII.  

Taufiq Nugraha telah melakukan penelitian dengan tema “Majlis 

Mujahidin, Fundamentalisme Islam Indonesia yang Disalah Mengertikan”. 

Dalam penelitiannya Nugraha menjelaskan bahwa corak keislaman yang dibawa 

oleh Majlis Mujahidin termasuk kategori Islam fundamentalisme. 

Satu penelitian yang telah diselesaikan oleh Hakam Faruq “Islam 

Fundamentalisme Sebagai Fenomena Ideologis-Politis; Studi Terhadap Gerakan 

Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS)” mengungkapkan bagaimana corak 

ideologi gerakan Front Pemuda Islam Surakarta dan bagaimana hakekat  

perjuangan gerakan tersebut. Dalam akhir dari latar belakang masalah, Hakam 

mengungkapkan juga bahwa gerakan FPIS ingin mengembalikan perilaku umat 

yang sudah banyak menyimpang dari doktrin ajaran. Selanjutnya, FPIS bersama-

sama dengan elemen Islam lain di Surakarta bergerak untuk mewujudkan tatanan 
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kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits (Syariat Islam). Islam 

sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan problem kehidupan ini. 

Penelitian-penelitian di atas lebih menekankan pada aspek gerakan yang 

bersifat fundamental dan penelitian hanya terfokos pada obyek ormas non-

kemahasiswaan. Dengan demikian penelitian yang bertemakan gerakan 

mahasiswa Islam yang penekanannya pada issue penerapan syariat Islam di 

Indonesia masih sangat relevan atau bahkan mungkin belum pernah ada penelitian 

semisal. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan dalam suasana wajar 

dan alamiah dalam berbagai konsep dan teori yang dikembangkan berdasarkan 

kondisi atau kenyataan di lapangan.76  

Sutopo mengatakan bahwa bentuk penelitian kualitatif akan mampu 

menangkap berbagai informasi kualitatif dengan diskripsi yang penuh nuansa, 

yang lebih berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekwensi 

dalam bentuk angka.77 

                                                 
76 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitan Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, 

hlm. 3. 
77 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif; Metodologi Penelitian untuk Iilmu-ilmu Sosial dan 

Budaya, Surakarta: UNS, 1996, hlm. 15. 



 47 

Pendekatan deskriptif menurut Arikunta pada umumnya merupakan 

penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak diperlukan 

rumusan hipotesis.78 

Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat eksploratif yang bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu. Atas dasar itu penelitian 

ini berusaha menemukan berbagai pandangan gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim Indonesia (KAMMI) Surakarta terhadap penerapan syariat Islam di 

Indonesia. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KAMMI daerah (KAMDA) Surakarta. Obyek 

penelitian difokuskan kepada siapa saja yang masih aktif dalam gerakan KAMMI 

(aktivis KAMMI) atau yang pernah aktif di KAMMI (mantan aktivis KAMMI). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari; interview 

atau wawancara, dokumentasi, dan observasi.  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lincoln 

dan Guba wawancara dimaksudkan untuk mengkontruksikan mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-

lain. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya-

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan 

penyelidikan.79 

                                                 
78 Suharsimi Arikunta, Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek, Jakarta: Rieneka Cipta, 

1998, hlm. 245. 
79 Lexy J. Moeleong, Op. Cit., hlm. 135. 
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Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan klsifikasi bahan 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik yang bersumber 

dokumen maupun buku-buku laporan, Koran, majalah dan buku referensi.80 

Dokumentasi penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.81 Sehingga dapat 

dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumentasi adalah cara mengumpulkan bukti atau 

keterangan yang berupa tulisan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian. 

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional 

mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.82 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotetis kerja seperti yang disarankan oleh data.83 

Bodgan dan Biklen mendefinisikan bahwa analisis data merupakan proses 

pelacakan dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

                                                 
80 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung; 

Tarsito, 1994, Hlm. 66. 
81 Suharsimi Arikunta, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Bina Aksara, 1996, hlm. 149. 
82 Zainal Arifin, Menyusun Perangkat Pembelajaran, Bandung: Remaja Karya, 1988, hlm. 49. 
83 Lexy J. Moeleong, Op. Cit., hlm. 103. 
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terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang 

lain.84 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, sehingga data 

yang disajikan adalah data yang berbentuk verbal bukan dalam bentuk angka. 

Data dalam bentuk verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud 

yang sama, atau sebaliknya; sering muncul dalam kalimat panjang lebar, yang lain 

singkat sehingga perlu dilacak kembali maksudnya dan banyak lagi ragamnya. 

Data kata verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan 

sistematis.85 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 

bab-bab dan sub-bab sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II. Gerakan Mahasiswa Muslim dan Syariat Islam: Gerakan 

Mahasiswa Islam, Islam Sebagai Pandangan Hidup, Penegakan 

Syariat Islam di Indonesia. 

Bab III. KAMMI Bergerak Untuk Islam: Gagasan pembentukan 

KAMMI,  visi dan misi KAMMI, Ideologi dan paradigma gerakan 

KAMMI. 
                                                 
84 Arifin Imron, Penelitian Kualitatif; Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan, Malang: 

Kalimasahada Press, 1996, hlm. 84. 
85 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm. 44 
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Bab IV. KAMMI dan Issue Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia: 

Profil KAMMI Surakarta, KAMMI memandang persoalan bangsa, 

KAMMI beraksi menuntut perubahan, dan formalisasi syariat 

Islam di Indonesia menurut KAMMI. 

Bab V. Penutup: Kesimpulan dan saran-saran.  
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