
 اهلل
 

دحمّ م  
 
 

ةبحاصلا  
 
 
 

SERI III PENDIDIKAN ASWAJA DAN KE-PUI-AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian, Dasar, Sumber, Tokoh, Pokok-Pokok 

Ajaran, Sejarah, dan lain-lain Ahli Sunnah Wal 
Jama’ah (Aswaja) 

 
 

 

Munandi Shaleh 
 
 
 
 

 

Charta Cendekia Institut 
2019 M/1441 H 



 اهلل
 

دحمّ م  
 
 

ةبحاصلا  
 
 

 

MENGENAL TENTANG ASWAJA (AHLI SUNNAH 
WAL JAMA’AH) : Pengertian, Dasar, Sumber, Tokoh, 
Pokok-Pokok Ajaran, Sejarah, dan lain-lain Ahli 
Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) 

 

Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWAJA) adalah sebuah 
paham yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW beserta 
para shahabat-shahabatnya dalam bidang Aqidah, Syari’ah dan 
Tasawwuf yang panduannya secara mu’tabar dan mudawwan 
dalam bidang : 

 

1. Aqidah ditadwin (dikodifikasi) awal mulanya oleh Abu 
Hasan al-Asy’ari (Lahir di Basrah pada tahun 260 H/873 M 
dan wafat di Basrah pula tahun 324 H/935 M dalam usia 64 
tahun) yang waktunya bersamaan melakukan kodifikasi 
dengan Abu Manshur al-Maturidi (Lahir sekitar tahun 238 
H/852 M dan wafat pada tahun 333 H/944 M di Desa 
Maturidi Samarkand Rusia); 
 

2. Syari’ah yang tergabung kedalam 4 (empat) Madzhab Ulama 
Fiqh, yaitu Madzhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu 
Hanifah bin Nu'man, Madzhab Maliki didirikan oleh Imam 
Maliki bin Anas, Madzhab Syafie’i didirikan oleh Abu 
Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Madzhab 
Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambali; 

 

3. Tasawwuf yang mengikuti ajaran Rasul dan sahabatnya di 
bidang Tasawuf yang ditadwin/dibukukan oleh para imam 
di bidang tersebut, yang masyhur adalah Imam al-Ghazali 
dan imam lainnya yang mu’tabar; 
 

4. Bidang lainnya seperti bidang Politik, bidang Ekonomi, 
bidang Kedudukan Manusia, bidang Internalisasi dan 
Sosialisasi, dll. 

Buku ini ditulis secara lengkap  dan menjadi salah satu 
buku  bacaan penting untuk mengenal lebih dekat tentang  Ahli 
Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) terutama bagi fungsionaris, kader, 
simpatisan dan keluarga besar Persatuan Ummat Islam (PUI). 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji bagi Illahi yang pantas dipuji, pencipta 
alam semesta penguasa alam marcapada, tempat 
bersujud untuk seluruh makhluk, tempat bergantung 
untuk seluruh hayawan, maka sepantas-nyalah, 
penyusun bersyukur kepada Sang Ghofur dan 
meminta kepada Sang Pencipta, yang telah memberi-
kan taufiq, hidayah, Inayah dan nikmat-Nya kepada 
penyusun baik nikmat Iman, Islam, dan Ihsan 
maupun nikmat kesehatan lahir dan bathin. Selanjut-
nya penyusun tak lupa menyampaikan shalawat dan 
salam semoga tercurah kepada junjunan nabi alam 
nabi besar Muhammad SAW perombak kejahilan 
dengan membawa ummat manusia ke jalan Sirathol 
mustaqiim, yaitu jalan yang lurus yang selurus-
lurusnya dan benar yang sebenar-benarnya, begitu 
pula pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya 
sampai akhir jaman. 

Dengan  rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya 
penyusun dapat mengumpulkan materi tentang 
Pendidikan Aswaja dan Ke-PUI-an yang akan dibagi 
kedalam tiga seri, yaitu : 

1. Seri I Pendidikan Aswaja dan Ke-PUI-an dengan 
judul  Mengenal Tentang PUI : Sejarah, Intisab, 
Ishlahu ats-Tsamaniyyah, Atribut dan AD/ART PUI; 
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2. Seri II Pendidikan Aswaja dan Ke-PUI-an dengan 
judul Mengenal Pendiri dan Tokoh-Tokoh PUI; 
 

3. Seri III Pendidikan Aswaja dan Ke-PUI-an dengan 
judul Mengenal Tentang ASWAJA (Ahlussunnah 

Wal Jama’ah) : Pengertian, Dasar, Sumber, Tokoh, 
Pokok-Pokok Ajaran, Sejarah, dan lain-lain Ahli 
Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja). 

Penyusun berharap dengan terkumpulnya materi 
Pendidikan Aswaja dan Ke-PUI-an ini, paling tidak 
menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, pelajar, santri 
dan umum yang membutuhkan informasi tentang 
Aswaja dan PUI. 

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan 
buku ini, penyusun menyadari bahwa masih ada hal- 
hal yang belum sempurna, oleh karena itu kritik, 
saran dan koreksi dari pembaca senantiasa ditunggu, 
guna kesempurnaan buku ini sesuai dengan harapan. 
Semoga niatan baik yang akan disampaikan pembaca, 
oleh Allah SWT dibalas dengan balasan yang berlipat 
ganda. Amiin. 

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun  berserah 
diri, semoga petunjuk dan rahmat-Nya senantiasa 
menyertai orang2 yang gemar mencari setitik ilmu 
pengetahuan dan senoktah nilai-nilai kebenaran dan 
keadilan dalam menjalankan roda kehidupannya. 

. ىَاللَهلَ عَ َلَ كَ ََوَ ت َ ف َ َتَ م َزَ اَعَ إذَ فَ    

Sukabumi,  September 2019 

Penyusun, 
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pa itu ASWAJA ? 
 
 

ASWAJA singkatan dari Ahli Sunnah Wal 

Jama’ah yang memiliki Arti : 
 

1. Menurut Bahasa (Etimologis, Lughowi) 
 

a. Kata Ahlu diartikan sebagai keluarga, komu-
nitas, atau pengikut. 
 

b. Kata as-Sunnah diartikan sebagai jalan atau 
karakter.  
 

c. Kata al-Jama’ah diartikan sebagai perkumpu- 
lan al-jama’ah ialah penganut i’tiqad para 
jama’ah sahabat nabi Muhammad SAW. 
 

2. Menurut Istilah (Terminologis) 
 

a. Kata as-Sunnah diartikan adalah segala sesu-
atu yang diajarkan Rasulullah SAW., baik 
berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan 
(taqrir). 
 

b. Kata al-Jama’ah bermakna sesuatu yang telah 
disepakati komunitas sahabat Nabi pada 

A 

BAB I 
 
 

MENGENAL TENTANG ASWAJA 
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masa Rasulullah SAW., dan pada era peme-
rintahan Khulafah al-Rasyidin (Abu Bakar 
RA, Umar RA, Utsman RA, dan Ali KRW).  
 

c. Kata al-Jama’ah ini mengandung pula bebera-
pa pengertian, yaitu diantaranya:  
1) Kaum ulama atau kelompok intelektual;  
2) Golongan yang terkumpul dalam suatu 

pemerintahan yang dipimpin oleh seo-
rang amir; 

3) Golongan yang di dalamnya terkumpul 
orang-orang yang memiliki integritas 
moral atau akhlak, keta’atan dan keiman-
an yang kuat; 

4) Golongan mayoritas kaum muslimin dan 
sekelompok sahabat Nabi Muhammad 
SAW.1 
 

d. Jadi Ahlusssunnah Wal Jamaah adalah komu-
nitas orang-orang yang selalu berpedoman 
kepada sunnah nabi Muhammad SAW dan 
jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari 
aspek akidah, agama, amal-amal lahiriyah, 
atau akhlak hati.2 
 
 

 
1 Badrun Alarna., NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja, 

Yogyakarta  : Tiara Wacana, 2000, cet. 1, hlm.  33. 
2 FKI LIM, Gerbang Pesantren, Pengantar Memahami Ajaran 

Ahlussunnah wal Jama’ah Kediri : Litbang Lembaga Ittihadul 

Muballigin PP. Lirboyo, 2010, cet. 2, hlm. 3. 
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3. Menurut Para Ahli 
 

a. Menurut Imam Asy’ari, Ahlusssunnah Wal 
Jama’ah adalah golongan yang berpegang 
teguh kepada al-Qur’an, al-Hadits, dan apa 
yang diriwayatkan shahabat, tabi’in, imam-
imam Hadits, dan apa yang disampaikan 
oleh Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad 
ibn Hambal.3 
 

b. Menurut K.H. Ahmad sanusi, yang disebut 
ahlusunnah wal jama’ah itu ada 8 golongan, 
yaitu : 
1) Golongan Imam-Imam ‘Adhom dan 

Khalifah-Khalifah Islam yang cukup 
ilmunya didalam ilmu Ushuluddin, ilmu 
Fiqh dan ilmu Tasawwuf dengan Aqi-
dahnya mengikuti kepada Aqidah Nabi 
Muhammad SAW dan sahabat yaitu 
yang disebut Thariqah Mutakallimin, 
dalam madzhab shifatiyah yaitu madzhab 
yang menetapkan adanya sifat-sifat Allah 
yang barupa azali serta bersih ilmunya 
dari bid’ah-bid’ah firqoh mubtadi’ah dhola-
lah yang 72. 

2) Golongan Imam-iman Mujtahid seperti 
Imam Syafe’i, Maliki, Hambali, Awaja’i 

 
3 Abi al-Hasan Ali ibn Ismail al-Asy’ari, al-Ibanah An Ushul al-

Diyanah, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 14 
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Suri Ibnu Abi Laila Abi Daud adh- 
Dhohiri yang Aqidahnya dalam perkara 
Aqliyah yaitu dalam perkara yang serupa 
wajib aqli, mustahil aqli, wenang aqli 
menurut ushul-ushul madzhab sifatiyah 
seperti bersih dari bid’ah-bid’ah dholalah 
yang 72. 

3) Golongan ahli hadits-hadits yang shohih 
serta cukup terhadap ilmu hadits-hadits 
yang shohih, yang dho’if, yang hasan, 
yang maudlu, dan cukup ilmunya atas 
perkara jirah (mencela) dan ta’dil (me-
ngadilkan) kepada yang meriwayatkan 
hadits-hadits serta ilmunya tidak ber-
campur dengan bid’ah-bid’ah firqoh 
dholalah yang 72. 

4) Golongan ahli ilmu adab yaitu golongan 
imam-imam ilmu nahwu shorof, lugot, 
seperti imam Kholil, imam Sibaweih, 
imam Faro, imam Ahfas, imam Asmumi, 
imam Azini, dan yang lainnya ulama 
kufiyin dan basirin yang tidak bercam-
pur ilmunya dengan bid’ah-bid’ah firqoh 
mubtadi’ah yang 72. 

5) Golongan ulama Qiro’ah dan tafsir yang 
ta’wil-ta’wilnya mufaqoh terhadap 
madzhab Ahli Sunna Wal Jama’ah serta 
bersih dari ta’wil-ta’wilnya firqoh mubta-
di’ah dholalah yang 72. 
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6) Golongan ahli Tasawwuf, ahli Juhud 
yang cukup ilmunya dalam ilmu 
ushuludin dan ilmu fiqih, dan ilmu 
tasawwuf serta thoriqohnya menurut 
thoriqoh ahli Hadits serta bersih ilmunya 
dari bercampurnya dengan bid’ah-bid’ah 
firqoh mubtadi’ah dholalah yang 72. 

7) Golongan bala tentara muslimin yang 
pelajaran-pelajaran Aqidahnya dan Fiqh-
nya dan Tasawwufnya mengikuti terha-
dap pelajaran-pelajaran Aqidah, Tasaw-
wuf Ahli Sunnah Wal Jama’ah. 

8) Golongan umumnya ummat Islam yang 
umumnya ada dinegeri-negeri dengan di 
distrik-distrik, di desa-desa, di kampung-
kampung dengan pelajaran Aqidahnya, 
dengan Fiqihnya, dengan Tasawwufnya 
mengikuti terhahap pelajaran-pelajaran 
Aqidah, Fiqihnya, dengan Tasawwufnya 
Ahli Sunna Wal Jama’ah.4 
 

c. Menurut KH. M. Hasyim Asy’ari, Ahlussun-
nah Wal Jamaah adalah golongan yang 
berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para 
sahabat, dan mengikuti warisan para wali 
dan ulama. Secara spesifik, Ahlusssunnah Wal 

 
4  H. Ahmad Sanusi., Miftahul Jannah Fii Bayaani Ahli Sunnah 

Wal Jama’ah., (al-Ittahad, Sukabumi, t.t.), hlm 2-3. 
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Jamaah yang berkembang di Jawa adalah 
mereka yang dalam fikih mengikuti Imam 
Syafi’i, dalam akidah mengikuti Imam Abu 
al-Hasan al-Asy’ari, dan dalam tasawuf 
mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu 
al-Hasan al-Syadzili.5 
 

d. Menurut Muhammad Khalifah al-Tamimy, 
Ahlusssunnah Wal Jamaah adalah para 
sahabat, tabiin, tabiit tabi’in dan siapa saja 
yang berjalan menurut pendirian imam-
imam yang memberi petunjuk dan orang-
orang yang mengikutinya dari seluruh umat 
semuanya.6 
 

4. Hal-hal lain tentang Aswaja 
 

a. Kaum ahlusunnah wal jama’ah ialah kaum 
yang menganut i’tiqad yang di anut oleh 
nabi Muhammad SAW, dan para shahabat-
nya, terutama shahabat yang empat (khula-
fau rasyidin). 

 
5 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Moderasi, 

Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta : Kompas, 2010), cet. 1, 
hlm. 107. 

6  Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, 
Ajaran, dan Perkembangannya, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 
cet. 1, hlm. 190. 
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b. Aqidah nabi dan para shahabat itu telah di-
terangkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah/ 
al-Hadist Rasulullah yang telah di rumuskan 
dengan rapih oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan 
Abu Mansur al-Maturidi. Dalil-dalil al-
Qur’an dan al-Hadits tersebar dimana-mana, 
sehingga untuk memudahkan bacaan bagi 
ummat Islam, ulama-ulama melakukan 
kodifikasi dengan membukukan dalil-dalil 
tersebut secara sistematis. Orang yang 
pertama kali melakukan kodifikasi tersebut, 
yaitu Syeikh Abu Hasan ‘Ali al-Asy’ari 7 
kemudian oleh Abu Mansur al-Maturidi 8 

 
7 Syeikh Abu Hasan ‘Ali al-Asy’ari, adalah ulama Ushuluddin 

lahir di Basrah Kota Pelabuhan Iraq dekat Bagdad pada 
pada abad III Hijriyyah, sekitar tahun 260 H atau 841 M,  
wafat di Basrah sekitar tahun 324 H, atau 905 M dalam usia 
64 tahun. Untuk lebih lanjut mengetahui sejarah hidupnya, 
akan dibahas khusus dalam judul Siapa pendiri Aswaja 
(pen). 

8 Syekh Abu Mansur al-Maturidi, adalah ulama Ushuluddin 
yang lahir di Kampung/Desa Maturid disekitar Sungai 
Jihun dengan ibu kotanya Samarqandi Asia Tengah 
sekarang masuk daerah Republik Usbekistan – Uni Soviet 
(Rusia), sekitar tahun 238 H/ 852 M. Wafat sekitar tahun 333 
H/944 M dan dikebumikan di Samarqand. Sepuluh tahun 
setelah meninggalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Untuk 
lebih lanjut mengetahui sejarah hidupnya, akan dibahas 
khusus dalam judul Siapa pendiri Aswaja (pen). 
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yang faham dan I’tiqadnya sama atau 
hampir sama dengan al-Asy’ari.  

c. Sunnah adalah hal-hal yang di lakukan oleh 
nabi Muhammad SAW : Hadist adalah yang 
disabdakan dan taqrir adalah hal-hal yang di 
setujui secara mutlak atau di tetapkan. 

d. Sebutan Ahli Sunnah Wal Jama’ah di kalangan 
I’tiqad yang lainnya disebut kaum Sunny 
atau kaum al-Asy’ariyyin atau kaum al-

Maturidiyyin, begitu pula dengan kaum 
yang lainnya seperti Syi’i untuk Syi’ah, 
Wahabiyah (untuk pengikut Muhamad bin 
Abdul Wahab), Mu’tazilah, Muji’ah, dll.  

 

stilah apa yang sering ditemui dalam 

Mata Kuliah ASWAJA? 

Dalam memahami soal-soal i’tiqad (kepercaya-
an) menurut Islam perlu mengenal istilah-istilah 
yang lazim di pakai dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan :  

1. Ilmu Usuludin artinya ilmu pokok-pokok agama 
yang membicarakan masalah i’tiqad sebagai 
pokok, sumber atau pangkal agama, di sebut 
juga ilmu kalam atau ilmu tauhid. 

2. Aqidah atau i’tiqad adalah kepercayaan yang ber-
talian dengan Ketuhanan (Ilahiyyah), kenabian 

I 
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(Nubuwah) dan masalah-masalah atau rukun 
iman lainnya, seperti : hari akhirat, surga 
neraka, dan lain-lain. 

3. Furu’ artinya cabang agama yang membicara-
kan mengenal masalah-masalah Syari’at seperti: 
shalat, zakat, puasa (peribadatan), nikah (muna-
kahat), jual beli (mua’malah) dan lain-lain. 
Selanjutnya di kenal : ilmu fiqh; yaitu ilmu yang 
menerangkan segala hak dan kewajiban. 
(bacalah buku pengantar Islam, M. Hasbi Ash-
shidiqi). 
 

iapa Pendiri  ASWAJA ? 

 
Pendiri faham Aswaja adalah Imam Abul 

Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-
Maturidi. 

1. Biografi Imam Abul Hasan al-Asy’ari 9 

Nama yang sebenarnya adalah Ali bin Ismail 
bin Abi Sisyr Ishaq bin Salim bin Ismail bin 
Abdilah bin Musa bin Amir Bashroh Bilal bin Abi 

 
9 Biografi Imam Abu Hasan al-As’ari ini dikutip dari Blog 

Abu Umamah TM tulisan Abu Syamiel A, (2012) dengan 
judul: Mengenal Al-Imam Abul Hasan al-Asy’ariy dan Asy’ariy- 
yah,https://abangdani.wordpress.com/2012/03/31/menge
nal-al-imam-abul-hasan-al-asyariy-dan asyariyyah/html.(Di 

akses pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 02.54 WIB). 

S 

https://abangdani.wordpress.com/2012/03/31/mengenal-al-imam-abul-hasan-al-asyariy-dan
https://abangdani.wordpress.com/2012/03/31/mengenal-al-imam-abul-hasan-al-asyariy-dan
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Burdah bin Abu Musa al-Asy’ari Abdulloh bin Qois 
bin Hadhor al-Asy’ari al-Yamani, Sahabat Rasulul-
lah. Populer dengan nama Abu Hasan al-Asy’ari. 
Dilahirkan di Basroh lalu menetap di Baghdad 
setelah melepas faham Mu’tazilah. Tahun kelahir-
annya diperselisihkan, namun mayoritas sejarawan 
menetapkan tahun 260 H, sebagaimana di tetapkan 
oleh Adz-Dzahabi, dan wafat tahun 324 H. di 
Baghdad, perlu diperhatikan bahwa beliau menja-
lani tiga fase kehidupan. 

a.  Fase Awal 

Beliau mengikuti faham Mu’tazilah. Karena 
sejak kecil sampai umur empat tahun dalam 
naungan didikan bapak tirinya, Abu Ali Muham-
mad bin Abdul Wahhab al-Juba’i (wafat 303 H. 
seorang tokoh Mu’tazilah), seperti dikisahkan oleh 
Ibnu Nadim (wafat 385 H) : 

”Awalnya beliau adalah berfaham Mu’tazilah 
lalu bertobat dari faham tersebut dengan berpidato 
di masjid jam’i di Bashroh pada hari Jum’at. Beliau 
naik kursi dan bersuara lantang: “siapa yang telah 
mengenalku berarti dia telah betul – betul menge-
nalku, dan siapa yang belum pernah mengenalku 
maka saya mengetahui diri saya sendiri. Saya 
adalah Fulan bin Fulan. Saya dulu berpendapat 
bahwa al-Qur’an itu makhluk, Allah tidak bisa 
dilihat dengan mata (pada hari Kiamat). Dan 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 11 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

perbuatan jelek itu saya sendiri yang berbuat 
(Allah tidak berperan) sekarang saya taubat dan 
melepas keyakinan tersebut untuk membantah 
faham Mu’tazilah” lalu beliau turun dan keluar, 
meninggalkan kejelekan dari aib mereka” (al 
Fahrosat, hal 257.)  

Ibnu ‘Asakir menambahkan: ”wahai seluruh 
manusia, saya menghilang dari hadapan kalian 
beberapa waktu karena saya mendapati beberapa 
dalil dan belum bisa membedakan mana yang hak 
dan yang batil. Lalu saya meminta petunjuk 
kepada Allah dan Allah memberikan petunjuk-
Nya, untuk meninggalkan semua yang kutulis di 
buku–buku saya. Maka saya ditinggalkan semua 
yang dulu saya yakini seperti saya melepaskan 
baju saya ini” lalu beliau melepaskan bajunya dan 
melemparknya. (Tabyiini Kadzibil Muftari, hal 39) 

Adapun sebabnya ada dua, seperti disebutkan 
Ibnu Asakir, Pertama: “bermimpi melihat Rasulul-
lah kata Abul Hasan Al-Asy’ari: penyebab saya 
keluar dari faham Mu’tazilah adalah saya bermim-
pi melihat Rasulullah pada awal bulan Ramadhan, 
Kedua: pertanyaan yang disodorkan kepada para 
gurunya, tetapi mereka tidak mampu menjawab 
“(Tabyiin hal. 38 – 42). 

 

 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 12 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

b. Fase kedua 

Setelah keluar dari faham Mu’tazilah beliau 
menganut faham Kullabiyah, yang dimotori oleh 
Abdulloh bin Sa’id bin Kullab Al Bashri. Mulailah 
beliau membantah golongan Mu’tazilah dengan 
berpijak kepada faham Kullabiyah ini. 

Ibnu Taimiyah berkata: “Abul Hasan Al-
Asy’ari dahulunya adalah seorang Mu’tazilah, 
ketika keluar darinya dia mengikuti faham 
Muhammad bin Kullab” (Majmu‘Fatawa 5/556), hal 
ini diakui pula oleh Ad Dzahabi dan selainnya 
(lihat Siyar A’laminubala 2/228). 

Mengenai Ibnu Kullab, Ibnu Taimiyah 
berkata: “Dialah yang mengarang kitab–kitab yang 
isinya membantah Jahmiyah, Mu’tazilah dan firqoh 
lainnya. Dia termasuk ahli kalam dalam masalah 
sifat–sifat Allah. Metode yang dia tempuh 
mendekati metode ahlul hadits dan sunah, namun 
masih termuat cara–cara bid’ah. Karena dia 
menetapkan sifat Dzatiyah dan menolak sifat 
Ikhtiariyah bagi Allah, Tetapi ketika membantah 
Jahmiyah dikarenakan mereka menolak sifat dan 
sifat Uluw (Allah berada di tempat yang tinggi). 
Sarat dengan hujjah dan dalil dan menerangkan 
keutamaan hujah dan dalil tersebut. Maka apa 
yang dikemukakan itu menyapu bersih syubhat 
Mu’tazilah. Dan ini membantu bagi kalangan 
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cendekia. Jadilah dia seorang imam dan panutan 
bagi orang yang muncul setelahnya dalam masalah 
penetapan sifat dan membantah orang yang 
menafikannya. Walaupun antara mereka (Ibnu 
Kullab dan pengikutnya dengan golongan yang 
dibantahnya masih ada persamaan dalam kaidah–
kaidah pokok. Hal inilah yang menyebabkan 
sebagian kaidah yang mereka munculkan. Menjadi 
batil dilihat dari kaca mata akal dan karena 
menyelisihi sunah Rasulullah “. (Majmu’fatwa 12/ 
366). 

Lanjut beliau : ”…namun tatkala Muhammad 
bin Kullab berbicara dan berdialog dengan 
Mu’tazilah menggunakan cara berfikir Qiyas 
(analogi), dia menerima kaidah yang dicipta oleh 
Mu’tazilah yaitu menolak bahwa Allah berbicara 
dengan huruf, melekatnya sifat–sifat ikhtiariyah 
yang berkaitan dengan kehendak/kekuasaan Allah 
berupa perbuatan, kalam dan selainnya. Dengan 
beranggapan bahwa penetapan sifat ikhtiariyah itu 
berkonsekuensi: Allah mempunyai sifat yang 
hadits (baru), padahal sesuatu yang tidak terbebas 
dari sifat hadits berarti dia hadits (baru). Implikasi-
nya dia berpendapat bahwa kalam Allah itu hanya 
berupa makna, dan huruf (ketika Allah berbicara) 
tidak termasuk kalam Allah. Pendapat ini diikuti 
oleh Abul Hasan Al-Asy’ari” (Majmu ’Fatawa 
12/366). 
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Disinilah Abul Hasan Al-Asy’ari tidak 
menyadari. Ketika Ibnu Kullab membantah 
Mu’tazilah dan menetapkan sifat Lazimah Allah 
sifat yang selalu melekat pada dzat Allah (dia juga 
menafikan sifat–sifat ikhtiariyah Allah seperti sifat 
ridho, marah, benci senang dan lain–lainnya). 
Memang dalam penetapan sifat lazimah ini Ibnu 
Kullab mencocoki madzhab Ahlususunnah seperti 
sifat Hidup, Ilmu, Qudroh dan lainnya namun juga 
menyelisihinya dengan menolak sifat Ikhtiyariyah 
tadi. Sehingga bisa dikatakan dia membentuk 
madzhab baru yang sebagiannnya sesuai dengan 
madzhab ahlussunnah dan sebagiannya menye-
lisihinya. 

Berikut ini metode penetapan sifat Ibnu 
Kullab yang diikuti oleh Abul Hasan Al-Asy’ari: 
Menetapkan sifat lazimah, semisal : Ilmu, Qudrah 
Menafikan sifat ikhtiariyah yang berkatian dengan 
Masyi’ah (kehendak) dan Qudrah Allah. Kalam 
Allah adalah makna yang melekat tersimpan pada 
dzat (dalam ungkapan kita: ungkapan yang masih 
terpendam di hati), jika diungkapkan dengan 
bahasa Arab disebut al-Qur’an, bila dalam bahasa 
Ibrani disebut Taurat, dalam bahasa Suryaniyah 
disebut Injil. Al-Qur’an bukanlah kalam Allah 
tetapi kalam Jibril atau yang lain, Jibril 
mengungkapkan makna yang tersimpan dalam 
dzat Allah dengan ungkapan dia sendiri. 
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Menafikan Allah bersifat senang, ridho kepada 
kaum mukminin setelah merek beriman, dan 
memurkai kaum kafirin setelah mereka kafir. 
Adapun ahlussunnah wal jama’ah atau salafiyah 
menetapkan seluruh sifat ikhtiariyah yang Allah 
tetapkan bagi diri-Nya tanpa ditakyif, tamtsil, 
tahrif dan ta’thil. Sebagai contoh, Allah beristiwa di 
atas arsy, Allah turun, datang dan lainnya. Allah 
juga bersifat marah, senang, murka, ridho dan sifat 
lainnya yang ditetapkan oleh Rasulullah. Allah 
juga berbicara, namun kalam Allah adalah 
qodimun nau’ dan haditsul aahad, maksudnya 
adalah selalu bersifat bicara (sifat kalam ini selalu 
melekat pada Allah), dan kalam perkalamnya 
adalah baru, kalam Allah kepada Adam bukanlah 
kalam-Nya kepada Nuh, kalam-Nya kepada Nuh 
bukanlah kalam-Nya kepada Ibrohim, juga bukan 
pula kalam-Nya kepada Muhammad dan seterus-
nya. 

c. Fase ketiga 

Setelah sekaian lama bergelut dengan faham 
Kullabiyah, meyakini dan menyebarkannya, beliau 
sadar dan kembali kepada manhaj yang benar, 
manhaj salaf ahlussunnah wal jama’ah dengan 
menisbatkan diri kepada Imam Ahmad bin Hanbal 
karena hidayah Allah, kesadaran dan kembalinya 
beliau ke manhaj Ahlussunnah wal jama’ah 
dibuktikan dengan tiga hal : 
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1) Perkataan Para Ulama 

Banyak sekali ulama yang mempersaksikan 
kembalinya Imam Abul Hasan Al-Asy’ari kepada 
madzhab salaf Ahlusunnah wal jama’ah, 
persaksian mereka itu diikrarkan setelah meneliti 
kehidupan Imam Abul Hasan Al-Asy’ari. 

Imam Ibnu Katsir, beliau berkata: “Mereka 
(para ulama) menyebutkan tiga fase kehidupan 
Abul Hasan Al-Asy’ari, Fase pertama, berfaham 
Mu’tazilah. Fase kedua: penetapan sifat tujuh yaitu 
hayat, ilmu, qudroh, irodah, sam’u, bashar, dan 
kalam dengan berdasarkan kaidah akal. Adapun 
sifat Khobariyah, seperti wajah, dua tangan, kaki, 
betis dan lainnya dita’qil (ditahrif). Fase ketiga, 
menetapkan semua sifat khobariyah tadi dengan 
tanpa ditakyif dan tasybih menurut faham salaf. 
Inilah metode yang beliau tempuh seperti 
dijabarkan dalam kitab al Ibanah, karya terakhir 
beliau” (Ithaf  Sadatil Muttaqin, Murtadho Az- 
Zabidi, 2/5 cet. Darul Fikr). 

Al Allammah Muhibudiin Al Khotibb, beliau 
berkata: “Abul Hasan Al-Asy’ari Ali bin Ismail 
termasuk pembesar imam ahlu kalam dalam Islam. 
Pada awal kehidupannya dia menganut faham 
Mu’tazilah, dengan berguru kepada Abu Ali Al 
Jubba’i kemudian Allah menyadarkannya ketika 
beliau menginjak usia paruh baya dan awal 
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kematangannya. Beliau mengumumkan kesadaran-
nya ? Keinsyafannya dan membeberkan kesesatan 
faham Mu’tazilah. Pada fase ini beliau banyak 
menulis, berdebat dan mengajar dengan 
membantah faham Mu’tazilah berlandaskan 
metode jidal (debat) ta’wil (tahrif) dan metode 
salaf. Akhirnya beliau benar–benar kembali ke 
manhaj salaf dengan mengistbatkan semua 
perkara–perkara ghoib (termasuk sifat–sifat Allah) 
yang wajib diimani oleh para hamba-Nya dengan 
berdasarkan pada Nash (al-Qur’an dan al-Hadits) 
buktinya beliau menulis kitabnya yang paling akhir 
yang sudah banyak dibaca orang yaitu al-Ibanah. 
Para penulis biografi beliau memastikan bahwa al- 
Ibanah adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Abul 
Hasan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. 
Adapun yang menyelisihi hal di atas dan dinisbat-
kan kepada beliau atau apa yang diada-adakan 
oleh Asy’iroh, sesungguhnya Abul Hasan Al-
Asy’ari telah menyadari bahwa itu salah dan beliau 
telah meninggalkannya serta kembali ke manhaj 
salaf ahlussunah wal jama’ah seperti yang ditulis 
dalam kitab al-Ibanah dan kitab lainnya”. (Lihat 
komentar no. 2 pada Muntaqo Minhajul I’tidal milik 
Adz Dzahabi). 
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2) Perjumpaan Beliau Dengan al-Hafidz Zakaria as-
Saaji 

Setelah Abul Hasan Al-Asy’ari melepas faham 
Mu’tazilah dan Kullabiyah, mulailah beliau menemui 
para imam ahlul hadits yang selamat aqidahnya guna 
mengambil dan mengikuti metode yang ditempuh 
oleh mereka. Yang paling mashyur adalah 
pertemuannya dengan ahli hadits negri Bahsrah al-
Hafidz Zakaria as-Saaji. Para ulama begitu 
memperhatikan pertemuan ini karena merupakan 
point penting seputar keterusterangan Abul Hasan 
Al-Asy’ari untuk kembali ke manhaj salaf dan 
penisbatannya kepada Ahmad bin Hanbal. Ibnu 
Taimiyah berkata: “Abu Hasan Al-Asy’ari mengambil 
dasar–dasar ilmu hadits dari Zakaria as-Saaji di 
Bashrah lalu setelah datang ke Baghdad menimba 
ilmu lainya dari pada ulama Hambaliyah. Ini adalah 
fase terakhir dikehidupan-nya seperti disebutkan 
oleh para sahabatnya (muridnya) di kitab mereka” 
(Majmu Fatwa 3/ 288). 

Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya :  “Abul Hasan 
Al-Asy’ari mengambil ushul (pokok–pokok) 
ahlussunah dan hadits dari Zakaria As-Saaji. Hal ini 
banyak dijumpai di kitabnya Maqolatul Islamiyyin. Dia 
menyebutkan pendapat imam ahlussunnah 
sebagaimana juga pendapat Hammad bin Zaid 
bahwa Allah berada di atas arsy dan dia mendekat 
kepada hamba-Nya sekehendak-Nya” (Majmu’ 
Fatawa 5/ 386). 
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Imam Adz–Dzahabi sangat menaruh perhati-
an terhadap pertemuan dua orang ini. Ketika Adz-
Dzahabi menulis biografi As-Saaji beliau berkata : 
“Abul Hasan Al-Asy’ari mengam-bil dari al-Hafidz 
As-Saaji perkataan ahlul hadits dan salaf“. 
(Tadzkirotul Hufadz 2/709). 

Pada Syiar A’lamun Nubala’ 14/198, Ad 
Dzahabi berkata: “Abul Hasan Al-Asy’ari 
mengambil dari al-Hafidz as-Saaji perkataan salaf 
dalam masalah sifat–sifat Allah. Lalu dijadikan 
pijakan dalam kitab–kitabnya”. Termasuk ulama 
yang memastikan adanya pertemuan antar al-
Hafidz as-Saaji dengan Abul Hasan Al-Asy’ari 
adalah dua orang imam: Ibnul Qoyyim dan Ibnu 
Katsir (lihat Ijtima’u Juyus Islamiyah hal 97, Al 
Bidayah Wan Nihayah 11/131 dan Ghoyatul Amani 
oleh al-Alusi 1/480). 

3) Penulisan Kitab al-Ibanah dan Pemastian bahwa 
kitab Itu karya beliau  

Banyak sekali ulama yang memastikan bahwa 
kitab al-Ibanah merupakan karya terakhir Abu Hasan 
Al-Asy’ari, baik ulama terdahulu atau yang 
belakangan, yang paling dekat masa hidupnya 
dengan Abu Hasan adalah Ibnu Nadim, dalam 
kitabnya, al Fahrosat hal. 257, Ibnu Nadim 
menyebutkan biografi Abu Hasan dan karya–
karyanya. Di antara karyanya adalah kitab At–Tabyiin 
an Ushulludin. 
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Setelah itu Ibnu Asakir, beliau membela Abu 
Hasan dan memastikan bahwa kitab al-Ibanah 
adalah kitab karya Abu Hasan, lalu Ibnu Asakir 
menyebut–nyebut dari kitab al-Ibanah dalam 
kitabnya at-Tabyiin untuk memuji akidah Abu 
Hasan Al-Asy’ari, Ibnu Asakir berkata: “Karya Abu 
Hasan Al-Asy’ari telah mashur di kalangan ulama, 
menurut ulama peneliti, kitab tersebut sangat baik 
dan benar, siapa yang meneliti al-Ibanah niscaya 
mengerti isinya yang sarat dengan ilmu dan 
ketaatan”. (Tabyiin Kadzabul Muftari, hal. 28) 
disebutkan bahwa Imam Abu Utsman as-Shobuni 
tidak akan keluar ke majlis kecuali membawa kita 
al-Ibanah karya Abul Hasan Al-Asy’ari, beliau 
sangat terkesan dengan kitab itu, hingga berujar: 
“apa–apa yang dingkarkan kepada saya tentang isi 
kitab ini maka akan terbongkarlah madzab orang 
tersebut” Lalu Ibnu Asakir berkomentar: “Ini 
adalah ucapan Imama Abu Utsman, sedang dia 
adalah tokoh ahli hadits di Khurosan” (Tabyiin 
Kadzbul Muftari, hal. 389). 

Berikutnya, Ibnu Darbas (wafat 659 H) 
mengarang sebuah kitab untuk membela Abu 
Hasan al-Asy’ari dan memastikan bahwa kitab al- 
Ibanah adalah karya Abu Hasan. Dia berkata: 
“Adapun sesudah itu, ketahuilah wahai saudara–
saudara, semoga Allah memberikan taufik dan 
hidayah kepada kita menapaki dien yang lurus dan 
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untuk meniti jalan lurus, sesungguhnya kitab al- 
Ibanah ‘An Ushulid Diyanah buah karya imam Abu 
Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari adalah kitab 
dimana akidah beliau tertancap mantap padanya. 
Dan dengannya beliau beribadah kepada Allah 
setelah melepas paham I’tizal (Mu’tazilah) karena 
karunia Allah dan kelembutan-Nya, adapun 
perkataan yang muncul sekarang dan dinisbatkan 
kepada beliau namun menyelisihi akidahnya, 
beliau telah meninggalkannya dan beliau minta 
pembebasan kepada Allah dari perkataan tersebut. 
Bagaimana tidak, beliau telah menyatakan bahwa 
akidah tersebut adalah keyakinannya guna 
beribadah kepada Allah. Dan dia telah meriwayat-
kan dan memastikan keyakinan sahabat, tabi’in 
para imam ahlul hadits yang telah berlalu, dan 
ucapan Ahmad bin Hanbal– semoga Allah 
merohmati mereka semua. Tambahan lagi 
keyakinan itu telah ditunjukkan oleh al-Qur’an dan 
Sunah Rasul-Nya. Apakah mungkin beliau kembali 
kepada kayakinan lain? Lalu kepada apa beliau 
kembali?. Mungkinkah beliau berpaling dari kitab 
dan Sunnah, menyelisihi pemahaman sahabat 
Tabi’in dan para imam hadits yang telah lalu?. 
Padahal telah diketahui bahwa itulah madzab 
beliau dan beliau sendiri telah meriwiyatkan dari 
mereka (imam ahlul hadits, tabi’in dan sahabat). 
Demi Allah, ini tidak patut dinisbatkan kepada 
orang awam apalagi kepada pemuka agama ini!. 
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Sekelompok imam dunia, para fuqoha Islam, imam 
ahli Qiro’at, ahli Hadits dan selain mereka telah 
menyebut kitab al-Ibanah ini, mereka jadikan 
pijakan dan pastikan bahwa kitab ini karya Abu 
Hasan Al-Asy’ari, mereka juga memujinya, 
membersihkanya dari bid’ah–bid’ah yang 
dinisbatkan kepada beliau. Dan menukil perkataan 
beliau dari al-Ibanah dalam tulisan–tulisan 
mereka”. (Risalatul Dzahabbi An Abil Hasan Al-
Asy’ari, hal 107, peneliti Dr. Ali bin Nashir Al 
Fakihi). 

Kemudian Ibnu Darbas Menyebutkan nama–
nama mereka: Imam ahli Qiro’at al Qur’an, Abu Ali 
Al Hasan bin Ali bin Ibroihim Al Farisi (wafat 446), 
Al Hafidz Abu Utsman As Shobuni (wafat 449H), 
Al Faqih Al Hafiz Aabu Bakr Al Baihaqi (wafat 458 
H), Imam Abul Fath Nashr Al Maqdisi (wafat 
490H), Al Faqih Abul Ma’ali Mujalli, penyusun 
kitab Ad Dzakhooir (wafat 550H). Ulama lainnya 
yang tidak disebutkan Ibnu Darbas semisal: Imam 
Ibnu Timiyah, Al Hafiz Ad Dzahabi, beliau berkata: 
“Kitab al-Ibanah adalah termasuk karangan Abu 
Hasan yang termashur.  Dipopulerkan oleh Al 
Hafidz Ibnu Asakir dan dijadikan rujukan dan 
disalin oleh Imam Nawawi (Mukhtashor Al Uluw, 
hal 239), Imam Ibnul Qoyyim, Al Hafidz Ibnu 
Katsir. Al Allmah Ibnu Farhun Al Maliki (wafat 
799), dan masih banyak lagi. 
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4) Kesimpulan 

Abu Hasan Al-Asy’ari pada awal kehidupan-
nya menganut faham Mu’tazilah kemudian berle-
pas diri. Setelah itu menganut faham Kullabiyah. 
Masa inilah beliau menetapkan sebagian sifat (yang 
tujuh dan menta’wil sifat yang lain). Akhirnya 
beliau Ruju’ (kembali) kepada faham salaf, 
membelanya dan berpendapat sesuai pendapat 
salaf beliau mengambil dari pada ahlu hadits 
pendapat ahlussunnah wal jama’ah, lalu 
mengarang kitab al-Ibanah dan meyakini apa yang 
ditulisnya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. 
Kitab al-Ibanah adalah karya imam Abu Hasan Al-
Asy’ari, seperti ditegaskan oleh para ulama, 
persaksian mereka sudah cukup sebagai bantahan 
terhadap orang yang menyangka bahwa kitab itu 
hanya dinisbatkan kepada beliau bukan karyanya. 
(lihat bahasan ini dari hal 1 – 55). 

d. Perkataan Abu Hasan Al-Asya’ari Seputar 
Sifat– Sifat Allah 

Berikut ini akan dikemukakan perkataan 
imam Abu Hasan Al-Asy’ari yang diambil dari 
kitab beliau yaitu Al-Ibanah An Ushulid Diyanah dan 
Muqolatul Islamiyyin Wakhtilafil Mushollin. Dalam 
kitab Al-Ibanah Bab Kejelasan Perkataan ahlul hak 
dan ahlussunah hal 17–19, beliau berkata; 
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“Apabila seseorang bertanya: “kamu mengingkari 
perkataan Mu’tazilah, Qodariyyah, Jahmiyyah, 
Harruriyyah, Rodidhoh dan Murji’ah, maka terang-
kan kepada kami pendapatmu dan keyakinanmu 
yang mengaku beribadah kepada Allah dengan-
nya! Jawablah: “Pendapat dan keyakinan kami 
yang kami pegangi adalah perpegang teguh 
dengan kitab rabb kita azza wajalla, sunnah Nabi 
kita  dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, 
Tabi’in dan para ahlul hadits. Kami berpegang 
teguh dengannya. Dan berpendapat dengan apa 
yang dikatakan oleh Abu Abdillah Ahmad bin 
Muhammad bin Hambal, semoga Allah mencerah-
kan wajahnya, meninggi-kan derajatnya, dan 
memberi balasan yang melimpah. Siapa yang 
menyelisihi perkataannya dia akan menyimpang, 
karena dia adalah imam yang mulia, pemimpin 
yang sempurna yang dengan perantaranya Allah 
menjelaskan kebenar-an, menumpas kesesatan, 
membuat minhaj ini menjadi gamblang, 
membarantas bid’ah–bid’ah rekayasa para ahli 
bid’ah, penyelewangan orang yang menyimpang, 
dan kegamangan orang yang ragu–ragu. Semoga 
Allah merohmatinya’. Ringkas perkataan kami 
adalah kami beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, 
Kitab-kitab-Nya, para Rasul-nya dan apa yang 
dibawa oleh mereka dari sisi Allah dan apa yang 
diriwayatkan oleh para ulama yang terpercaya dari 
Rasulullah, kami tidak akan menolak sedikitpun, 
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sesunguhnya Allah adalah Ilah yang Esa, tiada Ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Dia, Dia Esa dan 
tempat bergantung seluruh makluk, tidak 
membutuhkan anak dan istri, dan Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya, Allah mengutus-
nya dengan membawa petunjuk dan dien yang 
benar, Surga dan Neraka benar adanya. Hari 
kiamat pasti datang, tidak ada kesamaran 
sedikitpun. Dan Allah akan membang-kitkan yang 
ada di kubur, dan Allah bersemayam di atas Arsy, 

seperti firman-Nya. تَ َواى َاُن َعلَى المَعرمِش اسم  Thoha) الرَّْحم

ayat 5) Allah mempunyai dua tangan, tapi tidak 

boleh di takyif, seperti firman-Nya:   َخَلقمُت بَِيَدي (QS. 

Shod: 75) dan Firman-Nya:  َبمُسومطََتانِ َبلم َيَداُه م  (QS. Al 

Maidah: 64) Allah mempunyai dua mata tanpa 
ditakyif, seperti firmanya (QS. Al-Qomar: 14), siapa 
yang menyangka bahwa nama–nama Allah 
bukanlah Allah maka dia telah sesat, Allah 
mempunyai ilmu, firmanya (QS. An-Nisa 166) 

firmannya: َواَلَتضمُع ِإالَّ بِِعلمِمهِ   َوَماََتمِمُل ِمنم أُن مَثى  tidak ada 

seorang perempuan –perempuan mengandung dan 
tidak (pula) melahirkan melainkan dengan 
sepengetahuan-Nya. (QS. Al Fathir: 11). Kita 
menetapkan bahwa Allah mendengar dan melihat, 
kita tidak menafikanya seperti dilakukan oleh 
Mu’tazilah, Jahmiyah dan Khowarij, kita juga 
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menetapkan bahwa Allah mempunyai Quwwah 

(kekuatan), seperti firman-Nya : وَلَم يَ َروما َأنَّ اهلَل الَِّذي أ َ
 kita katakan ,(QS. Fushilat: 15) َخَلَقُهمم ُهَو َأَشّد ِمن مُهمم قُ وَّة  

bahwa kalam Allah bukan makhluk, Allah tidak 
menciptakan sesuatupun kecuali akan mengatakan 

jadilah !.  Seperti firmannya  َا قَ وملَُنا ِلَشىٍء ِإَذاَأرِدمنَاُه َأنم ِإَّنَّ
 Tidak ada satu (QS. An Nahl: 40) نَ ُقومَل َلُه ُكنم فَ َيُكومنَ 

kebaikan atau kejelekan pun di bumi ini kecuali 
telah dikehendaki oleh Allah, sebab sesuatu itu 
terjadi karena kehendak-Nya azza wajalla sese-
orang tidak mampu berbuat suatu perbuatan-pun 
sebelum Allah menentukannya dan dia pasti butuh 
kepada Allah, tidak ada seorangpun yang mampu 
keluar dari ilmu Allah azza wa jalla sesungguhnya 
tidak ada pencipta kecuali Allah, amal perbuatan 
hamba itu diciptakan dan ditentukan oleh Allah, 

seperti firmannya:  ََو اهلُل َخَلَقُكمم َوَماتَ عمَمُلومن (Qs.Ash 

Shofat: 96), seorang hamba tidak mampu 
menciptakan sesuatupun, bahwa mereka 

diciptakan, seperti firman-Nya:  َِهلم ِمنم َخاِلٍق َغي مُر اهلل 
(QS. Fathir: 3)  َاَلََيمُلُقومَن َشيمئ ا َوُهمم َُيمَلُقومن (QS An Nahl: 

ومنَ أََفَمنم ََيمُلُق َكَمنم اَلََيمُلُق أََفاَل َتذَكَّرُ  (20  (Qs. An Nahl; 17)  أَمم
َاِلُقومنَ   dan (QS At Thur: 35) ُخِلُقوما ِمنم َغْيمِ َشىٍء أَمم ُهُم اْلم
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masih banyak lagi ayat yang lain dalam kitab 
Allah.” 

Dalam maqolatul Islamiyyin bab inilah 
hikayat Sekumpulan perkatan ahlul hadits dan 
ahlussunah, hal 290–297 beliau berkata seperti yang 
tercantum dalam al- Ibanah di muka. Kemudian 
pada akhir Bab beliau berkata: “Inilah sekumpulan 
perkataan yang diperintahkan, dilaksanakan oleh 
mereka dan itulah pendapat mereka, kami berkata 
dan berpendapat sama persis dengan siapa 
perkataan dan pendapat mereka. Tidak ada yang 
memberi taufik kepada kami kecuali Allah saja. 
Dialah yang mencukupi kami dan dialah sebaik–
baik pemelihara. Kepada-Nya kami meminta 
pertolongan, kepada-Nya kami bertawakal dan 
kepada-Nya akan kembali!”. 

Dari dua kitab tersebut dapat ditarik kesim-
pulan bahwa beliau menetapkan: Sifat–sifat yang 
tetap bagi Allah yang termaktub dalam kitab-nya 
dan dalam sunah nabi-Nya secara hakiki sesuai 
kegungan Allah ta’ala, seperti sifat istiwa Allah di 
atas Arsy, Allah mempunyai dua tangan, dua mata 
dan wajah secara hakiki, namun tidak boleh 
ditanyakan bentuknya dan diserupakan dengan 
makhluk. Allah memiliki sifat ilmu, pendengaran, 
penglihatan, kekuatan dan irodah (berkehendak) 
Allah berbicara dan al-Qur’an adalah kalam Allah, 
Allah turun ke langit dunia. Allah akan dilihat 
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pada hari kiamat dengan jelas tanpa pengahalang. 
Allah akan datang (sifat mamji’) pada hari kiamat 
sedangkan malaikat berbaris. Tidak hanya itu 
dalam kitab lainnya Risalah Ila Ahli Tsaghr, beliau 
menetapkan adanya ijma’ (kesepakatan) salaf 
dalam masalah aqidah khususnya asma dan sifat 
yaitu; Salaf bersepakat menetapkan sifat 
mendengar, melihat, dua tangan, sifat qobdh 
(menggenggam) dan dua tangan Allah adalah 
kanan. Mereka bersepakat menetapkan sifat nuzul 
(Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam 
yang akhir), maji (kedatangan Allah pada hari 
kiamat untuk memutuskan), uluw (ketinggian) dan 
Allah berada di atas arsy. Mereka bersepakat 
bahwa kaum mukmin akan melihat Allah pada 
hari kiamat dengan mata mereka, (hal 210 – 225). 

Kemudian beliau menyebutkan beberap ijma’ 
lainnya, lalu menutup dengan ijma’ yang 
menyeluruh sebagai kaidah terpenting bagi salaf, 
katanya: “para salaf telah bersepakat untuk mene-
tapkan sifat–sifat bagi Allah sebagaimana Allah 
telah mensifati diri-Nya dengan sifat tersebut dan 
pensifatan oleh Nabi-Nya tanpa pemalingan dan 
tanpa ditakyif, iman kepada sifat–sifat tersebut 
adalah wajib, demikian pula tidak bolehnya takhif 
juga wajib” (hal. 224). 

 

Semakin jelas kiranya bahwa akidah imam 
Abu Hasan Al-Asy’ari dalam masalah asma’ dan 
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sifat berdasarkan: Kitab Allah ta’ala yaitu al Qur’an 
dimana Allah menetapkan di dalamnya sifat–sifat 
bagi diri-Nya, Hadits – hadits Rasululah yang 
shohih yang menetapkan sifat perkatan salaf dan 
para imam hadits. Karena aqidah mereka adalah 
aqidah yang selamat dan metode mereka adalah 
lurus, yang menetapkan sifat-sifat yang baik bagi 
Allah, tanpa ditakyif, tanpa tamsil, tanpa tahrif, 
tanpa ta’thil, panutan dalam masalah ini adalah 
imam Ahmad bin Hambal. 

Berbeda dengan apa yng diyakini oleh 
sementara orang yang mengaku mengikuti beliau, 
dikenal dengan nama Asya’iroh, ternyata yang 
mereka klaim itu tidak benar sama sekali, sehingga 
terlihat nyata perbedaan antara imam Abu Hasan Al-
Asy’ari dan Asy’iroh, dimana beliau menetap-kan 
semua sifat bagi Allah yang tertera dalam al-Qur’an 
sedangkan Asya’iroh hanya menetapkan dua puluh 
sifat saja, uraian ini sebenarnya sudah cukup 
membuktikan kesalahan mereka dan sebagai 
bantahan kepada mereka, karena beliau telah ruju’ 
(berlepas diri) dari faham Mu’tazilah dan faham 
Kullabiyah. Membuktikan bahwa faham tadi itu salah 
dan sesat, selain itu mereka telah berbuat lancang 
dzolim kepada imam Abu Hasan Al-Asy’ari, jika 
mereka mengaku ittiba’ kepada beliau seharusnya 
juga bertaubat dari keyakinan mereka dan ruju’ 
kepada faham salaf, ahlussunnah wal jama’ah yang 
hakiki. 
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2. Abu Manshur al-Maturidi 10 
 

Nama sebenar adalah Abu Mansur Muham-
mad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Al 
Maturidi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya 
yang bertempat di Sungai Jihun, kampung Maturid 
Samarqandi di Basrah.  

 

Berkenaan tanggal kelahiran beliau, tidak ada 
satu rujukanpun yang mengungkapkan hal ini. Dr. 
Ayub Ali dalam kitab Al-Bayadhi menyebutkan, 
bahwa Al-Maturidi Lahir sekitar tahun 238 H/852 M. 
kerana salah satu gurunya yaitu Muhammad bin 
Muqotil Arrozi wafat pada tahun 348 H/862 M. dan 
para sejarawan sepakat bahwa beliau wafat pada 
tahun 333 H/944 M dan dikebumikan di Samarqand. 
Sepuluh tahun setelah meninggalnya Imam Abu 
Hasan al-Asy'ari. 

 

Sejarawan tidak menyebutkan secara jelas 
tentang silsilah keluarganya namun ada yang 
menyebutkan, bahawa Al-Maturidi dinisbatkan 
kepada Abi Ayub Kholid bin Zaid bin kulaib Al-
Anshory, yaitu salah seorang sahabat yang 

 
10 Biografi Abu Manshur al-Maturidi ini diambil dari Blog 

Khadimul Ummah tulisan Enang Latif Munawar (2011), 
dengan judul : Biografi singkat Al-Imam Abu Mansur Al-
Maturidi,http://enanglatif.blogspot.com/2011/05/ biografi-
singkat-al-imam-abu-mansur-al.html. (Diakses pada tanggal 
28 Oktober 2016 pukul 02.54 WIB). 
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menyambut Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. 
Dengan penisbatan ini Al-Imam Bayadhi menyan-
dangkan nama Al-Anshori pada namanya. 

 

Imam Abu Mansur al-Maturidi radiyallahu 
'anhu juga dianggap sebagal penggasas Usulud-
Din di kalangan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah, dan 
namanya biasa disebut-sebut bersama dengan 
nama Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari.  Beliau 
membawa aliran tauhid akidah dalam fahaman 
Ahli Sunnah wal Jamaah bagi menghadapi 
beberapa penyelewengan pada zamannya. Beliau 
adalah sarjana Islam dalam mazhab Hanafi. 

 

Beliau mempertahankan pegangan Ahli-
Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang 
batil pada zamannya sebagaimana juga keadaan-
nya dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari.  Oleh 
kerana jasanya dalam mengemukakan pandangan 
Ahli-Sunnah wal-Jama'ah sebagaimana yang 
disebutkan dalam Syarah Ihya' oleh Murtada az-

Zabidi, bila dikatakan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah, 
maka yang dimaksudkan ialah aliran yan diajarkan 
oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al 
Maturidi. 

 

Abu Mansur memiliki kedudukan tinggi di 
kalangan para pengikut Maturidiyah sehingga 
mereka menjulukinya dengan “Imam al-Huda dan 
Imam al-Mutakallimin”. 
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Abu Mansur hidup sezaman dengan Abu 
Hasan al-Asy’ari meskipun tidak ada keterangan 
sejarah bahwa keduanya pernah bertemu atau 
saling membaca buku yang lain, hanya dalam 
beberapa hasil pemikiran kedua orang ini bertemu, 
tentu dengan pemikiran Abu Musa yang lama 
sebelum dia rujuk kepada pemikiran salaf shalih.  

 

Beliau muncul di Asia Tengah pada waktu 
masyarakat Islam dilanda aliran ideologi yang 
menyeleweng daripada akidah yang sebenar. 
Antaranya mazhab Muktazilah, Mujasimah, 
Muhammad bin Karam Sajassatani yaitu pemimpin 
fahaman Karamiah, Qaramitah yang dipimpin oleh 
Hamdan As’ad, Jaham bin Safuan yaitu pemimpin 
fahaman Jahamiah, dan ahli tasauf Husin bin 
Mansur al-Halaj. Imam Abu Mansur Maturidi 
membawa peranan yang besar bagi menghadapi 
penyelewengan2 yang dilakukan oleh mereka. 

 

a. Pendidikan 
 

Beliau mula-mula menuntut ilmu daripada 
Abu Nasr al Iadhi, dan pernah berguru dengan 
silsilah ulama’ yang bersambung sehingga Imam 
Abu Hanifah RA. Selain itu beliau pernah belajar 
dengan Muhammad bin Maqatil ar Razi dan Abu 
Bakr Ahmad al-Jawzajani. Bapaknya juga seorang 
ulama yang pernah berguru dengan Abu Ahmad al 
Iadhi, dan Abu Bakar al Iadhi. 
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Dalam kitab Miftah Assa`adah Wa Mishbah 
Assiyadah, Syeikh Tasy Kauthari Zadah berkata : 

َماَعِة ِِف ِعلمِم المَكاَلِم  ِل السُّنَِّة َواْلَم اعمَلمم َأنَّ َرئِيمَس أَهم
ََنِفيُّ  َرُجاَلِن : َأَحُدُُهَا َحَنِفيٌّ َواآلَخُر َشاِفِعيٌّ، أَمَّا اْلم

ِد بمِن َُممُموِد المَماتُرِيمِديُّ ، فَ ُهَو أَبُو مَ  ُد بمُن ُُمَمَّ نمُصوِر ُُمَمَّ
َُدى ... َوأَمَّا اآَلَخُر الشَّاِفِعيُّ فَ ُهَو َشيمُخ السُّنَِّة  ِإَماُم اْلم
َ َونَاِصُر ُسنَِّة َسيِِّد  َماَعِة ِإَماُم المُمَتَكلِِّمْيم َوَرئِيمُس اْلَم

اُب َعنم  َ َوالذَّ يمَن َوالسَّاِعي ِف ِحفمِظ َعَقائِِد المُمرمَسِلْيم الدِّ
َعرِيُّ الَبصمرِيُّ  َسِن اأَلشم َ أَبُو اْلَم ِلِمْيم  المُمسم

Ketahuilah bahwa Ketua Ahlus Sunnah Wal 
Jamaah dalam bidang Ilmu Kalam ialah dua orang : 
Seorang daripadanya ialah bermazhab Hanafi, dan 
seorang lagi bermazhab Syafie. Orang yang bermazhab 
Hanafi itu ialah Abu Mansur Muhammad bin 
Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, penghulu bagi 
petunjuk. Manakala seorang lagi yang bermazhab Syafie 
ialah Syeikh as Sunnah, dan ketua al-Jamaah, Imam bagi 
ulama Ilmu Kalam, pendukung sunnah Penghulu bagi 
rasul-rasul (Nabi Muhammad SAW), pengukuh Agama, 
dan penyelusur di dunia memelihara Akidah Muslim, 
dia ialah Abu Hassan al Asy’ari. 
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b. Karya 
 

Dia meninggalkan beberapa karya tulis dian-
taranya, Ta’wilat Ahlus Sunnah atau Ta’wilat al-
Qur`an, dalam bukunya ini Abu Mansur mengang-
kat ayat-ayat al-Qur`an khususnya ayat-ayat sifat 
dan mentakwilkannya dengan takwil Jahmiyah.  

 

Di antara bukunya yang lain adalah Kitab 
Tauhid, kitab ini tentang ilmu kalam, di dalamnya 
dia menetapkan pendapat-pendapatnya yang ber-
kaitan dengan masalah-masalah i’tiqadiyah, dan yang 
dia maksud dengan tauhid dalam kitabnya ini adalah 
tauhid Khaliqiyah dan Rububiyah ditambah dengan 
sedikit tauhid Asma’ wa Sifat akan tetapi dengan 
manhaj Jahmiyah dengan mengingkari banyak sifat-
sifat Allah dengan alasan mensucikan dan 
meniadakan tasybih dari Allah, hal ini tidak sejalan 
dengan manhaj yang shahih yaitu manhaj salaf 
shalih.  

 

Abu Mansur Maturidi juga mengarang kitab 
Jadal dan Ma ‘akhiz Syarai’. Kedua-dua buku ini mem-
bincangkan Usul Fikih. Buku-buku dalam ilmu 
Ketuhanan antaranya, Tauhid, Muqalaat, Ra’du Ala 
Qawashat, Bayan Wahm Muktazilah, Ra‘du Amamah 
Libaddu Rawafaz dan banyak lagi. Apa yang menduka 
citakan, buku-buku itu hilang begitu sahaja. Buku 
yang masih tersimpan adalah buku Tauhid dan 
Maqalaat Selain itu ada buku-buku beliau dalam ilmu 
yang lain. 
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1) Kitab Al Tauhid 
a) Kitab Radd Awa'il al-Adilla, sanggahan 

terhadap Mu'tazilah. 
b) Kitab Radd al-Tahdhib fi al-Jadal, sanggahan 

terhadap Mu'tazilah. 
c) Kitab Bayan Awham al-Mu'tazila, pemaparan 

Kesalahan Mu'tazilah. 
2) Kitab Ta'wilat al-Qur'an. 
3) Kitab al-Maqalat. 
4) Kitab Ma'akhidh al-Shara'i` dalam Usul al-Fiqh. 
5) Kitab Al-Jadal fi Usul al-Fiqh. 
6) Kitab Radd al-Usul al-Khamsa, sanggahan 

terhadap pemaparan Abu Muhammad al-Bahili' 
tentang lima prinsip Mu'tazilah. 

7) Kitab Radd al-Imama, sanggahan terhadap 
konsepsi keimaman Syi’ah. 

8) Kitab Al-Radd `ala Usul al-Qaramita. 
9) Kitab Radd Wa`id al-Fussaq. 
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pa Dasar dari Paham Aswaja  ? 
 
 

1. Hadits yang menjustifikasi adanya Paham 
Aswaja 

al-Hadits yang mengisyaratkan bahwa di 
agama Islam akan terpecah ke dalam 73 firqah, 
yaitu : 

لًَّة ْيَ عى بْ سَ وَ  إنَّ َبِنى إىْسَرائىْيَل تَ َفرََّقْت َعَلى ثىْنتَ ْيى   مى
ك لُّه ْم ىفى  مىلَّةً  ْيَ عى بْ سَ وَ  أ مَِّتى َعَلى  َثََلٍث ق  َتى فْ َوت َ 

 ولَ س  ا رَ يَ   : َوَمْن هىيَ واا ل  قَ  ةً دَ احى وَ  النَّارى إىَّلَّ مىلَّةً 
 )رواه التمذى( .ا بى حَ صْ  أَ وَ  هى يْ  لَ عَ  ا نَ ا اَ مَ قَاَل:   ؟اللى 

A 

BAB II 
 
 

DASAR DAN SUMBER HUKUM SERTA 
CIRI-CIRI ORANG BERPAHAM ASWAJA 
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“Bahwasanya Bani Israil telah befirqah-firqah sebanyak 
72 milah (firqah) dan akan berfirqah ummatku sebanyak 
73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu “. 
Shahabat-shahabat yang mendengar ucapan ini bertanya 
: “ Saiapakah yang satu itu ya Rasulullah ? “. Nabi 
menjawab : “ yang satu itu ialah orang yang berpegang 
(beri’tiqad) sebagai peganganku (I’itiqadku) dan 
pegangan shahabat-shahabatku “. (HR. Imam Tirmizi).   
 

َعْن َعْبدى اللى ْبنى َعْمٍرو قَاَل:قَاَل َرس ْول  اللى َصلَّى 
 ْ ْ َما أََتى َعَلى َبِنى اللَّه  َعَلْيهى َوَسلََّم: لََيْأتىَيَّ َعَلى أ مَِّتى

ن ْه ْم َمْن إىْسَرائىْيَل َحْذَو الن َّْعلى بىال ن َّْعلى َحِتَّ إىْن َكاَن مى
ْ َمْن َيْصَنع  َذلىَك َوإىنَّ  ْ أ مَِّتى أََتى أ مَّه  َعَلَنىَيًة َلَكاَن ِفى
لًَّة َوتَ ْفَتىق   ْ إىْسَرائىْيَل تَ َفرََّقْت َعَلى ثىْنتَ ْيى َوَسْبعىْيَ مى َبِنى

ْ َعَلى َثََلٍث َوَسْبعىْيَ مىلًَّة ك لُّه مْ  لًَّة  أ مَِّتى ِفى النَّارى إىَّلَّ مى
َي يَا َرس ْوَل اللى؟ قَاَل: َما أَنَا  َدًة، قَال ْوا: َوَمْن هى َواحى

 ْ  )رواه التمذى( .َعَلْيهى َوَأْصَحابى



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 38 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sungguh akan 
terjadi pada ummatku, apa yang telah terjadi pada 
ummat bani Israil sedikit demi sedikit, sehingga jika ada 
di antara mereka (Bani Israil) yang menyetubuhi ibunya 
secara terang-terangan, maka niscaya akan ada pada 
ummatku yang mengerjakan itu. Dan sesungguhnya 
bani Israil berpecah menjadi tujuh puluh dua millah, 
semuanya di Neraka kecuali satu millah saja dan 
ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga 
millah, yang semuanya di Neraka kecuali satu millah.’ 
(para Shahabat) bertanya, ‘Siapa mereka wahai 
Rasulullah?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjawab, ‘Apa yang aku dan para Shahabatku berada 
di atasnya “. (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 
2641, dan ia berkata: “Ini merupakan hadits penjelas 
yang gharib, kami tidak mengetahuinya seperti ini, 
kecuali dari jalan ini.”). 
 

pa yang Menjadi Sumber Hukum 
dalam Paham Aswaja ? 
 

 

1. Al-Qur’an  
 

Al-Qur’an adalah merupakan dasar hukum 
yang paling kuat didalam  Islam sebelum tiga dasar 
yang lain. Sebagaimana tersurat dalam al-Qur’an 
Surat an-Nisaa’(004) ayat 105 : 

A 
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105. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab 
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu 
mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 
penantang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang-orang yang khianat. 

2. Al-Hadis  
 

Al-Hadis adalah dasar hukum kedua setelah 
Al-Qur’an, bila didalam al-Qur’an tidak secara 
tegas disebutkan maka hadits yang menjelaskan. 
Contoh: dalam al-Qur’an disebutkan kewajiban 
sholat dan mengeluarkan zakat, namun jumlah 
rakaat dan kewajiban pengeluaran zakat berapa 
nishabnya tidak dijelaskan secara detail maka 
hadist Nabi yang menjelaskan tentang penjabaran 
tesebut. 

 

3. Ijma’  
 

Ijma’ (kesepakatan para ulama) ketika dicari 
dari al-Qur’an dan al-Hadis tentang hukum 
ternyata tidak ada, maka kita dapat menggunakan 
dasar hukum yang ketiga yaitu Ijma’.Contoh : pada 
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zaman Khalifah Utsman tentang penambahan 
Adzan Tsani (adzan kedua) yang dikumandang-
kan sebelum melakukan sholat Jum’at Qobliyatul 
Jum’ah, oleh karena kesepakatan para sehabat pada 
waktu itu dan kebijakan Khalifah Utsman serta 
diikuti oleh sahabat lain dan tidak ada yang 
menentangnya maka dilaksanakanlah Ijma tersebut 
(Ijma’Shohabi). 

 

4. Qiyas  
 

Qiyas (menyamakan hukum sesuatu masalah 
yang belum diketahui hukumnya dan masalah lain 
yang sudah diketahui, karena ada kesamaan illat 
yang mendasar penentuan hukum), contoh : 
menqiyaskan tuak dengan khomer karena tuak itu 
haram seperti hukumnya khomer, penentuan 
hukum tersebut didasarkan pada al-Qur’an Surat 
an-Nisaa’ (004) ayat 59 : 
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59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian 
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. 
 

 

Agaimana ciri-cirinya orang yang 
berpaham ASWAJA ? 
 

Ciri-ciri orang yang berpaham Aswaja, 
diantaranya: 

 

1. Sholat  Lima waktu dengan berjama’ah; 
2. Tidak menilai salah satu sahabat dengan penilaian negatif; 
3. Tidak memberontak pemerintahan yang sah; 
4. Tidak ragu keimanannya (iman yang mantap); 
5. Beriman kepada qodlo’ dan qodar yang baik maupun 

yang buruk dari Allah SWT; 
6. Tidak menentang ketentuan agama Allah; 
7. Tidak mengkufurkan orang Islam; 
8. Tidak meninggalkan sholat atas orang yang mati dalam 

keadaan Islam; 
9. Membasuh khuffain (semacam sepatu) pada waktu 

wudlu sebagai pengganti membasuh kaki pada waktu 
bepergian; 

10. Mau melakukan sholat berjama’ah dibelakang imam yang 
baik (kulli birrin wa fajirin). 

B 
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pa itu Paham dan Aliran dalam Islam ? 
 
 

1. Pengertian Paham 

Pa.ham 1 n pengertian:  pengetahuan banyak, --
nya kurang;  2 n pendapat; pikiran: --nya tidak 
bersesuaian dengan –kebanyakan orang; 3 n aliran; 
haluan; pandangan: ia mempunyai --nasionalis;  
4 v mengerti benar (akan); tahu benar 
(akan): sebenarnya saya sendiri tidak begitu -- akan 
perkara itu; 5 a pandai dan mengerti benar (tt suatu 
hal): ia -- bahasa Sanskerta; ia -- dl pembuatan 
gula; angan lalu, -- tertumbuk, pb suatu hal yg banyak 
halangannya meskipun tampaknya dapat 
dilakukan dengan mudah.1 

 

 
1 Dendy Sugono, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat 

Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), edisi IV, 

cet.kelima, hal. 998. 

A 

BAB III 
 
 

PAHAM DAN ALIRAN DALAM ISLAM 
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Jadi Paham dalam Islam adalah pendapat atau 
tingkatan kemampuan berfikir seseorang/kelompok 
atau hasil pemikiran ulama atau para ulama 
tentang Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak/Tasawwuf 
yang bersumber kepada al-Qur’an dan al-Hadits 
yang menjadi pedoman ajaran dalam Islam. 

2. Pengertian Aliran 
 

Ali.ran 1 n sesuatu yg mengalir (tt hawa, air, 
listrik, dsb): ~ hawa; ~ listrik; 2 sungai kecil; 
selokan: di daerah pegunungan itu banyak ~ yg jernih; 
3 saluran untuk benda cair yg mengalir (spt pipa 
air): gas ini patah ~ nya; 4 haluan; pendapat; paham 
(politik, pandangan hidup, dsb): ~ politik; ~ falsafah 
modern; 5 Fis gerakan maju zat alir (fluida), msl gas, 
uap, atau cairan secara berkesinambungan.2 

 

Ali.ran n 1 arus, cucuran, deraian, gelombang, 
gerakan, imbasan, jalan, lelehan, pancaran, 
pancuran, percikan, peredaran, perputaran, 
rembesan, sirkulasi (udara); 2 adicita, ajaran, 
anutan, fikrah, filsafat, golongan, haluan, ideologi, 
ikutan, -isme, keyakinan, mazhab, paham, sekte, 
tarekat, turutan.3 

 

 
2 Ibid, hal. 41. 
3 Dendy Sugono, dkk., Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia: 

Pusat Bahasa, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), cet. I, hal. 18. 
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Jadi aliran adalah ajaran yang mengikuti  
pendapat atau paham hasil pemikiran dari ulama 
atau para ulama tentang Aqidah, Syari’ah, dan 
Akhlak/Tasawwuf yang bersumber kepada al-
Qur’an dan al-Hadits yang menjadi pedoman/ 
ajaran berpikir dan berprilaku dalam Islam. 

Maka untuk memudahkan pemahaman antara 
diksi paham dan aliran, penulis akan  membeda-
kannya dalam penulisan buku ini, yaitu:  

1. Kalau paham diimplementasikan kepada 
pendapat ulama atau para ulama yang merupa-
kan hasil buah pemikirannya tentang Aqidah, 
Syari’ah, dan Akhlak/Tasawwuf yang bersum-
ber kepada al-Qur’an dan al-Hadits yang men-
jadi pedoman dalam menghasilkan produk 
ajaran dalam Islam; 

2. Sedangkan aliran diimplementasikan kepada 
ajaran sebagai hasil buah pemikiran atau 
gerakan organisasi kemasyarakatan yang mem-
pedomani paham sebagai ajaran atau landasan 
organisasinya selain landasan-landasan lainnya 
yang berlaku di mana organisasi itu berada 
guna bergeraknya organisasi tersebut sesuai 
dengan harapan. 
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da berapa Paham dan aliran dalam 
Islam ? 
 

1. Hadits yang menjustifikasi adanya Paham 
atau aliran dalam Islam 

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, 
sebagaimana yang telah disampaikan pada BAB II 
tentang Dasar dari paham Aswaja, yakni Hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa di 
ummat nabi Muhammad SAW akan terpecah belah 
ke dalam 73 (tujuh puluh tiga) firqah, 72 (tujuh 
puluh dua) firqah akan masuk neraka dan 1 (satu)  
firqah akan masuk Syurga, yang satu firqah ini 
yaitu orang yang berpegang (beri’tiqad) kepada 
Sunnah Nabi (sebagai peganganku atau ’itiqadku 
menurut Nabi SAW) dan pegangan shahabat-
shahabatku, diantaranya: kepada Abu Bakar 
Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali 
bin Abi Thalib, dll. dengan nama lain orang yang 
ber’itiqad Ahli Sunnah Wal Jama’ah. 

 
 

olongan mana saja yang 73 (tujuh puluh tiga) 
Firqah itu ? 
 

Menurut Kitab Bugyatul Mustarsyidin, 
karangan Mufti Syeikh Sayid Abdurrahman bin 
Muhammad bin Husein bin Umar, yang dimasyhurkan 
dengan gelar Ba’Alawi, pada halaman 398, cetakan 

A 

G 
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Mathba’ah Amin Abdul Majid Cairo (1384 H), 
bahwa 72 firqah yang sesat itu berpokok pada 7 
firqah, yaitu :   

1. Kaum Syi’ah, 22 aliran; 
2. Kaum Khawarij, 20 aliran; 
3. Kaum Mu’tazilah, 20 aliran; 
4. Kaum Murji’ah, 5 aliran; 
5. Kaum Najari’ah, 3 aliran; 
6. Kaum Jabariyah, 1 aliran; 
7. Kaum Musyabihah, 1 aliran. 

Jumlah 72 aliran 

Jadi kalau ditambah dengan 1 aliran lagi yaitu 
faham Ahli Sunnah Wal Jama’ah, maka jadi 73 
firqah, hal ini sinergis dengan al-Hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tersebut  tadi. 

 

ana saja Paham yang ada dalam Islam ? 
 

Paham yang ada dalam Islam, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam  Kitab Bugya-
tul Mustarsyidin karya Ba’Alawi tersebut di atas, 
adalah sebagai berikut : 

 

1. Syi’ah 
 

a. Pengertian  
Sy'iah menurut bahasa berarti pengikut dan 

penolong, dan diucapkan untuk sekelompok 

M 
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manusia yang bersatu/berkumpul dalam satu 
masalah, dan kepada setiap orang yang menolong 
seseorang dan berhimpun membentuk suatu 
kelompok padanya. Kemudian kata ini diperguna-
kan untuk kelompok yang menolong dan 
membantu khalifah 'Ali krw dan keluarganya, lalu 
menjadi nama khusus bagi kelompok ini.  

Menurut Asy-Syihristaniy Syi'ah adalah 
kelompok yang mengikuti Khalifah 'Ali krw dan 
menyatakan kepemimpinannya baik secara nash 
ataupun wasiat yang adakalanya secara jelas 
ataupun samar, dan mereka berkeyakinan bahwa 
kepemimpinan (Imamah) tidak keluar dari anak-
anaknya, dan jika keluar darinya maka itu terjadi 
secara zalim atau sebab taqiyah darinya.  

 

Oleh karena itu Syi’ah berarti awalnya 
merupakan gerakan politik yang dalam perkem-
bangan berikutnya  menjadi suatu paham yang 
berlebih2an memuja/mengkultuskan/mendewa- 
dewakan Sayyidana Ali Karamallahu wajhah. 
Pendiri dari Kaum ini adalah Abdulah Bin Saba’. 
(Kaum Syi’ah kemudian berpecah menjadi 22 
aliran). 

Selanjutnya paham Syi'ah yang berkembang 
di Indonesia adalah Syi'ah Itsna 'Asyariyyah 
(Imamiyyah), dan mempunyai pengikut puluhan 
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ribu dibawah bendera IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul 
Bait Indonesia) yang berpusat di Jakarta. 

Menurut M. Yunus Jamil dan A. Hasymi 
kerajaan Islam yang pertama berdiri di Nusantara 
adalah kerajaan Peureulak (Perlak) yang konon 
didirikan pada 225H/845M. Pendiri kerajaan ini 
adalah para pelaut pedagang muslim asal Persia, 
Arab dan Gujarat yang mula-mula datang untuk 
mengislamkan penduduk setempat. Belakangan 
mereka mengangkat seorang Sayyid Maulana 
Abdul Aziz Syah, keturunan Arab-Quraisy, yang 
menganut paham politik Syi'ah, sebagai sultan 
Perlak. Dalam salah satu wawancara Prof. Dr. K.H. 
Quraish Syihab menyatakan MUI menganggap 
bahwa Syi’ah adalah termasuk salah satu mazhab 
yang benar sebagaimana yang diakui oleh Rabithah 
Alam Islamy dan itu diakui oleh Al-Azhar. Bukti 
konkretnya, jamaah haji Syi’ah boleh masuk ke 
Masjidil Haram. Kalau mereka memang sesat, 
seharusnya tidak boleh masuk.  

b. Awal lahirnya Syi’ah 

Para sejarawan berbeda pendapat akan awal 
munculnya Syi'ah, diantaranya : 
1) Muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW 

(pendapat ulama Syi'ah); 
2) Muncul bersamaan setelah wafatnya Rasulullah 

(Ahmad Amin); 
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3) Muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin 
Affan (Muhammad Abu Zahrah); 

4) Muncul setelah terbunuhnya Utsman pada 
tahun 36 H (pendapat Orientalis Yulius W); 

5) Muncul setelah terbunuhnya Al-Husein (Dr. 
Samiy An-Nasysyar); 

6) Muncul di akhir abad pertama hijriyyah ( Dr. 
'Irfan Abdul Humaid)  

7) Menurut sebagian ahli sejarah madzhab ini 
disebarkan pertama kali oleh Abdullah bin Saba 
yaitu seorang Yahudi yang pura-pura masuk 
Islam, dan hampir dibunuh oleh Ali.  
 

c. Macam-macam Aliran Syi’ah 
 

Dr. Fuad Mohammad Fachruddin membagi 
Syi'ah menjadi 4 macam aliran : 

1) Ekstrimis (al-Ghulatiyyah), sekarang sudah 
tidak ada lagi; 

2) Isma’iliyah dan cabang-cabangnya, tersebar di 
India, Pakistan, Afrika Utara, Eropa dan 
Amerika; 

3) Zaidiyyah, ersebar di Yaman dan sekitarnya. 
4) 12 Imam (Itsna 'Asyariyyah/Imamiyyah), Syi'ah 

yang paling banyak mempunyai pengikut di 
dunia tersebar di Iran, Irak, Lebanon, India, 
Pakistan dan bahkan di Arab Saudi serta 
negara-negara Teluk. Diperkirakan pengikutnya 
sekitar 120 juta orang 
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d. Pendapat-pendapat Syi’ah 
 

Pendapat-pendapat Syi’ah, mereka senantiasa : 

1) Mengkafirkan sahabat Nabi yang tidak 
mendukung Ali (kecuali Syi’ah Zaidiyah 
sekarang-pen);  

2) Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin 
Affan telah merebut dan merampas hak 
kholifah yang semestinya dipegang Sayyida 
Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka tidak 
mengakui ke khalifahan Abu Bakar, Umar 
dan Utsman. 

3) Kepemimpinan (Imamah) merupakan satu 
dari beberapa pokok keimanan; 

4) Memandang Imam Itu ma'shum (orang 
suci); 

5) Wajib adanya Imam yang tersembunyi (Al-
Imam Al- Mastur); 

6) Al-Quran yang sekarang mengalami 
perubahan dan pengurangan, sedangkan 
yang asli berada di tangan Al-Imam Al-
Mastur (Syi'ah Imamiyah) 

7) Tidak mengamalkan hadits kecuali dari jalur 
keluarga Nabi Muhammad (Ahli Bait), 
(kecuali madzhab Zaidiyyah-pen); 

8) Memperbolehkan taqiyah; 
9) Tidak menerima ijma dan qiyas (kecuali 

madzhab Zaidiyyah-pen); 
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10) Wajib sujud di atas tanah atau batu (Syi'ah 
Imamiyah); 

11) Memperbolehkan nikah mut'ah atau kawin 
kontrak (Syi'ah Imamiyah);  

12) Tidak melakukan shalat Jumat karena Imam 
yang asli tidak ada (Syi'ah Imamiyah); 

13) Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah 
Tuhan/Rasul; 

14) Para Nabi dan Para Pemimpin mereka di 
Ma’shum; 

15) MUI : Syiah bukan ajaran sesat, Majalah 
Syiar, 9 Desember 2007 Mungkin yang 
dimaksud adalah Syi'ah Zaidiyah karena 
ulama-ulamanya seperti Asy-Syaukaniy dan 
Ash- Shan'aniy diakui sebagai Ahlus Sunnah 
wal Jama'ah, bukan Syiah Imamiyyah 
karena banyak pendapat mereka tidak 
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. 

2. Khawarij  

a. Pengertian 

Khawarij menurut bahasa merupakan jamak 
dari kata kharijiy, yang berarti orang-orang yang 
keluar, mengungsi atau mengasingkan diri. Asy-
Syihristani mendefinisikan bahwa Khawarij adalah 
setiap orang yang keluar dari Imam yang berhak 
yang telah disepakati oleh masyarakat. 
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Kelompok Khawarij yang pertama adalah Al- 
Muhakkimah (Syuroh/Haruriyyah) yaitu pengikut 
Ali yang memisahkan diri karena tidak setuju 
adanya perdamaian antara beliau dengan 
Muawiyah saat perang Siffin. Kelompok ini 
didirikan oleh Nafi’ bin Arzaq. 

Kaum Khawarij sangat berlebihan membenci 
Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, karena mereka 
menganggap bahwa Ali dan orang-orang yang 
menyetujui perdamaian ketika perang siffin 
dengan Mu’awiyah, telah ingkar dalam terhadap 
amanah ummah, sehingga merekan menghukumi 
Sayyidina Ali Karamallahu wajhah beserta orang-
orang yang menyetujui perdamaian di anggap  
kafir dan halal darahnya.  

Kemudian Khawarij ini terpecah menjadi 
beberapa menjadi 20 aliran, yang paling besar 
adalah al-Azariqoh, an-Najdah, al-'Ajaridah, ash-
Shufriyyah, dan al-Ibadiyyah. Aliran terakhir ini 
yang paling moderat diantara aliran Khawarij dan 
masih terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Umman 
dan Arabia Selatan 

b. Faham yang diajarkan 

Mereka mengajarkan beberapa faham 
diantara bahwa : 
1) Orang-orang yang membuat dosa besar menjadi 

kafir; 
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2) Semua dosa adalah besar dan orang yang 
berdosa  besar adalah kafir. 

3) Semua orang yang tidak mengikuti ajarannya 
dianggap kafir. 

4) Menghilangkan hukum rajam bagi orang yang 
berzina; 

5) Mengkufurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 
Sayyidina Tholhah, Sayyidina Zubair, Siti 
Aisyah, Sayyidina Abdullah  bin Abbas dll.; 

6) Mengingkari Surat Yusuf dan Al-Qur’an; 
7) Imam boleh dipilih dari suku apa saja asal ia 

sanggup menjalankannya; 
8) Keluar dari Imam adalah wajib apabila Imam 

tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam; 
9) Orang yang tidak sepaham dengan mereka 

bahkan anak istrinya boleh ditawan, dijadikan 
budak atau dibunuh (Al-Azariqoh) sedang 
menurut Al-Ibadiyah mereka bukan mukmin 
dan bukan kafir, karena itu boleh bermuamalat 
dengan mereka, dan membunuh mereka adalah 
haram; 

10) Anak-anak orang kafir berada di neraka (Al- 
Azariqoh); 

11) Membatalkan hukum rajam karena tidak ada 
dalam Al-Quran (Al-Azariqoh); 

12) Surat Yusuf bukan termasuk al-Quran karena 
mengandung cerita cinta (Al-'Ajaridah). 
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3. Mu’tazilah 

a. Pengertian 
 

Mu'tazilah berasal dari kata I'tazala yang 
berarti manjauhkan diri. Asal mula kata ini adalah 
suatu saat ketika al-Hasan al- Bahsriy (110 H) 
sedang mengajar di masjid Basrah datanglah 
seorang laki-laki bertanya tentang orang yang 
berdosa besar. Maka ketika ia sedang berpikir 
menjawablah salah satu muridnya Wasil bin Atha' 
(131 H) menjawab : "Saya berpendapat bahwa ia 
bukan mukmin dan bukan kafir, tetapi mengambil 
posisi diantara keduanya". Kemudian ia 
menjauhkan diri dari majlis al-Hasan dan pergi 
ketempat lain dan mengulangi pendapatnya. Maka 
al-Hasan menyatakan : Washil menjauhkan diri 
dari kita (I'tazal 'anna). 

 

Kaum Mu’tazilah adalah kaum yang 
berfaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, 
bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, 
bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam 
syurga, Ukuran baik buruk ditentukan oleh akal, 
Allah wajib memberi pahala orang yang taat, 
Syafa’at nabi itu tidak ada,bahwa orang yang 
mengerjakan dosa besar diletakkan diantara dua 
tempat dan mi’raj Nabi Muhammad hanya dengan 
ruh saja, dan lain-lain. Kaum ini didirikan oleh 
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Wasil Bin Atto’ (Kaum Mu’tazilah, kemudian 
berpecah menjadi 20 aliran). 
 

b. Pendapat-pendapat mereka : 
1) Orang Islam yang berdosa besar bukan 

kafir dan bukan mukmin tetapi berada di 
antara keduanya (al-Manzilah bainal 
manzilatain); 

2) Tuhan bersifat bijaksana dan adil, tidak 
dapat berbuat jahat dan zalim. Manusia 
sendirilah yang memiliki kekuatan untuk 
mewujudkan perbuatannya perbuatannya, 
yang baik dan jahat, iman dan kufurnya, 
ta'at dan tidaknya; 

3) Meniadakan sifat-sifat Tuhan, artinya sifat 
Tuhan tidak mempunyai wujud sendiri di 
luar zat Tuhan; 

4) Baik dan buruk dapat ditentukan dengan 
akal; 

5) Al-Quran bukan qadim (kekal) tetapi hadits 
(baru/diciptakan); 

6) Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata 
kepala di akhirat nanti; 

7) Hanya mengakui Isra Rasulullah ke Baitul 
Maqdis tetapi tidak mengakui Mi'rajnya ke 
langit; 

8) Tidak mempercayai wujud Arsy dan Kursi 
Allah, Malaikat pencatat amal (Kiraman 
Katibiin), Adzab (siksa) kubur; 
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9) Tidak mempercayai adanya Mizan 
(timbangan amal), Hisab (perhitungan 
amal), Shiratul Mustaqiim (Titian), Haud 
(kolam nabi) dan Syafa'at nabi di hari 
Kiamat; 

10) Siksaan di neraka dan kenikmatan di surga 
tidak kekal (ikut sebagian kelompok). 
 

4. Murjiah  
 

a. Pengertian 
 

Murji'ah berasal dari kata Irja yang berarti 
menangguhkan. Kaum Murjiah yang muncul 
pada abad I Hijriyyah merupakan reaksi akibat 
adanya pendapat Syiah yang mengkafirkan 
sahabat yang menurut mereka merampas 
kekhalifahan dari Ali, dan pendapat Khawarij 
yang mengkafirkan kelompok Ali dan Muawi-
yah. Pada saat itulah muncullah sekelompok 
umat Islam yang menjauhkan dari pertikaian, 
dan tidak mau ikut mengkafirkan atau meng-
hukum salah dan menangguhkan persoalannya 
sampai dihadapan Allah SWT. Pada asalnya 
kelompok tidak membentuk suatu madzhab, 
dan hanya membenci soal-soal politik, tetapi 
kemudian terbentuklah suatu madzhab dalam 
ushuluddin yang membicara-kan tentang Iman, 
tauhid dan lain-alin. Pemimpin dari kaum 
Murjiah adalah Hasan bin Bilal (152 H).  
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b. Faham Kaum Murjiah 
 

Kaum Murjiah adalah kaum yang 
memfatwakan bahwa membuat ma’syiyat 
(kedurhakaan) tidak memberi mudharat kalau 
sudah beriman, sebagai keadaannya membuat 
kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir, 
rukun iman itu hanya dua yakni mengenal Allah 
dan Rasulnya, Orang yang sudah mengenal Allah 
dan Rasul-Nya,maka ketika berbuat maksiat atau 
dosa itu tidak dilarang. (Kaum Murji’ah, kemudian 
terpecah menjadi 5 aliran). Kaum Murji’ah 
didirikan oleh Jahm bin Sofwan. 

c. Golongan Kaum Murji'ah  

Golongan Kaum Murji'ah dapat dibagi 
menjadi dua golongan, yaitu : 
1) Golongan moderat, Pendapat-pendapat mereka: 

Orang berdosa bukan kafir dan tidak kekal 
dalam neraka; 

2) Golongan Ekstrim, Pendapat-pendapat mereka : 
a) Orang Islam yang percaya pada Allah 

kemudian menyatakan kekufuran secara 
lisan tidak menjadi kafir karena iman itu 
letaknya di dalam hati, bahkan meskipun 
melakukan ritual agama-agama lain; 

b) Yang dimaksud ibadah adalah iman, 
sedangkan shalat, puasa, zakat dan haji 
hanya menggambarkan kepatuhan saja; 
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c) Maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidak 
merusak iman ( Al-Yunusiah); 

d) Menangguhkan hukuman orang yang 
berdosa di akhirat 

 

5. Najariyah 
 

a. Pengertian 

Kaum Najariyah adalah kaum yang 
memfat-wakan bahwa perbuatan manusia 
adalah makhluk, ya’ni dijadikan Tuhan tetapi 
mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak 
ada, orang yang berbuat dosa itu masuk neraka 
karena syafa’at dan ampunan Allah itu tidak 
ada,dll. (Kaum Najariyah, kemudian berpecah 
menjadi 3 aliran). Kaum ini didirikan oleh 
Muhammad bin Husain an-Najjar. 

6. Jabariyah 
 

a. Pengertian 
 

Jabariyah berasal dari kata jabr yang 
artinya paksaan. Aliran ini ditonjolkan pertama 
kali oleh Jahm bin Safwan (131 H), sekretaris 
Harits bin Suraih yang memberontak pada Bani 
Umayyah di Khurasan. Meskipun demikian 
sebelumnya sudah ada dalam umat Islam yang 
membicarakan tentang hal ini seperti surat 
sahabat Ibnu Abbas dan seorang tabi-in al-
Hasan al- Bashriy kepada penganut paham ini.  
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b. Pendapat-pendapat mereka : 
 

1) Manusia tidak mempunyai kemerdekaan 
dalam menentukan kehendak dan 
perbuatannya tetapi dipaksa oleh Allah; 

2) Iman cukup dalam hati saja walau tidak 
diikrarkan dengan lisan; 

3) Kaum Jabariyah adalah kaum yang 
memfatwakan bahwa manusia ”majbur”, 
artinya tidak berdaya apa-apa.  

4) Kasab atau usaha tidak ada sama sekali, 
tidak ada gunanya ikhtiar bagi mahluq 
segalanya tergantung kepada Allah  SWT; 

5) Manusia tidak mempunyai daya untuk 
mencipta baik/buruk; 

6) Iman cukup didalam hati dan tidak usah 
diikhtiarkan dengan lisan (ucapan), dll. 

(Kaum Jabariyah hanya 1 aliran). Kaum ini 
didirikan oleh Lahalut Al-“Asham dan Jhem 
bin Sofwan. 
 

7. Siapa itu Kaum Musyabbihah ? 
 

Kaum Musyabbihah atau Mujasimah yaitu  
kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupa-
an Tuhan dengan manusia (menyamakan Allah 
dengan makhluq), didirikan oleh Ibnu 
Taimiyyah, diantara ajarannya :  
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a. Allah mempunyai tangan, kaki, hidung, 
mata,dll. seperti halnya mahluq; 

b. Allah itu bertempat dilangit, dll. (Kaum ini 
hanya 1 aliran saja).  
 

8. Ahlus Sunnah wal Jama'ah. 

Kelompok ini disebut Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah karena pandapat mereka berpijak pada 
pendapat-pendapat para sahabat yang mereka 
terima dari Rasulullah. 

Kelompok ini disebut juga kelompok ahli 
hadits dan ahli fiqih karena merekalah pendukung-
pendukung dari aliran ini. Istilah Ahlus Sunnah 
wal Jama'ah mulai dikenal pada saat pemerintahan 
bani Abbasy dimana kelompok Mu'tazilah berkem-
bang pesat, sehingga nama Ahlus Sunnah dirasa 
harus dipakai untuk setiap manusia yang ber-
pegang pada al-Quran dan al-Hadits. Dan nama 
Mu'tazilah dipakai untuk siapa yang berpegang 
pada ilmu kalam (theologische dialektik), logika dan 
rasio.4  

Ibnu Hajar al-Haitamiy menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jama'ah 
adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang 
digagas oleh Imam Asy'ariy dan Imam Maturidi. 13 

 
4 Sejarah Perkembangan Pemikiran dalam Islam, Dr. Fuad. 

MF hal :105 
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Pendapat-pendapat mereka : 

a. Hukum Islam di dasarkan atas Al-Quran dan al-
Hadits; 

b. Mengakui Ijmak dan Qiyas sebagai salah satu 
sumber hukum Islam; 

c. Menetapkan adanya sifat-sifat Allah; 
d. Al-Quran adalah Qodim bukan hadits; 
e. Orang Islam yang berdosa besar tidaklah kafir. 

 

9. Paham-paham lain,diantaranya :  
 

a. Bahai 
 

1) Pendirinya adalah : Mirza Husein Ali 
Bahaullah (1892M) Kepercayaan ini mulai 
timbul di kalangan Syi’ah Imamiyyah di Iran 
pada abad ke 19 M dengan munculnya Mirza 
Ali Muhammad (1852 M) yang mendirikan 
dirinya sebagai al-Bab (pintu) bagi kaum 
Syi’ah dan umat Islam lainnya untuk meng-
hubungkan mereka dengan Imam yang 
lenyap dan ditunggu kehadirannya pada 
akhir zaman. Ia menyerukan untuk 
menyatukan agama Islam, Nasrani dan 
Yahudi sehingga menimbulkan kehebohan 
dan ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati 
di Tibriz tahun 1853 M. Salah satu muridnya 
Mirza Husein Ali Bahaullah kemudian 
mengaku sebagai wakil dari Mirza Ali 
Muhammad al-Bab dan mengembangkan 
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ajaran-ajarannya sampai ia mati. Kelompok 
ini diusir oleh Kerajaan Syah Iran dan 
dilarang di Mesir, bahkan Al-Azhar 
mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini keluar 
dari Islam dan sudah tidak Islam lagi. 
 

Aliran ini meluas ke Dunia Barat pada tahun 
1980, dan pada tahun 1920 mengadakan 
pusat bahai yang kuat di Amerika. Dewasa 
ini bahai terdapat di lebih dari 260 kota 
dunia. 
 

2) Pendapat-pendapat mereka : 
a) Menggabung agama Islam dengan 

Yahudi, Nasrani dan lainnya; 
b) Menolak Poligami kecuali dengan alasan 

dan tidak boleh dari dua istri; 
c) Shalat hanya sembilan raka’at dan kiblat-

nya Istana Bahaullah; 
d) Melakukan puasa sebulan tapi hanya 19 

hari; 
e) Tidak melakukan shalat Jum’at hanya 

shalat jenazah saja; 
f) Melakukan haji dengan mengunjungi 

rumah al-Bab, tempat ia dipenjarakan dan 
rumah-rumah para pembesar; 

g) Zakat harta sepertiga dan diberikan 
kepada dewan pengurus perkumpulan; 

h) Riba diperbolehkan; 
i) Jihad haram dilakukan; 
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j) Talak 19 kali Janda boleh menikah setelah 
membayar diyat (tanpa ‘iddah), duda 
tidak boleh kawin sebelum 90 hari; 

k) Kewarisan 9/60 untuk anak, 8/60 untuk 
suami, 7.60 untuk ayah, 6/60 untuk ibu, 
1/60 untuk saudara perempuan, 3/60 
untuk para guru. Selain mereka tidak 
dapat; 

l) Hukum atas perzinaan adalah membayar 
uang ke baitul mal; 

m) Wanita mendapat warisan yang sama 
dengan laki-laki; 

n) Tidak mempercayai hari akhirat. 
➢  

b. Ahmadiyah 
 

1) Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad 
(1936-1908 M). Ia lahir di Pakistan ditengah-
tengah kelompok Syi’ah Ismailiyyah. Pada 
tahun 1884 ia mengaku mendapat ilham dari 
Allah, kemudian pada 1901 mengaku 
dirinya menjadi nabi dan rasul, yang 
diingkari oleh kelompok Ahlus Sunnah dan 
kelompok Syi'ah seluruh dunia. 

2) Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok, 
yaitu : 
a) Ahmadiyah Qadiyan : menganggap 

Mirza sebagai nabi; 
b) Ahmadiyah Lahore : menganggap Mirza 

sebagai mujaddid (pembaharu Islam). 
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3) Pendapat-pendapat mereka : 
a) Menganggap Mirza Ghulam Ahmad 

sebagai Nabi (Qadiyan); 
b) Orang Islam yang tidak sepaham adalah 

orang kafir; 
c) Mengharamkan jihad. 

 

c. Wahabi 
 

1) Pendiri gerakan ini adalah Muhammad bin 
Abdul Wahab (1702-1787 M). Dalam Munjid 
disebutkan bahwa tariqat mereka dinamai 
Al-Muhammadiyyah dan fiqih mereka 
berpegang pada madzhab Hanbali 
diseuaikan dengan tafsir Ibnu Taimaiyyah.  
 

2) Pendapat-pendapat mereka : 
a) Tawassul, Istigozah adalah syirik; 
b) Ziarah kubur hukumnya haram; 
c) Menghisap rokok haram dan syirik; 
d) Mengharamkan membangun kubah atau 

bangunan di atas kuburan; 
e) Membagi tauhid menjadi dua : Tauhid 

Uluhiah dan Tauhid Rububiyyah. 

Oleh karena itu jika kita uraikan hal diatas 
apabila kita hubungkan dengan hadits nabi SAW 
bahwa golonganku akan pecah menjadi 73 
golongan (firqoh) dengan perincian sebagai berikut : 
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1. Golongan Mu’tazilah 20 Firqoh. 
2. Golongan Syi’ah 22 Firqoh. 
3. Golongan Khowarij 20 Firqoh. 
4. Golongan Murji’ah 5 Firqoh. 
5. Golongan Najjariyah 3 Firqoh. 
6. Golongan Musabbihah/Mujassimah 1 Firqoh. 
7. Golongan Jabbariyah 1 Firqoh. 
8. Golongan Ahlussunah Wal Jama’ah 1 Firqoh 
Jumlah 73 Firqoh 

Selanjutnya, menurut K.H. Sirojuddin Abas 
dalam bukunya I’tiqad Ahli Sunnah Wal Jama’ah, 
halaman 24, bahwa Kaum Qadariyah termasuk 
golongan Mu’tazilah, kaum Bahiyah dan Ahmadiyyah 
Qadyan masuk dalam kaum Syi’ah, kaum Ibnu 
Taimiyah masuk dalam golongan kaum 
Mutasyabbihah dan kaum Wahabi termasuk kaum 
pelaksana dari faham Ibnu Taimiyah. 

 

agaimana Macam-macam  Aliran dalam 
Islam ? 
 

Aliran dalam Islam mulai tampak terlihat 
pada saat perang Siffin (37 H), dimasa kekhalifahan 
Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Pada saat 
tentara Ali dapat mendesak tentara Mu'awiyah 
maka Mu'awiyah meminta diadakan perdamaian. 
Sebagian tentara Ali menyetujui perdamaian ini, 
dan sebagian lagi menolaknya. Kelompok yang 

B 
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tidak setuju ini akhirnya memisahkan diri dari Ali 
dan membentuk kelompok sendiri yang akhirnya 
terkenal dengan nama Khawarij. Mereka mengang-
gap Ali, Mu'awiyah dan orang-orang yang meneri-
ma perdamaian ini telah berbuat salah (dosa besar) 
karenanya mereka bukan mukmin lagi dan boleh 
dibunuh. Masalah dosa besar ini kemudian 
menimbulkan 3 (tiga) aliran Teologi dalam Islam 
yaitu : Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah. 

Masalah kepemimpinan ini, menyebabkan 
munculnya kelompok Syi'ah yang memiliki  paham 
diantaranya bahwa yang berhak menjadi khalifah 
hanya Ali beserta keturunannya, sehingga 
kelompok ini pada akhirnya berseberangan dengan 
paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah. 

Dan akibat pengaruh agama lain dan filsasat 
pada umat Islam maka muncullah kelompok yang 
menyatakan bahwa manusia mempunyai 
kebebasan dalam berkendak dan perbuatannya 
(Qadariyyah) dan kelompok yang berpendapat 
sebaliknya (Jabariyyah). Setelah itu banyak 
bermunculan paham dan aliran baru dalam agama 
Islam. 

Yang perlu diperhatikan disini, bahwa 
perselisihan yang terjadi pada masalah keyakinan 
pada umat Islam pada zaman dahulu tidaklah pada 
inti dari keyakinan (lubbul ‘aqidah), tetapi 
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masalah-masalah filsafat dan sama sekali tidak 
menyentuh inti keyakinan seperti keesaan Allah, 
Iman kepada para Rasul dan Hari Akhir, Iman 
kepada Malaikat, dan bahwa yang diberitakan oleh 
Nabi Muhammad adalah benar. 

Adapun masalah-masalah yang diperselisih-
kan adalah : 

1. Paksaan dan kebebasan untuk berkehendak 
atau berbuat (al-jabr wal-ikhtiyar); 

2. Pelaku dosa besar; 
3. Al-Quran adalah qadim atau hadits (baru). 

Aliran-aliran tersebut, selanjutnya sesuai 
dengan perkembangan jaman akhirnya berubah 
menjadi paham yaitu diantaranya Khawarij, Syi'ah, 
Qadariyah, Jabariyyah, Mu'tazilah, Murji’ah, Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah, dan lain-lain. 

Begitupun ada pula aliran-aliran tersebut 
dalam perkembangan jaman khususnya di Indone-
sia, hanya menjadi sebuah organisasi kemasyarakat-

an yang memiliki kekhasan ajaran yang bersumber 
kepada paham, sehingga melahirkan kelompok-
kelompok dalam Islam.   

Dalam pembahasan ini, sengaja penulis 
menggunakan istilah kelompok-kelompok dalam 
Islam untuk membedakannya dengan aliran Islam 
yang sering dilebelkan kepada paham keagamaan, 
karena secara faktual bahwa sebagian dari 
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kelompok Islam ini merupakan suatu organisasi 
yang mengikuti salah satu aliran di atas. Tetapi 
karena banyaknya organisasi dan kelompok Islam 
di Indonesia, maka kami hanya menyebutkan 
sebagian saja yang populer di Indonesia berdasar-
kan urutan kelahirannya, yaitu diantaranya : 

 

1. Jamiat Kheir  
a. Pendiri :  

1) Sayid Ali bin Ahmad bin Shahab; 
2) Sayid Muhammad bin Abdullah bin 

Shahab;  
3) Muhammad al-Fakhier bin Abdurrahman 

al-Masyhur; 
4) Sayid Idrus bin Ahmad bin Shahab; 
5) Said bin Ahmad bin Basandit. 

b. Berdiri : Rintisan pada tahun 1901, mendapat 
pengesahan dari Gubernur Jenderan pada 
hari Sabtu tanggal 17 Juni 1905 M/13 Rabiul 
Akhir 1323 H di Batavia. 

c. Pemimpin : 
1)  Sayid Ali bin Ahmad bin Shahab 

(Pertama); 
2) Dr. Husin Alatas, MT (Saat ini). 

d. Pendapat : 
1) Mempertahankan Aqidah Ahlusunnah 

wal Jamaah yang digariskan oleh para 
salaf terdahulu sesuai dengan ajaran Nabi 
Muhammad SAW; 
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2) Cinta ahli bait dan para sahabatnya;  
3) Menjalankan praktek ibadah yang 

berpegang pada Mazhab Imam Syafii 
rahimahullah.  
 

2. Syarikat Dagang Islam (1905) berubah menjadi 
Syarikat Islam (1906) 
a. Pendiri : K.H. Samanhudi 
b. Berdiri : Pada hari Senin 16 Oktober 1905 M/ 

17 Sya’ban 1323 H di Solo Jawa Tengah 
c. Pemimpin : 

1) K.H. Samanhudi (Ketua pertama semasa 
bernama SDI sampai dengan tahun 1906 
kemudian menjadi SI); 

2) H.O.S. Cokroaminoto (Ketua SI tahun 1912) 
3) Hamdan Zoelva (Ketua SI saat sekarang) 

d. Pendapat : 
1) Memperbaiki pendapat-pendapat yang 

anggap keliru mengenai agama Islam; 
2) Hidup menurut perintah agama. 

 

3. Persatuan Ummat Islam (PUI) 
a. Pendiri : 

1) K.H. Abdul Halim; 
2) K.H. Ahmad Sanusi; 
3) Mr.R. Syamsuddin. 

b. Berdiri :  
1) Pada hari Senin, 17 Juli 1911 M/20 Rajab 

1329 H di Majalengka; 
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2) Pada tanggal 21 November 1931 M/11 
Rajab 1350 H, di Batavia Centrum; 

3) Fusi pada hari Sabtu tanggal 05 April 1952 
M/09 Rajab 1371 H di Gedung Nasional 
Bogor. 

c.  Pimpinan saat ini : 
1) Majelis Syura  

Ketua :  
Dr.K.H. Ahmad Heriawan, Lc, M.Si 

2) Dewan Pertimbangan Pusat PUI 
(DETIMPUS) PUI 
Ketua :  
K.H. K.H. Nurhasan Zaidi, S.Sos. 

3) Majelis Syari’ah Pusat (MSP) PUI 
Prof.Dr.K.H. Endang Sutari, AD, M.Si 

4) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PUI 
a) Ketua Umum :  

K.H. Nazar Haris, MBA 

b) Sekretaris Jenderal : 
H. Iman Budiman, SHI 

d. Pendapat : 
1) Berpaham Ahli Sunnah Wal Jama’ah 

dalam ber-Aqidah, bermadzhab Madzahi-
bul Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 
Hambali) dalam ber-Syari’ah, dan 
mengikuti Imam Ghazali dalam ber-
Tasawwuf; 
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2) Mengembangkan pola fikir dan pola 
tindak yang Wasathiyyah dlm menjalan-
kan Ajaran Agama Islam (Islam yang 
Wasathiyyah); 

3) Menggemarkan Persatuan dan Kesatuan 
Ummat dalam bingkai NKRI. 
 

4. Muhammadiyyah 
a. Pendiri :  

K.H. Achmad Dahlan atau nama aslinya 
Muhammad Darwis (1868-1923 M); 

b. Berdiri :  
Pada hari Senin tanggal 18 November 1912 
M/08 Dzulhijjah 1330 H bertempat di 
Kampung Pakauman Yogyakarta. 

c. Pemimpin sekarang :  
Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.  

d. Pendapat : 
1) Mengembalikan umat Islam pada agama 

Islam yang sebenarnya yaitu kembali 
pada Al-Quran dan As-Sunnah; 

2) Mengikis habis bid'ah, kufarat, takhayul, 
dan klenik; 

3) Membuka pintu ijtihad dan membunuh 
taqlid yang membabi buta. 
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5. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
a. Pendiri : Syeikh Ahmad bin Muhammad 

Assoorkaty Al-Anshary; 
b. Berdiri : berdiri pada 6 September 1914 M/15 

Syawwal 1332 H. Tanggal itu mengacu pada 
pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
yang pertama, di Jakarta. Pengakuan secara 
secara hukum oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda dikeluarkan pada 11 Agustus 1915; 

c. Pimpinan sekarang : Ir. H. Hisyam Thalib. 
d. Pendapat : 

1) Penganut paham Pan Islam; 
2) Mementingkan pelajaran Bahasa Arab 

sebagai alat utama untuk memahami Islam 
dari sumber-sumber pokoknya; 

3) Menekankan pengertian dan daya kritik 
pada tauhid, fikih, dan sejarah. 

4) Memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah 
Islam. 
 

6. Mathlaul Anwar (MA) 
a. Pendiri : 

1) KH. Mas Abdurrahman bin Mas Jamal 
2) Kyai Tb. Soleh 

3) Kyai H. Moh Yasin, dll. 
b. Berdiri : Pada hari Senin tanggal 10 Juli 1916 

M/10 Ramadhan 1334 H di Menes Banten; 
c. Pimpinan saat ini : KH Ahmad Sadeli Karim, 

Lc. (Ketua Umum PB MA); 
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d. Pendapat 
Sesuai dengan Khittah Mathla’ul Anwar 
tercermin prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) Berpegang teguh dengan Al-qur’an dan 

As-Sunnah; 
2) Bersatu dalam Aqidah; 
3) Berjama’ah dalam Ibadah; 
4) Bertoleran dalam khilafiyah; 
5) Bersikap tegas terhadap bid’ah; 
6) Berorentasi kepada mashlahatil ummah; 
7) Berpiawai dalam siyasah; 
8) Bersama membangun masyarakat dengan 

pemerintah; 
9) Berjuang di jalan Allah SWT. 

 

7. Persatuan Islam (PERSIS) 
a. Pendiri : Haji Zamzam dan Haji Muhammad 

Yunus 
b. Berdiri : Pada hari Rabu 12 September 1923 

M/01 Shafar 1342 H di Bandung  
c. Pemimpin sekarang : K.H. Aceng Zakaria  
d. Pendapat : 

2) Mengembalikan umat Islam pada agama 
Islam yang sebenarnya yaitu kembali pada 
Al-Quran dan As-Sunnah; 

3) Mengikis habis bid'ah, kufarat, takhayul, 
dan klenik; 

4) Membuka pintu ijtihad dan membunuh 
taqlid yang membabi buta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aceng_Zakaria
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8. Nahdatul Ulama (NU) 
a. Pendiri :  

1) K. H. Hasyim Asy'ariy  
2) K.H. Wahab Chasbullah 

b. Berdiri : Pada hari Ahad tanggal 31 Januari 
1926 atau 16 Rajab 1344 H,  

c. Pemimpin sekarang : Prof.Dr.K.H. Sayid 
Aqil Siradj, M.A. 

d. Pendapat : 
2) Mempertahankan dan mengembangkan 

paham Ahlus Sunnah di Indonesia; 
3) Menegakkan syariat Islam menurut 

haluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dalam 
hal ini 4 Madzhab terbesar : Hanafi, 
Maliki, Syafi'i dan Hanbali; 

4) Dalam tasawuf mengikuti paham Abul 
Qasim Junaidi Al-Bagdadiy. 

 

9. Tarbiyah PERTI 
a. Pendiri :  

1) Syeikh Sulaeman Arrasuli Candung; 
2) Syeikh Muhammad Djami Djaho; 
3) Syeikh Muhammad Sa’ad Mungka, dll. 

b. Berdiri : Pada hari Sabtu tanggal 5 mei 1928 
M/15 Zulkaedah 1346 H tempatnya di 
Canduang, Bukittinggi Sumatera Barat; 

c. Pemimpin sekarang : Buya Basri Bermanda 
d. Kelompok ini tersebar di Indonesia dan untuk 

saat ini memiliki 24 Provinsi. 
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e. Pendapat : 
1) Ber-Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah 

(Asy’ariyyah dan Mathuridiyyah); 
2) Ber-Madzhab Imam Syafi’i; 
3) Ber-Tasawwuf Imam Ghazali. 

 

10. Al-Washliyah 
a. Pendiri : 

1) Syeikh Muhammad Yunus; 
2) Ismail Banda; 
3) H.M. Arsyad Thalib Lubis; 
4) H.Abdurrahman Syihab. 

b. Berdiri : Pada tanggal 30 November 1930 M/ 
09 Rajab 1349 H di Medan Sumatera Utara; 

c. Pemimpin : 
1) Ismail Banda (Ketua yang pertama kali); 
2) Dr. Yusnar Yusuf, MS (Ketua Umum PB al-

Washliyah saat sekarang); 
d. Pendapat : 

1) Dalam Aqidah menganut paham Ahl al-
sunnah wa al-jamaah; 

2) Dalam Fiqih menganut mazhab Imam 
Syafii. 
. 

11. Hizbut Tahrir (HT) 
a. Pendiri : Syekh Taqiyuddin An-Nabhahani 
b. Berdiri : 1953 di Al-Quds, Jerussalem sebagai 

partai politik Islam; 
 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ismail_Banda
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsyad_Thalib_Lubis
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Syihab
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c. Pemimpin : 
1) Abdurahman Albagdadi (Pertama); 
2) Syeikh Atha' Abu Rasytah (saat ini); 
3) Rokhmat S.Labib (Ketua DPP HTI) 

d. Aktif di Indonesia sejak : 1982-1983 
e. Pemerintah mencabut status Badan Hukum 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 
Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 yang 
didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 
2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 

f. Pendapat : 
1) Menggagas terbentuknya negara Islam 

sedunia alias Khilafah Islamiyah; 
2) Demokrasi itu tidak Islami, karena 

demokrasi adalah kedaulatan itu di 
tangan rakyat. Implikasinya hak 
membuat hukum ada di tangan rakyat, 
bukan di tangan Allah. Jika demikian. 
Maka demokrasi itu bertentangan dengan 
Islam yang mengakui hak membuat 
hukum itu hanya milik Allah. 
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12. Nahdatul Wathon (NW) 
a. Pendiri :  

T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid 

b. Berdiri : Pada hari Ahad tanggal 01 Maret 
1953 M/15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah di 
Pancor Lombok Timur NTB; 

c. Pimpinan 
5) Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin 

Abdul Majid (Pertama); 
6) Tuan Guru Bajang Dr.K.H.M. Zainul Majdi 

(Ketua Umum PB NW versi Pancor); 
7) Tuan Guru Bajang K.H.M. Zaenuddin 

Tsani (Ketua Umum PB NW versi Anjani). 
d. Pendapat : 

1) Menganut paham aqidah Islam Ahlu al-
Sunnah wa al-Jama’ah ‘ala Madzahib al-Iman 
al-Syafi’i; 

2) Berthariqoh tersendiri dengan mengamal-
kan Hizib Nahdhatul Wathon. 

 

13. Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) 
a. Pendiri : Abdullah Toufel Saputra 
b. Berdiri : 19 September 1972. 
c. Pemimpin sekarang : Drs. Ahmad Sukina. 
d. Kelompok ini tersebar di Indonesia dan untuk 

saat ini memiliki 130 cabang . 
e. Pendapat : 

1) Mengembalikan umat Islam pada Al-Quran 
dan Hadits 

2) Mengikis bid'ah dan khufarat di umat Islam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zainuddin_Abdul_Madjid
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14. Front Pembela Islam (FPI) 
a. Pendiri : KH Cecep Bustomi 
b. Berdiri : 17 Agustus 1998 
c. Pemimpin :  

1) Habib Rizieq Syihab (Imam Besar FPI); 
2) Habib Muchsin bin Zaid al-Athos (Ketua 

Umum Dewan Tanfidzib DPP FPI)  
d. Pendapat : 

1) Berakidah ahlussunnah wal jamaah; 
2) Melakukan Nahyil Munkar selain Amar 

Ma’ruf dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
 

15. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 
(ICMI) 

a. Pendiri: Erik Salman, Ali Mundakir, M. Zaenuri,  
Awang  Surya dan M. Iqbal 

b. Berdiri: Pada hari Jum’at tanggal 07 
Desember 1990 M/19 Jumadil Awwal 1411 H 
di sebuah pertemuan kaum cendekiawan 
muslim di Kota Malang pada tanggal 6-8 
Desember 1990 M/18-20 Jumadil Awal 1411 H 

c. Pemimpin : 
Prof.Dr.Ing.B.J. Habiebie (Ketua Umum 
pertama); 
Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH (Ketua Umum 
saat ini). 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Salman&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Mundakir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Zaenuri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Awang_Surya&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/M._Iqbal
https://id.wikipedia.org/wiki/7_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/7_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1990
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/8_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/8_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1990
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liran apa saja yang dianggap sesat di 
Indonesia ? 
 

Sesat yaitu setiap yang menyimpang dari 
jalan yang dituju (yang benar) dan setiap yang 
berjalan bukan pada jalan yang benar, itulah 
kesesatan. Yang dimaksud dengan aliran sesat 
disini adalah aliran yang menyimpang dari jalan 
kebenaran yang ditunjukkan oleh agama melaui al-
Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam, Hadits 
Rasulullah SAW sebagai sumber yang kedua 
setelah al-Qur’an dan hasil Ijtihad sebagai sumber 
ajaran Islam yang ketiga setelah al-Qur’an dan 
Hadits Rasul baik Ijtihadu Fardhi (Qiyas, dll.) 
maupun Ijtihadul Jama’i (Ijma Ulama). 

Kebenaran yang dimaksud adalah firman 
Allah : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang 
mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi 
mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka 
dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang 
nyata.  

Aliran yang sesat itu adalah aliran yang tidak 
mengikuti Al-Quran, Hadits (Sunnah), dan hasil 
Ijtihad (Ijtihad Fardhi dan Ijtihad Jama’i) yaitu jalan 
yang ditempuh oleh mayoritas umat Islam (Ijmak). 

A 
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Berikut kriteria aliran sesat yang dikemuka-
kan oleh MUI Pusat hasil Mukernas pada tanggal 6 
November 2007, yaitu : 

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 
(enam) yakni beriman kepada Allah SWT, 
kepada para Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-
Nya, kepada rasul-rasul-Nya, kepada hari 
kiamat, kepada qadla dan qadar, serta Rukun 
Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua 
kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluar 
kan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan 
menunaikan ibadah haji; 

2. Meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang 
tidak sesuai dengan dalil syar’i (Al-Quran dan 
sunnah); 

3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran; 
4. Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi 

Al-Quran; 
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak 

berdasarkan  kaidah-kaidah tafsir; 
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi SAW 

sebagai sumber ajaran Islam; 
7. Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan 

para Nabi dan Rasul; 
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai 

Nabi dan Rasul terakhir; 
9. Mengubah, menambah dan/atau mengurangi 

pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh 
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syari’ah, seperti haji tidak ke baitullah, shalat 
wajib tidak 5 (lima) waktu; 

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i 
seperti mengkafirkan muslim hanya karena 
bukan kelompoknya.5 

Beberapa aliran keagamaan atau organisasi 
kemasyarakatan keagamaan yang dianggap sesat 
di Indonesia baik oleh Pemerintah, MUI, maupun 
Ulama, yaitu diantaranya :  

1. Jamaah Tabligh 
a. Pendirinya : Syaikh Muhammad Ilyas bin 

Muhammad Ismail al-Kandahlawi.(1303-
1363). Kelompok ini aktif sejak 1920-an di 
Mewat, India. Markas internasional pusat 
tabligh adalah di Nizzamudin, India.  

b. Jama'ah Tabligh Di Indosesia berkembang 
sejak l952, dibawa oleh rombongan dari 
India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi 
gerakan ini mulai marak pada awal 1970- an. 
Mereka menjadikan masjid sebagai pusat 
aktivitasnya. Tak jelas berapa jumlah 
mereka, karena secara statistik memang 
susah dihitung. Tetapi yang jelas, mereka ada 
di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara.  

 
5 https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007 

/11/06/7150/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui.html. 

(Diakses pada tanggal 05 September 2019) 

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007%20/11/06/7150/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui.html
https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007%20/11/06/7150/10-kriteria-aliran-sesat-menurut-mui.html
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c. Pendapat mereka : 
1) Mengembalikan Islam pada ajarannya 

yang kaffah (menyeluruh); 
2) Mengharuskan pengikutnya khuruj (keluar 

untuk berdakwah) 4 bulan untuk seumur 
hidup, 40 hari pada tiap tahun, tiga hari 
setiap bulan, atau dua kali berkeliling pada 
tiap minggu; 

3) Menjauhi pembicaraan tentang fiqih, masa-
lah-masalah politik, aliran-aliran lain dan 
perdebatan; 

4) Keyakinan tentang keluarnya tangan Rasul 
dari kubur beliau untuk berjabat tangan 
dengan asy- Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i; 

5) Hidayah dan keselamatan hanya bisa 
diraih dengan mengikuti tarekat Rasyid 
Ahmad al-Kanhuhi. Sikap fanatis yang ber-
lebihan terhadap orang-orang shaleh dan 
berkeyakinan bahwa mereka mengetahui 
ilmu gaib; 

6) Keharusan untuk bertaqlid; 
7) Sebagian ulama wahabi menganggap ke-

lompok ini sesat di antaranya  : Asy-Syaikh 
Abdul Aziz bin Baz, Dr. Rabi’ bin Hadi Al-
Madkhali, asy-Syaikh al-Allamah Muham-
mad bin Ibrahim Alusy, Muhammad 
Nashiruddin Al-Alban, Abdurrazzaq 'Afifi; 

8) MUI dan Pemerintah Indonesia tidak 
menganggap sesat terhadap aliran ini. 
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2. Lembaga Dakwah Islamiyyah Indonesia 
(LDII) / Islam Jamaah 
 

a. Pendiri : Madigol Nurhasan Ubaidah Lubis 
bin Abdul bin Thahir bin Irsyad (1915-1982). 

b. lahir di Desa Bangil, Kec. Purwoasri, Kediri, 
Jawa Timur. 

c. Mulai aktif sejak tahun 1970, Larangan Jaksa 
Agung RI tahun 1971, Fatwa MUI tahun 
2005. 

d. Pemimpinnya sekarang : Dr. H. Ahmad 
Sumarno, M.M, Ph.D. 

e. Paham yang dianut oleh LDII tidak berbeda 
dengan aliran Islam Jama’ah/Darul Hadits. 

f. Pendapat-pendapat mereka: 
1) Al-Qur’an dan as-Sunnah baru sah di-
amalkan kalau manqul (keluar dari mulut 
Imam atau Amirnya), 2) Orang yang tidak 
masuk golongan mereka dianggap kafir dan 
najis, 3) Pelanggaran-pelanggaran yang dila-
kukan, boleh ditebus dengan uang, 4) Infak 
mutlak wajib 10% dari penghasilan apapun, 
5) Wajibnya/dilembagakan taqiyah. 6) Nur-
hasan Ubaidah Lubis Amir (Madigol) itu 
lebih tinggi derajatnya dan lebih berat 
bobotnya dari pada manusia sedunia, maka 
wajiblah para jama’ah bersyukur kepada 
sang Amir, sebab dengan adanya sang Amir 
maka jama’ah pasti masuk surga. 
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3. Negara Islam Indonesia (NII) KW-9/Az-Zaitun 
a. Pendiri NII : Sekarmadji Maridjan Karto-

soewirjo, 
b. Aktif sejak : 7 Agustus 1949 , di Tasikmalaya 

Jawa Barat 
c. Pemimpin NII KW-9 : Abu Toto Syekh Panji 

Gumilang 
d. Fatwa sesat MUI: 2003 
e. Pada tahun 1980-an ketika diadakan 

musyawarah tiga wilayah besar (Jawa Barat, 
Sulawesi, dan Aceh) di Tangerang Jawa 
Barat, diputuskan bahwa Adah Djaelani 
Tirtapradja diangkat menjadi Imam NII. Lalu 
ada pemekaran wilayah NII yang tadinya 7 
menjadi 9, penambahannya itu KW VIII 
(Komandemen Wilayah VIII) Priangan Barat 
(mencakup Bogor, Sukabumi, Cianjur), dan 
KW IX Jakarta Raya (Jakarta, Tangerang, 
Bekasi). Pada dekade 1990-an KW IX 
dijadikan sebagai Ummul Quro (ibukota 
negara) bagi NII, dan pemerintahan 
dipegang Abu Toto Syekh Panjigumilang 
(yang juga Syekh Ma’had Az-Zaitun, Desa 
Gantar, Indramayu, Jawa Barat) pada tahun 
1992. Penyelewengannya terjadi ketika pucuk 
pimpinan NII dipegang Abu Toto. Ia 
mengubah beberapa ketetapan ketetapan 
Komandemen yang termuat dalam kitab PDB 
(Pedoman Dharma Bakti). 
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f. Pendapat-pendapat NII KW-9 : 
1) Harta orang selain NII boleh dirampas 

dan dianggap halal sebgai harta fa'i dan 
ghanimah 

2) Dengan pemahaman teori kondisi perang, 
maka shalat bisa dirapel, artinya dari 
mulai shalat zuhur sampai dengan shalat 
subuh dilakukan dalam satu waktu, 
masing-masing hanya satu rakaat. 

3) Dalam puasa sesudah terbit matahari pun 
masih boleh sahur, sedang jam 5 sore 
sudah boleh berbuka. 

4) Wajib bagi setiap jamaah mencari satu 
orang tiap harinya untuk dibawa tilawah. 
Lalu diarahkan agar hijrah dan berbaiat 
sebagai anggota NII. Karena dengan baiat 
maka seseorang terhapus dari dosa masa 
lalu, tersucikan diri, dan menjadi ahli 
surga. Untuk itu peserta ini harus 
mengeluarkan shadaqah hijrah yang 
besarnya tergantung dosa yang 

5) dilakukan. 
6) Menghalalkan segala cara untuk bisa 

berinfak ke organisasi. 
7) Mengancam anggota yang mundur. 

 
4. Salamullah 

a. Pendirinya: Lia Aminuddin, 
b. Aktif sejak : 1995, di Jakarta. 
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c. Fatwa sesat MUI : 1997 
d. Pendapat-pendapatnya : 

1) Lia mengaku bertemu Jibril, kemudian 
sebagai Bunda Maria, dan akhirnya 
sebagai Jibril 

2) Anaknya Ahmad Mukti sebagai jelmaan 
roh Nabi Isa as. 

3) Imam besar Salamullah Abdul Rahman, 
sebagai jelmaan Nabi Muhammad saw. 

4) Mempunyai kitab sendiri yang berjudul 
Ruhul Kudus. 
 

5. Al-Qiyadah Al-Islamiyah 
a. Pendiri : Ahmad Mushaddeq 
b. Aktif sejak : 2001 
c. Fatwa sesat MUI : 2007 
d. Pendapat-pendapatnya : 

1) Mushaddeq adalah Rasul menggantikan 
Nabi Muhammad SAW bergelar Al-
Masih Al-Mau'ud. 

2) Menganggap musyrik orang diluar Al-
Qiyadah 

3) Tidak menjalankan rukun Islam kecuali 
shalat sekali dalam satu malam 
 

5. Jemaah Ngaji Lelaku 
a. Pendiri : Yusman Roy 
b. Aktif sejak : 2005, di Lawang, Jawa Timur 
c. Fatwa sesat MUI : 2005 
d. Pendapatnya : 
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1) Shalat dengan menggunakan dua bahasa 
 

6. Al-Qur'an Suci 
a. Fatwa sesat MUI: belum ada 
b. Pendapat-pendapatnya : 

1) Tidak mengakui hadits. 
2) Tidak melakukan kewajiban dalam 

rukun Islam. 
3) Memisahkan jamaah dari keluarganya. 
4) Menghalalkan bersetubuh dengan 

keluarga dekat meski tanpa ikatan 
pernikahan 

5) Imam tertinggi dalam kelompok tersebut 
sebagai rasul 

6)  Tidak wajib wudhu sebelum shalat 
 

7. Ingkar Sunnah 
Ada tiga jenis kelompok Inkar Sunnah. 
a. Kelompok yang menolak hadits-hadits 

Rasulullah SAW secara keseluruhan 
b. Kelompok yang menolak hadits-hadits yang 

tak disebutkan dalam al-Qur’an secara 
tersurat ataupun tersirat. 

c. Kelompok yang hanya menerima hadits-
hadits mutawatir (diriwayatkan oleh banyak 
orang setiap jenjang atau periodenya, tak 
mungkin mereka 

d. berdusta) dan menolak hadits-hadits ahad 
(tidak mencapai derajat mutawatir) 
walaupun shahih. 
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e. Pemimpinnya di Indonenesia : Irham 
Sutarto. 

f. Inkar Sunnah di Indonesia muncul tahun 
1980-an 

g. Fatwa sesat MUI : 1983 . 
h. Pendapatnya : 

1) Tidak mempercayai hadits Nabi saw 
sebagai landasan Islam 
 

8. Isa Bugis 
a. Pemimpin : Isa Bugis (1926)di Aceh Pidie 

tahun 1926 
b. Aktif : sejak 1980 di Rawamangun, Jakarta 
c. Fatwa Sesat : Departeman Agama RI 1972 
d. Pendapat-pendapat mereka : 

1) Mengartikan Al-Qur’an semaunya, tidak 
sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, 
misalnya, Al-Fiil 

2) yang artinya gajah menjadi meriam atau 
tank baja. 

3) Tidak percaya mukjizat, dan mengang-
gap mukjizat tak ubahnya seperti 
dongeng 

4) Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu 
dianggapnya dongeng belaka. 

5) Tafsir Al-Qur’an yang ada sekarang 
harus dimuseumkan, karena salah 
semua. 
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6) Al-Qur’an bukan Bahasa Arab, maka 
untuk memahami Al-Qur’an tak perlu 
belajar Bahasa Arab. 

7) Lembaga Pembaharu Isa Bugis adalah 
Nur, sedang yang lain adalah zhulumat, 
maka sesat dan kafir. 

8) Air zam-zam adalah air bekas bangkai, 
9) Ka`bah adalah berhala 
10) Nabi Muhammad SAW adalah pembang-

kit imperialisme Arab. 
11) Ilmu-ilmu tauhid, fiqih dan sejenisnya 

menurutnya adalah syirik 
12) Agama itu akal 
13) Juru dakwah dari negeri arab yang 

menyebarkan agama Islam ke berbagai 
negeri disebutnya sebagai orang-orang 
yang mabuk yang haus darah dan harta. 

 

9. Ahmadiyah 
a. Pemimpin: Mirza Ghulam Ahmad (1835-

1906) 
b. Aktif: Sejak 1889 di Pakistan, masuk 

Indonesia 1924 
c. Fatwa sesat MUI: 1980 dan 2005 

 

10. Baha'i 
a. Pendiri : Mirza Husein Ali Nuri yang 

bergelar Bahaullah (Pintu untuk menuju 
kemuliaan Tuhan), Lahir 12 November 1817 
Meninggal 1892 M). 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 90 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

b. Berdiri : pada tahun 1863 di Persia 
c. Masuk ke sekitar Sulawesi Indonesia oleh 

pedagang Persi dan Turki yakni Jamal 
Effendi dan Mustafa Rummy pada tahun 
1878. 

d. Baha’i dilarang oleh Presiden Sukarno 
melalui Kepres Nomor 264/1962, namun 
oleh Presiden Gusdur Kepres tersebut 
dicabut dengan Kepres Nomor 69 Tahun 
2000. Kepres tersebut mengakui secara kons-
titusional keberadaan ajaran Baha’i serta 
mempersilahkan aktivitas keagamaan. 

➢  

11. Jaringan Islam Liberal 
a. Pemimpin : Ulil Abshar Abdalla 
b. Aktif : sejak 2001 
c. Fatwa sesat MUI : 2007 
d. Pendapat-pendapat mereka 

1) Menyamakan semua agama, semuanya 
menuju jalan kebenaran 

2) Menganggap hukum islam itu zalim 
sehingga bila diterapkan syari'at Islam 
yang pertama jadi korban adalah kaum 
wanita 

3) Mereka menggugat kebenaran Islam 
karena kata mereka kebenaran agama itu 
relatif, dan mengajak melihat kebenaran 
pada agama lain. 
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4) Vodka (sejenis minuman keras) bisa 
dihalalkan di Rusia karena daerahnya 
sangat dingin 

5) Menganggap Al-Quran sebagai produk 
budaya dan mengajak mengadakan studi 
kritik akan keaslian Al-Quran 
 

12. Al-Quran Suci 
a. Fatwa sesat MUI: 2007 
b. Pendapat-pendapat mereka : 

1) Tidak mengakui hadits. 
2) Tidak melakukan kewajiban dalam 

rukun Islam. 
3) Memisahkan jamaah dari keluarganya. 
4) Memperbolehkan berzina dengan iparnya. 

 
 

13. Mahesa Kurung 
a. Pemimpin : As-Sayyid al-Habib Faridhal 

Attros al- Kindhy 
b. Aktif sejak : 1984 
c. Fatwa sesat MUI: 2006 
d. Alasan : Menyebarkan kemusyrikan 

 

14. Wahidiyyah 
a. Pemimpin : Abas 
b. Fatwa Sesat MUI Tasikmalaya 
c. Pendapat –pendapat mereka : 

1) Ghauts Hadza Zaman punya 
kewenangan menanamkan dan 
mencabut iman seseorang. 
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2) Sosok Mbah Abdul Majid dianggap 
sebagai juru selamat bagi umat di zaman 
sekarang 

 

15. Islam sejati 
a. Pemimpin : Heri dan Akhyari 
b. Fatwa Sesat MUI Banten : 2007 
c. Pendapat : 

1) Menyembah Tuhan dengan bersujud 
menghadap ke empat arah penjuru angin 

 

16. Ahmad Sayuti (Nabi Palsu) 
a. Pemimpin : Ahmad Sayuti 
b. Fatwa Sesat MUI : 2007 
c. Pendapat : 

1) menganggap dirinya sebagai nabi yang 
diutus Allah dan Nabi Muhammad 
bukan nabi terakhir 

2) Al-Quran adalah kitab hukum bahasa 
Arab peninggalan Nabi Muhammad 
putra Abdullah yang ditulis oleh para 
sahabatnya atas perintah Muhammad. 

3) Mengaku kalau Al-Quran turun pada 
tahun 1993 saat dirinya mendapatkan 
wahyu 

4) Menganggap tafsir Al-Quran selama ini 
hanya kebohongan belaka 

5) Kitab hadis Bukhori hanya kitab bohong 
yang isinya bukan perkataan Nabi 
Muhammad 
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17. Darul Arqam 
a. Pemimpin : Syeikh Suhemi 
b. Fatwa sesat MUI: 1994 
c. Pendapat : 

1) Aurad Muhammadiyah Darul Arqam 
diterima secara langsung oleh Syekh 
Suhaemi, tokoh Darul Arqam, dari 
Rasulullah SAW di Ka'bah dalam 
keadaan terjaga. 

 

18. Selain aliran-aliran ini masih banyak aliran yang 
dianggap sesat, misalnya : Al-Quran Hijau, Al-
Haq, Amanat Keagungan Ilahi, Bumi Segandu, 
Hidup dibalik Hidup, dan lain-lain. 

Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat 
(Pakem) selama 1980 hingga 2006 mencatat adanya 
250 ajaran sesat di Indonesia. 
 

19. Aliran-aliran kebatinan Islam 
 

Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran 
kebatinan yang harus diwapadai ajarannya, Aliran 
kebatinan di Indonesia menurut H.M. Danuwiyoto 
tidak terlepas dari pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar 
pada abad ke-14 Masehi yang dianggap sesat oleh 
para Wali yang ada di Indonesia saat itu. 

Berikut ini adalah aliran-aliran yang 
berkembang di Indonesia : 
a. Banjarnegara :  

1) Perjalanan Tri Luhur Bangkalan;  
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2) Agama Baru Banyu Urip;  
3) Ilmu Laduni Sepalu,  

b. Bantul :  
4) Kasunyatan Ngantek,  
5) Pekerjaan Baru Hadisono Guasar, 

c. Banyumas :  
6) Moyah Kaki Kroya,  
7) Tri Luhur Tulus  

d. Blitar :  
8) Murti Tomo Waskito,  
9) Paguyuban Pambuko Jiwa,  
10) Purwatin Sanggar Penataran,  
11) Sukmo Sejati,  
12) Kebatinan Islam,  
13) Ilmu Kebatinan  
14) Kwaruh Jowo Dipo,  

e. Boyolali :  
15) Agama Jiwa  

f. Kebumen :  
16) Tripitaka,  
17) Balai Sabdo Kamanungsan,  
18) Kebatinan Jiwo 
19) Penganut Sunan Kalijogo  

g. Kudus :  
20) Buda Budi Jawi  

h. Jakarta :  
21) Perkumpulan Persaudaraan Kejiwan Susilo 

Budi Utomo,  
22) Kekeluargaan,  
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23) BKKI,  
24) Perhimpunan Kemanusiaan,  
25) Kesatuan Rakyat Indonesia Murni,  
26) Yayasan Olah Raga Hidup Baru,  
27)  Perhimpunan Kamanungsan,  
28) Paguyuban Kebatinan,  
29) Pangudi Ilmu Kebatinan Intisaring Rasa,  
30) Dewan Musyawarah Perjalanan,  
31) Sari Budoyo,  
32) Paguyuban Pakerti Urip  
33) Perhimpunan Budi Rahayu,  
34) Furhan Sawutunggal, 
35) Persatuan Dilah,  
36) Hidup Betul,  

i. Jatinegara :  
37) Tarekat Hak Miliyah,  

j. Jember :  
38) Purwo Ayu  

k. Jember Kediri :  
39) Sangkan Paran Kasampurnan  

l. Klaten :  
40) Mesu Budi Ngawula Tuhan,  
41) Kaesepuhan Pribadi Asli,  
42) Mardi Utomo,  
43) Paguyuban Eklasing Budi Murko,  
44) Sastro Ceto,  
45) Hardo Pusoro,  
46) Suksmo Nglemboro,  
47) Kawula Melindung Tuhan,  
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48) Percaya Diri Sendiri,  
49) Kawruh Bejo,  
50) Swasjoyo,  
51) Gayuh Kasunyatan,  
52) Kejaten, 
53) Budi Utomo,  
54) Budi Wismo,  
55) Gito Roso,  
56) Mahayana,  
57) Ngudi Rahayu  

m. Lumajang :  
58) Purwo Mardi Utomo,  

n. Magelang :  
59) Islam Agama Hak,  
60) Budo Putih Pakis  

o. Mataram :  
61) Kebatinan Ilmu Hak  

p. Mojokerto :  
62) Margasuci Rahayu Prono  

q. Pati : 
63) Perguruan Kebatinan Budi Luhur,  
64) Budi Mulyo,  
65) Sumarah, 
66) Wismo Broto Pandowo,  
67) Suci Rahayu,  
68) Ilmu Ma'rifat,  
69) Ilmu Sejati, 
70) Bahai, 

r. Ponorogo :  
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71) Jawa Budo Lugu  
s. Purbolinggo :  

72) Hedobusana Kalimanah,  
73) Penganut Sunan Gunung Jati  
74) Kasunyatan  

t. Purworejo :  
75) Setya Budi Perjanjian,  
76) Kawruh 
77) Kasunyatan  

u. Rembang :  
78) Ilmu Rasa Sejati,  
79) Pramana Sejati  

v. Semarang :  
80) Badan Kebatinan Indonesia,  
81) Mudo Darmo,  
82) Pembuko Jiwo, 
83) Subud  

w. Sleman :  
84) Kamanungsan  

x. Solo :  
84) Astrobroto ,  
85) Astogino,  
86) Pangestu,  
87) Ilmu Sejati,  
88) Perjalanan Jiwa Ayu,  
89) Susila Budi Darma,  
90) Perwatin,  
91) Paguyuban Puji Sila, 

y. Surabaya :  
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92) Paguyuban Ilmu Sejati,  
93) Paguyuban Sumarah Surabaya,  
94) Purwo Ayu Mardi Utomo,  
95) Ilmu Perjalanan Lugu Sejati,  
96) Langgar Candi Buwono,  
97) Wirid, 

z. Temanggung :  
98) Adam Purnama,  
99) Tri Darma Indonesia,  
100) Mardi Santosaning Budi, 
101) Pelajaran Semedi  

aa. Tulung Agung :  
102) Perjalanan Dewa Mulya,  
103) Trajutrisno 

bb. Wonogiri :  
104) Jiwa Ayu  

cc. Wonosobo :  
105) Kawula Warga Naluri (KWN) 

dd. Yogyakarta :  
106) Adam Makrifat Gunung Kidul, 107) 
107)  Sapto Darmo Sorokarsan,  
108) Ajaran Jiwa Indonesia (AJI),  
109) ASK (Angudi Santosaning Kautaman),  
110) Barisan Kempong Perot,  
111) Budi Pekerti,  
112) GMKI (Gabungan Musyawarah Kebangsaan 

Indonesia),  

113) Islam Kasampurnaan,  
114) MSB (Mardi Santosaning Budi),  
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115) Nasional,  
116) Naluri Kabudayan,  
117) Paguyuban "O" (das),  
118) PEBM,  
119) Pangudi Amrih Tentrem,  
120) Perjalana Tubangan,  
121) Perhimpunan Prikemanusiaan,  
122) Paguyuban Kebatinan Kawruh Lugu, 
123) Psyichologisme Baciro Baru, 
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pa saja Ajaran Ahli Sunnah Wal 
Jama’ah itu ? 
 

Secara umum ajaran Ahli Sunnah Wal 
Jama’ah adalah ajaran yang diajarkan oleh 
Rasulullah SAW dan para shahabat, yang 
kemudian dikodifikasi, dihimpun dan ditulis 
ajaran tersebut oleh Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu 
Manshur al-Maturidi. Ajaran ini secara garis besar 
memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu:  

Pertama, at-tawassuth atau sikap tengah-
tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun 
ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah 
SWT: 

ََعَلىَُشَهَداءَلَِّتُكونُواَََْوَسطاَ َأُمَّةَ ََجَعْلَناُكمََْوََكَذِلكََ
 َشِهيداَ ََعَلْيُكمََْالرَُّسولَََُوَيُكونَََالنَّاسَِ

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat 
Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu 
menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan 

A 

BAB IV 
 
 

AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH 
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perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT 
menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan 
perbuatan) kamu sekalian.(QS al-Baqarah: 143). 

Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam 
segala hal, terrnasuk dalam penggunaan dalil ‘aqli 
(dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) 
dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur’an dan 
Hadits). Firman Allah SWT: 

َاْلِكَتابََََمَعُهمَََُوأَنَزْلَناَبِاْلبَ ي َِّناتََُِرُسَلَناَأَْرَسْلَناََلَقدَْ
 بِاْلِقْسطََِالنَّاسََُلِيَ ُقومََََواْلِميَزانََ

Sunguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami 
turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca 
(penimbang keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan. (QS al-Hadid: 25) 

 Ketiga, al-i’tidal atau tegak lurus. Dalam Al-
Qur’an Allah SWT berfirman: 

َُشَهَداءَلِّلهََِقَ وَّاِميَََُكونُواَََْآَمُنواََْالَِّذينَََأَي َُّهاَيَا
َتَ ْعِدُلواَََْألَََّعَلىَقَ ْومَ ََشَنآنََََُيْرَِمنَُّكمَََْولَََبِاْلِقْسطَِ

ََخِبيَرَالّلهَََِإنَََّالّلهََََوات َُّقواََْلِلت َّْقَوىَأَقْ َربََُُهوَََاْعِدُلواَْ
 تَ ْعَمُلونَََِبَا
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Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 
sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela 
(kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur 
kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu 
pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. 
Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan 
pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena 
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. (QS al-Maidah: 8 ) 

 Keempat, Attasamuh atau toleransi. Yakni 
menghargai perbedaan serta menghormati orang 
yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. 
Namun bukan berarti mengakui atau membenar-
kan keyakinan yang berbeda tersebut dalam 
meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah 
SWT: 

لََّعلَُّهَيَ َتذَكَُّرََأْوَََيَْشى لَّيِّناَ   َفَ ُقوَلََلُهَقَ ْولَ 
Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan 
Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata 
yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan 
takut. (QS. Thaha: 44) 

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah 
SWT kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS 
agar berkata dan bersikap baik kepada Fir’aun. Al-
Hafizh Ibnu Katsir (701-774 H/1302-1373 M) ketika 
menjabarkan ayat ini mengatakan, “Sesungguhnya 
dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada 
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Fir’aun adalah menggunakan perkataan yang penuh 
belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu 
dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat 
diterima dan lebih berfaedah”. (Tafsir al-Qur’anil 
‘Azhim, juz III hal 206). 

Penjelasan mengenai konsep Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah (Aswaja) kepada umat menjadi 
penting, sebab ini dilakukan demi merajut 
ukhuwah kelompok Ahlus Sunnah, memantapkan 
dan meluruskan pemahaman, memadamkan 
fitnah, serta membentengi diri dari akidah di luar 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 

Sebenarnya konsep Aswaja ini telah mapan di 
kalangan ulama dahulu yang semestinya saat ini 
tidak memerlukan perdebatan panjang mengenai 
siapa yang disebut kelompok Aswaja itu. Hanya 
saja umat Islam perlu memahami kembali akidah 
Aswaja dalam konteks sekarang ini dengan tujuan 
untuk lebih memantapkan pemahaman kita 
terhadap akidah, pemikiran dan tantangannya. Hal 
ini penting, sebab bisa terjadi seseorang mengaku 
Sunni, tetapi di luar pengetahuannya ia sebenarnya 
bukan pengikut Sunni sejati. 

Identitas sebagai kelompok Sunni terkadang 
diperebutkan, terkadang pula disempitkan 
konsepnya. Identitas ini diperebutkan, sebab 
kelompok ini yang disebut para ulama dahulu 
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sebagai kelompok yang setia memegang ajaran 
Islam. Karena pandangan yang terlalu rigid dan 
sentimen kepada kelompok lain, sehingga konsep 
Aswaja kadang dipersempit untuk ‘jama’ah’-nya 
sendiri. 

Dalam hadis tersebut dikatakan, bahwa 
golongan yang selamat (al-firqah al-najiyah) adalah 
golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad 
SAW dengan sebutan al-jama’ah. Dalam riset para 
mutakallimun (teolog Islam) terdahulu menyim-
pulkan bahwa kelompok al-jama’ah ini-lah yang 
disebut Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Ciri, ideologi, 
dan ajaran-ajarannya sangat tepat disematkan 
kepada kelompok Aswaja ini, daripada kelompok-
kelompok (firqah) lainnya. 

Perbedaan di antara kaum muslimin itu 
sesuatu yang wajar, akan tetapi penyimpangan 
akidah itu yang tidak boleh dibiarkan. Sebab, 
semua ulama’ Ahlus Sunnah sepakat dalam 
perkara-perkara ushul, tapi berbeda dalam furu’. 
Mereka diperboleh berbeda dalam urusan 
fiqhiyyah tapi tidak bisa didiamkan jika berdebat 
dalam urusan ‘aqa’idiyyah (Mafhum Ahlus 
Sunnah, hal. 25). Oleh sebab itu, seorang Sunni 
tidak membesar-besarkan urusan furu’iyyah. 

Membesar-besarkan persoalan yang tidak 
prinsipil –agar umat Islam terpecah-pecah– adalah 
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salah satu agenda orientalis, sebagaimana diakui 
sendiri oleh tokohnya Montgomery Watt (Jurnal 
Islamia no 3 Desember:2005 hal. 14). Jika umat 
Islam berselisih, akan mudah untuk ditaklukkan 
oleh Orientalis. 

Berkenaan dengan klaim Ahlus Sunnah, kita 
harus mengkoreksi diri secara jujur dan ilmiah 
(merujuk pada ulama'-ulama' mujtahid yang diakui 
dan disepakati oleh ijma'). Apakah termasuk Ahlus 
Sunnah wal Jamaah atau bukan, apakah telah 
menjadi seorang Sunni yang baik atau fasiq. 

Secara sederhana, parameter ke-Ahlus 
Sunnah wal Jamaah-an seseorang dapat dilihat dari 
komitmennya pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan 
Qiyas. Keistiqamahan mengikuti parameter ini 
diwujudkan dengan menganut kepada salah satu 
Imam madzhab empat yaitu Imam Maliki, 
Hambali, Syafii dan Hanafi. Di luar itu, bukan 
termasuk pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. 
Oleh karenanya patutlah kita memegang erat-erat 
akidah ini, lebih-lebih saat ini yang semakin 
banyak muncul aliran-aliran sempalan. 

Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi 
SAW, bahwa umat Islam kelak akan terpecah 
menjadi 73 golongan, kaum Yahudi terpecah 
menjadi 71 golongan dan Nasrani terpecah belah 
menjadi 72 golongan. Di antara 73 golongan 
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tersebut hanya satu yang selamat yaitu golongan 
al-jamaah (HR. Turmudzi, abu Dawud, dan 
Ahmad). Hadis ini selain shahih juga mutawatir. 
Syaikh Abdul Qahir al-Baghdadi menyebut bahwa 
hadis iftiraq ini diriwayatkan oleh banyak perawi, 
seperti Anas bin Malik, Abu Huroiroh, Abu Darda’, 
Jabir, Abu Said al-Khudri, Ubay bin Ka’ab, 
Abdullah bin Umar bin Ash dan para Khulafa al-
Rasyidin juga meriwayatkan hadis ini. Golongan 
al-Jama’ah inilah yang saat ini disebut Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah. 

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW 
menyatakan bahwa golongan yang selamat al-
Firqah al-Najiyah adalah mereka yang mengikuti 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian 
Rasulullah SAW memberi petunjuk bahwa 
golongan yang selamat ini adalah golongan yang 
terbanyak (al-Sawad al-‘Adzam). Dan hingga 
sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi 
golongan terbanyak. Jumlah pengikut Sunni 
mendominasi semua negara-negara muslim di 
dunia, terkecuali Iran dan Irak yang mayoritas 
penduduknya penganut Syiah. 

Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW 
menyebut akan datang golongan dari umatnya 
yang perbuatannya sangat bertentangan dengan 
ajarannya. Seikh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam 
Al-Farqu Bayna al-Firaq mengidentifikasi, bahwa 
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umumnya golongan sesat di luar Ahlus Sunnah 
wal Jama'ah selalu mencaci sahabat. Misalnya, 
Qadariyah mencerca sahabat Ibnu Mas’ud dan 
mencaci fatwa Umar, Ali dan Usman disebabkan 
fatwa-fatwa dan hadis yang diriwayatkannya 
bertentangan degan akidah Qadariyah terutama 
dalam masalah takdir. 

Golongan Khawarij mengkafirkan Ali, kedua 
putranya (Hasan dan Husein), Ibnu Abbas, Abu 
Ayyub al-Ansari, Usman, ‘Aisyah, Talhah dan 
Zubeir. Bahkan Syi’ah mengkafirkan hampir semua 
sahabat kecuali Ali, Hasan, Husein, Salman al-
Farisi, Migdad, dan Abu Dzar al-Ghifari. Sementara 
firqah lainnya seperti Jahmiyah, Najjariyah dan 
Bakariyah juga menentang pendapat beberapa 
sahabat. 

Hal ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal 
Jamaah. Para Ulama’nya sepakat bahwa semua 
sahabat adalah adil. Mereka selalu mengikuti jalan 
Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis disebutkan 
salah satu ciri golongan yang selamat adalah 
konsisten mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan 
sahabatnya. Di antara ciri-ciri yang lain al-firqah al-
najiyah yang disebut al-Baghdadi di antaranya 
adalah: 
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1. Mengakui dan mengimani sepenuhnya bahwa 
Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa tidak 
ada sekutu bagi-Nya. 

2. Mengakui dan mengimani bahwa nabi 
Muhammad SAW sebagai Nabi-Nya. 

3. Mengakui dan mengimani bahwa Al-Qur'an 
adalah firman Allah SWT dan bukan makhluk 
seperti anggapan muktazilah, orientalis dan 
Islam Liberal. 

4. Mengakui dan mengimani bahwa Al-Qur'an 
yang benar adalah Mushaf Utsmaniy, yaitu Al-
Qur'an yang ada di tangan umat Islam ini, 
bukan Al-Qur'an Fathimah sebagaimana 
diyakini Syi'ah dan bukan pula Tadzkirah (Al-
Qur'an yang diyakini agama Ahmadiyah). 

5. Tidak menambah, mengurangi, merobah atau 
memalsukan Al-Qur'an atau membuat Al-
Qur'an sendiri. 

6. Menerima dan mengakui serta menjadikan 
hadis Nabi SAW, sebagai landasan hukum yang 
kedua setelah Al-Qur'an dan tidak pula 
mengingkari. 

7. Mengimani dan mempercayai bahwa Rukun 
Islam yang benar ada lima dan menolak segala 
bentuk Rukun Islam buatan manusia. 

8. Mengimani dan meyakini bahwa Rukun Iman 
yang benar ada enam dan menolak segala 
bentuk Rukun Iman palsu. 
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9. Mengimani dan meyakini bahwa ibadah Haji 
umat Islam adalah di Baitullah (Ka'bah) 
Makkah al-Mukarramah. Dan menolak segala 
anggapan yang mengatakan bahwa tempat 
Ibadah Haji selain di Makkah adalah di Qum 
(Teheran Iran), di Lahore (India) dan tempat-
tempat lainnya. 

10. Mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT 
mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang 
patut bagi kebesaran-Nya, dan menolak segala 
anggapan yang mengatakan bahwa Allah SWT 
tidak mempunyai sifat dan nama-nama. Dan 
bahkan ada di antara mereka yang 
mengharamkan membaca sifat-sifat Allah SWT. 

11. Mengimani dan meyakini bahwa nabi 
Muhammad SAW adalah nabi terakhir penutup 
para nabi dan rasul dan menolak semua nabi-
nabi palsu. 

12. Mencintai dan menghormati keluarga Nabi 
SAW (Ahlul Bait) secara wajar dan proposional. 

13. Mencintai dan menghormati sahabat Nabi SAW 
termasuk kepada Khalifah yang empat secara 
wajar, tidak berlebihan dan tidak membenci 
salah satu di antara mereka dan mengkultuskan 
yang lainnya. 

14. Mengimani dan mempercayai bahwa 
Rasulullah SAW, Isra' dan Mi'raj dengan jasad 
dan ruh. 
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15. Mengimani dan meyakini adanya siksa dan 
nikmat kubur. 

16. Mengimani dan meyakini adanya hari 
kebangkitan. 

17. Mengimani dan meyakini adanya Shirat 
(sebuah jembatan atau titian yang melintang di 
atas neraka Jahannam). Dan menolak segala 
anggapan kaum orientalis, sekularis, Islam 
Liberal yang mengatakan bahwa Shirat itu tidak 
ada. 

18. Mengimani dan meyakini adanya Mizan 
(Timbangan amal manusia di akhirat kelak). 

19. Mengimani dan meyakini ada dan telah adanya 
surga dan neraka, serta menolak anggapan 
muktazilah yang mengatakan bahwa surga dan 
neraka tidak ada dan tidak akan pernah ada. 

20. Mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT 
dapat dilihat oleh penduduk surga di akhirat 
kelak. 

21. Mengimani dan meyakini bahwa umat Islam 
dari umat Nabi Muhammad SAW bila telah 
meninggal dunia masih mendapat manfaat dari 
amal perbuatannya semasa hidup. Sementara, 
orang yang masih hidup menghadiahkan 
pahala kepada yang telah meninggal adalah 
masalah yang menjadi perdebatan Ahlus 
Sunnah. 
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22. Tidak membuat syari'at atau ajaran agama 
sendiri dengan mengatasnamakan Islam, dan 
menjadikan pemimpin alirannya sebagai nabi 
atau mempunyai otoritas kenabian atau bahkan 
menganggapnya mempunyai otoritas 
Ketuhanan. 

Secara garis besar, kelompok Aswaja dibagi 
menjadi tiga kelompok besar. Yaitu al-Atsariyyah, 
al-‘Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah. Imam al-
Safarini mengatakan bahwa pemimpin kelompok 
Al-Atsariyyah ini adalah Imam Ahmad bin 
Hambal. Al-‘Asyariyah dipimpin oleh Imam Abu 
Hasan al-‘Asyari, dan al-Maturidiyyah imamnya 
adalah Abu Mansur al-Maturidi (Mafhum Ahlus 
Sunnah, hal. 39-40). 

Sebagai al-firqah al-Najiyah, Ahlus Sunnah 
wal Jamaah tidak stagnan pada konsep-konsep 
teologis. Tapi, Ahlus Sunnah secara dinamis 
berjalan sebagai ajaran murni yang berkembang 
sesuai tantangan dan bidang-bidang furu’iyah. Hal 
inilah yang menyebabkan Ulama’ Ahlu Sunnah 
terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 
bidang dan tantangan yang dihadapi. Mereka 
terbagi dalam beberapa bidang kajian, di antaranya 
adalah: 
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1. Ulama yang menekuni bidang tauhid, 
nubuwah, hukum-hukum akhirat (ancaman, 
pahala dan siksa). Mereka juga menekuni ilmu 
Kalam yang murni dari kesesatan. 

2. Para ahli fikih dan hadis, di antaranya Imam 
Maliki, Hambali, Syafi’i, Hanafi, Imam Auza’I 
dan Imam Sofyan al-Tsauri. 

3. Ulama’ yang menekuni Ilmu sanad hadis dan 
menimbang antara hadis shahih dan tidak 
shahih. 

4. Ulama’ yang khusus menekuni bidang 
gramatika Bahasa Arab dan Sastra seperti Imam 
Sibawaih, Khalil bin Ahmad, Abu Umar bin al-
‘Ala, Imam Fara’ dan al-Akhfash. 

5. Ulama’ yang ahli ilmu baca al-Qur’an dan 
tafsirnya, seperti Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, 
Imam Hafs, Imam Ashim dan lain-lain. 

6. Para ahli tasawuf dan mendalami ilmu hati dan 
akhlak seperti al-Ghazali, Imam Junaid, Abdul 
Qadir al-Jailani dan lain-lain. 

7. Para ulama’ yang konsen terhadap jihad 
membela kaum muslimin. 

Mereka semua adalah berakidah Ahlus 
Sunnah. Hanya saja, bidang kajian mereka berbeda-
beda. Para ulama’ tersebut di atas berbeda dalam 
hal masalah furu’iyah dan semuanya mempunyai 
pandangan satu dalam bidang ushul (akidah) sebab 
mereka beriltizam (komitmen) terhadap al-Qur’an, 
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Hadis, Ijma dan Qiyas. Karena ini adalah prinsip 
yang terpelihara dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

Berkenaan dengan itu, ke- Ahlus Sunnah wal 
Jamaah-an seseorang tidak selalu identik dengan 
keanggotaannya pada suatu kelompok, golongan 
dan organisasi tertentu. Memang banyak organisasi 
yang menyatakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal 
Jamaah. Tetapi, hal itu bukanlah berarti seseorang 
yang tidak masuk organisasi itu kemudian secara 
otomatis dan pasti diklaim sebagai bukan Ahlus 
Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya tidak semua yang 
masuk ke dalam organisasi itu, otomatis menjadi 
seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seratus 
persen baik. 

Dalam tataran praktis, sebagaimana 
dijelaskan KH Ahmad Shiddiq bahwa prinsip-
prinsip ini dapat terwujudkan dalam beberapa hal 
sebagai berikut: (Lihat Khitthah Nahdliyah, hal 40-
44) 

1. Akidah 

a. Keseimbangan dalam penggunaan dalil ‘aqli 
dan dalil naqli. 

b. Memurnikan akidah dari pengaruh luar 
Islam. 
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c. Tidak gampang menilai salah atau 
menjatuhkan vonis syirik, bid’ah apalagi 
kafir. 

2. Syari’ah 

a. Berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadits 
dengan menggunanakan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

b. Akal baru dapat digunakan pada masalah 
yang yang tidak ada nash yang jelas 
(sharih/qotht’i). 

c. Dapat menerima perbedaan pendapat dalam 
menilai masalah yang memiliki dalil yang 
multi-interpretatif (zhanni). 

3. Tasawuf/ Akhlak 

a. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan 
usaha memperdalam penghayatan ajaran 
Islam, selama menggunakan cara-cara yang 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
hukum Islam. 

b. Mencegah sikap berlebihan (ghuluw) dalam 
menilai sesuatu. 

c. Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. 
Misalnya sikap syaja’ah atau berani (antara 
penakut dan ngawur atau sembrono), sikap 
tawadhu’ (antara sombong dan rendah diri) 
dan sikap dermawan (antara kikir dan 
boros). 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 115 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

4. Pergaulan antar golongan 

a. Mengakui watak manusia yang senang 
berkumpul dan berkelompok berdasarkan 
unsur pengikatnya masing-masing. 

b. Mengembangkan toleransi kepada kelompok 
yang berbeda. 

c. Pergaulan antar golongan harus atas dasar 
saling menghormati dan menghargai. 

d. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-
nyata memusuhi agama Islam. 

5. Kehidupan bernegara 

a. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indanesia) 
harus tetap dipertahankan karena merupa-
kan kesepakatan seluruh komponen bangsa. 

b. Selalu taat dan patuh kepada pemerintah 
dengan semua aturan yang dibuat, selama 
tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

c. Tidak melakukan pemberontakan atau 
kudeta kepada pemerintah yang sah. 

d. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerin-
tahan, maka mengingatkannya dengan cara 
yang baik. 

6. Kebudayaan 

a. Kebudayaan harus ditempatkan pada 
kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur 
dengan norma dan hukum agama. 
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b. Kebudayaan yang baik dan tidak 
bertentangan dengan agama dapat diterima, 
dari manapun datangnya. Sedangkan yang 
tidak baik harus ditinggal. 

c. Dapat menerima budaya baru yang baik dan 
melestarikan budaya lama yang masih 
relevan (al-muhafazhatu ‘alal qadimis shalih 
wal akhdu bil jadidil ashlah). 

7. Dakwah 

a. Berdakwah bukan untuk menghukum atau 
memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak 
masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah 
SWT. 

b. Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan 
sasaran yang jelas. 

c. Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang 
baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan 
dengan kondisi dan keadaan sasaran 
dakwah. 

 

Pa saja Pokok-Pokok Ajaran al-Asya 
’ariyyah itu ? 
 

A. Pokok-Pokok Ajaran al-Asy’ariyyah 
 

Pada dasarnya kaum Al-Asy’ariah adalah 
aliran sinkretis, yang berusaha mengambil sikap 
tengah antara dua kutub, akal dan naql, antara 

A 
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kaum Salaf dengan al-Muktazilah. Atau Al-
Asy’ariah bercorak perpaduan antara pendekatan 
tekstual dan kontekstual, sehingga al-Ghazali 
menyebutnya sebagai aliran al mutawassith 
(pertengahan). 

 

Adapun pokok-pokok ajaran al-Asy’ari, yaitu 
sifat Tuhan, keadilan Tuhan, akal dan wahyu, 
konsep iman, melihat Tuhan di hari kiamat, teori 
Kasb, pelaku dosa besar, dan al-Quran: 

 

1. Allah dan Sifat-sifatnya 

Menurut ajaran Asy’ariyah, Tuhan mem-

punyai sifat-sifat sebagaimana disebutkan di dalam 

Al-Qur’an, seperti Allah mengetahui dengan ‘Ilmu, 

berkuasa dengan Qudrat, hidup dengan Hayat dan 

seterusnya.Sifat-sifat Allah SWT itu unik, sehingga 

tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat 

manusia yang tampaknya mirip.Sifat-sifat Allah 

berbeda dengan dzat Allah SWT itu sendiri. 

Selanjutnya dalam ajaran Al-Asy’ari dikenal 

doktrin wajib al-wujub, yaitu setiap orang Islam 

wajib beriman kepada Tuhan yang mempunyai 

sifat-sifat yang qadim, menganut paham shifatiyah 

 seperti  halnya kaum Salaf. 

 

http://www.referensimakalah.com/2012/07/biografi-abu-hasan-al-asyari.html
http://www.referensimakalah.com/2012/07/pokok-pokok-ajaran-al-asyariyah.html#al-Quran
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2. Keadilan Allah 

Menurut Asy’ari, keadilan adalah menempat-
kan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. 
Misalnya, seseorang mempunyai kekuasaan mutlak 
atas harta benda yang dimilikinya, sehingga ia 
dapat melakukan apa saja terhadap harta bendanya 
itu. Allah tidak mempunyai kewajiban apapun. 
Allah tidak wajib memasukkan orang entah 
itu  kesurga ataupun ke neraka. Semua itu adalah 
kehendak Allah mutlak. Jika Allah memasukkan 
seluruh manusia ke surga, bukan berarti Allah tak 
adil, dan jika Allah memasukkan seluruh manusia 
ke neraka, itu bukan berarti Allah zhalim. Allah 
adalah penguasa mutlak segala-galanya dan tidak 
ada yang lebih kuasa. Allah dapat dan boleh 
melakukan apa saja yang di kehendaki-Nya. 

al-Asy’ari menganalogikan bahwa Tuhan 
adalah pemilik mutlak. Ia dapat berbuat sesuai 
kehendak-Nya atas milik-Nya. Karenanya, tidak 
bisa dikatakan salah, jika seandainya Tuhan 
memasukkan orang kafir ke dalam surga, atau 
sebaliknya. 

3. Akal dan Wahyu dan Kriteria Baik dan Buruk 

Walaupun al-Asy’ari dan orang-orang 
Mu’tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, 
mereka berbeda dalam menghadapi persoalan 
yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal 
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dan wahyu. Al-Asy’ari mengutamakan wahyu, 
sementara Mu’tazilah mengutamakan akal. Asy’ari 
berpendapat bahwa bahwa akal manusia tidak 
dapat sampai pada kewajiban mengetahui Tuhan. 
Manusia dapat mengetahui kewajibannya hanya 
melalui wahyu. Wahyulah yang mengatakan dan 
menerangkan kepada manusia bahwa ia 
berkewajiban mengetahui Tuhan, dan manusia 
harus menerima kebenaran itu. Jadi, pada dasarnya 
al-Asy’ari memberikan porsi besar kepada wahyu 
daripada akal. 

Selanjutnya, menurut Asy’ari baik dan buruk 
berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu’tazilah 
mendasarkannya pada akal. 

 

4. Konsep Iman 

Iman bagi al-Asy’ari adalah tashdiq dan ikrar. 
 Amal bukanlah katagori iman, tetapi perwujudkan 
dari tahdiq. Al-Asy’ari berpendirian bahwa iman 
adalah keyakinan batin (inniver belief), baik secara 
lisan atau secara praktis (perbuatan); keduanya 
merupakan cabang iman. Dengan demikian, siapa 
saja yang memiliki iman dalam hatinya (mengakui 
keesaan Tuhan dan Rasul-Nya serta dengan ikhlas 
mempercayai segala apa yang mereka terima dari-
Nya), maka iman orang sepeti itu adalah sah. Kalau 
ia mati, ia akan selamat dari neraka. Tak ada 
sesuatu yang membuat orang tidak beriman, 
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kecuali kalau ia menolak salah satu dari kebenaran 
yang dua itu. 

5. Melihat Allah di Hari Kiamat 

Pandangan al-Asy’ari tentang melihat Allah, 
ia mengatakan bahwa setiap yang ada, pasti dapat 
dilihat. Oleh karena Tuhan ada, maka Ia dapat 
dilihat.  

Menurut i’tiqad kaum Ahlussunnah wal 
Jama’ah (faham al-Asy’ariyah), Allah SWT dapat 
dilihat dengan mata kepala manusia di akhirat 
kelak yaitu oleh hamba-hamba-Nya yang beriman 
yang akan mendapat karunia nikmat melihat Allah. 
Hal ini dapat diketahui dari firman-Nya dalam 
surat al-Qiyamah (075) ayat 22-23:  

 َ  َََََ ََ ََََ 
“Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. 
Kepada Tuhan mereka melihat (memandang 
Tuhannya)”. (QS al-Qiyamah/75: 22).  

Menurut al-Asy’ari, kata nazhirah dalam ayat 
di atas, tidak berarti memikirkan atau menunggu, 
sebagaimana pendapat al-Muktazilah. Alam 
akhirat bukan tempat berpikir. Demikian pula, 
wajah tidak dapat menunggu. 

Selanjutnya dalam Kitab Hadits Sahih 
Bukhari Juz IV halaman 200,  Rasulullah SAW 
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sebagaimana yang disampaikan dari Jarir bin 
Abdillah, beliau berkata: bahwasanya Rasulullah SAW 
telah bersabda: Bahwasanya kamu akan melihat Tuhan 
kamu senyata-nyatanya.” (HR. Imam Bukhari).  

6. Teori Kasb (Kebebasan Dalam Berkehendak) 

Menurut faham Asy’ariyah, Allah adalah 
pencipta (khaliq) perbuatan manusia,sedangkan 
manusia sendiri yang mengupayakannya 
(muktasib). Untuk mewujudkan suatu perbuatan, 
manusia membutuhkan dua daya, yaitu daya 
Tuhan dan daya manusia.Hubungan perbuatan 
manusia dengan kehendak Tuhan yang mutlak 
dijelaskan melalui teori Kasb; “yakni berbarengnya 
perbuatan manusia dengan kekuasaan 
Tuhan”, artinya jika manusia hendak mengadakan 
perbuatannya, maka pada saat itu pula Tuhan 
menciptakan kesanggupan manusia untuk 
mewujudkan perbuatan. Dengan perbuatan inilah 
ia mendapatkan perbuatannya, tetapi tidak 
menciptakannya. 

Konsep Kasb ini adalah perpaduan antara 
konsep teologi Qadariyah dan Jabariyah.Qadariyah 
dengan konsep kehidupan manusia yang 
tergantung kepada manusianya.Kemampuan 
(qudrah) dan usaha manusia itu adalah sangat 
efektif. Berbeda dengan Jabariyah, justru 
berpendapat bahwa kehidupan manusia 
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tergantung kepada Tuhan.Segala kemampuan dan 
usaha manusia ditentukan oleh Tuhan.Sementara 
menurut Matrudiyah, perbuatan manusia itu 
semata-mata diwujudkan oleh manusia itu 
sendiri.Dalam masalah ini, Matrudiyah lebih dekat 
dengan Mu’tazilah yang secara tegas mengatakan 
bahwa semua yang dikerjakan manusia itu semata-
mata diwujudkan oleh manusia itu sendiri. 

Adapun al-Kasb disini menurut Asy’ariyah me-
ngandung arti keaktifan. Karena itu, manusia ber-
tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. 

Al-Asy’ari juga dikenal memiliki doktrin kasb,  
dalam kaitannya dengan perbuatan manusia. 
Kasb adalah sesuatu yang timbul dari al-maktasib, 
dengan perantaraan daya yang diciptakan. Al-
maktasib, artinya yang memperoleh dan mencip-
takan terhadap penyatuan antara kelemahan dan 
kekuasaan. Kelemahan yang dimaksud adalah 
kelemahan manusia, sedangkan kekuasaan 
adalah qudrah Tuhan. 

Konsep kasb ini adalah perpaduan antara 
konsep teologi Jabariyah dan Qadariyah. 
Qadariyah sangat getol dengan konsep kehidupan 
manusia yang tergantung kepada manusianya. 
Kemampuan (qudrah) dan usaha manusia itu 
adalah sangat efektif. Berbeda dengan Jabariyah, 
justru sebaliknya, yakni berpendapat bahwa 
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kehidupan manusia tergantung kepada Tuhan. 
Segala kemampuan (qudrah) dan usaha manusia 
ditentukan oleh Tuhan, serta hal itu sangat efektif. 

7. Pelaku Dosa Besar 

Pada dasarnya al-Asy’ari dan Mu’tazilah 
berpandangan yang sama bahwa Allah SWT itu 
adil. Hanya saja mereka berbeda dalam 
memandang makna keadilan. Aliran Mu’tazilah  
mengatakan bahwa apabila pelaku dosa besar tidak 
bertaubat dari dosanya, meskipun ia mempunyai 
iman dan keta’atan, tidak akan keluar dari neraka. 
Sebaliknya,mengatakan siapa yang beriman 
kepada Allah SWT dan mengikhlaskan diri 
kepada-Nya, maka bagaimanapun besar dosa yang 
dikerjakannya, tidak akan mempengaruhi 
imannya. 

Adapun al-Asy’ari menolak ajaran menengah 
(manzilah bainal manzilatain) yang dianut 
Mu’tazilah. Mengingat kenyataan bahwa iman 
merupakan lawan kufr, predikat bagi seseorang 
haruslah salah satu diantaranya. Jika tidak 
mukmin, berarti kafir. Oleh karena itu, al-Asy’ari 
memadukan kedua konsep di atas dengan 
berpendapat bahwa orang mukmin yang 
mengesakan Tuhan namun fasik, terserah kepada 
Tuhan. Tuhan bisa saja mengampuninya dan 
langsung memasukannya ke surga, atau Tuhan 

http://www.referensimakalah.com/2011/09/asal-mula-lahirnya-muktazilah_7104.html
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akan menjatuhkan siksa karena kefasikannya yang 
berbuat dosa besar dan meninggal dunia sebelum 
sempat bertaubat, tetap dihukumi mukmin, tidak 
kafir, tidak pula berada diantara keduanya, dan di 
akhirat terserah Allah SWT dengan beberapa 
kemungkinan: 

a. Ia mendapat ampunan Allah SWT dengan 
rahmat-Nya sehingga pelaku dosa besar 
tersebut masuk surge. 

b. Ia mendapat syafa’at dari Nabi Muhammad 
SAW. 

c. Allah menghukum kepadanya dengan 
dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan 
dosa besar yang dilakukannya, kemudian ia di 
masukkan ke surga. 

Beberapa pokok ajaran Asy’ariyah diatas 
menunjukkan bahwa ia menolak paham-paham 
Mu’tazilah yang sebelumnya dianut olehnya. 
Semua pendapat yang dilontarkannya diatas 
merupakan kebalikan dari pendapat Mu’tazilah. 

8. Qadimnya al-Quran 

Pandangan al-Asy’ari tentang Al-Quran, 
sangat bertentangan dengan pandangan al-
Muktazilah. Kalau al-Muktazilah mengatakan 
bahwa Al-Quran adalah  Hawadits (baru) karena ia 
makhluk, maka al-Asy’ari mengatakannya Qadim. 

Pandangan al-Asy’ari ini didasarkan atas 

http://www.referensimakalah.com/2012/07/pokok-pokok-ajaran-al-asyariyah.html
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firman-Nya yang tertera pada surat an-Nah (016) 
ayat l40:  

                      

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila 
Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan 
kepadanya: "Kun (jadilah)", maka jadilah ia. (QS al-
Nahl [016] : 40) . 

 

Pa saja Pokok-Pokok Ajaran al-
Maturidiyah itu ? 
 

B. Pokok-pokok Ajaran al-Maturidiyah 

Abu Mansur Al Maturidy hidup sejaman 
dengan Abu Hasan Al- Asy Arie, keduanya sama-
sama berupaya menegaggak panji Ah Lussunnah 
Wal jamaah ditengah kabutn pertikaian ideologi 
antar sekte dan aliran Islam. Meskipun pada saat 
itu derah abu Mansur tidak sepanas Basrah dalam 
pergolakan pemikiran antar sekte, akan tetapi di 
Samarkand juga ada berberapa ulama yang 
berkiblat pada Muktazilah di Irak, merekalah yang 
menuai hantaman pemikiran dari al Maturidi. 

Perbedaan antara pemikiran Al- Asy Arie 
dengan Al Maturidy akan tetapi perbedaan itu 
sangat sedikit sekali, bahkan dapat dikatakan 
bahwa antara Al Asyarie dan Al Maturidy nyaris 

A 
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meiliki kesamaan kalau tidak bisa di sebut sama. 
Bahkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa 
perbedaan antara Al Maturidiyah dan Al 
Asyariyah tidak lebih dari sepuluh permasalahan 
dan perbedaan di dalamnya pun hanyalah 
perbedaan kata-kata (al  Khilâf Al Lafdziyu). Akan 
tetapi ketika kita mengkaji lebih dalam aliran asy- 
Ariyah dan Maturidiyah maka perbedaan-
berdeakan tersebut semakin terlihat wujudnya. Tak 
dapat dipungkiri bahwa keduanya berupaya 
menentukan akidah berdasarkan ayat-ayat tuhan 
yang terangkum dalam al- Qur’an secara rasional 
dan logis. Keduanya memberikan porsi besar pada 
akal dalam menginterpretasikan al- Qur’an 
dibandingkan yang lainnya. Menurut Al-Asyariyah 
untuk mengetahui Allah wajib dengan syar’i 
sedangkan Maturidiyah sependapat dengan Abu 
Hanifah bahwa akal berperan penting dalam 
konteks tersebut. Hal itu merupakan salah satu 
contoh perbedaan keduanya. 

Metodologi yang diterapkan Maturidiyah 
meletakkan akal dengan porsi besar, sedangkan 
asyariyah lebih berpegang pada naql, sehingga 
para pengkaji mengklaim bahwa Asyariyah berada 
pada titik antara Muktazilah dan Ahlul Fiqh wal 
Hadist, adapun Maturidiah barada pada posisi 
antara Muktazilah dan Al Asyariyah. Maka dengan 
demikian ada sekte Muktazilah, Ahlul Hadist, 
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kemudian Muktazilah Maturidiyah dan Al 
Muhadtsun Al Asyairah. 

Sekte Maturidiyah berpegang pada akal 
berdasarkan petunjuk dari syariat, berbeda dengan 
Ahlul Fiqh dan Hadist yang berpegang teguh pada 
naql tidak yang lain, khawatir terjadi kesalahan 
pada pandangan akal sehingga dapat menyesatkan. 
Pendapat Ahlul Hadist ini hantam dengan hujjah 
dalam kitab tauhid bahwa ini merupkan 
gaungguan syaithan. Urgensi analisa tidak bisa 
diganggu gugat, bagaimana mungkin mengingkari 
akal yang berfungsi untuk menganalisa, sedangkan 
Allah menyeru hambanya untuk selalu berfikir, 
bertafakkur dalam melihat dan menganalisa 
seluruh apa yng terjadi di alam ini, maka ini adalah 
bukti konkret bahwa berfikir dan bertafakkur 
adalah sumber ilmu. Merkipun demikian 
maturidiah mengambil hukum berdasarkan akal 
yang tidak bertentangan dengan syariat, jikalau 
terjadi pertentangan antar keduanya maka yang 
diambil adalah hukum syariat. Jelas meskipun akal 
dijadikan landasan berpikir dalam menentukan 
hukum akan tetapi semua itu harus bermuara dari 
nash. 

Al Maturidiyah berpendapat bahwa segala 
sesuatu pasti memiliki value, maka akal tentu 
dapat membedaan mana nilai yang baik (good 
value) atau buruk (bad value) dari sesuatu itu. 
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Menurut mereka materi itu ada tiga. Pertama, yang 
mengandung nilai baik (good value), kedua, 
mengandung nilai buruk (bad value) dan yang 
ketiga, mengandung nilai baik maupun buruk, 
adapun syariat menjadi penentu utama dalam 
menentukan bad value atau good value itu. 
Pendapat ini seirama dengan Muktazilah, hanya 
saja muktazilah condong lebih tegas, mereka 
menyatakan bahwa good value yang diketahui oleh 
akan menjadi suatu kewajiban yang harus 
dilakukan begitupun dengan bad value yang 
diakui akal harus ditinggalkan. Jadi yang paling 
menentukan di sini menurut Muktazilah adalah 
akal. Sedangkan Maturiyah sedikit “malu” 
berpendapat sejelas Muktazilah, murut mereka jika 
akal mengetahui bahwa sesuatu itu adalah benar 
salah maka yang menentukan hal itu harus 
dilakukan atau tidak adalah syariat bukan akal, 
karena akal tidakbisa menentukan syariat agama, 
yang menentuka syariat agama hanyalah Allah 
yang Maha Tahu. Pendapat maturidiah ini tentu 
bersebrangan dengan keyakinan Asy Ariayah, 
menurut mereka kebenaran itu dengan syariat 
berupa perintah dan keburukan itu dengan syariat 
berupa larangan. Kebaikan adalah suatu kebaikan 
karena Allah memerintah untuk melakukannya 
dan keburukan tetaplah menjadi keburukan karena 
allah melarang untuk melakukannya. Dengan 
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demikian maka pendapat Maturidiah menengahi 
pendapat Muktazilah dan Al Asyariyah. 

Menurut al-Maturidi, untuk mencapai suatu 
pengetahuan yang benar, diperlukan tiga macam 
sumber, yaitu: (1) Pancaindra (al-a'yun), (2) Berita 
 (al-akhbar), dan (3) Akal (al-nadzar). Kebenar-an 
yang paling tinggi dalam urusan agama adalah 
wahyu, dan bukan akal. 

Adapun pokok-pokok Ajaran al-Maturidiy-
yah adalah sebagai berikut: 

Adapun pemikiran-pemikiran Maturidi adalah 
berikut ini: 

1. Iman dan Kufur 

Dalam masalah iman, aliran al-Maturidiyyah 
Samarkand berpendapat bahwa iman adalah 
 tashdiq bi al-qalb, bukan semata-mata iqrar bi al-
lisan. Pengertian ini dikemukakan al-Maturidi 
sebagai bantahan terhadap al-Karamiyyah, salah 
satu subsekte Murji’ah. Ia berargumentasi dengan 
ayat al-Quran surat al-Hujarat 14: 

"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami 
Telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, 
tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena iman itu 
belum masuk ke dalam hatimu." 

Ayat tersebut dipahami al-Maturidi sebagai 
suatu penegasan bahwa keimanan itu tidak cukup 
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hanya dengan perkataan semata, tanpa diimani 
oleh kalbu. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam 
bentuk pernyataan iman, menjadi batal bila hati 
tidak mengakui ucapan lidah. Al-maturidi tidak 
sampai disitu. Menurutnya, tashdiq, seperti yang 
dipahami diatas, harus diperoleh dari ma’rifah. 
Tashdiq hasil dari ma’rifah ini didapatkan melalui 
penalaran akal, bukan sekedar berdasarkan wahyu. 
kemudian al-Maturidi menambahkan, pernyataan 
dengan lisan dan amal perbuatan merupakan 
pelengkap untuk menyempurnakan iman sese-
orang, sebab imam adalah kepercayaan didalam hati. 

2. Akal dan Wahyu 

Masalah akal dan wahyu dalam pemikiran 
kalam dibicarakan dalam konteks manakah 
diantara keduanya, akal atau wahyu sebagai 
sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, 
tentang berterima kasih kepada Tuhan, tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk, serta kewajiban 
menjalankan yang baik dan menghindari yang 
buruk. 

Al-Maturidi berpendapat bahwa Tuhan 
menciptakan fitrah bagi manusia untuk 
mengetahui adanya Tuhan melalui akal, dan Allah 
menciptakan jalan menuju agama dan mengetahui 
Tuhan melalui akal dan pendengaran. Akal 
khussus untuk mengetahui adanya Tuhan 
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sedangkan pendengar-an untuk mengetahui 
syari'at-syari'at dan peribadatan-peribadatan. 

Menurut al-Maturidiyyah kecuali kawajiban 
menjalankan yang baik dan menghindari yang 
buruk, akal mempunyai kemampuan mengetahui 
ketiga hal yang lainnya yaitu mengetahui tentang 
Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui 
yang baik dan yang buruk adapun kewajiban 
menjalankan yang baik dan menghindari yang 
buruk harus dikatehui berdasarkan wahyu. 

Adapun ayat-ayat al-Quran yang dijadikan 
dalil oleh Maturidiyyah untuk menopang pendapat 
mereka adalah: 

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-
tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada 
diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-
Quran itu adalah benar." (QS. Fushshilat: 53) 
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta 
bagaimana dia diciptakan." (QS. Al-Ghâsiyah: 17) 

3. Kemampuan Akal Manusia 

Maturidi berpendapat bahwa manusia 
dengan akalnya mampu mengetahui adanya Tuhan 
dan mengetahui kewajibannya untuk mengetahui 
dan berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya 
Maturidi berpendapat bahwa akal manusia dapat 
mengetahui kewajiban berterima kasih kepada 
Tuhan. 
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Karena ia pemberinikmat terbesar, dalam 
hidup sehari-hari akal dapat mengetahui 
keharusan berterima kasih kepada pemberi nikmat. 
Akal selain mampu mengetahui adanya Tuhan, 
kewajiban mengetahui-Nya dan berterima kasih 
kepada-Nya, juga mampu mengetahui baik dan 
buruk. Menurut Muhammad Abduh Maturida 
berpendapat perintah dan larangan tuhan erat 
hubungannya dengan nature (sifat dasar) suatu 
perbuatan, dengan kata lain upah dan hukuman 
digantungkan pada sifat yang terdapat pada 
perbuatan itu sendiri. Kata Maturidi akal 
mengetahui sifat baik yang terdapat pada 
perbuatan baikdan sifat buruk pada perbuatan 
yang buruk. Pengetahuan inilah yang 
menyebabkan akal berpendapat bahwa mesti ada 
perintah dan larangan. 

4. Perbuatan Manusia 

Menurut al-Maturidi bahwa manusia adalah 
ciptaan Tuhan yang mewujudkan perbuatan-
perbuatannya.  

Perbuatan manusia, kebijaksanaan dan 
keadilan itu merupakan kehendak Tuhan yang 
mengharuskan manusia untuk  memiliki kemampuan 
berbuat (ikhtiar) agar kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan kepadanya dapat dilaksanakannya. 
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Selanjutnya Maturidi membagi perbuatan itu 
menjadi dua yaitu perbuatan Tuhan yang mengam-
bil bentuk penciptaan daya dalam dalam diri 
manusia dan perbuatan manusia yang mengambil 
bentuk pemahaman daya itu berdasarkan pilihan 
dan kebebasan manusia. Daya diciptakan Tuhan 
bersama-sama dengan perbuatan manusia dan atas 
dasar itulah dikatakan bahwa perbuatan manusia 
itu diperoleh oleh manusia dengan peranan yang 
efektif dari pihak manusia yakni dengan menggu-
nakan daya yang diciptakannya itu.  

Manusia bisa juga tidak menggunakan daya 
yang diciptakan Tuhan itu sehinga tidak memper-
oleh perbuatan.  

Dalam hal ini, al-Maturidi mempertemukan 
antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan 
qudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. 
Tuhan menciptakan daya dalam diri manusia dan 
manusia bebas memakainya. Daya-daya tersebut 
diciptakan bersamaan dengan perbuatan menusia. 
Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara 
qudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan 
menusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. 
Kemudian, kerena daya diciptakan dalam diri 
manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah 
perbuatan manusia sendiri dalam arti yang 
sebenarnya, maka tentu daya itu juga daya 
manusia. 
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Dalam masalah pemakaian daya ini, al-
Maturidi membawa paham Abu Hanifah, yaitu 
adanya masyi’ah (kehendak) dan ridha (kerelaan). 
Kebebasan manusia dalam melakukan perbuatan 
baik atau buruk tetap berada dalam kehendak 
Tuhan, tetapi ia dapat memilih yang diridhai-Nya 
atau yang tidak diridhai-Nya, dengan demikian, 
berarti manusia dalam faham al-Maturidi tidak 
sebebas manusia dalam faham Mu’tazilah. 

3. Kewajiban Tuhan 

Menurut maturidi, Allah terhindar dari 
perbuatan sia-sia. Semua perbuatannya mengan-
dung hikmah (kebijaksanaan) karena dialah Yang 
Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui dan semua 
perintah, larangan serta ciptaanNya mengandung 
hikmah dan tujuan (yang perlu digaris bawahi) 
tujuan perbuatan-perbuatan itu tidak atas dasar 
paksaan atau kewajiban karena Dia Yang Maha 
Memilih, yang menghendaki dan berbuat apa saja 
yang dikehendaki Nya. Maka tidak mungkin 
dikatakan bahwa Allah itu wajib berbuat baik atau 
yang terbaik (shalah wa ashlah), karena kewajiban 
Allah berarti memindahkan kehendak dan 
mengharuskan adanya hak bagi selain Allah untuk 
memaksa Nya. Dan kewajiban berarti meminta 
tanggung jawab atas apa yang diperbuat. Maha 
Suci Allah, Allah terlepas dari sifat demikian. 
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4.  Ayat-ayat Tasyhih 

Maturidi berpendapat bahwa ayat-ayat 
AlQuran mutasyabihat dalam mengartikannya 
harus ditakwilkan sehingga yang dimaksud 
dengan tangan, wajah, mata, kaki Tuhan adalah 
kekuasaan Nya. 

5. Sifat-sifat Allah SWT 

Maturidi menetapkan adanya sifat-sifat bagi 
Allah SWT dan sifat-sifat itu tidak berbeda dengan 
dzat-Nya, tetapi ia mengatakan bahwa sifat-sifat itu 
bukanlah sesuatu diluar Dzat-Nya, bukan pula 
sifat-sifat yang berdiri pada Dzat-Nya dan tidak 
pula terpisah dari Dzatnya. Sifat-sifat tersebut tidak 
mempunyai eksistensi yang mandiri dari Dzat, 
sehingga tidak dapat dikatakan bahwa banyaknya 
sifat-sifat itu akan membawa banyaknya yang  
qadim (kekal), sifat-sifat Tuhan itu mulazamah ada 
bersama dzat, tidak berdiri sendiri dan tidak pula 
terlepas dari Dzat, karena yang demikian itu akan 
timbul adanya sifat yang berbilang yang menye-
babkan berbilangnya yang qodim (eksternal). 

Menetapkan sifat bagi Allah tidak harus 
membawa kepada pengertian anthropomorphisme, 
karena sifat Allah tidak berwujud yang tersendiri 
bagi dzat, sehingga berbilang sifat tidak akan 
membawa pada berbilangnya yang qadim (ta’adduu 
al-qudama). 
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6. Kalam Tuhan (Al Quran) 

Maturidi menetapkan bahwa kalamullah itu 
berdiri dengan dzat Allah dan ia merupakan sifat 
dari sifat-sifat yang bersatu dengan Dzat Allah 
yang Azali bersama azalinya dzat Allah yang tidak 
tersusun dari huruf-huruf dan kalimah, karena 
huruf dan kalimah itu temporal (hadits), 
sedangkan sesuatu yang temporal itu tidak bisa 
berdiri dengan azali yang wajib adanya. Hal yang 
baru adalah aradh (iuran) dan aradh tidak berdiri 
dengan dzat Allah. Maturidi menyifati al-Qur’an 
dengan baru (Hadits) tetapi tidak menyifatinya 
sebagai makhluq. 

Selanjutnya, Maturidi membedakan antara 
kalam yang tersusun dengan huruf dan suara 
dengan kalam nafsi (sabda yang sebenarnya atau makna 
abstrak). Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, 
sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan 
suara adalah baru (hadits). al-Qur’an dalam arti 
kalam yang tersusun dari huruf dan kata-kata 
adalah baru (hadits). Kalam nafsi tidak bisa kita 
ketahui hakekatnya dan bagaiman Allah bersifat 
dengannya (bila kaifa) tidak dapat kita ketahui. 

Al-Maturidi menerima sesuatu yang 
disifatkan Allah kepada diri-Nya sendiri, baik 
berupa sifat maupun keadaan. Sekalipun demikian, 
ia menetapkan bahwa Allah maha suci dari 
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antropomorfisme (menyerupai bentuk manusia) dan 
dari mengambil ruang dan waktu. Dalam hal ini 
penulis memahami bahwa kalam Tuhan menurut 
paham al-Maturidi hadits (baru), hanya saja dia 
tidak mengatakan makhluq sebagaimana pendapat 
Mu’tazilah. 

7. Pengutusan Rasul 

Menurut pandangan al-Maturidiyyah pengu-
tusan Rasul merupakan hikmah dari Allah Swt, 
dengan meletakkan argumentasi-argumentasi sbb.: 

Sekiranya Allah menciptakan badan tanpa 
menjelaskan apa yang dikomsumsinya maka 
penciptaan tersebut akan sia-sia dan tidak ada yang 
sia-sia bagi Allah, maka harus mengutus rasul. 

Kebutuhan manusia akan Syari’at yang 
mengatur kehidupan dan kegemaran-kegemaran 
mereka, karna setiap manusia menginginkan terca-
painya semua keinginan-keinginannya, maka harus 
ada peraturan yang mengatur hal-hal tersebut, 
maka dengan ini perlu adanya pengutusan rasul 

Allah SWT menciptakan akal yang kecenderu-
ngannya kepada kebaikan dan menjauhi keburuk-
an karena sebagaimana diketahui akal tidak bisa 
menjalankan kebaikan dan meninggalikan kebu-
rukan, maka akal membutuhkan kepada ketera-
ngan akan siapa yang mengadakan kebaikan dan 
keburukan tersebut dan itu diperlukan pengutusan 
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rasul. Pandangan al-Maturidi ini tidak jauh 
berbeda dengan pandangan Mu’tazilah yang 
berpendapat bahwa pengutusan rasul ketengah-
tengah ummatnya adalah kewajiban Tuhan agar 
manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam 
kehidupannya. 

7. Ru’yatullah 

Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat 
melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri nanti 
di akhirat, hal ini sebagaimana difirman oleh Allah 
SWT didalam al-Quran : 

اِضَرةر﴿﴾ ََن ذ  ِئ ْوَم َرَب َِّهاَنَاِظرَةَرَُوُجوهرَيَ   ﴿﴾ِإََلٰ

“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu 
berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka Melihat”. (QS. 
al-Qiyamah : 22-23). 

(Kepada Rabbnyalah mereka melihat) mereka 
akan melihat Allah SWT di akhirat. (Dan wajah-
wajah pada hari itu ada yang muram) tampak 
gelap dan sangat muram. (Tafsir Al-Jalalain, Al-
Qiyamah 75: 23-24). 

Oleh karena itu, Ru’yatullah atau melihat 
Allah dengan mata kepala sendiri di akhirat pasti 
akan terbukti, karena mempunyai wujud walaupun 
dalam bentuk immaterial. Namun melihat Allah, 
kelak diakhirat tidak dalam bentuknya (bila kaifa), 
karena keadaan diakhirat tidak sama dengan 
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keadaan didunia. Begitupun cara melihat-Nya, kita 
tidak perlu menanyakannya, karena melihat Allah 
dan caranya itu sudah termasuk kepada perkara 
ghaib yang hanya cukup diimani saja. 

8. Pelaku dosa besar 

Maturidi berpendapat bahwa mukmin yang 
melakukan dosa besar itu tidak menjadi kafir karena 
dosa besarnya. Ia tetap mukmin yang berdosa. 
Mukmin yang berdosa besar ia tidak akan kekal di 
neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Sekiranya 
Tuhan menyiksa mukmin yang berdosa besar dengan 
siksaan kekal didalam neraka, berarti Tuhan 
menyiksa dengan siksaan yang melebihi ukuran 
dosanya.  

Hal demikian tidak mungkin, mengekalkan 
siksaan yang berdosa besar berarti menyamakan 
siksaan dengan orang kafir, dan menyamakan 
demikian berarti menyalahi kebijaksanaan dan 
keadilan-Nya, karena Tuhan telah menjanjikan akan 
memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan 
perbuatannya. Kekal didalam neraka adalah balasan 
untuk orang yang berbuat dosa syirik.  

Dengan demikian, berbuat dosa besar selain 
syirik tidak akan menyebabkan pelakunya kekal 
didalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa 
besar (selain syirik) tidaklah menjadikan seseorang 
menjadi kafir atau murtad. 
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agaimana Aswaja Menurut Para Ulama  
PUI ? 
 

A. Aswaja: Ahli Sunnah Wal Jamaah1  
 
1. Istilah-Istilah 

Dalam memahami soal-soal 'itiqad 
(kepercayaan) menurut Islam perlu mengenal 
istilah-istilah istilah yang lazim dipakai dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan. 

a. Ilmu Usuluddin artinya ilmu pokok-pokok 
Agama yang membicarakan masalah 'itiqad 
sebagai pokok, sumber atau pangkal agama, 
disebut juga Ilmu Kalam atau Ilmu Tauhid. 

 
1 Tulisan ini diambil dalam Buku Bidang Studi Ke-PUI-an 

(Buku Seri V), yang berjudul : Aswaja: Ahli Sunnah Wal 
Jamaah yang disusun oleh S. Wanta, yang diterbitkan oleh 
Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam Majelis pengajaran 
di Majalengka pada bulan Rabiul Awal 1407 H/November 
1986 M. 

 

B 

BAB IV 
 
 

ASWAJA DALAM HAROKAH PUI 
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b. Aqidah atau 'itiqad adalah kepercayaan yang 
bertalian dengan Ketuhanan (Ilahiyah), Kenabi-
an (Nubuwah) dan masalah-masalah gaib atau 
rukun iman lainnya, seperti Hari akhirat, 
syurga, neraka dan lain-lain. 

c. Furu' artinya cabang Agama yang membicara-
kan mengenai masalah-masalah Syari'at seperti: 
salat, zakat, puasa (peribadatan), nikah (muna-
kahat), jual-beli (mu'amalat) dll. Selanjutnya 
dikenal Ilmi Fiqh; yaitu ilmu yang menerang-
kan segala hak dan kewajiban. (Bacalah buku 
Pengantar Hukum Islam, M. Hasbi Ash-
Shidiqi). 

2. Arti Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah 

a. Arti Ahlus-Sunnah ialah penganut sunah Nabi 
Muhammad Saw. 

b. Arti Al-Jama'ah ialah Penganut 'itiqad para 
Jama'ah Sahabat Nabi saw. 

c. Kaum Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah ialah kaum 
yang menganut 'itiqad yang dianut oleh Nabi 
Saw. dan para sahabatnya, terutama para 
sahabat yang empat (Khulafau Rasyidin). 

d. Aqidah Nabi dan para sahabat itu telah 
diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah/ 
hadist Rasulullah yang telah dirumuskan 
dengan rapi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu 
Mansur Al-Maturidi. 
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e. Sunah adalah hal-hal yang dilakukan Nabi Saw. 
hadits adalah yang disabdakan dan Taqrir 
adalah hal-hal yang disetujui secara mutlak atau 
ditetapkan. 

f. Syech Abu Hasan 'Ali Al-Asy'ari adalah Ulama 
Ilmu Usuluddin yang lahir di Basrah (kota 
pelabuan Iraq dekat Bagdad) tahun 260 H. atau 
841 M. dan wafat di Basrah th.324 H. (905 M.) 
usia 64 tahun.                                                                    

g. Syech Abu Mansur Al-Maturidi, Ulama Ilmu 
Usuluddin wafat th. 333 H. (914 M.) di Desa 
Maturidi; sekarang masuk daerah Republik 
Usbekistan, Uni Sovyet (Rusia) nama Ibu 
Kotanya Samarkand. 

h. Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah disebut juga Ahli 
Sunny atau Kaurn Asy'ariyin atau kaum Al-
Maturidiyin. 

3.  Firqah-Firqah Dalam Islam 

Timbulnya perpecahan berfirgah-firgah 
dalam sejarah Islam disebabkan Abdullah bin Saba, 
seorang Yahudi yang masuk Islam, pangkal 
pembuat huru-hara di kalangan umrnat Islam, 
sehingga terpecah menjadi 72 golongan/firqah 
yang sesat, berpusat dari 7 golongan, ialah : 

1) Kaum Syi'ah  .............................................  22 aliran 
2) Kaum Khawarij  .......................................  20 aliran 
3) Kaum Mu'tazilah   ....................................  20 aliran 
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4) Kaum Murjiah  .........................................   5 aliran 
5) Kaum Najariah  ........................................   3 aliran 
6) Kaum Jabariah  .........................................   1 aliran 
7) Kaum Musyabihah ..................................   1 aliran 

a. Kaum Syi'ah, kaum yang berlebih-lebihan 
memuja sayidina Ali ra. Mereka tidak mengakui 
khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan 
Utsman.  

b. Kaum Khawarij, yaitu kaun yang berlebih-
lebihan membenci sayidina Ali ra. bahkan ada 
di antaranya yang mengkafirkannya. Firqah ini 
berfatwa baliwa orang berbuat dosa besar 
menjadi kafir. 

c. Kaum Mu'tazilah, yaitu kaum yang berfaham 
bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa 
manusia membuat pekerjaan-nya sendiri, 
bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata 
dalam syurga, bahwa orang yang mengerjakan 
dosa besar diletakkan di antara dua tempat dan 
mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan rohnya 
saja dan lain-lain. 

d. Kaum Murjiah, yaitu kaum yang menfatwakan 
bahwa membuat ma'siyat (kedurhakaan) tidak 
memberi madharat kalau sudah beriman, 
sebagai halnya membuat kebajikan tidak 
memberi manfa'at kalau ia kafir. 

e. Kaum Najariah, yaitu kaum yang memfatwakan 
bahwa perbuatan manusia adalah makhluq, 
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yaitu dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpen-
dapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. 

f. Kaum Jabariyah, yaitu kaum yang memfat-
wakan bahwa manusia "majbur", artinya tidak 
berdaya apa-apa. Kasab atau usaha (Ikhtiyar) 
tidak ada sama sekali. 

g. Kaum Musyabbihah, yaitu kaum yang memfat-
wakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan 
manusia, umpamanya bertangan, berkaki, 
duduk di kursi, naik tangga, turun tangga dan 
lain sebagainya. 

4.  I'tiqad (Kepercayaan) Pada Masa Hidup Nabi 

Pada masa hidup Nabi Muhammad Saw. 
Semuanya mudah dan gampang, karena barang 
sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau. Sahabat-
sahabat Nabi ketika itu berkumpul di hadapan 
beliau untuk mendengarkan wahyu Ilahi yang 
turun sewaktu-waktu. Ada di antara mereka yang 
menuliskan wahyu itu dan ada yang menghafal 
saja di luar kepala. 

Para sahabat Nabi, karena mereka orang Arab 
sedang Al-Qur'an (wahyu Ilahi) dalam bahasa Arab 
pula, mereka dapat menangkap isi dan arti yang 
hakiki dari ayat-ayat Quran itu, sehingga mereka 
yakin bahwa Tuhan itu maha Esa, sifatnya 
Pengasih dan Penyayang. Mereka tidak menanya 
lagi dan tidak heboh lagi. 
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Para sahabat mendengar dan membaca surat 
Al-Ikhlash, mereka terus yakin seyakin-yakinnya, 
bahwa Tuhan itu namanya Allah, Maha tunggal 
(Esa) bukan dua, bukan tiga. Ia bukan bapak Ia 
bukan anak seseorang sebagaimana anggapan 
orang Nasrani (Kristen) kepada Tuhan mereka dan 
pula tidak seorang yang menyerupai-Nya. 

Pada ketika itu tahulah para sahabat, bahwa 
Quran diturunkan kepada Nabi Saw. oleh Allah 
dengan perantaraan, Malaikat Jibrail. Pendeknya 
demikian seisi Al-Qur'an menerangkan tentang 
sifat-sifat Allah, tentang perintah dan larangan, 
tentang para Rasul sejak dulu sampai Nabi Saw. 
tentang kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, 
Quran dll. begitu juga tentang hari akhirat, syurga, 
neraka, tentang qadha dan qadar Allah, semuanya 
diterangkan secukupnya dalam Al-Qur'an dan 
disempurnakan dalam Hadits Nabi setiap pelbagai 
kesempatan dan pertemuan. Sehingga para sahabat 
benar-benar faham dan yakin. 

Dan kalau ada hal-hal yang kurang terang 
atau yang musykil, mereka langsung menanyakan 
kepada Nabi, di mana beliau menjelaskan 
persoalan-persoalan itu dengan sebaik-baiknya, tak 
terjadilah perselisihan faham lagi. Jelaslah 
timbulnya perselisihan faham itu setelah Nabi 
Muhammad SAW. meninggal dunia. 
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5.  Peselisihan Faham Sesudah Nabi Wafat 

Pada 2 Rabi'ul-awal tahun 11 Hijriyah atau 8 
Juni 632 Masehi wafatlah Nabi Muhammad Saw. di 
Madinah, maka pada saat itu berkumpulah dari 
kaum Anshar (kelompok sahabat Nabi yang 
berasal dari Madinah) di Balai Pertemuan yang 
dikenal dengan mama Saqifah Bani Sa'idah untuk 
memilih dan menetapkan seorang Khalifah 
(pengganti Nabi yang sudah wafat). Kaum Anshar 
ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah (Ketua kaum 
Anshar dari suku Khazraj). 

Mendengar berita hal itu, maka kawn 
Muhajirin (golongan sahabat yang berasal dari 
Mekah yang pindah ke Madinah) datanglah 
bersama-sama menuju Balai Pertemuan di bawah 
pimpinan sayidina Abu Bakar Ash-Shidiq Ra. 

Sesudah terjadi permusyawarah di antara dua 
golongan itu, yang masing-masing mengemukakan 
calonnya, maka bersepakatlah untuk memilih dan 
mengangkat sayidina Abu Bakar sebagai sahabat 
Nabi yang paling utama menjadi Khalifah Pertama. 

Letupan perselisihan terjadi, karena timbul-
nya perdebatan sengit antara kedua golongan itu 
dalam mengemukakan alasan tentang calonnya 
masing; yaitu Sa'ad bin Ubadah dari Anshar dan 
Umar bin Khathab atau Abu Bakar dari Muhajirin. 
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Dalam pertemuan permusyawaratan tersebut 
tidak ada yang mencalonkan Ali bin Abu Thalib 
sebagai calon Khalifah Pertama. Kaum Syi'ah 
belum ada waktu itu. Sehingga Abu Bakar terpilih 
dengan suara bulat dan perselisihan selesai. 

Pada tahun 30 Hijriyah timbul faham Syi'ah 
diapi-apikan oleh Abdullah bin Saba' yang beropo-
sisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah 
bin Saba' adalah seorang pendeta Yahudi berasal 
dari Yaman yang masuk Islam, ketika Ia datang ke 
Madinah. Ia tidak mendapat penghar-gaan dari 
Khalifah dan umnat Islam sehingga, Ia merasa 
jengkel. 

Pada tahun 37 Hijriyah timbullah pula faham 
Khawarij setelah terjadinya peperangan Siffin, 
peperangan saudara sesama Islam antara tentera 
Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tentera 
Mu'awiyah bin Abi Sofyan (Gubernur Syria). 
Firqah Khawarij adalah orang-orang yang keluar 
tidak menta'ati Khalifah Ali bin Abi Thalib dan 
keluar dari Mu'awiyah bin Abu Sofyan. 

Permulaan abad ke II Hijriyah timbul firqah 
Mu'tazilah yang dipimpin oleh Washil bin 'Atha 
lahir 80 H. dan wafat 113 H. dan Umar bin Ubed 
yang mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh berten-
tangan dengan i'tiqad Nabi dari para sahabat. 
Kemudian timbul lagi beberapa firqah, antara lain 
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firqah faham Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah 
dan fahan-faham lain yang keliru. 

6. Kaum ahlus-sunnah wal-jama'ah muncul di 
abad III. 

Sebagai reaksi terhadap firqah-firqah yang 
sesat, maka pada akhir abad ke III Hijriyah lahirlah 
golongan yang bernama kaum Ahlus-Sunnah wal 
Jama'ah yang disponsori oleh dua orang Ulama 
besar usuluddin, ialah: 1. Syekh Abu Hasan Al-
As'ari dan 2. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. 

Perkataan Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dipen- 
dekkan menyebutnya dengan Ahlus-Sunnah saja 
atau Sunni, atau kadang-kadang disebut 'Asy'ari 
atau 'Asy'ariyah. 

Abu Hasan lahir di Basrah (Iraq) th. 260 H. 
yaitu 55 tahun setelah Imam Syafi'i wafat; nama 
lengkapnya ialah : Abu Hasan 'Ali bin Isma'il bin 
Abi Basyar bin Ishaq bin Salim bin Isma'il bin 
Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi 
Musa Al-Asy'ari. Abu musa ini (terakhir) adalah 
seorang sahabat Nabi saw. Yang terkenal dalam 
sejarah Islam. 

Abu Hasan semula menjadi murid ayah 
tirinya seorang Ulama Besar kaum Mu'tazilah, 
Syekh Abu 'Ali muhammad bin Abdul Wahab al-
Jabal (meniggal th. 303 H) tetapi kemudian beliau 
taubat dan keluar dari golongan mu'tazilah. 
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Pada masa beliau muda remaja sangat banyak 
'ulama-'ulama Mu'tazilah di Basrah, kaufah dan 
Bagdad. masa itu masa gemilang bagi mereka, 
karena fahamnya menjadi anutan dan disokong 
oleh pemerintah (khilafah). diantara khalifah 
penganut atau penyokongnya adalah Ma'mun bin 
Harun Ar-rasyid (198-218 H), Al Mu’tashim (218-
227 H) dan Al-Watsiq (227-232 H. ) termasuk 
khalifah 'Abbasiyah semua. 

Beliau melihat dan memahami, bahwa dalam 
faham mu'tazilah banyak terdapat kesalahan besar, 
banyak yang bertentangan dengan i'tiqad dan 
kepercayaan Nabi Muhamad saw. dan para 
sahabatnya, banyak juga yang bertentangan 
dengan Qur’an dan Hadits. karena itulah beliau 
keluar dan taubat kepada Allah atas kesalahan-
kesalaharnya yang lalu dan beliau tampil ke muka 
untuk melawan dan rmenentang kaum Mu'tazilah 
yang salah itu dengan lisan dan tulisan. Sekitar 200 
buku yang dikarangnya yang mengutamakan dalil-
dalil Qur’an dan Hadits dengan pertimbangan aqal 
dan fikiran yang berlainan, tidak serupa dengan 
kaum Mu'tazilah, Mujassimah dan semacamnya. 

Pada abad-abad berikutnya bermunculanlah 
Ulama-Ulama basar kau ahlus-sunnah wal–
Jama’ah yang menyebar luaskan pangajian dan 
tulisan imam Abu Hasan 'Ali Al-Asy’ari. 
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Yang kedua adalah Syekh Mansur Al-
Maturidi seorang pembangun madzhab Ahlus-
Sunnah wal-Jama'ah, lahir di desa Mutariid, kota 
Semarkand. Beliau meninggal dunia di samarqand 
pada tahun 333 Hijriyah - 10 tahun setelah 
wafatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Penganut 
faham beliau disebut juga kaum Al-maturidiyah. 

7.  I’tiqad kaum ahlus-sunnah wal- jama' ah. 

 I’tikad (faham) kaum Ahlus-Sunnah Wal-
Jama’ah telah tersusun oleh Imamm Abu Hasan Al-
Asy'ari yang terbagi dalam 6 bagian, sebagaimana 
sabda Idabi saw tentang pembagian iman, yaitu 
tentang: 

1) Ketuhanan 

2) Malaikat 
3) Kitab-kitab suci 
4) para rusul 
5) Hari Akhirat (Kiamat)  

6) Qadha dan Qadar. 
 

1) Ketuhanan 

Percaya bahwa tuhan itu ada mempunyai 
banyak sifat, Tuhan Allah mempunyai sifat Jamal 
(Keindahan), Jalal (Keagungan) dan sifat Kamal 
(Kesempurnaan) yang dijabarkan dalam 20 sifat 
yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang 
harus (jaiz). 
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2) Malaikat  

Umat Islam mempercayai adanya suatu 
makhluk halus yang diJadikan dari cahaya (nur) 
yaitu malaikat. Bentuk tubuh dan sebagainya 
hanya Allah yang mengetehui. malaikat tak 
terhitung banyaknya, mereka sangat ta'at kepada 
Allah. Yang wajib diketahui ada 10 : Jibrail, Mikail, 
Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, 'Atid, Malik 
dan Ridhwan. 

3) Kitab-Kitab Suci 

Mempercayai adanya kitab-kitab yang di 
turunkan Allah. Kitab suci banyak, tetapi Yang 
wajib diketahui/percayai ialah 4 : Taurat, Zabur, 
Injil dan Quran. 

4) Para Rusul 

Nabi-nabi dan Rasul-rasul sejak dulu banyak 
sampai 124.000, para Rusul ada 315 orang, 
sedangkan Yang waJib diketahui namanya adalah 
25 orang Yang tercantum dalam Al-Qur’an yaitu, 
Adam Idris Nuh, Hud,Saleh, Ibrohim, Luth, Ismail, 
Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub,Syu' aib, Musa, 
Harun,Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, 
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad as. 

5) Hari Akhirat 

Dalam bahasa Arab disebut Yaumul Akhir. 
bahwa seseorang melalui mati dikubur lalu 
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didatangi Munkar dan Nakir dan percaya adanya 
siksa kubur. 

Apabila hari Qiyamat tiba semuanya mati, 
malaikat Israfil berfungsi menghidupkan kembali 
dengan terompetnya. Kemudian berhimpun 
semuanya di padang Mahsyar. Selanjutnya 
ditimbang dosa dan pahalanya pada hari hisab. 
Yang saleh masuk syurga dan yang durhaka masuk 
neraka setelah melalui titian Shirathal mustaqim. 
Bagi orang-orang yang saleh akan mendapat ni'mat 
yang berlimpah ruah dan kekal selamanya menjadi 
penghuni syurga. 

6) Qadha dan Qadar 

Qadha berarti rencana Tuhan sejak azaly dan 
Qadar adalah pelaksanaannya. Manusia wajib 
yaqin seyaqin-yakinnya, bahwa yang terjadi di atas 
dunia ini semuanya berdasar qadha dan taqdir 
Allah, tidak berubah lagi, dan tidak seorangpun 
yang sanggup merubahnya. 

Demikianlah secara ringkas tentang; i'tiqad 
kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah mengenai rukun 
iman yang 6. Mudah-mudahan dengan uraian 
yang; ringkas ini. akan mendapat garnbaran global 
tentang faham( I’tiqad) Ahlus-Sunnah, wal-
Jama'ah. 

Untuk-Iebih jelas secara terperinci, hendaknya 
menela'ah beberapa buku, antara lain: 
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1) I'tiqad Ahlus- Sunnah wal-Jama'ah, oleh KH 
Sirajuddin Abbas. 

2) Husunul-Hamidiyah, olehAt-Tharabilisi. 
3) Kifayatul-'Awam fi Ilmia-kalam oleh Ibrahim 

Al-Bajuri. 
4) Tijanud-Darari oleh Syekh Nawawi Banten 
5) Dan  lain-lain buku Ahlus-Sunnah 

 

B. PUI dan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 2 
 

1. Pendahuluan 

Adalah MerupaKan suatu kehormatan bagi 
penulis setelah mendapat kepercayaan dari Pengurus 
Besar "PUI” untuk menyusun sebuah paper dengan 
judul "PUI" DAN AHLUS SUNNAH WAL 
JAMA'AH. Apalagi paper seperti ini harus disajikan 
dalam forum "Pekan Tadarus Ramadhan" para Alim ' 
Ulama dan tokoh-tokoh "Persatuan Ummat Islam" 
(PUI) yang notabene mereka adalah guru penulis 
sendiri. 

Suatu kegembiraan yang tiada tara dapat 
panulis rasakan serta penuh harapan akan banyak 

 
2 Tulisan ini diambil dalam Buku Bidang Studi Ke-PUI-an 

(Buku Seri V), yang berjudul : Aswaja: Ahli Sunnah Wal 
Jamaah disusun oleh S. Wanta, Sub Judul : PUI dan Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah yang ditulis oleh Drs.H.O. 
Taufiqullah, yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat 
Persatuan Ummat Islam Majelis pengajaran di Majalengka 
pada bulan Rabiul Awal 1407 H/November 1986 M. 
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mendapat masukan bagi penulis, karena penulis 
menyadari bahwa paper ini jauh dari apa yang 
diharapkan, apalagi mencapai kesempurnaan. 
karenanya segala kekurangannya akan segera 
memperoleh perbaikan-perbaikan serta mendapat 
penyempurnaan, segala kekeliruan secara langsung 
akan mendapat bimbingan, petunjuk serta jalan 
keluarnya dari para Alim 'Ulama. 

Selanjutnya upaya pengenalan Ahlus- Sunnah 
Wal Jama’ah (disingkat dalam paper ini oleh 
penulis dengan ASWAJA) disampaikan dalam 
bentuk pengenalan arti etymologi dan terminologi 
serta pengenalan pertumbuhan historis maupun 
pengenalan prinsip-prinsip pandangan ASWAJA 
tentang dasar-dasar umun kehidupan masyarakat. 

Pengenalan perturnbuhan historis ASWAJA 
memeliputi pengenalan asal-mula munculnya 
ASWAJA itu sendiri, baik secara teologis, politis 
maupun secara Yuridis, di samping deskripsi 
perturnbuhannya atas dasar periodisasi historis. 

Upaya ini meliputi pengkajian semua 
perkembangan kesejarahan Islam, karena pada 
hakikatnYa perkernbangan tersebut adalah sejarah 
ASWAJA itu sendiri. Di samping itu tidak dapat 
diabaikan pengenalan atas proses internalisasi dan 
sosialisasi yang terjadi dalam batang tubuh 
ASWAJA itu sendiri, baik disebabkan timbulnya 
pergolakan intern maupun akibat perbenturan 
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dengan kelompok-kelompok lainnya yang berada 
di dalam dan di luar gerakan ke-Islam-an. 

Dalam kaitannya dengan "PERSATUAN 
UMMAT ISLAM" (PUI) sebagai ormas yang 
bergerak dalam bidang pendidikan clan da'wah, 
dalam perjalanan sejarah nya tidak terlepas dari 
adanya tantangan, sebagai gerakan pembaharuan 
dan kontra pembaharuan (counterreformation), 
sehingga melalui pengenalan yang mendalam akan 
wawasan pembaharuan dan reaksi terhadapnya, 
akan membawa PUI kepada pengenalan terhadap 
cara-cara dilakukannya interpretasi kembali 
rekonstruksi pemikiran-pemikiran keagamaan. 
Insya Allah. 

2. Terminologi dan Historis Ahlus-Sunnah Wal 
Jama’ah (Aswaja)  

a. Terminologi Aswaja 

Upaya pengenalan ASWAJA dengan seperang- 

kat doktrin-doktrin yang hendaknya terlebih dahulu 
dimulai dengan mengenal asal-mula munculnya 
terminologi ASWAJA itu sendiri. 

Ahlus-Sunnah berarti "penganut sunnah Nabi 
saw." wal Jama'ah berarti "penganut aqidah 
jama’ah sahabat-sahabat Nabi." Aqidah Nabi dan 
para sahabat sudah diterangkum dalam Al-Quran 
yang pada waktu itu belum selesai diwahyukan, 
begitu juga penjelasan dari Nabi Muhammad saw. 
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Yang merupakan penjelasan dari seorang manusia 
biasa namun bersifat kenabian Penjelasan Nabi 
Muhammad ini disebut "sunnah" yang secara 
harfiyah berarti cara, metoda atau jalan yang 
ditempuh. Ada juga yang mengartikan dengan 
hadits". Penjelasan Nabi saw itu terdiri dari hal-hal 
yang biasa dilakukan oleli Nabi (sunnah), hal-hal 
yang disabdakannya (hadits) dan hal-hal yang 
disetujui secara mutlak atau hal-hal yang 
ditolelirinya (taqriri) dan adat kebiasaan dan tradisi 
manusia. 

Adapula yang memberikan arti lain yakni: 
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah ialah segolongan kaun 
“Asyaa ‘inah” (jama’ dari Asy’ari) yaitu umar bin 
hamz dan Ali Al-Asy’ari: 

ققققققققق  ِ   َققققققققق  ْ  ُمَراُد بِقققققققققِع اَةَ ققققققققق ِ رَُ  ِاَذا اُْطلِقققققققققَ  اَْنقققققققققُ  ا   
 َواْ َم تُرِيِدي  ُ 

“Bila disebut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah maka 
maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti faham 
Abu Hasan Al-Asy’ari dan faham Abu Mansur al-
Maturiddin”.  

Maulana Abi Said Khadimi mengartikan 
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sebagai berikut : 
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َرُسْوُل اهلل َاى اَْنُ  ا     ِ  َاى َاْصَح ُب ُس  ِ  
اَ ت َمُ ُ  ِبَ  َواْلََْم ُ  َاْى ََجَ َ ُ  َرُسْوِل اهلل َوُنْم 

 اأَلْصَح ُب َوا ت  ِبُعْوَن َوُنُم اْ ِفْرَقُ  ا    ِجي ُ .
“Ahlus Sunnah ialah orang-orang yang memakai 
sunnah Rasulullah, jelasnya berpegang kepadanya  dan 
yanmg dimaksud dengan waljama’ah adalah jama’ah 
rasulullah saw yaitu para sahabat, tabi’in dan mereka 
yang dijamin selamat dari neraka.” 3) 

Diatas telah disebutkan bahwa sebutan 
“Ahlus-Sunnah” pertama-tama dipakai untuk 
aliran Asy’ariyah dengan kata; lain salah satu 
aliran Theologi Islam, akan tetapi sebutan itu mulai 
perluas arti serta kandungannya, sehingga meliputi 
kepada berbagai madzhab fiqh serta lapangan-
lapngan ilmu keislaman lainya yang tidak 
tersangkut oleh (bertentangan dengan) faham-
faham kemutazilan atau aliran-aliran lainnya. 

Menurut al-bughdadi (wafat 429 H.) : yang 
termasuk aqidah dan golongan Ahlus Sunnah Wal 
Jama’ah ialah: 

a. Orang yang mengetahui secara sungguh-
sungguh masalah-masalah ketauhidan, 
kenabian, hukum-hukum, janji dan ancaman, 
pahala dan siksa, syarat i’tihad, imamah dan 
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kepemimpinan ummat (Jama’ah), mengikuti 
aliran mutakalimun sifatiyah (yang menetapkan 
sifat-sifat. (Tuhan) yang tidak tersangkut 
dengan faham kawum syi'ah, khawarij dan 
golongan-golongan ahli bid'ah lainnya. 

b. Mengetahui fiqh, baik dari ahlur-ra'yi maupun 
Ahlul-hadits, yang menganut faharn/madzhab 
golongan sifatiyah dalam soal-soal pokok 
Agama, mengenal dzat tuhan serta sifat-sifat-
Nya yang azali serta menjauhkan diri dari 
faham Qadariyah dan Mu'tazilah, menetapkan 
adanya "ru'yah" (melihat Tuhan dengan mata 
kepala sendiri ), kebangkitan, pertimbangan 
amal, jembatan, syafa'at dan pengampunan 
dosa selain syirik, mengatakan wajib shalat dan 
shalat Jum'at di bela kang imam-imam yang 
tidak terkena -bid'ah dan mengtakan wajibnya 
pengambilan hukum - (istimbath) dariAl-
Qur’an, Al-hadits dan ljjma'. Termasuk 
golongan ini seperti pengikut Imam Malik, 
Syafi'i, Abu Hanifah $erta para pengikut Imam 
Ahmad-bin Hambal; demikian juga perkara-
perkara lainnya yang berdasarkan kepada 
pokok-pokok ajaran golongan sifatiyah dalam 
lapangan kepercayaan dan tidak mencampur-
kan fiqhnya dengan bid'ah-bid'ah golongan 
lain. 

c. Mereka yang mengetahui Jalan-jalan hadits dan 
atsar yang datang dari Nabi, membedakan yang 
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benar dengan yang salah dan mengetahui sifat-
sifat kebaikan serta kelemahan seseorang 
dengan tidak tersangkut kepada bid'ah yang 
sesat. 

d. Mereka yang mengetahui kebanyakan 
persoalan kesusasteraan, nahwu-sharaf dan 
mengikuti jejak ketentuan-ketentuan bahasa 
'Arab, seperti Al-khalil, Abu Umar bin Al- 'Ala,, 
Sibawaih, Al-farro dan ulama-ulama lainnya 
baik dari aliran basrah maupun Kuffah yang 
tidak tercampur ilmunya dengan bid'ahkaum 
Qadariyah atau syi'ah atau khawarij. 

e. Mereka yang mengetahui macam-macam qiraat 
dan AlQur’an dan tafsir ayat-ayatnya dan 
pentawilannya yang sesuai dengan aliran Ahlus 
Sunnah Wal Jama’ah, bukan penta'wilan orang-
orang ahli bid'ah. 

f. Ahli Zuhud dan holongan tashawuf  yang 
banyak beramal denga lidah  banyak bicara 
serta mengarahkan diri kepada Tullan. 

g. Mereka yang bertempat di pos-pos pertahanan 
kaum muslimin Untuk menjaga keamanan negeri 
Islam dan mempertahankannya serta melahirkan 
mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 

Demikianlah aliran Ahlus Sunnah Wal 
Jama’ah yang dilukiskan oleh Al-Baghdadi, 
seorang Ulama Ahlus-Sunnah yang ahli dalam 
aliran dan golongan-golongan dalam Islam.  
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b. Historis Ahlus Sunnah Waljama’ah 

1) Mulai timbulnya aliran-aliran dalam Islam: 

Telah menjadi pengetahuan umum yang 
ditopang oleh fakta sejarah  adanya berbagai firqah 
(golongan) dalam kalangan kaum muslimin yang  
satu sama lainnya bertentangan faham secara tajam, 
sehingga sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk 
dipersatukan. 

Pada  masa pemerintahan Abu Bakar  Ash- 
Shidiq, Umar bin Khathab dan enam tahun 
pertama enam tahun pertama dari pemerintahan  
Utsman bin Affan,  suasana kehidupan ummat 
islam masih berjalan seperti pada zaman 
Rasulullah saw. Dahulu. Kaum muslimin masih 
diliputi semangat persatuan yang kokoh kuat, ruh 
agama dan jihad yang murni dan mereka sangat 
patuh kepada para pimpinannya., sesuai dengan 
ajaran musyawarah. Mereka diliputi ketaqwaan 
dan keta’atan serta menetapkan hukum atas dasr 
Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jika mereka tidak 
menemukan keterangan yang jelas dari keduanya, 
mereka berijma’ dan  berijtihad atas dasar landasan 
dalil dan sunnah Rasulullah. 

Suasana  yang indah demikian, menjadi 
musnah, setelah seorang tokoh yahudai ‘Abdullah 
bin Saba masuk Islam, dia menuntuk kepada 
khalifah Ustman bin Affan untuk memecat 
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beberapa pejabat yang telah diangkat. Selain itu dia 
pembuat huru hara dikalangan ummat islam, dia 
pula yang menyebabkan terjadinya perang Jamal 
dan Siffin sebagai titik awal terjadinya pengelom-
pokan dan golongan-golongan dalam islam yang 
antara lain golongan Syi’ah, Khawarij, Mu’tajilah, 
Qadariyah, Jabariyah, Ahliks-Sunnah Wal-Jama’ah 
(sunny) Mujasimah, Bahaiyah, Ahmadiyah, 
Wahabiyah, dan lain-lain sebagainya. 

Bagi ummat islam yang mempunyai 
pengetahuan lebih mendasar, kejadian seperti 
tersebut diatas tidak mengherankan, sebab Nabi 
Muhammad sendiri telah mengisyaratkan akan 
terjadinya masalah seperti itu . banyak hadits yang 
berkaitan dengan masalah tersebut:  

“dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ia bersabda : Telah 
berpecah ummat yahudi menjadi 71 atau 72 golongan. 
Dan telah terpecah pula ummat nasrani menjadi 71 atau 
72 golongan. Dan ummatku pula pasti pecah sebanyak 
73 golongan di mana yang akan masuk syurga adalah 
golongan“al-Jama’ah” HR Abu Dawud) 5” 

"Demi tuhan yang memegang jiwa Muhammad di 
tangannya akan terpecah ummat sebanyak 73 golongan 
yang 1 (satu) masuk syurga dan yang lain masuk 
neraka. Para sahabat bertanya : siapakah yang tidak 
masuk neraka itu ya Rasulullah ? Nabi menjawab: 
AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA’AH (HR Ath-
Thabrani)-6). 
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“Pada akhir zaman akan datang sutu kaum, orang-orang 
muda yang berfaham jelek, mereka banyak mengeluarkan 
perkataan “ khairul-baroyyah” (firman-firman Allah 
yang dibawa Nabi), iman mereka tidak melampaui 
kerongkongannya, mereka keluar dari agama secepaqt 
meluncurnya anak panah daribusurnya. Kalau orang-
orang ini berjumpa denganmu maka lawanlah mereka” 
(HR Bukhari)7) 

Kalau kita menyimak perkembangan sejarah 
Islam sejak abad pertama, kedua, ketiga, dan 
seterusnya pada abad kita sekarang ini, apa yang 
diisyaratkan oleh Nabi SAW adalah nyata terbukti. 

Perselisihan-perselisihan di antara kaum 
muslimin pada masa dahulu, di samping karena 
gejala-gejala kemanusiaan umumnya, ternyata 
lebih banyak di sebabkan, karena: 

a) Panatik kesukusn dan kearaban 
b) Perebutan Khilafah 
c) Kaum muslimin hidup berdampingan dengan 

pemelik agama lain, serta masuknya beberapa 
orang dari mereka kedalam agama islam 

d) Penterjemahan buku-buku Filsafat 
e) Banyaknya pembicaraan persoalan yang pelik 

dan rumit 
f) Ayat-ayat mutasyabbihat dalam Al-Qur’an  
g) Yurisprudensi dalam hukum Islam. 
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Karena sebab-sebab itu semua, maka kaum 
muslimin mengenal aliran-aliran dalam 3 (tiga) 
macam lapangan, yakni lapangan : politik, teologi 
Islam dan hukum Islam. dari 72 golongan yang 
dianggap sesat itu berpangkal dari 7 golongan, 
yaitu: 

a) Kaum syi’ah, kaum yang berlebih-lebihan 
memuja ‘Ali bin Abi Thalib. merelca ticlak 
mengakui khalifah Abu Bakar, Umar dan 
Usman ra. 

b) Kaum  Mu'tazilah yaitu kaum yang berfaham 
bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa 
manusia membuat peker jaannya sendiri, 
bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat di surga, 
orang yang mengerjakan dosa besar 
dirnasukkan ke suatu tempat di antara 2 (dua) 
ternpat dan Mi'raj Nabi Muhammad hanya 
ruhnya saja dan sebagainya. mereka akhirnya 
pecah menjadi 20 aliran. 

c) Kaum Murji'ah, yakni kaum yang memfat-
wakan bahwa menbuat maksiat/kedurhakaan 
tidak akan memberi madharat kalau sudah 
beriman seperti halnya berbuat kebaikan tidak 
akan memberi manfaat kalau ia kafir . 

d) Kaum Najariyah, yaitu kaum yang memfat-
wakan bahwa perbuatan manusia adalah 
makhluk yakni diciptakan Tuhan, tetapi mereka 
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berpendapat bahwa: sifat Tuhan tidak ada. 
mereka akhirnya pecah kembali mejadi 3 aliran. 

e) Kaum Jabariyah, yaitu kaum yang memfatwa-
kan bahwa manusia itu "majbur" artinya tidak 
berdaya apa-apa. Usaha itu tidak ada sama 
sekali Kaum ini hanya 1 aliran. 

f) Kaum Musyabbihah, yaitu kaum yang mem- 
fatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan 
manusia, umpamanya : bertangan, berkaki, 
duduk di kursi dan sebagainya.  

g) Kaum Khawarij yaitu kaum yang berlebih-
lebihan membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan 
ada di antaranya yang mengkafirkannya. Kaum 
ini berfatwa bahwa orang berbuat dosa besar 
menjadi kafir. mereka pecah pula menjadi 20 
aliran. 

Kalau ditambah dengan faham Ahlussunnah 
wal Jama'ah, maka cukuplah menjadi 73 golongan, 
sebagaimana yang diterangkan Nabi Muhammad 
saw. di atas. 

2) Lahirnya Aliran ASWAJA: 

Penyebutan Ahlussunnah telah dipakai sejak 
zaman sahabat, yakni bagi mereka yang apabila 
menghadapi sesuatu peristiwa segera dicarikan 
ketentuan hukumnya baik dari Al-Quran, maupun 
As-Sunnah. Dan jika mereka tidak mendapat-
kannya dari kedua sumber itu, maka mereka lebih 
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senang untuk berdiam diri, sebab mereka tidak 
berani melaapauinya. Mereka lebih terkenal 
dengan sebutan "Ahlul-Hadits", yang sudah 
dimulai sejak zaman sahabat, kemudian 
dilanjutkan sampai masa tabi'in. 

Kebalikan dari mereka ialah "AHLUL-Ra’yi" 
(pemegang pendapat pikiran) yang apabila 
menghadapi peristiwa seperti di atas, maka mereka 
tidak berhenti, tetapi justru mencarinya melalui 
kemampuan pikirannya untuk menemukan 
hukum-hukum peristiwa yang dihadapinya itu, 
baik dengan cara analog (Qiyas)) maupun dengan 
cara istihsan dan sebagainya. 

Dari penggabungan kedua metoda aliran 
tersebut timbullah suatu aliran moderat yang 
dicetuskan oleh Imam Syafi'i. meskipun sudah ada 
orang yang merasa selalu terikat dengan Hadits 
dalam lapangan fiqh, namun mereka tokh dikenal 
dengan sebutan "Ahlus- Sunnah". 

Pada waKtu aliran mu'tazilah timbul dalam 
lapangan 'Aqidah, dengan pendapatnya yang 
bercorak rasionalis serta tidak segan-segan 
menolak hadits yang berlawanan dengan 
ketentuan akal fikirannya, atau menta'wilkan ayat-
ayat mutasabbihat, maka timbullah aliran lain yang 
tetap memegangi dan mempertahankan hadits 
yang ditolak oleh aliran Mu'tazilah. Aliran tersebut 
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terkenal dengan sebutan "Ahlus-Sunnah Wal-Jama' 
ah" serta mengikuti jejak Ulama Salaf dalam 
menghadapi nash-nash yang mutasyabbihat. 

Di antara ulama salaf tersebut ialah Imam 
Mlalik bin Anas yang mengatakan tentang ayat 
"Arrahmanu 'alal 'Arsyis tawaa" (Tuhan bertempat 
di Arasy), bahwa arti "bertempat" sudah jelas, 
namun caranya tidak kita ketahui. 

Iman akan bertempatnya Tuhan adalah wajib, 
tetapi menanyakannya adalah bid’ah. Pendirian 
tersebut juga merupakan Pendirian Imam Ahmad 
bin Hambal, Sufyan Tsauri, Daud bin Ali Dzahiri 
dan lain-lain. mereka tidak memperkuat dengan 
ilmu kalam seperti Al-harits bin Asad Al-Muhasibi. 

Setelah mereka semua, datanglah Imam Al-
Asy'ari yang setelah mengadakan perdebatan 
dengan gurunya dalam hal "shalah" dan "ashlah" 
(baik dan terbaik), menyatakan penggabungan diri 
dengan golongan salaf serta memperkuat faham-
faham mereka dengan berbagai alasan ilmu kalam 
dalam bentuk yang lebih nyata. pikiran-pikiran Al-
Asy'ari oleh para pengikutnya disebut sebagai 
"faham AhlusSunnah wal-lama'ah".  

Jadi sebenarnya ia tidak bermaksud mengada-
kan aliran tersendiri yang terlepas dari aliran yang 
telah ada sebelumnya, dan bukan jadi sebutan 
aliran Ahlussunnah wal-jama'ah itu sendiri, seperti 
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halnya aliran Asy'ariyah, belum dikenal pada 
masanya, karena sumber tertua tentang asal-usul 
penyebutan itu, sepanjang pengetahuan penulis 
ialah buku "At-Tabsyir fiddien" hasil karya Abdul 
Mudzoffar al-Isfaraini (wafat 478), meskipun dalam 
satu riwayat hadits tentang berpecahannya ummt 
sudah ada, tetapi belum jelas siapa yang dimaksud. 

Boleh jadi kites akan bertanya tentang arti 
sebutan itu. Perkataan "As-Sunnah dapat berarti 
"jalan" atau "cara" (thariqath) maksudnya ialah 
jalan atau cara yang ditempuh oleh sahabat dan 
tabi'in dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, 
yakni menyerahkan artinya kepada Allah tanpa 
menanyakan lagi. Perkataan As-Sunnah berarti 
"Hadits Nabi", maksudnya ialah orang yang 
mengakui serta mernpercayai kebenaran hadits 
Rasulullah saw. tanpa menolaknya. Boleh jadi 
kedua arti "Assunnah tersebut dipergunakan untuk 
perkataan "Ahlus- Sunnah". 

Perkataan "Jama'ah" berarti golongan/kaum 
muslimin atau miayoritas". Menurut pengakuan 
fihak Ahlus-sunnahwal-jama'ah pengertian Jama'ah 
tidak mencakup kepada golongan Khawarij atau 
Rafidhah (Syi'ah), sebab mereka tidak memper-
cayai golongan kaum-muslimin yang lebih besar 
jumlahnya (mayoritas). Tidak pula mencakup 
kepada aliran Mu'tazilah, sebab aliran ini tidak 
mengakui sahnya IJMA', yakni kebulatan pendapat 
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golongan mujtahidin sebagai wakil dari 
keseluruhan kaum muslimin. Perkataan "Al-
Jama'ah" boleh jadi diambil dari perkataan Nabi 
Muhammad saw. ketika beliau ditanya tentang 
golongan ummat yang bakal selamat dengan 
sabdanya “AL- JAMA' AH". 

3. Doktrin ahlus-sunnah wal-jama’ah. 

a. Bidang Aqidah 

Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa 
ASWAJA identik dengan aliran Asy'ariyah. Oleh 
karenanya kepercayaan aliran Asy'ariyah merupa-
kan kepercayaan golongan Ahlussunnah wal-
jama'ah pula. Karena itu kepercayaan-kepercayaan 
tersebut hendaknya dicari terlebih dahulu dari 
karangan-karangan Al-Asy'ari itu sendiri (Abu 
Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari 260-324 H.) seperti 
"Al-Ibanah" dan: "Al Umna, kemudian selain itu 
perlu pula mencari dari karangan-karangan para 
Pengikutnya seperti : Al-Juwaini, Al-Isfaraini, Al-
Ghazali dan lain-lain yang pada umumnya mereka 
sama-sama menyebutnya sebagai ahlussunnah. 

Buku-buku karangan kedua tokoh yang 
terakhir ini berisi uraian yang sismatis disertai 
penggunaan bahasa yang sederhana, sehingga 
mudah untuk difahami isinya, walaupun Al-
Isfaraini lebih menekankan golongan-golongan 
dalam Islam. 
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Ciri aqidah ahlus-sunnah harus dicari pada 
aqidah yang berbeda dengan aqidah golongan lain, 
terutama aliran MU'tazilah, bukan dalam aqidah-
aqidah yang sama, meskipun secara sepintas insya 
Allah akan diuraikan pada bahasan berikutnya dan 
bilamana menginginkan bahasan lebih detail 
kiranya dapat dilihat dalam buku "Theologi Islam". 

Kepercayaan-kepercayaan Ahlus-sunnah a.l. : 
1. Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala sendiri 

kelak di akhirat. 
2. Sifat-sifat Tuhan yaitu sifat-sifat positif dan 

ma'ani, sperti qudrat, iradat dan sebagainya 
adalah sebagai sifat yang lain dari Dzat Tuhan. 

3. Al-Quran sebagai manivestasi dari Kalamullah 
Yang Adzim adalah qadim, sedang Al-Quran 
yang berupa huruf dan suara adalah baru 
(hadits) 

4. Ciptaan Tuhan bukan karena tujuan. 
5. Tuhan menghendaki kebaikan dan keburukan. 
6. Tuhan tidak berkewajiban 

a. Membuat yang baik dan yang terbaik 
b. Memberi pahala bagi yang berbuat ta'at dan 

menjatuhkan siksa bagi yang berbuat-dosa.  
7. Tuhan boleh mernrberi beban di atas kesang-

gupan manusia. 
8. Kebaikan dan keburukan tidak dapat diketahui 

akal semata-mata. 
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9. Pekerjaan manusia, Tuhan pulalah yang 
menjadikan. 

10. Ada syari'at pada hari qiyamat. 
11. Utusan Nabi Muhammad saw. diperkuat 

dengan mu'jizat 
12. Kebangkitan di akhirat, pengumpulan manusia 

(hasyr), pertanyaan Munkar dan Nakir di 
kubur, siksa kubur, timbangan amal perbuatan 
manusia, jembatan (shirat) kesemuanya adalah 
benar.  

13. Surga dan neraka adalah keduanya makhluk  
14. Semua sahabat-sahabat Nabi adalah adil dan 

baik. 
15. Sepuluh orang sahabat yang di janjikan masuk 

surga oleh Nabi pasti terjadi. 
16. Ijma’ adalah suatu kebenaran yang harus 

diterima. 
17. Mukmin yang berbuat dosa benar akan masuk 

neraka sampai selesai menjalani siksa, dan 
akhirnya akan masuk surga.  

b.  Bidang Politik 

Timbulnya faham yang penulis uraikan di 
atas, ternyata ada hubungannya dengan pemben-
tukan sistim pemerintahan dan kekhalifahan. oleh 
sebab itu timbullah golongan ASWAJA juga tidak 
terlepas dari masalah tersebut. 
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Menurut golongan ASWAJA, pembentukan 
pemerintahan itu adalah mutlak diperlukan. 
Pemerintah (Imam) bertugas memperbaiki dan 
mengatur masyarakat. Ada empat persyaratan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bukan 
absolut monarchi 

1. Imam dari suku Quraisy (suatu anjuran), 
dengan pengertian bahwa pemerintahan 
tersebut bila dimakudkan suatu khalifah atau 
pemerintah pusat yang bertugas mempersatu-
kan semua negara Islam di dunia. Pada 
prinsipnya Imam tidak harus dari suku 
Quraisy, boleh diangkat siapa saja yang menjadi 
imam hendaknya harus dita’ati. 

2. Pemimpin itu harus dibai’at atau disumpah 
3. Segala persoalan hendaknya dipecahkan 

melalui jalan musyawarah di antara mereka. 
4. Pemerintah harus melaksanakan keadilan, baik 

terhadap individu, sosial atau huktum.  

c. Bidang Ekonomi 

Kebutuhan ekonomi kaum muslimin harus 
ditempatkan dalam kontek tempatnya dalarn 
kehidupan, yaitu sebagai penerima karunia Allah 
yang masih harus tunduk kepada taqdir-Nya, di 
mana taqdir Allah menentukan bahwa manusia 
harus hidup di dunia dengan sumber-sumber alam, 
daya serta tenaga yang telah Allah sediakan. 
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Kemampuan memelihara kelestarian semua sunber 
itu merupakan bagian essensial dari pandangan 
ekonomis ASWAJA. Oleh karenanya dengan 
kemampuan seperti itu bisa dicapai adanya 
keseimbangan hidup. Al-Quran menetapkan 
bahwa setiap orang akan memperoleh bagian 
(nasibun) baik di dunia maupun di akhirat, 
hendaknya ditundukkan kepada kekuasaan Allah 
yang hanya berkenan menyediakan sunber-
sumber, bahan, daya dan tenaga yang serba 
terbatas. Dalam keadaan serba terbatas inilah 
manusia dengan segala kemampuannya dituntut 
untuk dapat memanfaatkannya, menggali serta 
mendayagunakannya sebaik mungkin. 

d. Bidang Manusia dan Kedudukannya 

Dengan selesainya perdebatan sekitar 
masalah kehendak (will), manusia di hadapan 
nasib (predestination) yang ditentukan Allah 
baginya, lebih dikenal dengan sebutan "Qadha dan 
"Qadar", ASWAJA nyata-nyata telah memberikan 
tempat sangat tinggi kepada manusia dalam tata 
kehidupan semesta. la diperkenankan menghen-
daki apa saja yang dimauinya walaupun kehendak 
itu sendiri harus tunduk kepada kenyataan akan 
kekuasaan Allah yang tidak dapat dilawan lagi. 

Kemerdekaan untuk berkehendak (hurriyatul 
iradah) ini menbawa manusia untuk dapat 
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menjunjung tinggi arti dan nilai kehidupan, sebab 
hanya dengan kehidupan itu sendiri sebagai 
karunia Allah, manusia akan mendapatkan 
kemerdekaan sedemikian tingginya. Menyinggung 
tingginya arti kehidupan, membawa manusia lebih 
dituntut untuk dapat memiliki arah kehidupan 
yang benar, yang senantiasa menghasilkan 
manfaat. Kehidupan yang baik adalah adanya 
keseimbangan yang sehat antara kebutuhan 
individu dengan kebutuhan masyarakat, antara 
pengolahan dengan pendayagunaan sumber-
sumber alam dan pelestariannya. 

e. Bidang Internalisasi dan Sosialisasi 

Lingkungan ASWAJA beruntung telah 
mampu mengembangkan dirinya dalam pranata-
pranata yang memungkinkan terjadinya proses 
internalisasi yang sesuai dengan lingkungan di 
mana gagasan-gagasan diajukan. Proses tersebut 
dituangkan dalam pranata ushul fiqh, qaidah 
fiqhiyah dan sebagainya. Untuk manfaatkan 
pranata-pranata seperti itu secara optimal, perlu 
dikembangkan pendinamisannya dengan cara 
memasukkan unsur-unsur pelengkap yang baru 
seperti pemastian tempat kehendak masyarakat 
yang berwatak dinamis. Dalam proses itu sendiri 
yang dapat diumpamakan dalam bentuk 
penyertaan opini masyarakat dalamm mekanisme 
qaidah fiqhiyah: Al-'Adah muhakkamah (adat 
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kebiasaan dapat dijadikan-sebagai qaidah hukum 
dan sebagainya. 

Proses sosialisasi hasil internalisasi yang telah 
didinamiskan sebenarnya dapat dikembangkan 
pula dengan cara mendayagunakan forum-forum 
keagamaan, seperti : pengajain, musyawarah 
hukum agama, pendidikan agama dan sebagainya, 
bagi keperluan membicarakan hal-hal yang perlu 
diinternalisasikan secara dinamis, seperti dalam 
antara lain pengunaan semua forum di atas untuk 
meningkatkan kesadaran akan perlunya orientasi 
baru bagi peribangunan dan seterusnya. 

Jalinan dinamisasi proses internalisasi serta 
Pemeliharaannya melalui pendayagunaan forum-
forum keaganaan ini akan merabawa kepada 
bertambahnya budaya baru yang memungkinkan 
terjadinya peletakan dasar-dasar kreatif dalam 
berahlus-sunnah wal-Jama'ah (aswaja).  

f. Ahlussunnah waljama'ah dalam bidang 
syari'ah. 

Sampailah pembahasan kita pada masalah 
yang pokok, karena hal ini erat sekali kaitannya 
dengan kehidupan keagamaan masyarakat sehari-
hari. Setiap orang atau segolongan berhak 
mengakui dirinya adalah sebagai ahlussunnah waj 
jama’ah, bahkan bagi mereka yang fanatik buta 
kadang-kadang dengan mudah melontarkan 
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tuduhan kepada orang lain atau kelompok lain 
sebagai "bukan aswaja", hingga timbul sikap curiga 
mencurigai, saling mengejek di antara kaum 
muslimin itu sendiri. Hal ini terjadi sejak dahulu, 
sejak zaman penjajahan sampai sekarang ini, 
terutama bagi mereka yang belum sampai 
mengadakan penyelidikan yang mendalam atau 
karena hanya pengaruh dari seseorang atau 
mungkin juga akibat fanatisme yang tinggi saja. 

Pada mulanya masalah yang melibatkan 
seseorang atau golongan termasuk Aswaja itu, 
kebanyakan berkisar pada masalah aqidah. Tetapi 
untuk kondisi Indonesia, masalah aqidah ini tidak 
begitu menjadi permasalahan. Namun yang paling 
rawan di Indonesia dewasa ini adalah masalah 
"syari'ah". Masalah syari'ah inilah yang 
menyebabkan timbulnya saling tuduh, saling 
mengejek di antara sesama kaum muslimin. Malah 
tidak sedikit yang berani mengatakan bahwa diri 
atau golongannyalah yang termasuk kepada 
ahlussunnah wal-jama'ah, sedangkan orang/ 
golongan lain tidak. 

Hal seperti itulah yang mengakibatkan sangat 
fatal bagi kaum muslimin di Indonesia, di mana 
kesatuan dan persatuan yang dikehendaki Al-
Ou’ran dan As-Sunnah belun dapat diwujudkan 
sama sekali. 
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Kalau keyakinan Mu'tazilah, Syi'ah dan 
Khawarij, Murji'ah dan segala macam sektenya 
dipergunakan untuk mengukur keyakinan kaum 
muslimin Indonesia, maka ummat Islam di 
Indonesia adalah semuanya termasuk ASWAJA. 

Di antara kaum muslimin Indonesia ada yang 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
Aswaja adalah: 
1. Orang Yang suka membaca do'a qunut pada 

walctu shalat shubuh. kalau memang demikian, 
bagaimana dengan Imam Hanafi, Imam Ahmad 
bin Hambal serta Imam Malik yang selamanya 
tidak meripergunakan do'a qunut pada waktu 
shalat Shubuh. Ialu apakah mereka tidak 
termasulk kepada Aswaja? 

2. Orang yang suka melaksanakan shalat ‘ied di 
dalam mesjid. Kalau demikian, bagaimana 
dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa 
shalat ‘Ied lebih afdhol bila dilaksanakan di 
lapangan terbuka, dengan alasan bahwa 
Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan 
shalat 'Ied di mesjid, kecuali sekali saja pada 
waktu terjadi turun hujan. Lalu apakah Imam 
Malik bukan warga Aswaja?. 

3. Orang yang suka adzan dua kali pada waktu 
shalat Jum'at. kalau begitu bagaimana dengan 
Imam Syafi'i-yang menyukai adzan Jum'at itu 
satu kali saja. ,Apakah pendirian Imam Syafi'i itu 
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tidak termasuk kepada Aswaja '' Padahal 
pendapat beliau berdasarkan hadits :  
Artinya : "Dari Saib bin Yazid ra. ia berkata Adalah 
adzan di hari Jum'at mula-mulanya waktu imam 
(Khatib) telah duduk di mimbar, yaitu di masa Nabi 
Muhammad saw. masa Abu Bakar dan Umar bin 
Khattab menjadi khalifah. Maka ketika Usman 
berkuasa dan orang semakin banyak yang masuk 
islam, ia menambah adzan yang ketiga di atas 
zauranya". (Hadits Riwayat Bukhari). 

Dalam kitab Al-um, Imam Syafi'i berkata 
mengenai adzan Jum'at itu : 

“Manakah diantara kedua adzan itu yang lebih aku 
suka i ,  ya i t u  a dzan  d i  ma sa  Ras ulul l a h" . 

Kemudian beliaupun berkata lagi 

“Dan aku lebih suka bahwa adzan di hari Jum'at Itu 
dilaksanakan pada waktu sang imam masuk kedalam 
Mesjid dan duduk ketempatnya di mana dia akan 
membacakan khutbahnya".  

Demikian pendirian Imam Syafi'i mengenai 
adzan Jum'at. lalu berarti beliau tidak termasuk 
Aswaja?. Membaca beberapa hasil karya para 
ulama Indonesia tentang doktrin Aswaja, 
menimbulkan masalah yang senantiasa mengelitik 
pemikiran penulis. umpamanya salah satu doktrin 
yang menyatakan: 
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1. KH Bisyri Mustafa Rembang, seorang ulama besar 
telah menulis dalam sebuah bukunya Risalah 
aswaja" terbitan Menara Kudus 1966 halaman 18-
19 sebagai berikut 

a) Di dalam masalah aqaid mengikuti madzhab 
Abu Hasan Al- Asy'ari dan Imam Abu Mansur 
Al-Matuirdi. 

b) Di dalam Fiqh taqlid kepada salah satu dari 
empat madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab 
Imam Malik, Madzhab Imam Syafi'i dan 
Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. 

c) Di dalam masalah tasawuf menetapi tariqat 
dari lmam Abu Qasim Al-Junaid dan 
sebagainya. 

Sebagai alasan ia mengemukakan-ayat 83 dari 
surat An-Nisa yang artinya sebagai berikut: "Dan 
kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil 
Amri di antara mereka. " 

Maka orang-orang seperti tersebut di atas 
termasuk kepada aswaja menurut lafadz 'Urfi, 
sehingga apabila diucapkan dengan lafadz Itlaq 
(mutlaq) maka lafadz Aswaja tidak dapat lain, 
kecuali menunjukan kepada orang-orang yang 
memiliki sifat seperti tersebut di atas.  

2. KH Anwar Mahfud dalam bukunya berjudul 
“Madzhab dan Pahlawan Aswaja”  terbitan CV 
Toha Putera semarang pada halaman 52-53 
mengatakan sebagai berikut : 
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Ulama ahli haq telah berijma’ bahwa, melalui 
abad VI H. sudah tidak boleh lagi bertaqlid 
kehada selain ke empat madzhab (Hanafi, Maliki, 
Syafi'i dan Hambali). 

Dengan demikian  maka orang yang  tidak 
bermadzhab kepada salah satu dari keempat 
madzhab tersebut di atas, setelah ijma’nya ulama 
ahli haq ini, maka orang tersebut berada di luar 
kelompok Aswaja, walaupun dalam bidang 
Ushuluddin dia menngikuti, madzhab Syafi'i. 

Alhasil orang yang berhak menyebut dirinya 
sebagai warga aswaja adalah orang mengikuti 
madzhab imam Syafi’i  atau madzhab  Aswaja 
dalam bidang Usiluluddin dan juga mengikuti 
(bertaqlid) kepada salah satu dari keempat 
madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) 
dalam bidang furu’ (Fiqh). 

3. Ahmad tahir Syamsuddin menulis dalam sebuah 
brosur yang  berjudul "Doktrin Aswaja” sebagai 
berikut: "perlukah ummat Islam bermadzhab ? 
(brosur itu dikeluarkan oleh Departemen Da'wah 
dan pendidikan NU cabang surabaya. Dalam 
brosur tersebut ada menyatakan sebagai berikut:  

"Ijtihad semata-mata menggali isi Al-Qur’an dan 
Hadits untuk mendapatkan suatu hukum positif 
dan kongkrit, dan berijtihad berarti menggunakan 
pedoman Al-Qur’an dan Hadits, dan hasilnya 
ijtihad yang disebut orang madzhab itu, berarti 
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pula Seratus respon berdasarkan Al-Qur’an dan 
hadits Halaman 48). 

Bermadzhab dengan salah satu dari 
keemapat madzhab adalah jalur yang mutlak 
harus dilalui oleh setiap muslim yam\ng ingin 
melaksanakan amal ibadahnya dalam segala 
bidang dan persoalan". (hal. 51) 

"Oleh karena madzhab-madzhab itu 
dasarnya Al-Quran dan Hadits yang sudah 
dianalisa dan diolah oleh para ulama mujtahidin, 
maka siapa saja yang menentang madzhab secara 
mutlak berarti juga menentang sumber madzhab 
itu sendiri yakni Al-Quran dan Hadits. " (hal. 52) 

Kalau kita menganalisa ketiga buku 
tersebut di atas, maka yang disebut "Aswaja" 
menurut pengertian sebagian ulama Indonesia 
rasanya terlalu sempit. 

5.  Penutup 

Saya yakin, bahwa "PUI" yang menganut 
aliran Ahlussunnah wal Jama'ah tidaklah demikian 
mengartikannya, tidak terlalu sempit, tetapi justru 
memberikan kemungkinan-kemungkinan pengem-
bangan pemahaman dari sumber-sumber asasinya 
yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah, terutama dengan 
perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat, 
akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Sesuai dengan kedudukan Aswaja sebagai 
aliran yang terbesar dan yang masih tetap dipeluk 
sampai sekarang oleh sebagian kaum muslimin, 
termasuk didalamnya warga "PUT", bertujuan agar 
kaum muslimin dalam memahami aqidah-
aqidahnya dan syari'atnya kembali kepada masa 
sahabat dan tabi'in, meskipun dalam beberapa hal 
belum terlaksana. 

Di samping itu Aswaja berupaya untuk 
membahas masalah-raasalah yang berkaitan 
dengan aqidah yang telah dibahas oleh orang-
orang Mu'tazilah. Aswaja hendak memberikan 
pemecahan yang mendekati pendapat sahabat dan 
tabi'in, meskipun pemecahan mereka itu masih 
bercorak rasionalis dalam bentuk lain dari pada 
yang dipakai oleh aliran Mu'tazilah. Tidak bisa 
melupakan sikap imam Ahmad bin Hanbal dan 
Syafi'i ataupun lain-lainnya terhadap ilmu theologi 
Islam. 

Karena itu kita dapat mengerti, mengapa 
golongan Aswaja yang mempertalikan dirinya 
dengan Imam Ahmad bin Hanbal (bukan aliran 
Asy' ariyah) tidak mempercayai aliran Asy'ariyah, 
terutama pada abad VII H. dengan muculnya Ibnu 
Taimiyah, di mana ia menyerukan agar dalam me-
mahami aqidah Islam kembali kepada Al-Quran 
dan Al-Hadits, semata-mata baik pokok-pokok 
aqidahnya maupun dalil-dalilnya serta melarang 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 182 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

para ulama mencari dalil di luar kedua sumber 
tersebut yang ajarannya itu terkenal dengan nama 
aliran shalaf. 

Kalau pada masa sahabat dan tabi’in belum 
ada ilmu theologi Islam atau pemakaian logika dan 
filsafat dalam memahami aqidah Islam, maka hal 
itu dapat dimengerti, sebab kaum muslimin pada 
waktu itu belum banyak mengadakan hubungan 
dengan dunia luar secara kultural, akan tetapi 
masih terbatas dalam lingkungan Arab Islam. 
Namun setelah hubungan-hubungan itu terjadi, 
maka agama Islam dalam segi-seginya yang bukan 
pokok, tidak mungkin akan tetap seperti semula 
sesuai dengan hukum evolusi sebagaimana yang 
dialami oleh agama-agama lainnya. 

Dari uraian perkembangan aliran Aswaja 
seperti di atas, maka kita jumpai beberapa orang 
tokoh yang telah memberi corak tertentu kepada 
aliran tersebut yakni : Ahmad bin Hambal, Al-
Asy'ari, Al-Ghazali dan As- Sanusi. 

Dan akhirnya kita mengharapkan agar PUI 
pun sebagai aliran Aswaja tidak bersifat statis, 
tetapi harus tanggap dan peka terhadap nilai-nilai 
yang berkembang dalam masyarakat, balk yang 
bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. 
Insyaallah.  
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C. Ahlussunnah waljama'ah menurut Persatuan 
Ummat Islam (PUI) 3 

1. Pendahuluan 

a. Umum 

Persatuan Ummat Islam telah menentukan 
dalam Anggaran Dasar pasal 4, bahwa tujuan 
"PUI” adalah : Terlaksananya Syari'at Islam 
Madzhab Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah, adalah 
kenyataan bahwa masih berbagai ragam pengertian 
tentang istilah Ahlus- Sunnah wal-jama’ah. 

b. Maksud dan Tujuan 
PUI bertekad untuk memiliki ketegasan 

dalam memberi makna Ahli Sunnah wal-Jama'ah 
dengan tujuan tercapainya kemudahan dalam 
menentukan sikap ijtihadi dalam segala aspek 
syari'at Islam, seperti yang diamanatkan oleh 
Anggaran Dasar PUI tersebut. 

 
 
 

 
3 Tulisan ini diambil dalam Buku Bidang Studi Ke-PUI-an 

(Buku Seri V), yang berjudul : Aswaja: Ahli Sunnah Wal Jamaah 
disusun oleh S. Wanta, Sub Judul : Ahlussunnah waljama'ah 

menurut Persatuan Ummat Islam (PUI), yang disusun oleh 

Abu Muslih, yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan 
Ummat Islam Majelis pengajaran di Majalengka pada bulan 

Rabiul Awal 1407 H/November 1986 M. 
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2. Berbagai Faham Tentang Kata Ahlus- Sunnah 
Wal-Jama’ah 

a. Pikiran Asy'ari (Asy’ariyah – dalam ilmu 
kalam) oleh pengikkutnya disebut sebagai 
faham Ahlus-Sunnah Wal- Jama’ah. 

b. Kata Ahlus-Sunnah wal-Jarna'ah digunakan 
untuk menentukan kaum muslimin yang bukan 
golorgan Syi' ah. 

c. Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah diartikan sebagai 
golongan Ahli Hadits, Ahli fiqh yang mengikuti 
aqidah madzhab Abu Hasan Asy'ari dan Imam 
Abu Mansur Al-Maturidi, sedang dalam bidang 
fiqh mengikuti salah satu dari empat Imam 
Madzhab. 

d. Ahlus-Sunnah Wal- Jama’ah diartikan sebagai 
orang yang mengikuti madzhab imam Syafi'i 
atau salah satu madzhab empat lainnya (Hanafi, 
Maliki dan Hambali). 

e. Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah diartikan sebagai 
pernganut sunnah Nabi Muhammad  saw. dan 
penganut aqidah shabat-sahabatnya yang 
dikenal dengan madzhab Salaf. 
Kurun terakhir penganut ini dikenal dengan 
penganut "ruju' ilal-Qur’an was-Sunnah" yang 
menganggap tidak mengangap perlu mengikuti 
madzhab fiqh tertentu. 
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3. Ahlussunnah wal-jama'ah menurut "PUI” 
 
a.  Dasar Hukum 

 

1) Ayat-ayat al-Qur’an 

يَقً   ِ ُك ِّ َ ْىٍء   َوُنًدى    َونَقز ْ  َ  َ َلْيَك اْ ِكَتَب تِبقْ
َوَرْْحَعً  َوُبْشَرى  ِل ُمْ ِلِمْْيَ َ َقْد َك َن َ ُكْم ِِف َرُسْوِل هلِل 

َواْ يَقْوَم اأَل ِخَرَوذََكَر ُأْسَوٌ  َحَ ً ٌ   َِّمْن َك َن يَقْرُجْوا اهلل  
ًر َوَم  اتَ ُكُم ا ر ُسْوُل َ ُخُذوُه َوَم  نَقَه ُكْم َ ْ ُع  ا ّلع َكِثيقْ

  َ نْقتَقُهوا
2) Hadits-Hadits Nabi SAW 

َ ْن َأِِب َ  ِمٍر َ ْبِد ا ّلع ْبِن ُُمٍْى قَ َل َرُسْوُل ا ّلع صلى 
األُم  َ  َستَقْفََتُِق,  َ َلى ا ّلع ّ ّلْيِع َوَسلم : َوِإن  َنِذِه 

َثََلٍث  َوَسْبِعْْيَ ِمل ً  يَقْعِِن اأْلَ ْنَواَء ُكل َه  ِِف ا    ِر 
اْ َواِحَدُ  َوِنَي اْلََْم َ  ُ    )أْحد (  ِإة 

َ ْن َ ْبِدا ّلع ْبِن َ ْمرو َرِضَي ا ّلع َ ْ ُع قَ َل : قَ َل َرُسْوُل 
لم : َوتَقْفََتُِق أُم ِِت َ َلى َثََلٍث ا ّلع صلى ا ّلع ّ ّلْيِع َوسَ 

َواِحدً  قَ ُ ْوا َو َم  ِنَي  َوَسْبِعْْيَ ِمل ٍ   وَُكل ُهْم ِِف ا    ِر ِإة 
 قَ َل : َم أَنَ  َ َلْيِع َوَأْصَح ِِب )ا َتمذى( يَ َرُسْول ا ّلع؟
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b. Pengertian-Pengertian 

Dari ayat-ayat aL-Qur’an dan Hadits-hadits 
Nabi Muhammad saw. dapat diperinci 
pengertian-pengertian : 
1) Al-jama’ah  adalah semua orang Islarn yang 

mengikuti tata cara hidup dan kehidupan 
Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya 

2) Ahlus-Sunnah adalah orang yang selalu 
mengikuti perintah-perintah Rasul dan 
menghentikan apa yang dicegahnya. 

3) Orang-Orang yang selamat dari siksa neraka 
adalah Al-Jama'ah yang mengikuti cara 
hidup dan kehidupan Rasul serta para 
sahabatnya, yaitu hidup dengan pendirian 
yang tegas terhadap 0rang kafir, kasih 
mengasihi sesamanya, senantiasa bersujud 
kepada Allah dan hanya mengharap 
anugrah dan ridha Allah. 

 

c. Ma'na Ahlussunnah Wal- Jama' ah 

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan 
matan-matan Al-Hadits di atas, "Persatuan 
Ummat Islam" berketetapan hati untuk 
Menegaskan bahwa Ahlussunnah wal-Jama'ah 
menpunyai makna sebagai berikut: 

1) Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah adalah Jama'ah 
Muslimin yang mempunyai kewajiban 
mutlak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah 
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Rasul sebagai dasar bagi hidup dan 
kehidupan seperti yang dicontohkan oleh 
Rasul dan sahabat-sahabatnya. 

2) Realisasi hidup Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah 
dapat dilaksanakan dengan cara mendasar-
kan langsung , kapada Al- Qur’an dan As-
Sunnah (Sunnah Rasul) karena kemampuan 
ilmiyah ke-Islam-an yang memungkinkan 
untuk itu atau boleh juga disebabkan 
keterbatasan ilmiyah ke-Islman-nya meng-
gunakan rumusan-rumusan Ajaran Islam 
hasil istimbath/ijtihad orang lain (Ulama/ 
Mujtahid) yang benar-benar kandunganya 
mempunyai landasan Al-Qur’an dan Sunah 
Rasulullah saw. 

3) Wawasan ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah sesuai 
dengan kandungan Al-Qur’an dan Sunah 
Rasul sama sekali tidak menghalangi 
penggunaan Ijtihad umumnya dan ijma’ 
serta Qiyas pada khususnya, karena semua 
itu pasti diperlukan untuk menghadapi 
tangan perubahan masyarakat. Sebaliknya 
wawasan ini tidak melarang seseoran 
mengikuti hasil Ijtihad orang lain, karena 
keterbatasan ilmunya, baik melalui pende-
katan madzhab tertentu atau pendekatan 
lainnya. 
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4) Ahlus-Sunnah Wal-Jam'ah bukanlah Syi'ah 
ataupun golongan/figrahr/thariqah lainnya 
yang jelas bertahan pada faham yang berten-
tangan dengan Al-Qur’an dan Snnah Rasul. 

5) Faham Ahlus-Sunnah Wal-Jam'ah wajib 
untuk berpendirian teguh-tegas tentang 
Aqidah dan lbadah yang berdasarkan dalil 
yang mutawatir dan Qath'i. Namun harus 
mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) 
dalam masalah-masalah furu' Yang mengan-
dung Khilafiyah. 

4. Penutup 

a. Faham dan wawasan Ahlus-Sunnah Wal-
Jam'ah ini akan dijabarkan lebih lanjut 
dalam pokok-pokok pendirian PUI tentang 
aqidah, ibadah dan Mu’amalah. 

b. Dengan rahmat Allah SWT. Faham wawasan 
Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah ini tidak mem-
pertajam benturan faham di antara golon an-
golongan Islam di Indonesia. Sebaliknya 
diupayakan supaya menjadi wawasan yang 
makin mendekatkan antar berbagai faham 
yang ada atau setidak-tidaknya menimbul-
kan saling pengertian. 

c. Semoga Allah makin mendekatkan hati dan 
fikiran kaum muslimin Indonesia. ke arah 
jalan lurus yang diridhai-Nya. Amien ! 
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D. Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam Konsep 
Intisab4 
 

1. Muqaddimah 

 َأْ َرفِ َاْلِْْمُد ّلِع َربِّ اْ َع َ ِمْْيَ َوا ص ََلُ  َوا   ََلُم َ َلى 
ٍد َوَ َلى أَ ِعِ  َوَصْحِبِع    اأْلَنِْبَي ِء َواْ ُمْرَسِلْْيَ َسيِِّدنَ  ُُمَم 

 َاَْجَِعْْي.
Sebagaimana kita ketahui bahwa ummat 

Islam madzhab Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) 
merupakan bagian terbesar dari ummat Islam di 
seluruh dunia. Termasuk ummat Islam di 
Indonesia, baik perorangan ataupun golongan yang 
tergabung dalam ormas ataupun tidak. Semua 
yang mengaku dirinya Islam pasti yang 
dimaksudnya adalah madzhab/firqah Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah, baik yang secara tegas 
mencantumkannya dalam anggaran dasarnya 
ataupun tidak, seluruhnya memiliki maksud yang 
sama, yaitu Aswaja. 

 
4 Tulisan ini diambil dalam Buku Risalah Intisab yang 

disusun oleh Nurhasan Zaedi (Ketua), dkk., Sub Judul : 
Ahlussunnah waljama'ah dalam Konsep Intisab, yang 

ditulis oleh Drs.K.H. Maman Abdurrahman, yang 

diterbitkan oleh Panitia Seabad PUI & DPP PUI, di Jakarta, 
cetakan II,  pada bulan Januari 2015. 
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Sungguh tepat sekali apa yang para pendiri 
PUI letakkan. Sejak sebelum fusinya sampai 
sekarang PUI telah mencantumkannya dengan 
tegas dalam anggara dasarnya. Bahwa “PUI” 
berdasarkan aqidah Islam madzhab Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah. Hanya selama ini PUI telah berumur 
38 tahun tetapi belum mempunyai rumusan 
tentang apa yang dimaksud dengan Aswaja 
tersebut, padahal itu  merupakan Landasan Idiil 
PUI. Yang ada baru tafsirnya, azasnya saja, tetapi 
tentang bentuk dan rupanya Aswaja yang 
dipegang oleh PUI, yang dapat mengikat ummat 
atau menjadi tuntunan ummat belum ada. Kalau 
ada hanya dari segi aqidah saja. Padahal ajaran 
Rasul itu bukan hanya di bidang aqidah saja tetapi 
juga bidang syari’ah ataupun bidang tasawuf 
(ihsan). Selama ini kita mempunyai pengertian 
tentang Aswaja, yaitu orang-orang yang mengikuti 
ajaran Rasul dan jama’ah sahabatnya seperti aqidah 
Rasul dan sahabat sahabatnya. Padahal yang keluar 
dari Rasul itu bukan aqidah saja. Yang harus 
diikuti oleh kita semua, bukan segi aqidahnya saja. 
Aqidah hanyalah salah satu bagian dari ajaran 
Rasul, tetapi kita sekalian belum punya rumusan 
yang tegas dari segi syariah dan tasawufnya, 
bagaimana caranya mengikuti ajaran rasul dan 
sahabat-sahabatnya dari segi syariah dan tasawuf 
itu. 
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Dalam kesempatan ini kami akan mencoba 
menjelaskan tentang Ahlusunnah wal Jama’ah dari 
berbagai segi, mudah-mudahan ada manfaatnya 
bagi seminar dan ummat.  

Aswaja sudah dikenal sejak zaman Rasul, 
dibuktikan oleh beberapa ayat Al-Qur’an yang 
ditafsirkan oleh ahli tafsir dan beberapa hadits. 
Didasarkan kepada ayat sbb: 

(QS. Ali 'Imron ayat 106-107) 

                     

                  

                   

          
Artinya: Pada hari yang diwaktu itu ada muka 
yang menjadi putih berseri dan ada pula muka 
yang menjadi hitam muram. Adapun orang-orang 
yang menjadi hitam muram mukanya (kepada 
mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir setelah 
beriman, karena itu rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu.” Adapun orang-orang yang menjadi 
putih berseri mukanya maka berada dalam Rahmat  
Allah (Syurga) mereka kekal didalamnya. (QS. Alu 
'Imron ayat 106-107) 
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Dalam Kitab Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-
Ma'tsur dan Tanwir al-Muqabbas, Ibnu 'Abbas 
menjelaskan ayat Al-Qur’an tersebut, dengan 
beberapa hadits:  

ِطْيُب ِِف  َوَأْخرََج اْبُن َأِِب َح َّت  َوأَبُو َنْصرِِف اإِلبَ نَِ  َواْلَْ
عِ  َواة َك ِئى ِِف ا     ِ  َ ْن اْبِن َ ب  ٍس ِِف َنِذِه اأْلَيَِ   تَ رْيِْ

قَ َل تَقبقَْيضًّ ُوُجْوٌه َوَتْ َود  ُوُجْوٌه قَ َل تَقبقَْيض  ُوُجْوُه أَْنِ  
ا     ِ  َواْلََْم َ ِ  َوَتْ َود   ُوُجْوُه أَْنِ  اْ ِبدَِع َوا ّضََلَ ِ . 

 أتورجز()ا در امل شور ِف ا تغ ري امل
َ ْن َأِِب َسِعْيٍد اْْلُْدرِى َأن  َرُسْوَل ا ّلع َصَلى ا ّلع َ َلْيِع 
َوَسَلم قَقرََأ يَقْوَم تَقبقَْيض  ُوُجْوٌه َوَتْ َود  ُوُجْوٌه قَ َل تَقبقَْيض  
ُوُجْوُه أَْنِ  اْلََْم َ ِ  َوا     ِ  َوَتْ َود  ُوُجْوُه أَْنِ  اْ ِبدَِع 

  دراملثور ِف ا تف ري املأتور(َواأَلْنَواِء. )ا
َ ْن َاِِب ُنَريْقَرَ  اَن  َرُسْوُل ا ّلع َصل ى ا ّلع َ َلْيِع َوَسَلّم ِإن  

َبِِن ِاْسرَائيَ  تَقَفر َقْت َ َلى ثِْ تَقْْيِ َوَسْبِعْْيَ ِمل ً     َوتَقْفََتُِق   
ا    ِر ِإة ِمل     أُم ِِت َ َلى َثََلٍث َوَسْبِعْْيَ ِمل قً  ُكل قُهْم ِِف 
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َواِحَد    قَ ُ ْوا َوَمْن َنَي يَ َرُسْوُل ا ّلع قَ َل: َم أَنَ َ َلْيِع 
 َوَأْصَح ِِب )رواه ا َتمذى صحيح ترمذى جز  صحيفع(

ٍد بَِيِدِه    َتَقْفََتُِق أُم ِِت َ َلى َثََلٍث  َوا  ِذى نَقْفُس ُُمَم 
ُعْوَن ِِف ا    ِر َوَسْبِعْْيَ ِ ْرَقً   َقَواِحَدٌ  ِِف   اْْلَ  ِ  َوئْ َت ِن َوَسبقْ

ِقْيَ : َمْن ُنْم يَ َرُسْوُل ا ّلع ؟ قَ َل أَْنُ  ا     ِ  َواْلََْم َ ِ  
 (رواه ا طرباىن املللر وا  حلع جز صحيفع)

Didasarkan kepada ayat Al-Qur’an dan 
beberapa hadits Nabi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa rumusan Aswaja ialah: “Orang-orang yang 
mengikuti ajaran Rasul dan Sahabat-sahabatnya.” 

2. Ta’rif/Definisi Aswaja 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah terdiri dari dua 
kalimat yang masing-masing mempunyai arti yang 
berbeda, yang apabila dirangkaikan menjadi satu 
pengertian ialah:  

Ahlus Sunnah: Kelompok orang-orang   yang   
mengikuti Sunnah, yaitu ajaran dan jejak langkah 
Rasul (Sunah Rasul). 

Wal Jama’ah: Ajaran dan jejak langkah 
sahabat-sahabat Rasul (Sunah Sahabat). 
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Jadi Aswaja itu ialah: Orang-orang/kelompok 
yang mengikuti ajaran dan jejak langkah Rasul 
serta sahabat-sahabatnya. Ajaran dan jejak langkah 
Rasul (Sunah Rasul) dan Sahabat-sahabatnya secara 
garis besarnya terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

Yang menyangkut masalah Aqidah/keimanan 
atau rukun iman, yang wajib diimani dijadikan 
keyakinan oleh seluruh ummat Islam, yang 
disusun para ulama dalam bentuk Ilmu Tauhid. 
Dalam hal ini seluruh ummat Islam tidak ada 
ikhtilaf dan tidak boleh taqlid. Makrifat kepada 
Allah dan sifat-sifatnya harus didasarkan kepada 
keyakinan yang ditimbulkan dari dalil baik dalil 
naqal ataupun dalil 'aqal, baik secara tafshil 
ataupun mujmal. 

Yang menyangkut masalah Syari’ah: yaitu 
perilaku Rasul sehari-hari beserta sahabat-
sahabatnya, yang menyangkut hubungan manusia 
dan Khaliknya (ibadah) dan menyangkut 
hubungan manusia antara manusia yang berupa 
mu’amalah, munakahah, jinayah, ijtimaiyyah, 
siasiyyah, dusturiyah dan sebagainya. Serta 
menyangkut hubungan manusia dengan alam 
sekitarnya (lingkungan hidup). 

Yang menyangkut masalah pembersihan 
Jiwa/Rohani dalam rangka Ibadat kepada Allah 
sebagai tugas manusia di dunia, baik ibadah 
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mahdhah atau ghairi mahdhah yang disusun oleh 
para ulama dalam bentuk Ilmu Tasawuf (ihsan). 

Ajaran-ajaran Rasul yang baik yang menyang-
kut masalah keimanan ataupun perilaku Rasul 
sehari-hari (Syari’ah) serta yang menyangkut 
masalah pembersihan rohani dari unsur-unsur 
yang merusak Ibadah (Ihsan). Yang terjaga dengan 
baik serta ditaati sepenuhnya dan diamalkan 
sebaik-baiknya oleh para sahabat dan diteruskan 
serta dikembangkan oleh murid-murid para 
sahabat, yaitu para tabi’in sebagai generasi yang 
kedua. Karena Islam makin berkembang dan 
makin luas bukan hanya di Jazirah Arab saja, tapi 
sampai ke Afrika, Andalusia, Asia, masalahnya 
semakin kompleks. Timbul masalah baru dan 
diteruskan oleh generasi ketiga yaitu tabi'it tabi’in 
(murid tabi’in) sehingga makin luas dan 
berkembang. Masa penghujung generasi kedua dan 
ketiga ini adalah masa ijtihad, karena sesuai 
dengan kebutuhan Zaman yang semakin 
berkembang banyak ditemui masalah-masalah 
baru yang tidak ada semasa Rasul yang harus 
dicarikan jawabannya. 

Khusus dalam bidang Syari’ah (Fiqih) dari 
para mujtahid itu lahirlah madzhab-madzhab 
hukum dalam Islam, yaitu aliran hukum yang 
didasarkan pada cara-cara ijtihad seorang mujtahid 
atau lebih dalam menetapkan hukum atas masalah-
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masalah yang dihadapinya. Madzhab-madzhab 
yang berkembang terus tumbuh disebabkan 
banyak pengikutnya dan terus dikembangkan 
ajaran-ajarannya berupa kitab-kitab sehingga 
banyak penganutnya. Itulah yang di sebut 
madzhab yang mudawwan. Sedangkan yang sirna 
karena tidak ada pengikutnya tidak ada 
pengikutnya tidak ada yang mengembangkannya 
di sebut madzhab ghairi mudawwan. 

Dalam kitab Fawaid al-Makiyyah dan Tarikh 
Tasyri’ disebutkan bahwa ketiga belas madzhab, 
yaitu no. 1 s/d 9 hanya sampai abad ke-7 Hijriyah 
sampai sekarang ini telah sirna. Penganutnya 
ataupun kitab-kitabnya tidak ditemui lagi (ghair 
mudawwan). Sedangkan yang mudawwan/yang 
berkembang adalah empat madzhab yaitu: 
Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. 

Yang menyangkut tasawuf di bukukan oleh 
Imam al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin 
dan imam-imam lainnya yang mu’tabar. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka 
Aswaja dapat dibagi dalam tiga bidang yaitu: 

Aswaja bidang aqidah, yaitu orang orang 
yang mengikuti ajaran-ajaran Rasul dan sahabat-
sahabatnya di bidang aqidah yang dikumpulkan 
dan ditadwin oleh Imam al-Asy’ari dan Imam al-
Ma’turidi atau imam lainnya yang prinsipnya tidak 
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boleh taqlid tetapi harus yakin dan didasarkan 
pada dalil aqli atau naqli. Sehingga terkenal bahwa 
kaum Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah kaum 
Asy'ari.  

Disebutkan dalam kitab Ittihafu Sadatil 
Muttaqin: 

 َواْ َم ُتورِْيِدي  ُ  اأَلَ  ِ َر ُ  ِبعِ  أَْنُ  ا     ِ   َ ْ ُمرَادُ  أُْطِل َ  ِإَذا
Artinya: Apabila dimutlakkan Aswaja, maka dimaksud-
kan kaum Asy'ari dan Ma’turidi. 

Aswaja bidang syari’ah: orang-orang yang 
mengikuti ajaran-ajaran Rasul dan sahabatnya di 
bidang syari’ah yang ajaran tersebut ditadwin/ 
dibukukan oleh para mujtahid. Yang sekarang 
tersebar, masyhur yang mudawwan empat orang, 
yaitu:  

a. Madzhab Hanafi yang berkembang di Syria, 
Turki, Libanon.                           

b. Madzhab Maliki berkembang di Maroko, 
Andalus, Aljazair, Tunis. 

c. Madzhab Syafi’i yang berkembang di Palestina, 
Yaman, Hijaz. 

d. Madzhab Hambali berkembang di Pakistan, 
Yaman, Hijaz. 

Masing-masing madzhab mempunyai cara 
dan disiplin tersendiri dalam mengistinbath 
hukum dari Al-Quran dan Hadits. 
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Aswaja di bidang tasawuf: yang mengikuti 
ajaran Rasul dan sahabatnya di bidang tasawuf 
yang ditadwin/dibukukan oleh para imam di 
bidang tersebut, yang masyhur Imam al-Ghazali 
dan imam lainnya yang mu’tabar. 

Aswaja tersebut harus dalam ketiga bidang 
tersebut. Karena ajaran Rasul itu bukan hanya satu 
bidang saja. Karena dalam masalah aqidah tidak 
ada ikhtilaf semuanya sama, maka yang paling 
penting saat ini dibicarakan bagaimana Aswaja 
dalam bidang syari’ah, bagaimana cara menuruti 
ajaran Rasul dan sahabatnya di bidang syari’ah. 

Untuk mengikuti ajaran Rasul dibidang 
tersebut ada dua cara:  

Dengan cara ijtihad bagi yang sudah mampu 
dan mencukupi syarat-syarat ijtihad. Imam Syatibi 
dalam al-Muwafaqat menyatakan bahwa: 

َ  ََتُْصُ  َدَرَجَ  اإِلْجتَقَه ِد   ِ َمْن ات َصَف ِبَوْصَفْْيِ   ِإَّن 
َأَحُدُُهَ   َقْهُم َمَق ِصِد ا ش رِيْقَعِ  َ َلى َكَم ََلَ  َوا ث  ىِن 

َه   ا ت َمك ُن ِمَن اةْستَق َِّب ِط بَِ  ًء   َ َلى  َقْهِمِع ِ يقْ
Artinya: Bahwa ijtihad dihasilkan dengan dua sifat: 
Harus memahami secara sempurna maksud syari’at 
Islam. 
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Dengan pemaham secara sempurna tersebut 
maka dia mempunyai kemampuan untuk mengam-
bil hukum/mengistinbath dari Al-Qur’an dan 
hadits. 

Untuk sampai kepada kondisi seperti itu 
diperlukan syarat-syarat sebagai disebutkan dalam 
kitab Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam karangan Imam 
al-Amidi, yaitu:  Ma’riat kepada Allah dan Rasul-
Nya. Karena syari’at ini berbahasa Arab, maka 
harus mengetahui bahasa Arab secara sempurna 
(nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, a’rudl, qowafi, 
dsb.) 

Memahami tempat-tempat pengambilan 
hukum-hukum syara’ secara sempurna (Al-Qur’an 
dan hadist) dari segi jalan-jalan penetapannnya 
sebagai dalil, perbedaan, tingkat dan martabatnya, 
maksud-maksudnya, syarat-syaratnya, rajih dan 
marjuh, ta’arud, khas dan ‘amnya, mutlak dan 
muqayyadnya, mujmal dan mubayyan, musytarak-
nya, mafhum dan mathuknya, nasikh-mansukh-
nya, asbabun nuzul ayat, dan sebagainya.               

Mengetahui hadits dan ilmu hadist secara 
keseluruhan baik parawinya, biografinya, jarh dan 
ta’dilnya, sebab-sebab wurud hadist. Mengetahui 
martabat hadist-hadist tersebut, berbagai dalil ber-
dasarkan keyakinannya sendiri, nasikh mansukh-
nya, dan sebagainya.  
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Mengetahui ilmu ushul fiqih dan qaidah-
qaidah fiqih secara keseluruhan.  
Mengetahui ijma dan jalan-jalan ijma serta dalil-
dalil yang jadi sandarannya secara keseluruhan. 

Mengetahui qiyas serta bagian-bagiannya dan 
jalan-jalannya. 

Dengan cara taqlid atau ittiba’: Imam Amidi 
menjelaskan dalam Al-Ahkam:  

ْجِتَه دِ  َوِإْن َك َن ُُمََصًَل  ا َع ِمي َوَمْن  َْيَس َ ُع  أَْنِلي   اإْلِ
 ِبَقْعِض اْ ُعُلْوِم اْ ُمْعَتبَقَرِ  َِف اإِلْجِتَه َد يَقْلَزُمُع اتّقَب عُ    قَقْوِل 

 َواأَلْخُذ بَِفتَقَواهُ  اْ ُمْجَتِهِدْينَ 
Artinya: orang awam dan orang yang belum sampai 
kepada derajat mujtahid     meskipun telah mempunyai 
sebagian ilmu yang dimestikan dalam ijtihad wajib 
mengikuti pendapat mujtahid dan memperkuat 
fatwanya. 

Bagi orang yang telah mencukupi syarat-syarat 
mujtahid harus ijtihad. Bagi orang yang awam yang 
tidak mempunyai syarat ijtihad diwajibkan 
mengikuti pendapat mujtahid didasarkan pada ayat 
Al-Qur’an dan hadist Nabi sebagai berikut: 
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 Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 43: 

 َةتَقْعَلُمْوَن )اةنبي ء(َ ِ أَُ ْوا أَْنَ  ا ذِّْكرِِإْن ُكْ ُتْم 
Tanyakanlah olehmu  kepada ahli dzikir/orang yang 
berpengetahuan apabila kamu tidak mengetahui.  

Menanyakan adalah taqlid/ittiba’, ahlud dzikir 
adalah ahlul ijtihad 

Surat An-Nisa ayat 58: 

ُعْوا ا ّلَع َوأَِطيقُْعوا ا ر ُسْولَ يَأَيق َه ا  ِذْيَن اَم ُقْوا  َوأُْوِل اأْلَْمِر  أَِطيقْ
 ِمْ ُكمْ 

Artinya: Taatlah kamu sekalian kapada Allah dan Rasul-
Nya serta kepada ulil amri, yaitu dalam masalah agama 
kepada ahli ijtihad atau ulama. 

Sebabnya ulil amri diartikan dengan ahlul 
ijtihad karena ditafsirkan dengan ayat yang lain, 
yaitu surat an-Nisa' 82, yang berbunyi: 

 ِإََل ا ر ُسْوِل َوِإََل أُْوَِل اأْلَْمرِِم قُْهْم   َ َعِلَمُع ا  ِذْينَ  َوَ ْوَرد ْوهُ 
 َيْ تَقْ ِبُطْونَُع ِم قُْهمْ 

Artinya: Dan kalau mereka mengembalikan perkara itu 
kepada Rasul dan ulil amri dari bahagianmu tentulah 
orang-orang yang mengistinbath hukum. Mereka itu 
adalah ulil amri, ulama yang berijtihad, demikian 
mufassir. 
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Hadist Rasul: 

 َديْقُتمْ اقْقَتَديْقُتْم اْنتَ  َأْصَح ِِب َك  ُ ُجْوِم بِأَيِِّهمْ 
Artinya: Sahabat-sahabatku bagaikan bintang ke mana 
saja di antara mereka kau ikuti pasti akan mendapatkan 
petunjuk kebenaran. 

Menuruti orang lain itu adalah taqlid. Hanya 
dibedakan bagi yang awam sama sekali adalah 
taqlid karena menuruti pendapat orang tanpa 
mengetahui dalilnya dari Al-Qur’an atau Sunnah 
ataupun membaca kitab-kitab karangannya. 

Sedangkan bagi ulama atau peneliti adalah 
ittiba’, yaitu menuruti pendapat orang dengan 
meneliti dari sumbernya baik dengan sistem 
tanazul, dari Al-Qur’an, hadist, ijma, qiyas, ijtihad. 
Atau dari bawah ke atas (taraqi), yaitu dari mulai 
kitab karangan ulama/mujtahid tersebut, terus 
kepada ijma hadist dan kepada sumbernya, yaitu 
Al-Qur’an. 

3. Masa Kemunduran Ijtihad (350 s/d 656 H.) 

Masa setelah periode imam yang empat 
terjadi kemunduran ijtihad. Para ulama waktu itu 
hanya mensyarahkan hasil karya ulama/para 
mujtahid yang telah lalu. Tarikh tasyri’ 
menjelaskan terjadinya kemunduran ijtihad karena 
beberapa faktor. 
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4. Masa Berkembangnya Taqlid (Masa Muqal-
lidin) 656 H. s/d.sekarang  

Pada periode ini ruh ijtihad makin mundur. 
Baik Imam al-Ghazali maupun Imam Rafi’i 
menyatakan bahwa pada abad VII s.d. IX tidak ada 
mujtahid mutlak. Menurut penelitiannya tidak ada 
seorang pun ulama yang bisa mencapai derajat 
mujtahid mutlak. Tarikh tasyri’menyatakan, 
apalagi setelah abad ke-10 Hijriah sampai sekarang 
tidak dijumpai seorang ‘alim atau faqih yang besar. 
Yang kita jumpai kaum yang hanya tinggal 
menerima saja dalam hal fiqih. Aspek ijtihad makin 
mundur apalagi melakukan ijtihad mutlak. Para 
ulama dan ahli hukum hanya sampai tingkatan 
muttabi’, yaitu mengikuti pendapat ulama 
sebelumnya dan berusaha menelitinya dari 
sumbernya Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dari uraian di atas maka ummat Islam 
sekarang ini dapat digolongkan kepada tiga 
golongan besar. 

Bagi yang memiliki kemampuan dan 
persyaratan ijtihad, maka wajib berijtihad. Tetapi 
untuk masa ini sangat sulit sekali dijumpai orang 
yang demikian. 

Yang memiliki persyaratan penelitian 
terhadap ketetapan hukum yang dihasilkan para 
mujtahid terdahulu, baik secara induktif atau 
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deduktif. Terhadap golongan ini wajib ber-ittiba’ 
dan bermadzhab secara benar. Golongan kedua ini 
sedikit jumlahnya. 

Golongan yang menerima fatwa dari orang 
lain lalu mengamalkannya tanpa bisa menguji 
fatwa tersebut dari hasil ulama-ulama sebelumnya. 
Golongan ini disebut muqallid. Inilah mayoritas 
terbanyak pada ummat Islam sekarang. Dan ini 
diwajibkan taqlid terhadap madzhab yang 
mudawwan karena pendapat mujtahid itu 
bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. 

Kesimpulannya Aswaja di bidang Syari’ah 
ialah mengikuti pendapat Rasul dan sahabatnya 
yang dibukukan oleh para mujtahid yang empat 
yang mudawwan, dengan cara bermazhab kepada 
salah satu madzhab yang empat. Untuk masa 
generasi kedua, ketiga ini, tarikh tasyri’ 
menyebutkan sebagai masa ijtihad, yaitu 
pengembangan masalah-masalah fiqih karena 
sesuai dengan tuntutan jaman itu. Masa itu disebut 
juga masa tadwin atau kodifikasi hukum-hukum 
Islam, baik dari Rasul ataupun fatwa sahabat. Hasil 
karya generasi kedua dan generasi ketiga dalam 
beritijhad tentang hukum-hukum telah sampai 
kepada kita sekarang ini. Untuk ketiga masa itu, 
yaitu masa sahabat, tabi’in dan tabiit tabi’in, Rasul 
telah menyatakan pujiannya dalam hadistnya: 
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ِع َوَسل م َخيقْرُُكْم قَقْرىِن ََث  قَ َل َرْسْوُل ا ّلِع َصل ى ا ّلع َ َليْ 
قَقْوٌم     ا  ِذْيَن يَقُلْونَقُهْم َُث  ا  ِذْيَن يَقُلْونَقُهْم َُث  َيُكْوُن بَقْعَد ُنمْ 

 )رواه ا ّصحيحْي( ُيْ َتْشَهُدوا قَقْبَ  أَنْ  َيْشَهُدْونَ 
Artinya: Sebaik-baiknya manusia adalah yang sezaman 
dengan zamanku (sahabat) dan yang sezaman dengan 
sahabat (tabi’in) dan yang sezaman dengan zaman 
tabi’in dan zaman setelah itu adalah kebanyakan orang 
menjadi saksi sebelum diminta menjadi saksi. (HR 
Bukhari-Muslim). 

5. Masa Tadwin/Kodifikasi (110–350 H) 

Ajaran Rasul yang tersimpan dalam dada 
para sahabat, karena dikhawatirkan akan hilang 
berhubung wafatnya para sahabat, maka oleh 
generasi kedua dan ketiga (tabi’in dan tabiit tabi’in) 
dikodifikasikan dan dibukukan. Itu terjadi selama 
kurun waktu 110-350 H dalam bentuk: 

Yang menyangkut masalah aqidah yang 
mashur oleh Imam Asyari dan Ma’thuridi. 
Terkenal kitab-kitab karangannya, misalnya: Al-
I’banah fi Ushuluddin. 

Dalam bidang syari’ah/fiqih masalahnya 
sangat luas sekali dan terjadi berbagai ikhtilaf. 
Terkenal para Mujtahid yang Mentadwin: 
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a. Iman Al-Auzai’ lahir tahun 88 H, terkenal dan 
nama madzhab Auzai’ termasuk ahli hadits, 
berkembang di Syria dan Andalus sampai abad 
ke-2 H, setelah itu lenyap karena ada madzhab 
Syafi’i dan Maliki. 

b. Imam Sufyan Atsauri terkenal dengan madzhab 
Sufyan Atstauri. 

c. Imam Sufyan bin Uyainah terkenal dengan 
madzhab Sufyan bin Uyainah. 

d. Imam Al-Laits bin Sa’ad. 
e. Imam ibnu Sirin terkenal dengan madzhab Ibnu 

Sirin. 
f. Imam Hasan Al-Basri terkenal dengan madzhab 

Hasan Basri. 
g. Imam Ibnu Jarir at-Thabari terkenal dengan 

madzhab Thabari. 
h. Imam Daud ad-Dzahiri terkenal dengan 

madzhab Daud ad-Dzahiri. 
i. Imam 'Atha terkenal dengan madzhab 'Atha. 
j. Imam Abu Hanifah terkenal dengan madzhab 

Hanafi. 
k. Imam Malik bin Anas terkenal dengan madzhab 

Maliki. 
l. Imam Idris as-Syafi’i terkenal dengan madzhab 

Syafi’i. 
m. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan 

madzhab Hanbali. 
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Kaum  muslimin diharuskan bermadzhab 
kepada madzhab yang mudawwan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka 
ummat Islam pada masa sekarang ini dalam 
memegang ajaran Rasul dan sahabatnya sangat 
sulit sekali kalau tidak bermadzhab. Siapa pun 
yang mengaku dirinya mendapatkan dalil dari Al-
Qur’an dan Sunnah tapi karena kemampuan 
beristinbath tidak ada, maka dia itu wajib 
bermadzhab. Pada hakekatnya dia sama dengan 
bermadzhab (membuat madzhab sendiri) tetapi 
tidak mencukupi syarat-syaratnya. 

Oleh karena bermadzhab itu harus benar 
maka diharuskan bermadzhab kepada yang 
bermudawwan. Adapun syarat-syaratnya taqlid, 
sebab-sebabnya sebagai berikut: 

a. Madzhab yang ditaqlidi harus mudawwan agar 
dihasilkan ilmu yang yakin; 

b. Tidak boleh taqlid kepada yang menyalahi nash 
kitab, sunnah, ijma, qiyas yang jelas; 

c. Tidak boleh taqlid dengan mencampuradukkan 
dalam satu pekerjaan antara keempat madzhab 
tersebut. 

Dan bahasa aslinya dalam kitab Fawaid al-
Makkiyah disebutkan : 
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َ ْرُط ا تق ْقِلْيِد ََخَْ ً  :َأْن َيُكْوَن َمْذَنُب اْ ُمَقْلِدِبِع ُمَدْونً    
 َِتَتَمك َن ِ ْيِع َ َواَقَب اأْلُْنظَ رَِوََيَْتِصُ  َ ُع اْ ِعْلُم اْ َيِقْْيُ َيُكْوُن 

 َنِذِه اْ َمَذاِنِب.ِحْفُظ اْ ُمَقْلِدِبعِ  ُمَقْلِدِبِع ِمنْ َمْذَنُب ا ْ 
ُقُض  ُ ُرْوَطُع ِِف تِْلَك اْ َمْ ئَقَلِ .َأْن َةَيُكْوَن ا تق ْقِلْيُد ِ ْيَم  يَق قْ
ِ ْيِع َقَض ُء اْ َق ِض بَِأْن َةَيُكْوَن ِخََلَف ا   َص )ا كت ب 

َْجَ ِع   أَْواْ ِقَي ِس اْلَِْلَي.َأْن َة  يَقت ِبَع ا ر َخَص وا    (  َأْواْةِ
رُتْقَب َ ا ت ْكِلْيِف  بَِأْن يَْأُخَذ ِمْن ُك ِّ َمْذَنٍب بِ أَلْسَهِ   َِيِح   
ِمْن ُ ُ ِقِع.َأْن َةيَقْعَمَ  ِبَقْوٍل ِِف َمْ ئَقَلٍ  َُث  ِبِضَدِه ِِف َ ْيِ َه  

َفَ , َُث   بَ َ َه   َُث  َك ن َأَخَذ   ُ ْفَع َ اْلَِْواِر تَقْقِلْيًد أَلِِب َحِ يقْ
َواِحًد ِمثْقَلُع  ِبُشْفَعِ  اْلَِْوارِ ََأرَاَد َأْن يُقَقلَِّد  ا ْ تَقرَاَن   َ ْسَتَح 

ِمَن اإِلَم َمْْيِ  اْ َش ِ ِعى  َِيْد َقَعَه   َِإن ُع َةََيُْوُز أَلن  ُكَل 
َ ِئٍذ َوِ ْيِع َنَظٌر أَلَنَُع َمْبِِن  َ َلى امْ  ِتَ  َع ا تق ْقِلْيِد َةيَقُقْوُل ِبِع ِحيقْ

 ( بَقْعَد اْ َعَمِ .َواأَلَصح  َجَوازُُه )قوائد املكي  صحيفع

Demikianlah pokok-pokok pemikiran tentang 
Aswaja dalam konsep Intisab. Mudah-mudahan 
ada manfaatnya bagi kita sekalian. 
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agaimana Aswaja Menurut PUI ? 

 

A. Aswaja Menurut PUI dari sebuah Kesimpulan 
 

1. Dasar PUI menganut Paham Aswaja 
 

a. Pendapat dari para tokoh dan Ulama  PUI, 
diantaranya : 

 

1)  S. Wanta, setelah ia menguraikan panjang lebar 
tentang Ahli Sunnah Wal Jama’ah mengenai 
Istilah-istilah, Arti, Firqah-firqah dalam Islam, 
I’tiqad pada masa hidup Nabi SAW, Perselisi-
han paham sesudah Nabi wafat, Kaum Aswaja 
Muncul di abad III dan I’tiqad Kaum Aswaja, 
maka dalam akhir bukunya ia menyatakan : 
“Demikianlah secara ringkas tentang i'tiqad 
kaum Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah mengenai 
rukun iman yang 6. Mudah-mudahan dengan 
uraian yang ringkas ini. akan mendapat 
gambaran global tentang faham (i’tiqad) Ahlus-

B 

BAB V 
 
 

KE-KHAS-AN DALAM HAROKAH PUI 
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Sunnah wal-Jama'ah. Untuk lebih jelas secara 
terperinci, hendaknya menela 'ah beberapa 
buku, antara lain: 
 

a) I'tiqad Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, oleh K.H. 
Sirajuddin Abbas. 

b) Husunul-Hamidiyah, oleh At-Tharabilisi. 
c) Kifayatul-'Awam fi Ilmia-kalam oleh Ibrahim 

Al-Bajuri. 
d) Tijanud-Darari oleh Syeikh Nawawi Banten 
e) Dan lain-lain buku Ahlus-Sunnah“.1 

Kesimpulannya, bahwa S. Wanta, mengu-
raikan tentang Aswaja,  sebagaimana dipahami-
nya Aswaja oleh masyarakat pada umumnya, ia 
tidak menjelaskan secara khusus Aswaja 
menurut organisasi PUI.   

 

2) Drs.H.O. Taufiqullah, diakhir uraiannya dalam 
paper yang disampaikan pada forum Pekan 
Tadarus Ramadhan para Alim Ulama dan 
Tokoh-Tokoh PUI, ia  mengemukaan sebagai 
berikut :   
 

“ ... Saya yakin, bahwa PUI yang menganut 
aliran Ahlussunnah wal Jama'ah tidaklah 

 
1 S. Wanta, dkk., ASWAJA : Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah. 

(Majalengka Majelis Penyiaran, Penerangan dan Da’wah, 
1991), hlm. 9. 
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demikian mengartikannya2, tidak terlalu 
sempit, tetapi justru memberikan kemungkinan-

kemungkinan pengembangan pemahaman dari 
sumber-sumber asasinya yakni Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, terutama dengan perubahan2 nilai 
dalam masyarakat, akibat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 

Sesuai dengan kedudukan Aswaja sebagai aliran 
yang terbesar dan yang masih tetap dipeluk 
sampai sekarang oleh sebagian kaum muslimin, 
termasuk didalamnya warga PUI, bertujuan agar 
kaum muslimin dalam memahami aqidah-
aqidahnya dan syari'atnya kembali kepada masa 
sahabat dan tabi'in, meskipun dalam beberapa hal 
belum terlaksana. 

 

2 Drs.H.O. Taufiqullah, sebelum mengakhiri pendapat dalam 
papernya, ia menguraikan dari beberapa pendapat Ulama 
yang disampaikan dalam bukunya, diantaranya : K.H. 
Bisyri Mustafa Rembang dalam bukunya Risalah Aswaja 
terbitan Menara Kudus 1966, K.H. Anwar Mahfud dalam 
bukunya berjudul Madzhab dan Pahlawan Aswaja  terbitan CV 
Toha Putera semarang, dan Ahmad Tahir Syamsuddin 
menulis dalam sebuah brosur yang  berjudul Doktrin Aswaja, 
bahwa di dalam tiga buku tersebut, semuanya menguraikan 
tentang ciri-ciri, materi dan amaliah orang yang menganut 
paham Aswaja, sehingga ia menganalisa bahwa dari ketiga 
buku tersebut, maka yang disebut Aswaja menurut 
pengertian sebagian ulama Indonesia tersebut rasanya 
terlalu sempit (pen). 
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Di samping itu Aswaja berupaya untuk mem-
bahas masalah-masalah yang berkaitan dengan 
aqidah yang telah dibahas oleh orang-orang 
Mu'tazilah. Aswaja hendak memberikan peme-
cahan yang mendekati pendapat sahabat dan 
tabi'in, meskipun pemecahan mereka itu masih 
bercorak rasionalis dalam bentuk lain dari pada 
yang dipakai oleh aliran Mu'tazilah. Tidak bisa 
melupakan sikap imam Ahmad bin Hanbal dan 
Syafi'i ataupun lain-lainnya terhadap ilmu teologi 
Islam. 
 

Karena itu kita dapat mengerti, mengapa 
golongan Aswaja yang mempertalikan dirinya 
dengan Imam Ahmad bin Hambal (bukan aliran 
Asy'ariyah) tidak mempercayai aliran Asy 
'ariyah, terutama pada abad VII H. dengan 
munculnya Ibnu Taimiyah, di mana ia menye-
rukan agar dalam memahami aqidah Islam 
kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits, 
semata-mata baik pokok-pokok aqidah-nya 
maupun dalil-dalilnya serta melarang para 
ulama mencari dalil di luar kedua sumber 
tersebut yang ajarannya itu terkenal dengan 
nama aliran shalaf. 
 

Kalau pada masa sahabat dan tabi’in belum ada 
ilmu teologi Islam atau pemakaian logika dan 
filsafat dalam memahami aqidah Islam, maka 
hal itu dapat dimengerti, sebab kaum musli-min 
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pada waktu itu belum banyak mengadakan 
hubungan dengan dunia luar secara kultural, 
akan tetapi masih terbatas dalam lingkungan 
Arab Islam. Namun setelah hubungan2 itu 
terjadi, maka agama Islam dalam segi-seginya 
yang bukan pokok, tidak mungkin akan tetap 
seperti semula sesuai dengan hukum evolusi 
sebagaimana yang dialami oleh agama-agama 
lainnya. 
 

Dari uraian perkembangan aliran Aswaja 
seperti di atas, maka kita jumpai beberapa 
orang tokoh yang telah memberi corak tertentu 
kepada aliran tersebut yakni : Ahmad bin 
Hambal, al-Asy'ari, al-Ghazali dan As-Sanusi. 
 

Dan akhirnya kita mengharapkan agar PUI pun 
sebagai aliran Aswaja tidak bersifat statis, tetapi 
harus tanggap dan peka terhadap nilai-nilai 
yang berkembang dalam masyarakat, baik yang 
bersifat internal maupun yang bersifat 
eksternal. Insya Allah “. 3 
 

3) Abu Muslih (Kolonel Pol. Purn.) Drs.K.H. Yazid 
Bustomi, mengemukakan bahwa : 
  

 
3 H.O. Taufiqullah, PUI dan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, dalam 

buku S. Wanta, dkk., ASWAJA : Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah. 
(Majalengka Majelis Penyiaran, Penerangan dan Da’wah, 

1991), hlm. 29-30. 
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“ ... Persatuan Ummat Islam (PUI) berketetapan 
hati untuk Menegaskan bahwa Ahlu Sunnah wal 
Jama'ah menurut PUI menpunyai makna sebagai 
berikut: 

 

1. Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah adalah Jama'ah 
Muslimin yang mempunyai kewajiban 
mutlak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul sebagai dasar bagi hidup dan 
kehidupan seperti yang dicontohkan oleh 
Rasul dan sahabat-sahabatnya. 

2. Realisasi hidup Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah 
dapat dilaksanakan dengan cara mendasar-
kan langsung kapada al-Qur’an dan As-
Sunnah (Sunnah Rasul) karena kemampu-an 
ilmiyah ke-Islam-an yang memungkinkan 
untuk itu atau boleh juga disebabkan keter-
batasan ilmiyah ke-Islam-annya mengguna-
kan rumusan-rumusan Ajaran Islam hasil 
istimbath/ijtihad orang lain (Ulama/Muj-
tahid) yang benar-benar kandungannya 
mempunyai landasan Al-Qur’an dan Sunah 
Rasulullah SAW. 

3. Wawasan Ahlus-Sunnah Wal-Jama ’ah 
sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dan 
Sunah Rasul sama sekali tidak menghalangi 
penggu-naan Ijtihad umumnya dan ijma’ 
serta Qiyas pada khususnya, karena semua itu 
pasti diperlukan untuk menghadapi tangan 
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perubahan masyarakat. Sebaliknya wawasan 
ini tidak melarang seseorang mengikuti hasil 
Ijtihad orang lain, karena keterbatasan ilmu-
nya, baik melalui pendekatan madzhab terten-
tu atau pendekatan lainnya. 

4. Ahlus-Sunnah Wal-Jam'ah, bukanlah Syi'ah 
ataupun golongan/thariqah lainnya yang jelas 
bertahan pada faham yang berten-tangan 
dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

5. Faham Ahlus-Sunnah Wal-Jam'ah wajib untuk 
berpendirian teguh-tegas tentang Aqidah dan 
lbadah yang berdasarkan dalil yang mutawatir 
dan Qath'i. Namun harus mengembangkan 
sikap tasamuh (toleransi) dalam masalah-
masalah furu' yang mengandung khilafiyah “.4 

 

4) Drs.K.H. Maman Abdurrahman, mengemuka-
kan, bahwa : “... Sungguh tepat sekali apa yang 
para pendiri PUI letakkan. Sejak sebelum fusinya 
sampai sekarang PUI telah mencantumkannya 
dengan tegas dalam anggara dasarnya. Bahwa 
PUI berdasarkan aqidah Islam madzhab Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah. Hanya selama ini PUI telah 
berumur 38 tahun tetapi belum mempunyai 

 
4 Abu Muslih, Ahlu Sunnah Wal Jama’ah Menurut Persatuan 

Ummat Islam (PUI), dalam buku S. Wanta, dkk., ASWAJA : 
Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah. (Majalengka Majelis Penyiaran, 
Penerangan dan Da’wah, 1991), hlm. 34-35, dan dalam buku 
Nurhasan Zaidi, dkk., Risalah Intisab. (Jakarta : Panitia 

Seabad PUI dan DPP PUI, 2015), hlm.107-108.  
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rumusan tentang apa yang dimaksud dengan 
Aswaja tersebut, padahal itu  merupakan Landas-
an Idiil PUI. Yang ada baru tafsirnya, azasnya 
saja, tetapi tentang bentuk dan rupanya Aswaja 
yang dipegang oleh PUI, yang dapat mengikat 
ummat atau menjadi tuntunan ummat belum ada. 
Kalau ada hanya dari segi aqidah saja. Padahal 
ajaran Rasul itu bukan hanya di bidang aqidah 
saja tetapi juga bidang syari’ah ataupun bidang 
tasawuf (ihsan). Selama ini kita mempu-nyai 
pengertian tentang Aswaja, yaitu orang-orang 
yang mengikuti ajaran Rasul dan jama’ah sahabat-
nya seperti aqidah Rasul dan sahabat sahabatnya. 
Padahal yang keluar dari Rasul itu bukan aqidah 
saja. Yang harus diikuti oleh kita semua, bukan 
segi aqidahnya saja. Aqidah hanya-lah salah satu 
bagian dari ajaran Rasul, tetapi kita sekalian 
belum punya rumusan yang tegas dari segi 
syariah dan tasawufnya, bagai-mana caranya 
mengikuti ajaran rasul dan sahabat-sahabatnya 
dari segi syariah dan tasawuf itu”.5 
 

b. Menurut AD/ART PUI 
 

1) Menurut Anggaran Dasar PUI mulai hasil fusi 
PUI pada Tahun 1952 M/1371 H sampai dengan 

 
5  Drs.K.H. Maman Abdurrahman, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, 

dalam Konsep Intisab, buku Nurhasan Zaidi, dkk., Risalah 
Intisab (Jakarta : Panitia Seabad dan DPP PUI, 2015), hlm.87-

88. 
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terakhir hasil Musyawarah/Sidang Majelis 
Syura tanggal 07 Rabuil Awal 1436 H/29 
Desember 2014 H di Kota Bandung, menegaskan 
bahwa Ahli Sunnah Wal Jama’ah sebagai paham 
atau firqoh atau Madzhab yang dianut oleh 
perhimpunan PUI. Seperti halnya di Anggaran 
Dasar PUI yang paling akhir yang telah  
disahkan oleh Musyawarah/ Sidang Majelis 
Syura pada tanggal 07 Rabuil Awal 1436 H/29 
Desember 2014 H di Kota Bandung yakni di 
pasal 3, yaitu: bahwa Perhimpunan ini berasas-
kan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman 
kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut 
pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jama’ah serta 
memperhatikan dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Pancasila.6 

2) Menurut Anggaran Dasar Al-Ittihaadiyatul 
Islamiyyah (AII) sebagaimana tercantum pada 
pasal 2 ayat (1), yaitu:  
“perhimpoenan bermaksoed mencapai Islam 
Moelja, dengan mendjoengdjoeng, memoeliakan 
dan memajoekan igama Islam dalam firqoh Ahli-
soenah wal-jama’ah”.7 

 
6 Anonimous, AD, ART, Restra PUI : Anggaran Dasar, Anggaran 

Rumah Tangga, Rencana Strategis Persatuan Ummat Islam 
(PUI), (Jakarta : Persatuan Ummat Islam, 2015), hlm. 5. 

7 Anonimous, Congres Al-Ittihadijjatoel Islamijjah dan Zainabijjah 
ke III di Bandoeng : 23 sampai 26 December 1939, (Bandung : 

Congres Nummber, 1939), hlm. 17.  
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c. Beberapa buku ke-PUI-an, diantaranya : 
 

1) Menurut buku Khittah Dakwah PUI 8:  
“PUI berasaskan Islam Ahli Sunnah Wal Jama’ah 
dengan memperhatikan Pancasila sebagai dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD PUI 
Pasal 3)  

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل 
ِر ِمنأُكمأ  َمأ ء   ِف  تَ َناَزعأُتمأ  فَِإنأ  ۖ  َوأُوِل اْلأ  َشيأ

ِمُنونَ  ُكنأُتمأ   ِإنأ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَل  فَ ُردُّوهُ   بِاللَّهِ  تُ ؤأ
ِخرِ  َوالأيَ وأمِ  ِلكَ ۖ  اْلأ ر   ذََٰ َسنُ  َخي أ   تَأأوِيًل  َوَأحأ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah 
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. (QS an-Nisaa : 59). 
 

 
8 Nurhasan Zaidi, dkk., Khittah Dakwah PUI : Pedoman Dasar 

dalam Berjamaah dan Bermasyarakat. (Jakarta : Dewan Pertim-
bangan Pusat PUI, 2017), hlm. 20. 
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2) Menurut buku Rumusan Seminar Nasional 
Siyasah Syar’iyah dalam Teori dan Praktik9 
“9. Corak Pemikiran Siyasah Syar’iyah 
Untuk memahami corak pemikiran Siyasah 
Syar’iyah perlu ditelusuri melalui kelompok 
Islam yang memiliki pemikiran siyasah, antara 
lain : Khawarih, Syi’ah, Mu’tazilah dan Suni atau 
Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah. 
d. Sunni (Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah) 

1) Pengetahuan seorang khalifah tentang keis-
timewaan sifat-sifat pribadi seorang calon 
penggantinya tidak bisa dijadikan dasar 
untuk mengangkatnya sebagai khalifah; 

2) Pengangkatan khalifah bisa dilakukan 
melalui penunjukan yang disertai perjan-jian, 
yang dipilih oleh kelompok yang melepas 
dan mengikat (ahl al-halli wa al-‘aqli) terdiri 
atas para imam Ahli Sunnah, siapapun 
mereka, tetapi bisa dipastikan meliputi 
ulama senior; 

3) Untuk menjadi imam, seseorang tidak perlu 
terbebas dari kemungkinan melaku-kan kesa-
lahan (ma’shum) atau memiliki karakter yang 
istimewa, hanya perlu memiliki pandangan 
tegas tentang perang, dan mampu mene-
ngahi perselisihan; 

 
9 Endang Sutari AD, dkk., Rumusan Seminar Nasional Siyasah 

Syar’iyah dalam Teori dan Praktik. (Bandung : Program Pra 

Musyawarah Wilayah PUI Jawa Barat, 2016), hlm.29-30. 
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4) Bai’at dapat dicabut hanya jika khalifah 
melakukan bid’ah, melakukan kejahatan 
serius, secara fisik tidak mampu, atau 
karena ditawan; 

5) Lembaga negara dan pemerintahan diada-
kan sebagai pengganti fungsi kenabian 
dalam menjaga agama dan mengatur 
dunia, pengangkatan kepala negara untuk 
memimpin umat Islam adalah wajib 
kifayah menurut ijma’; 

6) Orang yang berhak dicalonkan sebagai 
kepala negara harus memenuhi syarat : 
al’adalah, berilmu untuk ijtihad, panca 
indera lengkap dan sehat, tidak ada 
kekurangan pada anggota tubuh yang 
menghalangi untuk bergerak dan cepat 
bangun, pemikirannya baik untuk mencip-
takan kebijakan kepentingan rakyat dan 
kemaslahatan, mempunyai keberanian dan 
sifat menjaga rakyat dan untuk memerangi 
musuh, mempunyai nasab dari suku 
Quraisy; 

7) Syarat kepala Negara menurut Al-Qur’an 
dan Hadits : (1) Beragama Islam, (2) 
Seorang laki-laki, (3) Sudah dewasa, (4) 
Harus adil, (5) Pandai menjaga amanah 
dan professional, (6) Kuat dan sehat fisik 
dan mental, dapat dipercaya, berilmu dan 
memiliki wawasan yang luas, (7) Warga 
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Negara Islam yang berdomisili dalam 
wilayah Negara, (8) Cinta kebenaran 
(sidiq), (9) Mampu mengkomunikasikan 
dengan baik kepada rakyat arah 
pemerintahan, (10) Cerdas dan memiliki 
ingatan yang kuat, (11) Keturunan Quraisy. 

8) Tugas kepala negara adalah : 
a) Menjaga agama agar tetap berada di atas 

pokok-pokoknya yang konstan dan 
sesuai pemahaman yang disepakati oleh 
generasi salaf umat Islam; 

b) Menjalankan hukum bagi pihak-pihak 
yang bertikai dan memutuskan permu-
suhan antar pihak yang berselisih, 
sehingga keadilan dapat dirasakan oleh 
semua orang; 

c) Menjaga keamanan masyarakat sehingga 
manusia dapat hidup tenang dan 
bepergian dengan aman tanpa takut 
mengalami penipuan dan ancaman atas 
diri dan hartanya; 

d) Menjalankan hukum had sehingga 
manusia dapat hidup tenang dan 
bepergian dengan aman tanpa takut 
mengalami penipuan dan ancaman atas 
diri dan hartanya; 

e) Menjaga perbatasan negara dengan 
perangkat yang memadai dan kekuatan 
yang dapat mempertahankan negara 
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sehingga musuh-musuh negara tidak 
dapat menyerang negara Islam dan tidak 
menembus pertahanannya serta tidak 
dapat mencelakakan kaum muslimin 
atau kalangan kafir mu’ahad yang diikat 
janjinya; 

f) Berjihad melawan pihak yang menen-
tang Islam setelah disampaikan dakwah 
kepadanya hingga ia masuk Islam atau 
masuk dalam jaminan Islam atau 
dzimmah; 

g) Menarik fai dan memungut zakat sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh syari’at Islam secara jelas dalam 
nash dan ijtihad; 

h) Menentukan gaji dan besarnya atha’ 
(pemberian) kepada rakyat dan pihak 
yang mempunyai bagian dari baitul mal, 
tanpa berlebihan atau kekurangan, dan 
memberikannya pada waktu, tidak lebih 
dahulu dari waktunya dan tidak pula 
menundanya hingga lewat dari waktu-
nya; 

i) Mengangkat pejabat-pejabat yang ter-
percaya dan mengangkat orang-orang 
yang berkompeten untuk membantunya 
dalam menunaikan amanah dan wewe-
nang yang ia pegang dan mengatur 
harta yang berada di bawah wewenang-
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nya, sehingga tugas-tugas dapat dikerja-
kan dengan sempurna dan harta negara 
terjaga dalam pengaturan orang-orang 
yang terpercaya; 

j) Melakukan sendiri inspeksi atas 
pekerjaan para pembantunya dan 
meneliti jalannya proyek sehingga ia 
dapat melakukan kebijakan politik umat 
Islam dengan baik dan menjaga negara. 
 

2. Ahli Sunnah Wal Jama’ah Menurut PUI Seba-
gai Sebuah Kesimpulan 

Ahli Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) menurut 
PUI, berdasarkan uraian pendapat dari para tokoh 
dan Ulama PUI, AD/ART dan sumber buku Ke-
PUI-an lainnya, adalah sebagai berikut : 

a. Aswaja (Ahli Sunnah Wal Jama’ah) adalah 
suatu faham yang mengikuti ajaran-ajaran 
Rasulullah SAW dan para shahabat-shahabatnya 

dalam bidang Aqidah, Syari’ah dan Tasawwuf 
yang panduannya secara mu’tabar telah ditad-
win atau dikodifikasi atau dibukukan sesuai 
dengan bidang keilmuan masing-masing, yaitu : 
 

1) Aqidah, adalah ajaran-ajaran Rasulullah 
SAW dan para shahabatnya dalam bidang 
Aqidah, telah ditadwin (dikodifikasi) atau 
dibukukan dengan mengumpulkan dalil-
dalil al-Qur’an dan al-Hadits yang berhubu-
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ngan dengan Aqidah oleh Imam Abu Hasan 
al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-
Maturidi dan/atau imam-imam lain yang 
pada prinsipnya tidak boleh taqlid tetapi 
harus yakin dengan didasarkan kepada dalil 
Aqli atau Naqli. Sebagaimana disebutkan 
dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin 10: 

ُل السُّنَِّة  أُطأِلقَ  ِإَذا  اَْلَشاِعرَةُ  فَالأُمَراُدِبهِ َأهأ
 َوالأَماُتورِيأِديَّةُ 

Artinya: Apabila dimutlakkan Ahlu Sunnah, 
maka dimaksudkan kaum al-Asy'ari dan al-
Ma’turidi. 

2) Syari’ah, adalah ajaran-ajaran Rasulullah 
SAW dan para shahabatnya di bidang Fiqh 
(Hukum Islam) yang ajarannya ditadwin 
(dikodifikasi) dan dibukukan oleh para 
mujtahid yang mendirikan madzhab-
madzhab dalam Fiqh. Madzhab yang 
terpelihara dan masih banyak pengikutnya 
sampai saat ini, ada 4 (empat) Madzhab, 

 

10 Muhammad bin Muhamad Al-Husni Az-Zabidi, Ittihaf 
Sada-tul Muttaqin : Bisyarah al-Ihya’u Uluumu ad-Din. (Bairut 
Lebanon : Muasasatu at-Tarikh al-‘Araaby, 1414 H/1994 M), 
Juz ke-2, hlm. 6. 
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yaitu : a) Madzhab Hanafi didirikan oleh 
Imam Abu Hanifah bin Nu'man, madzhab 
ini tersebar sangat luas di dunia Islam. 
penganutnya banyak terdapat di Asia 
Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, 
Sri Lanka, dan Maladewa. Mazhab ini juga 
tersebar di Mesir terutama di bagian Utara, 
separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina 
(campuran Syafi'i dan Hanafi). Mazhab ini 
juga sampai ke Kaukasia, yaitu Chechnya 
dan Dagestan, b) Madzhab Maliki didirikan 
oleh Imam Maliki bin Anas, madzhab ini 
merupakan madzhab fiqih yang memiliki 
penyebaran terluas dibanding madzhab 
lainnya. Madzhab Maliki menyebar di 
Mesir, Andalusia, Iraq, Maghrib, dan 
memenuhi mayoritas wilayah Afrika. 
Demikian juga menyebar ke Syam dan 
Hijaz. Untuk wilayah teluk, Uni Amirat 
Arab menjadikan Madzhab Maliki sebagai 
madzhab yang dianut oleh kerajaan, c) 
Madzhab Syafie’i didirikan oleh Abu 
Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 
madzhab ini tersebar luas ke wilayah Mesir, 
Syam (Syria, Yordania, Libanon dan 
Palestina saat ini), Kurdistan, Armenia, 
Persia/Iran, Hijaz meliputi dua tanah 
Haram (Mekah dan Madinah),  Yaman,  
Kerajaan Bahrain, Oman Selatan, Negara-
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negara Asia Tenggara, India Selatan (daerah 
Malibar), Sudan, Somalia dan sekitarnya, 
Ethiopia, Daerah Afrika Timur (Tanzania, 
Kenya, Uganda, Madagaskar), Daerah Syai-
syan (dekat Kaukasus), Dagestan, Turkistan 
Timur dan Australiadan d) Madzhab Hanbali 

didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambali, 
madzhab ini berkembang di Pakistan, 
Yaman, Hijaz atau Arab Saudi.  

Madzhab-madzhab ini dalam mengistim-
bath hukum dari al-Quran dan al-Hadits mem-
punyai cara, metoda dan disiplin tersendiri, 
juga dalam menentukan dan meruju dalam 
sumber hukum berbeda pula, seperti misalnya : 

a) Imam Hanafi, dasar hukum yang dijadikan 
pedoman, yaitu : a) al-Qur’an, b) al-Hadits, 
c) Istihsan; 

b) Imam Maliki, dasar hukum yang dijadikan 
pedoman, yaitu : a) al-Qur’an, b) al-Hadits, 
c) Masailul Mursalah; 

c) Imam Syafie’i, dasar hukum yang dijadikan 
pedoman, yaitu : a) al-Qur’an, b) al-Hadits, 
c) Ijma dan, d) Qiyas; 

d) Imam Hambali, dasar hukum yang 
dijadikan pedoman, yaitu : a) al-Qur’an, b) 
al-Hadits masharih (Hadits pilihan yang 
Shohih). 
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3) Tasawuf: yang mengikuti ajaran Rasul dan 
sahabatnya di bidang tasawuf yang ditad-
win/dibukukan oleh para imam di bidang 
tersebut, yang masyhur Imam al-Ghazali 
dan imam lainnya yang mu’tabar; 
 

4) Bidang lain, diantaranya : 
 

1) Bidang Politik 
Timbulnya paham-paham dalam agama 
Islam, selain karena berbeda pengertian, 
penafsiran,  dan pemahaman, juga ada 
hubungannya dengan pembentukan 
sistem pemerintahan dan kekhalifahan. 
oleh sebab itu timbullah golongan 
ASWAJA juga tidak terlepas dari 
masalah tersebut.  
 

Menurut golongan ASWAJA, pemben-
tukan pemerintahan itu adalah mutlak 
diperlukan. Pemerintah (Imam) bertugas 
memperbaiki dan mengatur masyarakat. 
Ada empat persyaratan untuk mewu-
judkan pemerintahan yang bukan absolut 
monarchi : 
 

a) Imam dari suku Quraisy (suatu anjur-
an), dengan pengertian bahwa peme-
rintahan tersebut bila dimakud-kan 
suatu khalifah atau pemerintah pusat 
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yang bertugas mempersatukan semua 
negara Islam di dunia; 

b) Pada prinsipnya Imam tidak harus 
dari suku Quraisy, boleh diangkat 
siapa saja yang menjadi imam 
hendaknya harus dita’ati. 

c) Pemimpin itu harus dibai’at atau 
disumpah Segala persoalan hendak-
nya dipecahkan melalui jalan musya-
warah di antara mereka. 

d) Pemerintah harus melaksanakan kea-
dilan, baik terhadap individu, sosial 
atau huktum.  

 

2) Bidang Ekonomi 
Kebutuhan ekonomi kaum muslimin 
harus ditempatkan dalam kontek tempat-
nya dalarn kehidupan, yaitu sebagai 
penerima karunia Allah yang masih 
harus tunduk kepada taqdir-Nya, di 
mana taqdir Allah menentukan bahwa 
manusia harus hidup di dunia dengan 
sumber-sumber alam, daya serta tenaga 
yang telah Allah sediakan. Kemampuan 
memelihara kelestarian semua sunber itu 
merupakan bagian essensial dari 
pandangan ekonomis ASWAJA. Oleh 
karenanya dengan kemampuan seperti 
itu bisa dicapai adanya keseimbangan 
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hidup. Al-Quran menetapkan bahwa 
setiap orang akan memperoleh bagian 
(nasibun) baik di dunia maupun di 
akhirat, hendaknya ditundukkan kepada 
kekuasaan Allah yang hanya berkenan 
menyediakan sunber-sumber, bahan, 
daya dan tenaga yang serba terbatas. 
Dalam keadaan serba terbatas inilah 
manusia dengan segala kemampuannya 
dituntut untuk dapat memanfaatkannya, 
menggali serta mendayagunakannya 
sebaik mungkin. 
 

3) Bidang Manusia dan Kedudukannya 
Dengan selesainya perdebatan sekitar masa-
lah kehendak (will), manusia di hadapan 
nasib (predestination) yang ditentukan Allah 
baginya, lebih dikenal dengan sebutan 
"Qadha dan "Qadar", ASWAJA nyata-nyata 
telah memberikan tempat sangat tinggi 
kepada manusia dalam tata kehidupan 
semesta. la diperkenankan menghen-daki 
apa saja yang dimauinya walaupun kehen-
dak itu sendiri harus tunduk kepada kenya-
taan akan kekuasaan Allah yang tidak dapat 
dilawan lagi. 
 

Kemerdekaan untuk berkehendak (hurriyatul 
iradah) ini menbawa manusia untuk dapat 
menjunjung tinggi arti dan nilai kehidupan, 
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sebab hanya dengan kehidupan itu sendiri 
sebagai karunia Allah, manusia akan men-
dapatkan kemerdekaan sedemikian tinggi-
nya. Menyinggung tingginya arti kehidup-
an, membawa manusia lebih dituntut untuk 
dapat memiliki arah kehidupan yang benar, 
yang senantiasa menghasilkan manfaat. 
Kehidupan yang baik adalah adanya 
keseimbangan yang sehat antara kebutuhan 
individu dengan kebutuhan masyarakat, 
antara pengolahan dengan pendayagunaan 
sumber-sumber alam dan pelestariannya. 
 

4) Bidang Internalisasi dan Sosialisasi 
Lingkungan ASWAJA beruntung telah 
mampu mengembangkan dirinya dalam 
pranata-pranata yang memungkinkan ter-
jadinya proses internalisasi yang sesuai 
dengan lingkungan di mana gagasan-
gagasan diajukan. Proses tersebut dituang-
kan dalam pranata ushul fiqh, qaidah 
fiqhiyah dan sebagainya. Untuk manfaatkan 
pranata-pranata seperti itu secara optimal, 
perlu dikembangkan pendinamisannya 
dengan cara memasukkan unsur-unsur 
pelengkap yang baru seperti pemastian 
tempat kehendak masyarakat yang berwatak 
dinamis. Dalam proses itu sendiri yang 
dapat diumpamakan dalam bentuk 
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penyertaan opini masyarakat dalam 
mekanisme qaidah fiqhiyah: al-‘Adah muhak-
kamah (adat kebiasaan dapat dijadikan 
sebagai qaidah hukum) dan sebagainya. 
 

Proses sosialisasi hasil internalisasi yang 
telah didinamiskan sebenarnya dapat di-
kembangkan pula dengan cara mendaya-
gunakan forum-forum keagamaan, seperti : 
pengajain, musyawarah hukum agama, 
pendidikan agama dan sebagainya, bagi 
keperluan membicarakan hal-hal yang perlu 
diinternalisasikan secara dinamis, seperti 
dalam antara lain pengunaan semua forum 
di atas untuk meningkatkan kesadaran akan 
perlunya orientasi baru bagi peribangunan 
dan seterusnya. 
 

Jalinan dinamisasi proses internalisasi serta 
Pemeliharaannya melalui pendayagunaan 
forum-forum keaganaan ini akan merabawa 
kepada bertambahnya budaya baru yang 
memungkinkan terjadinya peletakan dasar-
dasar kreatif dalam berahlus-sunnah wal-
Jama'ah (Aswaja).  
 

b. Aswaja harus berada dalam bidang-bidang 
tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW 
dan para shahabatnya, karena dalam masalah 
aqidah tidak ada ikhtilaf semuanya sama, 
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namun yang paling penting diantara itu semua 
yang perlu dibicarakan yakni dalam bidang 
Syari’ah. Untuk mengikuti ajaran Rasul dibidang 

tersebut ada dua cara:  
 

1) Dengan cara ijtihad bagi yang sudah mampu 
dan mencukupi syarat-syarat ijtihad. Imam 
Syatibi dalam kitabnya al-Muwaaqatu fii Ushuuli 

asy-Syaari’ati, 11 menyatakan bahwa: 

تَ َهادِ  َا ََتأُصُل َدَرَجَة اإِلجأ ِلَمنأ اتََّصَف  ِإَّنَّ
ُم َمَقاِصِد الشَّرِي أَعِة َعَلى  ِ  َأَحُدُُهَا فَ هأ َفْيأ ِبَوصأ

تَ نَِّباِط بَِناًء    َكَماََلَا َوالثَّاِِن التََّمكُُّن ِمَن االسأ
َها ِمِه ِفي أ  َعَلى فَ هأ

 “Bahwa ijtihad dihasilkan dengan dua sifat: 

 
11 al-Muwaaqatu fii Ushuuli asy-Syaari’ati, adalah judul kitab 

yang ditulis oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi, ia merupakan 
Imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada 
masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq 
Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. 
Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui, ia wafat pada 
hari Selasa, 8 Sya’ban 790 H/1388 M,  di Granada. Ia berasal 
dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan 
Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya 
merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari 

Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ahlussunnah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki
https://id.wikipedia.org/wiki/Spanyol_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Xativa
https://id.wikipedia.org/wiki/Betlehem
https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syam
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a) Harus memahami secara sempurna maksud 
syari’at Islam. 

b) Dengan pemahaman secara sempurna tersebut 
maka dia mempunyai kemampuan untuk me-
ngambil hukum/mengistinbath dari al-Qur’an 
dan al-Hadits”.12 

Untuk sampai kepada kondisi seperti itu 
diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebut-
kan dalam kitab Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam13 
karangan Imam Muhammad al-Amidi, yaitu:  

a) Ma’riat kepada Allah dan Rasul-Nya; 
b) Karena syari’at ini berbahasa Arab, maka 

harus mengetahui bahasa Arab secara 
sempurna (nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, 
a’rudl, qowafi, dsb.); 

c) Memahami tempat-tempat pengambilan 
hukum-hukum syara’ secara sempurna (Al-
Qur’an dan al-Hadits) dari segi jalan-jalan 
penetapannnya sebagai dalil, perbedaan, 
tingkat dan martabatnya, maksud-maksud-
nya, syarat-syaratnya, rajih dan marjuh, 

 
12 Abi Ishaq asy-Syatibi Ibrahim bin Musa al-Lahmiyyi, al-

Muwaaqatu fii Ushuuli asy-Syaari’ati. (Arab Saudi : ), hlm. 
13 al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, adalah judul kitab yang ditulis 

oleh Sayf al-Din al-Amidi (juga dikenal sebagai Muhammad 
al-Amidi (lahir di Diyarbakır 1156  – dan wafat di Damaskus 
1233 ), ia adalah ahli hukum yang berpengaruh dari 
sekolah Syafii yang bekerja untuk menggabungkan kalam  

(teologi) dengan metode yang ada yurisprudensi. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%25C4%25B1r&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhioGytUvXEkZF6u3Womd1YrDbAmHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Damascus&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjy1zJkp1TAFl50asLYBN6oVMxu9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jurist&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjleIJ7FfLIL2Wl4nG4Hwj3yzQCjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shafi%2560i&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjHGzQSziOxys97Y6jjexfOY6CkKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalam&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhdLVToDyGh54wLihz9WC6QIIAvbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhga7PPAHJS2JwiHL813crsUBkVvNw
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ta’arud, khas dan ‘amnya, mutlak dan 
muqayyadnya, mujmal dan mubayyan, 
musytaraknya, mafhum dan mathuknya, 
nasikh-mansukhnya, asbabun nuzul ayat, 
dan sebagainya; 

d) Mengetahui hadits dan ilmu hadits secara 
keseluruhan baik parawinya, biografinya, 
jarh dan ta’dilnya, sebab-sebab wurud hadits. 
Mengetahui martabat hadits-hadits tersebut, 
berbagai dalil berdasarkan keyakinannya 
sendiri, nasikh mansukhnya, dan sebagainya; 

e) Mengetahui ilmu ushul fiqih dan qaidah-
qaidah fiqih secara keseluruhan; 

f) Mengetahui ijma dan jalan-jalan ijma serta 
dalil-dalil yang jadi sandarannya secara 
keseluruhan; 

g) Mengetahui qiyas serta bagian-bagiannya 
dan jalan-jalannya. 
 

2) Dengan cara taqlid atau ittiba’: Imam al-Amidi 
menjelaskan dalam Al-Ahkam14:  

ِتَهادِ الَعاِمي َوَمنأ لَيأَس َلُه   ِليَّة اإلأِجأ َوِإنأ َكاَن  َأهأ
ِتَهاَد يَ لأَزُمهُ  ِم الأُمعأَتبَ رَِة ََف اإِلجأ ُُمََصًل لِبَ عأِض الأُعُلوأ

َتِهِديأنَ  ِل الأُمجأ ُذ ِبَفتَ َواهُ  اتّ َباُع قَ وأ  َواَْلخأ
 

14 Ibid, hlm. 
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“Orang awam dan orang yang belum sampai kepada 
derajat mujtahid     meskipun telah mempunyai sebagian 
ilmu yang dimestikan dalam ijtihad wajib mengikuti 
pendapat mujtahid dan memperkuat fatwanya”. 
 

5) Bagi orang yang telah mencukupi syarat-syarat 
mujtahid harus ijtihad. Bagi orang yang awam 
yang tidak mempunyai syarat ijtihad diwajibkan 
mengikuti pendapat mujtahid didasarkan pada 
ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi sebagai berikut: 
 

a) Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 43: 

رِِإنأ ُكنأُتمأ اَلتَ عأَلُموأَن )االنبياء( َل الذِّكأ  َفِسأَُلوأا َأهأ
“Tanyakanlah olehmu  kepada ahli dzikir/orang 
yang berpengetahuan apabila kamu tidak 
mengetahui”. (QS. an-Nahl [16] : 43). 
 

Menanyakan adalah taqlid/ittiba’, ahlud 
dzikir adalah ahlul ijtihad 
 

b) Surat an-Nisaa’ ayat 58: 

ُعوا الرَُّسوأَل    ُعوأا الّلَه َوَأِطي أ يَأَي َُّهاالَِّذيأَن اَمنُ وأا َأِطي أ
ِر ِمنأُكمأ َوأُوأِل  َمأ  اْلأ

“Taatlah kamu sekalian kapada Allah dan Rasul-
Nya serta kepada ulil amri, yaitu dalam masalah 
agama kepada ahli ijtihad atau ulama”.(QS. an-
Nisaa’ [4] : 58) 
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Sebabnya ulil amri diartikan dengan ahlul 
ijtihad karena ditafsirkan dengan ayat yang 
lain, yaitu surat an-Nisa' 82, yang berbunyi: 

ُهمأ  َوِإَل أُوأِل  ِإَل الرَُّسوألِ  َوَلوأَردُّوأهُ  رِِمن أ َمأ  اْلأ
ُهمأ  َلَعِلَمُه الَِّذيأنَ  نَُه ِمن أ تَ نأِبطُوأ  َيسأ

“Dan kalau mereka mengembalikan perkara itu 
kepada Rasul dan ulil amri dari bahagianmu 
tentulah orang-orang yang mengistinbath hukum”. 
(QS. an-Nisaa’ [4] : 82) 

Mereka itu adalah ulil amri, ulama yang 
berijtihad, demikian mufassir. 

c) Hadits Rasul: 

ِم بِأَيِِّهمأ  َحاِِب َكالُنُجوأ َتَدي أُتمأ  َأصأ  اق أَتَدي أُتمأ اهأ
“Sahabat-sahabatku bagaikan bintang ke mana saja 
di antara mereka kau ikuti pasti akan mendapatkan 
petunjuk kebenaran”. (al-Hadits) 
 

Menuruti orang lain itu adalah taqlid. Hanya 
dibedakan bagi yang awam sama sekali 
adalah taqlid karena menuruti pendapat 
orang tanpa mengetahui dalilnya dari Al-
Qur’an atau Sunnah ataupun membaca kitab-
kitab karangannya. 
 

Sedangkan bagi ulama atau peneliti adalah 
ittiba’, yaitu menuruti pendapat orang dengan 
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meneliti dari sumbernya baik dengan sistem 
tanazul, dari Al-Qur’an, hadits, ijma, qiyas, 
ijtihad. Atau dari bawah ke atas (taraqi), yaitu 
dari mulai kitab karangan ulama/mujtahid 
tersebut, terus kepada ijma hadits dan kepada 
sumbernya, yaitu Al-Qur’an. 

 

agaimana PUI dalam menyikapi Islam 
yang Wasathiyyah ? 
 

B. Islam yang Wasathiyyah menurut PUI 
 

1. Dasar PUI menjadi Islam yang Wasathiyyah 

a. Deklarasi Palembang (Islam Wasathiyyah)15 

Bismillahirrahmanirrahim 

1) Bahwa kami, sebagai makhluk terbaik cipta-
an Allah SWT memiliki berbagai keragaman 
dalam pemikiran, kepentingan, karakter dan 
naluri untuk secara bersama-sama mencipta-
kan harmoni dan keseimbangan hidup; 

2) Bahwa kami, warga PUI adalah masyarakat 
Wasathiyyah yang menjunjung tinggi nilai-
nilai ishlah dan mahabbah, berorientasi pada 

 
15 H. Nurhasan Zaidi dan Dr.H. Supraha, Risalah Intisab : 

Sebuah Pengantar. (Jakarta : Detimpus PUI, 2018), hlm.51 dan 
H. Nurhasan Zaidi, dkk., Khittah Dakwah PUI : Pedoman 
Dasar dalam Berjamaah dan Bermasyarakat. (Jakarta : Detimpus 

PUI, 2017), hlm.71. 

B 
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harmoni dan keseimbangan hidup berma-
syarakat dan bernegara; 

3) Bahwa kami, warga PUI menghargai keraga-
man pemikiran dan latarbelakang sosial 
budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai keadil-
an, kebenaran, kejujuran dan kemanusiaan 
serta terus berupaya untuk tercapainya per-
satuan ummat; 

4) Dengan ini, PUI sebagai bagian dari ummat-
an washathan dalam menegakkan amar 
ma’ruf nahyi munkar, bersama-sama kom-
ponen bangsa lainnya, mengisi dan mem-
bangun bangsa/Indonesia menuju Indonesia 
unggul, mandiri dan bermartabat menuju 
peradaban baru yang rahmatan lil alamiin; 

5) Dengan ini, PUI sebagai sosok Wasathiyyah 
dalam rangka mewujudkan prinsip Allahu 
Ghoyatuna, menolak tindakan yang meng-
gunakan cara-cara, kekerasan, pemaksaan 
kehendak dan kebebasan yang mengabaikan 
nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 

Palembang, 11 Januari 2015 
 

Atas Nama Muktamirin, 
MUKTAMAR KE-13 SEABAD PUI 
ttd 
DR. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. 
Ketua Majelis Syura PUI 
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Dalam Deklarasi Palembang ini, secara sub-
tantif PUI menyatakan bahwa keragaman adalah 
fitrah dan sebuah keniscayaan, oleh karenanya PUI 
menghargai keragaman tersebut, sehingga PUI 
bersikap apabila terjadi perbedaan dalam berbagai 
hal baik dalam bidang Fiqh maupun dalam bidang 
amalan Tasawwuf atau bidang lainnya selain 
Aqidah, maka PUI menganggap bahwa hal itu 
akan menjadi rahmat bagi setiap ummat, bukan 
menjadi konplik apalagi menjadi perpecahan dan 
permusuhan dikalangan Ummat (tafarruq fil ummah).  

 

Selanjutnya PUI menyatakan bahwa warga-
nya merupakan masyarakat Wasathiyyah yang 
senantaiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ishlah dan 
mahabbah yang berorientasi pada harmoni dan 
keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara, maka dengan semangat 
ummatan washathan, PUI senantiasa akan berupaya 
seoptimal mungkin untuk menegakkan amar ma’ruf 
nahyi munkar, ber-sama-sama komponen bangsa 
lainnya, untuk mengisi dan membangun bangsa/ 
Indonesia menuju bangsa yang unggul, mandiri, 
bermartabat dan peradaban baru dalam bingkai 
rahmatan lil alamiin. 

 

Oleh karena itu, PUI sebagai sosok yang 
Wasathiyyah, akan selalu mewujudkan prinsip 
Allahu Ghoyatuna dengan menolak tindakan yang 
menggunakan cara-cara, kekerasan, pemaksaan 
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kehendak dan kebebasan yang mengabaikan nilai-
nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara. 

 

2. Konsep Islam Wasathiyyah PUI  
 

Konsep Islam Wasathiyyah menurut PUI, 

sebagai mana yang disampaikan oleh Prof.Dr.K.H. 
Endang Soetari AD, M.Si dalam makalahnya yang 
berjudul “Konsep Islam Wasathiyah dan 
Perjuangan Persatuan Ummat Islam”,16 yaitu :   

 

a. Esensi Islam Wasathiyah 

نُ وأا ُشَهَداءَ َعَلى َو َكَذاِلك  َجَعلَناُكمأ اُمَّةً َوَسطًا لَِتُكوأ
ُل َعَليأُكمأ َشِهيأًد  َن الرَُّسوأ  النَّاِس َو َيُكوأ

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu 
(ummat islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu 
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul 
(muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu…”. 
(Q.S. al-baqarah [2] : 143). 

 
16 Makalah ini disampaikan oleh Prof.Dr.K.H. Endang Soetari 

AD, M.Si, dalam kegiatan Seminar/Ta’lim Ishlah Khusus 
yang diselenggarakan oleh Sterring Comitte Muktamar 
Persatuan Ummat Islam (PUI) Tahun 2020, pada hari Ahad, 
18 Agustus 2019 M/17 Dzulhijjah 1440 H, bertempat di 

Pesantren Mufidah Santi Asromo Majalengka.  
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ُقوأنَ  الأَغاُلوأَن  َهَلَك الأُمتَ َنطُِّعوأَن )رواه مسلم(: اَلأُمتَ َعمِّ
ُُدوأَر ِفأ اَق أَواَلِِمأ َو اَف أَعاَلِِم  َن اْلأ  الأُمَحاِوُزوأ

 

“Celakalah orang yang berlebih-lebihan”.(H.R. Muslim): 
yang suka mendalam-dalam, berlebih-lebihan, dan mele-
wati batas dalam perkataan dan perbuatannya. 

b. Islam Wasathiyah-Ummatan Wasathan=Moderasi 
Islam 
 

1) Cara pandang dan metode berpikir, berin-
teraksi dan berperilaku yang tawazun  dan 
berkeadilan sehingga dapat ditemukan sikap 
yang sesuai dengan kondisi dan tidak ber-
tentangan dengan prinsip-prinsip Islam; 

2) Jalan pertengahan sesuai dengan fitrah manu-
sia dan ummat Islam sebagai ummatan 
wasathan, karena mampu memadukan pan-
dangan keagamaan yang terlalu membumi 
dan yang terlalu melangit; 

3) Titik temu aspek kehidupan yang menjadi 
sifat terpuji karena merupakan pertengahan 
dari sifat-sifat tercela : dermawan antara kikir 
dan boros, berani antara takut dan sembrono; 

4) Indikator empirik  pemahaman  keagamaan 
yang linier dengan ideologi kehidupan dan ke-
bangsaan, dan mendudukkan fungsi agama 
Islam  untuk kehidupan manusia yang  mem-
berikan kedamaian dan kebahagiaan; 
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5) Karakteristik ajaran Islam  di antara dua jalan 
yang saling berhadapan bertentangan: spiritu- 
alisme-materialisme,individu-kolektif,konteks- 
tual-idealisme, konsisten-perubahan; 

6) Keseimbangan antara hak dengan kewajiban, 
antara kehidupan  duniawi dan ukhrawi, anta-
ra material dan spiritual, untuk kebaikan di 
dunia dan di akhirat. 

b. Keunggulan 

1) Sesuai dengan Keadilan :       ُل  اَلأَوَسِطيَُّة ِهَي الأَعدأ
2) Menggambarkan yang Terbaik:  ِالأَوَسِطيَّةُ ُُتَثُِّل اْلَمن  

3) Tanda Kekuatan :   لأَوَسِطيَُّة َدلِيأُل الأُقوَِّة                 ا  

4) Menimbulkan Istiqamah :   ِِتَقاَمة   اَلأَوَسِطيَُّة تَ عأِِن االأِسأ

5) Mempersatukan :               َدة     اَلأَوَسِطيَُّة َمرأَكُز الأِوحأ
6) Mengekalkan Ajaran :  َاِلَدِة اَلأَوَسِطيَُّة اَلأَيُق بِالرَِّساَلِة اْلأ

            

c. Substansi dan Kriteria 
1) Wasathiyah dalam bidang 'Aqidah  

a) Islam sesuai dengan fitrah, berada  
antara  tunduk pada khurafat  mitos dan 
mengingkari yang metafisik; 

b) Beriman kepada yang Ghaib dan mem-
buktikan secara rasional. 

2) Wasathiyah dalam bidang syari'ah 
a) Keseimbangan antara 'Ibadah Mahdhah 

dan Ghair Mahdhah; 
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b) Kaifiyah  'Ibadah shalat  dan do'a tengah-
tengah antara suara keras dan rendah; 

c) Menghormati hak-hak individu dan 
menghargai hak-hak sosial; 

d) Menghalalkan yang baik-baik dan meng-
haramkan yang jelek-jelek. 

3) Wasathiyah dalam bidang akhlak 
a) Seimbang antara tuntutan ruhani dan 

tuntutan jasmani; 
b) Tengah-tengah antara bakhil dan 

berlebih-lebihan dalam memberi; 
c) Mendorong untuk menikmati kesena-

ngan dan keindahan dan  untuk meng-
gapai petunjuk ilahi. 

d. Implementasi Konsep Islam Wasathiyah 
1) Pembahasan tentang pokok-pokok agama 

Islam;  
2) Pembahasan dan perumusan konsep Islam 

Wasathiyah; 
3) Aplikasi Islam Wasathiyah di dunia 

pendidikan dan kehidupan ummat Islam. 
e. Potensi  

1) Pemeluk Islam yang saat ini berjumlah 1,6 
milyar; 

2) Kekayaan alam pada negara dengan 
mayoritas  Muslim; 

3) Ummat Islam eksis dalam kemajuan ilmu 
dan tamadun; 

4) Sejarah hegemoni dan pemerintahan Islam. 
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f. Hambatan 
1) Hambatan Eksternal :  

Intervensi al-Ahzab Klasik – Kontemporer 
2) Hambatan Internal : 

b) Kebodohan; 
c) Kefakiran; 
d) Perpecahan; 
e) Pasif dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar;  
f) hubbud dunia dan berbuat dosa. 

 

g. Solusi  
1) Perbaikan (al-ishlah) 

a) 'Aqidah;  
b) 'Ibadah;  
c) Mu'amalah; 
d) Akhlak. 

2) Gerakan (Al-Harakah) 
 

h. Kaidah Harakah Islam Wasathiyah 
1) Pemahaman Agama yang totalitas, kompre-

hensif, seimbang dan mendalam : 

ِلَ ااِلت ِّزَاِن َو الأَعمأق ًها يَ َتَمي ُِّز بِالشُُّموأ ُهُه ِف الّديأِن ِفقأ   ِفقأ
2) Pemahaman tujuan Syara’ tidak kaku dengan 

Aspek Zhahir : 

ُموأِد َعَلى َظَواِهرَِها ُهُه ِلَمَقاِصِد الشَّرِي أَعِة َو َعَدُم اْلُأ  ِفقأ
3) Pemahaman fiqh prioritas dan  fiqh  perban-

dingan : 
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ِه الأُمَوازَنَات َلوِيَّاِت َو ُهَو ُمرأتَِبط  ِبِفقأ َوأ ُهُه ِللأ  ِفقأ
 

4) Pendapat dengan Prinsip: bekerjasama 
dalam  hal yang disepakati dan toleransi 
dalam hal yang diperselisihkan : 
 

َخرِيأَن  ِتَلِف َمَع التََّساُمِح ِلْلأ ُهُه ِف االأِخأ ِفقأ
َنا ِفيأِه َو يَ عأِذُر بَ عأُضَنا بَ عأًضا  )نَ تَ َعاَوُن ِفيأَماات ََّفقأ

َنا ِفيأهِ  تَ َلفأ  ِفيأَما احأ
 

5) Menghimpun antara nilai salaf dan tajdid 
antara tradisional dan modernitas : 

عُ  مأ َ  َاْلَأ ِديأدِ  السََّلِفيَّةِ  بَ ْيأ َ  اَوأ  َوالتَّجأ ََصاَلةِ  بَ ْيأ  االأ
 الأُمَعاِصرَةِ  وَ 

 

6) Mencari keseimbangan antara Syari'at yang 
baku dan zaman yang berubah : 
 

َ  اَلأُمَوازَنَةُ    الأَعصأرِ  َوُمتَ َغي َِّراتِ  الشَّرأعِ  ثَ َواِبتِ  بَ ْيأ
 

7) Keyakinan perubahan pemikiran  jiwa dan 
akhlak merupakan dasar dari setiap 
perubahan : 
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َنُ  ْيأ رَ  بَِانَّ  َاالأِ رِي الت َّغأِيي أ ُُلقِ  وَ  الن َّفأسِ  وَ  الأِفكأ  اْلأ
 َحَضارِي تَ غأِييأِ  ُكلِّ   َاَساسُ 

 

8) Mendahulukan ajaran Islam dalam program 
peradaban ketimbang filsafat Materialism 
kontemporer : 
 

ًعاَحَضارِيًّا ُمَتَكاِمَل  ُروأ َلِم َمشأ ِدْيأُ االأِسأ تَ قأ
ُمَِّةَو اِن أَقِذ الأَبَشرِيَِّة ِمَن الأَفلأَسَفاِت  لِبَ عأِث االأ

 الأَماِديَِّة الأُمَعاِصرَةِ 
 

9) Metode Taisir dalam berfatwa dan Tabsyir 
dalam berdakwah : 
 

َوى َو التَّبأِشيأِ  َهِج التَ يأِسيأِ ِف الأَفت أ َاُذ  ِمن أ ِاِّتِّ
 ِف الدَّعأَوة 

 

10) Berdialog secara konstruktif dengan  
kelompok lain : 
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َواُر  َ َاْلِأ ََن َمَع اْلَخِر َايأ َمَع الأُمَخاِلِفْيأ سأ بِاْلُأ
َ الأمعأُزوِّيأَن  ِلِمْيأ ِمَن الأُمسأ َ اَوأ ِلِمْيأ ِالأُمسأ ِمنأ َغيأ

َ ُروأِحًيا ُزوأِمْيأ ِليًّا و الأَمهأ  َعقأ
   

11) Jihad bersenjata hanya sebagai jalan untuk 
mempertahankan kehormatan Muslim dan 
Negeri-Negerinya : 
 

َماِت  فَاِع َعنأ ُحُروأ َهاِد َسِبيأًل لِلدِّ َاُذ اْلِأ ِا ِّتِّ
َ َو ِديَاِر االأِسألم  ِلِمْيأ  الأُمسأ

   

12) Menampakkan Nilai Sosial dan politik Islam 
seperti kemerdekaan, kemuliaan, musyawa-
rah, keadilan kosial, kan hak asasi manusia : 
 

ِتَماِعيَّةِ  الأَقيِّمِ  اِب أَرازُ    ِف  الِسَياِسيَّةِ  وَ  االأِجأ
َلمِ  ُرِّيَّةِ  ِمثألَ  االأِسأ  الشُّوأَرى وَ  الأَكَراَمةِ  وَ  اْلأ
ِتَماِعيَِّةَوُحُقوأقِ  َوالأَعَداَلةِ  نأَسانِ  االأِجأ  االأِ

13)  Pemahaman tentang realitas kehidupan 
dunia dengan tidak terlampau meremehkan 
atau membesar-besarkan : 
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ُمهُ  ََياة َواِقعِ  َعَلى فَ هأ ًما اْلأ  تواسطا تَامًّا فَ هأ
 َ ف أَراطِ  بَ ْيأ رِيأطِ  االأِ                      َوالتَ فأ
   

14)  Pemahaman terhadap Sunnatullah dan Per-
aturan-Peraturan-Nya yang tidak berubah 
khusus Sunnah-Nya tentang sosial kemasya-
rakatan : 17 
 

ُههُ   وَ  تَ َتَبدَّلُ  الَ  الَِّتأ  قَ َوانِيأِنهِ  وَ  اللِ  ِلُسَننِ  ِفقأ
ِتَماعِ  ُسَننُ  ُخُصوأًصا  الأَبَشري االأِجأ

 

3. Konsep Perjuangan PUI dalam Mewujudkan 
Islam Wasathiyyah 
 

Selanjutnya, Prof.Dr.K.H. Endang Soetari AD, 
M.Si, menawarkan konsep perjuangan PUI dalam 
mewujudkan Islam Wasthiyyah, adalah sebagai 
berikut 18 :   
a. Nilai Dasar Perjuangan, dapat dilihat dalam 

Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu :  
 

 
17 Prof.Dr.K.H. Endang Soetari AD, M.Si, Konsep Islam 

Wasathiyah dan Perjuangan Persatuan Ummat Islam. Makalah 
(Bandung : Sterring Comitte Muktamar PUI Tahun 2020, 
2019), hlm. 3-15. 

18 Ibid, hlm. 16-50. 
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1) Basmalah dan Syahadatain 

ِم الِل  َهُد اَنأَل اِلََٰه ِاالَّ الل * ِبسأ َِٰن الرَِّحيأِم * َاشأ الرَّْحأ
َهُد َانَّ ًُمَمًَّدا َرُسوأُل الل  َوَاشأ

2) Ni’mat dan Hidayah Insan Mujahadah : 
Karunia Allah SWT telah dianugerahkan 
kepada manusia tanpa batas. Diantaranya 
nikmat taufiq dan hidayah. Taufiq merupa-
kan nikmat Allah untuk memperoleh keri-
dhaan dan hidayah-Nya. Adapun hidayah 
Allah hanya diberikan kepada manusia yang 
berlaku mujahadah (jihad). 
 

3) Kewajiban Da’wah dan Tarbiyah untuk 
Amar Ma’ruf Nahi Munkar :  
Kesiapan mujahadah tersebut harus dibina 
melalui usaha tarbiyah dan da’wah dalam 
jalinan silaturahim guna mewujudkan mu-
’amalah antara sesama manusia di atas 
prinsip-prinsip tauhidullah, ta’aruf, musa-
wah, musyawarah, ta’awun, ukhuwwah, 
tasamuh dan istiqamah. 
Dengan prinsi-prinsip tersebut kita akan 
mampu membangun suatu jama’ah sebagai-
mana Rasulullah SAW membina dan mem-
bangun masyarakat Madinah al-Munaw-
warah. Ummat Islam sebagai Khairu Ummah 
dalam jalinan ummatan wahidah memikul 
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kewajiban melaksanakan tarbiyah dan 
da’wah dalam rangka amar ma’ruf nahyi 
munkar untuk terwujudnya baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur dan tercapai-
nya ‘Izzul Islam wal muslimin kejayaan 
Islam dan kaum muslimin. 
 

4) Kewajiban ‘Amal Jama’i dalam Jama’ah 
Persatuan Ummat Islam : 
Pelaksanaan tarbiyah dan da’wah seyogya-
nya diselenggarakan secara bersama-sama 
sebagai ‘amal jama’i dalam ikatan kejama-
’ahan yang kokoh yang diikat oleh tujuan 
dan cita-cita bersama untuk meraih 
mardhatillah. 
 

5) Pernyataan perjuangan Persatuan Ummat 
Islam : 
Atas dasar semua itu maka dibentuklah suatu 
perhimpunan ummat yang diberi nama 
Persatuan Ummat Islam, disingkat PUI. 
Kehadiran dan amaliah PUI adalah wujud 
ibadah yang ditujukan semata-mata hanya 
kepada Allah SWT untuk mendapat-kan 
ridha-Nya, dengan bermabda pada keikhlasan 
dan amaliah ishlah serta sema-ngat mahabbah 
yang terkandung dalam rumusan kalimat-
kalimat al-Intisab. 
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b. Inti Nilai Dasar Perjuangan : Intisab 
 

1) Esensi 
Intisab adalah pernyataan pesan ‘Aqidah, 
landasan dan tujuan Amaliah, serta karakter 
Perjuangan 

Teks Intisab 

ِم الِل الرَّْحأَِن الرَِّحيأمِ  َهُد َانأ اَل اَِلَه ِاالَّ ، َ ِبسأ شأ
َهُد َانَّ ُُمَمًَّدا َرُسوأُل اللِ  ،اللُ  ، الُل َغايَ تُ َنا،َوَاشأ

َلُص َمبأَدُؤنَا لَُنا، َواأاِلخأ َلُح َسِبي أ صأ  ،َواالأ
قِ  ،َوالأَمَحبَُّة ِشَعارُنَا  ،نُ َعاِهُد الَل َعَلى الصِّدأ

َلصِ  ِ  ،َواالأ خأ َوطََلِب رَضى الِل َِف  ،َوالَيِقْيأ
َ ِعَباِدهِ  ،الأَعَملِ  ِم الِل  ،بِالت َّوَكُِّل َعَليأهِ  ،بَ ْيأ ِبسأ

ِم اللِ  ،الرَّْحأَِن الّرِحيأمِ  َل َواَل قُ وََّة َواَل َحوأ  ،ِبسأ
بَ رُ  ،ِاالَّ بِالِل الَعِليِّ الأَعِظيأمِ   .َاللُ اَكأ
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2) Substansi 
a) Pengakuan  : Syahadah 

“Dengan nama Allah yang maha   pengasih  
maha penyayang : saya bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah; dan saya bersaksi 
bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah” 

b) Sikap Hidup 
“Allah tujuan pengabdian kami, ikhlas dasar 
pengabdian kami, perbaikan jalan pengabdian 
kami, cinta lambang pengabdian kami” 

c) Ikrar Janji 
“Kami berjanji pada-Mu ya Allah untuk 
berlaku benar, ikhlas, tegas dan mencari 
ridha-Mu dalam beramal bersama hamba-
hamba-Mu dengan bertawakkal kepada-
Mu” 

d) Sikap dan Tekad 
“Dengan menyebut nama Allah yang 
maha pengasih lagi maha penyayang – 
dengan menyebut nama-Mu ya Allah, 
tidak ada pada kami ini daya dan tidak 
ada pada kami ini kekuatan, kecuali atas 
kuasa Allah yang maha tinggi lagi maha 
agung – Allah maha besar” 

3) Fungsi 
Ruh jihad, bai’at kepada Allah, jati diri dan 
integritas pribadi, Ikrar komitmen keislaman 
dan berpegang pada al-qur’an dan sunnah, 
Pedoman iman, filsafat berfikir, uswah 
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kehidupan, Tolok ukur perilaku, Doktrin 
organisasi, landasan dan pola amaliah 
ummat. 
 

c. Kaidah Dasar Perjuangan 
1) Jati Diri  

Perhimpunan bernama Persatuan Ummat 
Islam, sebaga fusi dari dua perhimpunan, 
yaitu Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) 
berkedudukan di Sukabumi dengan Perikatan 
Ummat Islam (PUI) berkedudukan di 
Majalengka, yang dilaksanakan di Bogor pada 
tanggal 9 Rajab 1371 Hijriyah bertepat-an 
dengan tanggal 5 April 1952 Miladiyah. 

2) Sifat 
Perhimpunan PUI adalah organisasi pergera-
kan Islam yang mandiri (independen) 

3) Asas 
Perhimpunan PUI berasaskan Islam, yang 
dalam amaliahnya berpedoman kepada al-
Qur’an dan al-Sunnah menurut pemahaman 
Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah serta memper-
hatikan dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Pancasila 

4) Tujuan 
Tujuan perhimpunan adalah terwujudnya 
pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan 
peradaban yang diridhai Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala. 
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5) Usaha 
a) Membina dan mengembangkan pemaha-

man ajaran Islam yang tepat dan benar 
serta menjalankan amar ma’ruf nahi 
munkar, menuju tegaknya ‘Aqidah dan 
terlaksananya syari’at Islam secara kaffah; 

b) Meningkatkan gairah ummat untuk 
beramal ibadah dan bermu’amalah yang 
Islami; 

c) Mewujudkan dan mengembangkan kegi-
atan da’wah, pendidikan, pelatihan dan 
pengajaran Islam dalam arti yang seluas-
luasnya 

d) Membangun dan mengembangkan nilai-
nilai Islam dalam fikrah, akhlak dan adat 
istiadat pribadi, keluarga, masyarakat 
dan bangsa menuju terwujudnya kebu-
dayaan dan peradaban yang Islami; 

e) membangun dan mengembangkan kesa-
tuan imamah dan jama’ah ummat Islam 
yang berbasis pada masjid 

f) membangun dan mengembangkan sikap 
jihad, ijtihad, kepedulian, kesetiakawan-
an dan kemitraan sosial dalam segala 
aspek kehidupan masyarakat; 

g) mengembangkan potensi sosial ekonomi 
masyarakat berbasis sumber daya 
manusia dan sumber daya alam menuju 
kemandirian ummat yang Islami; 
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h) membangun/mendirikan dan mengem-
bangkan lembaga-lembaga pendidikan, 
sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, tek-
nologi, budaya. 
 

d. Pedoman Amaliah Perjuangan : Ishlah al-
Tsamaniyah 
1) Ishlah al-‘Aqidah : Perbaikan ‘Aqidah; 
2) Ishlah al-‘Ibadah : Perbaikan Ibadah; 
3) Ishlah al-Tarbiyah : Perbaikan Pendidikan; 
4) Ishlah al-‘Ailah :  Perbaikan Rumah Tangga; 
5) Ishlah al-‘Adah : Perbaikan Adat Istiadat/ Budaya; 

6) Ishlah al-Ummah : Perbaikan Ummat; 
7) Ishlah al-Iqtishad : Perbaikan Ekonomi; 
8) Ishlah al-Mujtama’ : Perbaikan Masyarakat. 

 االصلح و التقوى

يَ ُقصُّوأَن يَا َبِِن آَدَم ِامَّا يَأأتِيَ نَُّكمأ ُرُسل  ِمنأُكمأ 
َلَح َفَل َخوأف   َعَليأُكمأ آيَاِتأ َفَمِن ات ََّقى َوَاصأ

 َعَليأِهمأ َواَل ُهمأ ََيأَزنُ وأنَ 

“Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-
rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-
ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan 
mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 
(QS al-‘Araf [7] : 35). 
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ِم اَرَاَي أُتمأ ِانأ ُكنأُت َعَلى بَ ي َِّنة  مأنأ رَِّّبِّأ . قَاَل يَاقَ وأ
َفُكمأ ِاَل َوَرَزَقِِنأ ِمنأُه رِزأقًا َحَسًنا َوَما اُرِيأُد َانأ اَُخالِ 

َتَطعأُت  َلَح َمااسأ َمآاَن أَهُكمأ َعنأُه ِانأ اُرِيأُد ِاالَّ االأِصأ
ِفيِقيأ ِاالَّ بِالِل َعَليأِه تَ وَكَّلأُت َو اِلَيأِه اُنِيأُب   َوَما تَ وأ

“Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana 
pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari 
Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya 
rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-
Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu 
(dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku 
tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan 
selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada 
taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. 
Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya 
kepada-Nya-lah aku kembali”. (QS. Hud [11] : 88). 

 

e. Esensi dan Tujuan 
1) Ishlah al-‘Aqidah : Perbaikan ‘Aqidah 

Memperbaiki keadaan manusia mesti dimu-
lai dan didasarkan dengan memperbaiki 
‘Aqidah dan pandangan hidup agar ummat 
Islam benar-benar beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dengan tidak ragu untuk 
berjihad di jalan Allah. 
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2) Ishlah al-‘Ibadah : Perbaikan ‘Ibadah 
a) ‘Ibadah  adalah cerminan ‘Aqidah sese-

orang, bagi yang kuat ‘Aqidahnya akan 
merasa ringan dalam melakukan segala 
macam ‘Ibadah; 

b) Agar ummat Islam melakukan ‘Ibadah 
dengan gemar, baik sendirian maupun 
berjama’ah. 

3) Ishlah al-Tarbiyah : Perbaikan Pendidikan 
a) Menciptakan iklim pendidikan keluarga 

dan pendidikan kelembagaan dalam 
rangka menyiapkan generasi penerus 
yang lebih baik; 

b) Mendidik agar beriman dan bertaqwa, 
memiliki kecerdasan dan keterampilan 
yang berguna bagi dirinya, keluarga dan 
masyarakat serta dapat menyesuaikan 
diri dengan perkembangan zaman. 

4) Ishlah al-‘Ailah :  Perbaikan Rumah Tangga 
a) Menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah; 
b) Terbinanya keluarga yang taat beragama 

yang sakinah lahir batin, saling cinta dan 
kasih, dan keluarga yang merupakan 
bagian dari jam’iyah. 

5) Ishlah al-‘Adah: Perbaikan Adat Istiadat/ 
Budaya 
a) Membersihkan atau menghilangkan adat 

kebiasaan yang mengandung kemusyrik-
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an, bahaya atau kurang berguna, yang 
berasal dari adat kebiasaan nenek 
moyang atau dari penetrasi kebudayaan 
barat; 

b) Agar ummat Islam meninggalkan atau 
membersihkan adat kebiasaan yang 
buruk dan menggantinya dengan ajaran 
dan hukum Allah dalam seluruh peri 
kehidupannya 

6) Ishlah al-Ummah : Perbaikan Ummat 
a) Perbaikan hubungan ummat sebagai 

kebutuhan ummat dan manusia untuk 
saling mengenal dan menghormati sesuai 
dengan batas hak-haknya; 

b) Agar ummat Islam menumbuhkan 
semangat Ukhuwwah Islamiyah dan 
hubungan sesama manusia dan bangsa 
dengan rukun dan damai, dengan tetap 
saling menghormati adanya perbedaan 
agama. 

7) Ishlah al-Iqtishad : Perbaikan Ekonomi 
a) Mencari rizki dengan cara yang halal, 

bukan bermaksud untuk menumpuk-
numpuk harta, dengan kesadaran 
bahwa dalam rizki terdapat hak 
orang lain; 

b) Terciptanya kesejahteraan ummat 
Islam dengan kecukupan dana sesuai 
dengan keperluan. 
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8) Ishlahal Mujtama’: Perbaikan Masyarakat 
a) Gerakan sosial dengan tolong 

menolong dalam bentuk materi dan 
pemikiran guna membina persatuan 
dan kesatuan ummat; 

b) Terciptanya semangat Ukhuwwah 
Islamiyah dan tolong menolong yang 
baik, kuat dan terarah dalam 
membina warga yang sejahtera dan 
kuat. 

f. Perwujudan Islam Wasathiyah 
1) Memegang teguh hakikat Islam; 
2) Mengakui dan mengikuti kaidah yang benar 

tentang Islam;  
3) Menyusun garis besar perjuangan; 
4) Pengarusutamaan perjuangan Islam 

Wasathiyyah 
 

g. Memegang teguh hakikat Islam 
1) Iman  : 'Aqidah : 

Beriman dengan tashdiq dalam hati, berikrar 
dengan lisan dan mengamalkan dengan 
arkan tentang iman pada Allah, Malaikat, 
Kitab, Rasul, Qiyamat Akhirat, dan Qadha 
Qadar 

2) Islam : Syari'ah: 
a) Bersyahadat, melaksanakan shalat, me-

ngeluarkan zakat, melaksanakan shaum, 
dan menunaikan haji;  
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b) Bersyari'ah : Ber'ibadah dan Bermu'ama-
lah dengan baik dan benar 

3) Ihsan : akhlak 
a) Ber’ibadah kepada Allah seolah-olah 

melihat Allah, walaupun tidak dapat 
melihat Allah namun Allah melihat kita;  

b) Akhlak Mahmudah diwujudkan, Akhlak 
Madzmumah dihindari; 

c) Mengakui dan mengikuti kaidah yang 
benar tentang Islam.  

h. Mengakui dan mengikuti kaidah yang benar 
tentang Islam 
1) al-Qur’an 

a) Otentisitas al-Qur’an : Mushhaf ‘Utsman; 
b) Esensi al-Qur’an sebagai kalam Allah dan  

fungsi al-Qur’an sebagai dasar Tasyri’ 
pertama; 

c) Isi al-Qur’an  sesuatu yang haq; 
d) Penafsiran al-Qur’an  berdasarkan kaidah-

kaidah tafsir mu’tabar 
2) Hadits 

a) Kedudukan Hadits sebagai dasar Tasyri’  
kedua; 

b) Otentisitas Hadits esensial, dilalatan dan 
arkanan; 

c) Kehujahan Hadits berdasarkan kaidah 
taqsim, tashhih dan tathbiq. 

3) Tauhid atau ‘Aqidah 
a) Aqidah tentang Allah sesuai dengan  al-

Qur’an dan Hadits; 
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b) Kebenaran al-Qur’an, keberadaan kitab 
lain, tidak ada wahyu setelah al-Qur’an; 

c) Kenabian Muhammad sebagai Rasulullah 
terakhir. 

4) Fiqih, Ushul Fiqh 
a) Kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah 

untuk menetapkan hukum melalui 
istinbath dan berijtihad; 

b) Kaidah umum fiqh dalam merumuskan 
materi fiqh ‘ibadah dan  mu’amalah; 

c) Anatomi masalah fiqh: maudhu', ta’rif, 
dalil, hukum, syarat, rukun, batal, 
sunnat, kaifiyat, hikmah; 

d) Rincian fiqh ‘ibadah sesuai rukun Islam 
ditambah ‘ibadah lain berdasarkan al-
Qur’an dan Hadits; 

e) Tidak mengubah, menambah, dan atau 
mengurangi ketentuan pokok ‘Ibadah 
yang telah ditetapkan oleh Syari’ah 

5) Akhlak Tasawwuf 
a) Pembidangan akhlak kepada Allah, 

Rasulullah, sesama muslim,  sesama 
manusia, sesama makhluq dan alam; 

b) Kualifikasi akhlak karimah, madzmu-
mah, dan  mutasyabihah; 

c) Materi akhlak bersumber dari al-Qur’an 
dan Hadits; 

d) Kaitan akhlak dengan hukum, adat, 
susila dan budaya. 
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i. Menyusun Garis Besar Perjuangan 
1) Sistem nilai perjuangan; 
2) Program perjuangan; 
3) Syumuliah amaliah perjuangan. 

 

j. Sistem Nilai Perjuangan 
a) Nilai dasar wahyu;  
b) Nilai kehidupan; 
c) Norma dan hukum; 
d) Amaliah manusia; 
e) Habititas; 
f) Pranata social; 
g) Institusialisasi. 

 

k. Program Perjuangan 
1) Tasyri’ : Pembinaan dan pengembangan 

syari'ah Islam; 
2) Tarbiyah : Proses transformasi ajaran agama 

Islam dengan Pendidikan; 
3) Da’wah : Proses transformasi ajaran agama 

Islam dengan tabligh; 
Ttadbir : Proses pembangunan ke-Islaman. 

 

l. Syumuliah Amaliah Perjuangan 
1) Ta’lim (pembelajaran); 
2) Tafhim (pemahaman);  
3) Tadrib (penelitian pengkajian);  
4) Tathbiq (pengamalan);  
5) Ta’wid (pembiasaan); 
6) Tadris (pengajaran);  
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7) Tabligh (penyampaian);  
8) Taqnin (perumusan peraturan);  
9) Tadbir (pengelolaan); 
10)  Ta’dib (pembudayaan peradaban). 

 

m. Pengarusutamaan Perjuangan Islam Wasathiyah 
1) Mendeklarasikan perjuangan; 
2) Memantapkan konsep;  
3) Membuhulkan kaidah harakah ; 
4) Menyusun buku daras dan manhaj;  
5) Memperhatikan standar syumuliyah 

komprehensif; 
6) Menjaga terhindar dari kriteria sesat; 
7) Harmonisasi dengan pengamalan dasar 

negara; 
8) Akselerasi  pembangunan Islam Wasathiyah; 
9) Pertanggungjawaban. 

 

n. Deklarasi Perjuangan  Islam Wasathiyah                                                                                     
Mendeklarasikan pemberlakuan konsep Islam 
wasathiyah pada Muktamar PUI di Palembang 
11 januari 2015, atas dasar: 
1) Makhluk terbaik ciptaan Allah memiliki 

keragaman  pemikiran, kepentingan, karakter 
dan naluri untuk menciptakan harmoni dan 
keseimbangan hidup; 

2) Warga PUI  menjunjung tinggi nilai-nilai 
ishlah dan mahabbah, berorientasi pada 
harmoni dan keseimbangan hidup berma-
syarakat dan bernegara; 
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3) Warga PUI menghargai keragaman menjun-
jung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran, dan 
kemanusiaan, terus berupaya  tercapai-nya 
persatuan ummat; 

4) PUI menegakkan amar ma'ruf nahyi munkar 
membangun bangsa menuju indonesia unggul, 
mandiri dan bermartabat dengan peradaban 
yang rahmatan lil 'alamin; 

5) PUI dalam  mewujudkan prinsip Allahu 
Ghayatuna, menolak tindakan kekerasan dan 
pemaksaan yang mengabaikan nilai-nilai 
kemanusiaan dalam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa, dan bernegara. 

 

o. Memantapkan Konsep Islam Wasathiyah                                                                                       
1) Ummat pilihan, terbaik, mulia, utama,  

berkeadilan;  
2) Ummat yang menerapkan keadilan dan 

keseimbangan pada persepsi,  pemahaman, 
pemikiran, prilaku, dan perasaan hidup; 

3) Ummat yang tawazun antara aspek zhahiri 
dan bathini, duniawi dan ukhrawi. 

 

p. Membuhulkan Kaidah Harakah Islam Wasathiyah 
1) Pemahaman agama yang totalitas, kompre-

hensif, dengan tujuan syara’ yang luwes; 
2) Pemahaman fiqh prioritas dan perban-dingan, 

dengan prinsip bekerjasama dalam  hal yang 
disepakati dan toleransi dalam hal yang 
diperselisihkan; 
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3) Menghimpun nilai salaf dan tajdid, tradisional 
dan modernitas, syari’at  baku dan  berubah;  

4) Keyakinan perubahan berdasar pemikiran  
jiwa dan akhlak dengan mendahulukan ajaran 
Islam dari filsafat; 

5) Metode taisir dalam fatwa dan tabsyir dalam 
dakwah,  berdialog secara konstruktif; 

6) Jihad untuk mempertahankan kehormatan 
muslim; 

7) Menampakkan nilai sosial dan politik Islam 
dan realitas kehidupan  dengan pemahaman 
sunnatullah. 

 

q. Menyusun Buku Daras dan Manhaj 
1) Menyelenggarakan ta’lim konsep dan kaidah 

harakah Islam Wasathiyah; 
2) Menyelenggarakan diskusi dan mudzakarah 

tentang bahan penyusunan buku; 
3) Penyusunan buku panduan dasar organisasi, 

buku daras, dan panduan amaliah keislaman 
dan Islam Wasathiyah. 

 

r. Memperhatikan Standar Syumuliyah Kompre-
hensif:                                                                                      
1) Tidak menebar kebencian dan fitnah;  
2) Tidak mengajarkan adu domba; 
3) Tidak mudah mengkafirkan;  
4) Tidak menodai dan menistakan Islam dan 

agama lain; 
5) Tidak bughat;  
6) Tidak pluralisme, liberalism dan tekstualisme. 
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s. Menjaga Terhindar dari Kriteria Sesat 
1) Mengingkari salah satu  rukun iman yang 

enam dan rukun Islam yang lima; 

2) Meyakini Aqidah yang tidak sesuai dengan 
al-Qur’an dan Hadits; 

3) Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an 
4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran 

isi al-Qur’an; 
5) Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak 

berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; 
6) Mengingkari kedudukan hadits Nabi SAW 

sebagai sumber ajaran Islam; 
7) Menghina, melecehkan dan atau merendah-

kan para Nabi dan Rasul; 
8) Mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi 

dan Rasul terakhir; 
9) Mengubah, menambah, mengurangi pokok 

'ibadah yang  ditetapkan syari'ah; 
10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil 

syar’i. 
 

t. Harmonisasi  dengan Pengamalan Dasar Negara                                                                              

1) perwujudan asas Islam dalam amaliah yang 
berpedoman kepada al-Qur'an dan al-
Sunnah menurut pemahaman ahlu al-sunnah 
wa al-jama'ah dan dalam memperhatikan 
dasar negara , Pancasila; 

2) Negara berdasar atas ke-Tuhan-an  Yang 
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 
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beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan 
yang dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia; 

3) Negara berdasar atas ketuhaan yang maha 
esa;  

4) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 

5) Pembangunan keagamaan dipimpin oleh 
pemerintah cq Kementerian Agama dan oleh 
organisasi dan lembaga agama Islam; 

6) Peran pendiri PUI K.H. Abdul Halim, K.H. 
Ahmad Sanusi dan Mr.R. Syamsuddin, 
sebagai pejuang dan perintis kemerdekaan 
Indonesia, pengisi kemerdekaan dengan 
perjuangan di segala bidang kehidupan 
keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, 
dan kenegaraan, dengan penghormatan 
bangsa dan negara sebagai pahlawan bangsa 
dan pahlawan nasional. 

  

u. Akselerasi Pembangunan Islam Wasathiyah 
1) Mensinkronisasi konsep Islam Wasathiyah 

dan kaidah harakah Islam Wasathiyah 
dengan nilai dasar perjuangan, dengan inti 
nilai dasar Intisab, dengan kaidah dasar 
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perjuangan, dan dengan pedoman amaliah 
perjuangan Ishlahal-tsamaniyah  Persatuan 
Ummat Islam; 

2) Mengaplikasikan dan mengembangkan kon-
sep Islam Wasathiyah  dan kaidah harakah 
tathbiqnya dengan proses internalisasi 
dalam seluruh amaliah perjuangan organi-
sasi Persatuan Ummat Islam di seluruh 
jenjang mulai dari pusat sampai ranting; 

3) Membangun  komunitas Ummatan Wasathan 
dengan sikap jihad, ijtihad, tasamuh, kepe-
dulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial 
yang terintegrasi dalam segala aspek kehi-
dupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

  

z. Pertanggungjawaban 
1) Secara kelembagaan, tanggung jawab untuk 

mengaplikasikan nilai-nilai Islam Wasathiyah, 
nilai-nilai Intisab dengan Ishlah al-Tsama-
niyah, dan program organisasi, terletak pada 
gerakan  Persatuan Ummat Islam dalam 
seluruh struktur dan jenjang organisasi; 

2) Secara personal, seluruh anggota PUI 
didorong untuk mengaplikasikan konsep 
Islam Wasathiyah dan menikmati Intisab 
dengan komitmen amaliyah nilai-nilai dasar-
nya dan mengikuti semua bentuk kegiatan 
dari Ishlah al-Tsamaniyah, untuk mengan-
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tarkan perwujudan insan yang beriman dan 
bertaqwa dalam peradaban yang mendapat 
rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala. 

 

4. Konsep Perjuangan Persatuan Ummat Islam 
 

Kemudian Prof.Dr.K.H. Endang Soetari AD, 
M.Si, menawarkan juga konsep perjuangan 
PUI19, dengan uraian adalah sebagai berikut : 
 

a. Muqaddimah 
Landasan : Basmalah dan Syahadah  

ِم الِل الرَّْحأَِن الرَِّحيأمِ   ِبسأ
َهُد َانأ اَل اَِلَه ِاالَّ الل َو  ُل اللَاشأ َهُد َانَّ ُُمَمًَّدا َرُسوأ  َاشأ

 

b. Pandangan Hakikat Kehidupan : 
1) Karunia Allah pada manusia tanpa batas, 

antara lain  taufiq dan hidayah taufiq meru-
pakan nikmat allah untuk memperoleh ridha 
Allah dan hidayah-Nya hidayah Allah hanya 
diberikan kepada manusia yang berlaku 
mujahadah (jihad); 
 

2) Kesiapan mujahadah harus dibina melalui  
usaha tarbiyah dan da’wah dalam  jalinan 
silaturahim guna mewujudkan mu’amalah 
antara sesama manusia; 

 
19 Ibid, hlm.53 – 65. 
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3) Prinsip-prinsip mujahadah : tauhidullah, 
ta’aruf, musawah, musyawarah, ta’awun, 
ukhuwwah, tasamuh, dan istiqamah. 
  

c. Kesadaran 
Dengan prinsip tersebut kita akan mampu 
membangun suatu jama’ah sebagaimana 
Rasulullah SAW membina dan membangun  
Madinah Munawwarah. 
 

d. Tuntutan 
1) Ummat Islam sebagai khaira ummah dalam 

jalinan ummatan wahidah memikul ke-
wajiban melaksanakan tarbiyah dan da’wah 
dalam rangka pelaksanaan amar ma’ruf 
nahyi munkar untuk terwujudnya baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur dan 
tercapainya ‘izzu al-islam wa al-muslimin 
(kejayaan islam dan kaum muslimin); 

2) Pelaksanaan tarbiyah dan da’wah seyogya-nya 
diselenggarakan secara bersama-sama sebagai 
amal jama’i dalam ikatan kejama’ahan yang 
kokoh dan diikat oleh tujuan dan cita-cita 
bersama untuk meraih mardhatillah. 
 

e. Dictum 
1) Atas dasar semua itu maka dibentuklah suatu 

perhimpunan ummat yang diberi nama 
persatuan ummat islam, disingkat PUI; 

 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 271 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

2) Kehadiran dan amaliah PUI adalah wujud 
ibadah yang ditujukan semata-mata hanya 
kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridha-
Nya, dengan bermabda’ pada keikhlasan dan 
amaliah ishlah serta mahabbah yang 
terkandung dalam rumusan kalimat-kalimat 
al-Intisab. 
 

f. Kaidah Dasar (Khiththah) Perjuangan 
1) Asas 

Perhimpunan berasaskan Islam yang dalam 
amaliahnya berpedoman kepada al-Qur’an 
dan al-Sunnah menurut pemahaman ahlu al-
sunnah wa al-jama’ah serta memperhatikan 
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Pancasila 

2) Tujuan 
Terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, 
negara, dan peradaban yang diridhai Allah 
SWT. 

3) Usaha 
a) membina dan mengembangkan pemaha-

man ajaran islam yang tepat dan benar 
serta menjalankan amar ma’ruf nahi 
munkar, menuju tegaknya ‘aqidah dan 
terlaksananya syari’at islam secara kaffah; 

b) meningkatkan gairah ummat untuk 
beramal ibadah dan bermu’amalah yang 
Islami; 

c) mewujudkan dan mengembangkan kegiat-
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an da’wah, pendidikan, pelatihan dan 
pengajaran islam dalam arti yang seluas-
luasnya; 

d) membangun dan mengembangkan nilai-
nilai islam dalam fikrah, akhlak dan adat 
istiadat pribadi, keluarga, masyarakat dan 
bangsa menuju terwujudnya kebudayaan 
dan peradaban yang islami; 

e) membangun dan mengembangkan kesa-
tuan imamah dan jama’ah ummat Islam 
yang berbasis pada masjid; 

f) membangun dan mengembangkan sikap 
jihad, ijtihad, kepedulian, kesetia-kawanan 
dan kemitraan sosial dalam segala aspek 
kehidupan masyarakat; 

g) mengembangkan potensi sosial ekonomi 
masyarakat berbasis sumber daya manusia 
dan sumber daya alam menuju kemandiri-
an ummat yang Islami; 

h) membangun/mendirikan dan mengem-
bangkan lembaga-lembaga pendidikan, 
sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, 
teknologi, budaya 

4) Peradaban Islami 
a) Peradaban Islami adalah peradaban  (al-

tsaqafah/civilization) yang merupakan 
wujud pelaksanaan agama Islam secara 
kaffah (‘aqidah, syari’ah, akhlaq) yang 
terkandung pada al-Qur’an dan Sunnah, 
melalui pemahaman, pengamalan, dan 
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pentadbiran, dalam kehidupan pribadi, 
keluarga, masyarakat dan negara yang 
diridhai Allah Subhanahu Wa Ta’ala; 

b) Bagi muslim, membangun dan mengem-
bangkan peradaban Islami merupakan 
pengejawantahan fungsi kekhalifahan 
Allah di muka bumi, yang menjadi sisi lain 
dari fungsi ‘ibadah yang diamanat-kan 
kepada manusia.  

c) Peradaban Islami akan terwujud dalam  
kehidupan yang: (1) menganut sistem 
serba Islami; (2) bertujuan   memperoleh 
keridhaan Allah SWT; (3) pelaksanaan 
Islam dalam setiap manifestasinya; (4) 
komitmen sepenuhnya dalam melaksana-
kan perintah Allah dan meninggalkan 
larangan-Nya. 

d) Prasyarat kebangkitan peradaban Islam : 
(1) kesadaran ummat Islam tentang 
nasibnya dan perlunya usaha-usaha 
perbaikan; (2) pendekatan yang seim-bang 
dan moderat tentang Islam; (3) kritik diri 
yang tepat dan jujur. 

g. Membangun Ummatan Wasathan 
1) Ummatan Wasathan adalah ummat pilihan 

dan terbaik, ummat paling mulia dan utama, 
ummat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, 
karena Allah menjadikan ummat Islam sebagai 
ummat tengah, yang dianuge-rahi Allah 
syari’at yang paling sempurna, manhaj yang 
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paling lengkap, dan madzhab yang paling 
jelas. (Ibnu Katsir); 

2) Ummatan Wasathan sebagai ummat yang 
menjadi saksi  bahwa mereka menerapkan 
keadilan dan keseimbangan   dalam segala 
kandungan maknanya, baik pada persepsi,  
pemahaman, pemikiran, dan perasaan, 
sehingga tidak tenggelam dalam ruhani atau 
hanya mementingkan urusan materi saja. 
(Sayyid Quthub); 

3) Ummatan Wasathan adalah ummat yang 
menempuh jalan tengah, menerima hidup 
dalam keadaannya percaya pada akhirat lalu 
beramal dalam dunia  mencari kekayaan   
untuk membela keadilan mementingkan 
kesehatan ruhani dan jasmani, mementing-kan 
kecerdasan pikiran tapi dengan mengu-atkan 
ibadah untuk menghaluskan perasaan. 
(Hamka); 

4) Ummatan Wasathan adalah perwujudan sikap 
hidup dalam prinsip wasthiyah (pertengahan) 
dan tawazun (keseimbangan) antara aspek 
zhahiri & bathini, aspek duniawi & ukhrawi; 

5) Membangun dan mengembangkan ummatan 
wasathan dengan sikap jihad, ijtihad, tasamuh, 
kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan 
sosial dalam segala aspek kehidupan 
masyarakat 
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h. Islam Wasathi 
1) Pemahaman agama Islam secara holistik & 

komprehensif, mengaitkan teks dengan 
konteks turunnya ayat dan dikorelasikan 
dengan konteks sosial yang dialami; 

2) Pemahaman Islam yang utuh dan paripurna 
yang melahirkan keberagaman yang 
rahmatan lil’alamin; 

3) Pemahaman komprehensif tentang agama 
akan melahirkan pemahaman Islam yang 
wasathi yakni ber-Islam yang moderat, 
seimbang, dinamis, reformis dan toleran, 
serta akan menjadi panduan amal menuju 
manusia yang damai dan selamat dunia 
akhirat; 

4) Islam yang dipandu oleh teks al-Qur’an dan 
Hadits yang dipahami dalam tiga perspektif 
sekaligus antara pemahaman tekstual, tujuan 
dan hikmah, untuk diterapkan dalam 
kehidupan bermasyarakat; 

5) Pemahaman secara tekstual untuk mema-hami 
pesan dasar yang dikehendaki Allah dan 
Rasulullah dalam mengatur pola hidup 
beragama, sebab teks adalah wahyu utk 
mengarahkan manusia dalam proses nalar 
rasio, memberi cahaya dalam melihat 
kebenaran; 

6) Memahami tujuan syari’at untuk mengarah-
kan agar tidak terjebak pada pemikiran 
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sempit dalam teks, sebab teks dalam 
menyampaikan pesan agama pasti ada 
tujuan yang hendak dicapai yakni 
kemaslahatan; bila tidak dipandu tujuan 
syari’at maka pemahaman keagamaan yang 
keterlaluan, terlalu sempit terlalu longgar 
yang berpengatuh pada sikap beragama; 

7) Memahami hikmah syari’at akan membuat 
sikap keberagamaan lebih realistis, karena 
tdk semua perintah dapat dikerjakan bahkan 
memang tidak mampu dilakukan oleh 
sebagian orang, sehingga penerapan syari’ah 
bagi individu dan masyarakat lebih realistis 
dan kondisional. 

 

i. Khulashah dan Natijah 
1) Intisab dan Ishlah al-samaniyah merupakan 

nilai-nilai dasar yang sistemik dan sistematik  
a) Ruh perjuangan PUI untuk mewujudkan 

peradaban Islami tercermin dalam Intisab 
sebagai landasan Ideal dan Ishlah al-
Tsamaniyah sebagai landasan operasional;  

b) Ishlah al-Tsamaniyah merupakan strategi 
dasar kegiatan PUI, formulasinya memi-
liki dimensi ruang dan waktu tanpa batas; 

2) Intisab menjadi ciri khas PUI, maka Intisab 
harus diberi makna aplikatif yang seluas-
luasnya dengan : kajian komprehensif, 
penjabaran subsistem, penyesuaian dengan 
perkembangan zaman; 
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3) Dengan Ishlah al-Tsamaniyah, Intisab 
menemukan ruang implementasinya yang 
menyeluruh (Syumuliyah) dalam kehidupan 
nyata, perlu perumusan program strategik, 
akselerasi dan intensifikasi pelaksanaan 
program perjuangan, dan pengembangan 
jejaring ummat , nasional dan global; 

4) Tujuan perwujudan peradaban Islami harus 
menjadi program nyata berupa raihan 
mardhatillah dalam kehidupan pribadi, 
keluarga, masyarakat dan negara, yang 
antara lain penerapan prinsip wasthiyah 
untuk kehidupan yang tawasuth & tawazun; 

5) Secara kelembagaan, tanggung jawab untuk 
mengaplikasikan nilai-nilai intisab dengan 
Ishlah al-Tsamaniyah, sebagai perjuangan 
perwujudan peradaban Islami, terletak pada 
gerakan  Persatuan Ummat Islam dalam 
seluruh struktur dan jenjang organisasi; 

6) Secara personal, seluruh anggota PUI 
didorong untuk menikmati Intisab dengan 
komitmen amaliyah nilai-nilai dasarnya dan 
mengikuti semua bentuk kegiatan dari 
Ishlah al-Tsamaniyah, untuk mengantarkan 
perwujudan insan yang beriman dan 
bertaqwa dalam peradaban yang mendapat 
rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  
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pa ke-Khas-an  PUI ? 

 

Kekhasanan PUI dibandingkan organisasi 
lainnya, selain apa yang sudah dijelaskan di atas 
yakni diantaranya berpaham Ahlu as-Sunnah wa al-
Jama’ah, Islam Wasathiyyah, dan lain-lain, juga PUI 
memiliki kekhasan dalam doktrin organisasi yang 
dinamai Intisab dan dalam paduan amal Delapan 
Jalur Perbaikan yang dinamai Ishlahu ats-
Tsamaniyyah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
Intisab dan Ishlahu ats-Tsamaniyyah, maka disini 
penyusun akan menyajikan beberapa tulisan atau 
makalah yang disampaikan oleh para tokoh PUI 
yang terdapat dalam beberapa buku yaitu dianta-
ranya terdapat dalam buku : 

1. Risalah Intisab; 
2. Khittah Dakwah PUI; 
3. Risalah Intisab Sebuah Pengantar; 
4. Syarah Intisab; 
5. Tafsir Asas; 
6. Aswaja; 
7. Dan lain-lain. 

 

Karena saking banyaknya para tokoh PUI 
menulis tentang ke-Khas-an PUI baik tentang 
Intisab maupun Ishlahu ats-Tsamaniyyah, atau 
tentang ke-PUI-an lainnya, maka dengan tidak 
mengurangi rasa hormat, penyusun hanya dapat 

A 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 279 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

menampilkan hanya beberapa tulisan para tokoh 
PUI, yaitu diantaranya sebagai berikut :   

 
RISALAH INTISAB SEBUAH PENGANTAR20 

 

Oleh : 
 

H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I 21 
Dr.H. Wido Supraha, M.Si 22 

 
 

 
20 Tulisan ini diambil dari buku Risalah Intisab Sebuah 

Pengantar yang disusun oleh H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I 
dengan Dr.H. Wido Supraha, M.Si (diterbitkan di Jakarta 
oleh Dewan Pertimbangan Pusat PUI, Juni 2018), Cetakan 

Pertama, halaman 3-42. 
21 H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I, yang akrab dipanggil Dede 

lahir di Bandung, 20 September 1967 dari pasangan H.M.U 
Zainuddin Qori (almarhum) tokoh PUI dan Eti Dawati. 
Namanya sekarang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertim-
bangan Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) periode 2015-
2020 dan anggota DPR-RI dari PKS sejak periode tahun 
2009-2014, 2014-2019, dan insya Allah kalau tidak ada 
halang melintang ia terpilih kembali menjadi anggota DPR-
RI Periode 2019-2024. Sebelumnya di PUI, ia tercatat sebagai 
Ketua Umum Pemuda PUI DKI Jakarta (1988-1991), Ketua 
Umum Pemuda PUI Pusat (2004-2009) dan Ketua Umum 
DPP PUI (2010-2015). 

22 Dr.H. Wido Supraha, M.Si, adalah Sekretaris Departemen 
Dakwah DPP PUI, saat ini ia bertugas menjadi Dosen Pasca 

Sarjana Universitas Ibnu Kholdun (UIK) Bogor dan Peneliti. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persatuan_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persatuan_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persatuan_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
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BAB 1 
PENGANTAR INTISAB 

 

Persatuan Ummat Islam (PUI) menghadirkan 
‘Intisab’ sebagai ruh pengamalan Islam. Intisab 
secara bahasa bermakna mempertalikan, memper-
hubungkan, mengkerabatkan, mempersaudarakan 
dan mempersenyawakan. Sedangkan secara istilah, 
Intisab memiliki makna semangat untuk meng-
hubungkan, menyatukan dan mempersaudarakan 
di antara manusia atas dasar ikatan Tauhid kepada 
Allah, serta menyelaraskan antara ucapan dan 
perbuatan dalam pengamalan Islam.  

Ruh inilah yang ditawarkan oleh KH. Abdul 
Halim (1887-1967) bin KH. Iskandar beberapa 
lama setelah terpilihnya beliau sebagai Ketua 
Umum PUI di Mu’tamar ke-1 PUI di Majalengka 
(1943) dan semakin dikuatkan pada Muktamar PUI 
ke-3 di Majalengka (1957), meskipun sebelumnya 
gagasan Intisab juga pernah dicetuskan di tahun 
1942 pada peringatan Nuzulul Qur’an yang 
berlangsung di Masjid dekat sungai Citangkurak, 
Majalengka.  

Sangat berbekas di jiwa KH. Abdul Halim, 
masa-masa ketika umat Islam dipaksa penjajah 
Jepang untuk melakukan ‘ikrar sambil berdiri. 
Jepang pada saat itu pernah mewajibkan siswa, 
pelajar, dan karyawan apel pagi dengan membaca 
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ikrar, kemudian kerei berkiblat ke arah Tokyo, 
tempat Kaisar Hiro Hito bersemayam, juga pada 
upacara-upacara lainnya.  

Menghadapi persoalan penjajahan kemusyrik-
an seperti itu, KH. Abdul Halim berijtihad 
melawannya dengan mendeklarasikan kalimat-
kalimat tauhid melalui rangkaian kalimat Intisab, 
sehingga ruh tauhid benar-benar dirasakan 
menjadi ruh Intisab, ruh yang membebaskan umat 
Islam dari ragam bentuk kemusyrikan, dibaca 
sambil berdiri, mengawali setiap kegiatan PUI, agar 
iman selalu terbaharui, dan menghujam dalam 
relung hati. 

Sosok KH. Abdul Halim sebagai penggagas 
ruh Intisab sekaligus telah menjadi teladan tentang 
bagaimana menjadi sosok yang berintisab (al-
Muntasib), sebagaimana terlihat dalam pengamalan 
beliau dalam kehidupannya. Terutama teladan 
beliau dalam berintisab di saat umat Islam sedang 
mengalami banyak pertentangan internal sesama 
umat Islam di satu sisi, dan penjajahan di sisi lain. 
Intisab menjadi obat yang melahirkan cinta 
(mahabbah) yang sejati di antara umat Islam 
sehingga lahir kekuatan melawan segala bentuk 
ketidakadilan di muka bumi. 

PUI bermula dari 2 perhimpunan yaitu: (1) 
Madjlisoel ‘Ilmi yang berdiri di Majalengka tahun 
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1911, berubah menjadi Hajatoel Qoeloeb tahun 
1912, menjadi Perserikatan ‘Oelama (PO) tanggal 21 
Desember 1917 M/7 Rabi’oel Awwal 1336 H, 
kemudian menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI) 
bulan September 1943; (2)Al-Ittihadijatoel Islamiah 
(AII) yang berdiri tanggal 22 Nopember 1931 M/ 13 
Rajab 1350 H di Jakarta selanjutnya berpusat di 
Sukabumi yang kemudian menjadi Persatuan 
Oemmat Islam Indonesia (POII) tanggal 1 Februari 
1944 M/7 Shafar 1363 H. 

Kedua perhimunan tersebut selanjutnya 
mengadakan Fusi di Bogor pada tanggal 5 April 
1952 M/9 Rajab 1371 H menjadi Persatuan Ummat 
Islam (PUI). 

Bagi warga PUI, Intisab adalah pedoman 
dasar, filsafat dasar dan tolak ukur. Intisab menjadi 
rangkaian untaian kalimat bai’at dan kunci dalam 
pengamalan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-
Sunnah dalam organisasi PUI. 

Intisab telah disusun sedemikian rupa 
dengan sistematika yang mencakup 4 (empat) 
bagian:  

1) Penguatan dua kalimat syahadat;  
2) Ketegasan sikap muslim;  
3) Ikrar Janji Setia; dan  
4) Kesiapan Beramal dengan Intisab.  
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Agar keempat bagian ini dapat diamalkan 
dengan mudah oleh warga PUI pada khususnya, 
dan seluruh umat Islam pada umumnya, PUI 
berijtihad untuk mengurai Intisab itu ke dalam 
Delapan Ishlah (Ishlah al-Tsamaniyah).  

Jika Intisab adalah landasan ideologinya, 
Ishlah al-Tsamaniyah adalah landasan operasional-
nya. Delapan Perbaikan dimaksud adalah:  

1) Perbaikan Aqidah (Ishlah al-‘Aqidah);  
2) Perbaikan Ibadah (Ishlah al-‘Ibadah);  
3) Perbaikan Adat Kebiasaan (Ishlah al-Adah);  
4) Perbaikan Pendidikan (Ishlah al-Tarbiyah);  
5) Perbaikan Keluarga (Ishlah al-‘Ailah);  
6) Perbaikan Masyarakat (Ishlah al-Mujtama’);  
7) Perbaikan Ekonomi (Ishlah al-Iqtishad); dan  
8) Perbaikan Umat (Ishlah al-Ummah).  

PUI memilih teks Intisab yang diambil dari 
kutipan syuruth Intisab (syarat keanggotaan) Kitab 
Wasiat Emas (al-Washiyyat al-Dzahabiyyat) yang 
disusun pada akhir perang Dunia Pertama (1921) 
oleh pendiri Thariqat Faidliyah yang menggabung-
kan diniyah, shufiyah, ilmiyah dan falsafah. Sosok 
pendiri dimaksud adalah Syaikh Mahmud Abu al-
Faidl al-Manufi, da’i Mesir yang lahir setelah 
Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, 
sebelum Hasan al-Banna. 
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Teks ini diformulasikan kembali oleh KH. 
Abdul Halim sedemikian rupa bersama para kyai 
lain seperti KH. Yasin Basyuni, KH. Ahmad 
Nawawi, KH. Djunaid Mansur, dan KH. Abdul 
Wahab, diperkaya dengan rujukan otoritatif 
lainnya, dan menambahkan kalimat basmalah, dan 
syahadat. Oleh karenanya, Intisab menjadi bagian 
dari upaya merealisasikan usaha PUI sebagaimana 
amanat Anggaran Dasar PUI Pasal 5 ayat 1 yang 
disahkan dalam Musyawarah/Sidang Majelis 
Syura tanggal 07 Rabiul Awal 1436 H atau 29 
Desember 2014 M di Kota Bandung, Jawa Barat: 
“Membina dan mengembangkan ajaran Islam 
menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah 
yang tepat dan benar …”. 

PUI menjadikan pembacaan Intisab secara 
terpimpin sembari berdiri dalam mengawali setiap 
majelisnya sebagai ciri khas jam’iyyah PUI. 
Tentunya, belum menjadi warga PUI sejati jika 
telah merasa menunaikan tugas jam’iyyah PUI 
hanya karena telah melafazhkannya semata secara 
seremonial dalam forum-forum PUI. Intisab harus 
menghadirkan kondisi bertautnya antara kalimat 
dengan amaliyah dari seluruh warga PUI, didasar-
kan pemahaman yang mendalam, sehingga menja-
di landasan evaluasi diri. 

Untaian Intisab yang diawali basmalah dan 
diakhiri dengan takbir ini telah menjadi sumber 
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energi utama warga PUI dalam mempersatukan 
dan mempersaudarakan umat Islam sehingga 
dapat tampil memberikan kontribusi positif 
hingga di kancah dunia internasional. Seluruh 
perbedaan yang bersifat percabangan di antara 
warga PUI dianggap sebagai bagian dari 
kekayaan intelektual. Hal ini akan menguatkan 
peran PUI sebagai jam’iyah amaliah dalam 
menggapai mardhatillah, bergerak melahirkan 
amal-amal terbaik bersama-sama dalam meraih 
ridho Ilahi. 

BAB 2 
Internalisasi Nilai-Nilai INTISAB 

Kebiasaan membaca bait Intisab di awal 
setiap pertemuan resmi PUI adalah kebiasaan yang 
baik dengan tujuan agar teks doktrin Intisab 

tersebut meresap ke dalam jiwa. Kebiasaan ini akan 
selalu menyegarkan kembali hafalan setiap untaian 
kalimatnya dalam akal dan jiwa warga PUI, 
sekaligus membangun kesadaran dirinya untuk 
senantiasa memelihara motivasi dalam melahirkan 
amal-amal besar dalam kehidupannya sebagai 
warga PUI. Ini awal yang baik dalam proses 
internalisasi nilai Intisab. 

Program berikutnya adalah menginternalisa-
sikan nilai Intisab ke dalam seluruh masyarakat 
melalui proses ta’rif, takwin, dan tanfidz. Tahapan 
ini harus dilalui secara alamiah dan tertib atau 
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bertahap sehingga nilai-nilai Intisab betul-betul 
tergambar dalam keseharian warga PUI. Penjelasan 
atas ketiga proses tersebut sebagai berikut: 

▪ Proses pengenalan (ta’rif) dilakukan dengan 
sosialisasi Intisab melalui ragam media yang 
beragam jumlahnya seperti tabligh akbir, 
seminar-seminar dan lain-lain yang dilakukan 
oleh kelompok-kelompok amal yang dibentuk. 
PUI tidak membatasi media sosialisasinya, 
justru mendorong teroptimalisasikannya selu-
ruh media, termasuk media online yang semakin 
berkembang variasinya. 
 

▪ Proses pembentukan (takwin) dilakukan dengan 
memilih sosok-sosok terbaik dari hasil proses 
ta’rif. Setiap muslim yang siap menjadi kader 
PUI dididik agar mampu mengemban amanah 
yang lebih berat dan tugas yang lebih khusus 
dalam merealisasikan Intisab.  
 

▪ Proses pengamalan (tanfidz) dilakukan dengan 
penugasan-penugasan amaliah yang berkesi-
nambungan dari turunan Intisab kepada sosok-
sosok terpilih dalam bentuk penugasan 
individu atau kelompok. Proses ini berusaha 
menginternalisasikan Intisab dalam bentuk 
amal nyata, sehingga terjadi peningkatan 
pemaha-man Intisab yang semakin kokoh 
dalam amal jama’i di PUI. 
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Implementasi metode takwin dibangun 
melalui pengelompokan sesuai kesamaan-
kesamaan yang sama di antara mereka sesuai 
dengan Panduan Kaderisasi PUI (Lampiran 3). 
Adapun sarana-sarana utama yang dimaksud 
terdiri dari:  

1. Training Intisab 
2. Ta’lim Ishlah 
3. Training Mushlih 
4. Malam Ukhuwah 
5. Kemah Pandu Intisab 

Di samping itu, dalam proses takwin 
didukung dengan sarana-sarana tambahan yang 
terdiri dari: 

1. Training Kepemimpinan 
2. Training Enterpreneurship 
3. Wisata Alam 
4. Olahraga 
5. Kegiatan Sosial 
6. Seminar 

Keseluruhan proses internalisasi nilai Intisab 
ditegakkan di atas prinsip-prinsip Ahlussunah wal 
Jama’ah yang telah diwariskan oleh Rasulullah 
SAW dan para sahabat beliau yang mulia. Realitas 
perjalanan sejarah ilmu tidak memberikan pilihan 
kepada umat Islam kecuali berintisab melalui jalan 
para ulama madzhab mudawwan (madzhab yang 
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masih terus tumbuh dan berkembang) yang tersisa 
4 (empat) dari 13 (tiga belas) madzhab yang pernah 
ada: Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, 
khususnya di bidang pengamalan Islam.  

Di bidang Aqidah, Ahlussunah wal Jama’ah 
merujuk kepada madzhab Imam Asy’ari, Maturidi 
dan Ahlul Atsar. Adapun di bidang tasawuf di 
antara ulama rujukan utama adalah Al-Ghazali dan 
Al-Qusyairi. Dalam konteks ini, warga PUI sudah 
sepantasnya menjadi muqallid dan muttabi’ kepada 
pendapat para ulama Aswaja dalam berintisab, 
selain karena posisi mujtahid muthlaq diyakini telah 
tertutup dewasa ini. 

Dengan demikian, Intisab PUI diharapkan 
dapat melahirkan warga PUI yang siap merealisasi-
kan janji setianya. Berkumpulnya warga PUI 
dengan kesiapan menegakkan janji setianya akan 
melahirkan organisasi PUI sebagai pergerakan 
yang siap memperbaiki persoalan umat dengan 
amalnya. Amal PUI dilaksanakan dengan memper-
hatikan 6 (enam) unsur amal yang utama :  

1. Daerah Amal, yakni dunia yang sejatinya harus 
diusahakan agar melahirkan kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi umat Islam. 

2. Amal Shalih, yakni amal yang menjadi sumber 
manfaat dan maslahat bagi alam dan orang lain, 
menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan 
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bagi alam dan orang lain. Oleh karenanya, amal 
shalih harus terhindar dari noda-noda amal, 
penyakit amal yang keluar dari perut orang 
amal sendiri, seperti riya, ‘ujub, takabur, hasud, 
dendam, dan sejenisnya yang sifatnya tercela di 
dalam hati (madzmumah fi al-qulub). 

3. Orang Amal, yakni orang amal shalih yang 
memiliki karakter al-Ishlah (berkehendak keras 
untuk mengubah sesuatu yang buruk hari ini 
agar hari esok lebih baik), karakter ash-Shilah 
(baik diri dan kepribadiannya dengan pensuci-
an jiwa), dan karakter ash-Shuluh (membangun 
dan memperbaiki orang lain). Dengan ketiga 
karakter ini, ditargetkan seluruh warga PUI 
menjadi orang-orang shalihun dan mushlihun. 

4. Jalan Amal, yakni Subul as-Salam, yakni Ishlah al-
Tsamaniyah yang ditempuh dengan berjama’ah, 
dengan petunjuk Nurun wa Kitabun Mubin. 

5. Pelaksanaan Amal, yakni pelaksanaan amal 
shalih yang lebih baik (ahsanu ‘amala), dilakukan 
dengan pola piker yang baik dalam pengertian 
berkhittah, berprogram, dan direncanakan 
(ahsanuhum ‘aqlan). Pelaksanaan ini kemudian 
juga dilakukan dengan lebih aman dari apa-apa 
yang menjadi tantangan, rintangan dan 
ancaman amal shalih (arwa’uhum ‘an 
maharimallah), serta sepi ing pamrih rame ing gawe, 
dilakukan dengan mendahulukan ketaatan 
kepada Allah, mendahulukan orang lain, 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 290 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

mendahulukan aqidah da ripada selainnya 
(asbaquhum fi tha’atillahi). 

6. Kekuatan Amal, yakni beramal shalih dengan 
kekuatan materi (quwwah al-maddiyah), kekuatan 
batin (quwwah al-ma’nawiyah), dan kekuatan 
yang mampu mengalahkan musuh-musuh 
amal (quwwah al-hazimah). 

 
BAB 3 

Amaliyah INTISAB 

Prinsip Pertama: 
Allah Tujuan Pengabdian Kami 

(Allahu Ghayatuna) 

Warga PUI wajib memulai amalnya dngan 
menghadirkan niat bahwa ghayah atau tujuan 
paling akhir dari seluruh pengabdian yang 
dilakukannya hanyalah diperuntukkan semata 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Prinsip Allahu 
Ghayatuna ini merupakan kalimat penekanan 
(ta’kid) dari syahadatain. Manfaat Intisab dalam hal 
ini mendekatkan diri (taqarrub) dari seluruh warga 
PUI kepada dzat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  

Ghayah dapat dimaknai dengan sasaran 
(ghardun), tujuan (bughyatun), tempat tujuan paling 
akhir (muntaha), dan tempat tujuan yang paling 
jauh (aqsha). Untuk mencapai tujuan paling akhir 
tersebut hendaknya terlebih dahulu mencapai 
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setiap tujuan antara (hadaf) secara bertahap, 
dimulai dari membentuk pribadi muslim (takwin al-
fard al-muslim), membangun keluarga muslim 
(takwin al-usrah al-muslimah), menghadirkan 
masyarakat Islami (takwin al-mujtama’ al-islami), 
bahkan hingga mewujudkan dunia yang bernuansa 
Islami (takwin al-‘alam al-Islami), sebagaimana 
termaktub dalam Anggaran Dasar PUI Pasal 4 
bahwa: “Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya 
pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan 
peradaban yang diridhai Allah Subhanahu wa 
Ta’ala.” 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak dapat kita 
lihat secara zhahir, namun telah tumbuh keyakinan 
yang begitu kuat bahwa Allah Maha Melihat 
seluruh perbuatan kita. Tugas kita dengan 
demikian hanyalah mendekat kepada-Nya dengan 
apa saja yang membuat-Nya meridhai kita. 
Ridhallahi Ghayatuna, Meraih Ridha Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala adalah Tujuan Pengabdian 
Kami. Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah 
meridhai kita, apapun yang kita minta kepada-Nya 
akan diberikan-Nya dengan cara yang paling baik 
untuk kita, dan kehidupan ini akan menjadi mudah 
bagi kita. Oleh karenanya, warga PUI wajib 
menghadirkan sarana-sarana untuk mendekatkan 
diri kepada-Nya sebagaimana perintah Allah SWT 
dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 35: 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َواب أتَ ُغوا إِلَيأِه الأَوِسيَلَة 
ِلُحونَ   ۞َوَجاِهُدواِف َسِبيِلِه َلَعلَُّكمأ تُ فأ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-
Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat keberuntungan.” 

Di antara sarana yang utama itu adalah 
beriman, shalat, puasa, sedekah, haji dan umrah, 
jihad atau persiapan jihad, membaca Al-Qur’an, 
Asma al-Huna, dzikir, shalawat dan istighfar, 
mendo’akan diri dan kaum mukminin, mengerja-
kan seluruh bentuk kebaikan dan meninggalkan 
seluruh keburukan dalam rangka ketaatan kepada 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Seluruh sarana itu 
hendaknya dikerjakan semaksimal mungkin atau 
sekuat kemampuan, memberikan yang terbaik 
untuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Allah Ghayatuna menjadi prinsip Intisab yang 
utama karena siapapun yang menjalankannya akan 
memiliki arah hidup yang jelas yakni hanya 
mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata, 
bukan ridha manusia baik pasangan hidup, 
organisasi atau penguasa. Ia pun mengetahui jalan 
untuk kembali jika sempat tersimpangkan dari 
jalan yang lurus. Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
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satu-satunya tujuan dalam seluruh amal kita, maka 
Ia pun akan memberikan dunia, sebaliknya jika 
dunia yang menjadi tujuan kita, maka akhirat tidak 
akan diberikan-Nya. Prinsip ini akan menjadikan 
warga PUI tahan uji, tidak banyak mengeluh, tidak 
cepat lelah, dan sukarela bekerja bersama-sama, 
sebaliknya ia sentiasa dalam keberanian, semangat 
tinggi dan ketenangan dalam menjalani apa yang 
akan membuat Allah  Subhanahu Wa Ta’ala ridha 
kepadanya. 

Prinsip Kedua: 
Ikhlas Dasar Pengabdian Kami 

(Al-Ikhlasu Mabdauna) 

Warga PUI wajib melakukan amal-amalnya di 
atas dasar pancang keikhlasan. Al-Ikhlasu Mabdauna 
telah menjadi kalimat penekanan tambahan (ta’kid) 
dari syahadatain, Ikhlas Dasar Pengabdian Kami. 
Ikhlas menjadi titik awal atau dasar (mabda’) 
perbuatan, dan hal ini dikenal dengan al-ikhlashu 
mabdauna. Jika Allahu Ghayatuna adalah tujuan, 
maka al-ikhlashu mabdauna adalah prinsipnya, 
terdapat korelasi kuat antara dasar dan tujuan, dan 
konsep ini banyak diulang di dalam Al-Qur’an. 
Keduanya menjadi dasar pemikiran (fikri) dan 
spiritual (ruhiyah). 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam 
Surat Al-Baqarah [2] ayat 156: 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 294 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

ُهمأ ُمِصيَبة  قَاُلوا إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَيأِه  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت أ
 ۞رَاِجُعونَ 

 “(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 
mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi 
raaji’uun”. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman dalam 
Surat At-Taubah [9] ayat 109: 

َوان   َوىَٰ ِمَن اللَِّه َوِرضأ َيانَُه َعَلىَٰ تَ قأ أََفَمنأ َأسََّس بُ ن أ
َيانَُه َعَلىَٰ َشَفا ُجُرف  َهار   ر  أَمأ َمنأ َأسََّس بُ ن أ َخي أ

ِدي اَل  َواللَّهُ  ۖ   فَان أَهاَر ِبِه ِف نَاِر َجَهنَّمَ   الأَقوأمَ  يَ هأ
 ۞ِمْيَ الظَّالِ 

 “Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya 
di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu 
yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan 
bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu 
bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke 
dalam neraka Jahannam. Dan Allah tiak memberikan 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” 

Ikhlas berasal dari kata khalasha yang berarti 
bersih (tidak bercampur dengan yang lain). Pada 
praktiknya, hendaknya dalam segala bentuk 
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ibadah yang dilakukan tidak menuntut untuk 
disaksikan kecuali berharap disaksikan Allah SWT 
saja. Seluruh gerak bahkan diamnya tidak pernah 
terbersit kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
saja. Kualitas ibadah yang dihadirkan tetap sama, 
baik ketika sendirian atau sedang bersama orang 
banyak. 

Keikhlasan dimaksud ditujukan agar warga 
PUI mampu membersihkan hatinya dari akhlak 
buruk (sayyiah), dan menggantikannya dengan 
akhlak baik (hasanah), dan kemudian meningkatkan 
kualitasnya hingga kepada akhlak karimah, hingga 
kepada akhlak agung (‘azhim). Dengan demikian, 
keikhlasan adalah wasiat Allah SWT sebagai wujud 
implementasi dari tauhid dalam tindakan, menjadi 
salah satu dari syarat diterimanya amal. Hal ini 
akan menguatkan jiwa sehingga merasakan ke-
tenangan dan kedamaian, terbebas dari dengki dan 
hasad, penguasaan syaithan, kesulitan dan duka 
cita, kunci penyelamat dari kegentingan, akhir ke-
hidupan yang baik (husn al-khatimah), kenikmatan 
kubur, keselamatan dari api neraka, hingga 
menjadi penghuni Surga karena mendapatkan 
keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Di antara tahapan meraih keikhlasan dapat 
dimulai dengan selalu berdo’a secara gamblang 
agar diberikan keikhlasan ke dalam hati. Pahami 
seluruh makna dan buah dari keikhlasan dan 
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pahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
Berikutnya, perbanyak membaca riwayat orang-
orang yang penuh keikhlasan, mengingatkan diri 
akan sifat dunia yang fana, mencari sahabat sejati 
dari kalangan yang memiliki keikhlasan, dan 
terbiasa melakukan muhasabah dan mujahadah. 
Hadirkan keinginan kuat untuk tidak memperlihat-
kan amal kepada orang lain, sediakan waktu 
khusus untuk menyendiri, hilangkan harapan akan 
sesuatu yang ada di tangan manusia, takut betul 
akan akhir kehidupan yang buruk (su’ al-khatimah), 
takut betul akan siksa api neraka, dan sangat 
merindui kenikmatan Surga. 

Sosok manusia yang ikhlas biasanya terlihat 
dengan seringnya ia menyalahkan diri sendiri 
daripada orang lain, tidak mudah terkecoh dengan 
pujian manusia, sangat khawatir dengan kepopu-
leran, sangat tamak atas amal yang manfaatnya di-
rasakan orang lain, sangat berbahagia atas pem-
berian Allah SWT atas mukmin yang lain, tidak 
terpengaruh dengan pemberian orang lain, sabar 
atas perjalanan dan perjuangan yang panjang, 
hingga terbiasa menghadirkan amal yang 
terbaik.  
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Prinsip Ketiga: 
Ishlah Jalan Pengabdian Kami 

(al-Ishlah Sabiluna) 

Warga PUI hendaknya menjadikan ishlah 
sebagai jalan hidupnya. Kata ishlah berasal dari 
kata ‘shalaha’ yang berarti beres, baik, to be good. 
Lawan katanya adalah ‘fasada’ yang berarti rusak, 
to decay. Ashlaha berarti memperbaiki, lawan dari 
afsada yang berarti merusak. Jika shalaha bermakna 
terus melakukan kebaikan dan merawat kebaikan 
yang telah ada, maka ashlaha bermakna memper-
baiki sesuatu yang asalnya baik namun menjadi 
rusak, atau memberikan nilai tambah kepada 
sesuatu yang sudah baik jika kemanfaatannya 
bertambah besar. Dengan demikian, ishlah sejalan 
dengan dakwah, yaitu mengubah satu keadaan 
menjadi lebih baik. 

Al-Ishlah Sabiluna bermakna jalan perjuangan 
kami. Hal ini karena kata sabil yang jamaknya subul 
atau asbilah, mengandung arti jalan, the way. Kata 
sabil juga bisa diartikan thariq masluk, jalan yang 
dilalui. Sehingga dapat disempurnakan maknanya 
bahwa jalan perjuangan PUI adalah meneruskan 
pekerjaan yang baik, agar terus berjalan secara 
baik, dan diusahakan untuk terus semakin baik. 
Ishlah bagi PUI telah menjadi program amaliyah, 
seperti yang termaktub dalam Anggaran Rumah 
Tangga PUI Pasal 2 Poin 1 tentang Pedoman 
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Amaliyah yang berbunyi: 

Amaliah Perhimpunan dalam berbagai 
usahanya berpedoman pada Ishlah ats-Tsamaniyah 

( الثمـانية إصــالح ), yakni: 

 Perbaikan `Aqidah إصلح العقيدة .1

ادةبإصلح الع .2  Perbaikan Ibadah 

بيةإصلح التّ  .3  Perbaikan Pendidikan 

 Perbaikan Kehidupan Keluarga إصلح العا ئلة .4

 Perbaikan  Sosial Kemasyarakatan إصلح اجملتمع .5

ادةعالإصلح  .6  Perbaikan Adat Istiadat 

 Perbaikan Perekonomian إصلح اإلقتصاد .7

 Perbaikan Ummat Keseluruhan إصلح اْلمة .8

Mereka yang berjuang melakukan ishlah 
(perbaikan) dan mencegah para pelaku fasad 
(kerusakan), akan dicintai Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala, dan diberkahi umur dan kehidupannya. 

Pekerjaan memperbaiki sesuatu atau 
meningkatkan nilai sesuatu adalah amal atau 
pekerjaan yang sangat baik (khair). Tidak ada 
kebaikan dalam ngariung-nya sebuah organisasi, 
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pembicaraan atau obrolan antara manusia, kecuali 
jika terus menerus membicarakan hal-hal yang 
terkait dengan amar ma’ruf, sedekah, dan ishlah di 
antara manusia, dan karenanya akan mendapatkan 
ganjaran yang sangat besar, diselamatkan dari 
kehancuran, serta syarat diterimanya taubat, 
mendapatkan ketenteraman hati, da mendapatkan 
cinta-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman 
dalam Surat An-Nisa [4] ayat 114: 

َر ِف َكِثي  ِمنأ ََنأَواُهمأ ِإالَّ   َمنأ أََمَر ِبَصَدَقة  أَوأ اَل َخي أ
َ النَّاسِ  َعلأ  َوَمنأ  ۖ  َمعأُروف  َأوأ ِإصأَلح  بَ ْيأ ِلكَ  يَ فأ  ذََٰ

تِيهِ  َفَسوأفَ  اللَّهِ  َمرأَضاتِ  ابأِتَغاءَ  رًا نُ ؤأ  ۞اَعِظيمً  َأجأ

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang 
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 
ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian 
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami 
memberi kepadanya pahala yang besar.” 
 

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Hud [11] 
ayat 117: 
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ِلَك الأُقَرىَٰ ِبظُلأم   ِلُحونَ  َوَماَكاَن رَبَُّك لِيُ هأ ُلَهاُمصأ  َوأَهأ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan 
negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-
orang yang berbuat kebaikan.” 

Prinsip Keempat: 
Cinta Lambang Pengabdian Kami 

(al-Mahabbah Syi’aruna) 

Warga PUI hendaknya menjadikan cinta 
sebagai syiarnya. Hal ini merujuk pada pengertian 
mahabbah yang berasal dari kata hubb (cinta), dan 
syi’ar yang bermakna tanda, alamat, semboyan, 
slogan, motto, password atau sinyal. Generasi yang 
bekerja dengan cintalah yang akan dicintai dan 
dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagaimana 
firmannya dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 54: 

يَن آَمُنوا َمنأ يَ رأَتدَّ ِمنأُكمأ َعنأ ِديِنِه يَا أَي َُّها الَّذِ 
َفَسوأَف يَأأِت اللَُّه ِبَقوأم  َيُِب ُُّهمأ َوَيُِبُّونَُه أَِذلَّة  َعَلى 
ِمِنَْي َأِعزَّة  َعَلى الأَكاِفرِيَن ُُيَاِهُدوَن ِف َسِبيِل  الأُمؤأ

َمَة اَلِئم   ِلكَ  ۖ  اللَِّه َواَل ََيَاُفوَن َلوأ تِيهِ  للَّهِ ا َفضألُ  ذََٰ  يُ ؤأ
 ۞ِليم  عَ  َواِسع   َواللَّهُ  ۖ  اءُ َيشَ  َمنأ 
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“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara 
kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah 
akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai 
mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap 
lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang 
bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad 
dijalan 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.” 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman 
dalam Surat Ali ‘Imran [3] ayat 31: 

ُقلأ ِإنأ ُكنأُتمأ َتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن َُيأِببأُكُم اللَُّه َويَ غأِفرأ 
 ۞َرِحيم   َغُفور   َواللَّهُ  ۖ   ُذنُوَبُكمأ  َلُكمأ 

 “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai 
Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” 

Syiar ini mendorong kita untuk mencintai 
hubungan dengan sesama mukmin, karena 
penghuni Surga hanyalah mereka yang hatinya 
penuh cinta kepada sesamanya, dan karena pokok 
agama Islam bukan hanya hukum, tapi di atas 
hukum ada akhlak, dan di atas akhlak ada cinta. 
Tidak ada kehidupan jika tidak ada cinta, bahkan 
jika cinta telah terkembang maka keadilan dan 
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undang-undang pun tidak lagi dibutuhkan. 

Kecintaan manusia kepada dunia seringkali 
melupakan asas kemanfaatannya. Mencintai sesu-
atu karena keindahan seringkali menjadikan lupa 
akan kegunaannya. Kagum dengan orang kaya 
seringkali melenakan dari Dzat Allah Yang Maha 
Kaya. Mencintai orang yang sering memberikan 
sesuatu kepada kita seringkali membuat kita lupa 
akan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah begitu 
banyak memberi tanpa pernah kita minta. 

Ciri orang yang penuh limpahan cinta dapat 
terlihat dari seringnya ia berdzikir, menyebut, dan 
memuji nama-Nya. Dalam dirinya akan muncul 
semangat pengorbanan (tadhiyyah) sebagaimana 
rasa takut (khauf). Ia akan selalu berada dalam 
kondisi penuh harap (raja’), optimis (mutafa’ilun), 
berpikiran positif, hingga loyalitas (wala’), satu 
kondisi dimana seseorang pasti mencintai apapun 
yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sampai 
titik ini, warga PUI akan mudah memahami 
kenapa Allah Subhanahu Wa Ta’ala mencintai kaum 
muslimin, apa pun kelompoknya, sehingga PUI 
akan selalu berbicara persatuan di atas realitas 
kelompok-kelompok dalam kehidupan. 

Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala  akan 
melahirkan cinta kepada alam semesta. Hal ini 
hadir karena pemahaman yang utuh bahwa alam 
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semesta adalah tanda dan kuasa Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala. Alam diciptakan dengan sangat ter-
perinci, presisi, tepat dan penuh keteraturan, ditun-
dukkan untuk melayani segala hajat hidup 
manusia. Alam terus menerus bertasbih tanpa 
bosan-bosannya kepada-Nya, sehingga jika 
manusia bertasbih, maka alam akan menjadi 
sahabat sejatinya, dan harus dijaga kelestariannya. 
Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan 
melahirkan cinta kepada kehidupan dan kematian. 
Kehidupan dimanfaatkan untuk menunaikan misi 
yang telah ditetapkan, karena hidup bukanlah dosa 
turunan. Adapun kematian adalah waktu yang 
dinantikannya sejak lama, karena itulah saat ia 
bertemu dengan Tuhannya. Saat itu ia akan menuai 
cinta dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas benih-
benih cinta yang telah ditebarkannya selama hidup 
di dunia. 

Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
dengan demikian akan melahirkan cinta kepada 
seluruh umat Islam. Mencintai kaum beriman akan 
dibalas Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan Surga, 
disiapkan kursi-kursi di sekitar ‘Arsy, wajah-wajah 
mereka sebagaimana pakaian mereka bercahaya 
seperti bulan purnama, hati mereka tidak merasa 
khawatir, takut dan menyesal. Padahal mereka 
bukanlah para Nabi dan Syuhada, bahkan para 
Nabi dan Syuhada menginginkan kondisi itu. Hal 
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itu karena mereka saling mencintai karena Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala, berkumpul karena Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala, saling kunjung-mengunjungi 
karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala, saling memberi 
dan tolong-menolong karena Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala. Merekalah yang akan mendapatkan perlin-
dungan di bawah naungan-Nya di hari ketika tidak 
ada naungan kecuali naungan-Nya. 

Cinta kepada manusia yang paling rendah 
dapat dideteksi dengan hilangnya hasad dan 
dengki pada dirinya. Ia pun turut berbahagia sekali 
saat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ia 
menyadari bahwa sifat hasad akan meniadakan 
Tuhan karena dia tidak rela atas keputusan Tuhan 
Yang Maha Esa atas diri saudaranya. Dirinya pun 
mudah memaafkan kekhilafan orang lain, dan lebih 
mudah tasamuh, satu bentuk toleransi dan 
tenggang rasa dengan penuh maaf serta saling 
pengertian. 

Cinta kepada manusia yang paling tinggi 
dapat dideteksi dengan mudahnya ia mendahulu-
kan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan 
diri sendiri (itsar). Jika manusia tidak mampu 
meraih tingkatan yang tertinggi ini, janganlah 
tinggalkan tingkatan yang terendah. Namun 
usahakanlah dalam kehidupan agar mampu 
menapaki tangga cinta yang tertinggi ini. 
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Cinta kepada manusia dapat dihadirkan 
dengan semangat untuk ‘blusukan’. Di antara 
agenda yang dapat dilakukan adalah dengan 
mengucapkan salam damai saat bertemu: Assalamu 
‘alaikum, menghadiri undangan, memberikan 
nasihat saat diminta, do’akan seseorang saat 
bersin, jenguk yang sakit, dan mengantarkan 
jenazah. Di samping itu, ia menjaga dirinya dari 
mengolok-olok, mencela, melabelkan istilah 
buruk, ghibah, dan memanggil dengan gelar yang 
buruk.  
 

BAB 4 
Ishlah al-Tsamaniyah 

(Delapan Konsep Perbaikan) 

PUI menetapkan 8 (delapan) program ishlah 
dalam Intisab PUI, yang dikenal dengan Ishlah al-
Tsamaniyah. Hal tersebut tercantum dalam 
Anggaran Rumah Tangga PUI Pasal 2 yang 
disebutkan sebagai Pedoman Amaliah. Yang berisi: 
Ishlah al-‘Aqidah, Ishlah al-‘Ibadah, Ishlah al-Tarbiyah, 
Ishlah al-‘Ailah, Ishlah al-Mujtama’, Ishlah al-‘Adah, 
Ishlah al-Iqtishad dan Ishlah al-Ummah.  

Program perbaikan kesatu hingga ketiga 
ditujukan pada perbaikan individu (pribadi), 
program perbaikan keempat ditujukan pada per-
baikan keluarga, dan keempat perbaikan terakhir 
ditujukan pada perbaikan masyarakat dan negara.  
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1. Perbaikan Aqidah (Ishlah al-‘Aqidah) 

Warga PUI wajib membebaskan diri dan 
pandangan hidupnya dari ragam bentuk 
kesyirikan, agar menjadi teladan bagi umat Islam 
dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dengan tanpa ada keraguan sedikit pun, dan siap 
berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwanya. 
 

2. Perbaikan Ibadah (Ishlah al-‘Ibadah) 

Warga PUI wajib menjaga seluruh bentuk 
ibadah yang dikerjakannya dari sekecil apapun 
kesalahan. Berusaha semaksimal mungkin agar 
sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Perbaikan 
ibadah ini akan menjadi sangat ringan jika 
memiliki aqidah yang baik, sehingga terlahir 
kegemaran dalam beribadah dengan kualitas yang 
sama saja antara ketika dikerjakan sendiri 
ataupun berjama’ah. 
 

3. Perbaikan Pendidikan (Ishlah al-Tarbiyah) 

Warga PUI diajak membersamai PUI dalam 
menyusun konsep pendidikan yang sejalan dengan 
Islam, memperbaiki praktek pendidikan yang 
melenceng dari tujuan pendidikan Islam, serta 
menciptakan lingkungan dan iklim pendidikan 
yang Islami, dalam rangka menyiapkan generasi 
penerus perjuangan Islam dan kader pemimpin 
yang lebih baik. 
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4. Perbaikan Keluarga (Ishlah al-‘Ailah) 

Warga PUI wajib bersama-sama menciptakan 
keluarga yang tenteram (sakinah), serta penuh cinta 
dan kasih (mawaddah wa rahmah). Terbinanya 
keluarga dengan baik akan sangat menentukan 
hidup dan majunya urusan organisasi, masyarakat, 
bahkan negara. Suami adalah pemimpin di tengah-
tengah keluarganya, dan istri adalah tiang negara/ 
tiang kepemimpinan suaminya. 
 

5. Perbaikan Masyarakat (Ishlah al-Mujtama’) 

Warga PUI harus menjadi pionir dalam 
membentengi masyarakat dari hal-hal negatif 
akibat penetrasi budaya asing serta pesatnya arus 
teknologi informasi. Selain itu semangat tolong-
menolong dalam membina persatuan dan kesatuan 
umat perlu dihadirkan kembali. 
 

6. Perbaikan Adat Istiadat (Ishlah al-‘Adah) 

Warga PUI hendaknya bersungguh-sungguh 
untuk membersihkan adat istiadat maupun kebia-
saan yang mengandung kemusyrikan, kemuba-
dziran dan membawa kemudharatan. Di sisi lain 
warga PUI juga diharapkan dapat mewarnai adat 
kebiasaan tersebut dengan nilai-nilai ilahiah dan 
islamiah.  

Hal tersebut dilakukan dengan tetap 
mempertimbangkan “urf” (adat kebiasan baik) 
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dalam warna-warni kearifan lokal dan budaya 
masyarakat yang diharapkan dapat memperkaya 
nilai-nilai dakwah.  
 

7. Perbaikan Perekonomian (Ishlah al-Iqtishad) 

Warga PUI harus menyadari bahwa ekonomi 
menjadi salah satu komponen penting bangkitnya 
peradaban umat. 

Melalui Ishlah al-Iqtishad, warga PUI dituntut 
untuk senantiasa menunjukkan etos kerja dan 
gairah yang tinggi, profesionalisme, kemandirian 
dan semangat pemberdayaan umat untuk 
menjemput rizki Allah yang luas, dimanapun dan 
apapun profesinya. 

Hal tersebut dilakukan dengan cara yang 
halal dan baik serta berlomba-lomba menjadi 
pribadi yang kaya dan dermawan penuh 
keberkahan, sehingga dapat bahu-membahu 
memperbaiki ekonomi umat sesuai tuntunan 
sunnah Rasulullah yang mulia. 

Termasuk di antaranya adalah semangat 
untuk mandiri berwirausaha dan berupaya meng-
internalisasikan jiwa entrepreneurship sebagai 
bagian dari implementasi sunnah itu sendiri, 
sehingga meminimalisir ketergantungan ekonomi 
pada sistem ekonomi kapitalis yang hanya 
memanfaatkan potensi dan kelemahan umat.  
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Dalam konteks pengelolaan keuangan, warga PUI  
diharapkan dapat arif dan bijaksana dalam 
menggunakannya dengan mempertimbangkan 
efektivitas dan efisienitas, serta mendahulukan 
untuk menyisihkan kewajiban zakat dan 
bersedekah terhadap apa yang didapatkannya 
untuk kemaslahatan umat.  
 

8. Perbaikan Umat Keseluruhan (Ishlah al-Ummah) 

Warga PUI didorong untuk menjadi 
lokomotif dalam perubahan dan pembangunan 
potensi ummat, saling menghormati dan saling 
memberi manfaat, serta hendaknya mengenal 
batas-batas hak dan kewajibannya. 

Selain itu, warga PUI juga didorong untuk 
terus menjalin dan memperbaiki hubungan di 
antara ummat tanpa dibatasi oleh keturunan, 
warna kulit, suku, bangsa, dan sebagainya 
sehingga Islam sebagai Rahmatan lil Alamin dapat 
dirasakan oleh seluruh ummat manusia. 

Delapan program perbaikan (Ishlah al-
Tsamaniyah) di atas menjadi sebuah pedoman 
amaliah dakwah di PUI, dimana semua itu harus 
berdasar pada sebuah keyakinan bahwa iman dan 
ketakwaanlah yang menjadi pondasi utamanya 
sesuai dengan nilai yang terkandung dalam prinsip 
Intisab.  
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Hal tersebut dilakukan dengan harapan Allah 
memberikan keberkahan di setiap langkah perbai-
kan yang diupayakan sesuai firman Allah sebagai 
berikut : 

َنا َعَليأِهمأ بَ رََكات   َل الأُقَرىَٰ آَمُنوا َوات ََّقوأا َلَفَتحأ َوَلوأَأنَّ َأهأ
نَاُهمأ ِبَا  ِمنَ  بُوا فََأَخذأ َرأِض َولََِٰكنأ َكذَّ السََّماِء َواْلأ

ِسُبونَ   ۞َكانُوا َيكأ
 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 
bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 
mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa 
mereka disebabkan perbuatannya”.(QS. al-A’raf [7]: 96) 

Maksud ayat ini adalah, bila manusia beriman 
dalam hati mereka dengan iman yang benar dan 
dibuktikan dengan amal-amal shaleh, serta merea-
lisasikan ketakwaan mereka kepada Allah lahir dan 
batin dengan meninggalkan semua larangan-Nya, 
maka niscaya Allah akan membuka-kan bagi 
mereka pintu-pintu keberkahan di langit dan bumi, 
dengan menurunkan hujan deras yang bermanfaat, 
dan menumbuhkan tanam-tanaman untuk kehi-
dupan mereka dan hewan-hewan ternak mereka.  

Manusia akan hidup dalam kebahagiaan dan 
rezki yang berlimpah, tanpa kepayahan, keletihan 
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maupun penderitaan. Namun, ternyata mereka 
tidak beriman dan bertakwa, sehingga Allah me-
nyiksa mereka karena perbuatan maksiat mereka. 

Karena itu, “orang-orang yang mengusahakan 
perbaikan” (mushlihun) yang sebenarnya di muka 
bumi adalah orang-orang yang menyeru manusia 
kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, 
dengan mengajarkan dan menyebarkan ilmu 
tentang tauhid dan sunnah Rasulullah kepada 
manusia. 

Mereka inilah orang-orang yang menyebab-
kan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi alam 
semesta beserta isinya. Tidak terkecuali hewan-
hewan di daratan maupun lautan ikut merasakan 
kebaikan tersebut, sehingga mereka senantiasa 
mendoakan kebaikan dari Allah untuk orang-
orang tersebut, sebagai ungkapan rasa terima 
kasih kepada mereka dan ucapan syukur kepada 
Allah. 
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INTISAB PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) 
LATAR BELAKANG DAN SEJARAH-NYA23 

Oleh : 

S. WANTA24 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. MUQADIMAH 

Segala puji dan syukur hak Allah Rabbil 
’Alamin. Semoga salam dan rahmat senantiasa 
dikaruniakan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. 
yang akhlak pribadinya seisi Al-Quranil Mubin, 
pembawa dan petunjuk kepada ummatnya ke 
Shirathal-Mustaqim. Tidak lupa pula semoga salam 
dan rahmat dilimpahkan juga kepada keluarga, 
para Sahabat Nabi dan orang-orang yang patuh 
taat ikut mengembangkan Ad-Din. 

Setelah menerima permohonan Pengurus 
Besar PUI dengan suratnya tertanggal 26 Sya’ban 
1410 atau 24 Maret 1990 nomor A-103/PB-Sek/ 

 
23 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 3-19. 

24 H.S. Wanta (alm), lahir di Jatiwangi, Majalengka, 24 April 
1924. Anggota Dewan Penasehat PP PUI 2004-2009. 
Karyanya tentang ke-PUI-an menjadi rujukan penting bagi 

siswa-siswi di sekolah-sekolah PUI. 
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VIII/90 tentang Mudzakarah/Seminar Intisab yang 
maksudnya agar saya dapat menyusun sebuah 
makalah yang akan disampaikan dalam Seminar 
tersebut dengan tema: “Intisab, Latar Belakang dan 
Sejarahnya,” maka saya nyatakan sendiri sam’an wa 
tha’atan. Sekalipun tugas itu tidak sepadan dengan 
kemampuan diri saya untuk menjadi seorang 
penyaji dalam sebuh forum ilmiah seperti Seminar 
ini, sebab saya tidak mempunyai reputasi ilmu dan 
disiplin apa-apa. Tapi terdorong hasrat ingin ikut 
berpartisipasi, saya akan menguraikan apa yang 
saya bisa.  

Penjelasan tentang Intisab ini tidak bisa lepas 
dari variabel sosial dan situasi yang bertitik tolak 
dari sosok yang ditokohkan, ditauladani dan 
digandrungi, yang juga ikut mewarnai gerakan 
perjuangan dan jama’ah PUI. Jadi, bisa dikatakan, 
ini merupakan cara penguraian menurut empirique 
(Peter Hagul, 1983, Majalah Widya Bhawana Th. 
IV/30-39, Sebelas Maret University Press). Yang 
dimaksud dengan seseorang yang ditokohkan oleh 
warga dan keluarga besar PUI adalah KH. Abdul 
Halim Iskandar. Ia bersama para sahabatnya al-
muqarrabin adalah pencetus ide dalam merumuskan 
kata-kata Intisab seperti yang dibakukan sekarang. 

Selain itu, sumber data yang otentik dan 
samawi yang dijadikan dasar penguraian, yaitu: 
Al-Qur’an, al-Akhbar (Sunnah) dan al-Atsar. 
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Karena Al-Qur’an selain sinar ilmu dan hikmat 
juga mengacu merupakan acuan sejarah dan 
kodifikasi hukum-hukum sosial.  

Sejauh mana yang bisa saya capai dengan 
dasar substansi dan pokok-pokok pikiran yang 
terangkap di atas, maka saya akan mencoba 
penyusunan sistematika penyajian sebagai berikut:  
(1) Mukadimah, (2) Dasar, (3) Arti Intisab, (4) 
Pribadi sebagai perlambang, (5) Fenomena sosial 
sebagai kausa prima sejarah, (6) Kesimpulan, dan 
(7) Khatimah. 

Sehubungan dengan terbatasnya kesempatan 
saya dalam penyusunan makalah ini,  mungkin di 
dalam uraian ini terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu lebih dahulu saya minta maaf 
sebesar-besarnya. 

 
2. DASAR 

Wawasan ilmu yang bertitik pandang wahyu 
ilahi tidak akan membawa ke alur emosional dan 
langkah yang sia-sia. Maka dasar yang saya 
utamakan adalah: Al-Qur’an, al-Akhbar as-
Shahihah dan Atsar yang relevan dengan hal-hal 
yang akan diuraikan. 
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a. Al-Qur’an 

َهَذا األُقرأَءاِن ِمنأ ُكلِّ  َِف  َوَلَقدأ َضَرب أَنا لِلنَّاسِ  ❖
 َمَثل  لََّعلَُّهمأ يَ َتذَكَُّروأَن  

َسنَ  ََنأُن نَ ُقصُّ َعَليأكَ  ❖ الأَقَصِص ِبَا   َأحأ
َنا  إِلَيأَك َهذَا الأُقرأَءاَن َوِإنأ ُكنأَت ِمنأ  َأوأَحي أ

 َ  قَ بأِلِه, َلِمَن الأَغِفِلْيأ
َلمِ  أََفَمنأ  ❖ رَُه, ِلْلأِسأ  فَ ُهَو َعَلى َشرََح  اللَُّه َصدأ

بُ ُهمأ مِّنأ  فَ َويأل  لِّلأَقِسَيةِ  نُور  مِّن رَّبِِّه, قُ ُلوأ
لَِئَك َِف َضَلل  مُِّبْيأ       ِر اللَِّه أُوأ  ذِكأ

ِ َيَديأِه َوَمنأ َخلأِفِه,   ❖ َلُه, ُمَعقَِّبت  مِّنأ بَ ْيأ
نَُه, رِاللَّهِ  ََيأَفظُوأ ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر َما  ِمنأ أَمأ

أَرَاَد   َوِإَذا َما بِأَن أُفِسِهمأ  َقوأم  َحَّتَّ يُ َغي ُِّروأابِ 
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َوَما ََلُمأ مِّنأ ُد  َفَل َمَردَّ َلُه, ُسوأءًا ِبَقوأمِ  اللَّهُ 
 ِمن َوال   ونِِه,

َمَة  يُ ؤأِتى ❖ كأ َمَة َمن َيَشاُء َوَمن يُ ؤأَت اْلِأ كأ اْلِأ
ُر إِ  ًرا  َوَما يَذَّكَّ ًرا َكِثي أ ُلوا فَ َقدأ أُوَتى َخي أ الَّ أُوأ

َلأَببِ    اْلأ

b. Akhbar dan Atsar 

َمنأ رَاَء ِمنأُكمأ ُمنأَكًرا فَ لأيُ َغي ُِّر بَِيِدِه فَِانأ َلَأ  ❖
َتِطُع فَِبَقلأِبِه  َتِطعأ فَِبِلَسانِِه فَِانأ َلَأ َيسأ َيسأ

َاِن  َعُف االأِْيأ )رواه اْحد ومسلم واِب َوَذِلَك َاضأ
 داود والتمذى والنساء وابن ماجه عن ابن سعيد(.

ِسنأ َعاِقَبتَ نَ  ❖ ا َِف اأالُُموأِر ُكلََّها اَللَُّهَم َاحأ
َِخرَِة,  ن أَيا َوَعَذاَب االأ َوَاِجرأنَا ِمنأ ِخزأِى الدُّ

 )رواه اْحد وابن حيان واْلاكم عن بسربن ارطاة(.
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َها َعَذاب   ❖ َمة  لَيأَس َعَلي أ اُمََِّّت َهِذِه اُمَّة  َمرأَحوأ
ن أَيا اَلأِفََتُ  َا َعَذاَب أَها َِف الدُّ َِخرَِة ِاَّنَّ     َِف االأ

)رواه ابو دواد والكرباِن  َوالأزَّاَلزُِل َوالأَقَتُل َوالأَبلَياَ 
 واْلاكم والبيهقى عن اِب موسى(.

َها  ❖ َمة  َمغأُفوأر ََلَا ُمَتاب  َعَلي أ اُمََِّّت اُمَّة  َمرأُحوأ
 )رواه اْلاكم عن ابس(

ِسى بَِيِدِه لََيأأُمُرَن بِالأَمعأُروأِف  ❖ َوالَِّذى نَ فأ
َهوأنَ  لَيُ وأِشُكنَّ الّله اَنأ َولَيَ ن أ  َعِن الأُمنأَكِر اَوأ

َعَث َعَليأُكمأ ِعَقابًا ِمنأهُ  ُعوأنَُه    ُثَّ  يَ ب أ َتدأ
َتَجاُب َلُكمأ   )رواه التمدى عن خديفة(. َفلَُيسأ

َن َهِذِه االَيََة:  ❖ ُرُؤوأ يَااَي َُّها النَّاُس اِنَُّكمأ تَ قأ
مأ اَن أُفَسُكمأ الَِّذيأَن اََمنُ وأا َعَليأكُ  يَااَي َُّها

َتَدي أُتمأ. َوِاِنِّ  الََيُضرُُّكمأ َمنأ َضلَّ ِاَذا اهأ
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عأُت َرُسوأل الّله يَ ُقوأُل: ِانَّ النَّاَس ِاَذا    َسَِ
رَاَوأا الظَّاَِلَ فَ َلمأ يَأأُخُدوأا َعَلى َيَديأِه اَوأَشَك 

)رواه ابوداود َانأ يَ ُعمَُّهمأ الّله ِبِعَقاب  ِمنأُه 
 نساء عن اِب بكر(.والتمذى وال

قالت عائشة َف جمامع  الأُقرأانَ  َكاَن ُخُلُقهُ  ❖
 خلق النىب صلعم.

َمعأرَِفًة     َوَمنأ َخاَلَطهُ  َهابَّهُ  َبِدي أَهةً  َمنأ رَاَهُ  ❖
 ) قال على َف وصف شخصية النىب(.َاَحبَُّه 

Walaupun tidak saya terjemahkan dalil-dalil 
naqli itu, namun saya yakin semuanya dapat 
dimafhumi. Dalil-dalil naqli tersebut menjadi 
prinsip yang mempilari latar belakang atau kutub 
pengkajian Intisab dengan keterkaitannya dengan 
pola hidup, sikap kita dan pada sektor-sektor 
kehidupan lainnya. 

Sudah wajarlah bagi seseorang yang 
berintisab memegang prinsip dan dasar keyakinan 
dari dalil-dalil itu sebagai titik tolak dan tempat 
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beranjak untuk berfikir, berbudaya dan berperilaku 
lainnya. Sehingga hidupnya bisa bersinar di 
tengah-tengah kehidupan dan percaturan bangsa 
dan negara dalam segala sektor. 

 
3. ARTI INTISAB 

Arti kata menurut semantik dan asal 
kejadiannya juga pengertiannya adalah sebagai 
berikut: 

Contoh 1: 

، َنَسَب، ًبا، يَ نأِسب  َبةً  َنسأ  َوِنسأ
=   كذا  ال بالنسبة بالِنسَبة, القَرابة, = الّنَسب

 عليهبالقياس  بالنظر اليه,
القوم ال  تناسب يشاكل, = ُتاثل = تناسبا

 انتسبوا  = أجسامهم
Menunjukkan kelompok = انتسب الرجل = أظهر نسب 
Menghubungkan kerabat kerukunan نسب        

 

 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 324 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

Contoh 2: 

Menancapkan – memasang = ,ًبا َنَصَب يَ نأِصُب,َنصأ  

Hakim itu mengangkat si fulan َاِكُم ُفلَنًا   َنَصَب اْلأ
Payah = ,َنصأب يَ نأِصُب, َنَصَب                    

َوارأتَ َفَع. اِن أَتَصَب  قَامَ  = َنَصبَ   ُمطَاَوع َ  = اِن أَتَصبَ 
رَهُ  الطَّاِهى=  نصب ِقدأ

*)  Al-Jami’us Shagir, dsb. 

**) Lewis Ma’luf (1908) al-Munjid, Idris Al-
Marbawi (1354 H), Kamus. 

Zaid Husen Al-Hamid (1982), Kamus Al-
Muyassar. 
 

Contoh 3: 

ِن = اَلأِعَباُد الَِّذيأَن َيُِب ُُّهُم الّله  ❖ ِعَباُد الرَّْحأ
َن بِااِلنأِتَساِب اِلَيأِه ُهُم الَِّذيأَن  َوُهمأ َجِدي أُروأ
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َنة  َوِو  َْيأُشوأَن َعَلى ااَلرأِض َِف ِلْيأ  َوَسِكي أ
 سورة الفرقان( -)صفوة التفاسر  قَار  اخل

َراءَ  اِيَّاُكمأ  قال رسول الل: ❖ َمِن,  َوَخضأ الدِّ
َمِن؟ َفِقيأَل: َراَء الدِّ اَلأَمرأأَُة  قَاَل: َوَما َخضأ

َناُء   َِف   الأَمنأِبِت   السُّوأِء. سأ  اْلَأ
ُت اَعأَِن ِبِه  ِمَن الن َِّعمِ  َفهَذا اَيأًضا ❖ َوَلسأ

ن أَيا َبِل  ااِلنأِتَساُب ِاَل الظُُّلَمِة َواَرأبَاِب الدُّ
ِل اللَّه َصلَّى االّنأِتَساُب ِاَل  َشَجرَِة َرُسوأ

ِة األُعَلَماِء َوِإَل الصَّا  َعَليأِه  َوَسلََّم ِوِإَل أَئمَّ
 َ َ  َواْلَب أرَارِ  ِْلِْيأ ْيأ والأَعَمِل      بِالأِعلأمِ  الأُمتَ َوَسِِّ

 )إحياء   علوم   الدين(
Melalui kata demi kata dan kalimat yang di 

contohkan di atas, kita dapat mengambil penger-
tian, bahwa Intisab itu diartikan menurut bahasa 
dari kata-kata: memperhubungkan, mem-
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pertalikan, mengkerabatkan, mempersaudarakan, 
mempersenyawakan, mana yang akan dibakukan 
secara seragam dan sah. 

Intisab tentu juga punya arti istilah. Kata-kata 
‘istilah’ sendiri, seperti yang dijelaskan adalam 
kamus, bahwa istilah atau term itu: “woor of 
uitdrukking, gebruikelijk in ean special vak, van ten 
watenschap, kunst enz atau a word or name or a group 
of words, used ini connection with a spesial subject”. 
(John Kooy (1950), Encyclodie voor iedereen hal. 
1081; J.B. Alter, MA. (1977) English Dictionary, hal. 
339). 

Kalau kita memperhatikan isi Intisab dan cara 
pembacaannya oleh warga “PUI” dan para 
siswa/pelajar yang mengandung 5 rangkum 
ungkapan kata, kita bisa memahami dengan jelas 
pengertian Intisab secara istilah. Seperti tercantum 
dalam naskah (terlampir) yang ditulis oleh tangan 
KH. Junaidi Mansur sendiri, Intisab adalah: 
“Ucapan pernyataan secara pribadi atau jama’ah 
yang mensenyawakan (menisbatkan) ucapannya 
dengan pengamalannya.” Intisab dijadikan kompas 
kehidupan dan pergaulan dalam berjama’ah dan 
berorganisasi secara integral sebagai jati dirinya.  

Apabila hikmat yang terkandung dalam 
prinsip-prinsip Intisab dapat dihayati, dilengkapi 
dengan dalil-dalil naqli dan aqli, maka ia akan 
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semakin tinggi nilai yang memantapkan keyakinan 
kita, menyiapkan mental dan keimanan kita untuk 
mengamalkannya. Ia akan mengokohkan kesetiaan 
loyalitas kita kepada PUI, tetapi bukan mendorong 
kepada ta'asub, fanatisme, chauvinisme. PUI 
meletakkan kepentingan Islam dan ummat di atas 
segala kepentingan. Intisab merupakan indentitas 
dalam pengabdian dan penyerahan diri kepada 
Allah SWT. sepenuh keikhlasan hati. 

Pengamalannya dilakukan dengan cara yang 
baik dan dengan memelihara persatuan dan 
kesatuan. Berlandaskan rasa cinta kasih, persauda-
raan dan senantiasa menutut keridhaan Allah SWT. 
selama pengabdiannya dalam pergaulan di 
kalangan (di tengah-tengah) hamba-hambanya. 
Seperti digambarkan sebagiannya oleh Allah SWT. 
dalam surat At-Taubah 20-22, Al-Furqan 63-76, Al-
Mudatstsir 1-7 dan lain-lainnya. 

 
4. PRIBADI SEBAGAI PERLAMBANG 

Nama yang telah saya singgung dalam 
Mukadimah di atas itulah yang akan saya bicarakan 
dalam fasal ini. Apakah hubungannya Intisab dengan 
pribadi KH. Abdul Halim? Adakah ide-idenya atau 
perilakunya yang melatarbelakangi lahirnya Intisab? 
Apa sebabnya tokoh KH. Abdul Halim dijadikan 
pribadi yang diperlambangkan? Saya akan mencoba 
menguraikannya, sekalipun secara singkat. 
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KH. Abdul Halim (1887-1962) bin KH. 
Iskandar adalah putera bungsu. Sejak mulai 
menjadi seorang dewasa, ia mengabdikan dirinya 
kepada bangsa dan agama yang diyakininya. 
Banyak ide-idenya yang dituangkan dan dicurah-
kan menjadi kenyataan sampai sekarang. Antara 
lain lahirnya PO (Persyarikatan Oelama 1914-1942), 
kemudian menjadi PUI (Perikatan Ummat Islam 
1943-1952) dan sejak 5 April 1952 berfusi dengan 
PUII (Persatuan Ummat Islam Indonesia) bernama 
PUI (Persatuan Ummat Islam) sampai sekarang 
sudah bermuktamar delapan kali. 

Kiprahnya di bidang pendidikan, beliau 
mulai dengan berjuang di Madrasah Thalibin li 
Faraididdin (1912), Kweekschool PO Darul Ulum 
(1919), kemudian Pesantren Santi Asromo (1932), 
dan akhirnya Bapermin (Balai Permusyawaratan 
Muslimin) di Majalengka (1954). Semua itu berada 
di bawah pimpinan dan bimbingannya. Ide-idenya 
itu disajikan dalam forum musyawarah, apakah itu 
muktamar namanya atau rapat Pengurus Besar. 

Di bidang politik, ekonomi juga sosial dan 
hubungan luar negeri, kiprah beliau tidak asing 
lagi. Sejak usia muda (25-30 tahun) beliau sudah 
berkecimpung, bahkan ikut memimpin partai 
terbesar di saat itu, SI (Syarikat Islam), bersama-
sama HOS Cokroaminoto (wafat 1934), suatu 
gerakan merakyat dan revolusioner menentang 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 329 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

penjajahan, imperialisme dan kolonialisme. Semua 
itu dilakukannya karena didorong semangat 
mengubah nasib bangsa dan negaranya mencapai 
kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan ummat 
lahir bathin. Beliau pengatur ekonomi di bidang 
perkoperasian dan gerakan kemandirian (zelf help – 
selfhelp – jibun nokotowa, jibun de suru) seperti gerak-
an swadesi di India. Gerakan inilah yang menjadi 
kebanggaan KH. Abdul Halim dengan produksi 
Santi Asromonya. 

Pada waktu Arab saudi yang saat itu 
dipimpin oleh Ibnu Su'ud bersitegang dengan 
Yaman yang dipimpin oleh Imam Yahya, ia turut 
ambil bagian dalam upaya mendamaikan. 
Pertentangan kedua negara Islam itu bisa memicu 
terjadinya pertumpahan darah yang akan 
menganggu atau memporakporandakan tatanan 
sosial ekonomi rakyat yang beragama Islam. Maka 
KH. Abdul Halim segera bertindak untuk 
menghindari bencana itu, dengan mengirim surat 
kepada kepala kedua negara supaya masalah 
mereka dapat diatasi dengan perdamaian atau 
perundingan. Sambutannya cukup baik. Mereka 
menyatakan terima kasih bahwa sebagian dari 
rakyat Indonesia ada yang menanggapi peristiwa 
itu, sambil mengirimkan buku hijau. Peristiwa itu 
terjadi sekitar tahun 1934 di saat PO berkongres XII 
di Cirebon. 
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Di bidang kemiliteran pun beliau tidak mau 
ketinggalan. Sesuai dengan usianya (58), beliau 
ikut menjadi instruktur bagian kerohanian di Pusat 
Latihan Nasional Hizbullah di Cibarusa, Bekasi, 
dan menyusun kegiatan gerilya di saat perang 
kemerdekaan serta ikut menopang terbentuknya 
PETA (Pembela Tanah Air). Saat itu ia menjadi 
anggota Cuo Sangi In, lembaga yang kemudian 
merintis tersusunnya UUD 1945.  

Begitulah gambaran singkat KH. Abdul 
Halim selama hayatnya dalam menancapkan ide-
idenya, dalam berbuat dan bertindak. Sekali pun 
tentu dari kiri kanannya mendapat reaksi, tetapi 
variability dari masyarakat cukup dominan. 
Sehingga perubahan-perubahan dan hasilnya 
terlihat, maupun tidak sepenuh yang dicita-citakan 
tercapai. 

Namun, benarkah KH. Abdul Halim itu 
seorang revolusioner? Menerangkan hal itu 
memerlukan cukup waktu dan akan memakan 
beberapa halaman. Hanya saya akan sekedar 
memberi contoh. Kobaran api, letusan senapan, 
pemeo pemeo: “Hidup Merdeka, Mati Syahid” dan 
sebagainya sehabis Proklamasi Kemerdekaan RI, 
penyusunan Kabinet pertama, pembentukkan 
KNIP dan lembaga negara lainnya, itulah revolusi. 
Sebelum revolusi menyala, tentu sumbu-sumbu 
yang mengandung bara mesti dipersiapkan. Kata 
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KH. Abdul Halim: Untunglah revolusi apabila 
tidak dipimpin dan dipersiapkan oleh insan-insan 
revolusioner. Revolusi adalah perjuangan merebut 
kekuasaan dalam negara (Geige). Dipandang dari 
teori negara dan teori hukum, maka revolusi itu 
dianggapnya penembusan dari legalitas prinsip.  

Selama revolusi belum berhasil, revolusioner 
itu menurut hukum dianggap penjahat, tetapi 
kalau revolusiner telah mendapat kekuasaan dan 
sudah ada legitimasinya, dia mendakwa golongan 
yang digulingkan alias "ancien regime" itu 
penjahat. Akan tetapi dakwa-mendakwa itu bukan 
sifat revolusi, melainkan hal-hal yang mengikuti 
revolusi. Sifatnya yang mutlak yaitu perubahan 
sikap, peribahan langgam, tanda bahwa kebudaya-
an yang lama, adat istiadat yang lama akan 
bertukar dengan segera. Pemerintah yang lama 
digulingkan oleh yang baru, akan tetapi pergantian 
itu hanya terjadi di lapangan politik, sedang 
kejadian-kejadian dilapangan lain, sebagai akibat 
revolusi itu, menjalar-jalar dalam waktu yang lama 
(Adi Negoro (1950), Revolusi dan Kebudayaan, Balai 
Pustaka, Jakarta). Yang benar, pemerintah telah 
mengakui bahwa KH. Abdul Halim adalah perintis 
kemerdekaan, pendobrak dan turut menjadi pembuat 
jembatan emas ke pintu gerbang kemerdekaan RI. 
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Kepribadian (syakhshiyyah) KH. Abdul Halim, 
yang mewarnai perilaku, jiwa, semangat yang 
menjadi latar belakang lahirnya Intisab, 
perilakunya cocok menurut kesimpulan Imam 
Qurthubi (ahli tafsir dan hadits) tentang ibadur-
rahman (QS. Al-Furqan 63-76), yaitu 11 sifat: 1. 
Tawadhu', 2. Hilmu, 3. Tahajud, 4. Khauf (takut 
berbuat maksiat), 5. Meninggalkan israf dan kikir, 
6. Menjauhi kemusyrikan (sirry dan 'alany), 7. Suci 
dari penzinaan dan pembunuhan, 8. Taubat, 9. 
Menjauhi dusta, 10. Menerima nasihat, 11. Mendo'a 
dengan khusu' kepada Allah. Inilah yang menjadi 
pakaian sehari-hari.  

Kegemaran KH. Abdul Halim: 1. Membaca 
dan membeli kitab-kitab, 2. Menjamu tamu siap 
saja yang datang, 3. Memakai buatan sendiri, 4. 
Bersilaturahim, 5. Menulis artikel, makalah 
gagasan, buku dan jurnalistik. Sikap dalam 
pergaulan: Toleran, intim dan familiar, demokratis, 
peka dan tanggap, tidak menyenangi perdebatan, 
tegas, tidak jelimet dan menghargai orang lain. 
Itulah yang saya dapat merasakannya. Pendeknya 
beliau seorang Zahid, Mukhlis, Muslih, Muntasib 
berada di jama'ahnya dan di tengah bangsanya, 
diteladani dan disegani kharismanya.  
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5. FENOMENA SOSIAL, KUASA PRIMA 
SEJARAH 

Dalam pembahasan di atas, telah dijelaskan 
bahwa sejarah lahirnya Intisab, pada hakekatnya 
bara dan apinya sudah berada sebelum 
diproklamasikan. Tiba di stasion kareta Gambir 
dari Bandung atau Cirebon, turunlah KH.A.Halim. 
Dari sana menengok gedung yang berada di 
seberang jalan. Yaitu Curido, tempat debu-debu 
tentara Jepang yang tewas di Medan perang Asia 
Timur Raya (sekarang gereja Imanuel) disimpan. 
Beliau berisyarat dengan tongkatnya: “Itulah 
orang-orang lalu lalang kerei menghormat gedung 
itu, kalau tidak tentara Jepang penjaganya 
menghardik bakero. Tempat kici-kici, pemabokan, 
kempetai-kempetai menganiaya dan menyiksa 
dilihatnya dengan ujung mata. Penderitaan, 
kelaparan, busung lapar, mati tidak bisa memakai 
kain kapan, susah mencari sandang-pangan 
melanda rakyat kebanyakan. Semuanya itu 
menyakitkan dan menyayat hati orang yang 
berbudi. Para siswa, pelajar dan karyawan apel 
pagi dengan membaca ikrar, kemudian kerei 
berkiblat ke arah Tokyo, tempat Kaisar Hiro Hito 
bersemayam atau pada upacara-upacara lainnya. 

Tambah lagi inflasi uang Jepang bukan main, 
kereta api penuh sesak sampai ke atap-atap, 
penumpangnya banyak pedagang-pedagang catut 
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yang menyelundupkan barang dagangan dari satu 
kota ke kota lain. Polisi ekonomi bersekongkol 
dengan pedagang, harga-harga membumbung 
tinggi. Banyak pengemis urban di kota-kota. Yang 
sudah tidak tahan mati dipinggir jalan. Yang masih 
hidup kakinya bengkak-bengkak dimakan honge-
roedeem. 

Tidak tahan menahan kepiluan hatinya, 
KH.A.Halim apabila berceramah di depan orang 
banyak, supaya mempunyai perasaan cinta kasih 
mempergunakan bahasa Kawi dari pesan dan 
Ramadhan Ranggawarsita dan Jayabaya, tekanan 
terakhir “sun titip mesjid lan wong miskin”. 
Kadang-kadang beliau menggebrag meja mimbar 
menyadarkan orang yang membantu hatinya. 
Tidak risau kepada keadaan, tidak stimulan kepada 
fenomena sosial yang begitu dahsyatnya. Dalam 
obrolan beliau mengemukakan anekdot tentang 
kemelaratan rakyat jelata yang semakin memuncak 
dan menyadarkan pemimpin-pemimpin yang 
formal fungsional. 

Timbul lagi pemberontidakan fisik di 
Singaparna, dekat Tasikmalaya dan Kamplongan 
di Indramayu. Pemuda-pemuda PETA di Blitar, 
Jawa Timur di pimpin oleh Supriadi keluar dari 
Daidan dengan bersenjata lengkap menyerang 
tangsi-tangsi tentara Jepang dan markas-markas 
kenpetai. Itu semua terjadi dengan menggelora, 
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karena "mankind" – the human race – mereka peka 
dan tangap kepada kemelaratan rakyat banyak. 

Tepatkah itu apa yang dimaksud dengan 
Notwendigkeit? pada saat-saat seperti itu PUI 
(Perikatan Ummat Islam) mengadakan Mu'tamar-
nya yang ke I di Majalengka (1943) dan dapat 
memilih Pengurus Besar yang dipimpin oleh 
KH.A.Halim, sebagai Ketua Umum. Setelah itu 
gencarlah siaran-siaran radio yang bisa tertangkap 
bahwa tentara Amerika di bawah pimpinan Mac 
Arthur dan jendral lainnya memukul mundur 
tentara Jepang dikepulauan Pasipik dengan 
pengerahan pesawat-pesawat B.29 akhirnya pada 
tanggal 20 Oktober 1944 armadanya dapat 
menguasai teluk Lyte di Filipina. Dalam suasana 
tanah air dan internasional, maka Pengurus Besar 
PUI menerima ide KH.A.Halim tentang Intisab. 
Dengan melalui pembicaraan yang matang dapat 
dirumuskan dan ditetapkan, kemudian diumum-
kan kepada Madrasah/sekolah PUI sebagai 
pengganti ikrar model Jepang dan dipakai juga 
dalam rapat-rapat organisasi. 

Setelah PUI dan PUII berfusi, dalam 
Mu'tamar PUI (Persatuan Ummat Islam) ke III di 
Majalengka (1957) menggemakan kembali Intisab 
itu yang sebelumnya sudah menjadi keputusan 
Pengurus Besar PUI untuk dihidupkan kembali, di 
saat situasi gawat melanda tanah air (S. Wanta 
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(1984),  Cuplikan Peristiwa dalam Perkembangan 
PUI tahun 1911-1975). 
 
6. KESIMPULAN 

 

a. Arti kata Intisab, adalah : 
1) Arti menurut bahasa, ialah: memperhu-

bungkan, mempersenyawakan, mengkera-
batkan. 

2) Intisab menurut istilah ialah: ucapan 
pernyataan atau ikrar secara pribadi atau 
jama'ah untuk mempersenyawakan, mem-
perhubungkan, menisbatkan, ucapan 
dengan pengamalannya. 

3) Lafadz Intisab yang dibakukan sebagai-
mana terlampir. 

4) Intisab dijadikan ukuran ciri jatidiri 
seseorang. 

b. Adapun profil dan penampilan KH.A.Halim 
dijadikan idola sebagai seorang Al-Muntasib 
(berintisab), adalah pantas dan laik. 

c. Apa yang dinamakan latar belakang dan sejarah 
Intisab: 
1) Symptomatik perjuangan kemerdekaan dan 

kebahagiaan bangsa dan tanah air. 
2) Mengangkat dan menyelamatkan aqidah 

ummat Islam. 
3) Memperbaiki tata kehidupan dan mem-

bangkitkan jiwa dan semangat swadaya (self 
help). 
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7. KHATIMAH 

Sungguh saya bersyukur kepada Allah SWT. 
bahwa saya dapat memenuhi tugas pengurus besar 
menyesaikan makalah ini tepat pada waktunya, 
namun saya tidak dapat menerangkan secara luas 
dan memuaskan. 

Walaupun demikian, saya mengharap 
tanggapan dan koreksinya dari para peserta 
seminar yang bijaksana, sekiranya makalah ini 
bermanfaat setelah mendapat penambahan dan 
pengurangan. Dapat dikomunikasikan kepada 
yang lain. Andai kata dalam makalah ini banyak 
kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Yang 
Maha Pengampunan dari siksa-Nya. 

Saya teringat kembali pesan KH. A. Halim: 
"Kami pesankan kepada kalian yang akan 
menjutkan, utamakanlah BUDI PERANGAI 
(AKHLAQ), RAMAH TAMAH dengan sesama 
manusia terlebih-lebih sesama Ummat Islam. 
Demikianlah hendaknya melalui perantaraan PUI 
kita dapat lebih banyak membawa bantuan serta 
faidah bagi peri kehidupan dan penghidupan 
ummat. Tiap-tiap warga PUI kiranya tidak akan 
terlepas dari pada asas serta tujuannya yang 
tersimpul dalam kata-kata INTISAB PUI. Insya 
Allah SWT. bagaimanapun juga derasnya arus 
yang menggoncangkan baiah (masyarakat), kita 
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tidak akan kehilangan pegangan dan dasar tempat 
berpijak”.  

Sekian, Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 

Majalengka, 11 Ramadhan 1410 H 
                       07       April    1990 M 
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INTISAB MAKNA DAN APLIKASINYA25 

Oleh  

H.M. U. Zainuddin Kori26 
 

ّق لُِيظأِهَرُه  َُدى َوِديأِن اْلَأ ُدلّلِه الَِّذى أَرأَسَل َرُسوأَلُه بِاَلأ مأ َاْلَأ
إَِلَه ِإالَّ َعَلى الأِديأِن ُكلِِّه,  وََكَفى بِالّلِه َشِهيأًدا  َهُد أَنأ الَّ َأشأ

َدُه اَلَشرِيأَك َلُه اِق أرَارًاِبِه َوتَ وأِحيأًدا. واشهدان ُممدا  لّله َوحأ
 عبده ورسوله ص.م. تسليما مزيدا.

PENDAHULUAN 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., 
atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah 
dilimpahkan kepada kita. Kita renungi kembali 
suatu kejadian yang besar ialah fusi antara dua 
organisasi sosial pendidikan yang beraqidah 
Islamiyah, yaitu: Persatuan Ummat Islam Indonesia 

 
25 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 23-39. 

26 H.M.U. Zainuddin Kori (alm), lahir di Majalengka, 19 Maret 
1942. Kiprahnya di PUI tidak asing lagi. Mantan Sekjen PB 
PUI. Jabatan terakhir di PUI adalah Anggota Dewan 
Penasehat PP PUI 2004-2009. 
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(PUII) dan Perikatan Ummat Islam (PUI), tanggal 9 
Rajab 1371 Hijriyah atau 5 April 1952 Masehi di 
Bogor. 

Islam sangat menganjurkan untuk selalu 
melakukan evaluasi dan revaluasi, untuk tawashau 
bilhaq wa tawashau bis shabri. Dalam usia perjuangan 
PUI sekitar 40 tahun, hendaknya renungan, 
evaluasi dan mawas diri kita benar-benar penuh 
kedewasaan, kita hendaknya rendah hati, tulus dan 
berjiwa besar untuk sama-sama mengoreksi diri 
kita. Yang kita amati dan koreksi adalah setiap kita, 
sebagai diri pribadi, pimpinan keluarga dan 
organisasi atau masyarakat. Kita koreksi orang-
orang sebelum kita dan kita sekarang. Tetapi akan 
lebih arif apabila lebih mengutamakan untuk 
menghitung perilaku kita, karena sejarah telah 
berlalu, untuk kita pelajari dan sebagai cermin. 
Yang paling penting adalah apa yang harus kamu 
lakukan hari ini dan esok. 

Pedoman dan garis perjuangan telah jelas dan 
tegas, program telah sering disajikan dari masa ke 
masa. Mungkin perangkat manajemen, terutama 
dana yang masih senantiasa menjadi tantangan 
buat kita, bahkan buat perjuangan kaum muslimin. 
Tetapi yang paling dominan adalah faktor 
manusianya, adakah keyakinan atau ruhul jihad 
yang teguh, istiqamah dan teruji. Bahwa hanya 
karena Allah seluruh hidup dan kehidupannya 
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diabdikan, seluruh apa yang dimilikinya hanya 
dipertaruhkan kepada Allah, bukan musiman atau 
karena hal lain. 

Berkenan perubahan zaman dan perkem-
bangan pemikiran manusia, mungkin terjemahan 
dari pedoman dan garis perjuangan dapat 
disesuaikan, agar mudah dipahami, dihayati dan 
diamalkan. Sungguh pun buat sebagian warga PUI 
sudah cukup dipahami dan dihayati, tetapi belum 
sepenuhnya diamalkan karena belum mampu 
nenghadapi tantangan. 

Dengan senantiasa mengharap inayah Allah 
dan kasih-Nya, kita bermohon semoga kita dapat 
istiqamah untuk senantiasa memikirkan dan 
mengupayakan terlaksanya titah Ilahi, meneruskan 
dan mengembangkan perjuangan Persatuan 
Ummat Islam (PUI) di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia yang sedang membangun. Amin. 
 
PENGERTIAN INTISAB 

Fungsi: 
▪ Intisab adalah sebagai pedoman dasar dalam 

beriman. 
▪ Intisab adalah merupakan filsafat dasar dalam 

berpikir dan memecahkan masalah hidup dan 
kehidupan. 
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▪ Intisab adalah merupakan tolok ukur dalam 
menentukan kepribadian dan langkah 
perjuangan. 

▪ Intisab adalah merupakan rangkaian kalimat 
bai’at bagi warga dan pimpinan PUI. 

▪ Intisab adalah merupakan kunci untuk 
mengajak kembali kepada Al-quran dan Sunah. 
 

Sistematika: 
▪ Bagian Pertama: Merupakan syahadatain, 

kesaksian seorang mu’min yaitu: “Asyhadu allaa 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar 
Rassulullah”. “Aku bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan Aku                  bersaksi 
bahwa Muhammad itu adalah Utusan Allah 
SWT.” 

▪ Bagian kedua: Merupakan sikap tegas seorang 
Muslim bahwa: 
– Allahu Ghaayatunaa, Allah adalah tujuan 

pengabdian kami. 
– Wal ikhlashu Mabdaunaa, Ikhlas adalah 

dasaar pengabdian kami. 
– Wal Ishlahu Sabilunaa, Ishlah adalah jalan 

pengabdian kami. 
– Wal Mahabbatu Syi’aruna, Cinta adalah 

lambang pengabdian kami. 
▪ Bagian Ketiga: Merupakan ikrar atau janji 

seorang muslim sebagai konsekwensi dari 
kesaksian dan sikapnya, yaitu: 
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Nu’ahidullaha (Kami berjanji padamu ya Allah): 
– ’Ala as-shidqi  (untuk berlaku benar), 
– Wa al-ikhlashi (ikhlas), 
– Wa al-yaqini (tegas), 
– Wa thalabi ridlallaahi fil ’amali baina ’ibadihi 

bittawakuli ’alaih (serta mencari ridla-Mu, 
dalam beramal diantara hamba-hamba-Mu, 
dengan bertawakal pada-Mu). 

▪ Bagian Keempat: Merupakan bagian penutup 
atau kesiapan untuk beramal, sesuai dengan 
pedoman dasar atau intisab yaitu: 
“Bismillahirr rahmanir rahiim, Bismillahi wala 
haula, wala quwwata ila billahil ’aliyyil ’adzhim, 
Allahu Akbar.” 
Dengan nama Allah SWT., Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang, Dengan nama Allah 
SWT., tidak ada pada kami ini daya, dan tidak 
ada pada kami kekuatan, kecuali karena kuasa-
Mu juga, Allahu Akbar (Allah Maha Besar). 

 
MAKNA DALAM APLIKASINYA 

Intisab baru mempunyai arti yang sebenarnya 
apabila diwujudkan dalam amaliah yang konkrit. 
Jalan-jalan atau langkah-langkah yang harus 
ditempuh oleh warga dan pimpinan PUI telah 
digariskan yaitu yang disebut Ishlahuts 
Tsamaniyyah (Delapan Ishlah). 
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Bentuk konkrit dari “Delapan Ishlah” itu 
dirinci di bawah ini, agar warga dan pimpinan PUI 
seragam dan terarah dengan baik dalam 
melaksanakannya. 
 

Ishlah al-'Aqidah 

Bahwa Segala usaha memperbaiki keadaan 
manusia itu, hendaknya dimulai dengan 
memperbaiki ‘Aqidah dan pandangan hidupnya 
lebih dahulu, baru kemudian secara berangsur 
memperbaiki bidang lainnya. 

Tujuan:  

Agar Ummat Islam khususnya warga PUI benar-
benar beriman kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, 
kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad di 
jalan Allah SWT. dengan harta dan diri mereka. 

Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam. 

 

Bentuk Kegiatan: 

– Pendidikan di rumah dengan sadar dalam 
memberi pengertian dan pembiasaan dalam 
ibadah shalat, dzikir, shaum dan membaca Al-
Qur’an. 
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– Menyekolahkan anak ke sekolah yang cukup 
memberi pendidikan agama, tidak ke sekolah 
lain. 

– Studi tentang keimanan dalam kegiatan 
nonformal seperti pengajian/majelis ta’lim, 
diskusi, seminar dan lain sebagainya. 

– Membiasakan shalat berjama’ah dan tadarus di 
mushalla, di masjid, kantor-kantor dan lain 
sebagainya. 

– Membiasakan melibatkan keluarga dalam 
kegiatan tersebut dan menginfakkan sebagian 
hartanya untuk kegiatan tersebut dan untuk 
fakir miskin. 

 
Ishlah al-Ibadah 

Ibadah ialah cerminan dari aqidah seseorang, 
bagi yang kuat aqidahnya akan merasa ringan 
dalam melakukan segala macam ibadah. 

Tujuan:  

Agar Ummat Islam khususnya warga PUI dapat 
melakukannya dengan gemar, baik sendirian 
maupun berjama'ah. 

Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI 
– Ummat Islam 
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Bentuk Kegiatan: 

– Mengajarkan dan melaksanakn seluruh ibadat 
secara benar. Sesuai dengan contoh Rasullah di 
tengah-tengah keluarga seperti: shalat, shaum, 
zakat, haji dan dzikir. 

– Mengajak keluarga, warga PUI dan masyarakat 
untuk memakmurkan mushalla dan masjid, 
dengan berbagai ibadat dan amal shalih secara 
benar sesuai dengan contoh Rasulullah. 
 

Ishlah al-'Adah 

Bahwa usaha memperbaiki adat kebiasaan 
ialah membersihkan atau menghilangkan adat 
kebiasaan yang mengandung kemusyrikan, 
mengandung bahaya dan tidak atau kurang 
berguna. 

Masih banyak adat kebiasaan buruk yang 
dilakukan ummat Islam atau mungkin keluarga 
kita, baik berasal dari adat kebiasaan nenek 
moyang atau dari penetrasi kebudayaan Barat. 

Tujuan:  

Agar ummat Islam khususnya warga PUI 
meninggalkan atau membersihkan adat kebiasaan 
yang buruk dan menggantinya dengan ajaran dan 
hukum Allah di dalam seluruh perikehidupannya. 
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Sasaran: 

– Setiap warga PUI 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI 
– Ummat Islam 

Bentuk Kegiatan  

▪ Melakukan pengamatan dan penilaian terhadap 
seluruh kegiatan warga dan keluarga PUI, 
sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan yang 
masih membawa adat yang buruk atau tidak 
berguna ialah: 
– pesta atau upacara perkawinan; 
– pesta kerena sesuatu hal dalam keturunan 

(misal naggung bugang, sakit-sakitan); 
– pantangan buat orang yang sedang hamil; 
– upacara lahiran; 
– upacara membangun rumah, balai desa, 

bendungan dan lain sebagainya; 
– upacara menghadapi musim bertanam dan 

mau panen; 
– ulang tahun kelahiran anggota keluarga;  
– pesta hari Valentine, foya-foya halal bi halal 

dan lain sebagainya. 
▪ Melakukan mudzakarah dengan warga dan 

pimpinan PUI, agar melakukan langkah-
langkah yang bijaksana dalam memperbaiki 
atau menghilangkannya. 
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▪ Setiap warga PUI khususnya pimpinan, 
hendaknya memulai dari dirinya sendiri beserta 
keluarganya untuk melakukan perbaikan atau 
meninggalkan adat kebiasaan yang buruk, 
dengan terang-terangan, berjiwa besar dan 
simpatik. 

 

Ishlah at-Tarbiyah 

Bahwa usaha perbaikan di bidang tarbiyah 
(pendidikan) ialah menciptakan iklim pendidikan 
keluarga secara muslim dan menyelenggarakan 
kegiatan pendidikan dalam arti luas, untuk ummat 
Islam, khususnya warga dan pimpinan PUI dalam 
rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih 
baik. 

Tujuan: 

Mendidik setiap afrad (orang-seorang) agar 
beriman dan bertaqwa, memiliki kecerdasan dan 
keterampilan yang berguna bagi dirinya, keluarga 
dan masyarakat serta dapat menyesuaikan diri 
dengan perkembangan zaman. 

Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam. 
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Bentuk Kegiatan: 

▪ Formal: 
– Menyelenggarakan pendidikan dari tingkat 

TK, SD, SMP/SKKP/ST, SMA/SMEA/STM/ 
SPMA/SAA/SPG, sampai pendidikan tinggi 
yaitu Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Diplo 
ma/PerguruanTinggi/Universitas. 

– Menyelenggarakan pendidikan dari tingkat 
RA, MI, MTs, MA/PGA/Mu’alimin sampai 
pendidikan tinggi yaitu Institut/Akademi/ 
Perguruan Tinggi. 
 

▪ Nonformal: 
– Menyelenggaran berbagai pendidikan 

seperti : 
o Kursus-kursus kejuruan. 
o Majelis Ta’lim. 
o Pesantren. 

– Penataran/Upgradding untuk berbagai 
bidang pengetahuan atau kejuruan. 

– Kaderisasi yaitu dari tingkat dasar sampai 
tingkat nasional seperti: pekan ukhuwah, TC 
kepemimpinan (tingkat pertama, kedua, 
ketiga dan nasional) dan Coaching 
Instruktur. 
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▪ Informal:  
 

Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 
mengandung nilai atau arahan pendidikan 
seperti: 
 

– Loka karya, Workshop, Seminar, Diskusi, 
Sarasehan, dsb. 

– Peringatan hari-hari besar Islam dan 
Nasional. 

– Tasyakuran, Malam Ta’aruf, Silaturahmi, 
Ta’ziyah, Bulan Amal dan lain sebagainya. 

 
Ishlah al-‘Ailah 

Bahwa perbaikan di bidang keluarga ini ialah 
menciptakan kelurga yang sakinah (tenteram) serta 
mawaddah warrahmah (cinta dan kasih). Terbinanya 
keluarga dengan baik akan sangat menentukan 
hidup dan majunya urusan organisasi, masyarakat 
bahkan negara. Suami adalah pemimpin di tengah-
tengah keluarganya dan istri adalah tiang negara/ 
tiang kepemimpinan suaminya. 

Tujuan:  

Terciptanyaa keluarga yang taat beragama yang 
sakinah (tenteram) lahir mau pun bathin, keluarga 
yang saling cinta dan kasih, serta keluarga yang 
merupakan bagian warga jum’iyyah PUI. 
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Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Kelurga dari warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam sebagai simpatisan PUI. 

Bentuk Kegiatan: 

– Di dalam berbagai kesempatan setiap pimpinan, 
ustadz, mubbaligh, dan da’i PUI hendaknya 
memberi pengajaran tentang ciri-ciri keluarga 
muslim, yang mengambil keteladanan dari 
keluarga Rasulullah. 

– Setiap pimpinan dan keluarganya hendaknya 
memberi contoh yang baik dalam keluarganya, 
termasuk ikut serta dalam berbagai kegiatan 
organisasi, langsunng atau tidak langsung. 

– Berusaha untuk memberikan bimbingan atau 
bantuan langsung kepada warga dan pimpinan 
PUI yang akan melakukan pernikahan agar 
sesuai dengan sunah Rasul. 

– Di antara warga, pimpinan, dan keluarganya, 
hendaknya saling ta’aruf, tafahum, dan 
tidakaful semaksimal mungkin, sesuai dengan 
ajaran Islam. 

 

Ishlah al-Mujtama' 

Bahwa perbaikan sosial dan semangat tolong 
menolong adalah merupakan hal yang cukup 
penting untuk membina persatuan dan kesatuan 
ummat, baik tolong menolong dalam kepentingan 
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materi maupun pemikiran, kaum Muslimin harus 
merupakan sebuah bangunan yang satu sama lain 
saling menguatkan. 

Tujuan:  

Terciptanya semangat ukhuwwah Islamiyah dan 
tolong menolong yang baik, kuat dan terarah dalam 
membina warga dan simpatisan PUI yang sejahtera, 
kuat dan turut bertanggungjawab dalam melaksana-
kan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. 

Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam. 

Bentuk Kegiatan: 

▪ Mengajak warga dan Ummat Islam agar gemar 
beramal jariyah atau waqaf dan bershadaqah 
untuk kepentingan: 
– Setiap warga dan Ummat Islam yang 

memerlukan pertolongan. 
– Membangun, memelihara dan memakmur-kan 

masjid. 
– Membangun, memelihara dan meningkat-kan 

madrasah/sekolah. 
– Membangun, melihara dan meningkatkan 

terselenggaranya poliklinik, rumah bersalin, 
rumah sakit, pembuatan obat-obat tradisio-
nal. 
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▪ Mengadministrasikan, mendokumenkan dan 
menertibkan seluruh kepemilikan waqaf PUI. 

▪ Menyelenggarakan beasiswa bagi anak didik 
yang perlu mendapat bantuan. 

▪ Menyelenggarakan santunan khusus kepada 
anak yatim, jompo dan infalid. 

▪ Menghimpun donatur dan orang tua asuh 
untuk seluruh kepentingan sosial tersebut. 

 

Ishlah al-Iqtishad 

Bahwa perbaikan dalam bidang ekonomi 
ialah ummat Islam hendaknya gemar atau rajin 
mencari rizki karena ini penting untuk nasib kita di 
dunia, dengan ketentuan bahwa rizki itu hendak-
nya diperoleh dengan cara halal, dan bukan 
bermaksud untuk menumpuk-numpuk kekayaan, 
bahkan di dalam rizki yang kita peroleh itu 
terdapat milik (hak) orang lain. 

Tujuan:  

Terciptanya kesejahteraan ummat islam,warga 
PUI,dan kegiatan organisasi dengan kecukupan 
dana sesuai dengan keperluan. 

Sasaran 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Keluarga dari warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam. 
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Bentuk kegiatan: 

▪ Terhimpunnya dana baik dari infak, tabungan, 
maupun pinjaman untuk: 
– Membentuk koperasi guru, siswa, warga 

PUI atau pengurus. 
– Membentuk badan usaha (syirkah) untuk 

bidang/proyek tertentu, seperti percetakan, 
konveksi, pertanian, dan sebagainya. 

▪ Membantu anggota yang memerlukan modal 
dalam berusaha (wiraswasta). 

▪ Menyelenggarakan pelayanan seluruh kebu-
tuhan-perlengkapan sekolah/madrasah, agar 
seragam, terarah, efesien, dan memberi 
keuntungan kepada semua pihak (siswa, guru, 
dan organisasi). 

▪ Menyelenggarakan bimbingan, seminar, atau 
penelitian terhadap masalah perkembangan 
ekonomi dan kebutuhan warga PUI dan Ummat 
Islam. 

▪ Membentuk baitul maal atau bank Islam. 
 

Ishlah al-Ummah 

Bahwa perbaikan hubungan ummat ini 
merupakan kebutuhan bangsa manusia apalagi 
sebagai muslim, tanpa dibatasi oleh karena 
keturunan, warna kulit, bangsa, suku, dan lainnya. 
Semua manusia untuk saling mengenal dan saling 
mengambil manfaatnya, saling menghormati, dan 
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hendaknya mengenal batas hak-haknya. Dan yang 
paling mulia di sisi Allah ialah orang lebih taqwa. 

Tujuan: 

Agar ummat islam khususnya warga PUI menum-
buhkan semangat ukhuwwah Islamiyah dan 
hubungan sesama manusia dan bangsa dengan 
rukun dan damai, dengan tetap saling menghor-
mati adanya perbedaan agama. 

Sasaran: 

– Setiap warga dan pimpinan PUI. 
– Ummat Islam. 
– Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. 

Bentuk kegiatan: 

– Menyelenggarakan forum atau siaran tentang 
perkembangan dunia pada umumnya, 
khususnya perkembangan keadaan dalam 
negeri (pembangunan di segala bidangnya). 

– Mengadakan peninjauan, hubungan, atau 
kerjasama terhadap/dengan negara lain baik 
negara Islam maupun non Islam, selama dalam 
kebaikan. 

– Memanfaatkan berbagai kesempatan atau 
fasilitas yang berguna untuk ummat, warga dan 
organisasi selama halal dan tidak mengikat. 

– Mengadakan taggapan atau pikiran terhadap 
perkembangan dunia pada umumnya, baik 
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terhadap yang memberi manfaat ataupun 
terhadap yang merugikan ummat Islam dan 
ummat manusia. 

– Membuat tuntutan dan penerangan kepada 
ummat Islam dan warga PUI terhadap adanya 
pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat 
hubungan yang amat luas dan bebas sesama 
bangsa. 
 

Penutup 

Seluruh warga dan pimpinan PUI telah 
memahami intisab PUI dengan bahasa atau 
terjemahannya sendiri-sendiri. Namun sebagian 
warga atau mungkin pimpinan PUI belum dengan 
seksama menghayatinya, karena penghayatan 
memerlukan penalaran yang lebih mendalam, 
perlu dilandasi keimanan yang lebih mendalam. 
Lebih dari itu perlu diupayakan mengamalkannya 
walaupun belum seluruhnya,  sempurna, atau 
belum berhasil. 

Fungsi utama dari Intisab adalah menjadi 
pedoman dasar bagi seluruh warganya tanpa 
kecuali, dalam seluruh hidup dan kehidupannya, 
baik secara individu maupun sebagai anggota 
keluarga dan masyarakat atau organisasi. Jadi 
maksud pokok Intisab itu adalah untuk diamalkan, 
bukan sekedar dipahami atau dihayati secara semu. 
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Seluruh warga PUI bahkan pada hakikatnya 
ummat Islam sendiri, apabila kepribadiannya 
sesuai dengan tolok ukur Intisab, maka ia adalah 
Muntasib, artinya orang yang melaksanakan atau 
menerapkan maksud Intisab dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Allahu Akbar, warga PUI  yang mampu 
menerapkan Intisab sepenuhnya dalam kehidupan 
sehari-hari, maka ia sebagai hamba Allah yang 
kamil, sebagai pewaris Nabi yang amanah. 

Kiranya tidak berlebihan, kami yang paling 
lemah ini hanya mengajak untuk bersama-sama 
secara bertahap melaksanakan Intisab PUI, untuk 
saling mencintai sesama kita, untuk saling 
mengoreksi dan mau dikoreksi, untuk saling 
memahami kekurangan dan kelebihan kita masing-
masing. Sifat zuhud, ikhlas, kesiapan ishlah, dan 
gemar bertakaful adalah merupakan syarat untuk 
mengarahkan diri kita dapat melaksanakan Intisab. 

Akhirul kalam, tulisan ini hanya merupakan 
terjemahan sederhana untuk dapat memungkinkan 
melaksanakan Intisab dalam bentuknya yang 
kongkrit dan sesuai dengan syakilah kita. Insya 
Allah. 
 

Bandung, 17 Ramadhan 1410 H 
                  14      April      1990 M 
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FALSAFAH DAN DOKTRIN INTISAB27 

Oleh  

Ahmad Djuwaeni28 

 
Doktrin Intisab merupakan hasil asimilasi antara teks 

milik Thariqat Faidliyah itu dengan rumusan yang 
diprakarsai KH. Abdul Halim dan beberapa kyai  

di Majalengka Jawa Barat 
 

Peringatan Nuzul al-Qur’an tahun 1942, yang 
berlangsung di masjid dekat sungai Citangkurak, 
di kota Majalengka, menjadi momen penting bagi 
Persatuan Ummat Islam (PUI). Saat itulah doktrin 
Intisab dicetuskan secara resmi oleh para pimpinan 
PUI. Sebelum dicetuskan, doktrin ini telah 
melewati perumusan-perumusan panjang yang 
melibatkan sejumlah ulama PUI. 

Teks Intisab sesungguhnya dikutip dari kitab 
al-Washiyyat al-Dzahabiyyat (Wasiat Emas) yang 

 
27 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 43-48. 

28 Drs. H. Ahmad Djuwaeni, MA.(Alm.) lahir di Bogor, 3 
Maret 1948. Jabatan terakhir di PUI, Sekretaris Dewan 
Pembina PP PUI periode 2004-2009. 
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ditulis oleh Syaikh Mahmud Abu al-Faidl al-
Manufi, seorang ulama Mesir, da’i pertama setelah 
Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. 
Beliau adalah pendiri Thariqat Faidliyah, suatu 
jama’ah yang aktif dalam bidang diniyah, shufiyah, 
ilmiah dan falsafah. 

Doktrin Intisab merupakan hasil asimilasi 
antara teks milik Thariqat Faidliyah itu dengan 
rumusan yang diprakarsai KH. Abdul Halim dan 
beberapa kyai di Majalengka Jawa Barat. Secara 
harfiyah kata Intisab dikutip dari ajaran Thariqat 
Faidliyah, sebagaimana tercantum dalam al-
Washiyat al-Dzahabiyah, kitab pedoman thariqat 
tersebut. Teks aslinya berbunyi sebagai syuruth 
Intisab, yakni syarat-syarat keanggotaan/jama’ah. 

Selanjutnya, Intisab tersebut diformulasikan 
oleh KH. Abdul Halim dibantu para kyai lainnya, 
di antaranya: KH. Yasin Basyuni, KH. Ahmad 
Nawawi, KH. Djunaid Mansur dan KH. Abdul 
Wahab. Dengan merujuk kepada sumber-sumber 
dari al-Qur’an, Hadits dan beberapa kitab, di 
antaranya al-Washiyah al-Dzahabiyah, Muhammad 
Matsal al A’la dan Perikehidupan Muhammad SAW., 
mereka menambahkan seperti kalimat basmalah dan 
syahadat ke dalamnya. 

Kalau kita cermati antara Intisab yang 
dikumandangkan di Indonesia momentumnya ada 
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kemiripan dengan Intisab yang dikumandangkan 
dalam perjuangan ummat Islam di Timur Tengah. 
Sebab kitab itu pun ditulis pada akhir Perang 
Dunia Pertama (1921) dalam suasana menghadapi 
penjajah kolonial Barat. 

Perlu diketahui pula bahwa Thariqat 
Faidliyah adalah suatu madzhab tasawuf yang 
prinsip aqidah dan ibadahnya bercorak Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah; berpola pada Salaf al-Shalih 
(masa Rasulullah dan sahabat); pedoman dasarnya 
al-Qur’an dan as-Sunnah; dan tata cara ibadahnya 
tidak menganut pada salah satu madzhab tertentu. 
Thariqat ini dapat disebut juga thariqat khalafi 
(modern) dimana para tokohnya adalah ulama 
harakah (pergerakan), pemikir, sufi, filosof dan 
saintis yang berbasiskan al-Qur’an dan as-Sunnah. 
Malah Al-Manufi sebagai pencetus thariqat 
tersebut pandangan siyasahnya menganut faham 
Pan Islamisme Jamaluddin Al-Aghgani dan 
mendahului prinsip-prinsip pandangan Hasan Al-
Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir.  

Thariqat Faidliyah pun mempunyai tata cara 
dzikir yang diwirid oleh pengikutnya sebagaimana 
thariqat-thariqat lainnya. Namun konsep dzikir 
dan fikirnya dipahami sebagai sesuatu yang tidak 
dikotomi (tidak terpisah), memadukan empat misi 
thariqat tersebut, yakni memadukan antara 
diniyah, shufiyah, ilmiah dan falsafiah; yang diikat 
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dengan prinsip Intisab. Tampaknya ini mirip 
dengan faham Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, yakni 
“Dzikir dalam fakir, fakir dalam dzikir.” 

Prinsip tersebutlah yang mengilhami diletak-
kannya nilai dasar yang menjadi jati diri PUI, 
tercermin dalam rumusan tujuannya yang tertuang 
dalam AD/ART. Pada mulanya tujuan organisasi 
PUI sejak Muktamar pertama PUI tahun 1952, 
yaitu: “Terlaksananya Syari’at Islam Madzhab 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah”. Dalam perjalanan 
berikutnya kata “madzhab” dihilangkan menjadi 
“Terlaksananya syari’at Islam Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah.”  

Bagi ummat Islam dan sebagian pimpinan 
PUI pada dekade 1970-1998, istilah syari’at Islam 
dianggap sebagai sesuatu yang dianggap ekstrim. 
Karenanya sebagian ummat Islam sendiri menjadi 
phobia dengan istilah tersebut. Maka PUI pun 
digiring untuk beradaptasi dengan selera penguasa 
dan situasi politik pada saat itu. 
 
Falsafah dan Doktrin 

Telah penulis kemukakan di atas bahwa 
Intisab dapat diidentifikasi sebagai falsafah dan 
doktrin organisasi yang menjadi landasan untuk 
menentukan pola dan mekanisme amaliah bagi 
warga PUI untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, 
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sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PUI 
pasal 4 (hasil Muktamar XI 2004). Intisab sebagai 
landasan amaliah diharapkan dapat memberi corak 
sifat amaliah warga PUI, baik dalam kegiatan 
berorganisasi maupun dalam kegiatan sehari-hari.  

“Wawasan idealisme yang tercakup dalam 
dasar, tujuan dan doktrin amaliah (Intisab) PUI, 
sampai saat ini merupakan satu-satunya aset 
jam’iyah (organisasi) yang masih utuh dan patut 
disyukuri, kendati pun penghayatan dan pengama-
lannya perlu segera ditingkatkan. Sementara aspek 
idiil yang diwariskan sejarah masa silam PUI di 
antaranya, semangat pembaharuan, kreatifitas, 
kemandirian, keikhlasan dan ketekunan beramal, 
pada saat ini terpaksa harus berulang kali 
dipertanyakan. Ishlah as-Tsamaniyah (delapan 
perbaikan) sebagai strategi dasar kegiatan PUI 
formulasinya ternyata memiliki skala berdimensi 
ruang dan waktu yang nyaris tanpa batas. Patut 
dibanggakan dan disyukuri, formalitas organisasi 
dan programnya pun telah dimiliki, namun 
pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan.” 

Kutipan di atas memberikan gambaran bahwa 
ruh PUI tercermin dalam Intisab sebagai landasan 
ideal dan Ishlah as-Tsmaniyah sebagai landasan 
operasional. 
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Kemungkinan lain karena warga PUI belum 
dapat memahami penerapan kedua prinsip 
tersebut dalam kehidupan nyata, karena minimnya 
perangkat pedoman organisasi baik dalam bentuk 
tulisan maupun dalam bentuk gerakan amal 
praktis. Kemungkinan lain metode pembinaan 
yang kurang tepat, sehingga tidak mudah difahami 
oleh warga PUI secara merata. Oleh karena itu 
penulis beranggapan bahwa perlu dibuat sebuah 
sistem dan rumusan-rumusan materi pembinaan 
terhadap warga PUI yang beragam baik status 
sosial maupun pola pemikirannya.  

Intisab secara tekstual telah dibakukan 
sebagai doktrin organisasi. Namun formulasinya 
masih perlu dirumuskan. Formulasi rumusan yang 
telah ada baik hasil Muktamar VII PUI 1975 di 
Sukabumi maupun formulasi yang disempurnakan 
pada Muktamar VIII PUI 1987 di Jakarta, belum 
menjadi rumusan yang baku dan mantap. Oleh 
karena itu, masih perlu terus digodok agar layak 
dimasukkan ke dalam format AD/ART. Sehingga 
dapat dijadikan pedoman yang baku dan berlaku 
dalam jangka waktu yang panjang. 
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AMALIAH BERINTISAB29 

Oleh  

Anwar Shaleh30 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

PENDAHULUAN 

1. Pembacaan Intisab 
 

Orang-orang yang untuk pertama kalinya 
menghadiri sebuah pertemuan resmi warga PUI 
mungkin akan terkesima tatkala mereka terpaksa 
harus ikut berdiri, menirukan atau mendengarkan 
pembacaan “Intisab.” Mereka mungkin telah 
mengenal sebagian kalimat-kalimatnya, namun 
dalam rangkaian Intisab mungkin mereka anggap 
lain. Tambahan pula, tata cara pembacaannya, 
yang mirip kaifiat mahdhah itu, makin mengesankan 
kelainannya. Karena itu, sesuai pembacaan Intisab 
tersebut, mereka mungkin menebak-nebak sosok 

 
29 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 51-63. 

30 KH. Anwar Shaleh (Alm.), lahir di Cililin, Bandung, 14 
Agustus 1936. Mantan Ketua I PB PUI. Terakhir menjadi 
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI periode 2009-2014. 
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PUI. Dalam gambaran mereka pembacaan Intisab 
tersebut adalah ciri khas PUI.  

Gambaran seperti itu terdapat pula pada 
umumnya warga PUI. Ciri khas jum’iyyahnya 
adalah pembacaan Intisab itulah. Bedanya dengan 
“orang luar” tentang pembacaan Intisab, selain 
tentu saja lebih hafal, mungkin hanyalah dalam hal 
reaksi motoriknya tatkala pimpinan rapat atau 
pertemuan mengajak hadirin untuk membaca 
Intisab. Biasanya, sebelum pimpinan mempersilah-
kan berdiri pun, hadirin yang warga PUI tampak 
mulai bergoyang, siap-siap untuk berdiri. Selanjut-
nya, nyaris tanpa diminta lagi, hadirin serempak 
berdiri segera setelah setelah pimpinan pembacaan 
Intisab tampil di hadapan mereka. Kemudian 
pembacaan pun dilaksanakan, kalimat demi 
kalimat, menirukan pimpinanya. Pembacaannya 
memang lancar, namun biasanya bernada datar, 
tanpa intonasi maupun emosi. Setelah acara 
pembacaan tersebut pertemuan pun dilanjutkan. 
Juga dalam suasana yang datar. Acara pembacaan 
Intisab yang kalimat-kalimatnya menggambarkan 
komitmen keyakinan dan tekad beramal itu, 
seolah-olah tidak menggoreskan kesan kejiwaan 
apa pun. Selain mungkin, menyelinapnya sebuah 
perasaan subyektif pada diri mereka yang 
mengaku telah menunaikan tugas jum’iyahnya. 
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Demikianlah lebih kurang gambaran umum 
dari aplikasi Intisab dalam rekaman kenyataannya 
selama ini. Aspek seremonialnya lebih tampil. 
Bahkan terkesan seperti basa-basi organisasi, atau 
sekedar tradisi. Makna dan manfaatnya tidak jelas. 
Padahal tentu saja, para pendiri PUI dalam 
kesempatannya merumuskan Intisab bukan untuk 
di jadikan jampi-jampi. Intisab di lahirkan dari 
kancah semangat menegakkan keyakinan dari 
tekad beramal yang menggelora. Karena itulah 
kalau pun sesekali Intisab dibaca maknanya sama 
sekali bukan sekedar basa-basi atau tradisi. Pada 
awalnya kelahirannya pembacaan Intisab bermak-
na tausiah atau tadzkirah serta pembangkit tekad 
dan semangat beramal. 

2. Kalimat Intisab 

Diantara makna majazi dari kalimat Intisab 
adalah menisbatkan atau mempertautkan. Mem-
pertautkan makna kalimat-kalimat Intisab dengan 
langkah-langkah amaliah, baik yang sudah, yang 
sedang maupun dengan langkah yang akan datang. 
Setiap kalimat Intisab, dalam pertautannya dengan 
pelaksanaan amaliah, dapat dipergunakan sebagai 
tolok ukur muhasabah (evaluasi), baik dalam 
lingkup amaliah jum’iyah maupun lingkup 
afradnya (individu anggota). Dengan kesadaran 
seperti itu setiap pembacaan Intisab dapat dihayati 
sebagai forum evaluasi, tausiah dan tadzkirah. 
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Secara harfiah kalimat Intisab dapat pula 
diartikan mempersaudarakan, yaitu menumbuh-
kan, membina dan mengembangkan persaudaraan 
Islam (ukhuwah Islamiyah). Kalimat-kalimat Intisab 
sejak yang pertama, yaitu Basmalah, sampai dengan 
yang terakhir, yaitu Takbir, adalah landasan 
sekaligus pedoman untuk upaya mempersaudara-
kan ummat Islam. Dalam lingkup mikro Intisab 
adalah landasan dan pedoman mempersaudarakan 
sesama warga PUI menurut konsep Islam. Dalam 
lingkup makro, Intisab merupakan upaya memper-
saudarakan segenap ummat Islam. 

Menurut pendekatan sejarahnya Intisab 
adalah rumusan konfiguratif dari keteladanan 
amaliah para pendiri PUI. Kalimat-kalimatnya 
mengandung pesan aqidah. Landasan dan tujuan 
amaliah serta sifat dan karakter mereka beramal. 
Pembacaan Intisab, karenanya, merupakan upaya 
penyampaian pesan-pesan tersebut. Tatkala 
membaca Intisab, segenap warga PUI diharapkan 
dapat menangkap makna keteladanan para pendiri 
PUI, yang tersirat dalam kalimat-kalimat yang 
dibacanya. 

Dengan pemberian makna-makna seperti itu 
Intisab kiranya dapat diangkat menjadi integritas 
(jatidiri) PUI, tidak sekedar sebagai ciri khas dari 
identitas lahiriah lantaran kebiasaan seremonial-
nya. Intisab kemudian mempunyai makna yang 
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berbobot aplikatif. Pengertian bahwa seseorang 
dianggap memahami Intisab bukan lagi karena 
mahir membaca dan menulisnya dengan “baik dan 
benar,” atau sekedar hafal dalil-dalil sandarannya 
termasuk mampu membuat uraian normatifnya. 
Tidak sekedar itu semua. Pemahaman Intisab yang 
utuh adalah  kelengkapan pemahaman, terutama 
atas makna aplikatifnya dan, tentu saja, pengala-
mannya. Pada suatu waktu nanti, kiranya, 
kualifikasi “ke-PUI-an” seseorang akan banyak di-
tentukan oleh kualitas pemahaman aplikasi Intisab 
serta pengalamannya. Orientasi pengkader-an pun 
kemudian akan lebih diarahkan pada pemahaman 
Intisab secara komprehensif dan utuh. 

 
AMALIAH BER-INTISAB 

1. Makna Intisab  

Makna Intisab yang utuh tidak lain dari 
landasan dan pedoman beramal setiap Muslim. 
Isinya bahkan kalimat demi kalimatnya, adalah 
tolak ukur buat kualitas ke-Islaman sebuah 
amaliah, sejak motivasinya sampai pelaksanaan 
dan efektivitasnya. Karena itu amaliah yang ber-
Intisab dapat merupakan pelaksanaan komitmen 
terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. 

Komitmen pertama adalah pengakuan, 
dengan keyakinan keinsyafan dan kesadaran 
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bahwa aqidah Islam adalah landasan dan pedoman 
segala bentuk dan segi amaliah. Bersaksi bahwa 
tiada tuhan yang wajib diibadati selain Allah SWT. 
Bersaksi pula bahwa satu-satunya cara (syari’at) 
untuk beribadat kepada-Nya, yaitu syari’at yang di 
sampaikan oleh Muhammad Rasullah SAW. (al-
Islam). 

Komitmen kedua adalah tentang tujuan 
hidup, yaitu tercapainya mardhatillah, dengan 
kesadaran yang pasti bahwa pencapaiannya harus 
ditukar dengan pelaksanaan amaliah yang IKHLAS. 
Dengan karakter amaliah yang dinamis, senantiasa 
perbaikan (ISHLAH), demi tegaknya “amar ma’ruf 
nahi munkar.’’ Motivasinya semata-mata kerena 
kecintaan (MAHABBAH) pada Allah SWT. dan 
Rasul-Nya, dengan harapan memperoleh 
kecintaan-Nya. Sifat dan sikap yang kukuh dan 
tangguh terhadap kekafiran. Sebaliknya mudah 
luluh dan tasamuh terhadap keimanan dan sesama 
kaum beriman pada hakikatnya adalah panji-panji 
(syi’ar) kecintaan pada Allah SWT. dan Rasul-Nya. 

Komitmen ketiga adalah janji dan tekad untuk 
bersungguh-sungguh (berjihad) membuktikan 
pengakuan dan kesaksiannya atas Allah SWT. dan 
Rasul-Nya. Mencari keridhaan-Nya dengan 
beramal nyata di tengah hamba-hambaNya, di 
tengah-tengah masyarakat dan ummat manusia 
umumnya. 
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Komitmen keempat adalah kesiapan mental 
untuk bersikap tawakal, dalam menunaikan janji 
dan tekadnya. Dan untuk bersikap sabar dalam 
menghadapi segala kemungkinan akibat janji dan 
tekad amaliah-Nya. Tidak menjadi sombong 
karena menang, tidak pula lemah karena kalah. 

2. PUI Jum’iyah Amaliah.  

PUI adalah jum’iyah amaliah. Upaya mencapai 
mardhatillah, sebagai hakikat tujuan hidup dan 
amaliahnya, dilakukan dengan beramal di tengah 
masyarakat termasuk lingkungan hidupnya. 
Masyarakat adalah sasaran dan arena amaliahnya. 
Karena itu karakter amaliah PUI harus mampu 
mengantisipasi karakter kehidupan masyarakat 
yang selalu tumbuh dan berkembang itu. Karakter 
amaliah PUI harus dinamis agar dapat mengantisi-
pasi dinamika kehidupan masyarakat. 

Di abad teknologi modern sekarang ini 
dinamika kehidupan masyarakat sering mempro-
vokasi ekses-ekses perkembangan yang merugikan 
masyarakat sendiri. Kecendrungan masyarakat ke 
arah serba benda mengguncangkan dan merusak 
tata keyakinan (aqidah Tauhid). Muncullah ke-
musyrikan, khurafat dan bid’ah dalam berbagai 
bentuk dan manifestasinya. 

Selain terhadap tata keyakinan, ekses perkem-
bangan masyarakat modern juga menimbulkan 
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guncangan dan kerusakan pada sendi-sendi 
strategis kehidupan masyarakat. Untuk itu PUI 
mengajukan upaya perbaikan atas delapan sasaran 
strategis, yaitu perbaikan–perbaikan Aqidah, 
Ibadah, Tarbiyah (pendidikan), A’ilah (keluarga), 
'Adah (adat-istiadat), Ummah (hubungan ummat/ 
manusia), Iqtishad (ekonomi) dan Mujtama' (sosial).   

Demikianlah komitmen amaliah “Intisab” 
yang berkarakter dinamis itu di jabarkan dalam 
upaya perbaikan delapan sasaran stategis. 

3. Melaksanakan perbaikan (ishlah)  

Melaksanakan perbaikan (ishlah) terhadap 
delapan sasaran tersebut adalah amaliah ber-
Intisab. Bengkel-bengkelnya adalah lembaga-
lembaga sosial pendidikan (formal, non formal dan 
informal), majelis ta’lim dan lembaga-lembaga 
sosial PUI.  

Dalam lembaga pendidikan formal pelaksa-
naan “Delapan Ishlah” diantaranya melalui pem-
bobotan seluruh bidang studi, misalnya melalui 
“tujuan kurikulernya.” Suatu bidang studi mung-
kin hanya dapat diboboti satu atau dua “sasaran 
Ishlah.” Bidang studi lainnya mungkin diboboti lebih 

banyak. Pelaksanaan pembobotan bidang-bidang 
studi ini selain memerlukan perekayasaan kreatif 
terhadap kurikulum juga pelatihan-pelatihan yang 
memadai bagi para tenaga kependidikannya (guru). 
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Dalam lembaga-lembaga pendidikan non-
formal maupun informal, seperti majlis-majlis 
ta’lim dan kegiatan-kegiatan latihan, pelaksanaan 
Delapan Ishlah mungkin lebih banyak yang bersifat 
praktis. Untuk lembaga-lembaga ini pun diper-
lukan semacam kurikulum atau juklak bagi para 
pelaksanaannya. 

 

4. Mekanisme penjelmaan Delapan Ishlah  

Setelah mekanisme penjelmaan Delapan 
Ishlah berlaku dalam seluruh kegiatan PUI, maka 
acara pembacaan Intisab  tidak lagi dianggap 
sekedar memenuhi tradisi melainkan sebagai 
forum evaluasi. Dalam kesempatan itu setiap 
warga PUI yang membaca Intisab diharapkan 
mampu melakukan introspeksi tentang peran 
sertanya dalam pelaksanaan amaliah PUI. Kalimat 
demi kalimatnya yang dibaca dapat dihayati 
sebagai taushiah atau tadzkirah. Setelah itu 
diharapkan ada perbaikan atau peningkatan. 
 
INTISAB MEMPERSAUDARAKAN 

1. Makna lain dari “Intisab”  

Makna lain dari “Intisab” adalah mempersau-
darakan. Dua kalimah thayyibah pada awal rumusan 
Intisab adalah sandarannya yang utama. Namun 
makna dan lingkup persaudaraan menurut Intisab-
nya PUI kiranya perlu ditegaskan. 
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Persaudaraan Intisab adalah persaudaraan 
menurut konsep dan berpedoman pada aqidah 
Islam, karena itu persaudaraan Intisab tidak lain 
dari persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah). 
Dalam lingkup mikro, yaitu  persaudaraan 
antarwarga PUI, polanya mungkin melampaui 
persaudaraan hubungan darah. Dalil-dalil yang 
menegaskan bahwa persaudaraan Islam itu 
hubungannya ka al-jasad al-wahid dan mencintai 
saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, 
menunjukkan betapa hebatnya tali pengikat 
persaudaraan itu. 

Idealnya hadits Nabi tersebut dapat secara 
harfiah dilaksanakan namun tampaknya tidak 
gampang dan persoalannya pun memang tidak 
sederhana. Kendati pun demikian kalaulah PUI 
sanggup menumbuhkan model persaudaraan yang 
kurang lebih mirip persaudaraan sedarah, juga 
mungkin hanya dengan beberapa cirinya saja, 
kiranya terhitung cukup memadai sebagai langkah 
awal. Misalnya, bagaimana menumbuhkan 
kerinduan saling berkunjung atau bertemu. Saling 
menanyakan ihwal masing-masing, baik dengan 
pesan tertulis (surat) maupun pesan-pesan lisan, 
termasuk juga ihwal keluarga masing-masing. 
Membiasakan saling memanggil dengan sebutan-
sebutan menurut kedudukan keluarga sedarah, 
misalnya panggilan Abang, Akang, Mamang, Bibi 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 374 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

dan lain-lain, tentu saja atas persetujuan pihak-
pihak yang bersangkutan. Selain itu juga misalnya 
menumbuhkan kebiasaan saling mengingatkan 
kekeliruan atau kekurangan masing-masing. Saling 
menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat 
menimbulkan percekcokkan, dan banyak lagi. 

2. Substansi persaudaraan  

Substansi persaudaraan adalah kemampuan 
saling mengisi kebutuhan masing-masing pihak 
tanpa interest-interest pribadi masing-masing. 
Mungkin saja satu sama lain memiliki perbedaan, 
namun keduanya tidak terhalang untuk saling 
mengisi kebutuhan interaksi bilateralnya. Sama 
halnya dengan persaudaraan sedarah, perbedaan-
perbedaan yang dimiliki masing-masing anggota 
keluarga tidak menghalangi komunikasi-
komunikasi kekeluargaan. 

Persaudaraan Intisab juga memang seperti itu. 
Perbedaan-perbedaan fiqh misalnya tidak perlu 
jadi penghalang komunikasi kekeluargaan atau 
keorganisasian dalam PUI. Sepanjang kepentingan 
amaliah PUI masing-masing warga PUI dapat 
saling mengisi. Pola kekeluargaan atau persauda-
raan seperti ini pada saat sama dapat 
dikembangkan dalam lingkup persaudaraan 
makro, lingkup persaudaraan dengan aeluruh 
ummat Islam. 
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Secara makro persaudaraan Intisab dapat 
dikembangkan menjadi milik seluruh ummat 
Islam. Pada suatu saat persaudaraan Intisab dapat 
memberi bobot makna ukhuwah Islamiyah dalam 
arti kebersamaan kaum Muslimin untuk saling 
membantu dalam segala kebutuhan masing-masing 
pihak maupun kebutuhan yang dirasakan bersama, 
misalnya kebutuhan memberlakukan prinsip-
prinsip sosial Islam dalam kehidupannya berbang-
sa dan bernegara. Misalnya, jika segenap ummat 
Islam merasakan kebutuhan bersama atas suatu 
perundang-undangan yang mengatur kehidupan 
ummat Islam, maka oleh persaudaraan Islam yang 
Intisab seluruh golongsan terpanggil untuk secara 
bersama menyadakan kebutuhannya tersebut 
kepada pihak yang berkepentingan. 

 
INTISAB DAN KETELADANAN 

1. Intisab pertama kalinya diperkenalkan (1943)  

Tatkala “Intisab” untuk pertama kalinya 
diperkenalkan (1943), Ummat Islam, khususnya 
warga PUI sangat merasakan makna kalimat demi 
kalimatnya. Kalimat-kalimatnya terasa membersit-
kan semangat pengamanan, aqidah, kepedulian 
sosial, patriotisme dan tekad untuk beramal lebih 
sungguh-sungguh. Kalimat-kalimatnya mengisya-
ratkan cara menghadapi penjajahan aqidah, 
pemerkosaan politik, sosial dan ekonomi, yang 
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dilakukan penguasa Jepang waktu itu. Betapa pula 
para pendiri PUI itu membulatkan tekad dan sikap 
tawakalnya untuk tetap meneruskan amaliahnya. 

Warga PUI yang pada waktu itu diajak 
membaca Intisab seolah-olah diajak menjelajahi 
perjalanan amaliah para pendiri PUI maupun para 
pejuang Islam lainnya dalam menegakkan al-Islam. 
Bagi para pembaca Intisab, kalimat-kalimatnya 
tergambar sebagai susunan konfiguratif ketelada-
nan para pejuang. Mereka merasakan pembacaan 
Intisab sebagai pembacaan pesan-pesan para 
pendahulunya. Warga PUI masa lalu, setiap 
membaca Intisab seolah-olah diingatkan pada pola 
persaudaraan yang dicontohkan para pendiri/ 
pimpinan PUI, baik diantara warga PUI sendiri 
maupun diantara pimpinan PUI dengan pimpinan 
jum’iyah Islam lain. Terbayang pada mereka, 
pimpinan selalu datang menjenguk apabila dian-
taranya ada yang sakit. Pimpinan bersama warga 
lainnya datang berta’ziyah apabila diantaranya ada 
yang meninggal. Pimpinan, juga saudara-saudara 
se-jum’iyah, terbayang peranan-nya dalam setiap 
kalimat Intisab. Pembacaan Intisab bagi mereka 
seperti membuka-buka album keteladanan para 
pemimpinnya. Pembacaan Intisab benar-benar 
sangat bermakna bagi mereka yang membacanya, 
waktu itu. 
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INTISAB SEBAGAI JATI DIRI 

1. Pengertian Jati diri  

Perkataan “Jati diri” atau “Integritas” adalah 
konfigurasi dari ciri-ciri khas yang membedakanya 
dari yang lain. Makin banyak perbedaan ciri 
khasnya makin jelas Jati dirinya. 

2. Jati diri PUI:  

Sampai saat ini pun banyak orang, bahkan 
warga PUI sendiri, mempertanyakan jati diri PUI. 
Sementara ini ada sangkaan bahwa Intisab adalah 
ciri khas PUI, namun sampai saat ini belum jelas 
perbedaan Intisab PUI dengan rumusan kalimat-
kalimat yang serupa, yang juga dimiliki orang lain. 
Kalimat Basmallah, misalnya sudah pasti bukan 
milik PUI sendiri. Demikian juga dua kalimat 
Syahadat, bukan milik PUI. Karena itu selain 
mungkin hanya nama rumusan Intisab-nya, PUI 
tidak berhak mengklaim bahwa kalimat-kalimat 
Intisab adalah hak paten PUI.  Kalaulah Intisab 
akan dijadikan ciri khas PUI, caranya tidak lain 
adalah bagaimana Intisab tersebut diberi makna 
aplikatif yang sebanyak-banyaknya, sehingga 
tampak perbedaannya.  
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INTISAB 
MAKNA DAN APLIKASINYA 

DALAM PERGERAKAN UMMAT31 

Oleh  

H.M.Ahmad Rifai, SE32 
 

Kalau kita mempelajari Sunnah dan Sirah 
Rasulullah SAW., kita akan mengetahui bahwa 
senantiasa terdapat perjuangan (struggle) antara 
Islam dan non-Islam. Perjuangan Rasulullah itu 
berlangsung selama 23 tahun dan wahyu Al-Quran 
berjalan dalam perjalanan dan proses perjuangan 
yang lama dan berat itu. Hanya setelah Islam 
berhasil menguasai lingkungannya saat itu, Islam, 
dalam istilah Al-Quran dinyatakan sempurna (Al-
Quran 5:3). 

Setelah itu Islam terus memperoleh keme-
nangan terhadap lingkungan yang memusuhinya. 
Hanya beberapa tahun sejak Rasulullah meninggal 
dunia, negara Islam yang telah didirikannya telah 

 
31 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 67-84. 

32 H. M.Ahmad Rifa’i,S.E., lahir di Sukabumi, 10 September 
1941. Saat ini menjadi Wakil Ketua Majelis Syura PUI 
periode 2009-2020. 
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melebarkan sayap kedaulatannya ke pantai 
Atlantik dan Pasifik. 

Kaum Muslimin bahkan menghancurkan dua 
negara adikuasa pada saat itu, yakni kekaisaran 
Bizantium (Roma) dan Sasanid (Persia). Sejak itu 
sampai setidaknya abad ke-18 Islam dan peradaban 
Islam tetap merupakan peradaban yang dominan 
dalam sejarah manusia selama seribu tahun. 

Kemudian setelah itu sampai sekarang ini 
peradaban Muslim berada dalam pasang surut 
sejarah. 
 
Dominasi Peradaban 

“Ummat Muslim sedang menderita,” kata 
Ziauddin Sardar, dalam bukunya The Future of 
Muslim Civilisation. Penderitaan ummat ini bukan 
hanya bersifat fisik, akan tetapi juga meliputi segi-
segi sosio-ekonomis, kultural dan politis. 

Ummat Muslim, sebagaimana kelompok 
lainnya di atas bumi ini, hidup dalam dunia yang 
terikat oleh sistem-sistem kultural, ekonomi, politik 
dan alam yang rumit yang saling berhubungan dan 
saling bergantungan dan tidak terpisahkan. 
Padahal semua itu pada dewasa ini berada dalam 
dominasi Barat yang tidak tampak perkasa. 

Ummat Islam secara keseluruhan, kata Sardar, 
harus menghadapi perjuangan yang sangat berat. 
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Karena satu kakinya berpijak pada ikatan Islam 
sementara kaki lainnya terbelenggu pada ikatan 
non-Islam. 

Dalam sejarah seperti disebutkan di atas, 
ummat Muslim selalu mengalami kontak dengan 
peradaban besar. Dalam kontak-kontak dengan 
lima peradaban besar dunia, yakni: Yunani, Semit, 
Persia dan Cina (lewat serbuan Mongol) ummat 
Islam selalu berusaha untuk mengadopsi dan 
beradaptasi tanpa kehilangan identitas kultural 
mereka. Hal tersebut berhasil dilakukan berkat 
keunggulan intelektual dan kultural mereka. 

Akan tetapi dominasi Barat pada abad-abad 
terakhir ini mendatangkan pengalaman yang 
belum pernah terjadi, suatu fenomena sejarah yang 
sama sekali berbeda. Secara kultural dan 
intelektual masyarakat Muslim lemah dan 
mengalami kemunduran, sementara Barat jelas 
tampak unggul baik dari segi teknologi, militer 
maupun dominasi intelektual mereka. 

Meskipun pada tahun lima puluhan sebagian 
negeri-negeri Muslim memperoleh kemerdekaan, 
akan tetapi mereka tetap tergantung kepada 
negara-negara industri Barat bekas penjajah 
mereka. Negara-negara Muslim yang baru itu yang 
parah ekonominya, terbelakang teknologinya, salah 
urus masalah sosialnya, didorong untuk 
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“berkembang” lewat berbagai  “program-program 
bantuan” yang ditentukan oleh negara-negara 
maju. Dalam praktiknya, program-program 
bantuan itu merupakan bentuk dari penjajahan. 
 
Pembaratan 

Keunggulan intelektual Barat yang terlihat 
dalam ilmu dan teknologinya berhadapan dengan 
kemunduran intelektual dan kultural kaum 
Muslimin. Hal tersebut menimbulkan berbagai 
gejala dan reaksi yang tidak terelakkan.  

Peradaban Barat dipuja dan dianggap sebagai 
peradaban ideal. Sementara norma-norma sosial, 
pola-pola dan cari-cari berpikir yang telah menjadi 
tradisi masyarakat Muslim dianggap terbelakang, 
ketinggalan zaman, anti-kemajuan bahkan liar. 
Oleh karena itu demi “kemajuan” ummat Islam 
didorong untuk menerima secara total budaya 
Barat bersamaan dengan adopsi dan ilmu 
teknologinya. Pandangan ini terungkap  paling 
jelas dalam kata-kata Thaha Hussain: “Mari kita 
ambil peradaban Barat ini dalam totolitasnya dan 
bersama seluruh  aspeknya, semua yang baik 
maupun  yang buruk.” 

Memang ada sejumlah kecil orang yang 
melawan dominasi yang dipaksakan dari berbagai 
isme Barat itu dan mempertahankan apa yang 
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mereka anggap sebagai nilai-nilai dan norma-
norma Islam. Tapi sebagian besar anggota 
masyarakat telah tercabut dari akar ke-Islaman 
mereka dan terseret gelombang perubahan dan 
kelaliman teknologi, tumbang oleh badai moral 
berat, menerima seluruh kebiasaan sosial dan 
pandangan yang sesungguhnya asing dan sering 
tenggelam dalam kejahatan dan korupsi, tindak 
kekerasan dan kelicikan. 

 
Kemana sekarang? 

Sudah saatnya kaum Muslimin membuang 
jauh-jauh perasaan tidak berharga dan rendah diri 
mereka berhadapan dengan peradaban Barat. 
Karena perasaan terasing dan tidak berdaya tidak 
mungkin dapat memulihkan keunggulan 
peradaban yang pernah mereka capai. Menurut 
Sardar, untuk kebangkitan peradaban Muslim itu 
diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu: 

a. Kesadaran akan nasibnya dan akan perlunya 
usaha-usaha perbaikan. 

b. Pendekatan yang seimbang dan moderat 
terhadap Islam. 

c. Kritik diri yang tepat dan jujur. 

Peradaban Muslim adalah satu-satunya 
peradaban yang masih melestarikan sifat 
hakikinya, yang dapat dijadikan tameng untuk 
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menghadapi peradaban Barat yang dominan dan 
dapat memberikan struktur nilai yang banyak 
dibutuhkan untuk menuntun manusia menuju 
keselamatan. 
 
Sistem Muslim 

Bagi seorang Muslim, membangun peradaban 
Muslim adalah mengejawantahkan fungsi 
kekhalifahan Allah di muka bumi. Hal ini adalah 
sisi lain dari fungsi “ibadat” yang diamanatkan 
kepada manusia. Oleh karena itu kita menyadari 
bahwa misi tersebut hanya mungkin terwujud 
dalam suatu kehidupan serba Islami. Tegasnya 
suatu sistem muslim yang unik dengan nilai-nilai 
dasar yang berbeda dari sistem Barat yang 
mendominir dunia saat ini. 

Satu-satunya tujuan dari sistem Muslim 
adalah memperoleh keridhaan Allah SWT. Yaitu 
menciptakan dan mempertahankan suatu 
lingkungan yang di dalamnya Islam dapat 
dilaksanakan dalam setiap manifestasinya demi 
keridhaan Allah. Dan ini hanya dapat dicapai 
dengan jalan melaksanakan semua yang 
diperintahkan-Nya dan menghindari semua yang 
di larang-Nya. 

Menurut Ziauddin Sardar “Sistem Muslim” 
ini hanya dapat bertahan dan berlangsung serta 
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mampu mengatur dirinya antara lain kalau dapat 
tercipta suatu jarak perilaku yang memisahkan 
dirinya dengan lingkungannya. Dengan perkataan 
lain hendaknya ada suatu “Ruang Penyekat” 
antara sistem Muslim dengan sistem dunia yang 
menjadi lingkungannya. Ruang penyekat ini adalah 
kerangka konsep dasar Islam seperti konsep iman, 
birr (kebajikan), taqwa, kehidupan, kesamaan, 
perdamaian, moral dan lain-lain. Begitu jarak 
pemisah ini dibuang, batasan dari sistem Muslim 
akan tercabik sehingga tidak akan ada yang dapat 
memberikan lingkungan optimum yang memung-
kinkan ummat dapat menjalankan fungsi yang 
sudah ditetapkan. 

Dengan demikian maka suatu jalan langsung 
untuk mempertahankan lapisan penyekat pada 
sistem Muslim ini adalah pelestarian kekayaan 
budaya dan penguatan nilai-nilai tradisioanal kita 
yang terwujud dalam sejarah dan budaya Muslim. 
Untuk itu diperlukan pengembangan kesadaran 
akan masa depan dalam diri kita sendiri, dengan 
mempengaruhi lingkungan kita, tetangga kita dan 
akhirnya ke seluruh ummat. 

Sistem kesadaran itu harus dibangun secara 
bertingkat. Kalau kita tidak mengembangkan 
kesadaran akan masa depan dalam diri kita sendiri, 
kita tidak akan dapat mempengaruhi lingkungan 
kita. Dan kalau kita tidak mampu memberikan 
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pengaruh pada lingkungan kita yang paling dekat, 
kita tidak perlu berharap akan dapat mempenga-
ruhi seluruh ummat. Dan kalau kita tidak 
menunjukkan perhatian pada masyarakat kita 
sendiri maka tidak mungkin peduli pada sistem 
dunia secara keseluruhan. Karena itu kita harus 
mengembangkan suatu kesadaran akan masa 
depan dari kita sendiri. Sebab itulah satu-satunya 
tempat kita dapat benar-benar mulai. 
 
Kesadaran akan masa depan  

Inilah sesungguhnya “mission” dari semua 
gerakan Islam. Membangkitkan kesadaran akan 
masa depan inilah yang mendorong lahirnya 
organisasi-organisasi Islam yang dipelopori 
pemimpin-pemimpin terdahulu. Dari sudut inilah 
sesungguhnya kita harus menilai positif kehadiran 
berbagai organisasi Islam di Tanah Air kita. 

Pergerakan Islam bertujuan untuk mengem-
bangkan kesadaran akan masa depan dan 
menciptidakan suatu persepsi Islam secara tepat 
yang dapat menghubungkan ajaran-ajaran Islam 
dengan masalah sekarang dan menghadapi 
tantangan masa depan. Begitu kita peka terhadap 
persepsi ini berarti kita telah mendapatkan bekal 
untuk menganalisis masalah-masalah modern 
dengan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah. Dari sini 
kita bergerak menciptidakan sistem Muslim dalam 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 386 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

rangka menciptakan peradaban Islam di masa 
depan. 
 
Nilai-Nilai Dasar Intisab 

Adanya kesadaran terhadap masa depan dan 
adanya suatu persepsi untuk menghubungkan 
ajaran Islam dengan masalah aktual dan 
menghadapi masa depan itulah tampaknya yang 
mendorong para pendahulu kita merumuskan 
kalimat-kalimat mutiara dalam Intisab. 

Kita dapat mendudukkan Intisab kita dalam 
proporsinya yang wajar. Dengan pendengkatan ini, 
maka kita juga akan terhindar dari kontroversi 
yang tidak perlu dan melelahkan. 

Dua kalimat syahadat yang merupakan 
bagian pertama dari Intisab menegaskan kaidah 
pokok dari keimanan (ketauhidan) seorang 
Muslim. Di samping itu, ia merupakan pengakuan 
akan kerasulan Muhamad SAW. yang mengemban 
wahyu Allah SWT. untuk menjadi petunjuk bagi 
kehidupan kita. 

Bagian kedua Intisab merupakan pengeje-
wantahan nilai yang terkandung dalam syahada-
tain dalam memfungsikan diri sebagai hamba dan 
khalifah Allah. Bagian kedua Intisab ini mengan-
dung empat pedoman pokok, meliputi tujuan 
(Allah), titik tolak (keikhalasan/kesucian hati), 
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metode dan proses (Ishlah) serta menjadikan cinta 
kasih sebagai unsur yang membimbing dan 
mendorong dalam sikap, perkataan, pernyataan 
dan alamiah kita baik sebagai individu maupun 
jama’ah tandzim (organisasi). 

Bagian ketiga Intisab menegaskan ikrar dan 
janji untuk beramal di tengah-tengah dan bagi 
kepentingan sesama manusia hamba Allah dengan 
segala kejujuran, keihlasan, keyakinan semata-mata 
mengharap ridha Allah sebagaimana dinyatakan 
terdahulu. Ucapan la haula  wa la quwwata illa billah 
menegaskan ketawakalan dalam beramal yang 
mengandung makna pengerahan segala kapasitas 
dan kemampuan yang dikaruniakan Allah serta 
tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala 
kesulitan, ujian dan cobaan. 

Bagian keempat yang terdiri Bismallahi dan 
Allahu Akbar adalah kebulatan tekad, jiwa dan raga 
untuk beramal dengan senantiasa mengharap 
pertolongan Allah dan mengesampingkan segala 
sesuatu selain dari Allah. 
 
Nilai Universal 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Intisab itu 
jadinya adalah persepsi-persepsi yang disusun dan 
digali dari ajaran Islam. Nilai itu merupakan bekal 
untuk mengadapi masalah-masalah aktual dan 
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tantangan ummat Muslim dalam berhadapan 
dengan keangkuhan peradapan Barat yang angkara 
murka itu. 

Nilai-nilai universal dari kandungan Intisab 
adalah penangkal dari bencana yang diderita 
manusia yang ditimbulkan peradaban modern 
Barat. Khususnya duka nestapa ummat Muslimin 
karena upaya pembaratan dan modernisasi yang 
membabi buta.  

Dengan syahadatin itu kita secara sadar 
menolak segala bentuk pengingkaran atas keilahan 
dan kerububiyahan selain Allah, yang menimbulkan 
feodalisme, otoriter dan kediktatoran, pemerasan 
dan perbudakan. Ajaran tauhid akan memungkin-
kan terciptanya kesamaan, persaudaraan, solidari-
tas ukhuwah, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Iman (kepercayaan) kepada Allah adalah 
suatu corak kehidupan yang sesuai dengan fitrah 
manusia yang selalu memerlukan dimensi 
transedental dalam kehidupannya. Fitrah manusia 
bukan saja memerlukan hubungan (kontak) yang 
terus-menerus dengan Allah Penciptanya, akan 
tetapi juga senantiasa memerlukan petunjuk dan 
bimbingan-Nya dalam menjalani kehidupan. Oleh 
karena itu ia akan selalu berusaha untuk menjalan-
kan amanat sebagai khalifah Allah dengan 
beribadat kepada-Nya dan menciptakan kehidupan 
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yang penuh kebajikan, menjauhi kerusakan serta 
mencari keridhaan Ilahi. Ia meyakini benar adanya 
pertemuan dengan Sang Khalik untuk memper-
tanggungjawabkan semua sepak terjangnya. Inilah 
makna dari pernyataan “Allah adalah tujuan 
kehidupan kami.” Atau corak kehidupan imani 
(spiritual) yang sesungguhnya diperlukan manusia 
dalam kehidupan modernya yang serba materia-
listis. 

Nilai-nilai moral dari konsep “ikhlas” akan 
membebaskan kita dari jebakan segala bentuk 
materialisme, ekonomisme, konsumerisme, pembo-
rosan yang membawa bencana permusuhan, deng-
ki, keterasingan dan kegelisahan hidup yang di-
timbulkan tata kehidupan modern. 

Prinsip “Ishlah” akan mendorong kita men-
ciptakan kehidupan yang maju, damai dan penuh 
kebajikan menuju keridhaan Allah serta meng-
hindari tata kehidupan yang menimbulkan ben-
cana peperangan dan pengrusakan alam yang 
membawa “kemajuan” dan modernisme. Cinta 
kepada Allah akan memancarkan rasa cinta kasih 
terhadap sesama manusia sehingga terhindar dari 
segala corak “dehumanisasi,” ketidakadilan dan 
kezaliman atas nama apa pun yang ditimbulkan 
teknologi yang pongah dan amoral. 

 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 390 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

Tekad untuk “al-amal baiyna ibadihi” 
menegaskan kesadaran akan perlunya bekerja 
dalam ikatan jama’ah dan juga kerelaan berbuat 
untuk kepentingan masyarakat banyak. Suatu 
kesediaan yang jauh dari egoisme yang menghing-
gapi manusia modern. 
  
Memahami Islam 

Islam adalah suatu pandangan hidup yang 
komprehensif dan bukannya semata-mata 
merupakan serangkaian ritual-ritual dan keperca-
yaan-kepercayaan. Hal itu terbukti dengan 
kejayaan peradaban Muslim selama hampir seribu 
tahun di masa lalu itu. Oleh karena itu, lagi-lagi 
menurut Sardar, ketidak-mampuan ummat Islam 
melaksanakan konsep-konsep dinamis dan penuh 
semangat di tengah masyarakat kini adalah suatu 
pertanda bahwa kita tidak memahami Islam 
dengan latar belakang kondisi kehidupan yang 
berubah. 

Kemunduran ummat Muslim merupakan 
akibat dari kegagalan mereka dalam mengubah 
bentuk kerangka utama peradaban teoritis Islam ke 
dalam bentuk operasional. 

Islam adalah suatu sistem holistik dengan 
sebuah kerangka utama yakni ketentuan iman, 
perintah-perintah dasar, pola-pola norma, dan nilai 
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yang semuanya tidak akan berubah karena waktu. 
Kerangka utama itu kekal. Kebenaran tetap tidak 
akan berubah. Akan tetapi kondisi manusia 
berubah. Prinsip Islam adalah kekal, akan tetapi 
penerapan prinsip-prinsip itu harus sesuai dengan 
keadaan yang selalu berubah, meski harus tetap 
dalam lingkup parameter Islam. 

Oleh karena itu kita harus berupaya agar 
terdapat kemampuan untuk memahami dan 
mengemukakan kembali kebenaran-kebenaran 
yang terkandung dalam ajaran al-Qur’an dengan 
cara yang lebih mudah diterima oleh para 
intelektual modern dan lebih mudah dipahami oleh 
manusia masa kini. Sehingga kita dapat menerap-
kan perintah-perintah Islam dalam kehidupan 
politik, ekonomi, sosial dan menjamin kehidupan 
sosial yang sehat, kehidupan politik yang koheren, 
kehidupan ekonomi yang maju dan efisien serta 
berkembang terus di abad ke-21 nanti. 
 
Aplikasi 

Dengan uraian di atas saya mencoba 
meletakkan dan menghadapkan nilai-nilai luhur 
dan universal yang terkandung dalam Intisab pada 
tantangan nyata yang dihadapi ummat dewasa ini 
dan di masa depan. Sudah pasti, nilai-nilai luhur 
tersebut tidak akan berarti apa-apa manakala 
pemiliknya, yaitu jama’ah PUI merasa cukup 
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memperoleh kepuasan dengan membacanya 
sambil berdiri atau mengulang-ulangnya pada 
upacara di sekolah-sekolah tiap hari. 

Perhimpunan ini telah memilih bidang 
garapannya sebagai organisasi sosial, pendidikan 
dan dakwah. Sehingga masalahnya sekarang ini 
bagaimana kegiatan sosial, kegiatan pendidikan 
dan kegiatan dakwah yang di lakukannya itu dapat 
menjelmakan kandungan Intisab itu dalam 
kerangka menciptakan peradaban Muslim di masa 
depan. 

Hal tersebut akan merupakan suatu garapan 
besar yang memerlukan pengerahan minat, 
intelektual dan sumber daya lainnya. Yang penting 
adalah, mari kita mulai tugas besar ini dengan 
sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan, 
peluang dan sumber-sumber yang ada pada 
organisasi kita. 
 
Ta’rif, Takwin dan Tanfidz 

Pertama-tama, kita perlu memperbaharui 
pandangan kita terhadap organisasi/perhimpunan. 
Kita harus menegaskan kembali bahwa PUI adalah 
suatu bagian dari harakah Islamiyah atau gerakan 
kebangkitan Islam. Bukan sekedar kumpulan dari 
para penyelenggara madrasah yang ada kaitan 
bathin dengan SGI/Santi Asromo atau Pesantren 
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Cantayan/Gunungpuyuh. Organisasi ini harus 
terus dihidupkan dan berkelanjutan sesuai dengan 
norma-norma kehidupan suatu organisasi, yakni 
adanya anggota yang sadar/beriltizam kepada 
tujuan organisasi, adanya pimpinan yang 
berdedikasi, adanya komunikasi dan adanya 
kegiatan yang menjadi tujuan. 

Kedua, sebagai suatu harakah/gerakan maka 
PUI harus secara terus-menerus melakukan 
pembinaan dan pendidikan terhadap anggota yang 
menjadi jama’ahnya di samping harus terus-
menerus berusaha menambah anggotanya. Oleh 
karena itu keanggotaanya harus bersifat aktif dan 
tidak sekedar didasarkan pada sekedar “alumni” 
sekolah PUI. 

Dengan pendidikan dan pembinaan itu maka 
kita dapat meningkatkan kualitas Muslim dari satu 
peringkat ke peringkat lainnya. Dari satu kondisi 
ke kondisi lainnya sehingga mereka dapat 
digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pola ini dirumuskan oleh Hasan Al-Banna 
sebagai: Ta’rif, Takwin dan Tanfidz dalam bukunya 
Risalah Ta’alim. Ketiganya merupakan peringkat 
dakwah dan dakwah yang dilakukan organisasi. 

Peringkat Ta’rif, ialah fase menyebarkan 
fikrah/ide/gagasan/cita-cita dan menyampaikan-
nya ke seluruh lapisan masyarakat. Sistem jama’ah 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 394 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

dalam peringkat ini membentuk sistem kelompok 
yang bertugas melakukan aktvitas kemasyarakat-
an. Cara yang digunakan ialah melakukan kampa-
nye kesadaran, bimbingan, mendirikan lembaga-
lembaga yang berguna dan badan-badan lain yang 
bersifat keilmuan. 

Peringkat kedua Takwin, yaitu memilih calon-
calon kader yang baik dan layak untuk memikul 
tanggung jawab jihad. Dakwah dalam peringkat ini 
bersifat khusus. Khusus untuk mereka yang telah 
memiliki kesanggupan dalam memikul tanggung 
jawab. 

Peringkat Tanfidz, yaitu jihad yang tidak 
mengenal kompromi. Bekerja untuk mencapai 
tujuan yang berkesinambungan dan mengarungi 
berbagai ujian dan cobaan yang memerlukan 
keikhlasan benar. 

Bertitik tolak dari pola ini maka sebagai 
organisasi da’wah dan jama’ah yang benar, 
diperlukan adanya kepemimpinan yang mengatur 
terlaksananya ketiga tahap pembinaan tersebut. 
Semuanya harus dilakukan dalam rangka 
keterpaduan organisasi, perencanaan kerja yang 
menyeluruh dengan konsep proses belajar-
mengajar yang jelas, sehingga da’wah dan harakah 
adalah dalam suatu sistem yang utuh. 
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Tazkiyatun Nafs 

Pola pembinaan tersebut pada dasarnya 
adalah untuk menciptidakan jama’ah yang selalu 
melakukan tazkiyatun nafs. Yakni membersihkan 
diri, keluarga dan masyarakat. 

Tujuan dari tazkiyah adalah memurnikan dan 
membentuk diri agar memiliki kesadaran sebagai 
Mukmin “Hamba” Allah dan “Ummatan Wasathan” 
yang mengemban ‘Amanah’ kekhalifahan Allah di 
muka bumi ini. Dengan perkataan lain, memiliki 
kesadaran akan diri kita sendiri, identitas kita, akar 
kita, warisan budaya kita dan masa depan kita. 
Sehingga dapat merupakan lapisan pelindung pada 
sistem Muslim seperti dikemukakan terdahulu. 

Menurut Khursyid Ahmad dalam tulisannya 
Some Aspects of Character Building, terdapat enam 
komponen atau sarana dari upaya Tazkiyyah ini, 
yaitu: Dzikir, Ibadah, Taubah, Shabr, Muhasabah 
(kritik diri) dan Do’a. Tampaknya perlu 
ditambahkan lagi dua komponen lain, yaitu Syukur 
dan Infaq, agar penyucian dan pembentukan diri 
ini terhindar dari gangguan negatif berupa hasad 
dan mudah putus asa serta kebakhilan yang 
senantiasa menjangkiti diri kita. Semua sarana dan 
komponen Tazkiyyah ini sudah cukup kita kenal. 
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Usrah 

Tazkiyah dengan berbagai sarananya itu 
memungkinkan lahirnya kesadaran diri akan masa 
depan dalam hati setiap orang Mukmin. Dengan 
tazkiyah seseorang akan selalu menyadari adanya 
hubungan dengan Sang Pencipta dan juga hasil 
ciptaan-Nya. Dengan perkataan lain setiap 
individu akan dapat menjalani kehidupan dalam 
ketaqwaan kepada Allah SWT. Akan tetapi 
mengembangkan diri dalam suatu lingkungan 
yang dikuasai non-Islam adalah sangat berat. 
Untuk itu berbagai organisasi pergerakan Islam 
membentuk lembaga usrah buat para anggotanya. 
Usrah adalah suatu kelompok kecil yang 
mengadakan pertemuan mingguan atau tengah 
bulanan untuk mengadakan pengkajian, pere-
nungan batin atau pengembangan diri. Secara 
harfiah usrah ini berarti “keluarga” dan kelompok 
yang terdiri dari empat atau lima orang ini 
mencerminkan solidaritas moral dan sosial yang 
ada dalam setiap keluarga. 

Tayeb Abidin, dalam tulisannya “Organizing 
for Tarbiyah” (The Muslim 1971), menunjukkan 
empat tujuan umum dari lembaga usrah:  

1. Melalui usrah ini akan terbentuk persaudaraan 
Islam yang terbatas di antara anggota usrah 
saja, akan tetapi meluas pada sesama Muslim 
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dengan memberikan simpati dan ikut 
merasakan keprihatinan mereka. 

2. Usrah membantu meningkatkan karakter 
seseorang dengan meneladani Rasullah SAW.. 
Upaya ini bukan saja merupakan proses tidak 
berkesudahan akan tetapi sangat sulit.  
Sehingga diperlukan perjuangan yang tidak 
henti-hentinya melawan kelemahan dan godaan 
diri serta melawan setiap lingkungan yang 
tidak Islami. Usrah dapat menuntun, memberi 
semangat dan mendorong anggotanya agar 
menapaki jalan kehidupan yang penuh 
perjuangan itu. 

3. Usrah membantu mengembangkan identitas 
budaya, memahami Islam terutama lewat 
pemahaman terhadap Al-Quran dan As-
Sunnah. 

4. Usrah dapat melahirkan aktivitas-aktivitas lain 
misalnya para anggota dapat membahas 
masalah ummat, metode mendidik ummat, 
merencanakan kegiatan, mengembangkan cara 
dan sarana untuk melahirkan kesadaran akan 
masa depan di kalangan ummat.  

 
Jakarta, 17 Ramadhan 1410 H 

                               13     April     1990 M 
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INTISAB SEBAGAI RUHUL AMAL  
UNTUK MENCAPAI TUJUAN PUI 33 

Oleh  

Drs. H. Yazid Bustomi (Abu Muslih)34 
 

I. PENDAHULUAN 

 Tujuan penyajian makalah ini adalah 
melukiskan posisi hakiki Intisab PUI dalam mencapai 
tujuan perjuangan Persatuan Ummat Islam, yaitu 
terlaksanakannya Syari’at Islam Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah untuk terwujudnya masyarakat adil dan 
makmur yang diridlai Allah SWT. Kerangka amaliah 
PUI dijiwai Intisab PUI tersebut. Jika melihat seluruh 
produk keputusan muktamar PUI maupun keputus-
an-keputusan lainnya seperti Anggaran Dasar/Ang-
garan Rumah Tangga, Tafsir Asas Jam’iyyah PUI dan 
keputusan Dewan Penasehat, maka jelaslah kepada 
kita bahwa PUI telah memiliki sistematika perjua-
ngan yang meliputi: dasar, tujuan, sasaran, arah 
penuntun dan strategi al-khitthah. 

 
33 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 113-127. 

34 Drs. H. Yazid Bustomi (alm), lahir di Majalengka. Dikenal 
juga dengan nama Abu Muslih. Menjadi Ketua Majelis 
Tarbiyah dan Dakwah PB PUI periode 1994-1999. 
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Dasar bagi perjuangan PUI selaku organisasi 
sosial kemasyarakatan dalam wadah Negara RI, 
adalah asas tunggal Pancasila. Dasar bagi 
perjuangan PUI selaku Jama’ah Muslim dalam 
pengamalan ajaran Islam adalah apa yang 
dijelaskan oleh Tafsir Asas Jam’iyyah, yaitu syari’at 
Islam.  Tujuan perjuangan PUI seperti digariskan 
dalam anggaran Dasar PUI, adalah terlaksananya 
sya’riat Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Sarana 
perjuangan PUI menurut Tafsir Asas Jam’iyyah 
PUI adalah Delapan Perbaikan (Ishlah). Arah 
penuntun perjuangan PUI adalah Intisab PUI. 
 

II. TERLAKSANA SYARI’AT ISLAM AHLUS 
SUNNAH WAL JAMA’AH 

Jika jama’ah PUI telah mencapai tujuan 
organisasinya maka jama’ah dapat melaksanakan 
syari’at Islam. Dalam melaksanakan syari’at 
tersebut PUI tidak menganut pandangan Syi’ah 
atau pandangan Ahmadiyah ataupun pandangan 
Inkarussunnah. Pandangan Syi’ah dalam pelaksa-
naan syari’at ditegakkan atas dasar keimanan 
terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai wali Allah 
yang mewarisi tugas kenabian. 

 Pandangan Ahmadiyah (Qadian) dalam 
pelaksanaan syari’at ditegakkan di atas keimanan  
pada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi Allah 
melanjutkan dan melengkapkan syari’at Nabi 
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Muhammad SAW.. Pandangan Inkarussunnah 
dalam pelaksanaan syari’at ditegakkan atas 
penolakan Sunnah Rasul sebagai pedoman dan 
sumber ajaran syari’at setelah Al-Qur’an.  Ketiga 
pandangan tersebut jelas bertentangan dengan Al-
Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu PUI 
mewajibkan dirinya dalam pelaksanaan syari’at 
Islam untuk berpegang teguh pada pandangan 
yang istiqamah tegak di atas Al-Qur’an dan 
Sunnah Rasul, suatu pandangan yang dipegang 
sepenuhnya oleh para sahabat Nabi di zaman 
hidup Nabi maupun generasi tabi’in-tabi’in yang 
setia pada pandangan ini. Seperti dalam hadits 
yang melukiskan orang-orang pengikut tersebut 
dengan ungkapan. 

َحاِِب   َماأَنَ ا َعَليأ ِه وَِأصأ
“Pandangan Nabi dan sahabat-sahabatku” juga 

disebutkan  َِماَعة ُل السُّنَِّة َواْلَأ  dalam hadits    َأهأ

Nabi yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari 
Abdullah Ibnu Amar. 
 
 Fatwa Dewan Penasehat PB PUI No.2/KEP/ 
PP/67 menegaskan bahwa Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah ialah orang-orang Islam yang berpegang 
teguh kepada Al-Qur’an, Sunnah dan Atsar 
Sahabat dengan penjelasan bahwa atsar sahabat itu 
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meliputi Ijma’ dan Qiyas. Perlu ditegaskan di sini 
bahwa kata “Ahlus Sunnah wal Jama’ah” tidak 
memberi pembatasan atau keterangan pada kata-
kata “Syari’at Islam” dalam rumusan tujuan PUI 
itu, sebab syari’at Islam itu sesuatu yang final. Kata 
“Ahlus Sunnah wal Jama’ah” memberi keterangan 
pada kata “terlaksananya…….” Terlaksananya 
(pelaksanaan) syari’at itu harus menurut Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah, bukan menurut yang lain. 

Adapun yang dimaksudkan dengan syari’at 
Islam di sini adalah seperti yang ditunjuk Al-
Qur’an Surat As-Syura 42 ayat 13, yang artinya: 
Allah telah mensyari’atkan (memerintahkan) ad-din 
sebagaimana telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh, 
dan yang telah Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad), juga yang telah kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah ad-din dan 
janganlah kamu berpecah belah dari dalamnya. Bagi 
orang musyrikin apa yang kamu serukan itu berat. Bagi 
mareka Allah memilihkan ad-din  pada siapa yang Dia 
kehendaki dan Dia memberi petunjuk pada yang kembali 
kepada-Nya. 

Tentang lingkup syari’at kita ambil saja 
penjelasan Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa 
dalam bukunya, Islam Suatu Kajian Konfrehensif, 
yaitu: Yang dimaksud dengan syari’at (legislasi) 
adalah semua peraturan agama yang ditetapkan 
oleh Allah untuk kaum Muslimin, baik yang 
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ditetapkan dengan Al-Qur’an maupun dengan 
Sunnah Rasul. Karena itu, syari’at mencakup 
ajaran-ajaran pokok agama (ushul ad-din), yakni 
ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan 
sifat-sifatnya, akhirat dan yang berkaitan dengan 
pembahasan-pembahasan Ilmu Tauhid yang lain. 
Disamping mencakup pula cara seseorang 
mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-
dasar hubungan kemasyarakatan dan cita-cita 
tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai 
atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita 
atau tujuan hidup itu. Semua itu dikenal dengan 
Ilmu Akhlak (Etika). 

Disamping itu, syari’at juga mencakup 
hukum-hukum Allah dibagi sesuai tiap-tiap 
perbuatan manusia, yakni: Halal, Haram, Makruh, 
Sunnah dan Mubah. Hal itu kita kenal dengan 
nama Fiqih yang searti dengan kata hukum atau 
qanun dalam istilah modern. 

 
III. SASARAN, ARAH DAN KHITTAH 

 

1. Sasaran Perjuangan PUI 

 Sasaran perjuangan PUI guna mencapai 
tujuan perjuangan PUI telah ditetapkan dalam 
Tafsir Asas Jam’iyyah PUI yang disahkan pada 
Muktamar PUI 12 Oktober tahun 1952 di Bandung.  
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Sasaran tersebut meliputi Delapan Ishlah 
(Perbaikan): 
1. Perbaikan Aqidah 
2. Perbaikan Ibadah 
3. Perbaikan Tarbiyah 
4. Perbaikan Kekeluargaan 
5. Perbaikan Adat Kebiasaan 
6. Perbaikan Hubungan Ummat 
7. Perbaikan Iqtishad (Ekonomi) 
8. Perbaikan Sosial dan Semangat Tolong-

menolong. 
      

2. Arah Pembimbing PUI 

PUI telah membuka arah juang, akhlaqul 
amal, kode etik yang merupakan ruh dan arah bagi 
perjuangan PUI, yaitu Intisab PUI yang kini 
dijadikan Mukadimah Anggaran Dasar PUI. Intisab 
PUI selaku ruhul jihad memberi dorongan bagi 
siapa yang meresapi makna yang terkandung 
dalam naskah-naskah tersebut. 

Intisab PUI memuat: 
a. Aqidah:  

الّله  إِلَه ِإالَّ َهُدَأنأ الَّ ِم الّله الرَّْحأَِن الرَِّحيأِم. َأشأ ِبسأ
ُل الّله َهُدَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوأ  َوَأشأ
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b. Akhlaqul ’amal = jiwa juang 

لَُنا  َلُح َسِبي أ َلُص َمبأَدُؤنَا َواإلأِصأ اَلّلُه َغايَ تُ َنا َواإلأِخأ
ِق  َن نُ َعاِهُذالّلَه َعلَى الصِّدأ َوالأَمَحبَُّة ِشَعاُروأ
ِ َوطََلِب ِرَضاالّله َِف الأَعَمِل  َلِص َوالأَيِقْيأ َواإلأِخأ
ِم اللَّه َواَلَحوأَل  َ ِعَباِدِه بِالت َّوَكُِّل َعَليأِه ِبسأ بَ ْيأ

بَ ُر. بِالّلِه الأَعِلِي الأَعِظيأِم الّلُه اَكأ  َواَلقُ وََّة ِاالَّ
Keseluruhan Intisab PUI memancarkan nilai 

dan semangat: 

1. Tauhidullah 
2. Persatuan dan ukhuwwah 
3. Ishlah dan tasamuh 
4. Tekad juang yang bulat 
5. Sabar dan tawakkal. 

Rumusan Intisab dilahirkan pada saat ummat 
Islam menderita yang karenanya memerlukan 
perbaikan Ishlah:  

لَُنا  َواإلأِصأَلحُ َسِبي أ
Intisab dikumandangkan pada saat ummat 

Islam Indonesia mengalami kegagalan aqidah yang 
terberat karena ummat Islam di samping meng-
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hadap dan bersujud ke arah Ka'bah, juga harus 
ruku' ke arah Tokyo. Penegasan Allahu ghayatuna 
mempunyai makna yang mendalam pada saat itu. 

Intisab PUI terus dihidupkan pada tantangan 
dan ancaman masa lalu PUI, oleh karena 
penderitaan perpecahan ummat Islam benar-benar 
terasa di saat ummat menghadapi tantangan 
kekuatan ideologi sekuler dan atheis makin 
dahsyat yang berakhir dengan pemberontakan 
G.30 S-PKI. 

Intisab PUI ternyata membimbing PUI 
mampu lapang dada dan toleran terhadap ikhwan 
yang berbeda dalam pemikiran keislaman, karena 
jama’ah PUI memfokuskan yang lebih penting bagi 
sesama muslim yang sama-sama Allah tujuannya. 
Ini adalah realita yang bikin binasakan dalam 
kehidupan masa lalu. 

Fakta sejarah tentang fusi PUI dan langkah 
penjagaan pengintegrasian dengan organisasi 
Matla’ul Anwar dan Jami’yyatul Washiliyah adalah 
suatu yang tidak dapat dipungkiri. Demikian juga 
berhimpunnya anggota-anggota PUI yang saling 
mengetahui tentang perbedaan mereka dalam 
masalah fururiyyah tidak menghalangi mereka 
untuk bersatu dalam wadah PUI. 
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a. Khittah Juang PUI (Khittah Ishlahul Ummah 
PUI 1989) 

Muktamar PUI VIII Persatuan Ummat Islam 
tahun 1989 telah menetapkan strategi atau khittah 
juang disebut “KHITTAH ISHLAHUL UMMAH 
PUI TAHUN 1989.” Benang merah yang tampak 
pada khittah ini adalah Intisab PUI. 

Inti isi khittah tersebut tertuang pada noktah-
noktah khittah, yaitu: “Dengan ruh dan semangat 
juang dari Al-quran dan Sunnah Rasul yang 
rumusannya tersurat dalam tujuan PUI dan 
intisabnya, berdasarkan kekuatan yang ada dan 
tantangan zaman yang dihadapi ummat Islam pada 
abad 15 Hijriah dan berbarengan pula dengan 
tahap tinggal landas pembangunan bangsa 
Indonesia, maka di tetapkanlah noktah-noktah 
Ishlahul Ummah sebagai berikut: 

a. Khittah Ubudiyah 

Di atas dasar Allahu ghayatuna wa al-ikhlasu 
mabdauna, dalam menghadapi tantangan kebatilan 
yang makin dahsyat, maka pimpinan, ulama, guru 
dalam jama’ah PUI merasa wajib untuk lebih 
mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk 
peningkatan ibadah (al-mahdhah) terutama tahajud 
(qiyamul lail) dan dalam bentuk pendalaman 
rahmah, asih kekeluargaan sesama (ruhama 
bainahum). 
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b. Khittah Da’wah dan Tarbiyah Islamiyah 

Di atas dasar Allahu ghayatuna wa al-ikhlasu 
mabdauna, dalam rangka regenerasi kaderisasi 
ummat, jama'ah PUI bertekad untuk 
menyelenggarakan pendidikan ummat yang 
menjamin mutu pendidikan dan keterpaduan 
peran antara guru, murid, orang tua serta 
keterpaduan antara keimanan, keilmuan, 
keterampilan/kejasmanian, pelatihan ubudiyah 
(riyadhah-ubudiyah) serta berupaya agar imaratul 
masajid merupakan langkah untuk menjadikan 
masjid-masjid sebagai pusat-pusat da'wah, 
pendidikan, kebudayaan ummat. 

d. Khittah Kesejahteraan Jama'ah 

 Di atas dasar Wa al-ishlahu sabiluna dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan jama’ah, jama’ah 
PUI bertekad untuk meningkatkan kemampuan 
anggota jama’ahnya dalam bidang ekonomi 
khususnya koperasi dan wiraswata dan bidang 
kebudayaan, khususnya bidang kesenian. 

e. Khittah Peran dalam Pembangunan Bangsa 

 Di atas dasar Wa al-ishlahu sabiluna demi 
kesejahteraan bangsa Indonesia, jama’ah PUI 
berketatapan hati untuk berperan aktif dalam 
da’wah pembangunan (da’wah bil hal) searah 
dengan haluan negara serta dijiwai amar ma’ruf 
nahi munkar. 
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f. Khittah Ukhuwah 

Di atas dasar Wa al-mahabbatu syi’aruna demi 
ukhuwah Islamiyah dan perdamaian, jama’ah PUI 
bertekad untuk membina keakraban hati antara 
sesama jama'ah PUI, antara jama'ah PUI dengan 
organisasi-organisasi jama'ah Islam lainnya serta 
membantu setiap upaya untuk terciptanya 
ukhuwwah Islamiyah dan perdamaian dunia. 

Noktah-noktah khittah Ishlahul Ummah PUI 
harus mampu dihadap-mukakan pada tantangan 
zaman seperti dilukiskan oleh khittah tersebut 
pada hal 4 dan 5. Memang kita wajib bersyukur 
atas anugerah Allah tersebut, namun kita wajib 
menyadari tantangan zaman yang dihadapkan 
pada ummat Islam se-dunia. Ancaman-ancaman 
dahsyat berupa pemurtadan terhadap muslim, 
komunisme, kapitalisme, sekulerisme dan zionisme 
dengan pendukungnya pernah dan akan terus 
menghancurkan ummat Islam dan ummat dunia. 
Sebagian penghuni planet bumi masih merasakan 
kepahitan hidup akibat mereka ini. Kejahatan-
kajahatan alkoholisme, narkotika, judi dan seks 
menggiring manusia ke arah hancurnya akhlaq dan 
mendorong peningkatan jumlah kejahatan-kejahat-
an lainnya. 

Kebodohan, kemiskinan, tradisi-tradisi 
musyrik dan tahayul sungguh menghambat 
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kemajuan ummat Islam. Sedangkan “fananisme” 
firqah muslimin sering menghancurkan kesatuan 
dan ukhuwah Islamiyah di dunia ini. 

Di Indonesia ketidak-mandirian dan ketidak 
terampilan berjuta generasi muda Indonesia 
ternyata mendukung kesulitan penyediaan 
lapangan kerja bagi mereka. Jumlah angkatan kerja 
yang tuna karya cenderung meningkat pada setiap 
tahunnya. 

Dari pengalaman dua dasawarsa kita dapat 
merasakan adanya segala kelesuan dan kurangnya 
gerak dinamika pada berbagai organisasi termasuk 
PUI. Padahal pada saat yang sama kita menyak-
sikan dinamika dan gerak pembangunan bangsa 
dalam berbagai bidang terus-menerus menuntut 
keterlibatan banyak pihak. 

Dengan prihatin kita pun melihat bahwa 
belum semua lembaga pendidikan yang diseleng-
garakan proses pendidikan yang sepenuhnya 
Islami jika dilihat dari kurikulum, metodologi dan 
guru yang ada. 

Satu hal lagi yang sangat kita dambagakan 
karena hal itu menyangkut kejayaan ummat dan 
bangsa, yaitu ukhuwah integrasi ummat Islam. 
Sampai detik ini, hal itu belum menggejala dan 
menjelma dalam wujud nyatanya. 
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Pada halaman 6 dinyatakan “Tentang 
tantangan dan ancaman terhadap aqidah yang 
bersembunyi di balik aneka aliran pemikiran dan 
kebudayaan jahiliyyah,” kita wajib mengetahui dan 
menyadari sesadar-sadarnya. Sesunggunya kita 
dewasa ini hidup dalam kancah perang ideologi, 
pertempuran pemikiran (ghazwatul fikri). Setiap 
pemilik radio, televisi dan pelanggan koran, 
sepanjang hari berhadapan dengan serbuan 
informasi dan adegan-adegan yang menghancur-
kan nilai-nilai yang dituntut oleh Islam. 
 

IV. KERANGKA AMALIAH PUI 

 Khittah Islah al-Ummah PUI 1989 harus 
dijabarkan dalam bentuk kerangka amaliah PUI 
yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun 
rencana perjuangan dengan urutan pentahapan 
sesuai kemampuan organisasi. 

Kerangka amaliah PUI harus merupakan 
garis-garis besar perjuangan yang program 
pelaksanaannya harus berorentasi pada masa 
depan yang lebih ishlah, namun tidak boleh 
mengabaikan pengalaman masa lalu.  

ُس َماَقدََّمتأ لِ   َغد  َوالتَ نأظُرأ نَ فأ
"Agar setiap diri menoleh masa yang dilalui untuk hari 
depan." (Al-Qur’an). 
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Kaidah yang perlu dipertimbangkan adalah: 
َلحِ  َصأ ِديأِد اْلأ ُذ  بِاْلَأ  الأُمَحاَفظَُة َعَلى الأَقِدْيِأ الصَّاِلِح َواَْلخأ
“Memelihara yang lama yang shalih, dan mengambil 

yang baru yang lebih shaleh." 

Kerangka amaliya PUI disusun berdasarkan tata 
urut noktah-noktah khittah: 

1. AMALIAH UBUDIYAH 

Berdasarkan noktah khittah ubudiyah dapat 
disusun rencana amaliah: 
a. Penyusunan konsep dan pendidikan Tauhidul-

lah yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah 
Rasul, dalam memenuhi kebutuhan jiwa 
manusia modern dan memjawab tantangannya 
(Ishlah al-Aqidah). 

b. Penyusunan tazkiyyatun nafs dan riyadhah 
ubudiyah (Ishlah al-Ibadah) 

c. Tuntunan doa dan zikir al-Ma’tsurat  
d. Penjelasan tentang sebab-sebab khilafiyah dan 

kewajiban untuk toleran (Ishlah al-Mujtama'). 
 

2. AMALIAH DA’WAH DAN TARBIYYAH 

Berdasarkan nokta khittab da'wah dan 
tarbiyah, disusunlah rencana amaliah: 
a. Pendidikan keluarga yang diintergrasikan 

dengan pengajian majelis ta’lim rekayasa 
jama’ah Intisab (Ishalah al-Mujtama’). 
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b. Riyadhah kepemimpinan dalam rangka 
kaderasasi ummat (Ishalah al- Mujtama’). 

c. Realisasi tarbiyyah diniyyah dalam keserasian 
antara pendidikan aqliyyah, pendidikan 
qalbiyah dan pendidikan jasmaniyah. 

d. Pembahasan tentang ilmu pengetahuan sebagai 
subsistem dan sistem dinul Islam (Al-Qur’an 
dan Sunnah). 

e. Ta’mirul masajid, upaya memfungsikan masjid 
sebagai pusat da’wah, pendidikan dan 
kebudayaan. 

f. Pengembangan pendidikan katerampilan dan 
kewirausahaan. 

 
3. AMALIAH PEMBINAAN KESEJAHTERAAN 

JAMA’AH 

Berdasarkan khittah kesejahteraan jama’ah, 
disusunlah rencana amaliah: 
a. Upaya membangkitkan semangat wirausaha 

khususnya koperasi untuk semua jama’ah 
(Ishlah al-Iqtishad). 

b. Upaya membinaan seni budaya yang bernapas-
kan Islam serta upaya pemanfaatannya untuk 
da’wah. 

c. Upaya peningkatan pemasyarakatan olah raga 
bagi jama’ah PUI serta guru dan sekolah-
sekolah PUI dalam rangka peningkatan keta-
hanan amal duniawi dan ukhrawi. 
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4. AMALIAH DALAM PERAN PEMBANGUN-
AN BANGSA 

Berdasarsakan nokta khittah peranan pemba-
ngunan bangsa, disusunlah rencana amaliah : 

a. Partisipasi aktif dalam proyek-proyek pemba-
ngunan yang diperoleh dengan rencana pem-
bangunan PUI. 

b. Partisipasi pemikiran dan kritik pembangunan 
dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar. 

 

5. AMALIAH UKHUWWAH 

Berdasarkan khittah ukhuwwah, disusunlah 
rencana amaliah: 
a. Partisipasi pada semua forum komunikasi 

ummat Islam yang sedang diri’asahi. 
b. Upaya menciptakan proyek bersama ummat 

Islam. 
c. Penjajagan tentang suatu badan kerjasama 

antara ormas/yayasan Islam secara lebih efektif. 
d. Upaya bersama ormas Islam dalam peningkatan 

solidaritas Islam sedunia. 
 

V. PENUTUP 

Marilah kita bermuzakarah mencari mutiara-
mutiara al-Haq sambil bermuhasabah tentang diri 
agar kita dibersihkan dari idealisme yang bathil. 
Semoga Allah menolong kita. 

Wabillahit taufiq wal hidayah 
Wassalamu’alaikum wr. wb.   
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INTISAB PUI ADALAH SUATU BAIAT35  

Oleh  

K.H. A. Ma’sum Nawawi36 
 

Bismillahirrahmannirrahim 
 

I. Muqoddimah 

Sahabat Hudzaifah al-Yamani pernah mengaju-
kan pertanyaan tentang Islam dan ummat Islam 
pada Rasullah SAW.. Tetapi pertanyaan beliau 
berbeda dengan pertanyaan yang diajukan oleh 
sahabat-sahabat lainnya. Sebab yang beliau 
tanyakan ialah masalah “syarrun.” Sedangkan 
umumnya para sahabat bertanya kepada Rasullah 
tentang “khairun.” Hal itu beliau lakukan karena 
khawatir akan menimpa dirinya. 

َل الّلِه إِنَّاُكنَّاَِف َجاِهِليَِّة َوَشر َفَجاَء نَاالّله ِِبََذا  يَاَرُسوأ
يأِ ِمنأ َشّر؟   قَاَل : نَ َعمأ قُ لأ  ُت فَ َهلأ بَ عأَد َذِلَك اْلَأ

 
35 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 131-141. 

36 K.H.A. Ma’sum Nawawi (alm), lahir di Majalengka. Adalah 

salah satu tokoh penting PUI di PB PUI. 
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ن , قُ لأُت َوَما  الشِّّر ِمنأ َخيأ ؟ قَاَل نَ َعمأ َوِفيأِه َدخأ
ُهمأ  ِين. تَ عأِرُف ِمن أ َِهدأ َن ِبَغيأ ُدوأ ُنُه؟ قَاَل : قَ وأم  يَ هأ َدخأ

يأِ ِمنأ َشّر ؟     َوتُ نأِكُر قُ لأُت فَ َهلأ بَ عأَد َذِلَك اْلَأ
اِب َجَهنََّم. َمنأ َأَجابَ ُهمأ قَاَل نَ َعمأ ُدَعاة  َعَلى أَب أوَ 

ُهمأ لََنا.   ُل الّله ِصفأ َهاقُ لأُت : يَاَرُسوأ َهاَقَذفُ وأُه ِفي أ إِلَي أ
قَاَل : ُهمأ ِمنأ ِجلأَد تَِناَويَ َتَكلَُّموأَن بَأَلأِسَنِتَنا. قُ لأُت : 
َفَما تَأأُمُرِِن ِإنَّ أَدأرََكَِن َذِلَك؟  تَ لأَزمأ 

 َ ِلِمْيأ . قُ لأُت فَِإنأ َلَّأ َيُكنأ ََلُمأ ََجَاَعةَ الأُمسأ  َوِإَماُمُهمأ
ََجَاَعة  َواَل ِإَمام ؟ قَاَل : فَاعأَتزِلأ تِلأَك الأِفَرَق ُكلََّها 
رَكَك الأَموأُت  ِل الشََّجِر َحَّتَّ يُدأ َوَلوأ َأنأ تَ َعضَّ بَِأصأ

 َوأَنأَت َعَلى َذِلَك  )البخارى(
“Ya Rasullah sesungguhnya kami pernah mengalami masa 
jahiliah dan segala syarrun. Kemudian Allah mendatang-
kan kebaikan ini (al-Islam) kepada kami. Apakah sesudah 
kebaikan itu akan timbul lagi syarrun? Beliau menjawab 
“ya” dan pada kebaikan itu ada dakhon. Saya bertanya: 
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Apakah dakhon itu? Beliau menjawab: Orang-orang 
memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, kau akan 
mengetahui dan mengingkarinya dari mereka. Saya 
bertanya: Apakah setelah itu akan tumbuh lagi syarrun? 
Beliau menjawab: “ya” adanya juru dakwah yang berada di 
ambang pintu jahannam, siapa yang menjawab mereka, 
maka mereka akan mencampakkannya ke dalam api neraka. 

Saya bertanya: Ya Rasullah, terangkanlah kepada 
kami ciri-ciri mereka itu. Beliau menjawab: Mereka itu 
sekulit dengan kita dan mereka pun berbicara dengan 
bahasa kita. Saya bertanya: Apa yang engkau perintahkan 
kepadaku seandainya saya mengalami masa itu? Beliau 
menjawab: Kamu harus tetap bersama jama’ah Muslimin 
dan imamah mereka. Saya bertanya, (Bagaimana) jika tidak 
ada jama’ah Muslimin dan imamnya ? Beliau menjawab: 
Tinggalkan-lah semua firqah, walaupun kau harus 
(terpaksa) menggigit akar tanaman hingga datang ajalmu, 
sedangkan engkau tetap dalam keadaan demikian.” (HR. 
Bukhari, Fath al-Bari juz 13 hlm. 35). 

Masa jahiliyah bukan berarti hilangnya sama 
sekali millah Ibrahim. Sebab secara turun-menurun 
mereka pun masih melakukan amalan-amalan yang 
masih diajarkan dan disampaikan oleh Ibrahim a.s. 
Akan tetapi nilai dan maknanya sudah jauh sekali 
dari al-Haq. Sebab ruh tauhid telah hilang. 

Oleh karenanya wajarlah kalau pada saat 
pertama kali risalah Allah disampaikan oleh 
Muhammad SAW., mereka menganggapnya sebagai 

sesuatu yang asing. 
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Dengan usaha keras Rasulullah dibantu para 
sahabatnya, maka Rasulullah dapat menyelesaikan 
tugas risalah dengan sempurna. Muncullah sinar 
baru yang menyinari dunia, serta ummat pun 
merasakan nikmatnya. 

Namun sebagaimana diungkapkan hadits 
tersebut bahwa masa cemerlang gemilang yang 
dialami oleh ummat Islam pada suatu saat akan 
mengalami masa suram. Mereka meninggakan 
“fitrah Allah” sedikit demi sedikit sehingga mereka 
tidak lagi mengenal “fitrah Allah” secara baik dan 
benar. Yang tinggal hanyalah nama dan kulit tanpa 
isi. Hal itu terjadi karena banyaknya kebenaran dan 
kebaikan berselubung. Banyak upaya dengan atas 
nama Islam untuk menjauhkan ummat dari Islam, 
hingga tumbuhlah masa “gharabah” sebagaimana 
pernah terjadi pada masa awal Islam.  

Oleh karena itu, kalau ada kelompok yang 
mengajak untuk membicarakan Islam secara kaffah 
termaksud masalah furu'nya atau khilafiah sebagai 
kelanjutan dari jihad menegakan dan memperta-
hankan “fitrah Allah,” maka mereka akan men-dapat 
tuduhan-tuduhan fundamentalis, pemecah belah, dan 
sebagainya. 

Anggapan semacam ini hakekatnya adalah 
merupakan reaksi untuk menahan roda sejarah serta 
ruh keislaman dengan alasan-alasan yang terlalu 
dibuat-buat. 
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II. Garis Ahlus Sunnah wal Jama’ah satu-satunya 
alternatif penyelamatan Islam dan ummatnya 

َتُِق أُمََِّّت  بَ َر النَّىب صلى الّله ّعلّيأِه َوَسلم:  َستَ فأ َأخأ
َ ِفرأَقًة النَّاِجَيُة  َها َواِحَدة  َعَلى َثَلث  َوَسبأِعْيأ ِمن أ

ُل السُّنَِّة  َن َهَلُكوأ ِقيأَل: َمنأ النَّاِجَيُة قَاَل : َأهأ َوالأَباقُ وأ
َماَعُة قَاَل : َما  َماَعِة,  ِقيأَل : َوَما السُّنُة َواْلَأ َواْلَأ
َحاِِب َوقَاَل صلى الّله ّعلّيأِه  ُم َوَأصأ أَنَاَعَليأِه الأيَ وأ

ّق َوَسلم: اَلتَ َزاُل طَائَفة     ِمنأ أُمََِّّت ظَاِهرِيأَن َعَلى اْلَأ
َم الأِقَياَمِة. َوقَاَل صلى الّله ّعلّيأِه َوَسلم.  ِإلَّ يَ وأ

 اَلََتأَتِمُع أُمََِّّت َعَلى َضَل َلة     ) املال ولنحل(
Nabi Saw. telah menggambarkan bahwa 

ummat  Islam akan bercerai berai menjadi tujuh 
puluh tiga firqah (sempalan). Yang selamat hanya 
satu, sedangkan yang lainnya binasa. Ditanyakan: 
Dan siapa yang selamat itu? Nabi bersabda: Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah. Ditanyakan: Apakah Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah itu? Beliau menjawab: Segala 
sesuatu yang (seperti) keberadaanku dan sahabat-
ku pada masa ini. Nabi SAW.: Akan selalu ada 
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kelompok dari ummatku yang menzahirkan al-Haq 
hingga akhir kiamat. 

Nabi Saw. Bersabda: “Tidak berkumpul 
ummatku atas kesesatan.” (Al-Milal wa an-Nihal, 
hal. 11) 

قُّ ِمنأ رَبَِّك فَ  َتِيأنَ َاْلَأ  َل َتُكوأَننَّ ِمَن الأُممأ
Berfirman Allah SWT.: Al-Haq (kebenaran) itu adalah 
dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu 
termasuk orang yang ragu-ragu. (QS. Al-Baqarah, 2: 
147) 

Mengingat hadits di atas serta penegasan ayat 
tentang al-haq, maka Ahlus Sunnah bukanlah 
firqah dan bukan pula madzhab. Karena firqah 
ialah suatu sikap baik perorangan maupun 
kelompok yang memisahkan diri dari “ma ana 
‘alaihi al-yauma wa ashhabi.” 

Kalau pendiri PUI menetapkan jam'iyah yang 
berwatak Ahlus Sunnah wal Jama’ah, tentunya 
tiada lain karena adanya semangat untuk 
menyelamatkan ummat dari bencana kehancuran 
akibat tafarruq dari fitrah Allah. Tafarruq yang 
ditakuti bukan tafarruq hissiyah tetapi yang ditakuti 
adalah tafarruq ’an hablillah. Sebab dengan watak 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah sesuai sifat mausufnya 
yang “ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi” itulah akan 
dapat menjadi ummat najiyah di sisi Allah. 
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Sedangkan al-Jama’ah yang dimaksud pada Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah pun bukan semata berarti 
kumpulan orang banyak untuk sekedar bersepakat, 
tetapi jama’ah dalam arti tidak tafaruq ’an hablillah 
walaupun seorang diri, “Walau  an ta’adlu bi ashli 
syajarin hatta tudrikaka al-mautu.” 
 
III. Intisab PUI Adalah Suatu Bai’at: 

َلُص َمبأَدُؤنَا  لَُنا اَلّلُه َغايَ تُ َنا َواإلأِخأ َلُح َسِبي أ َواإلأِصأ
ِق  َن نُ َعاِهُذالّلَه َعلَى الصِّدأ َوالأَمَحبَُّة ِشَعاُروأ
ِ َوطََلِب ِرَضاالّله َِف الأَعَمِل  َلِص َوالأَيِقْيأ َواإلأِخأ
ِم اللَّه َواَلَحوأَل  َ ِعَباِدِه بِالت َّوَكُِّل َعَليأِه ِبسأ بَ ْيأ

بِالّلِه الأَعِلِي الأ  بَ ُر. َواَلقُ وََّة ِاالَّ َعِظيأِم   الّلُه اَكأ
 )االنتساب(

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 
(Ridha) Allah adalah tujuan akhir kami. Ikhlas adalah 
pangkal (segala amal) kami. Ishlah adalah (manhaj 
kehidupan) kami. Kasih sayang (di jalan Allah) adalah 
tanda kebesaran (jiwa) kami. Kami berjanji kepada Allah 
atas dasar kebenaran, keikhlasan dan keyakinan serta 
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mengharap keridhaan Allah dengan beramal di tengah-
tengah hambanya disertai tawakal kepadanya. Dengan 
nama Allah, (kami melangkah) sambil tiada satu daya 
dan kekuatan pun kecuali dengan (pertolongan) Allah 
Yang Maha Luhur Maha Agung. 

Bai’at ini harus menggelorakan semangat 
jihad yang tinggi dan bersih. Itulah kiranya yang 
harus dimiliki oleh setiap orang yang merasa “ber-
Intisab dengan PUI.”  Sedangkan kata “Intisab” 
yang berakar lafadz “nasaba” adalah berarti 
“mengaku keturunan.”  

Dengan memperhatikan kandungan bai’at itu di 
satu sisi dan maknanya di sisi lain, saya berasumsi 
bahwa bukanlah PUI kalau perjuangan-nya tidak 
terpaut erat dengan bai’atnya. Bukan pula anggota 
dan pemimpin PUI kalau sikap hidup serta 
perilakunya tidak terpaut erat dengan bai’atnya. 
Pendiri PUI tidak menghendaki adanya 'ashabiyah 
terhadap leluhur (sebagaimana makna lafadz Intisab), 
tetapi agar kita merasa erat bernasab atas dasar jiwa 
dan semangat bai’atnya. Tidak sebagaimana 
kenyataan yang sama-sama kita saksikan sekarang ini 
bahwa PUI dan warganya lebih ber-Intisab semata 
hanya dengan pengertian lafdzi. Sehingga perjuangan 
dan sikap warganya lebih ber-Intisab pada “Ma 
wajadna 'alaihi aba-ana.” Kondisi ini telah mengubur 
dalam-dalam semangat jihad dan ijtihad hingga 
tinggallah al-ismu li al-musamma. 
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IV. Bai’at PUI dengan Ahlussunnah wal Jama’ah 

Sudah jelas bahwa Ahlus Sunnah wal Jama’ah 
adalah satu-satunya “an-najiyah.” Dan karena itulah 
ditetapkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah menjadi 
watak PUI dan segenap warganya. Kelompok atau 
orang perorangan yang berwatak Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah disebut “Ahlus Sunnah wal Jama’ah.” 
Siapa pun dan dimana pun berada, tidak monopoli 
satu golongan, yang karena golongan itu 
menyatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah. Bukanlah suatu hal penting golongan atau 
perorangan menyatakan dirinya sebagai Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah sebagaimana tidak perlu 
orang menyatakan dirinya suci. Apalagi kalau di 
atas sebutan Ahlus Sunnah wal Jama’ah itu 
tumbuh bid’ah, dhalalah dan tafarruq 'an hablillah. 
Kenyataan semacam ini menunjukkan tidak 
adanya ilmu dan tidak adanya tafaqquh fiddin.  

 َفَل تُ زَكُّوأا أَن أُفَسُكمأ ُهَوَأعأَلُم ِبَن ات ََّقى
Artinya: Jangan kamu semua merasa suci dirimu, 
Dialah Allah yang Maha Mengetahui siapa yang 
bertaqwa.   

Dengan uraian di atas jelas bahwa bukanlah 
harus memikirkan dan menganalisa “Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah menurut Konsep Intisab." 
Tetapi bagaimana Intisab itu dalam hubungannya 
dengan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Mengapa 
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demikian? Hadits dan sahabat Khudzaifah al-
Yamani serta hadits tentang an-najiyah 
menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jama’ah 
adalah suatu sikap, watak dan perilaku yang “Ma 
ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi.” Sedangkan Intisab 
adalah satu pernyataan bahwa al-muntasib itu siap 
melakukan sikap, watak dan perilaku “Ma ana 
'alaihi al-yauma wa ashhabi.” Karena itu tidak tepat 
judul makalah yang ditawarkan oleh PB PUI: Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah menurut Konsep Intisab. 
Seharusnya adalah, kira-kira “Intisab PUI di dalam 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah.” 
 
V. Penjabaran Intisab pada Amaliah PUI dan 

Warganya 

Adalah suatu hasil pemikiran yang gemilang 
sekali kalau untuk pengamalan bai’at Intisab itu 
lahirlah Ishlah as-Tsamaniyah. Sebab sangat erat 
sekali relevansi program ishlah itu dengan 
semangat bai’at Intisab. 

Sejalan dengan ramalan Rasullah, sebagaimana 
tersebut dalam hadits Hudzaifah al-Yamani, yang 
mengabarkan bahwa ummat ini akan rusak. 
Ramalan ini telah menjadi kenyataan dalam banyak 
hal pada zaman ini. Hingga perlu adanya mujahid-
mujahid yang tampil untuk mengishlah apa yang 
sudah fasad. Mujahid yang tangguh dan sanggup 
menelan resiko gharabah. 
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َن ِعنأَد َفَساِد النَّاسِ  طُوِبَ  ِلُحوأ  لِلأُغَربَاِء الَِّذيأَن ُيصأ
Artinya: “Kebahagiaan bagi orang-orang gharabah 
(yang di asingkan), yaitu orang yang berbuat ishlah di 
saat orang-orang berbuat fasad. (HR. Muslim) 

Tetapi tentunya penafsiran dan penalaran 
Ishlah itu sendiri harus memiliki satu penafsiran 
yang baku. Bersumber pada Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah. Jangan sebagaimana yang kita saksikan 
sekarang ini penafsiran Ishlah menurut selera, 
bahkan menurut hawa nafsu masing-masing. 

Muhammad Abduh dalam memberi makna 
hadits:  

َعُث ِمنأ َهِذِه اْلُمَِّة ِعنأَد ُكلَّ رَأأِس ِماَئِة  ِإنَّ الّلَه يَ ب أ
ُد   ِدي أَنهُ   َعام  َمنأ ُُيَدِّ

Kata “yujaddidu bi ma’na yushiihu,” sedangkan 
tentang tajdid itu Imam As-Syatibi mengartikan 
tajdid itu: 

 اَدُة الشَّيء َجِديأَدا َكالأُمبأَتدئِإعَ 
Mengembalikan sesuatu menjadi baru (utuh) 
sebagaimana semula. 

Kalau demikian makna tajdid yang oleh 
Muhammad Abduh disebut Ishlah, maka 
seharusnya PUI dengan watak Ahlus Sunah wal 
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Jama’ah, dengan bai’at Intisab dan dengan 
program Ishlah itu, dengan usia yang relatif telah 
terbilang makan umur, serta dengan kader-kader 
lulusan madrasahnya yang telah bertebaran di 
mana-mana di setiap tempat dengan berbagai 
macam kedudukan dan profesinya, mestinya telah 
sanggup menzahirkan rijal-rijal yang “la tulhihim 
tijaratun wala bai’un ’an dzikrillah, yang yakhafuma 
yaumam tataqallabu fihil qulubu wal abshar. 

Namun kenyataan apa yang ada? Kita semua 
“nasab dan dzurriyahnya” seolah sirna dari 
gelanggang ditelan hayalan kemenangan dan 
keunggulan pribadi masing-masing (tidak 
jama’atan). Mengapa demikian? 

ات َُّقوا الّلَه َولأتَ نأظُرأ نَ فأس  َماَقدََّمتأ  يَاأَي َُّها الَِّذيأَن أََمنُ وأا
 ِلَغد  

“Hai orang-orang beriman hendaklah bertaqwa kepada 
Allah dan perhatikanlah masa lalu dirimu untuk bekal 
masa depanmu.” (QS. al-Hasyr 18). 

 
VI. Khulasah dan Khatimah 

Kalau PUI dan warga PUI telah yakin bahwa 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah ummatun 
najiyatun maka haruslah memiliki identitas atau jati 
diri dengan sikap, watak dan perilaku Ahlus 
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Sunnah wal Jama’ah. Apalagi kalau dengan 
nyaring telah mengumumkan pada dunia bahwa 
PUI adalah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang berarti 
bukan ahlu bid’ah-dhalalah. 

Intisab adalah satu bai’at tentang 
kesanggupan bertauhid dan beramal. Dia (Intisab) 
itu besar karena sejalan dengan “ma ana 'alaihi al-
yauma wa ashhabi” (Ahlus Sunnah wal Jama’ah). 
Sedangkan tolak ukur kebenaran adalah al-haqqu 
dengan aplikasi “ma ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi.” 

PUI harus mempunyai penafsiran serta 
pengertian yang baku tentang Al-Islam, as-Sunnah 
wal Jama’ah, Bai’at al-Intisab serta al-Ishlah. 

Pemahaman serta pengamalan sikap dan 
watak Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang telah 
dikukuhkan tekad pengamalannya oleh bai’at 
Intisab harus menjiwai dan mewarnai kurikulum 
bagi semua jenjang pendidikan yang diseleng-
garakan PUI. 

Pemahaman yang baku tentang program 
jihad PUI (Ishlah as-Tsamaniyah) yang ditunjang 
oleh wawasan keilmuan harus dimiliki oleh setiap 
mubalig PUI, hingga tidak terjadi adanya kesim-
pangsiuran. 

Di tengah kehidupan yang makin tidak 
menentu, PUI tidak boleh hanyut dibawa arus 
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ketidakpastian, PUI harus memiliki watak dan jati 

diri  َِلُموأن َهُد وابِأَنَّا ُمسأ  ِإشأ
Hanya kepada Allah berserah segala urusan 

dengan segala ketulusan dan keikhlasan. 

ِمنُ وأَن َحَّتَّ َُيَّكُموأَك ِفيأَماَشَجِر  َفَلَورَبَِّك اَل يُ ؤأ
نَ ُهمأ ُثَّ اَلُيَُِدوأاَِف أَ  ن أُفِسِهمأ َحَرجا  ِمَّا َقَضيأَت    بَ ي أ

ِليأًما.  َوُيَسّلُموأا َتسأ
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua 
dari ucap tanpa awal. Dan semoga Allah 
mengokohkan pendirian kita dengan segala 
kesadaran dan ketabahan. 

ًرا وَّث َ  َنا َصب أ ّبتأ أَقأَداَمَنا َوانأُصرأنَا َعَلى رَب ََّنا أَفأرِغأ َعَلي أ
ِم الأَكاِفرِيأنَ   الأَقوأ

 
Majalengka, 17 Ramadhan 1410 H 
                       13      April     1990 M 
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JANJI AMAL DAN PELAKSANAANNYA37 

Oleh:  

KH. E.A. Chotib38 
 
 
Muqaddimah 

Banyak orang sangat tertarik dengan PUI 
karena perjanjiannya dengan Allah hendak beramal 
Islam. PUI sangat menarik orang banyak termasuk 
saya untuk mencari dan menemukan Intisab 
dengan segala makna dan tujuannya. Namun 
dengan alat yang sangat kurang tidak mungkin 
diperoleh hasil lebih banyak, pengetauan saya yang 
sangat kurang hanya dapat memperoleh hasil 
penemuannya sangat terbatas. 
 
Janji Amal PUI 

Di PUI, orang-orang telah berjanji hendak 
beramal Islam. Apa yang mendorongnya sampai 
membuat perjanjian amal dengan Allah SWT. 

 
37 Makalah ini dikutip dari buku Risalah Intisab yang disusun 

oleh Nurhasan Zaidi, dkk., (diterbitkan di Jakarta oleh 
Panitia Seabad PUI dan DPP PUI cetakan kedua, Januari 
2015), halaman 145-181. 

38 K.H.E.A. Chotib (alm), lahir di Cirebon dan menjadi 
sesepuh PUI Cirebon. 
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Dorongan ini harus diketahui agar janjinya dengan 
Allah tidak hanya mimpi. Dan, yang mendoronya 
harus berjanji dengan Allah SWT. adalah hal-hal 
berikut: 
1. Karena melihat dunia sangat mengancam Islam 

dan ummat Islam. 
2. Jika PUI tidak beramal akan mengalami nasib 

seperti yang dialami kaum Nabi Luth dan kaum 
Nabi Syu’aib: Kaum Nabi Luth hancur karena 
melakukan kejahatan berat ( اْلفَاِحَشةَ  ْرتِِكابِِهمْ  بِا  ) dan 
Kaum Nabi Syu’aib hancur karena memper-
mainkan timbangan( َواْلِمْيَزانَ  اْلِمْكيَالَ  بَِخّسِهمْ  ). 

3. Karena sangat khawatir PUI akan menjadi 
orang dan ormas yang kafir sebab tidak beramal 
seperti Iblis la’natullah yang menolak perintah 
sujud kepada Adam. Karena Iblis menolak amal 
tersebut, ditetapkan oleh Allah jadi makhluk 
yang kafir. 

4. Adanya perasaan khawatir orang PUI terbius 
oleh situasi dan keadaan dunia daerah amalnya. 
Sudah ada sebagian orang PUI terlena sehingga 
melupakan dan meninggalkan amal. 

5. Adanya musibah besar yang dirasakan karena 
sebagian orang terlena oleh amal-amal dahulu, 
terlena oleh amal orang-orang dahulu. Mereka 
bergembira dengannya, mereka dipuji padahal 
mereka sendiri belum berbuat apa-apa untuk 
PUI dan untuk Islam, dalam hal ini Allah SWT. 
berfirman:  
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َرُحوأَن ِبَا أَتَ وأا وََّيُِبُّونَ  َأن  اَل ََتأَسََبَّ الَِّذيأَن يَ فأ
َعُلوأا  َفَل ََتأَسبَ ن َُّهمأ ِبََفازَة     َُيأَمُدوا  ِبَا َلَأ يَ فأ

 مَِّن الأَعَذاِب   َوََلُمأ َعَذاب  أَلِيأم       
Artinya: "Jangan kamu mengira orang yang 
bergembira denan apa yang mereka telah lakukan 
akan terbebas dari adzab, dan orang-orang ingin 
dipuji dengan pekerjaan yang mereka sendiri tidak 
melakukannya, janganlah kamu mengira akan lepas 
dari adzab. Sesungguhnya bagi mereka adzab Allah 
yang menyedihkan”. 

Lima sebab inilah yang mendorong PUI 
berjanji dengan Allah SWT. Maksudnya, menjadi-
kan Allah pemimpinnya, menjadikan Allah saksi 
yang melihat dan mengawasi PUI, saksi yang 
melihat dan mengawasi orang PUI. Allah SWT. 
berfirman: 

بَ رَ َوَلَقدأ   َدأ  َكانُوا َعَهُدوا الّلَه ِمن قَ بأُل  اَل يُ َولُّوَن اْلأ
ُئواًل  ُد  الّلِه َمسأ      وََكاَن َعهأ

"Demi Allah mereka telah mengikat janji dengan Allah 
sebelum ketakutan, mereka tidak akan mundur setapak 
dari daerah amalnya atau medan perang, janji Allah 
akan dipertanggungjawabkan." (QS. an-Nahl : 91). 
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Sesungguhnya janji dengan Allah membawa 
kejayaan dan kemuliaan, tetapi membawa tuntutan 
yang sangat berat dikerjakannya jika tidak iman. 

1. Harus memenuhinya, jangan merusaknya 

ِد الّلهِ  ُفوا ِبَعهأ ُقُضوا     ِإَذا َعَهدُّتُّأ َواَل  َوَأوأ تَ ن أ
ََن بَ عأَد  تَ وأِكيأِد َها َوَقدأ  َْيأ َعَليأُكمأ  َجَعلأُتُم الّلهَ  اْلأ

َعُلوأَن      َكِفيأًل   ِإنَّ الّلَه يَ عأَلُم  َماتَ فأ
“Sempurnakanlah olehmu janjimu dengan Allah bila 
sudah berjanji dengannya, janganlah kamu merusak 
sumpah sesudah kamu menguatkan, padahal kamu 
telah menjadikan Allah sebagai saksi yang mengawasi 
sumpahmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (An-Nahl: 91) 

2. Janji dengan Allah tidak boleh dinilai sangat 
rendah. Umpamanya dipenuhi syukur, tidak 
dipenuhi tidak apa-apa. 

ِد الّلِه ََثًَنا تَ ُروا ِبَعهأ َا ِعنأَد الّلِه ُهَو  َواَلَتشأ قَِليأًل ِإَّنَّ
ر  لَُّكمأ ِإن ُكنأُتمأ تَ عأَلُموأَن      َخي أ

“Jangan menukar janji dengan Allah dengan nilai 
yang sangat rendah, apa yang ada di sisi Allah itu 
lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.” 
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3. Jika PUI tidak memenuhi janji dengan Allah, 
berarti PUI menciptakan dan mensuburkan ciri-
ciri munafik  

َ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
 اَوَعَد أ

َ
 ,Jika benar PUI demikian .ِإذ

berarti PUI selama ini hanya membuat ormas 
dan orang munafik. 
 

AMAL PUI 

Amal PUI adalah amal Islam. Setelah janji 
dengan Allah, PUI harus mengetahui amalnya dan 
harus memberi tahu. Bagaimana dapat beramal 
kalau tidak tahu amal. Tidak mungkin bisa beramal 
jika buta amal. Karena amal Islam, maka amal PUI 
harus lengkap enam unsurnya, enam syarat 
rukunnya: 1. Daerah Amal, 2. Amal, 3. Orang 
Amal, 4. Jalan Amal, 5. Pelaksanaan Amal, 6. 
Kekuatan Amal. Jika PUI, beramal tidak lengkap 
unsurnya, PUI salah amal, sesat amal, bukan amal 
Islam. Amal tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. 

َدة  اَل  –وَُكلُّ َمنأ ِبَغيأ ِعلأم  يَ عأَمُل  َأعأَمالُُه َمرأُدوأ
َبُل )الزباد(  تُ قأ

Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak 
tidak diterima oleh Allah (az-Zubad).  

Ilmu pohonnya, amal buahnya. Ilmu 
imamnya, ma’mumnya amal. Seperti dijelaskan 
Imam al-Ghazali, pentingnya ilmu untuk amal 
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diibaratkan pohon dan imam. Jika PUI beramal 
tanpa ilmu, sama saja buah tanpa pohon atau 
makmum tanpa imam. 

 
DAERAH AMAL 

Salah satu unsur amal ialah daerah amal, 
yang menjadi daerah amal Islam sekaligus jadi 
daerah amal PUI ialah dunia. Sebagaimana 
keterangan Muhammad al-Ghazali: 

َلِمي تشح الَعاَلَأ َأَجأَع  ِإنَّ  َدائرََة الأَعَمِل اإِلسأ
Sesungguhnya daerah amal Islam meliputi alam 
seluruhnya. 

Apa yang harus diketahui dari daerah amal 
ini, sampai saat sekarang dunia belum membaha-
giakan, belum mensejahterakan Islam dan ummat 
Islam. Malah sebaliknya menentang, merintangi 
dan mengancam. Situasi dan keadaannya yang 
sangat gelap, sangat rawan mengancam Islam dan 
ummat Islam.  

1. Golongan agama Watsaniyah 

َرأض الأُمنأَحرَفةُ الأَوثَنيَُّة  َيااًلتَ زأَحُم َمَناِكَب اْلأ   َأجأ
Golongan agama Watsaniyah turun-temurun 
anak cucunya mengisi dan memenuhi seluruh 
peta bumi dunia seolah-olah mendesak 
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golongan lain, akibatnya mereka yang mende-
sak, Islam dan ummat Islam terdesak. 

2. Golongan Masehi 

َوأَهامُ  الأَمِسيأِحيَّةُ  ُدَها اْلأ   أَقأطَارًا َتُسوأ
Golongan Masehi di seluruh penjuru bumi ini 
paling terkemuka kekuasaannya. Sedangkan 
Islam tidak memiliki kekuasaan Islam. 
Akibatnya mereka yang menguasai, sedang 
Islam dan ummat Islam yang dikuasai. 

3. Kebatinan dan kepercayaan tumbuh dan 
berkembang di seluruh dunia yang ajarannya 
menarik ummat Islam dari agamanya, dan 
menjauhkan manusia dari Islam. 

4. Golongan orang tidak beragama. 

 اللَِّديأنيَّةُ 
Golongan orang tidak beragama. Saat ini 
ummat Islam sedang diuji coba dengan makin 
banyaknya orang yang menyebar-luaskan 
kesalahan dan dosa, kerusakan dan kejahatan. 
Salah dan dosa ramai subur dilakukan orang 
tanpa malu, bagaikan jamur yang tumbuh di 
musim hujan. Semakin sedikit ummat Islam 
yang memegang teguh agamanya, yang 
beramal dengan Al-Qur’annya. Salah dan dosa, 
kerusakan dan kejahatan yang terjadi di negara 
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Islam lebih besar dan lebih banyak dari yang 
terjadi di negara non-Islam. Situsi dan 
keadaannya menurut Allah: 

رُِكوأنَ َوَما يُ ؤأِمُن َأكأ  َوُهمأ ُمشأ  ثَ ُرُهمأ بِالّلِه ِإالَّ
Lebih banyak penduduknya yang tidak iman kepada 
Allah, mereka hanya orang musyrik.  

Bagaimana Islam dan ummat Islam yang 
harus beramal di daerah lapangannya sangat gelap, 
rawan dan mengancam itu. 

5. Ummat Islam. Ummat Islam saat ini hanya 
penerus dan pelanjut dari ummat Islam dahulu, 
yang selama hidupnya mereka tidak pernah 
satu pikiran dan satu perasaan. Mereka selalu 
berbeda, bertentangan dan bermusuhan sampai 
kesempatan jihad fisabilillah diubahnya 
menjadi jihad pertentangan dan permusuhan. 
Pertentangan, perpecahan dan permusuhannya 
masih terus hidup dan menyala tiada henti dan 
tidak pernah mati. Ummat Islam saat ini sangat 
memperhatikan peraturan, tapi mereka sendiri 
yang menggali dan menghancurkan akarnya. 
Perbedaan sedikit saja cepat mengubah  dan 
memporak-porandakan barisan Islam. Ummat 
Islam saat ini dengan sesama saudara sendiri 
saling mencela, saling mencaki maki, terhadap 
musuh Islam sama-sama memuji. Dengan 
saudara seagama se-Islam saling memfitnah 
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dan saling mendongkel, dengan orang lain 
agama bersahabat dengan baik hati. Istilahnya, 
yang seperti itu ibarat pisau cukur yang 
mencukur gundul iman dan Islam dari hatinya. 

َالَِقُة الََِّّت ََتأِلُق الّديأنَ   ِهَي اْلأ
6. ISLAM. Sepertinya, saat ini yang ada di 

kalangan ummat Islam adalah sisa dari perang 
tipu daya musuh. Setelah musuh-musuh 
merasa lemah dan kalah melawan Islam di 
medan perang, mereka terus berupaya dengan 
cara lain agar Islam mati oleh ummatnya 
sendiri. Agar ummat Islam mati di halaman 
rumahnya sendiri. Upaya musuh ini sangat 
berhasil dengan cara menjatuhkan ummat Islam 
dari amal, membuat ummat Islam anti amal. 
Mereka menyebarkan secara luas kalimat-
kalimat Islam yang indah tetapi menjadi racun 
yang membunuh Islam dan ummat Islam. 

َلم  اَلَتَكا  لِيأَف ََلَا َوأََماِّن اَلَعَمَل ََلَا.ِإسأ
Islam agama yang tidak ada paksaan, Islam 

agama panggung doa dan harapan, bukan agama 
amal, bukan agama kerja. Amal atau tidak sama, 
sebab bukan amalnya yang menentukan orang 
masuk ke surga atau neraka melainkan Allah 
dengan sifat wenangnya. Apa akibatnya?      
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a. رَاِكن  ِإَل َرْحأَة  َلَأ يتَ َهّيء َلا  
Banyak Islam yang menginginkan rahmat 
Allah dengan ridha-Nya, tetapi tidak pernah 
mempersiapkan dirinya menjadi mustahiq 
rahmat. 

b.  اَْلوَّابْي َويَ رأَتِكُبوا اثام املذحدينَأن يَ َنا ُلواَجزَاء   
Banyak ummat Islam ingin baik dan selamat 
seperti orang yang taubat, tapi amal 
kerjanya maksiat seperti orang anti agama. 

c.  أالَّيَ ُقوأم ِبواجب َواَليَ نأَتِهى َعنأ ُمّرم   
Tidak sedikit ummat Islam yang tidak mau 
mengerjakan yang wajib dan tidak mau 
meninggalkan yang haram. 

d. نَ ُعوأن َأاَلَسا ء  َما َيصأ
Sungguh sangat jahatnya perbuatan mereka. 
Seratus tahun lamanya ummat Islam bergaul 
baik dengan Yahudi dan Nasrani sampai 
sulit sekali membedakannya mana yang 
Islam dan tidak Islam. Karena semuanya 
sama-sama tidak masuk masjid. Semuanya 
sama-sama tidak melakukan wajib agama. 
Semuanya tidak menghormati ayat agama. 
Semuanya sama-sama minum arak dan 
makan riba, sama membunuh dan meram-
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pas nyawa dan hak orang. Bedanya, tiap hari 
Sabtu orang Yahudi ke gereja, orang Islam 
hanya menyantumkan Islam dalam KTP-
nya. Menurut Allah mereka hanya 
menjadikan agama untuk main-main dan 
kesombongan. 

لَئَك الَِّذيأن اِّتُذواِدي أنَ ُهمأ َلِعًباَوََلأًوا َوَغرّت أُهم  أُوأ
َياُة الّدنيا  اْلأ

Amal 

Amal yang dijanjikan dengan Allah tentu 
dijadikan amal  PUI. Tapi apa dan yang mana 
amalnya. Karena janji amal yang diikrarkan untuk 
Allah, sudah tentu harus amal yang dikehendaki 
dan diridhai oleh Allah, bukan amal yang 
dikehendaki dan diridhai oleh PUI atau orang-
orang PUI. Amal yang dikehendaki dan diridhai 
oleh Allah adalah amal shalih. Amal PUI adalah 
amal Islam, amal Islam adalah amal shalih. 

Kalimat amal shalih sering didengar orang, 
tapi belum tentu setiap orang mengetahuinya. 
Orang PUI sendiri mungkin tidak semuanya tahu 
apa amal shalih itu. Amal shalih mempunyai 
batasan dan pengamanan. Amal seseorang menjadi 
amal shalih jika batasan dan pengamanannya 
sempurna dan lengkap. Amal shalih bukan 
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banyaknya proyek atau banyaknya yang diselesai-
kan. Amal shalih itu amal yang sesuai dengan 
batasan-batasannya dan pengamannya. 

 
Batasan Amal Shalih 

Amal shalih ialah amal yang menjadi sumber 
manfaat dan maslahat bagi alam dan orang lain. 
Amal yang menjadi sumber kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi alam dan orang lain. 

تُ ؤأَخُذِمن الَعَمل الصَّاِلح َعلى الأَمَصليح لِلَكوأِن 
 َواإِلنأَسانِية    )زكى مثعل(

Dari amal shalih harus didapat manfaat, maslahat bagi 
orang yang membangun alam dan kemanusiaan. (Zaki 
Musy’il, al-’Amal) 
 
Pengamanan 

Amal shalih itu amal yang selamat dan aman 
dari noda dan salah. Amal shalih itu amal yang 
terjaga dari noda-noda amal. Noda itu merupakan 
penyakit yang keluar dari perut orang amal sendiri, 
seperti riya‚ ujub, takabur, hasud, dendam/hiqd, 
ananiyah, dan lain-lainnya yang termasuk sifat 
madzmumah fi al-qulub (tercela di dalam hati). 
Terjaga pula dari salah amal karena selamanya 
dilakukan sesuai dan mengikuti tuntunan dan 
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petunjuk Nabi, Al-Qur’an dan Sunnah. 

ُلح لِلأَقبول َولَيأَس ِفيأه َعيأب     َوالَعَمل الَصاحل ُهَوَمايصأ
 )اْحدالثرداجى( أواَفة

Amal sholih itu amal yang layak untuk diterima oleh 
Allah, karena di dalamnya tidak ada noda dan salah. 
(Ahmad Syardaji) 

Setelah PUI melihat dan mengetahui daerah 
amalnya yang sangat gelap, PUI akan turun di 
daerah amalnya dengan tidak mempersiapkan 
dirinya untuk bermusuhan atau perang. Melainkan 
mempersiapkan dirinya beramal shalih, beramal 
Islam. PUI yakin bahwa kemenangan, kejayaan dan 
sukses akan berhasil hanya dengan amal shalih, 
bukan dengan teror, bukan dengan bermusuhan 
dan perang. Allah berfirman: 

َعُد   ًعا  ِإلَيأِه  َيصأ ي أ َمن َكاَن يُرِيأُد الأِعزََّة  فَِللَِّه الأِعزَُّة  َجَِ
يَ رأفَ ُعُه َوالَِّذيأَن َْيأُكُروأَن   َوالأَعَمُل الصَِّلحُ  الطَّيِّبُ  الأَكِلمُ 

رُ  َشِديأد   َعَذاب   ََلُمأ  السَّيَِّئاتِ  لَئكَ  َوَمكأ  ُهَو  يَ ُبوُر  أُوأ
Barangsiapa menghendaki kemulyaan, kemenangan, 
semuanya itu kepunyaan Allah. Kepadanya naik 
perkataan yang baik, dan amal shalehlah yang 
mengangkatnya. Orang-orang yang berbuat tipu daya 
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jahat (perencanaan yang merusak ummat Islam) akan 
memperoleh siksa amat keras, tipu dayanya pasti binasa. 
(QS. Fathir : 10). 
 
Orang Amal Soleh 

Supaya orang dan PUI mampu beramal 
shalih, pertama kali masing-masing harus 
mempersiapkan diri dengan mencetak dan 
membangun dirinya menjadi Muslim. Menurut 
Nabi, Muslim itu apabila orang lain merasa 
bahagia dan sejahtera oleh dirinya. Itulah Muslim 
yang benar. Supaya dirinya dapat memberi bahagia 
dan sejahtera kepada orang lain, orang itu harus 
rela jadi jembatan kegahagiaan dan kesejahteraan 
orang lain. Rasulullah bersabda: 

َها 
ُ
ِلُموأَن ِمن َيِده َوِلسانه وامل ُسأ

ِلُم َمنأ َسِلَم امل ُسأ
امل

 ِجرَمنأ هاَجرعمَّا ََنى الّله )ميفق عليه(
Agar setiap orang jadi jembatan orang lain, 

masing-masing orang harus berupaya memiliki tiga 
karakter amal shalih: 

1. Karakter al-Ishlah 
2. Karakter as-Shilah 
3. Karakter as-Shuluh 

Arti dan ma’na al–Ishlah, yaitu: 
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تَ قأَبل لَِيُكون أَفأَضل َعنأ َشىء َخِبيث ِإرأاَدة الت َّغأي  َِف املسأ
“Berhendak keras untuk mengubah sesuatu yang jelek 
hari ini agar hari esok lebih baik.” 

Karakter ini yang dimiliki oleh seluruh para 
nabi, aulia, syuhada dan ulama. Sebagaimana Allah 
menjelaskan betapa tingginya karakter al-Ishlah 
dimiliki oleh Nabi Syu’aib dalam menghadapi 
ummat yang amat kharbatak toh berhasil. 

َتطعأت َوَما َتوِفيقى ِإالَّ   بِالّلهِإنأ أُريُدإالَّاالصأَلح َما اسأ
Kami berbuat tiada maksud dan kehendak kecuali 
mengubah dan perubahan sesuai dengan kemampuan 
kami, tiada penolong bagi kami kecuali Allah, kepada-
Nya kami berpasrah diri dan kepada-Nya kami kembali. 

Arti dan Makna as-Shilah, menurut Imam Al-
Ghazali: 

الصَلح َأنأ يُكون اإِلنأَساُن َصاْلًاَِف ذايه بَِتطأِهي 
ِذيب الن ُُّفوس َوالأُعُقول َواَُتامها َعَلى  الُقُلوب َوتَ هأ

 الّصَراط فاَصبحت طَيبًة َصاْلََِة.
Setiap orang harus baik dirinya dan 

pribadinya. Dengan upaya membersihkan hati, 
mensucikan nafsu dan akal, melaksanakan 
pembersihan dan kesucian itu harus sesuai dengan 
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jalan Allah sehingga jadi orang yang harum dan 
baik. 

As-Shilah memang karakter para nabi dan 
rasul Allah. Dengan karakter ini para nabi dan 
rasul mampu menghimpun kebaikan diri masing-
masing baik ucapan, perbuatan, petunjuk dan 
nasehat untuk dan kepada orang lain. Sehingga 
ummat para nabi dan rasul merasa memperoleh 
bahagia dan sejahtera dari mereka. 

1. Dalam surat Ibrahim, Allah menjelaskan shilah 
beliau (Nabi Ibrahim) sangat tinggi sampai 
memperoleh predikat Shalihin. 

 َ َِخَرِة َلِمَن الصَّاِْلِْيأ ن أَيا َوِإنَّه َفِ اْلأ  َوَلَقدأ اصأطَفيَناه َِف الدُّ
2. Dalam surat Ali Imran, Allah menjelaskan 

tingginya shilah Nabi Isa hingga memperoleh 
predikat Sholihin. 

د  َ َوُيكّلُم النَّاَس َِف الأَمهأ ًل َوِمَن الصَّاِْلِْيأ  وََكهأ
3. Dalam surat Al-An’am disebutkan bahwa Nabi 

Zakariya, Yahya, Isa dan Ilyas memiliki 
karakter shilah sangat tinggi, mereka orang-
orang Shalihin. 

َ َوزََكرِيَّاَوََيأََي َوِعيأَسى َوإِلأَياَس ُكّل ِمَن   الصَّاِْلِْيأ
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Arti dan Makna as–Shuluh 

As–Shuluh, artinya, membangun dan mem-
perbaiki orang lain. Orang-orang yang berkarakter 
al-Ishlah dan as-Shuluh jika masyarakat sekeliling-
nya atau lingkungannya tidak baik, tidak bersih 
seperti dirinya, mereka mujahadah untuk mem-
bangun dan memperbaiki orang lain. Agar orang 
lain sama baik, sama harum dan bersih seperti 
dirinya (As-Syardaji, Min Akhlaq al-Qur’an). 

Tiga karakter ini harus dijadikan karakter 
PUI. Karena Amal PUI adalah amal shalih, tiga 
karakter ini karakter orang amal shalih. Apabila 
orang-orang PUI sama-sama memiliki tiga 
karakter, maka seluruh orang PUI akan menjadi 
orang-orang Shalihun dan Mushlihun. 

ِلُحوأَن َمنأ  نُ وأن أَن أُفَسُهمأ َوالأُمصأ الصَّاِْلُوأَن َمنأ ي َّب أ
َرهُ  َن َغي أ نُ وأ  مأ يَ ب أ

Bila orang-orang PUI, sudah sama-sama 
menjadi orang Shalihun dan Mushlihun, Insya 
Allah akan tercipta dan menjelma suatu 
masyarakat. 

ِم َوَصاُْلوا  ِإصأطََلَح الأَقوأ
Suatu masyarakat yang tiap orang mau mem-

perbaiki dirinya masing-masing, satu dengan yang 
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lain saling memperbaiki. Demikian amal shalih, 
amal Islam sebagai amal PUI dan karakter orang-
orang yang beramal shalih agar menjadi karakter 
orang-orang PUI. 
 
JALAN AMAL 

Turun ke lapangan atau daerah amalnya PUI, 
harus tahu jalur agar apa yang harus diamalkannya 
tepat jalan, tepat sasaran dan mencapai tujuan. 
Seperti tercantum dalam kalimat janjinya, tujuan 
amalnya itu. 

 َوطََلِب ِرَضااللَِّه تَ َعال
Maka jalannya telah ditunjukkan Allah tidak lain 
hanya Subul as-salam. 

َوانه ُسُبَل الّسلم ِدى ِبِه الّله َمنأ ات ََّبَع ِرضأ  يَ هأ
Subul as-salam telah ada di dalam PUI dan menjadi 
miliknya, yaitu Ishlah as-Tsamaniyah. Ke sanalah 
PUI berjalan, semuanya ditempuh dengan 
berjama’ah. Jalannya subul as-salam, petunjuknya 
hanya Nurun wa Kitabun Mubin. Insya Allah 
kegelapan hilang berganti terang, kebodohan 
berganti iman, kemusyrikan berganti tauhid, 
kesesatan berganti huda, liar hukum berganti taat 
setia hukum. 

 َوَيأرُِجُهم ِمَن الظلَماَت إل النُّورِبِِإذأنِه
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Di sinilah doa di dalam shalat akan terkabul, 
yaitu tahu dan memperoleh shirat al- mustaqim. 

َتِقيم ِديَ ُهم إل ِصَراط ُمسأ َجاءُكمأ ِمن الّله  َويَ هأ َقدأ
دى ِبِه الّله َمنأ اتَّبع رِ  َوانه نُ وأر وَِكتاب  ُمِبْيأ يَ هأ ضأ

ِإلَّ الن ُّوأربِِإذأنِه      ُسُبُل السََّلم َوََيأرُج ُهمأ ِمَن الظُُّلَماتِ 
َتِقيم ِديأهم إل ِصَراط ُمسأ  َويَ هأ

 
Pelaksanaan Amal 

Melaksanakan Ishlah as-Tsamaniyah berarti 
melaksanakan amal shalih. Tetapi semua orang 
tahu, seribu agama di dunia, seribu aliran, seribu 
al-ladiniyah masing-masing punya jalan dan 
masing-masing melaksanakannya. Supaya tidak 
kalah bersaing dengan mereka, bahkan supaya 
menang atau lebih dari mereka, dalam pelaksanaan 
amal sesuai dengan petunjuk Allah: 

ُلوُكمأ  َسُن َعَمًل لَِيب أ  أَيُّكم َأحأ
Aku menguji kamu, siapa yang lebih baik amalnya. 
Menurut Imam Hamzah yang disampaikan 
Muhammad al-Ghazali dalam kitabnya 'Aqidat al-
Muslim, yang dimaksud ahsanu 'amala ialah: 
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1.  
ً

ْحَسُنُهم عْقل
َ
  أ

Beramal dengan pola pikir yang lebih baik, 
tentunya harus berkhittah, berprogram dan 
direncanakan. 

ه .2
ّ
  أْروُعهم َعْن مَحارم الل

Lebih aman daripada haram dari tantangan, 
rintangan dan ancaman amal. 

ه .3
ّ
اعة الل

َ
سبُقهم فى ط

َ
  أ

Sepi ing pamrih rame ing gawe karena lebih 
mengutamakan aqidah daripada harta anak. 
Lebih memilih agama-agama daripada negara 
dan dunia, lebih mementingkan orang lain 
daripada dirinya, turunan dan golongan. Dan 
lebih mendahulukan taat kepada Allah dari 
pada taat kepada hawa nafsu dan syetan. 

Dengan agama lain, dengan aliran apa pun, 
dengan ladiniyah yang semuanya beramal area 
amal Islam, daerah amal PUI, PUI tidak 
berkehendak bertabrakan tapi hanya ingin 
berlomba. Siapa yang lebih baik, ahsanu 'amala. 

Ahsanu 'amala yang harus menjadi 
pelaksanaan amal PUI, punya beberapa sistem, 
semuanya enam sistem. 

 
Dasar Amal yang Kuat 
 teguh dan kokoh memegang اْسِتْمَساكنا ِبديننا .1

agama 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 448 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

ِتَد اء بنبيَنا .2
ْ
 kuat mengikuti Nabi Muhammad الاق

 membesarkan diri oleh amal, oleh الاْعِتزاُزبَتاِريختا .3

jasa sendiri, jangan merasa besar oleh 
turunan, golongan. 

 
Sumber Pendorong Dasar Amal 

Karena amal PUI amal Islam, maka sumber 
pendorong dasarnya tidak lain harus ajaran 
Islam seperti aqidah, ibadah, syari’ah, akhlaq 
dan mu’amalah. 

 
Arah dan Sasaran Amal 
جِل الَحَياة .1

َ
 harus mencapai hidup ِمْن أ

ستقبل .2
ُ ْ
جِل اْل

َ
 mencapai masa depan yang  ِمْن أ

gemilang 
َسان .3

ْ
ِ ن

ْ
َراِمِة ْلا

َ
 mencapai kemanusiaan  ِمْن اجِل ك

yang mulia 
 

Maksud yang harus diperoleh 
 lari meninggalkan lemah ِفراًرا ِمن الّضعق إلى القوة .1

menjadi kuat 
 lari dari kesempitan jadi  ِفراُرا ِمن الَضيق الى الرسعة .2

luas leluasa 
 dari terbelakang jadi lebih قراًرا من التخلق الى التعدم .3

maju 
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 Tujuan harus tercapai dengan Amal 
مِهْيٌد َعَملى ِللجهادح سبيل هللا .1

َ
 Pemerataan amal untuk ت

jihad Fi Sabilillah. 
ء كلمة هللا .2

َ
 Pemerataan amal untuk   تمهيٌد َعَملى الْعل

I’ilal kalimatillah 
ْرَيتنا .3

َ
مهيٌد َعَملى لسَياَدة الاللم ق

َ
 Pemerataan amal agar ت

Islam menjadi siyadah (agama terkemuka) 
di kampungnya. 

 
Supaya tujuan ini tercapai diperlukan 

pengamanan yang harus dicapai juga dengan 
amalnya: 
 menjaga aqidah dan tanah air لحَما َية العقيدة َوالوكة .1
 menjaga hak dan syari’ah لحغِظ الحّق َوالشريعة .2
-memukul mundur tangan لَضْرب أيدى اْلفسدين واْلَضلين .3

tangan orang mufsidin dan mudhillin. 
 
KEKUATAN AMAL 

Turun ke daerah amal, hendak beramal, lebih 
dahulu dan lebih penting menghimpun kekuatan 
dari segala sudut dan sisi agar kita menjadi orang 
yang kuat. 

Ada petunjuk jelas dari As-Syeikh Abdul 
Hakim Surur dalam bukunya Wa Laka al-Hayat, 
bahwa ada tiga kekuatan amal yang harus dimiliki 
oleh orang-orang amal: 
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1. Quwwatul maddiyah = kekuatan materi. Yaitu: 
Ishlah as-Tsamaniyah dengan sarana dan 
prasarananya. Seperti uang, material, tanah, 
pikiran dan pendapat, ilmu pengetahuan dan 
tenaga, dll. 

2. Quwwatul maknawiyah = kekuatan batin, mental, 
ruhani seperti Intisab, ikhlas, ishlah, mahabbah 
dan tawakal. 

3. Quwwatul hazimah = kekuatan yang mampu 
mengalahkan musuh-musuh amal. Di antaranya 
seperti ahsanu 'amala, jama'atul muwahhidin dan 
zumratul mu’minin. 

Mencari dan menghimpun tiga kekuatan di 
atas merupakan sumber utama bagi kelangsungan 
hidup. Orang harus mengetahui tentang apa 
sunnatullah. Dari pengertian ini mereka harus 
memanfaatkan segala peristiwa hidupnya untuk 
menghimpun kekuatan amal. Apakah peristiwa 
hidupnya itu menggembirakan atau menyusahkan, 
membahagiakan atau mencelakakan, semua harus 
bermanfaat untuk kekuatan amalnya. Sesuai 
dengan sabda Nabi: 

ُن َذِلَك  َعَجَباُ  ر  َواليُكوأ رَه كّلُه َخي أ أمأ َْلمرِاملؤِمِن فإن َّ
ًرالُه وإنأ  للمؤِمِن ِإنأ أَصابتُه سرّاء شَكرفَكان َخي أ إالأ

رُالُه )اِب حبان(  أَصابتأه ضرَّاء َصرَبفَكاَن َخي أ
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“Sangat mengagumkan semua keadaan seorang 
Mukmin. Karena semua kegiatan hidupnya baik. 
Keadaan itu hanya ada pada diri orang-orang Mukmin. 
Yaitu, bila menimpa dirinya kesenangan mereka 
bersyukur, maka peristwa itu baginya sangat baik. Bila 
menimpa dirinya kesusahan, mereka sabar, maka 
peristiwa itu baginya sangat baik”. 

Yang dimakud sabar oleh Nabi di sini, bukan 
diam di bawah awan gelap yang akan menurunkan 
air hujan, bukan menyerah bagaimana nanti, bukan 
pasrah tanpa kerja. Tapi setiap Muslim bila ia jatuh 
cepat bangun, percaya akan memperoleh ma’unah 
Allah asal bercita-cita tinggi, beramal shalih yang 
ahsanu 'amala. Berani membersihkan sebab-sebab 
yang mendatangkan kekuatan dan keikhlasan 
beramal, rajin mempersiapkan alat dan peralatan 
yang perlu. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
sambil memohon pertolongan Allah dan bertawa-
kal kepadanya. Dan, sebelum amal harus 
mengetahui akibat apa yang dikerjakan. 

 َمنأ َل يَ نأظُر الَعواِقَب فَليأَس لُه بَصاِحب
Orang tidak mengetahui akibat dari amalnya, waktu 
baginya bukan sahabat yang baik.  

Demikianlah sikap orang-orang yang ingin 
memiliki kekuatan amal. 
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INTISAB 

1. Kalimat ghayatuna adalah satu makna dari 
syahadat. Terjemahnya, Allah tujuan pengabdian 
kami, atau tiada Tuhan yang wajib disembah selain 
Allah, hanya Allah. Inilah rukun awal dalam 
aqidah Islam, pelaksanaan atau terjemah syahadat 
La Ilaha illallah. Agar supaya pengabdian dan 
ibadahnya benar dan jujur harus mengikuti 
petunjuk dan tuntunan Nabi. Ini rukun kedua 
dalam aqidah Islam, terjemah atau pelaksanaan 
syahadat Muhammad ar-Rasulullah. 

Artinya, Hidup dan kehidupan orang Islam 
harus dibuat dan diatur oleh, dengan sistem 
syahadat. Atau dengan pengertian lain, sistem 
syahadat adalah sistem hidup kehidupan orang 
amal, sekaligus jadi sistem hidup kehidupan PUI. 
Pentingnya pui mengungkap kembali sistem 
syahadat karena saat-saat ini ada sebagian orang 
islam membawa la ilaha illallah Muhammad ar-
Rasulullah tapi sedikit pun tidak tahu apa dan 
tujuan darinya. Perjalanan hidupnya keluar tidak 
di tengah-tengah syahadat. Mereka berada dalam 
kegelapan hidup dan tidak mau disinari dengan 
cahaya syahadat. 

Muslim yang demikian termasuk Muslim 
yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Sesuatu yang dilarang keras oleh Al-Qur’an. 
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نُوا الّله والرُسول وُِّتونُوا  يَاأَي َُّها الَِّذيأَن اََمُنواالِّتوأ
 اَمانتُكمأ َواَن أُتمأ تَ عأَلُموأنَ 

Dengan Intisab, seolah PUI memanggil. Hai 
para pemuda dan pemudi PUI, hai para orang tua 
PUI dan Fatimiyah PUI, mari kita sama-sama 
masuk dari pintu la ilaha illallah Muhammad ar-
Rasulullah dengan hati murni yang beriman. Agar 
kebaikan selalu bertambah, mari kita membagi 
hidup baru. Dengan sistem syahadat kita berjuang 
dan beramal agar Allah dan Rasul-Nya meridhai 
kita sekalian (Ustadz Abdus Salam As-Syadzili).  

Sistem syahadat adalah sistem sempurna. Di 
atasnya hidup dan kehidupan ummat Islam harus 
diletakkan, tidak mungkin berdiri hidup 
kehidupan Islam sebelum berdiri sistem syahadat. 
Tidak mungkin Islam bisa hidup di mana pun jika 
berada dan berdiri bukan atau tidak di atas sistem 
syahadat, atau di atas sistem syahadat bersama 
sistem yang lain. 

Di dalam agama dan ibadah tiada hukum 
selain hukum Allah, Ia memerintahkan agar kamu 
jangan beribadat selain kepada-Nya, mengesakan 
Allah adalah agama yang benar, akan tetapi lebih 
banyak manusia tidak mengetahuinya. 
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2. Jika mengambil dan menerima keterangan 
Ustadz Musthafa Abdul Halim Al-Jundi dalam 
bukunya Malami'u Syakhshiyyat al-Mu’min tentang 
apa arti dan tujuan Intisab. Intisab itu menghu-
bungkan diri dengan Allah dengan maksud dan 
tujuannya. Menyesuaikan diri agar jadi Jama'atul 
Muwahhidin dan mengembangkan diri menjadi 
Zumratul Mu’minin. Mengapa demikian, sebabnya, 
mungkin sebelum Intisab PUI belum menjelma dan 
menampakkan diri menjadi Jama’atul Muwahhidin 
dan Zumratul Mu’minin karena beberapa sebab 
berikut. 
3. Ranjau-ranjau turunan, suku, daerah, 
golongan dan latar belakang yang berbeda-beda 
masih sangat kuat memecah dan memporak-
porandakan PUI. 
4. Api yang membakar habis benang-benang 
yang merakit Jama’atul Muwahidin dan Zumratul 
Mu’min masih menyala besar. Maka dengan Intisab 
ini PUI harus membersihkan sampai hilang ranjau 
dan api tersebut sampai bersih. Syukur kalau 
bersihnya ranjau dan api itu sebagaimana yang 
disampaikan Imam Ali r.a dalam syairnya: 

 أوأُتيأم اق أَتَخُروابَقيس   إذا اإِلسألم اَلأَب ل ِسَواه َأِب
Ayahku Islam, tidak ada ayah selain dia. Ketika orang-
orang berbangga dengan Bakr atau Tamim. 
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Tidak semata-mata hanya untuk mencapai 
tujuan Jama'atul Muwahhidin dan Zumratul 
Mu’minin, Intisab diperlukan untuk menolak 
bahaya bagi PUI dan Islam. Jika PUI mengikat hati 
dan persatuannya dengan suku maka akan 
bermusuhan dengan suku lain. Jika mengikat 
dengan ikatan daerah akan bermusuhan dengan 
suku lain. Jika mengikat dengan ikatan daerah 
akan bermusuhan dengan golongan lain. Hal-hal 
semacam ini jelas dilarang oleh Al-Qur’an yang 
menjelaskan bahwa keturunan, suku dan bangsa 
bukan untuk mengikat hati dan persatuan, 
melainkan untuk perkenalan, kemakmuran. Hati 
dan persatuannya harus diikat Allah atau iman, 
itulah orang yang paling taqwa. 

َناُكمأ منأ ذَكر وأنثى َوَجَعلناُكمأ  يَاأَي َُّها النَّاُس إِنّاخلقأ
َرمُكمأ ِعنأدالّله أت أَقاُكم. ُشُعوبًاَوقَبائل لتَعاَرُفوا  إنَّ أكأ

Kita mengetahui dari sejarah, Islam selama di 
Mekkah sementara masih tiga jemaah: Mekkah, 
Habasyah dan Yatsrib. Namun setelah di Madinah 
berubah menjadi satu. Satu Jamatul Muwahhidin, 
satu Zumratul Mu’minin, tiada lain ialah: 
1.  

َ
 satunya iman dan ibadah   وحَدة الايَمان والعبادة

 satunya pemimpin dan gerak وحدة العبادة والحركة .2
بادئ والتربية .3

َ
 satunya ajaran dan pendidikan وحَدة اْل
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Benang-benang inilah yang harus dibuat 
dibangun kembali oleh PUI. Untuk merakit dirinya 
agar menjadi Jama'atul Muwaiddin dan Zumratul 
Mu’minin. 
 
AL–IKHLAS 

Riya dalam amal dan Ibadah, pura-pura di 
dalam muamalah dan taat sudah menyebar luas. Di 
mana-mana banyak orang melakukannya, karena 
sejak kecil sudah belajar riya dan pura-pura. 

Banyak orang lahirnya melakukan ibadah, 
tapi batinnya menyembunyikan sesuatu. Lahirnya 
melakukan shalat, batinnya berkehendak agar 
dengan shalat jabatannya naik, harta kekayaan 
bertambah. Agar lebih banyak dari saudara dan 
teman-temannya. Banyak shadaqah yang riya, 
bersahabat pura-pura, bertetangga saling menipu, 
pada temannya sendiri tidak percaya. Ibadah dan 
taatnya tidak ikhlas karena ingin memperoleh 
sesuatu, karena ingin dapat bagian dari ibadah dan 
taatnya. 

Akibatnya kepercayaan hilang, amanah mati 
ludes, tiap orang curiga terhadap saudaranya. 
Tidak percaya pada temannya, dengan tetangga 
merasa tidak aman. Rakyat tidak rela dengan 
pemimpinnya, pemimpin tidak percaya terhadap 
rakyatnya. Suatu bangsa murka kepada 
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pemimpinnya, murka terhadap pemerintahnya 
sendiri karena seluruhnya berakhlaq riya dan pura-
pura. 

Kapankah ummat Islam tahu bahwa riya dan 
pura-pura di dalam amal dan taat itu syirik. 
Kapankah ummat Islam tahu bahwa riya dan pura-
pura di dalam  amal dan taat itu merusak agama, 
negara dan akhirat. Bagaimana dunia akan bahagia 
kalau penduduknya riya dan pura-pura, ucapan-
nya bohong, amalnya pura-pura, satu dengan yang 
lainnya saling menipu. Bagaimana bisa bahagia 
orang yang hidup di dunia yang penuh riya dan 
pura-pura. Di depan memuji, di belakangnya 
mencaki maki, di hadapan muka kasih sayang. Di 
belakangnya jadi binatang buas berbulu orang, 
seperti riya dan pura-puranya PKI terhadap 
Pancasila. 

Inilah sebabnya Rasulullah bersabda: 

َغر  َوَف مااَخاُف َعَليأُكمأ ِمنأ أمََّّت الّشرأُك اْلصأ إنَّ أخأ
َغريارسول الّله قال الريَاُء يُقول  قَاُلوَوَما الشِّرُك اْلصأ
الّله عزوجل يَ وأَم الأِقَياَمِة ِإَذاَجاَزى العبادبأ عأَماَلمأ 

 ن أُهم للجزاَء.اذهُبم إَل الَِّذيأَن ُكنأُتمأ تراؤَن فاطلُبوامِ 
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“Perasaan khawatir dan takutku terhadap kamu lebih-
lebih jika kamu melakukan syirik kecil. Para sahabat 
bertanya apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Nabi 
menjawab, yaitu riya. Pada hari kiamat Allah akan 
berfirman ketika membalas manusia dengan amalnya. 
Wahai orang-orang riya, pergilah pada orang kamu 
pernah riya kepadanya di dunia, mintalah pembalasan 
amalmu daripadanya”. 

Bagaimana Islam akan tegak, jika ummatnya 
sudah riya dan pura-pura, banyak penduduk dunia 
saat ini yang menghias dirinya dengan riya, 
memperkuat dirinya dengan pura-pura, tujuannya 
untuk mengukuhkan jabatan dan nama, menguras 
harta kekayaan. Bagaimana akhirat akan tegak jika 
orang shalat tidak khusyu, puasanya tidak mem-
bersihkan nafsu karena amalnya riya dan pura-
pura. 

Wahai ummat Islam mengapa ibadahmu 
ingin dilihat orang untuk dipuji orang, tidak 
dengan ikhlas meminta pujian Allah. Kenapa 
amalmu riya dan pura-pura terhadap orang, 
sedangkan orang itu tidak punya manfaat dan 
madharat. Ibadahmu hanya untuk memperoleh 
martabat yang cepat hilang, sedangkan martabat 
yang kekal dari Allah dibuang. Tidak ada yang 
menyelamatkan kamu dari riya dan pura-pura 
kecuali Ikhlas. 

 



 

Ke-PUI-an dan Aswaja MENGENAL TENTANG ASWAJA 459 

 
 

Penulis Drs.H. Munandi Shaleh, S.IP, M.Si PUI 

 

Amal yang satu tapi beda-beda hasil dan 
pembalasannya karena sebab dan pendorongnya 
berbeda-beda. Amal yang satu kadang-kadang baik 
kadang-kadang jelek, kadang-kadang membawa 
kebaikan kadang-kadang membawa kejelekkan. 
Shadaqah itu baik jika tersembunyi. Ilmu itu jelek 
jika hanya untuk bermegah diri. Ibadah itu baik 
jika ikhlas hanya untuk Allah, ibadah itu jelek jika 
sesat karena tujuan lain. Orang-orang Islam sama-
sama berdiri jadi satu barisan tapi ada yang 
diterima karena taqwanya, ada yang ditolak karena 
ikut hawa nafsunya. Orang Islam bersama orang 
munafiq shalat dan puasa, shadaqah dan amal 
bahkan sama-sama shalat di belakang Rasulullah. 
Amalnya satu tapi beda-beda pahalanya tergan-
tung tujuannya. Amalnya satu tapi beda hasilnya, 
yang membedakannya adalah Ikhlas. 

Tiap orang punya hubungan dan ikatan 
dengan orang lain, apakah tetangga, sahabat, 
turunan dan besan. Jika Anda tidak benar dalam 
pergaulan, tidak ikhlas dalam muamalah, Anda 
akan susah dan menyusahkan orang lain, Anda 
akan celaka dan mencelakakan orang lain. Tidak 
akan ada kebahagiaan kecuali jika ada amanat, 
kepercayaan dan ketenangan karena ikhlas dan 
selamat hatinya. Tidak ada kecelakaan dan 
kesusahan kecuali karena hilang tanggung jawab, 
ikut hawa nafsu. 
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Saat ini penipuan jadi ketenaran, licik jadi 
kelakuan, bermuka dua dan dua hati jadi 
kebijaksanaan, bohong dan dosa jadi pengalaman 
dan politik. Orang lain tidak kenal Anda kecuali 
atas dasar kepentingan. Semua jika butuh Anda 
pasti dekat dan mengangkat Anda, jika tidak ada 
kepentingan dengan pasti putus dan menjelekkan. 
Jika Anda kaya atau pejabat pasti dicintai dan 
dihormati. Jika Anda-anda melarat atau tangkong 
maka dibenci dan dimurkai. Semua orang 
mengidap riya dan pura-pura sejak kecil, setelah 
dewasa jadi tingkah laku dan perbuatannya. 
Karenanya, tidak ada ketua yang ikhlas, tidak ada 
kepala yang benar, tidak ada pemimpin yang 
tujuannya baik dan niatnya bersih, karena riya dan 
pura-pura menjadi suasana hidupnya. Siapa yang 
amalnya ikhlas hanya karena Allah akan dijaga 
dari kejahatan manusia, akan dijaga dari kejahatan 
syetan. Siapa yang tidak ikhlas menjadi mangsa 
kejahatan manusia, Allah berfirman: 

َشاء َكَذِلَك لِنَصّرَف َعنأُه السُّوء إنّه ِمنأ  َوالَفحأ
 َ ِلِصْيأ َواذأُكرَف الكَتاب ُموأَسى إنّه كاَن  ِعباِدنا املخأ

َ  خملًصا وكاَن رسواًلنبًيا فَبعزِتَك ْلغوينَّهمأ أَجِعْيأ
.َ َعباَدك ِمن أُهم املخَلِصْيأ  إالَّ
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Yang dianggap Muslim dan Mukmin yang 
baik bukan karena jumlah rakaat shalatnya yang 
banyak, bukan karena tasbih dan wiridnya lebih 
banyak. Seseorang dianggap Muslim yang baik bila 
ibadahnya menjadi akhlak pergaulan dan 
muamalah. Karena itu Imam Ali Karramallahu 
Wajhah berkata: 

َتمُّوا الَقُبوَل فَإن َرُسوأُل الّله  الهتَتمُّو الَكث أَر ِف الَعمل واهأ
 جبل اخلص الَعَمل ُُيزِك ِمنأه الَقِليل. ملعادين قَالَ 

“Jangan memperhatikan amal yang banyak, 
perhatikanlah amal yang di terima Allah. Sebab 
Rasulullah pernah bersabda pada Muadz bin Jabal: 
“Ikhlaslah dalam amal karena amal ikhlas cukup bagimu 
asal ikhlas.”  

Ikhlas menjadi tujuan Islam, sesuai dengan 
firman Allah: 

َ لُه الّدين  َوَما أَمُرو إالَّ لَيعُبُد والّله خمِلصْيأ
Mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah 
dengan tulus ikhlas, taat kepada-Nya dengan lurus. 
(QS. Al-Bayyinah : 5). 

Hidup manusia di muka bumi punya tujuan 
tertentu. Siapa yang mau melaksanakannya berarti 
membuktikan tujuan hidupnya. Di antara tujuan 
itu adalah bekerja. Siapa yang menyepelekan kerja 
atau meninggalkan kerja akan jadi pengangguran. 
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Hidup tanpa arah dan hidupnya sia-sia dan celaka, 
kerjanya itu ialah: 

َده َ َوحأ  ِهي اْلاِلَصُة لّله رّب الَعاَلِمْيأ
AL–ISHLAH 

Banyak pertentangan, perpecahan, kejahatan 
yang menjadi hakim. Putus hubungan dan 
komunikasi jadi pokok hidupnya, syetan akhirnya 
masuk ke dalam hati dan menetap di dalamnya. 
Jadilah antara kawan dan suami istri berpecahan, 
antara keluarga dan golongan, antara penguasa 
dan raja. Istri jadi musuh suaminya, kawan-kawan 
lama sahabatnya, golongan dengan golongan lain 
bermusuhan, masing-masing berusaha mengalah-
kan golongan lain. Ikatan bersaudara dan kemanu-
siaan putus, kepercayaan hilang, tolong-menolong 
dan kerukunan hilang, kebaikan dan saling 
membantu berkurang, kekuatan ummat pun 
hilang. 

 َوَماَكاَن ربَك لُيهِلك لقَرى ِبظُلم  وَأهلَها ُمصِلُحون 
Pertentangan antara suami istri terus terjadi, 

tidak ada orang yang mendamaikannya. Tidak ada 
orang yang berakal yang menumpas marahnya. 
Masalah jadi besar, kejelekan bertambah. Jika 
memegang Al-Qur’an kejelekan  akan hapus 
sebelum sulit dan berat, kejahatan hilang sebelum 
menyebar. 
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ُتم ِشِقاق بيأنهَما فَابَعثُوا حَكًما ِمنأ َأهِله  َوِإنأ ِخفأ
َوَحكًما َمنأ أهلَها ِإنأ يرِيأَدا اصأَلًحايُوفَق الّله 

ًرا. نَ ُهَماِإنَّ الّلَه َكاَن َعليأًما َخِبي أ  بَ ي أ
Perbedaan pendapat antara dua sahabat dan 

golongan menjadi-jadi. Masing-masing berpegang 
teguh dengan pendapatnya. Masing-masing 
mengikuti keinginan nafsunya. Manusia jadi dua 
golongan, dari dua golongan berkembang menjadi 
beberapa kelompok partai dan kotak-kotak. 
Masing-masing saling mencela, saling memfitnah, 
dan saling mendongkel. Pembangunan Islam dan 
ummat Islam terhenti dan menghilang. Harta 
kekayaan ummat Islam terbuang tanpa guna dan 
manfaat. Keamanan Islam dan ummat Islam lemah 
dan bubar jalan sendiri. Kalau mau memperhatikan 
Al-Qur’an, kedurhakaan dan permusuhan hilang 
sendiri. 

ُعوا الّلَه َوالرَُّسوأَل ِإنأ ُكنأُتمأ  َنُكمأ وأِطي أ لُحواَذاَت بَ ي أ وَأصأ
 َ ِمِنْيأ  ُمؤأ

Di mana-mana golongan ormas dan partai 
Islam bertambah banyak, makin bertambah banyak 
pula kemauan dan tujuannya yang berbeda-beda. 
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Akibat kemauan dan tujuan yang berbeda-beda, 
majalah dan koran penuh dengan artikel, mereka 
saling menyerang dan saling menjatuhkan. Akibat-
nya pembangunan berubah jadi kehancuran, 
kejayaan Islam dan ummat Islam berubah jadi 
kerendahan dan terbelakang. Di belakang mereka 
bangsanya bertekuk lutut terhadap orang asing, 
tanah airnya dikuasai oleh penjajah. 

Islam datang untuk rukun dan damai, Islam 
datang agar Mukmin jadi saudara. Tanah air dan 
bangsa hanya bisa selamat dengan persatuan dan 
berjabatan tangan. Jika berhukum dengan Kitab 
Allah, Allah tunjukkan yang haq. Jika berhukum 
dengan akal pasti akan menolak haq. 

َ  ِمنَ  طَائَفَتانِ  َوِإن ِمِنْيأ ِلُحوا الأُمؤأ َتت َُلواَفَأصأ ن َُهَما اق أ  بَ ي أ
َدىُهَما َعَلى بَ َغتأ  َفِإن َرى فَ َقِتُلوا ِإحأ ُخأ الََِّّت  تَ بأِغى   اْلأ

ِر اللَّهِ َحَّتَّ  َتِفىَء   ِلُحوا ِإَل  أَمأ  َفِإن فّاَءتأ فََأَءتأ َفَأصأ
ن َُهَما لِ  بَ ي أ َ  َوأَقأِسطُوأا ِإنَّ اللَّهَ  بِالأَعدأ َا َيُِبُّ  الأُمقأِسِطْيأ  ِإَّنَّ

ِمُنونَ  َوة   الأُمؤأ ِلُحوأا ِإخأ َ  َأَخَويأُكمأ. َفَأصأ  بَ ْيأ
Pada saat ini, dunia sedang menyalakan api 

permusuhan antar ummat Islam. Dunia sedang 
menggoncangkan dada dan hati ummat Islam. 
Pada saat ini dunia sedang menyembunyikan 
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kejahatan dan kerusakan untuk menyerang.  

Dalam keadaan seperti itu, mana orang-orang 
Islam yang memanggil Ishlah. Mana Ummat Islam 
yang memanggil agar saling memaafkan dan 
mufakat. Mana ummat Islam yang berani mem-
bebaskan dirinya dari hawa nafsu, membebaskan 
hatinya dari dendam dan hasud. Mana ummat 
Islam yang mau saling mendekati untuk mem-
bangun satu kalimat, menghimpun satu barisan. 
Bahkan bila telinganya mendengar suara al-Ishlah 
mereka membencinya. Bila mendengar suara rukun 
dan damai mereka menyerang dan memurkainya. 
Suara hak dan suara agama oleh mereka tidak 
diridhai karena bukan politiknya. 

َرَِف َكِشيأ  مِّن َنَّأَوىُهمأ ِإالَّ َمنأ  أََمَر ِبَصَدَقة    الَّ َخي أ
َعلأ  َذِلَك   َ النَّاِس َوَمنأ  يَ فأ َلِح بَ ْيأ ِإصأ َمعأُروأف   أَوأ َأوأ
ًرا  َعِظيأًما   تِيأِه  َأجأ  ابأِتَغاَء   َمرأَضاِت   اللَِّه َفَسوأَف نُ ؤأ

Al-Ishlah dikumandangkan oleh al-Qur’an 
agar di dalam rumah tangga Islam, agar dikam-
pung Islam dan di negara Islam jangan ada: 
2 orang yang bertentangan, 
2 golongan yang bermusuhan, 
2 partai yang saling jegal menjatuhkan. 
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Jika hal ini dibiarkan terus berkobar dan 
menyala berarti membiarkan iman dan Islam dari 
hati mereka habis dicukur gundul.      

يُكمأ بأفأَضل ِمنأ دَرجِة الّصَيام  قَاَل ص.م. َأالَاُ خأ
ُل لّله قَاَل  َوالصََّلُة َوالصََّدَقُة قَاَل بَلى يَاَرُسوأ
َ فَِإنأ فَساَدذاِت الأبَ ْيأ ِهى  َلُح ذاِت البَ ْيأ اصأ
اْلَالقة.  َوقَاَل الَأ قُول الّشعَر َولكن َتلُق الّدين. 

 )ابوداود واملشرمذى(
Sepertinya dunia terus menyalakan api 

permusuhan antar-ummat Islam. Di tengah-tengah 
dunia sedang menyembunyikan kejahatan dan 
kerusakan untuk menyerang ummat Islam. PUI 
tandang di garis depan menyatakan Wal Islahu 
Sabiluna. PUI tandang di garis depan membebaskan 
hatinya dari hasud, dari dendam sesama ummat 
Islam. PUI ormas paling depan yang akan 
membakar ranjau-ranjau yang membunuh dan 
membakar benang-benang Jama'atul Muwahidin 
dan Zumratul Mu’minin. Dengan cara membersih-
kan dirinya dari muazanah, mufaraqah dan 
mukhasamah. Memang perbedaan pasti ada. Tak 
mungkin hilang, di antara itu semua PUI bangkit 
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membangun dirinya menjadi kekasih Allah agar 
bersaudara dengan golongan Islam mana pun. 

َمنأ َرِحم  َرأِض ِإالَّ َ َِف اْلأ  رَبُّكَواَل يَ َز اُلوأَن خُمأَتِلِفْيأ
 

Cinta Lambang Pengabdian 

Ada bermacam-macam cinta, yang dibedakan 
karena nilai dan kadarnya, karena niat dan 
tujuannya berbeda. 

1. Cinta Gharizah 

Cinta seorang Ibu kepada anaknya adalah 
cinta gharizah, sudah jadi tabiat dirinya. Tanpa 
dibuat diada-ada sudah ada sendiri sejak lahir 
untuk menjaga kelangsungan manusia dan 
turunan. Ibu mencintai anak tanpa pamrih. Dengan 
mencintainya Ibu hanya mengharap setelah 
dewasa anaknya bahagia dan sejahtera. Namun 
jeleknya cinta gharizah itu, sekali pun anaknya tidak 
bahagia dan tidak sejahtera, sekali pun anaknya itu 
salah dan dosa, semua anak tetap dicintai dengan 
alasan karena jelek dan salah pun anak saya. 
 
2. Cinta Muqabalah 

Saling membalas cinta, saling memberi cinta, 
seperti cinta suami kepada istrinya, cinta istri 
kepada suaminya. Jeleknya cinta muqabalah bila 
salah seorang tidak memberikan cintanya, cepat 
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berubah saling memberikan kebencian dan 
kemurkaan. 
 
3. Cinta Mubadalah 

Cintanya kakak kepada adiknya, atau cinta 
bersaudara. Mereka saling mencintai karena sama-
sama menerima maslahat dan manfaat dari ayah 
dan ibunya. Atau karena satu dengan yang lain 
saling memberi manfaat dan maslahat. Jeleknya 
cinta mubadalah, selama maslahat dan manfaat ada, 
selama itu cinta ada, jika maslahat hilang tak ada, 
cinta berubah jadi kebencian dan permusuhan. 
 
4. Cinta Buah Hati 

Seperti cintanya anak kepada ibu karena 
merasa dirinya menerima cinta dan kasih sayang 
Ibu. Bila ibunya marah atau murka, cintanya anak 
jadi hilang menjadi benci dan durhaka pada ibu. 
Makanya ada peribahasa:  

 قَ لأىب َعَلى َوَلِدى ان أَفَطَر َوقلأُب َوَلدى َعلَي َحجر  
Cintaku pada anak selalu mengalir seperti mata air, tapi 
cinta anak kepadaku sangat keras seperti batu. 
 
5. Cinta Buta 

Seperti cinta seseorang pada sahabatnya. 
Apa yang dibuat sahabat walau pun jelek 
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dianggapnya baik. Jika sahabatnya salah dan 
dosa tidak rela mengatakannya itu salah dan 
dosa, tapi sebaliknya selalu dikatakan bagus 
dan benar. Sesuai dengan kata Nabi:  

 ُحّبَك الّشئ يعأمى َويصمّ 
Hati-hatilah bercinta, Anda mencintai sesuatu 

akan membuat mata anda buta dan tuli. Buta tidak 
mau melihat salah dan jeleknya yang dicintai. Tuli 
telinga Anda tak mendengar kesalahan dan 
kejelekan yang dicintai. 

Kelima cinta tersebut di atas, satu pun tidak 
boleh dijadikan lambang pengabdian PUI kepada 
Allah. Sebab dasarnya hanya dunia. Tujuannya 
hanya hasil dunia. Cinta demikian semuanya cinta 
yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubah-
an hawa nafsu dan tujuannya. 

Cinta lambang pengabdian PUI adalah cinta 
haqiqi yang ikhlas. Cintanya karena Allah, 
tujuannya mencapai ridla Allah, sesuai dengan 
hadits Nabi:    

اْلبُّ َف الّله والُبغُض َف الّله )عائسة(  َهلأ الّديُن ِإالَّ
Membuat diri agar cinta kepada Allah, benci murka 
karena Allah. 

PUI harus menyesuaikan diri dengan hadits 
Nabi: 
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نُ وأاِعَباَدالّله اخَوانَّا كَماأَمَرالّله تَ َعاَل   وَُكوأ
Jadilah kamu bersaudara sebagaimana diperintahkan 
Allah: 

1. Harus sama seperti saudara senasab/seturunan 
dalam kasih sayang, persamaan dan 
nasehatnya. 

2. Tujuan bersaudara agar ada perasaan dengan 
seluruh orang beriman, seperti perasaan satu 
keluarga. Masing-masing berusaha memperoleh 
maslahat dan manfaat untuk saudaranya yang 
lain, karena ikatan iman harus lebih kuat 
daripada ikatan turunan. 

Konsekuensi dari cinta karena Allah adalah 
mencintai orang beriman dan orang shalih, 
membenci orang kafir dan para perusak. Mencintai 
orang yang mencintai Allah, walau berbeda dengan 
nafsu Anda, membenci dan murka terhadap orang 
yang membenci Allah walaupun cocok dengan 
tujuanmu. 

اء َعَلى الأُكفَّاُر  ُُمَمَّد  رَُّسوأُل اللَُّه َوالَِّذيأَن َمَعُه َأَشدَّ
نَ ُهمأ   ُرْحَاُء بَ ي أ

Banyak orang berpendapat asal kita tidak 
murka dan tidak membenci orang itu maka 
merupakan sikap yang bagus dan benar. Mereka 
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menganggap ini ahlak yang mulia. Tapi sesung-
guhnya orang yang tidak tahu benci dan murka 
maka tak mungkin mereka mengetahui cinta. 
Dunia penuh kerusakan dan bencana karena 
manusia tidak mencintai sesuatu kecuali jika ada 
tujuan, tidak membenci sesuatu kecuali jika ada 
sebab. Walau pun ada agama, walaupun ada Islam, 
tapi syahwat nafsu masih lebih menguasai cinta 
dan benci seseorang. 

PUI harus mendekatkan diri kepada Allah 
dengan membenci orang-orang dzalim dan 
munafik, mendekatkan diri pada Allah dengan 
mencintai orang-orang shalih. Beribadah pada 
Allah dengan membenci orang-orang fasik, jangan 
bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi 
Allah walaupun keluarga terdekat. 

لى َوِإنَّ  َونَاَدى نُ وأُح ربُّه فَ َقاَل َرّب إن ابأَن ِمنأ َأهأ
َ قَاَل يانُوح إنه   َكم اْلاِكِمْيأ َوعَدك اْلّق َوأنأَت أحأ
ألَن َما  ُر َصاحل َفلَتسأ ِلَك إِنَُّه عَمل  َغي أ لَيأَس ِمنأ َأهأ

ِإِن أعُظَك أن تُكوأَن مَن لَيأَس َلَك ِبِه َعلأم  
 .اْلاِهلْي
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Ilmu Budaya Dasar (Diterbitkan oleh Carta Cendikia, 
2016), K.H. Ahmad Sanusi : Pemikiran dan Perjuangannya 
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Aswaja dan Ke-PUI-an : Mengenal Tentang Aswaja, 
Sejarah Perjuangan Mr.R. Syamsuddin, Badai Menerjang 
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