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SARI 

 

Miftahudin, 2006. “Transformasi Sosial dan Karakter Kewarganegaraan Gerakan 
Islamisme; (Studi Tentang Kointegrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
Paham Keagamaan di Pesantren Hidayatullah Semarang)”. Skripsi pada program 
studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jurusan Hukum 
dan Kewarganegaraan (HKn) Universitas Negeri Semarang. Drs. AT. Sugeng 
Priyanto, M.Si. Drs Suyahmo, M. Si 153 Halaman. 
 
Kata kunci : Transformasi Sosial, Karakter Kewarganegaraan, Gerakan Islamisme 

 
Pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan memiliki hubungan 

fungsional dengan masyarakatnya baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-
budaya. Dalam fungsi sosial-budaya pesantren menyelenggarakan pendidikan dan 
pembinaan masyarakat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 
pendidikan, tetapi berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama yakni 
transmisi dan transfer keilmuan Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi 
ulama. Peranan ulama dalam pengembangan mental dan karakter manusia 
mempunyai signifikansi dalam proses beremokrasi di Indonesia.   

Munculnya gerakan-gerakan Islam yang berakar dari pesantren yang 
dikaji dalam  skripsi ini adalah fenomena munculnya gerakan Islam Hidayatullah. 
Lembaga pendidikan Hidayatullah menerapkan Integralisme keilmuan Islam, 
termasuk didalamnya formalisasi Pendidikan Kewarganegaraan diintegrasikan 
dengan konsepsi Transformasi Islam Islam. Dari konsep Integralisme ini terjadi 
fenomena kompetisi ideologis dan paham agama secara gradual di pesantren. 

Fenomena sosial ideologis tersebut, menarik untuk dikaji dan diteliti 
bagaimana sesungguhnya profil pesantren Hidayatullah Semarang dan 
hubungannya dengan gerakan-gerakan Islamisme Indonesia dalam perspektif 
sosiologis, pendidikan maupun teologis doktriner ?. Bagaimana pola transformasi 
sosial yang dimiliki pesantren Hidayatullah Semarang dalam konteks 
pengembangan karakter kewarganegaraan ?. Dan apakah kointegrasi praksis 
Pendidikan Kewarganegaraan dengan paham keagamaan di pesantren 
Hidayatullah memiliki relevansi teoritis dan praksis dalam upaya pengembangan 
karakter kewarganegaraan dan pemikiran demokratisasi ?. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
(paradigma naturalistik) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-sosiologis. 
Memfokuskan pada pola transformasi sosial dalam pengembangan karakter 
kewarganegaraan santri Hidayatullah. Fokus penelitian tersebut bersumber dari 
kajian metodologis “pendidikan integral” yang diterapkan pesantren Hidayatullah 
dalam praksis pendidikan.  

Analisa dan dokumentasi lapangan yang terdedia adalah seputar profil 
Pesantren Hidayatullah di Semarang, sumber ajaran, nilai-nilai dasar dan 
paradigma transformasi sosial yang dimiliki. Lanskap model pendidikan Integral 
pesantren Hidayatullah dan daya terima (legitimasi) komunitas pesantren 
hidayatullah terhadadap kurikulum nasional pendidikan kewarganegaraan. Dari 
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temuan-temuan tersebut, nantinya muncul relevansi mengintegrasikan Pendidikan 
Kewarganegaraan dengan paham Islam sekaligus implikasi ideologis terhadap 
loyalitas kenegaraan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pola transformasi sosial yang 
dimiliki pesantren Hidayatullah Semarang dalam konteks pengembangan karakter 
kewarganegaraan dibangun atas empat pilar utama, yaitu melalui pencerahan 
kader, pengembangan dimensi esoterik, transformasi intelektual, dan peneguhan 
diri. Keempat pilar tersebut menjadi inti kekuatan untuk membentuk kecerdasan 
sosial dan modal untuk mewujudkan peradaban sosial. 

Karakter kewarganegaraan yang dimiliki komunitas pesantren 
Hidayatullah merupakan implementasi dari pada nilai-nilai Islam baik Islam 
sebagai agama maupun ideologi. Sehingga relevansi teoritis dan praksis dalam 
mengawal demokrasi menunjukan kontribusi loyalitas sekaligus perlawanan 
terhadap negara, tergantung kondisi dan kebijakan yang muncul oleh penguasa.  

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pendidikan pesantren 
Hidayatullah Al-Burhan Semarang sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme 
gerakan sosial yang dibangun ormas-ormas yang ada, khususnya ormas 
Hidayatullah. Pemikiran gerakan-gerakan Islamisme Indonesia menjadi investasi 
keilmuan dan modal untuk retorika Islam dalam bernegara. Penempatan 
pendidikan sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme gerakan sosial menuntut 
manajemen sekolah untuk menerapkan Islamisasi sains melalui model purifikasi. 

Saran yang dapat diberikan adalah Segenap potensi Hidayatullah harus 
berhimpun, bersatu, dan bahu-membahu, dalam rangka memabantu pembangunan 
moral bangsa sehingga mempercepat terwujud pemerintahan Indonesia yang 
benar-benar ideal (good governance). bersih, jujur dan mensejahterakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Tahapan demokratisasi dengan lahirnya era reformasi Indonesia 

merupakan pintu masuk untuk bersiap menuju konsolidasi demokrasi. Dalam 

kaitannya dengan dunia pendidikan, pembentukan karakter dan kepribadian sangat 

penting untuk mendukung tumbuhnya masyarakat yang berjiwa demokratis. Hal 

ini sebagai dasar pijakan penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian konsolidasi 

demokrasi oleh rakyat nantinya dirasakan adanya keteraturan sistem 

kemasyarakatan yang demokratis (masyarakat madani) ataukah berbalik kembali 

menjadi sebuah tatanan masyarakat otoritarianisme. Pencapaian ini tergantung 

bagaimana gagasan dan proses pembentukan karakter dan kepribadian masyarakat 

itu dibangun.  

Untuk mewujudkan masyarakat madani yang berkeadaban (democatic 

civility), Cholisin (2004: 20-21) memandang bahwa mengsinergikan sistem 

pendidikan nasional dengan proses demokratisasi adalah sebagai pra syarat utama. 

Dalam praksis pendidikan, harus diupayakan menyadarkan anak didik tentang 

pentingnya partisipasi demokrasi itu sendiri. Muatan materi pembelajaran yang 

dibutuhkan terfokus dalam aspek-aspek pembentukan karakter/watak kewargaan 

di tengah keragaman  budaya etnis dan agama. Dan diperlukannya standard 

parameter karakter kewarganegaraan (baik privat maupun publik) di sekolah-

sekolah untuk mendukung konsolidasi demokrasi.    
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Dalam membangun paradigma dan karakter kewarganegaraan yang 

dibutuhkan guna mendukung kualitas pendidikan, secara paralel, Azra (2002: 166) 

mengemukakan: 

“Salah satu infrastruktur demokrasi yang memiliki pengaruh penting dalam 

mewujudkan demokrasi, kultur demokrasi (civic culture) dan bahkan 

masyarakat madani adalah pendidikan. Demokrasi bukan barang jadi yang 

dapat hadir dan berwujud melalui pawarisan begitu saja (taken for granted), 

tetapi mesti dipelajari (demokrasi is learned) dan dipraktikan secara 

sustainable. Sebagaimana diakui semakin banyak pakar tentang demokrasi 

pada level Internasional, cara paling strategis untuk “mengalami” dan 

“memberdayakan” demokrasi adalah melalui apa yang disebut pendidikan 

demokrasi. Singkatnya secara substansif menyangkut sosialisasi, diseminasi, 

aktualisasi, dan implementasi konsep, sistem, nilai budaya dan paraktik 

demokrasi melalui pendidikan.” 

Dalam perspektif politik, rumusan tentang konsepsi sistem pendidikan 

nasional dan include di dalamnya pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah 

merupakan produk dari kebijakan politik dari suatu sistem politik. Merujuk pada 

gagasan besar demokrasi lebih khusus lagi perspektif tentang civil society, 

seharusnya rakyatlah yang mempunyai otonomi untuk mengarahkan wacana dan 

memiliki kata putus tentang bentuk sistem politik nasional termasuk di dalamnya 

tentang sistem pendidikan nasioanal yang disepakati oleh rakyat. Mengikuti alur 

logika berfikir seperti ini, maka kerja intelektual untuk mengikhtiarkan bagi 

hadirnya suatu model pendidikan politik yang mampu melahirkan suatu tipe 

warga negara yang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya suatu 

konsensus nasioanal permanen bagi lahirnya suatu sistem politik nasioanal adalah 



 3

merupakan sebuah keniscayaan sekaligus langkah strategis untuk terwujudnya 

konsolidasi demokrasi di Indonesia.  

Sejarah pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia baik pada masa 

pemerintahan orde lama maupun pemerintahan orde baru sepanjang hampir 40 

tahun proses pendidikan politik memiliki nasib yang sama yaitu sebagai instrumen 

kekuasaan bagi kedua rezim tersebut. Pengalaman buruk pelaksanaan pendidikan 

politik yang diperalat menjadi instrumen kekuasaan rezim, dalam waktu yang 

panjang telah menimbulkan akumulasi dampak negatif yang sangat tragis yaitu 

gagalnya pendidikan politik mencapai tujuannya yang mulia untuk melahirkan 

warga negara yang baik, yang memiliki sikap loyal (memberi support) kepada 

sistem politik nasional sekaligus juga memiliki sikap kritis. 

Hal yang sangat dilematis dalam hubungannya merespon formulasi 

pendidikan, demokrasi dan kemauan politik (political will) di Indonesia adalah 

bagaimana pemerintah dengan bangunan sistem politiknya mengelola perbedaan-

perbedaan di tengah keragaman budaya, etnik, dan agama. Keragaman ini 

sewaktu-waktu menjadi dan bahkan telah terjadi gejolak perbenturan sosial-

budaya. Menampakan kesan bahwa iklim pemerintahan demokratis Indonesia 

bakal susah terwujud baik melalui praksis politik maupun transformasi sosial di 

dunia pendidikan. Sekeptisme atas peran pemerintah menghadapi dilema tersebut 

menurut Syafi’i Ma’arif (dalam Suara Merdeka edisi 20 Maret 2005), bahwa akar 

terjadinya konflik-konflik sosial adalah terletak pada kurang diperhatikannya 

transformasi kesadaran pluralisme ke dalam ranah berfikir anak didik dalam dunia 

pendidikan.  
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Keragaman budaya, etnik, dan agama yang ada di Indonesia secara 

tidak langsung terartikulasi menjadi gerakan struktural maupun kultural di 

masyarakat. Gerakan-gerakan “sosial keagamaan” adalah salah satunya yang 

kadang berusaha menampakan performance dan ideologi gerakannya 

mengupayakan totalitas perjuangannya untuk mewujudkan transformasi sosial. 

Reformasi politik yang digulirkan sejak lengsernya presiden Suharto 1998 telah 

membuka kebebasan mengekspresikan hak sipil dan hak politik bagi seluruh 

rakyat. Gerakan sosial dan politik (mobilitas) massa, menemukan peta pergerakan 

baru, kebebasan ini memungkinkan kalangan gerakan sosial baik yang berbasis 

ideologi, keagamaan maupun  etnik untuk leluasa menyatakan pendapat, 

membentuk organisasi, memilih asas/ideologi dan platform, melakukan berbagai 

kegiatan sosial-agama dan terjun dalam aktivitas politik. Sesuatu yang yang tak 

pernah terjadi pada masa rezim orde baru karena “depolitisasi massa” dan “asas 

tunggal Pancasila”.  

Dalam dua dasawarsa terakhir, perkembangan Islam di Indonesia 

mencatat banyak perubahan. Konstelasi gerakan sosial keagamaan di Indonesia, 

ada aktifisme yang merujuk konsep Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang biasa 

diidentifikasi sebagai Jamaah Tarbiyah dan membidani lahirnya PK Sejahtera,  

ada juga yang berbendera Salafi (derivasi gerakan wahabi di Saudi). Jamaah 

Tabligh (JT) di Pakistan, Hizbu Tahrir (HT) di Yordania dan lain-lain. Gerakan-

gerakan ini memang terinspirasi oleh gerakan serupa di luar negeri (timur tengah). 

Sementara gerakan lain ada pula yang bersifat lokal, mereka mengangkat label 

NII yang berhulu dari gerakan DI/TII, Islam Jamaah, Hidayatullah dan organisasi-
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organisasi kelaskaran yang muncul di berbagai daerah. Gerakan berbagai 

organisasi ini ditengarai berada di luar mainstrem praktik politik maupun wacana 

gerakan Islam dominan (NU dan Muhammadiyah). Mereka memiliki sejarah 

geneologi pemikiran, basis ideologi, dan strategi gerakan yang berbeda dengan 

organisasi-organisasi lama yang telah eksis lebih dulu.  

Para peneliti gerakan mainstrem Islam Indonesia menyebutnya sebagai 

“Gerakan Islamisme Baru”(new islamic movement). Media massa sering kali 

mengaitkan karakter kelompok ini sebagai gerakan Islam militan, radikal, 

skriptualis, konservatif, esklusif, berhaluan keras dan menjadikan politik sebagai 

bagian dari keyakinan agama. Di sisi yang sama gerakan-gerakan ini juga balik 

berusaha meng-counter pemikiran alternatif terhadap wacana yang dituduhkan.  

Dalam praksis gerakan baik dimensi pemikiran dan aksinya berhadapan 

dengan kelompok gerakan Islam yang bersifat progresif, liberal, maupun inklusif 

– pluralis. Menurut pandangan Rumadi (2004: 1-2) dalam Jurnal Tashwirul Afkar 

mengemukakan, telah terjadi dua blok gerakan secara diametral pergulatan tanpa 

ujung, sama-sama memperebutkan identitas Islam dalam aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebuah dinamika keagamaan yang 

oposisional dalam level pemikiran dan tafsir agama, sebuah kewajaran sebatas 

masih dalam koridor argumentatif dan dialog. Rivalitas tersebut harus tetap 

“dipelihara” untuk membentuk sebuah keseimbangan agar yang satu bisa memberi 

kontrol atas yang lain.  

Kemunculan gerakan-gerakan Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari 

pada peranan pendidikan Islam. Sebagaimana sistem pendidikan nasional secara 
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hakiki menjadi hak setiap warga negara, dan secara praksis bahwa pendidikan 

tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah (sekolah negeri), namun memberikan 

keleluasaan lembaga-lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan 

dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah, 

termasuk ormas-ormas keagamaan turut berkontribusi dalam penyelenggaraan 

pendidikan selama ini. Dengan   demikian sistem pendidikan di Indonesia secara 

kelembagaan masih memisahkan (dikotomi) antara lembaga pendidikan umum 

dan lembaga pendidikan Islam (Pesantren dan Madrasah).  

Pada zaman walisongo (pasca runtuhnya kerajaan Majapahit), pesantren 

dan Madrasah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di pulau 

Jawa. Juga pada zaman penjajahan Belanda, hampir semua peperangan melawan 

pemerintah kolonial Belanda bersumber atau paling tidak dapat dukungan 

sepenuhnya dari pesantren (Hasbullah dalam Mayra Walsh 2002: 4). Selanjutnya, 

pondok pesantren berperan dalam era kebangkitan Islam di Indonesia yang telah 

terlihat dalam dua dekade terakhir ini. Akhirnya pada mulai abad ke-21, dalam 

konteks perang Amerika Serikat melawan terorisme (pasca tragedi WTC) dan 

penangkapan pelaku peledakan bom Bali, pondok pesantren “dituding” 

memainkan peran sebagai lembaga pendidikan yang menyebarkan ajaran Islam 

ekstrim. 

Tudingan Amerika Serikat terhadap keberadaan pesantren di Indonesia 

mendapat respon dan perlawanan serius dari ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh 

Islam tidak  terkecuali juga tokoh-tokoh agama di luar Islam yakni Ketua Umum 

Persatuan gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Nathan Setiabudi,  serta Ketua 
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Umum Parisadha Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Suwarta. Respon kecaman 

yang ada mendorong adanya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) 

George Walker Bush dan presiden RI (saat itu Megawati Soekarnoputri) di Hotel 

Patra Bali, 22 Oktober 2003 dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama guna 

menyikapi pemecahan perdamaian dunia dan kampanye anti terorisme. Dalam 

pertemuan tersebut tokoh-tokoh Agama Indonesia mengecam dan megingatkan 

Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush bahwa Indonesia bukanlah 

“sarang teroris”.  

Sementara Azra (2002: 147-148) berpendapat, bahwa pelembagaan 

Pendidikan Islam di bawah Departemen agama – khususnya pesantren atau 

madrasah – dapat disebut sebagai “pendidikan rakyat” yang sesungguhnya. 

Karena ketika pendidikan umum sejak zaman Belanda begitu sulit dimasuki anak-

anak kaum santri dan cenderung dijauhi banyak kalangan keluarga santri, maka 

madrasah – baik yang ada di lingkungan pesantren maupun yang berdiri secara 

independen di bawah yayasan pendidikan Islam tertentu – maka pendidikan Islam 

hampir menjadi satu-satunya alternatif pendidikan bagi banyak keluarga santri.  

Salah satu ciri penting pendidikan Islam sebagai pendidikan rakyat 

adalah bahwa ia merupakan pendidikan yang murah, dan karena itu, dapat 

dijangkau siapa saja. Hal ini karena beban pembiayaan pendidikan sebagian 

besarnya dipikul oleh komunitas Muslim sendiri. Karena itu pulalah hingga 

sekarang, sebagian pendidikan Islam merupakan milik swasta Muslim. Dengan 

demikian, pendidikan Islam sebagian besar merupakan lembaga pendidikan yang 

otonom vis-a-vis negara. 
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Azra (2002:147) mengemukakan pentingnya Reorientasi dan 

Reaktualisasi peranan pesantren di Indonesia, secara tegas berpendapat bahwa:  

“Pendidikan islam sesungguhnya memiliki sebuah potensi besar dalam 

pemberdayakan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Dengan pendekatannya 

kepada masyarakat Muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam 

pembentukan civil society, masyarakat madani atau masyarakat kewargaan 

pada tingkat akar rumput kaum Muslimin. Dalam kontek ini, pendidikan Islam 

dapat menjadi sebuah wahana “pendidikan kritis” bagi rakyat, membebaskan 

lapisan terbawah masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Di sini 

pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman 

dan penumbuhan demokrasi. Tetapi dalam praktiknya, pendidikan Islam belum 

sepenuhnya mampu menjadi “pendidikan pembebasan” karena berhadapan 

dengan masalah-masalah internal dan eksternal, seperti kebijakan pendidikan 

nasional yang cenderung sentralistik.” 

Pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan di Indonesia pada 

hakekatnya menjadi sinergis dan komplementer dengan pendidikan 

kewarganegaraan dalam perspektif pembentukan karakter bangsa, karena konsepsi 

pendidikan kewarganegaraan memfokuskan tentang pembinaan dan pembentukan 

warga negara yang baik (good citizenship). Hal ini menuntut peran lembaga 

otonom pendidikan (ormas keagamaan) bersama dengan lembaga pendidikan 

pemerintah (negara) untuk bertanggung jawab menyadarkan masyarakat melalui 

optimalisasi pola pendidikan.  

Selain penyadaran dan pembinaan warga negara melalui pendidikan, 

penting pula dipahami perspektif loyalitas ataupun sikap kritis setiap warga 

negara terhadap amanat konstitusional Republik Indonesia tentang hubungan 

antara negara dengan warga negara. Hal yang menyangkut hubungan negara 
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dengan warga negara dipertegas dalam UUD 1945, yakni tentang proporsi hak-

hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang tentunya menjadi kewajiban 

bagi negara untuk memenuhinya, di samping kewajiban-kewajiban warga negara 

yang merupakan hak bagi negara untuk menuntut dipenuhinya oleh warga negara. 

(Soegito,2003: 158) 

Hak-hak warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD sebagai 

konsekwensi atas kedudukan dan kewajibannya terhadap negara adalah antara 

lain; hak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, kesamaan kedudukan di 

dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan, berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran, hak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak memeluk agama 

dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, hak ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, hak mendapat 

pembiayaan untuk mengikuti pendidikan dasar, hak dipelihara oleh negara bagi 

fakir miskin, hak mendapat jaminan sosial dan pemberdayaan, dan hak 

menggunakan fasilitas umum dan pelayanan umum. Sedangkan kewajiban-

kewajiban warga negara Indonesia adalah; menjunjung hukum dan pemerintahan, 

ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara, dan mengikuti pendidikan dasar.  

Realitas dinamika pendidikan Islam sebagai bagian dari hak asasi warga 

negara tak bisa lepas dari pengaruh perubahan sosial politik. Terjadinya 

liberalisasi politik terbuka pula artikulasi “Islam politik“ mengagregasi 

kepentingan yang diyakininya secara ideologi dan kultur politik  mampu 
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mentransformasi segala aspek kehidupan yang baru dan lebih baik. Implikasi 

bangkitnya kekuatan gerakan Islam di Indonesia secara politis pada level 

konstelasi politik global Amerika Serikat – kampanye melawan terorisme – telah 

memposisikan dan menggeneralisir peran kependidikan organisasi gerakan Islam 

secara sinis sebagai perlawanan Islam vis a vis Barat dalam rangka liberalisasi 

pendidikan. Dengan demikian pendidikan Islam di satu sisi dianggap menjadi 

tantangan bagi barat maupun globalisasi.  

Selain pertimbangan politik global, munculnya wacana konfliktual 

Islam vis a vis Barat tentunya menjadi persoalan yang dilematis bagi politik 

nasional Indonesia dalam menyikapi paham keagamaan dan sikap religiositas 

warga negaranya, karena mayoritas warga Indonesia adalah umat Islam dan telah 

menjadi komitmen bangsa untuk menegakan hak asasi manusia. Maka wajar 

realitas dinamika kewarganegaraan tentang hubungan negara dengan komunitas 

kaum santri menimbulkan konfigurasi politik dan pergulatan pemikiran/sikap 

yang beragam. Sikap loyalitas, kompromis, maupun konfrontasi terhadap 

kebijakan-kebijakan negara akan muncul dalam proses demokratisasi.  

Atas dasar kenyataan tersebut peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Transformasi Sosial dan Karakter Kewarganegaraan 

Gerakan Islamisme Baru; (Studi tentang kointegrasi pendidikan 

kewarganegaraan dengan paham keagamaan di Pesantren Hidayatullah 

Semarang)”. Pengambilan objek analisa gerakan sosial pada Pesantren 

Hidayatullah Semarang didasarkan atas pertimbangan bahwa lembaga tersebut 

mempunyai karakteristik dan performansi ideologi gerakan pemurnian agama. 
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Perlunya penelitian ini diangkat dengan judul tersebut di atas dengan alasan 

sebagai berikut : 

1. Pentingnya transformasi sosial dan pembentukan karakter kewarganegaraan 

(civic dispositions) sejak dini di sekolah-sekolah adalah bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan demokratisasi yang beradab. 

2. Dalam lingkungan lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan 

yang berbasis agama terdapat kausalitas antara transformasi sosial 

keagamaan dengan pengembangan karakter warga negara, di sisi yang sama 

paradigma pendidikan demokrasi (civics paraidigm) yang secara kurikuler 

nasional termuat dalam kurikulum “kewarganegaraan” (civic education) 

masih dipahami secara berbeda-beda karena sifat keilmuannya yang 

interdisipliner.  

3. Meningkatnya fenomena mobilitas gerakan sosial agama yang juga konsens 

dalam bidang pendidikan secara sosiologis berpengaruh terhadap proses 

demokratisasi. 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Salah satu ormas Islam Indonesia yang berperan dalam pendidikan 

adalah ormas Hidayatullah. Meskipun secara struktur sosial ditengarai berada di 

luar minstream sosial-politik Indonesia (NU dan muhammadiyah), namun dalam 

konteks moderasi kebangkitan Islam posisi Hidayatullah telah diterima 

masyarakat luas karena mempunyai konsep ideal kepemimpinan bangsa. Di sisi 

lain praksis ideologisasi pendidikan Hidatatullah yang menerapkan “Integralisasi 

Islam” telah berhadapan dengan ideologi-ideologi global, dinamika dan sikap 
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kewarganegaraan santri dalam menawarkan  proses transformasi sosial mengalami 

“perang wacana” – kontraposisi – pemikiran gerakan Islam vis a vis negara. 

Berkaitan dengan luasnya analisa gerakan sosial di atas maka peneliti 

membatasi analisanya pada tiga hal yakni; pola transformasi sosial, karakter dan 

sikap kewarganegaraan santri, dan kointegrasi pendidikan kewarganegaraan 

dengan paham keagamaan di Pesantren Hidayatullah Semarang.  

Dengan pembatasan masalah tersebut, perlu juga batasan operasional 

agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini mempunyai persepsi 

yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang perlu ditegaskan adalah :  

1. Transformasi sosial 

Transformasi sosial yang dimaksud adalah proses transformasi pemikiran, 

sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (civil society) secara 

kolektif maupun perseorangan, yakni suatu proses penciptaan kehidupan 

sosial masyarakat yang secara mendasar baru dan lebih baik (Fakih, 2004: v) 

2. Karakter kewarganegaraan  

Karakter kewarganegaraan (civic disposition) adalah merupakan sifat-sifat 

yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektifitas 

partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya 

martabat dan harga diri dan kepentingan umum (Cholisin, 2004: 20) 

3. Gerakan Islamisme 

Gerakan Islamisme baru adalah gerakan sosial keagamaan dalam komunitas 

Islam, gerakan yang memberikan legitimasi pada visi baru dengan tema 
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kembali ke nash-nash serta inspirasi masyarakat Muslim awal. (Rahmat dan 

Zada, 2004: 8). 

4. Kointegrasi  

Kointegrasi adalah proses penggabungan bersama dua hal, bentuk, sifat, atau 

pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh (KBBI,1989: 335). 

Kointegrasi yang dimaksud di sini adalah kointegrasi Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan paham keagamaan di Pesantren Hidayatullah.  

5. Paham keagamaan 

Pandangan hakiki terhadap sistem kepercayaan kepada tuhan yang dimiliki 

agama tertentu yang mencakup sumber, dasar/ajaran, metode, praktek 

keagamaan dan perbuatan yeng berhubungan dengan hal-hal yang suci. 

(KBBI, 1989: 636 dan Durkheim dalam Topo Santoso, 2000: 31) 

6.  Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi Kewarganegaraan yang 

diajarkan di sekolah berdasarkan kurikulum nasional atau yang lebih umum 

dikenal sebagai pendidikan pelatihan kemasyarakatan. (konsepsi pendidikan 

pesantren Hidayatullah). 

7. Pesantren Hidayatullah Semarang 

Pesantren Hidayatullah Semarang adalah lembaga pendidikan Islam di bawah 

naungan yayasan sosial keagamaan  yang terletak di wilayah kota Semarang 

yang digunakan peneliti sebagai tempat penelitian. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Keterpaduan kurikulum sistem pendidikan Islam di Indonesia dalam 

konteks sistem pendidikan nasional dalam kenyataanya tidak jarang menjadi objek 

perdebatan ketika dalam proses dan mekanisme kebijakan politik pendidikan. 

Proses transformasi sosial lembaga pendidikan Islam dan praktik 

kewarganegaraan komunitas gerakan Islam kadang mengalami berbagai benturan 

pemikiran dan wacana (clash tought and opinion) antara tafsir – praktik sosial 

agama – dengan demokratisasi. Masalah yang hendak dijawab melalui penelitian 

ini terutama menyangkut pertanyaan : 

1. Bagaimana sesungguhnya profil pesantren Hidayatullah Semarang dan 

hubungannya dengan gerakan-gerakan Islamisme Indonesia dalam perspektif 

sosiologis, pendidikan maupun teologis doktriner ?. 

2. Bagaimana pola transformasi sosial yang dimiliki pesantren Hidayatullah 

Semarang dalam konteks pengembangan karakter kewarganegaraan ?. 

3. Apakah kointegrasi praksis Pendidikan Kewarganegaraan dengan paham 

keagamaan di pesantren Hidayatullah memiliki relevansi teoritis dan praksis 

dalam upaya pengembangan karakter kewarganegaraan dan pemikiran 

demokratisasi ?. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Mengetahui pola transformasi sosial Pesantren Hidayatullah Semarang 

2. Memahami respons gerakan Islamisme ormas Hidayatullah terhadap proses 

demokratisasi dan implikasinya terhadap praksis pendidikan pesantren 
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3. Mengetahui konsepsi tentang  sistem pendidikan Integral dan implementasi 

di pesantren.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat umum 

Memberikan pemahaman yang proporsional tentang gerakan Islamisme dan 

peranannya dalam pendidikan dan dan transformasi sosial.  

2. Bagi pemerintah 

Memberikan bahan masukan kepada pemerintah, khususnya dinas pendidikan 

pusat maupun daerah bagi pengambilan kebijakan mengenai pendidikan dan 

pembinaan keagamaan. 

3. Bagi dunia pendidikan dan disiplin ilmu 

Memperkaya khazanah keilmuan sosial interdisipliner, khususnya dalam 

bidang pendidikan kewarganegaraan (civic education), sehingga pada 

gilirannya bisa dikembangkan menjadi model-model dan perbandingan 

teoritis yang berguna bagi pengkajian paradigma kurikulum dan 

pengembangan karakter kewarganegaraan di sekolah dan masyarakat. 

 
1.6 Sistematika Skripsi 

Garis-garis besar sistematika dalam skripsi ini adalah terdiri dari tiga 

bagian yaitu: Bagian pertama, Pendahuluan, yang berisi tentang; alasan pemilihan 

judul, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. Kedua, Landasan Teori dan kerangka teoretik, berisi tentang; 

Pendekatan Teoritis Gerakan Sosial, Studi Kewarganegaraan dan Pergulatan 
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Demokratisasi, Perspektif Sosiologis Islamisme dan Pesantren, serta Kerangka 

Berpikir. Ketiga, metode penelitian yang berisi tentang: lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas data dan analisis 

data. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan penelitian; Kelima, Penutup yang 

berisi: Simpulan dan saran. 

Adapun hasil penelitian ini terangkum sebagai berikut; 

1. Profil Pesantren Hidayatullah Semarang,    

2. Sumber Ajaran, Nilai-Nilai Dasar dan Paradigma Transformasi Sosial 

Pendidikan Pesantren Hidayatullah Al-Burhan, 

3. Lanskap Pendidikan Integral Pesantren Hidayatullah, 

4. Daya Terima (Legitimasi) Komunitas Pesantren Hidayatullah, terhadadap 

Kurikulum Nasional Pendidikan Kewarganegaraan, dan 

5. Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan 

Sedangkan analisa pembahasan dan simpulan-simpulan dari pada hasil 

penelitian sebagai berikut; 

1. Analisis Sosio-edukasi Pendidikan Pesntren Hidayatullah 

2. Model Islamisasi, Strategi dan Ketrampilan Kewarganegaraan  

3. Analisis Sistemik dan Ideologi Pendidikan  

4. Relevansi Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam         

Pengembangan Karakter Warga Negara  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Pendekatan Teoritis Gerakan Sosial 

2.1.1 Gerakan Sosial sebagai Perilaku Kolektif Sosiologis 

Perilaku kolektif terjadi paling sering selama masa-masa perubahan 

sosial. Pada gilirannya perilaku kolektif memberikan suatu dorongan ke arah 

perubahan sosial secara signifikan. Menurut J. Vander dalam Maran (2001: 65) 

hal yang sama berlaku untuk gerakan sosial, yaitu suatu upaya yang kurang lebih 

keras dan terorganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang relatif besar 

jumlahnya, untuk menimbulkan perubahan maupun untuk menentangnya. 

Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti berbicara tentang 

aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka 

kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Melalui gerakan-gerakan sosial 

kelompok-kelompok yang ada dalam suatu masyarakat dapat melibatkan diri 

dalam politik. Dengan demikian gerakan-gerakan sosial merupakan cara-cara 

kelompok yang ada dalam suatu masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. Tetapi cara ini bersifat kurang terorganisir, dan tidak kontinu. Cara 

partisipasi yang lebih terorganisir dan kontinu adalah melalui partai politik. 

Gerakan-gerakan sosial merupakan wahana yang memungkinkan manusia secara 

kolektif mempengaruhi perjalanan peristiwa-peristiwa manusia melalui organisasi 

formal. (Maran, 2001: 66). 
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2.1.2 Tipe-Tipe Gerakan Sosial  

Gerakan-serakan sosial dapat dibedakan berdasarkan basis ideologis 

mereka, atau khususnya berdasarkan tujuan-tujuan ideologis mereka. J. Vander, 

dalam Maran (2001: 71-72) mengklasifikasikan gerakan sosial kedalam empat 

tipe, yaitu: 

1. Gerakan revolusioner, yaitu gerakan sosial yang bermaksud mengubah 
masyarakat dengan menantang nilai-nilai fundamental dengan berupaya  
melakukan penggantian kerangka nilai yang telah ada. 

2. Gerakan reformasi ialah gerakan sosial yang berusaha memodifikasi kerangka 
kerja dari skema nilai yang ada, mengupayakan perubahan-perubahan yang 
akan mengimplementasikan kerangka-kerangka nilai yang ada secara lebih 
memadai. 

3. Gerakan perlawanan untuk memblokir perubahan atau mengeliminasi 
perubahan yang sudah dilembagakan sebelumnya. 

4. Gerakan ekspresif, merenovasi atau memperbarui orang-orang dari dalam, 
menjanjikan suatu pembebasan di masa depan. 

 

2.1.3 Sebab-Sebab Gerakan Sosial  

Di kalangan sosiolog terdapat dua pandangan tentang masalah 

terbentuknya gerakan sosial dan motif orang melakukan suatu gerakan sosial. 

Menurut pandangan pertama, gerakan sosial disebabkan oleh kesengsaraan, 

terutama karena masalah sosial dan kesukaran ekonomis. Cara ini disebut 

pendekatan konflik. Sedangkan pandangan kedua menjelaskan bahwa penyebab 

gerakan-gerakan sosial adalah faktor pengorganisasian sumber daya. Sistem 

mobilisasi sumber daya yang timpang menjadi pemicu munculnya gerakan-

gerakan sosial. Cara pandang kedua ini disebut pendekatan mobilisasi sumber 

daya. (Maran, 2001: 74). 
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a. Pendekatan konflik  

Model pendekatan ini adalah adanya pengaruh filsafat materialisme 

Karl Marx (Maran, 2001: 74) yang mengatakan bahwa : 

“Kesengsaraan dan kemiskinan progresif kelas pekerja merupakan akibat 
dari eksploitasi Kapitalis. Lambat laun kondisi-kondisi semacam ini akan 
ditentang keras oleh kaum pekerja. Para pekerja akan menemukan akar 
sosial dari penderitaan mereka, yakni karena ulah majikan mereka. Karena 
itu, mereka pun akan menggulingkan kelas mereka.” 

 

b. Pendekatan Mobilisasi Sumber Daya   

Keterlibatan orang-orang dalam suatu gerakan sosial sebagai suatu 

tanggapan terhadap suatu proses pengambilan keputusan yang rasional. Mereka 

tidak asal terlibat dalam suatu gerakan sosial, mereka memperhitungkan untung 

rugi dari keterlibatan tersebut. Dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa 

gerakan-gerakan sosial itu merupakan cerminan kesadaran para partisipan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan rekonstruksi masyarakat mereka. 

Menekankan pentingnya faktor-faktor  struktural seperti ketersediaan berbagai 

sumber daya bagi pencapaian tujuan-tujuan khusus dan jaringan relasi antar 

personal yang berperan sebagai fokus bagi rekruitmen. (Maran, 2001: 75). 

Selain dua pendekatan tadi masih ada pendekatan lain yang dinamakan 

dengan “gerakan tanpa gerakan”, dapat dikatakan sebagai kredo dalam ragam 

transformasi sosial. Asumsi demikian dikemukakan oleh Panuju (2002: 132), 

bahwa gerakan yang hakiki adalah apabila ia justru tidak menyatakan dirinya 

sebagai gerakan. Transformasi sosial yang dirancang dalam suatu gerakan, 

sesungguhnya hanya malahirkan perubahan harfiah, tetapi sering kali merusak 

struktur batiniah masyarakat. Pada saat melakukan gerakan sosial (social 
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movement) sesungguhnya disertai dengan pemilihan sejumlah instrumen yang 

harus dilaksanakan secara ketat, mulai dari simbol, nilai, hingga program aksinya. 

Di situlah benih-benih represi yang mengagresi toleransi muncul bersemi. Di situ 

pula proses hegemonik mulai tak bisa dihindari. 

Panuju (2002: 132) berpandangan bahwa gerakan yang dibutuhkan 

adalah “gerakan tanpa gerakan”. Bagaimana sebuah nilai, sikap, identitas, dan 

perubahan dibiarkan tumbuh berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah 

kekuasaan yang tidak merepresi dan tidak direpresi. Itulah masyarakat yang sama-

sama menolak hegemoni yang disebut masyarakat madani.  

 

2.1.4 Kependidikan Gerakan Sosial dan Ideologisasi Transformatif 

Peran kependidikan gerakan sosial (keagamaan) berakar dari adanya 

keyakinan bahwa agama bukan sekedar sumber spiritualitas, namun juga sebagai 

dasar ideologisasi dalam agenda transformasi sosisal. Ahli sejarah Crane Brintone, 

dalam bukunya “The Anatomy of Revolution”, menulis: No Ideas, No 

Revolution”. Dari adagium tersebut Maran (2001: 70) menafsirkannya sebagai 

berikut: 

Suatu ideologi menyediakan bagi manusia konsep tentang tujuan-tujuan 
gerakan, rasional keberadaannya, tuntutannya atas pengaturan sosial yang 
ada, dan rancangan aksinya. Suatu ideologi berfungsi sebagai sejenis perekat 
yang menyatukan orang-orang dalam suatu kepercayaan bersama, dengan 
demikian memantapkan solidaritas. Namun ideologi pun berfungsi lebih dari 
itu. Tidak hanya menyatukan orang-orang, melainkan juga mengisolasi dan 
memisahkan individu-individu, ideologi menyatukan orang-orang dengan 
suatu alasan. Dalam fungsi ini, ideologi menyiapkan para anggotanya untuk 
mau mengorbankan diri, bahkan untuk mengorbankan hidup mereka demi 
“Allah yang Benar”, Bangsa yang Baru”, atau demi “Revolusi”.  

 



 21

Agenda transformasi sosial gerakan sosial cenderung memilih 

jalur utama pendidikan. Dalam konteks kependidikan gerakan sosial, 

istilah “organisasi gerakan sosial” yang dimaksud adalah mengambil istilah 

yang digunakan oleh Tarrow (1991) yang didefinisikan sebagai :  

“Kelompok yang memiliki kesadaran diri yang bertindak in concerto untuk 
mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim penantang dengan 
menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain dengan klaim-klaim 
tersebut. sebagai gerakan yang diorganisir dengan tujuan, strategi dan 
metodologi yang diformulasikan secara jelas dan sadar berdasarkan analisis 
sosial yang kuat.” (Tarrow dalam Fakih, 2004: 58)  

 

Konsep organisasi gerakan sosial merujuk pada perspektif Gramscian 

dikategorikan sebagai “masyarakat sipil terorganisir”. Konsep masyarakat sipil 

didasarkan pada analisis Gramsci tentang kepentingan konfliktual dan dialektika 

atau kesatuan dalam keberbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Dalam satu 

hal, analisis ini merupakan bagian dari penolakannya atas fokus yang sempit 

dimana unit analisis adalah kontradiksi dialektis antara buruh dan kapitalis. Ia 

menggunakan Istilah “negara” (state) dan “masyarakat sipil” (civil society) dalam 

analisisnya tentang supremasi dan hegemoni. (Fakih, 2004: 59). 

Dalam membahas kaitan antara negara dan masyarakat Gramsci (1971) 

dalam Fakih (2004: 59) mengemukakan :  

“Apa yang dapat kita kerjakan sejenak, adalah menyediakan dua aras super 
struktur, satu yang dapat disebut “masyarakat sipil”, yakni ensemble 
organism yang biasanya disebut priva, dan aras lain yaitu “masyarakat 
politik” atau “negara” dua aras ini pada satu sisi berhubungan dengan fungsi 
hegemoni dimana kelompok dominan menjalankan seluruh masyarakat dan di 
sisi lain berhubungan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang 
dijalankan melalui negara dan pemerintahan juridis” 
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Masyarakat sipil berbeda dengan negara atau masyarakat politik, dan 

adalah lingkup privat dari individu. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk 

organisasi volountir, dan merupakan dunia politik utama dimana semuanya itu 

berada dalam aktivitas ideologis dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi 

hegemoni. Selain itu bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah konteks dimana 

seseorang menjadi sadar, dan dimana seseorang pertama kali ikut serta dalam aksi 

politik. Dengan demikian masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau 

percampuran kepentingan, dimana kepentingan sempit ditransformasi menjadi 

pandangan yang lebih universal sebagai ideologi dan dipakai atau diubah, serta 

dimana aliansi dibentuk. Suatu dunia dimana rakyat membuat perubahan dan 

menciptakan sejarah. (Gramsci dalam Fakih, 2004: 60). 

Dalam perspektif Gramscian bahwa analisa organisasi gerakan sosial 

adalah gerakan dalam perspektif ideologis dan politis dalam hubungannya dengan 

“diskursus pembangunan” yaitu apakah peran organisasi gerakan sosial harus 

sebagai bagian dari hegemoni pembangunan atau tandingannya. Dengan 

menggunakan tipoligi ini, maka perlu mengkonstruksi organisasi gerakan sosial 

sebagai “gerakan kontra hegemonik”. Jika transformasi diartikan sebagai proses 

penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik maka 

masyarakat sipil bagi transformasi sosial berarti suatu proses perubahan oleh 

rakyat dan menjadi peluang adanya perlawanan dengan diskursus modernisasi dan 

pembangunan (developmentalisme), tugas kependidikan utama organisasi gerakan 

sosial akan bertindak sebagai “gerakan kontra diskursus”.(Fakih, 2004: 61) 
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Dengan demikian Fakih berkesimpulan , bahwa Organisasi gerakan 

sosial disebut sebagai sarana “gerakan kontra diskursus” dan “kontra hegemonik” 

karena merupakan organisasi yang mengajukan perubahan radikal pada aras akar 

rumput. Organisasi gerakan sosial mengklaim memberdayakan rakyat untuk 

mengontrol dan menggunakan pengetahuannya sendiri. Kemungkinan organisasi 

gerakan sosial menjadi gerakan kontra diskursus maupun kontra hegemonik, 

tergantung pada komitmen aktivis gerakan sosial kepada rakyat. Hal ini penting 

untuk melihat bagaimana aktivis bekerja bersama-sama rakyat menciptakan 

paradigma dan ideologinya sendiri maupun diskursus alternatif bagi Transformasi 

Sosial. Dengan kata lain transmisi pemikiran dan ideologisasi gerakan sosial juga 

merupakan manifestasi peran kependidikan  organisasi gerakan sosial. (Fakih, 

2004: 61). 

Memahami landasan teoritis peran kependidikan organisasi gerakan 

sosial bermanfaat untuk memahami bahwa teori “pendidikan kritis” dapat juga 

dapat dikelompokan sebagai “teori produksi” dalam pendidikan. Teori-teori 

produksi memperhatikan cara-cara dimana individu maupun kelas menyatakan 

pengalamannya sendiri dan menentang atau melawan kekuatan ideologis dan 

materi yang menindas organisasi gerakan sosial dalam pelbagai latar. Teori-teori 

ini menolak teori dominan tentang pendidikan yaitu “teori reproduksi” dalam 

pendidikan. Pada umumnya teori reproduksi pendidikan memperhatikan proses 

dimana struktur sosial yang ada mempertahankan dan memperbanyak dirinya 

sendiri. Teori reproduksi dapat dikelompokan menjadi dua bentuk yaitu 

reproduksi sosial dan reproduksi kultural. (Fakih, 2004: 62). 
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Teori reproduksi sosial dapat dilihat dalam analisa Althusser (1971) 

tentang ideologi yang berfungsi dianggap sebagai sumber terpenting praktik 

ideologis. Hal itu tampak melalui instruksi dan hubungan sosial di sekolah dimana 

siswa mempelajari cara menjadi manusia di dunia dan pandangan tentang realitas 

sosial, yaitu sebagai penciptaan subjek. (Fakih, 2004: 62).  

Sebaliknya teori produksi dalam pendidikan yang juga disebut teori 

perlawanan, adalah teori yang memusatkan perhatian pada cara-cara dimana 

perlawanan termasuk di dalam proses pendidikan yang menghasilkan pengertian 

dan kultur melalui perlawanannya maupun melalui kesadaran kolektif dan 

individunya sendiri. Baru akhir-akhir ini terlihat bahwa kerja pendidikan kritis 

dari perspektif teori produksi telah semakin dapat diterima. Teori dan praktik 

praktik pendidikan Paulo Freire, dan karya Antonio Gramsci adalah diantara yang 

dapat dikategorikan sebagai teori produksi. Tema pendidikan Freire adalah 

peningkatan kesadaran kritis, ia mengakui manusia sebagai hal sentral dalam 

konsep pendidikannya bagi perubahan. Peningkatan kesadaran kritis adalah proses 

dimana peserta pendidikan mencapai tingkat kesadaran yang memungkinkannya 

mamandang sistem dan struktur sosial secara kritis. (Fakih, 2004: 63). 

Sejalan dengan Freire tentang pendidikan kritis, dalam konsep peran 

kependidikan gerakan sosial Gramsci mengenalkan apa yang disebut sebagai 

“intelektual organik” yang berhubungan dengan konsep hegemoni. Gramsci 

mendefinisikan intelektual organik sebagai intelektual yang secara organis berakar 

di dalam rakyat dan bagian dari rakyat yang mengakuinya sebagai aktivis gerakan 

sosial. “Semua orang adalah intelektual, maka seseorang dapat mengatakan 
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demikian, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual dalam 

masyarakat”. (Gramsci dalam Fakih, 2004: 63).  

Selain itu intelektual organik merupakan orang-orang yang memberikan 

homogenitas dan kesadaran fungsinya kepada kelompok sosial utama. Teori 

Gramsci tentang peran intelektual dan perlunya intelektual organik merupakan hal 

sentral untuk memahami pemikirannya tentang pendidikan. Bagai Gramsci :    

Setiap kelompok sosial, yang memulai keberadaannya pada bidang yang asli 
dari suatu fungsi essensial dalam dunia produksi ekonomi bersama-sama 
dengan dirinya sendiri menciptakan, secara organis, satu atau lebih strata 
intelektual yang memberikannya homogenitas dan kesadaran fungsinya 
sendiri bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial 
dan politik (Gramsci dalam Fakih, 2004: 64). 

 

Karena “semua orang adalah intelektual” dan tidak “semua orang 

mempunyai fungsi intelektual dalam masyarakat” maka setiap masyarakat 

memiliki individu yang berperan menyuarakan dan menyebarkan ideologi 

dominan dan membenarkan struktur sosial, ekonomi dan politik masyarakat 

tersebut. Dengan kata lain, senantiasa ada intelektual yang memainkan penyebar 

ideologi hegemonik kelas dominan. Kesadaran ideologis intelektual ini terutama 

dibentuk melalui informasi dan lembaga formal. Bagi Gramsci, sekolah adalah 

contoh aparatus formal bagi penyebaran ideologi. (Gramsci dalam Fakih, 2004: 

64).      

Dalam konteks perjuangan ideologi (perlawanan terhadap hegemoni 

dominan), pendidikan adalah peran krusial intelektual organik dalam 

memunculkan kesadaran kelas dan kesadaran kritis. Bagi Gramsci kesadaran kritis 

adalah : 
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Hasil perjuangan ideologis yang dihasilkan oleh “opsir” intelektual dari kelas 
sosial yang bersaing. Dari titik pijak Gramsci fenomena kesadaran palsu. 
Yang dari titik pijak determinisme ekonomi benar-benar tidak dapat 
dimengerti, sesungguhnya mewakili kemenengan intelektual kelas berkuasa 
dalam perjuangan ideologis. (Fakih, 2004: 65). 

 

Tetapi dikarenakan bagaimana hegemoni tertanam secara mendalam di 

masyarakat, maka sejak awal sudah disadari sangatlah sulit bagi upaya pendidikan 

untuk berhasil memunculkan kesadaran kritis. Dengan ungkapan lain, karena 

pandangan dunia (world-view) sangat dilembagakan dan diinternalisasi secara 

luas, maka sangat sulit menemukan ruang intelektual dan moral mereka. Dengan 

demikian perlunya menemukan strategi yang tepat adalah hal yang krusial. Dalam 

konteks ini strategi pendidikan yang dimaksud Gramsci adalah apa yang disebut 

sebagai “perang posisi” (war of position) dan “perang manuver” (war of 

manuver), dimana konsep tersebut berkaitan dengan teori perubahan sosial. 

(Fakih, 2004: 65). 

Perang menuver yakni perjuangan mencapai perubahan jangka pendek 

untuk mengubah kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis. Perang 

posisi yang ditandai sebagai perjuangan kultural dan ideologis jangka panjang. 

Dalam strategi tersebut, tugas utama pendidikan adalah meyakinkan kelas buruh 

bahwa yang dalam kepentingannya bukan tunduk kepeda disiplin tetapi dari 

kultur, tetapi mengembangkan konsepsi dunia dan sistem hubungan manusia, 

ekonomi dan spiritual yang komplek yang membentuk kehidupan sosial global. 

Dengan peran pendidikan semacam itu dapat menghasilkan transformasi sosial 

(Gramsci dalam Fakih, 2004: 65). 
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 Gagasan pendidikan Gramscian maupun Freire, pada intinya adalah 

bahwa upaya memunculkan kesadaran kritis merupakan bagian penting dari 

seluruh proses dan ideologi transformasi sosial. Penciptaan gerakan kontra-

hegemonik menjadi prakondisi bagi transformasi sosial. Perang posisi dalam 

perjuangan ideologis dan kultural adalah hal krusial bagi teori perubahan sosial 

yang erat hubungannya dengan ide “Volunterisme” dalam perubahan. Gagasan 

kesadaran kritis sebagai akar teoritis perang posisi pada dasarnya merupakan 

antitesis terhadap keyakinan marxisme tradisional bahwa perubahan terjadi dalam 

bentuk mekanistik, linier, jalan universal, sehingga secara historis ditentukan. 

Dengan menggunakan strategi perang posisi ini, peran pendidikan organisasi 

gerakan sosial ditempatkan dalam seluruh proses transformasi sosial. (Fakih, 

2004: 66). 

 

2.2 Studi Kewarganegaraan dan Pergulatan Demokratisasi 

2.2.1 Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pengembangan Karakter 

Warga Negara    

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan yang sering disingkat PKN 

(Civic Education) menurut National Council of Social Studies (NCSS) adalah 

proses yang meliputi seluruh proses pengaruh positif, dimaksudkan untuk 

membentuk pandangan warga negara dalam peranannya di masyarakat. Secara 

umum bahwa PKN diidentikan sebagai formalisasi pendidikan politik 

sebagaimana menurut Khoirun (1999: 5) bahwa pendidikan politik bagi warga 

negara adalah penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman poltik 

atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi 
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dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-

konflik. 

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang saat ini 

berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004) berubah nama menjadi 

“Kewarganegaraan” (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan diri yang beragama dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, 

usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

(PUSKUR-DEPDIKNAS, 2003: 7). 

Muchson (2004: 32) dalam Jurnal civic berpendapat bahwa Paradigma 

Pendididikan Kewarganegaraan harus berorientasi pada terbentuknya masyarakat 

sipil (civil society), dengan memberdayakan warga negara melalui proses 

pendidikan agar mampu berperan secara aktif dalam sistem pemerintahan negara 

yang demokratis.  

Fungsi dan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan sebagai versi new 

civic education Indonesia pada era reformasi eksplisit ditegaskan dalam standard 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004). Fungsi Mata pelajaran 

Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara 

cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia 

dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai 

dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Tujuan mata pelajaran 

Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai 

berikut : 
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a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi issue 
kewarganegaraan 

b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara 
langsung atau tidak langsung dengan mamanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi. (PUSKUR-DEPDIKNAS, 2003: 3)  

 
 

2.2.2 Komponen Pengetahuan dan Ketrampilan Kewarganegaraan 

a. Pengetahuan Kewarganegaraan 

Center for Civic Education maupun Standar and Civic Framework for the 

1998 National Assesment of Education (NAEP) dalam Jurnal Civic mengajukan 

lima pertanyaan yang jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan 

kewarganegaraan dan standar isi (content standar) yang berupa ketrampilan 

kewarganegaraan (civic skills) dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions). 

Kelima pertanyaan tersebut yaitu :  

a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?. 
b. Apa fondasi-fondasi sistem politik ?. 
c. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi menggejawantahkan 

tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi  ?. 
d. Bagaimana hubungan antar suatu negara dengan negara lain dan posisinya 

mengenai masalah-masalah Internasional ?. 
e. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?. 

 

Pusat kurikulum lewat konsep KBK kewarganegaraan SD & MI, SMP & 

MTs, dan SMA & MA menetapkan civic knowledge berupa aspek sistem 

berbangsa dan berrnegara yang terdiri dari delapan sub aspek, yakni; Persatuan 

bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan hidup 
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warga negara, Kekuasaan dan politik, Masyarakat demokratis, Pancasila dan 

konstitusi negara, dan Globalisasi (PUSKUR-DEPDIKNAS, 2004: 8) 

Sebagai kebutuhan era reformasi dan demokratisasi Indonesia, Hidayat 

(2004: viii) dalam bukunya ”Mengelola masa transisi menuju masyarakat 

madani” mengemukakan substansi pentingnya Pendidikan Kewarganegaraann 

pertama, sebagai media merumuskan ulang teori kita tentang negara, 

pemerintahan dan pembangunan. Kedua, membangun ulang komunuikasi pola 

politik. Dan ketiga, menata ulang pemerintahan. Bila hal itu dilakukan dengan 

baik niscaya dapat mengelola krisis yang ada menuju konstruksi masyarakat 

madani.  

b. Ketrampilan Kewarganegaraan 

Ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) merupakan ketrampilan yang 

dikambangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang 

diperoleh menjadi sesuatu tang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam 

menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic Skill 

mencakup Intelectual Skill (ketrampilan intelektual) dan Partisipation Skills 

(ketrampilan partisipasi). 

Pentingnya ketrampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan 

oleh Aristoteles dalam bukunya “Politics” (340 SM) dalam  Cholisin (2004: 19),  

Aristoteles menyatakan: 

”jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat 
orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan 
kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil 
bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Dengan kata lain cita-cita demokrasi 
dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat 
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berpartisipasi dalam pemerintahannya. Sedangkan ketrampilan partisipasi 
meliputi; berinteraksi, memantau dan mempengaruhi”  

 

Cholisin (2004: 19-20) dalam jurnal Civics menawarkan formulasi 

pengembangan ketrampilan kewarganegaraan dalam praktek pembelajaran 

kewargnegaraan dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut : 

KETRAMPILAN INTELEKTUAL KETRAMPILAN PARTISIPASI 
1. Mengidentifikasi  
2. Menggambarkan  
3. Menjelaskan  
4. Menganalisis 
5. Mengevaluasi 
6. Mengambil pendapat/posisi 
7. Mempertahankan 

pendapat/posisi 

1. Berinteraksi-komunikasi terhadap obyek 
yang berkaitan dengan masalah-masalah 
publik  

2. Memantau/memonitor masalah politik dan 
pemerintahan terutama dalam penanganan 
persoalan-persoalan publik 

3. Mempengaruhi proses politik pemerintahan 
baik secara formal maupun informal 

 

c. Karakter Kewarganegaraan 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi transisional 

dan sangat dinamis, dimana antara fakta dan issue, benar dan salah cenderung 

berkembang menjadi kabur (absurd) atau “dikaburkan” maka karakter privat dan 

karakter publik dalam pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan. Cholisin 

(2004: 21) juga mengidentifikasi ciri-ciri watak/karakter privat (pribadi) dan 

karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi; 

a. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri) 
b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan 

politik  
c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu  
d. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif 
e. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat 

 

Mempertimbangkan democracy education, civic education, dan 

citizenship education yang relatif baru menemukan momentumnya di beberapa 

negara Barat, maka Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena sudah 
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berpengalaman lama dalam bidang ini. Secara substantif, subjek ini sebagian 

besarnya telah tertampung dalam mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan) yang sejak 1994 berlaku mulai tingkat SD sampai SMU. Mata 

pelajaran ini merupakan pangganti mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral 

pancasila) yang diterapkan sejak 1975 sampai 1994. (Azra, 2002: 157). 

Kajian komparatif tentang democracy education, civic education, dan 

citizenship education pada sekitar 30 negara menunjukan, hampir seluruh negara 

ini tidak terdapat mata pelajaran yang berdiri sendiri (independent subject/course) 

dalam bidang ini, substansi mata pelajaran ini sebaliknya tercakup dan terintegrasi 

ke dalam sejumlah mata pelajaran, khususnya pada disiplin humaniora dan ilmu-

ilmu sosial. Dengan kata lain, pendekatan yang diambil adalah “pendekatan 

integratif”. (Azra, 2002: 158). 

Dilihat dari segi ini, Indonesia dengan “sparated aproach” melalui mata 

pelajaran khusus PPKn, sebenarnya telah berdiri di depan. Tetapi harus diakui 

terdapat sejumlah masalah dalam mata pelajaran tersebut. Akibatnya mereka 

gagal dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, jangankan lagi untuk 

untuk pembentukan cara berpikir (worldview) dan perilaku demokrasi di 

lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah umumnya. Kegagalan itu, 

menurut Azra bersumber setidaknya dari tiga hal. Pertama, secara substansif 

PPKn/kewarganegaraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan 

pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan. 

Materi-materi yang ada umumya terpusat pada pembahasan yang bersifat 

idealistik, legalistik, dan normatif. Kedua, kalaupun materi-materi yang ada pada 
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dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan pendidikan kewargaan, tapi 

potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat 

indoktrinatif, regimmentatif, monologis, dan tidak partisipatif. Ketiga, subjek itu 

lebih teoritis dari pada praktis. Akibatnya, terdapat diskrepansi yang jelas di 

antara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial-politik yang ada. 

(Azra, 2002: 158). 

2.2.3 Karakter Warga Negara dalam Konsolidasi Demokrasi  

Civic education (pendidikan kewarganegaraan) memfokuskan pada 

demokrasi politik atau demokrasi sebagai sebuah sisitem politik. Karena civic 

education sebagai bagian dari sosialisasi politik berfungsi sebagai pemelihara dan 

pengembang sistem politik ideal yaitu demokrasi. Juga sebagai salah satu aspek 

penting bagi pengembangan “representative government under rule of the law”. 

Bahkan seperti dinyatakan Benyamin Barber sebagaimana dikutip Branson dalam 

Cholisin (2004: 24) bahwa civic education yang efektif adalah suatu keharusan 

karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir 

secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan 

tempat yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain 

semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. 

Pengetahuan seseorang tentang politik mencakup pengetahuan mengenai 

struktur politik (lembaga-lembaga negara), input politik (tuntutan atau dukungan 

masyarakat terhadap pemerintahan), output (keluaran sistem politik berupa 

berbagai keputusan/kebijakan yang diambil struktur politik yang 

berwenang/otoritatif), pendapat-pendapat individu sebagai aktor politik, pendapat 
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individu mengenai warga negara lainnya, kesemuanya itu merupakan 

orientasi/pandangan politik jenis kognisi. Sikap seseorang berupa penerimaan atau 

penolakan, percaya (trust) atau permusuhan (hostility) terhadap sistem politik, 

pendapat-pendapat individu sebagai aktor politik serta mengenai warga negara 

lainnya merupakan orientasi politik afeksi. Dalam kehidupan sehari-hari rasa 

percaya dan permusuhan termanifestasi dalam bentuk kualitas politik yang sangat 

sering kita temukan yaitu kerjasama dan konflik. Penilaian seseorang terhadap 

sistem politik, pendapat individu sebagai aktor politik dan pendapat warga negara 

lainnya berdasarkan nilai moral, nilai-nilai sosial yang dipercayainya, dapat 

berupa penilaian baik atau buruk merupakan orientasi politik evaluasi. (Alfian dan 

Sjamsuddin,1991: 23). 

Ketiga orientasi politik tersebut dalam realitas merupakan kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya seseorang memberikan 

penilaian yang baik terhadap sistem politiknya dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap yang telah dimiliki mengenai sistem politiknya. Dengan kata lain, “budaya 

politik suatu bangsa sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh dari nilai-nilai sosial 

yang dianut oleh masyarakatnya. (Cholisin, 1998: 41). 

Almond dan Verba (1984: 35-37) dalam konteks untuk mewujudkan 

negara yang demokratis dan stabil mengajukan tipe budaya politik 

kewarganegaraan. Budaya politik kewarganegaraan (civic culture) merupakan 

kombinasi yang seimbang atau proporsional antara karakteristik-karakteristik 

berikut; aktif, rasional (tidak emosional), memiliki informasi yang cukup 

mengenai politik, loyalitas pada sistem politik, kepercayaan dan kepatuhan 
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terhadap pemerintah, kepercayaan sesama warga negara, dan keterikatan kepada 

keluarga, suku, dan agama. Oleh karena itu, dalam budaya politik 

kewarganegaraan orientasi politik pada budaya partisipan dikombinasikan secara 

seimbang dengan orientasi-orientasi politik pada budaya politik parokhial dan 

budaya politik subjek. Jadi tidak menggantikan orientasi politik budaya politik 

parokhial dan subjek. 

 

2.2.4 Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Kebangkitan Islam 

Telah dijelaskan oleh Arent dan Laca (1999) dalam Khoiron (1999: 47) 

bahwa kewarganegaraan dapat eksis hanya bila ada ruang sosial antara ruang 

publik dan ruang privat. Kewarganegaraan tergantung pada perkembangan  dua 

ruang itu sekaligus; mobilisasi kepentingan secara otonom yang merupakan 

ekspresi pluralisme sosial yang terbatas, dan partisipasi komunal dalam aktivitas 

pusat politik yang merupakan ekspresi pengabdian pada simbol komunitas. 

Wilayah antara ruang publik dan ruang privat inilah wilayah civil society. 

Sementara dalam konteks keagamaan mupun kepercayaan akan dijumpai 

dialektika peran agama dalam ruang privat dan publik.  

Agama-agama besar dunia sebagai salah satu simbol spiritualitas dan 

komunitas manusia; Islam, kristen, budha, Hindu dibangun di atas kesadaran yang 

bebas dari format negara kebangsaan. Agama-agama ini begitu terbuka, menerima 

semua warga suatu negara bangsa ketika si warga bangsa itu berada di dalam 

format keagamaan agama besar dunia tersebut. Seperti itu pula kesadaran global 

keagamaan ini mempunyai jaringan hubungan yang mampu menembus batas-
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batas geo-budaya dan geo-politik. Karena itu penting dipertimbangkan jaringan 

global Islam dan agama-agama lain bagi pembangunan kembali serpihan-serpihan 

peradaban. Namun agenda mendesak bersama itu ialah pengembangan praktik 

keagamaan yang benar-benar fungsional bagi pemecahan berbagai permasalahan 

kemanusiaan. Jika demikian, bukan agama baru yang akan lahir, tetapi kehadiran 

tuhan dalam wajah baru dengan tafsir ajaran-Nya yang lebih objektif bagi 

kemanusaiaan. (Mulkhan, 2002: 156). 

Di era global dan logika pasar peran intelektual muslim mulai digugat 

umatnya sendiri, Fritjof Capra (1997) dan para futurolog memprediksi akan 

lahirnya neo-spiritualisme dan kebangkitan agama. Dan yang menarik disini 

adalah tuntutan modernisme bahwa pendidikan harus bebas kepentingan 

kekuasaan sesaat, tetapi lebih berorientasi bagi kelestarian umat manusia, bangsa, 

lingkungan alam dan sosial yang penuh kearifan. (Mulkhan, 2002: 170). 

Namun idealisme Mulkhan tak sebanding dengan realitas pendidikan saat 

ini, dimana pendidikan tidak bisa lepas dari politik maupun khasanah pemikiran 

politik ideologis. Dalam kerangka teori hubungan antara agama dan politik 

terletak dalam hubungan antara ideologi dan lembaga agama. Dengan demikian 

agama, sudah menjadi ideologi ketika berhubungan dengan masalah-masalah 

politik. Tentu saja politik sebagai perilaku manusia beragama. Maka ada pendapat 

bahwa dasar bagi semua simbol relasi sosial atau hubungan antar manusia adalah 

agama. Maka titik referensinya adalah yang ilahi, yang mutlak. (Ghazali, 2002: 

46)  
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Ghazali (2002: 46) berpendapat, bahwa gerakan-gerakan Islam baik 

langsung atau tidak langsung merupakan gerakan-gerakan politik, sebab agama 

secara simultan memobilisir, mentransformasi, melegitimasi dan melindungi. 

Sebagai konsekwensinya fenomena-fenomena keagamaan sekaligus bersifat 

politik. Gerakan-gerakan politik dengan karakter keagamaan secara politik lebih 

efektif ketimbang gerakan-gerakan keagamaan yang tanpa karakter keagamaan. 

Selanjutnya sistem politik yang secara religius dilegitimasi menunjukan landasan 

yang stabil. 

 Dalam konteks politik yang mungkin dimainkan oleh agama, Georges 

Balandier merefleksikan pada dua fungsi: Pertama, agama bisa menjadi instrumen 

kekuasaan, suatu jaminan atas legitimasinya, sesuatu yang yang harus digunakan 

dalam perjuangan politik, khususnya karena agama-agama juga selalu dijadikan 

ideologi-ideologi politik. Ia merupakan bagian dari esensi kekuasaan. Kedua, 

agama dapat pula berfungsi sebagai instrumen untuk menentang kekuasaan. 

(Ghazali, 2004: 47).  

Batas ekstrim antara otoritas agama dan negara yang dikemukakan 

Balandier terasa belum cukup untuk menjawab kondisi kontemporer di negara-

negara berkembang apalagi ketika otoritas agama bersinggungan dengan 

pemikiran dan mekanisme demokrasi serta skenario globalisasi, sebab kalau 

hanya melihat pada dua paradigma di atas, aktualisasi negara kebangsaan (nation 

state) seolah-olah akan terus diselimuti pertempuran berbasis agama, bahkan 

mengarah pada perbenturan kebudayaan (clash civilization) sebagaimana 

diungkapkan oleh Samuel Huntingthon (1998) dalam tesisnya bahwa klimaks dari 



 38

adanya konflik agama, suku, ras, dan bangsa adalah terjadinya perbenturan 

budaya. Dalam hal ini resultansi hubungan agama dan negara menarik pula apa 

yang menjadi pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang peran agama 

dalam negara. Gus Dur sebagaimana ditulis Zuly Qodir (Kompas, 3/10/2001) 

telah membuat tipologi  pendekatan pencitraan Islam dalam kehidupan 

masyarakat. Menurutnya, ada tiga varian dalam hal ini; Pertama, pendekatan 

sosial-politik, ini menekankan keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang ada. 

Tendensinya adalah menampilkan watak ideologis Islam serta menonjolkan sifat 

eksklusifistik Islam terhadap agama atau ideologis lain. Kepentingan Islam adalah 

koridornya dan solidaritas Islam adalah tali pengikat. Sikap sektarian sangat 

mudah berkembang dalam pendekatan seperti ini.  

Kedua, pendekatan kultural, pendekatan ini berkehendak untuk 

mewujudkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari tanpa keterikatan dengan 

lembaga apa pun kecuali dalam konteks penyebaran Islam secara budaya itu 

sendiri. Meskipun lebih menekankan wawasan universal Islam sebagai peradaban 

dunia, namun sering terjadi mutasi watak pendekatan ini ke dalam kehidupan 

ketika sebuah proponennya berubah menjadi penuduh pihak lain menggangnggu 

sistem kekuasaan. Coraknya yang semula inklusif bisa berubah menjadi 

pandangan historis yang menuding kelompok lain sebagai penyebab 

ketertinggalan umat Islam.  

Ketiga, pendekatan sosio-kultural, ini menekankan pada sikap 

mengembangkan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya 

membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang 
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ingin dicapai. Pendekatan ini lebih mementingkan aktifitas budaya dalam konteks 

pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mendorong transformasi sistem 

sosial secara evolutif dan gradual. Di sini tidak dipentingkan sikap untuk masuk 

ke dalam sistem kekuasaan atau tidak. Dalam pendekatan ini, dapat dengan mudah 

dimasukan agenda Islam ke dalam agenda nasional bangsa secara inklusifistik. 

Sehingga agama secara praksis substansial menjadi pengontrol kekuasaan, agar 

kekuasaan berjalan pada kaidah kebenaran dan keadilan.  

Tiga tipologi di atas sebenarnya telah menjadi perbincangan para 

cendekiawan Muslim Era Orde Baru, salah satu penggagasnya adalah Syafi’i 

Anwar (1995: 144-182) memilah menjadi enam kelompok pemikiran: 

Formalistik, Substantivistik, Transformatik, Totalistik, Idealistik, dan Realistik. 

Berikut ini adalah ringkasan tipologi pemikiran politik Islam di zaman Orde Baru, 

khususnya dalam dekade 1980-an. Pertama, Formalistik. Tipologi ini 

mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran 

Islam. Dalam konteks politik, pemikiran formalistik, yang diusung antara lain 

oleh Amin Rais ini, berupaya mewujudkan masyarakat politik Islam yang 

dibayangkan (imagined Islamic polity), seperti terwujudnya politik Islam, 

munculnya partai politik Islam, budaya Islam, serta eksperimentasi sistem 

ketatanegaraan Islam.  

Kedua, Substantivistik, inti pemikirannya adalah substansi lebih penting 

dari pada formalis dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang literal 

kepada teks wahyu tuhan. Pemikiran ini, yang digagas Nurcholis Madjid dan 

Abdurrahman Wahid merefleksikan upaya yang signifikan terhadap pemikiran 
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dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai 

Islam (islamic injections) dalam aktivitas politik. 

Ketiga, Transformatik. Tipologi pemikiran ini bertolak dari pandangan 

dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu Islam harus 

menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara kontinu dan mentransformasikan 

masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala-skala besar yag bersifat 

praksis maupun teoritis.  

Keempat, Totalistik. Ciri mendasar dari pemikiran ini adalah adanya 

asumsi bahwa doktrin Islam bersifat total (kaffah). Karena para pendukung 

pemikiran totalistik ini menganggap bahwa pemahaman sepenuhnya berangkat 

dari teks atau bersumber dari wahyu, maka sebagai konsekuensi dari watak 

totalistiknya, semua kehidupan harus diresapi dengan norma Islam. Dengan 

demikian tidak ada ruang kosong bagi untuk menerima kenyataan yang bersifat 

partikularistik atau kemajemukan. 

Kelima, Idealistik. Maksudnya adalah suatu pemikiran yang bertolak dari 

pandangan pentingnya perjuangan umat Islam yang berorientasi pada “Islam cita-

cita” (ideal islam). Islam cita-cita adalah Islam sebagaimana yang tersurat dan 

tersirat dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang otentik tetapi belum tercermin dalam 

tingkah laku sosio-politik umat Islam dalam realitas sejarah mereka. Islam cita-

cita juga mengandung pandangan dunia seorang muslim yang dibentuk oleh 

wahyu tetapi pandangan dunia ini belum lagi dirumuskan secara tuntas dan 

sistematis pada modern sekarang ini. Islam cita-cita dianggap sebagai kekuatan 

penggerak (driving force) dari seluruh gerakan Islam, baik itu politik, sosial, 
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maupun kultural. Seorang proponen dari kategori ini adalah syafi’i Ma’arif, yang 

menegaskan signifikansi mengarahkan umat agar bergerak menuju Islam cita-cita, 

sehingga mengantarkan umat Islam menjadi “umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia sehingga bermakna bagi kemanusiaan sebagai umat teladan”  

Keenam, Realistik. Ciri pokok pemikiran ini adalah melihat keterkaitan 

atau melakukan penghadapan antara dimensi substansif dari dokrin agama dengan 

konteks sosio-kultural masyarakat pemeluknya. Signifikansi konsep pemikiran ini 

mengarah pada akulturasi agama dan budaya lokal. 

Lepas dari persoalan keterikatan secara politik praksis (sistem 

kekuasaan) ataupun di luar kekuasaan, Hasan Al-Bana (1928) tokoh pendiri 

Ikhwanul Muslimin di Mesir dalam bukunya “Risalah Pergerakan” berpandangan  

bahwa yang dimaksud politik dalam pandangan Islam adalah sebuah konsepsi 

tentang “politik mutlak”. Yaitu politik yang menaruh perhatian pada kepentingan 

umat secara keseluruhan, dalam atau luar negeri tanpa terikat sedikitpun oleh 

sistem politik. Titik tekan paradigma “politik mutlak” menurut Al-Bana adalah 

pertama; politik hanya menjadi salah satu wajahnya dalam gerakan Islam, 

bentuknya pun tidak harus partai politik. Kedua, partisipasi politik adalah 

membentuk kelompok penekan (pressuure group) terhadap pemerintah, siapa pun 

latar belakang penguasa yang memerintah. (Matta, 1998: 45) 

F.C Wallace, sebagaimana dikutip Tibi (1994) dalam Ghazali (2004: 47) 

memasukan agama-agama sebagai ideologi. Ia berpendapat bahwa upacara-

upacara ritual cenderung mengontrol tingkah laku, suasana hati, sentimen-

sentimen dan nilai-nilai demi kepentingan keseluruhan masyarakat. Ritual-ritual 
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ideologis bisa dikatakan memiliki tujuan sebagai kontrol sosial. Ritual-ritual 

ideologis ini cenderung memerintah, mengarahkan dan memprogram. Oleh karena 

itu, hampir seluruhnya, agama berkenaan dengan ideologi-ideologi ritual dan 

fungsi-fungsinya. 

Sementara JB. Sudarmanto dalam Ghazali (2002: 47) menyatakan bahwa 

hubungan antara agama dan ideologi sering menjadi permasalahan karena adanya 

kesalahpahaman antara pihak penanggungjawab ideologi negara dan para 

pemimpin atau para penganut agama tertentu. Kesalahpahaman itu sangat 

menghantui hubungan itu, sehingga di kebanyakan negara berkembang kehidupan 

politik menjadi sangat labil. Oleh para pemegang kekuasaan negara yang merasa 

bertanggungjawab atas ideologi negara, agama kerap dipandang sebagai pihak 

yang membahayakan ideologi (nasional). Oleh para pemimpin agama, ideologi 

dipandang sering mengalami distorsi dan pemutlakan yang menimbulkan 

kemandekan dalam masyarakat. Pemutlakan ideologi itu sering hanya digunakan 

untuk melestarikan kekuasaan seseorang atau kelompok dengan menjauhkan diri 

dari kontrol masyarakat. Ideologi lain dibekukan sedemikian rupa sehingga tidak 

dapat dipertanyakan lagi. 

Dalam keadaan tertentu agama berfungsi sebagai ideologi dengan jalan 

menyediakan sistem simbolis sebagai perangkat masyarakat untuk memahami 

sejarahnya. Bagi kelompok-kelompok sosial, agama menyediakan pembenaran 

atau kompensasi sesuai dengan posisinya. Dalam konteks ini, menurut Weber, 

agama diberi fungsi primer yakni membenarkan pola hidup dan situasi dunia ini. 

(Ghazali, 2004: 47). 
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Era kebangkitan agama-agama di dunia sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan demokratisasi incluide di dalamnya pendidikan kewarganegaraan 

sebagai pendidikan politik dan wawasan global, setidaknya karena visi dan peran 

agama sangat inhern dengan kehidupan manusia. Agama dapat mempunyai fungsi 

integrasi bagi masyarakat dan negara karena menyumbang juga nilai-nilai sosial 

dan norma-norma moral, memberi arti pada peristiwa hidup baik orang 

perorangan maupun masyarakat seluruhnya walaupun fungsi integrasi ini pada 

masa kini kurang kuat, akibat perubahan budaya, mobilitas sosial dan diferensiasi, 

tapi fungsi ini secara laten masih tetap kuat. Namun demikian agama dapat juga 

berfungsi disintegrasi bila hukum, pandangan dan kebiasaan yang usang 

dipertahankan mati-matian. (Ensiklopedia populer politik pembangunan pancasila, 

1988: 47-49). 

Secara teoritis terdapat empat kemungkinan hubungan antara negara dan 

agama, yakni: 

1. Negara memperalat agama dan kepentingan politik. 
2. Menguasai masyarakat politik, pemerintahan dianggap dilakukan menurut 

kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu 
(teokrasi). 

3. Agama dan negara dipisahkan, itu dapat dilakukan secara radikal dan 
semangat anti agama, sehingga merugikan agama. Ada juga pola pemisahan 
atau lebih tepat pola pembedaan antara negara dan agama yang 
menguntungkan kedua belah pihak sebab keduanya saling menghargai 
wewenang dan bidang masing-masing. 

4. Pola pembedaan dan kerja sama di antara negara dan agama tanpa 
mencampuradukan kedua bidang itu, misalnya seperti dicita-citakan dalam 
negara pancasila yang murni di Indonesia. (Ensiklopedia populer politik 
pembangunan pancasila, 1988: 47-49). 

 
Pentingnya fungsi “integrasi positif” dari agama adalah bahwa eksistensi 

agama itu membutuhkan pendukung (kuantitas) umat manusia. Sementara 
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pendukung  umat manusia pasti hidup dalam suatu negara bangsa (nation state) 

dan tersedia hak dan kewajibannya pada negara. Di situlah tingkat loyalitas 

(ketaatan) lebih  ditonjolkan dari pada pembangkangan (anti loyalitas) pada 

negara. Karena secara fundamental bahwa agama memberi dorongan kepada 

umatnya untuk loyal, patuh dan taat pada negara sepanjang negara melindungi, 

mengayomi, mencerdaskan dan mensejahterakan umat beragama sebagai warga 

negara. Konsepsi demikian penting guna keberlangsungan negara yang beradab, 

sebagaimana  harapan “teori keseimbangan negara” menurut Al-Mawardi (1995: 

95) bahwa yang menyebabkan situasi dunia (negara) menjadi baik hingga kondisi 

dan urusannya teratur hasrus memiliki enam variabel utama; yakni (1) agama 

yang diikuti, (2) pemerintahan yang kuat, (3) kadilan yang merata, (4) keamanan 

bagi semua orang, (5) kemakmuran yang merata, dan (6) prospektif. 

Pada umumnya dunia Muslim dalam hubungannya dengan sistem politik 

demokrasi sebagai dasar kajian pendidikan kewarganegaraan baik di aras lokal, 

regional maupun Internasional masih tidak menerima secara total atas sistem 

politik tersebut. Perdebatan dan wacana antara Islam dan demokrasi masih tetap 

menarik dan belum tuntas. Hampir semua kaum muslim menunjukan reaksi 

terhadap istilah demokrasi dan demokratisasi. Keduanya telah menjadi bagian 

pemikiran dan wacana keislaman. Ini diperkukuh revivalisme Islam dan 

meningkatnya partisipasi gerakan-gerakan Islam dalam pemilihan umum. 

Esposito dan JP. Piscatori sebagaimana dikutip Ghazali (2004: 89-90) 

menyatakan bahwa reaksi kaum muslim terhadap demokrasi lebih merupakan 

suatu bentuk pertahanan Islam dari ketergantungan yang lebih jauh terhadap 
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Barat. Pada dasarnya, secara inhern Islam berwatak demokratis, bukan karena 

adanya prinsip musyawarah tapi juga karena adanya konsep ijtihad (pemikiran 

independen) dan ijma’ (konsensus). Esposito dan Piscatori memetakan hubungan 

Islam dan demokrasi dalam tiga kelompok, yakni: 

Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. 

Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem 

politik yang self-sufficient. Hubungan keduanya bersifat mutually exclusive. Islam 

dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian 

Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai 

konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Islam adalah agama yang sempurna (kaffah), yang mengatur segala 

aspek kehidupan manusia.  

Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Apabila demokrasi 

didefinisikan secara prosedural, seperti dipahami dan dipraktikan di negara-negara 

maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis. Kalau 

demokrasi didefinisikan secara substansif yakni kedaulatan di tangan rakyat dan 

negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian, dalam 

pandangan kelompok ini demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam 

setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.  

Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung 

sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan negara-negara maju. Di 

Indonesi pandangan yang ketiga ini tampaknya yang lebih dominan karena 
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demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan 

negara-negara muslim lainnya. (Ghazali, 2002: 90). 

 

2.3 Perspektif  Sosiologis Islamisme dan Pesantren  

2.3.1 Peta Gerakan dan Transmisi Pemikiran Gerakan Islamisme 

Sistem sosial politik Indonesia bersamaan dengan lahirnya era reformasi 

ditengarai menjadi panggung sentral dari pergerakan Islam di Asia Tenggara, 

yang melahirkan banyak gerakan Islamisme, baik yang bersifat politik maupun 

kultural-pendidikan. Jaringan yang dimiliki oleh gerakan Islamisme di Indonesia 

tidak jauh berbeda dengan gerakan yang berada di Timur Tengah, khususnya Arab 

Saudi, Mesir, Pakistan, dan Afganistan. Ini berarti ada jaringan yang 

menghubungkan antara gerakan Islam di Asia Tenggara-melayu-sunni (Indonesia) 

dengan dua kecenderungan geografis lainnya, yakni Timur tengah-Arab-Sunni 

dan anak benua India-Sunni. (Rahmad dan Zada, 2004: 26). 

Kuntowijoyo (2001) sebagaimana juga dikutip Purnomo (2003: 10-11) 

membuat kategorisasi mengenai strategi pergerakan Islam khususnya di 

Indonesia. Ada tiga strategi utama diantaranya adalah:  

1. Strategi struktural, yakni berujuan memobilisasi kolektivitas untuk keperluan 
jangka pendek. Metodenya ialah pemberdayaan dan aliansi.  

2. Srategi kedua adalah kultural, yakni menitikberatkan pada individu untuk 
keperluan jangka panjang. Metode yang sering dipakai adalah penyadaran, 
seminar dan lain-lain. 

3. Strategi mobilitas sosial, yakni berusaha secara kolektif dan individual untuk 
dapat naik dalam tangga sosial, jadi berjangka panjang. Metodenya ialah 
pendidikan sumber daya manusia (SDM), yang secara sadar untuk 
memobilisasi, tidak sekedar menyesuaikan dengan perkembangan zaman.    

 
Sementara  Purnomo (2003: 12) berpendapat bahwa ketiga kategori 

tersebut di atas dalam fakta gerakan sosial dengan semakin beragamnya kelompok 
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Islam mengalami kombinasi kategoris yakni: (1) Kelompok tradisional kultural, 

(2) Kelompok tradisional struktural, (3) Kelompok tradisional mobilitas, (4) 

Kelompok modern kultural, (5) Kelompok modern strukrural, dan (6) Kelompok 

modern mobilitas. 

Gerakan Islam kontemporer di luar gerakan NU, Muhammadiyah, 

PERSIS dan lain-lain yang sudah lebih dulu eksis sebelum gerakan ini, antara 

lain; Jamaah Tarbiyah, Hizbut Tahrir (HT), Salafi, Jamaah Tabligh (JT), Dewan 

Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Front 

Pembela Islam (FPI), dan Hidayatullah. Beragam kelompok keagamaan tersebut 

dalam aktualisasi sosialnya memliliki karakter dan tradisi keilmuan yang yang 

berbeda-beda dalam mengaplikasikan Islam di masyarakat. Dan sebagai langkah 

kongritnya dalam tradisi keilmuan mereka mendirikan pesantren dan lembaga 

pusat pengkajian Islam untuk mengkaji masalah keagamaan dan merespon kondisi 

demokratisasi yang sifatnya lokal maupun Internasional. Sejalan dengan proses 

pengembangan keilmuan itulah proses transmisi-internasionalisasi pemikiran 

gerakan-gerakan Islam bersimbiosis dan menjadi kebutuhan para pelajar/santri. 

(Majalah Sabili, 2000: 71). 

 

2.3.2 Pesantren sebagai Akar Gerakan Sosial Agama 

Sistem nilai dan jiwa kedisiplinan yang diterapkan di pesantren menurut 

Zarkasyi (2003: 117) setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi lima, yakni 

keikhlasan, kesederhanaan, persaudaraan, kemandirian dan kebebasan. Kelima 

sistem nilai tersebut mempunyai peran penting dalam meletakan dasar pembinaan 
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dan untuk mentransformasi pemikiran dan sikap santri sehingga setelah 

mengenyam pendidikan di pesantren mampu menjadi agen perubahan di 

masyarakat. 

Meskipun masih ada yang mempertahankan tradisi keislaman klasik, 

namun kini keberadaan pesantren dalam tradisi keilmuan mulai merambah sebagai 

laboratorium pengembangan dan pembaruan Islam. Sementara agama  Islam 

sebagai ajaran yang berumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam 

implementasinya mengalami keragaman penafsiran. Demikian pula sudut pandang 

Islam yang biasa digunakan kelompok Islam dalam menganalisa dan 

mengaktualisasikan gerakan sosial berikut transformasi sosialnya. Secara tegas 

bahwa dasar dalam merubah kondisi dan krisis yang menimpa umatnya adalah 

konsep Amar ma’ruf Nahi munkar (perintah menjalankan kebaikan dan menjauhi 

kemungkaran). Namun tafsir dan aktualisasi Amar ma’ruf Nahi munkar itu sendiri 

dilaksanakan secara berbeda-beda. Seperti dikatakan Eickelman dan Piscatori 

bahwa salah satu ciri politik Muslim sekarang ini adalah adanya perlombaan dan 

persaingan penafsiran simbol dan kontrol antara lembaga baik formal maupun 

informal. (Purnomo, 2003: 3). 

Keragaman ini salah satunya disebabkan oleh karena adanya hegemoni 

penafsiran satu kelompok keagamaan yang telah memperoleh legitimasi negara 

ataupun karena kemapanan posisi. Hegemoni dan legitimasi atas penafsiran 

agama di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir khususnya pasca era Reformasi, 

menurut Purnomo kondisi semacam itu telah menimbulkan dampak munculnya 

protes dengan cara mendirikan kelompok keagamaan sejenis, tentunya dengan 
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garis-garis besar haluan yang berbeda. Pembedaan gerakan di luar otoritas NU 

dan Muhammadiyah dalam eskalasi politik nasional memang lebih didominasi 

tokoh-tokoh baru pergerakan Islam, dan lebih memerankan agregasi keagamaan 

untuk menjaga keutuhan Islam dalam hal moralitas – sosial  politik – yakni 

kembalinya Khilafah Islamiyah. (Purnomo, 2003: 1). 

Hegemoni dan legitimasi atas tafsir agama dilakukan oleh pemegang 

otoritas keagamaan (ulama). Dalam hal ini Bryan (1984) sebagaimana  dikutip 

Purnomo (2003: 2) membagi para ulama dalam istilah Faqih dan Qadi. Faqih 

adalah ulama yang ada di luar pemerintahan, ia bebas dan tidak terikat dalam 

memberikan kritik dan saran terhadap negara. Sedangkan Qadi adalah ulama yang 

masuk secara struktural dalam pemerintahan.  

Qaradhawy (1997: 148) dalam bukunya “Fiqih Negara” pada salah satu 

babnya mengemukakan adanya perdebatan guna menjawab pertanyaan siapa yang 

berhak mencegah kemungkaran. Kelompok pertama diwakili oleh ulama yang 

merupakan bagian dari birokrasi penguasa (negara), mereka mengatakan bahwa 

mencegah kemungkaran adalah kewajiban negara bukan individu. Sedangkan 

kelompok yang kedua adalah kelompok yang banyak mewakili kalangan muda 

yang mengatakan bahwa selain menjadi tugas negara maka individu juga punya 

kewajiban mencegah kemungkaran. Sebab tidak jarang negara sendiri terlibat 

dalam aksi kemungkaran tersebut.  
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2.3.3 Integrasi Keilmuan Pendidikan Pesantren. 

Pada dasarnya adanya integrasi kurikulum di sekolah maupun pesantren 

(integrated aproach) berlatar belakang pada adanya diskursus Islamisasi ilmu dan 

paradigma profetik pendidikan dalam transformasi sosial, tidak terkecuali studi 

sosial maupun pendidikan kewarganegaraan (civic education). 

Dalam Islam seperti dikatakan Kuntowijoyo terkandung nilai-nilai 

profetik yang dapat dijadikan bingkai acuan dalam mengarahkan perubahan 

masyarakat, yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi yang merupakan derivasi 

dari Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 110: “engkau adalah umat terbaik yang 

diturunkan di tengah manusia untuk menegakan kebaikan (humanisasi), 

mencegah kemungkaran (liberasi), dan beriman kepada Allah (transendensi)”. 

(Shofan, 2004: 131). 

Shofan (2004: 17) berkesimpulan bahwa paradigma profetik dalam 

pendidikan bagian dari upaya menjembatani terjadinya dikotomi antara 

pendidikan Islam dan pendidikan umum (sekuler). Menurutnya pendidikan 

berparadigma profetik sebagai seperangkat teori yang tidak hanya 

mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial dan tidak pula hanya 

mengubah suatu hal demi perubahan. Namun lebih dari itu diharapkan dapat 

mengerahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik, yaitu teriptanya cita-

cita emansipasi, liberalis, dan transenden. 

Mengenai gagasan transformasi Islam, Kuntowijoyo (1993:327)  

menjelaskan : 

“bahwa cita-cita itu, berakar pada misi ideologis amar ma’ruf dan nahiy 
munkar. Yang pertama berarti humanisasi, dan yang kedua, lebih liberasi 
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(pembebasan). Setiap gerakan Islam ke arah Transformasi Sosial pasti 
melibatkan unsur humanisasi, liberasi, dan transendensi. Karena itu, agar 
terancang lebih sistematis dan ilmiah, suatu gerakan sosial harus 
dimotivasikan dan didasarkan pada teori sosial. Tetapi karena teori sosial 
Islam sedang dibangun, kita perlu melihat pekembangan teori sosial Barat 
khususnya yang berkaitan dengan Transformasi Sosial.” 

 

Beberapa model Islamisasi pengetahuan yang bisa dikembangakan dalam 

menatap era globalisasi menurut Abudinata (2005 : 143 150) dalam bukunya 

“Integrasi ilmu agama dan ilmu umum” antara lain; model purifikasi, 

modernisasi Islam, dan Neo-madernisme. Pertama, model Purifikasi, Islamisasi 

pengetahuan berusaha menyelenggarakan pengudusan ilmu pengetahuan agar 

sesuai dengan nilai dan norma Islam. Model ini berasumsi bahwa dilihat dari 

dimensi normatif-teologis, doktrin Islam pada dasarnya mengajarkan pada 

umatnya secara kaffah/menyeluruh sebagai lawan dari berislam yang parsial. 

Islam kaffah (Al-Baqarah: 208) diyakini mampu mewadahi berbagai dimensi 

kehidupan muslim. 

Kedua, model modernisasi, berarti membangun semangat umat Islam 

untuk untuk selalu modern, maju, progresif, dan terus melakukan perbaikan bagi 

diri dan masyarakatnya agar terhindar dari keterbelakangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Model ini juga dengan melakukan liberalisasi penanganan yang adaptif 

terhadap kemajuan zaman tanpa harus meninggalkan sikap kritis terhadap unsur 

negatif dari proses modernisasi.  

Ketiga, Neo-mdernisme berusaha memahami ajaran dan nilai-nilai 

mendasar yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah dengan 

mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati 
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kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia Iptek. 

Jargon yang sering dikumandangkan adalah “Al-Muhafadzah bi al-Qodim al-

sholih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah”(memelihara kebakan di masa lalu dan 

mengambil kebaikan yang baru). 

Terjadinya dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum 

selama ini pada kenyataannya tidak mampu diselesaikan dengan pendekatan 

modernisasi, maka Ismail Raji Al-Faruqi dan naquib al-Attas (1984) melakukan 

pendekatan berbeda dalam rangka Islamisasi pengetahuan (integrasi keilmuan), 

yakni dengan pendekatan purifikasi atau penyucian. Integrasi keilmuan dilakukan 

dengan jalan pertama kali tubuh ilmu pengetahuan barat itu dibersihkan dari 

unsur-unsur yang asing bagi ajaran Islam, kemudian setelah itu baru merumuskan 

serta memadukan unsur-unsur Islam yang esensial dan konsep-konsep kunci, 

sehingga menghasilkan suatu komposisi yang merangkum pengetahuan inti itu. 

 

2.3.4 Model Islamisasi Pesantren  

Corak Islam di Indonesia sejak 1980-an telah menjadi embrio bagi 

tumbuhnya gerakan Islamisme kontemporer. Semangat kebangkitan Islam di 

Timur Tengah, terutama pasca Revolusi Revolusi Islam Iran 1979 telah membawa 

dampak yang luar biasa bagi gerakan Islamisme di Indonesia. Gerakan Islamisme 

yang berawal dari pesantren sesungguhnya tetap memainkan peranannya dalam 

mengagendakan Islamisasi struktural maupun kultural yang diwujudkan dalam 

bentuk mengubah tatanan sosial politik, bentuk negara, hukum negara, 

pelembagaan kenegaraan dan lain-lain.  
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Rahmat dan Zada dalam Jurnal Tashwirul Afkar (2004: 39) membagi 

model Islamisasi ini ke dalam dua tipologi; (1) Islamisasi secara total dengan 

mengembalikan sistem politik ke zaman Kekhalifahan Islam. Islamisasi ini 

bersifat Internasional (global), bisa disebut Islam Internasional/Islam politik 

global. (2) Islamisasi yang masih mempertimbangkan nation state, sehingga tidak 

perlu melakukan Islamisasi politik global kekhalifahan, melainkan cukup 

membentuk negara Islam di wilayah negara tertentu di mana sebuah gerakan 

Islam berada dan tumbuh.  

Jika dilihat dari pendekatan isi/muatan/konten Islam menurut Rahmat 

dan Zada (2004: 39) ada dua kategorisasi yang sedang dilakukan oleh gerakan 

Islamisme. Pertama, Islamisasi eksklusif-simbolik, yakni Islamisasi yang 

dilakukan dengan pemaknaan eksklusif sehingga memiliki watak yang simbolik. 

Dengan kata lain, Islam dimaknai secara skriptual, leterlek, harfiah, yang tidak 

mempertimbangkan aspek kontekstualitas sehingga islam harus dimaknai sebagai 

agama politik, yakni harus diterapkan oleh negara. Islam dan negara bersifat 

integralistik. 

Kedua, Islamisasi inklusif-strategis, yakni Islamisasi yang dilakukan tidak secara literal-

simbolik, tetapi lebih banyak dilakukan secara inkluisif. Islam tidak dimaknai secara skriptual, 

tetapi Islam dimaknai secara inklusif. Biasanya menggunakan isu-isu kontemporer seperti 

pemberantasan korupsi, menolak gaya hidup mewah, dll. Namun Islamisasi ini bisa bergerak ke 

arah yang simbolik-eksklusif jika secara politik kelompok gerakan sosial politik berkuasa. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas bahwa gerakan sosial 

(keagamaan) secara ideologis dalam agenda transformasi dan pembentukan 

watak/karakter umat manusia. Dalam konteks gerakan Islamisme baru, doktrin, 

ideologisasi, agenda dan aksi perjuangan yang dimiliki tumbuh dalam ruang 

globalisasi sistem demokrasi dan demokratisasi. Dalam era demokratisasi sebagai 

sistem global, sebagian besar gerakan Islamisme menawarkan agenda dan 

formulasi pendidikan sebagai prioritas. Di sinilah pergulatan sistem pendidikan 

Islam dan pendidikan umum (sekuler) memainkan peran dalam menyokonng 

tumbuh atau matinya masa depan sistem demokrasi.   

Di Indonesia kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

sejatinya pemerintah melalui departemen pendidikan memang telah menerapkan 

apa yang disebut “pendidikan kewarganegaraan” sebagai pedoman dalam 

membina anak didik di sekolah maupun madrasah/pesantren yang telah 

menerapkan standar pengelolaan pendidikan di bawah Departemen Agama. 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses yang meliputi seluruh pengaruh 

positif, dimaksudkan membentuk pandangan warga negara dalam peranannya di 

masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan generasi muda (pelajar/santri) 

dibantu dalam memahami, menghayati dan melaksanakan cita-cita nasional serta 

mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai macam 

permasalahan baik pribadi, masyarakat maupun negara.  
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Salah satu permasalahan masyarakat dan kenegaraan adalah konflik 

sosial baik yang berlatar belakang etnis, agama dan kepentingan politik. Dalam 

sudut pandang pemikiran Islam vis a vis nagara, bahwa rivalitas antara penguasa 

politik pemerintahan (negara) berhadapan dengan gerakan-gerakan Islam yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah menjadi wacana laten dan progresif 

yang secara faktual dalam paradigma Gramscian sebagai apa yang dinamakan 

“perang posisi” atau menurut Kuntowijoyo sebagai “perang antar paradigma”. 

Biasanya posisi komunitas pergerakan Islam melakukan pengkritisan terhadap 

kebijakan-kebijakan negara yang tidak sesuai dengan dasar pemikiran 

transformasi islam. Dalam posisi ini baik kelompok yang pro negara maupun 

komunitas masyarakat – gerakan (pendidikan) Islam – memiliki  idealisme 

pemikiran yang berbeda dalam sudut pandang tertentu, sehingga memungkinkan 

terjadinya sikap “oposisi, kompromi ataupun loyalitas” dalam khasanah pemikiran 

politik sosial maupun budaya.  

Secara uji ilmiah, yang menarik untuk dianalisa secara proporsional 

adalah bagaimana eksistensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa yang akan 

datang, sementara transformasi sosial pendidikan pesantren dengan sistem 

kointegrasi kurikulum semakin diminati masyarakat yang memberikan dan 

mengembangkan karakter kewargaan masyarakat dengan tidak lepas dari nilai-

nilai Islam dan sekaligus mempertanyakan keberadaan globalisasi. Untuk 

memperjelas kerangka berfikir di atas dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai 

berikut: 
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Sistem Pendidikan Nasional
 UU SISDIKNAS 

Muatan pelajaran Wajib
Jenjang pendidikan  

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

PENERAPAN KBK 2004 DI SEKOLAH 
“Studi Kewarganegaraan”(Citizenship) merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri 
yang beragama dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, 

usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.” 

Partisipasi pendidikan dan 
pemberdayaan masyarakat 

Sekolah (pendidikan) umum 

Keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat dalam merubah kondisi 

sosial masyarakat melalui 
pendidikan formal dengan 
pengelolaan sekolah oleh 

pemerintah (negara) maupun 
swasta-konvensional. Dengan 

mengikuti kurikulum nasional dan 
kompetensi yang baku 

Madrasah dan atau pesantren 

Keterlibatan dan partisipasi 
masyarakat dalam merubah kondisi 

sosial masyarakat melalui 
pendidikan formal dengan 
pengelolaan sekolah khas 

pesantren/madrasah oleh swasta 
dan kecenderungan menampakan 

pola otonom vis-à-vis kebijakan 
dominan negara 

Dikotomisasi Pendidikan 
 
 

Pendidikan umum 
dan Pendidikan Islam

 
 

Liberalisasi Politik 
  

Kebebasan berserikat 
dan mengemukakan 
pendapat 
pemberdayaan 
masyarakat sispil 

 Fakta sosial-agama  
Kemajemukan 
bangsa (plural), 
Kebangkitan – 
semangat  
keberagamaan, dan 
Konflik laten agama 

Dunia pendidikan sudah menjadi bagian yang inhern 
dari mekanisme politik, birokrasi, dan mobilisasi 

Stabilitas negara dan keseimbangan kehidupan sosial, 
pemerintah mengupayakan kebijakan pendidikan yang 
memfokuskan pada Pembentukan watak dan karakter 

warga negara, Integritas dan Identitas nasional 
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Gambar. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan  
Sistem berbangsa dan 

bernegara  
(Civic knowledge) 

 
1. Persatuan bangsa  
2. Norma, hukum dan 

peraturan 
3. Hak asasi manusia 
4. Kebutuhan hidup 

warga negara 
5. Kekuasaan dan politik 
6. Masyarakat demokratis 
7. Pancasila dan 

konstitusi negara 
8. Globalisasi 

 

Transformasi  
Sosial Islam 

1. Penerjemahan ideologi 
Islam dalam 
kenyataan.  

2. Penciptaan kehidupan 
sosial masyarakat 
yang secara mendasar 
baru dan lebih baik 

3. Mengubah masyarakat 
sesuai dengan cita-cita 
dan visi Islam. 

4. Reposisi wacana 
universalisme Islam 
(Ekonomi, Sosial, 
Politik,Buaya, 
Pendidikan dll) 

Pembentukan watak dan 
karakter warga negara 

Demokratisasi berkeadaban/ 
Masyarakat madani 

(Social Society) 

Sekolah umum 

 
1. Identik dengan sekolah negeri,  
2. Secara Substansial dalam 

konteks ideologisasi negara, 
bahwa sekolah haruslah menjadi 
penggerak utama dalam 
pendidikan yang bebas (free 
public education). 

3. Sebaiknya bersifat universal. 
4. Tidak memihak dan bebas  

 

Pesantren dan atau madrasah 

1. Identik dengan sekolah swasta 
muslim  

2. Secara Substansial dalam 
konteks ideologisasi 
memungkinkan adamya 
kompromi maupun oposisi 
pemikiran atas negara 

3. Universal menurut sumber 
agama sebagai religiositas 
maupun ideologi. 

4. Pemihakan dan kebebasan 
tergantung konteks  

Tujuan utama pendidikan adalah sebagai 
penggerak esensial sosial, pembentuk 

kebijakan berkewarganegaraan (civic virtue) 
dan penciptaan manusia berkarakter. 

Paradigma lembaga pendidikan formal di 
Indonesia dampak adanya dualisme pendidian 

Dukungan dan 
pengaruh  

Organisasi gerakan 
sosial  

Intelektualitas 
dan sikap 
Loyalitas,  

Kompromis- 
komplementer,

ataukah 
perbenturan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (paradigma naturalistik) 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif-sosiologis, yaitu dengan 
mendeskripsikan dan memahami (understanding) makna perilaku, simbol-simbol, 
dan fenomena-fenomena dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran), 
pengembangan, eksploratif (penemuan) dan komparatif. (Suprayogo dan Tobroni, 
2001: 108) 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pola transformasi sosial dalam 

pengembangan karakter kewarganegaraan santri Hidayatullah. Fokus penelitian 

tersebut bersumber dari kajian metodologis “pendidikan integral” yang diterapkan 

pesantren Hidayatullah dalam praksis pendidikan. 

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini menganalisa 

hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran gerakan sosial keagamaan di 

Pesantren Hidayatullah Semarang. Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis 

atas dasar model-model sosiologis yang ada yang membicarakan nexus antara 

paham keagamaan dengan pendidikan kewarganegaraan (secara umum konteks 

pemikiran demokrasi). Dengan pendekatan ini, Peneliti berusaha menelusuri 

aspek-aspek tafsir agama, fenomena maupun kewarganegaraan santri, dan 

integrasi pendidikan di Pesantren Hidayatullah Semarang.  

Penelusuran aspek-aspek tersebut diperlukan karena tidak lepas dari 

asumsi dan indikator lapangan sebagai berikut : 
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1. Sumber ajaran Islam dan paradigma pergerakan Islam menjadi landasan 

transformasi sosial di Pesantren Hidayatullah. 

2. Transformasi sosial gerakan Islamisme dan pendidikan Integral 

mempengaruhi daya terima (legitimasi) atas kurikulum nasional Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

3. Formalisasi Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam kurikulum pesantren 

bersifat komplementer – merupakan mekanisme menjalankan sistem 

pendidikan nasioanal. Sedangkan pengembangan karakter kewarganegaraan 

sepenuhnya lebih signifikan melalui pola transformasi sosial kepesantrenan 

itu sendiri. 

4. Wacana kritis ideologis negara dan agama sebagai kajian strategis 

Pendidikan Sosial - Kewarganegaraan  

 
 
3.3 Sumber Data 

Informasi dan data tentang gerakan islamisme Hidayatullah dan peranan 

pendidikannya ini diperoleh dari dua sumber, yaitu: Pertama adalah sumber data 

yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku, 

artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan 

surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun. Sumber data pustaka akan digunakan 

sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis fenomena kemunculan 

gerakan Islamisme di daerah-daerah. Kerangka berpikir yang digunakan adalah 

deduktif, dari teori ke fakta atau realitas sosial di lapangan. Data kepustakaan  

diposisikan sebagai data sekunder.  

Kedua adalah data yang berasal dari field-work; responden, informan, 

peristiwa, situasi-kondisi dan fakta yang didapat dari obyek penelitian di 

lapangan. Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen (akan 
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dijelaskan tersendiri), seperti observasi, angket, dan wawancara mendalam 

(indepth interview). Data jenis ini akan dijadikan sebagai sumber-sumber primer 

yang mendasari hasil penelitian.  

Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber data adalah sebagai berikut: 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2000: 90). 

Informan yang dimaksud di sini adalah kepala yayasan dan kepala bagian 

pendidikan di lingkungan pesantren Hidayatulaah Semarang. 

2. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa/santri, staff guru dan 

tenaga tata usaha (TU) pesantren Hidayatulaah Semarang atau yang terkait 

dengan organisasi gerakan sosial yang berperan dalam pendidikan. 

3. Bibliografis dan dokumen 

Bibliografis dan dokumen disini berupa buku-buku, majalah, jurnal 

dan literatur lain yang dimuat dalam situs resmi (home page) milik ormas 

Hidayatullaah.  

4. Peristiwa  

Peristiwa yang dimaksud adalah kejadian-kejadian, berita aktual yang 

berhubungan dengan eskalasi sosial – politik, pendidikan, dan keagamaan. 

Kemudian peristiwa tersebut menjadi menjadi kajian opini dalam proses 

pendidikan pesantren Hiadyatullah. 

5. Situasi dan kondisi, dan fakta 
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Adalah rutinitas kehidupan pesantren dengan dinamika keagamaan 

dan opini pemikiran dalam proses pembelajaran siswa (santri).    

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan, 

pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen, yakni: 

1. Teknik observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada  bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa 

yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, 

rangkaian slide atau rangkaian photo. (Rachman,1999: 77). 

Secara khusus, dalam penelitian sosial-agama teknik observasi 

menurut Black dan Champion dalam Suprayogo dan Tobroni (2001: 167-168) 

antara lain digunakan: 

1. Untuk mengamati fenomena sosial-keagamaan sebagai peristiwa aktual 

yang memungkinkan peneliti memandang fenomena tersebut sebagai 

proses. 

2. Untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial-keagamaan 

dalam laporan penelitian dan penyajian. 

3. Untuk melakukan eksplorasi atas setting sosial dimana fenomena itu 

terjadi. 
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Dalam proses observasi peneliti memadukan versi metodologis 

Rachman (1999) dan Spradly (1980) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001: 

167-168) yaitu dalam hubungannya dengan obyek dan fokus penelitian, 

peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan observasi berperan aktif. 

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap lokasi pesantren. Observasi 

dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai; profil pesantren, 

afiliasi pesantren, doktrin dan praktek keagamaan, aktor dan pendukung 

pendidikan, serta opini publik kajian pendidikan (khususnya respon dan sikap 

kewargaan atas demokratisasi dan globalisasi). 

Dengan informasi tersebut sehingga dimungkinkan adanya kontak dan 

kerjasama dalam penyebaran angket maupun wawancara dan diskusi kelompok 

(FGD) lebih lanjut. Sedapat mungkin berbagai aktivitas mereka (tabligh, 

praktek keagamaan, proses belajar mengajar) juga diobservasi. 

2. Wawancara ( Interview ) 

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif 

dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara yang menetapkan informan sebagai sejawat, karena 

dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa informasi yang diperoleh 

bergantung kepada informan. Wawancara ditujukan kepada informan utama 

yakni pimpinan yayasan pesantren Hidayatullah dan kepala bagian pendidikan.  

3. Teknik  dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data-data 
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tertulis yang ada di Pesantren Hidayatullah Semarang. Teknik pengumpulan 

data tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui 

dokumen, dimana dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan, galeri foto, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen 

lainya. 

 
3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data 

Objektifitas dalam penelitian ini atas dasar paradigma mikro 

(naturalistik) yaitu bahwa objektif yang dimaksud adalah realitas 

sebagaimana dipahami dan dihayati oleh subjek, bukan sembarang 

subjektif melainkan objektif menurut para subjek (objectivied subjectivites). 

(Sutandyo dalam Tobroni, 2001: 101). Sedangkan untuk mendapatkan 

keabsahan data (trustworthiness) diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability). (Moleong, 2002: 171-173). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektifitas dan 

keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan dua teknik 

“pembandingan data” (triangulasi) pertama, dengan “triangulasi sumber” 

sebagaimana dijelaskan Denzin (1978) dan Patton (1987) dalam Moleong 

(2002: 178) yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
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yang dikatakannya secara pribadi. Kedua, dengan “triangulasi metode” 

yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari 

beberapa teknik pengumpulan data, kemudian mengecek derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.  

 
3.6 Model Analisis Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. 

Analisis data menurut Moleong (1990: 103) adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap 

sebagaimana versi Miles dan Huberman (1984) dalam Suprayogo dan Tobroni 

(2001: 192-194) yaitu: 

1. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan  

yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan 

dengan menggunakan berbagai metode.  

Analisis selama pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan multi 

sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan 

tentang draf kasar dari laporan penelitian (Yin: 1987 dalam Suprayogo dan 

Tobroni, 2001: 192-194)  

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan terus-menerus selama 

penelitian berlangsung. Dalam proses redukasi data yang akan dilakukan 
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peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak 

dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan analisis. 

Menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data. Dengan cara demikian harapannya kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

3. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan 

tindakan.  

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa 

data. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian 

data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.(Suprayogo & Tobroni, 

2001: 196). Dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut: 

Analisis data versi Miles dan Huberman (1992: 20) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar. 3 

Pengumpulan Data Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Simpulan   
dan Verifikasi Reduksi Data 
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Adapun temuan-temuan data yang berisfat konsep hasil pemikiran, teks 

dan doktrin keagamaan dielaborasikan dengan pendekatan hermeunetika murni 

(sebagai metode ilmu itu sendiri), yakni upaya menjelaskan dan menelusuri 

makna-pesan dan pengertian dasar yang diterapkan pada teks. Bukannya 

hermeneutika praksis yang cenderung menekankan pada kaidah keragu-raguan. 

Secara operasional dalam studi Islam disebut ta’wil, yakni tafsir dengan 

mempertimbangkan tiga aspek yang saling berkaitan; (1) dalam konteks apa suatu 

teks ditulis (dalam konteks apa suatu ayat diwahyukan), (2) bagaimana komposisi 

tata bahasa sebuah teks (ayat) dan dalam bentuk apa pengungkapannya, (3) 

bagaimana spirit atau pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan teks. 

(Komarudin, 1996: 125). 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Sebagaimana pendapat Bogdan (1972) dalam Moleong (2002: 85) bahwa 

tahap-tahap penelitian kualitatif salah satu ciri pokoknya adalah peneliti menjadi 

alat penelitian. Tahapan diupayakan secara berurutan namun bersifat fleksibel 

yaitu tahap pra lapangan, studi lapangan, dan analisa data. Mengikuti alur 

metodologis tersebut, maka prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam  

penelitian ini sebagai berikut:  

Tahap pra lapangan, meliputi; 

1. Menetapkan dan merumuskan permasalahan (sesuai dengan ruang 

lingkup tersebut), kemudian menyusun rancangan penelitian, termasuk 

menyusun angket dan pedoman wawancara dan diskusi kelompok 

(Focused Group Discussion/FGD). 



 67

2. Bersamaan dengan itu, menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur yang 

relevan dengan masalah penelitian, khususnya mengenai sosiologi dan 

studi paradigma kewarganegaraan yang berkaitan dengan masyarakat 

Muslim. Seiring dengan kajian pustaka tersebut, Peneliti juga berdiskusi 

dan berkonsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan masukan dan 

arahan mengenai langkah selanjutnya.  

 
Tahap studi lapangan, meliputi; 

1. Menghubungi informan awal untuk mendapat masukan atau informasi 

awal mengenai obyek yang hendak diteliti.  

2. Menentukan responden yang diteliti, dibarengi dengan observasi 

langsung dan penyebaran angket, wawancara mendalam dengan 

informan dan masyarakat sekitar serta diskusi-diskusi kelompok bersama 

santri (FGD).  

3. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan. 

 
Tahap analisa data dan laporan hasil penelitian 

1. Menganalisis dan memberikan interpretasi data yang telah diolah dengan 

analisis deskriptif. 

2. Membuat draft laporan sambil mengecek ulang data yang masih belum 

memadai untuk dilengkapi. 

3. Mendiskusikan hasil penelitian dengan pihak-pihak terkait, dan 

menyusun laporan akhir skripsi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Pesantren Hidayatullah Semarang    
 

Berdirinya  Pesantren Hidayatullah di Semarang bersamaan dengan 

pembentukan yayasan sosial dengan nama yayasan Al-Burhan. Yayasan Al-

Burhan sendiri didirikan oleh beberapa anak muda dan mahasiswa pada tahun 

1991 dengan akta notaris Salikuoen Hadi Nomor 4 tahun 1991. Secara sosio-religi 

merupakan perpanjangan (afiliasi) dari pada pesantren Hidayatullah yang berpusat 

di Gunung Tambak – Balikpapan yang didirikan pada 7 Januari 1973  oleh 

Almarhum Ustadz Abdullah sa’id. Pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam 

perkembangannya telah menjadi embrio terbentuknya sebuah jaringan pesantren 

pada tahun 1995 dengan nama Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pesantren 

Hidayatullah akhirnya pada tahun 2000 telah berubah bentuk menjadi organisasi 

kemasyarakatan (Ormas Islam). Gagasan-gagasan dan pemikiran keagamaan 

Ustadz Abdullah Sa’id banyak diadopsi para aktifis Islam pada tahun 1990-an dan 

para aktifis yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia akhirnya mendirikan 

Pesantren dengan karakter dan model-model pendidikan yang persis dengan 

Pesantren Hidayatullah Balikpapan. 

Melacak pendirian pesantren Hidayatullah di Semarang sangat inhern 

dengan terbentuknya yayasan Al-Burhan. Penulis sengaja menghadirkan 

keberadaan yayasan Al-Burhan dengan maksud untuk memperjelas analisa 

lembaga untuk bab-bab selanjutnya. Jadi penyebutan obyek lembaga dalam 
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analisa-analisa selanjutnya lebih efektif dengan “Pesantren Hidayatullah Al-

Burhan” Semarang. 

Yayasan Al-Burhan berusaha mengangkat beberapa program strategis 

yang sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi umat. Program-program 

yang menjadi garapan yayasan Al-Burhan terakumulasi dalam dalam bidang 

sosial, pendidikan, dan Dakwah.   

1. Bidang Sosial 

Menekankan pada kerja sosial penyantunan dan pemberdayaan anak 

tidak mampu. Sebagai sarananya adalah mendirikan lembaga otonom yakni 

berupa panti asuhan yang bergerak dalam bidang sosial. Telah menampung dan 

membina 75 anak yatim piatu dan tidak mampu yang berasal dari berbagai daerah 

seluruh kebutuhan hidup mereka yang melingkupi pangan, sandang, pendidikan 

dan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh yayasan. Dari tahun ke tahun layanan 

kepada anak yatim-piatu dan tidak mampu ini terus ditingkatkan baik dalam aspek 

fisik maupun non-fisik. Dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka tersebut 

yayasan Al-Burhan berupaya melibatkan berbagai pihak untuk turut berpartisipasi.  

2. Bidang Pendidikan  

Mengembangkan Madrasah Aliyah (SMA) dan tsanawiyah (SMP) 

dengan pola Boarding School. Lewat lembaga pendidikan (LPI Al-Burhan). 

Yayasan Al-Burhan berusaha merancang “pola pendidikan integral” yaitu suatu 

pola yang mampu mengintegrasikan berbagai variabel yang memberi pengaruh 

kuat dalam proses pendidikan. Dengan pola tersebut diharapkan akan lahir 

generasi yang kuat dalam kepribadian dan intelektual. Dengan pola Boarding 
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School, di samping diterapkan kurikulum wajib yang telah ditetapkan Dinas 

Pendidikan dan Departemen Agama, juga diterapkan kurikulum yang dirancang 

secara khusus untuk mengantarkan anak didik kepada penguasaan materi 

pendidikan umum dan agama secara utuh dan proporsional. 

Mengingat latar belakang siswanya yang merupakan anak-anak asuh 

yayasan, maka madrasah Aliyah dalam hal ini tidak mungkin menarik iuran siswa 

kepada mereka, baik berupa SPP/BP3 apalagi uang pembangunan. Dengan 

demikian segala kebutuhan yang menyangkut fasilitas belajar mengajar dan biaya 

operasional bulanan sepenuhnya harus dipayakan sendiri oleh yayasan, termasuk 

diantaranya kebutuhan gedung atau ruang kelas.  

3. Bidang Dakwah 

Dalam maknanya secara umum bahwa dakwah adalah upaya yang 

dilakukan secara sistematis dan terprogram guna mengajak manusia menuju jalan 

Tuhan. Merujuk pengertian ini, maka cakupan dakwah bagi yayasan Al-Burhan 

tidak terbatas berceramah di atas mimbar, namun lebih dari itu melingkupi 

dakwah bil lisan, bil qalam, dan bil hal. Beberapa kegiatan dakwah yang telah 

dilakukan oleh yayasan Al-Burhan adalah melayani kebutuhan dakwah di majelis-

majelis ta’lim, kampus-kampus, instansi swasta dan pemerintah, pembinaan napi 

di lembaga pemasyarakatan dan menyelenggarakan program desa binaan. 

Jadi keberadaan pendidikan pesantren merupakan bagian dari program 

yayasan. Penerapan kurikulum pendidikan integral, sebagai konsekuensinya 

adalah menyelenggarakan pendidikan formal sehingga legalitas pendidikan santri 

disamakan dengan pendidikan sekolah negeri. Keberadaan sekolah formal di 
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samping pendidikan kepesantrenan menerapkan manajemen sekolah pada 

umumnya. Program sekolah menjadi bagian dari kepesantrenan, oleh karenanya 

legalitas pendidikan sekolah berada di bawah naungan/pembinaan Departemen 

Agama (DEPAG). Masyarakat sekitar lebih banyak mengenal pesantren 

Hidayatullah di Semarang dengan sebutan “Pesantren Al-Burhan” atau “Madrasah 

Aliyah Al-Burhan”.  

Pusat pendidikan yang ditempatkan di pelosok desa kelurahan 

Gedawang Kecamatan Banyumanik ini menerapkan dua model pendidikan yaitu 

pendidikan cuma-cuma dan pembiayaan subsidi silang. Dengan metode ini 

diharapkan kaum fakir-miskin (dhu’afa) pun dapat mengenyam pendidikan yang 

layak tanpa membayar sepeser pun dan juga keberadaan sekolah dapat 

berkembang dan mandiri. Konsekuensi sosiologis dari pada segmentasi 

pendidikan yang ditawarkan mendorong komunitas dan aktivis-aktivis 

Hidayatullah memilih menempatkan lokasi kampus pesantren jauh dari 

masyarakat industrial.  

Meski jauh dari lokasi perkotaan, namun dalam perspektif pembinaan 

dan manajemen pesantren, Departemen agama (pemerintah) mengkategorisasikan 

pesantren Hidayatullah sebagai pesantren “kholafiyah”, yakni kategori pesantren 

yang menerapkan manajemen, kurikulum, dan metode pendidikan berparadigma 

modern serta objek kajian kontemporer. Lembaga pesantren ini telah memasukan 

pelajaran-pelajaran umum (ilmu alam, sosial, dan humaniora). 

Keberadaan pendidikan Pesantren Hidayatullah Al-Burhan memiliki 

tujuan. Yaitu; 
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1. Mendidik siswa sehingga menjadi manusia yang memiliki wawasan 

keislaman yang memadai. 

2. Membina siswa sehingga menjadi manusia yang memiliki karakter islam 

yang mulia. 

3. Menciptakan wadah pendidikan yang menyeluruh sehingga terbentuk siswa 

yang unggul dari segi keilmuan dan ketrampilan. 

4. Menciptakan lingkungan pendidikan yang integral antara aspek afektif, 

kognitif dan psikomotorik dalam sarana pendidikan Islam.  

 

Tujuan tersebut merupakan derivasi dari pada tujuan dan visi-misi 

ormas Hidayatullah. Sebagai organisasi massa, Hidayatullah berpegang teguh 

kepada Al Qur’an dan As-Sunnah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 

mutlak, karena itu segala urusan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. 

Hidayatullah memantapkan tujuan, visi, dan misinya untuk melakukan upaya 

transformasi sosial dalam membangun peradaban masyarakat. Tujuan utamanya 

yakni mewujudkan masyarakat Qur’ani yang terbebas dari pemikiran, faham, 

sikap dan perilaku mempersekutukan Allah (syirik).  

Visi gerakan yang dimiliki antara lain;  

1. Tegaknya Kalimat Tauhid di muka bumi  

2. Terlaksananya syari’ah Islam oleh segenap kaum Muslimin  

3. Terwujudnya kekuatan ummat Islam dalam berbagai bidang kehidupan  

4. Lahirnya kader-kader yang serius membangun peradaban Islam  

5. Meningkatnya harkat, derajat dan martabat kaum dhu’afa (lemah) dan 

mustadh’afin (tertindas)  

Sedangkan Misi yang dijalankan adalah; 

1. Mengambil peran secara efektif dalam melaksanakan proses pembaharuan 

(tajdid) di bidang falsafah pemikiran Islam sebagai dasar bagi pembangunan 

peradaban Islami di masa depan  
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2. Menyiapkan konsep dan strategi perjuangan secara tepat  

3. Menyiapkan dan membangun organisasi-organisasi dakwah, pendidikan, 

sosial, politik, kepemudaan, kewanitaan dan lain-lain yang kuat, solid, modern 

dan profesional  

4. Mengusahakan dan mendorong upaya-upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. (Pedoman dasar organisasi Hidayatullah, hasil Munas I tahun 

2000) 

Pesantren Hidayatullah Al-Burhan mempunyai ciri khas, yakni pesantren 

yang sangat menekankan transformasi nilai-nilai sosial dan manajemen berbasis 

wahyu (ilahi). Dengan landasan transformasi dan manajemen berbasis wahyu 

secara kolektif harapannya menjadikan karakter manusia dan performansi 

berislam yang utuh menyeluruh (kaffah) dan moderat. Dalam paradigma 

pergerakan sosial dan wacana sosial-politik kontemporer keberadaan pesantren 

Hidayatullah Al-Burhan menjadi wadah berhimpunnya para aktivis Islam dan 

menjadi pengkaderan sumber daya insani untuk bekal hidup dalam masyarakat. 

 
4.1.2 Sumber Ajaran, Nilai-Nilai Dasar dan Paradigma Transformasi Sosial   
         Pendidikan Pesantren Hidayatullah Al-Burhan 
 
1. Sumber Ajaran dan Nilai-Nilai Dasar Pendidikan  

Pendidikan Pesantren Hidayatullah dalam laju pergerakannya 

menerapkan metode “Sistematika Nuzulnya Wahyu” (SNW) dan “gerakan 

Nubuwah” (metode kenabian). Metode gerakan ini diangkat dari gagasan sang 

pendiri Pesantren Hidayatullah Balikpapan yakni Almarhum KH Abdulllah Sa’id, 

seorang ulama kharismatik yang pada masa hidupnya banyak berkiprah di 

lingkungan pendidikan dan sosial. Peran dan aktivitasnya pernah bersinggungan 

dengan arus deras pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai 
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aktivis Islam yakni “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”, demi terwujudnya tatanan 

peradaban Islami. 

Metode sistematika nuzulnya wahyu dan gerakan nubuwah yang 

dipublikasikan oleh komunitas Hidayatullah adalah paradigma gerakan dengan 

kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana juga diterapkan gerakan-

gerakan lain, namun yang membedakan adalah bahwa gerakan sosial bagi 

komunitas Hidayatullah adalah agen perubahan dengan pendekatan fase awal 

turunnya wahyu yang diyakini bersifat paradigmatik serta sejarah kehidupan 

Rosulullah-Muhammad (sirah nabawiyah) yang merupakan sejarah suci dan 

bersifat otoritatif.  

Model gerakan sosial berberbasis spiritual yang dikenal dengan nama 

“sistematika wahyu” dan “garakan nubuwah” adalah pola gerakan transformasi 

sosial mengikuti pola gerakan ala kenabian (Muhammad, red) dalam 

mensosialisasikan ajaran Islam. Nilai-nilai ideologi, moral, operasional, dan 

developmen adalah esensi gerakannya. Praksis transformasi sosial yang 

bersumber dari metode sistematika wahyu merupakan tata urutan wahyu yang 

bersifat teologis (ketauhidan) yang melandasi cara pandang (world view) dan laku 

manusia dalam membangun peradaban masyarakat. Secara tekstual bahwa 

sistematika wahyu merupakan sistem penerjemahan teks-teks di dalam Al-Qur’an 

yang pertama kali diturunkan.  

Sedangkan metode Nubuwah (gerakan kenabian) bisa dikatakan 

merupakan instrumen sosial dalam proses lahir dan turunnya ayat-ayat  Al-qur’an. 

Dalam posisi paradigmatik dan otoritatif, metode Nubuwah menjadi referensial 
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sosiorelegi bagi jamaah Hidayatullah di mana pun mereka berada. Metode 

Nubuwah merupakan risalah sejarah perjalanan kenabian Muhammad sebagai 

penyeru Islam untuk umat seluruh dunia. Perjalanan kehidupan sosioreligi 

kenabian Muhammad sampai akhir hayatnya bersama sahabat-sahabatnya telah 

berhasil membangun sebuah peradaban sosial yang menekankan moralitas sosial. 

Dalam wacana pemikiran kontemporer risalah sejarah tersebut masih menjadi 

rujukan analisa-analisa keilmuan, dalam praksis sosial-politik pun menjadi 

inspirasi pemikiran dan laku sosial. Penekanan nilai-nilai dan moralitas peradaban 

gerakan Nubuwah salah satunya adalah rujukan tentang konsepsi “piagam 

madinah” yang sampai zaman sekarang di dunia pemikiran menjadi obyek dan 

analisa peradaban. Karena piagam madinah merupakan titik tolak keberhasilan 

dan kejayaan pembentukan masyarakat madani atau dalam istilah konvensional di 

sebut sebagai “civil society” atau masyarakat sipil modern yang di dalamnya 

mengandung nilai kemanusiaan dan toleransi hidup. 

Penerjemahan kumpulan teks wahyu dalam Al-qur’an yang pertama kali 

diturunkan diantaranya memuat unsur-unsur utama peradaban manusia, yakni; (1) 

orientasi dasar kehidupan, (2) visi ideologis dan sistem penjelas, (3) 

pengembangan sumber daya insani (spiritual dan intelektual), (4) pembangunan 

institusi (organisasi) dan (5) peletakan dasar-dasar peradaban Islami.  

Karena Model gerakan sosial-spiritual yang diterapkan Komunitas 

Hidayatullah mengandung nilai-nilai ideologi, moral, dan operasional 

pembangunan (developmen), maka menjadi konsekuensi logis dalam praksis 

pendidikan melakukan transmisi dan diseminasi tentang unsur-unsur peradaban 
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yang diterjemehkan dari Al-Quran. Dari kelima unsur peradaban yang diyakini 

komunitas Hidayatullah maka pada hakekatnya terdapat “nilai-nilali Islam yang 

fundamental dan sangat mendasar” yang dijadikan pandangan dan falsafah hidup 

dalam berislam.  

Nilai-nilai tersebut adalah; pertama, “nilai ketauhidan” dalam konsepsi 

nilai ini mengandung ideologi totalitas ketuhanan, jadi loyalitas mutlak dalam 

hidup bermasyarakat semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT, 

dalam praksis di lapangan merupakan lawan dari ideologi ateistik dan 

materialisme.  

Kedua, kemanusiaan, yang dimakssud dengan kemanusiaan ialah 

pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi seseorang harus 

dihargai dan dilindungi dan sebaliknya untuk merealisasikan hak-hak tersebut 

tidak dibenarkan melanggar hak-hak orang lain karena setiap orang memiliki 

persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan seseorang 

dengan lainnya hanyalah ketakwaannya. Implikasinya setiap orang memiliki hak 

dan pelayanan yang sama dalam pendidikan. Selain itu dalam operasional 

pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk 

jasmani-rohani, jangan sampai memperlakukan manusia seperti makhluk lain, 

atau memperlakukan mesin tanpa jiwa.  

Ketiga, Kesatuan umat Islam, Artinya hal-hal yang menyangkut 

kesejahteraan, keselamatan dan keamanan manusia termasuk masalah pendidikan 

tidak cukup dipikirkan dan dipecahkan kelompok masyarakat atau bangsa tertentu 

tetapi menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia.  
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Keempat, Keseimbangan, prinsip keseimbangan dalam Islam tidak dapat 

dipisahkan dari prinsip ketauhidan. Yang diperjuangkan dalam kehidupan, melalui 

pendidikan antara lain; keseimbangan antara kepentingan hidup dunia dan akhirat, 

keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan kepentingan individu 

dan sosial, keseimbangan antara ilmu dan amal. Merupakan landasan bagi 

terwujudnya keadilan, adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap orang lain.  

Kelima, Rahmatan Lil ‘alamin, seluruh karya setiap Muslim termasuk 

pendidikan berorientasi pada terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Asumsi yang 

mendasari ini adalah bahwa meskipun secara teologis manusia diutus menjadi 

rahmat bagi dunia, namun telah menjadi hukum alam bahwa setiap kemajuan 

hidup yang telah dicapai masyarakat modern ternyata cenderung tidak 

menyelesaikan problem kemanusiaan bahkan sering menimbulkan malapetaka dan 

nestapa. 

3. Paradigma Transformasi Sosial   

Semangat keagamaan yang muncul dalam kesadaran individu maupun 

kolektif komunitas Pesantren Hidayatullah adalah semangat berislam secara 

kaffah, di dalam pemaknaan Islam kaffah umat Islam berusaha memegang teguh 

ajarannya dengan semangat kembali pada kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah serta 

sejarah kehidupan Nabi. Secara aksiologis pendidikan Pesantren Hidayatullah 

lebih menekankan pada usaha pemurnian agama. 

Dalam pandangan Hidayatullah bahwa Islam adalah agama misi yang 

mendunia (dinul harokah al-alamiyah). Adapun internasionalisasi gerakan Islam 

menghendaki agar kaum Muslimin menyerukan agama Islam dan syari’atnya 
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untuk dilaksanakan dan diterapkan pada semua masyarakat yang menjadikan 

Islam sebagai sistem dan jalan hidupnya. Selain itu juga memantapkan bahwa 

agama Islam dengan pelaksanaan dan penerapannya itu mampu mengantarkan 

kehidupan manusia pada saat kapan pun dan di tempat mana pun ke posisi yang 

lebih utama dan lebih ideal.  

Metode gerakan “sitematika wahyu” yang ada dalam buku-buku 

pergerakan Hidayatullah dan juga terangkum dalam beberapa artikel Almarhum 

Abdullah Sa’id, setidaknya ada empat pilar dalam mewujudkan transformasi 

sosial dalam komunitas Pesantren, yaitu;  

1. Pencerahan Kader 

Dalam perspektif fenomenologis Pencerahan Kader Hidayatullah dapat 

dijelaskan bahwa orientasi dasar dan nilai-nilai yang telah terinternalisasikan ke 

dalam diri manusia, akan membangun pola kesadaran, berpikir etika dan perilaku. 

Karena itu mereka yang telah menerima dan menyerap orientasi serta nilai-nilai 

tersebut pada prinsipnya telah tertransformasikan, menjadi pribadi-pribadi baru 

yang dalam konteks ideologis dapat disebut sebagai martyr atau ideolog. Pada 

tahap berikutnya mereka akan melihat fenomena, realitas sosial dan aspek-aspek 

kehidupan manusia yang lain dengan menggunakan frame dan verifikasi yang 

diterimanya tersebut. Di sinilah akan terlihat adanya kesenjangan antara idea 

dengan fenomena dan realitas sosial yang bagi setiap martyr akan cenderung 

untuk mengubahnya.  

Satu masalah besar yang segera muncul adalah jika realitas sosial yang 

hendak ditransformasikan itu mengandung agresifitas, reaktif, resisten dan bahkan 
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konfrontatif, sementara kekuatan riil yang hendak mengubahnya tidak cukup 

memadai. Dalam kenyataan sosiorelegius yang ada dewasa ini menunjukan 

fenomena tantangan dalam memperjuangkan transformasi menuju kemurnian 

agama Islam.  

Tawaran Hidayatullah dalam perspektif pencerahan kader adalah; 

memperkuat mentalitas, bersikap kritis dan menghindari cara berpikir imitatif, 

melakukan elaborasi intelektual dengan cara memberi alternatif pemikiran dan 

wacana dari sumber ajaran Islam. 

2. Pengembangan Dimensi Esoterik  

Dalam tradisi dan kontinuitas keagamaan pesantren Hidayatullah para 

santri telah dibiasakan bahkan bisa menjadi wajib untuk mengaktualisasikan 

Sholat malam (Qiyamullail) dan membaca Alqur’an (Tartilul Qur’an). Praktek 

ibadah semacam ini dimakanai untuk mengukur sejauhmana kekuatan mental dan 

karakter ideologis seorang santri. Membiasakan untuk bangun di tengah malam 

diyakini mampu memberi kekuatan-kesehatan mental-karakter dan fisik.  

Dalam Qiyamullail manusia sesungguhnya telah menyediakan dan 

menyiapkan hatinya sebagai “tahta” ilahi. Karena dalam Qiyamullail, niat, 

aktivitas pikiran, kata-kata maupun gerakan simbolik manusia (dalam sholat), 

sesungguhnya terpusat pada Allah (tuhan) semata. Membaca dengan cara tartil 

dan tahsin adalah melakukan praktik bacaan secara perlahan-lahan dan cermat 

dan mengindahkan suara sehingga terkuak kandungan dan pesannya yang paling 

dalam, dibaca pada waktu malam sehingga lebih khusuk dan berkesan, karena 
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suasana malam dapat mengistirahatkan akal pikiran (profan) dan mencerahkan 

hati. 

Prinsip amalan Qiyamullail (sholat malam) dan Tartilul Qur’an bagi para 

santri yang belum lulus untuk melatih dan menenangkan pikiran sehingga 

dimudahkan dalam mencari ilmu. Para dewan guru pesantren Hidayatullah telah 

banyak menegaskan tentang pentingnya Qiyamullail dan Tartilul Qur’an, salah 

satunya adalah bahwa manusia yang telah mampu menegakan sholat malam dan 

Tartilul Qur’an cenderung memiliki gagasan yang cemerlang, inspirasi, 

ketenangan dan juga ketelitian. Kecemerlangan gagasan, terutama terutama sekali 

bagi orang yang tartilul qur’an, karena sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur’an 

itu memiliki kandungan kebenaran yang berlapis-lapis, sehingga ia bisa menyerap 

dan menjadi kerangka dasar bagi pikiran dan pendapatnya dalam merespon 

persoalan yang timbul. 

Peanfsiran atas hikmah dari sholat malam dan Tartilul Qur’an tersebut 

didasarkan atas teks wahyu Al-Qur’an surat As-Sajdah [32] : 17 dan surat Al-Isra 

[17] : 79 yang berbunyi; 

“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu 

(bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai 

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.Dan pada sebagian malam 

hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tanbahan bagimu, mudah-

mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” 

 
Para dewan guru pesantren dalam meyakinkan ayat tersebut sering 

memberi argumentasi bahwa dari teks wahyu Al-Qur’an tersebut bisa ditafsirkan 

bahwa apa-apa yang dipandang tidak mungkin bagi mereka yang tidak memiliki 
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pengetahuan yang dihasilkan dari Qiyamullail dan Tartilul Qur’an menjadi 

mungkin dan realistik bagi mereka yang melaksanakannya.  

Bagi para santri yang sudah lulus dan menjadi aktifis Islam, Qiyamullail 

dan Tartilul Qur’an di malam hari adalah sebagai bekal mempersiapkan aktifitas 

di siang hari karena sebagai aktifis Dakwah Islam akan berhubungan dengan 

dunia dakwah (seruan kebaikan). Sedangkan dunia dakwah biasanya 

bersinggungan dengan tipologi masyarakat Jahiliyah (menerapkan tata nilai 

kehidupan di luar islam) yang reaktif dan konfrontatif. Dengan membiasakan 

Qiyamullail dan Tartilul Qur’an maka para aktifis Islam akan mendapat 

ketabahan hati, mental, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi masyarakat 

yang memandang reaktif-konfrontatif. Sekaligus memiliki kematangan 

intelektual, kecerdasan dan agitasi untuk mempromosikan Islam di tengah-tengah 

masyarakat luas. Dalam posisi inilah potensi santri Hidayatullah yang berkarakter 

aktifistik di manapun berada menjadi seorang yang dijuluki sebagai “marketer 

syari’ah”. 

Dengan Qiyamullail dan Tartilul Qur’an secara kontinu, maka para santri 

secara tidak langsung dapat memahami dan mempraktekan prinsip dasar 

ketauhidan dan visi ideologis tentang manusia yang bersifat esoterik, spiritual, dan 

intelektual, maka upaya-upaya mempersiapkan realisasi ajaran kepada mesyarakat 

secara luas adalah dengan cara mengaktualkan potensi esoterik yang telah dilatih, 

agar secara akseleratif, mencapai derajat eksistensial tertinggi sesuai dengan 

ajaran Islam. Metode realisasi Islam yang demikian itu, tentu saja berbeda dengan 

paham hidup atau ideologi lain.   
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3. Transformasi Intelektual  

Pilar transformasi ini menekankan pada pemenuhan kompetensi 

intelektual dan pemikiran keautentikan Islam. Pilar ini didasarkan atas asumsi-

asumsi dasar sebagai berikut;  

1. Bahwa pikiran manusia sesungguhnya memiliki prinsip dan juga manifestasi. 

2. Dalam sistem sosial Islam, tidak ada kesempatan (posisi terhormat) bagi 

seorang yang berilmu tinggi tetapi tidak menjalankan ilmunya. Sebab, ia akan 

dicap tidak adil, fasik, dan secara otomatis akan tersisih dari tata sosial Islam, 

karena ditolak kesaksiannya dan pemberitaannya diragukan. 

3. Jika struktur keilmuan rusak, maka akan lahir ulama-ulama yang rusak.  

4. Keautentikan Islam dalam fakta sosial akan berhadapan dengan proses 

liberalisasi pemikiran yang jauh dari nilai ketauhidan Islam (syahadah). 

Dari keempat asumsi tersebut transformasi intelektual bukan sekedar 

memberikan tema-tema pelajaran formal kurikulum, tapi lebih dari itu 

menekankan paradigma penerjemahan nilai-nilai totalitas Islam. Tema-tema 

totalitas Islam yang nantinya dikontekstualisasikan dan diserukan kepada 

masyarakat. 

4. Peneguhan Diri 

Agar proses pengembangan karakter Islami berjalan lancar dan mampu 

dimiliki sekuat mungkin maka para santri dipahamkan untuk menguasai urgensi 

sabar, ikhlas dan hijrah. Sabar sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, 

“bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan 

cara yang baik” (Al-Muzammil:10), ikhlas merupakan amal perbuatan/bekerja 

secara maksimal (penuh tanggung jawab) untuk mengharap keridhaan tuhan. 

Sedangkan hijrah adalah pengubahan pendekatan dalam upaya pemecahan 



 83

masalah, bisa dimaknai sebagai upaya transformasi diri secara aktif, mengubah 

prilaku, mentalitas, kesadaran dan bahkan cita-citanya yang dengan demikian 

nampak jelas perbedaan antara orang-orang yang menerima seruan dengan orang 

yang menolak seruan.  

Setelah pilar-pilar transformasi sosial ini ditanamkan, maka bagi para 

santri yang telah lulus secara formal setingkat SMA akan diterjunkan ke 

masyarakat dan secara ideologis dan kultural telah membawa misi gerakan  

Hidayatullah. Dalam tahap inilah peran santri sangat diperhitungkan oleh 

masyarakat, di lingkungan perkampungan tersebar lulusan santri Hidayatullah di 

masjid-masjid kota dan desa sebagai pengelola dan pelayan umat. Di lingkungan 

kampus-kampus perguruan tinggi negeri/swasta, mereka tersebar di berbagai 

organisasi lembaga kemahasiswaan intra kampus  (BEM/Senat mahasiswa, DPM, 

UKM-LDK) dan ekstra kampus (KAMMI, HMI, IMM, dan Gema Pembebasan).  

Aktualisasi gerakan sosial santri setelah lulus dari pesantren 

bagaimanapun masih tetap menjadi keluarga Hidayatullah dan masih menjalin 

komunikasi keagamaan dan interaksi sosial. Setiap minggu sekali diadakan malam 

bina iman dan takwa (MABIT) di kampus Hidayatullah sebagai sarana untuk 

meneguhkan dan mengingatkan sesama santri untuk tetap mempertahankan 

amalan/tuntutan Qiyamullail dan Tartilul Qur’an. Mabit merupakan sarana 

berkumpulnya para santri yang masih mukim di asrama dan santri yang sudah 

terjun ke masyarakat. Materi Mabit diisi dengan kajian keislaman dan diskusi 

komtemporer. Dan sebagai sarana koordinasi untuk berbagai kegiatan sosial-

kemasyarakatan. 
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Dalam konteks kompetensi yang berhasil dicapai oleh santri  setelah 

beberapa tahun akan menjadi sosok marketer syari’ah yang siap membina 

masyarakat. Dalam personalitas prestasinya dituntut mempertahankan pondasi 

akidah (keyakinan) yang lurus, senantiasa memperbarui spirit keimanan dengan 

menjalankan ibadah yang benar untuk kebaikan, berakhlak mulia, mampu bekerja 

mandiri, berwawasan luas, berbadan sehat dan kuat, memliki etos kerja yang 

tinggi, tertata urusannya dalam segala hal, efektif dengan waktu dan tanggung 

jawabnya, serta bermanfaat bagi orang lain. (Diskusi dengan ketua yayasan Al-

Burhan, Ustadz Ali Masrum S. Ag pada tanggal 13 Desember 2005). 

  
4.1.3 Lanskap Pendidikan Integral Pesantren Hidayatullah 

Model pendidikan yang dikembangkan pesantren Hidayatullah Al-

Burhan adalah melakukan pengenalan dan praktek-praktek transformasi sosial 

untuk menbentuk mentalitas Islami. Untuk mempertajam kognisi maka dilakukan 

pembekalan secara komprehensif ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan 

tidak melakukan dikotomisasi ilmu. Namun meyakini prinsip bahwa semua ilmu 

pada hakekatnya satu, bersumber dari Al-Qur’an. Maka wajar intensifikasi dan 

waktu jenjang pendidikan di sekolah-sekolah Hidayatullah berbeda dengan 

sekolah umum yakni sampai mencapai 6-10 tahun untuk jenjang pendidikan 

setingkat SMP dan SMA. Dalam alur pengembangan pendidikan integral 

khususnya dalam pencapaian kompetensi pendidikan sosial menekankan proses 

ingintegrasi tentang wawasan keislaman (Tsaqofah Islamiyah), karakteristik Islam 

(Syakhsiyah Islamiyah) dan pengembangan kecerdasan sosial (Social 

Intelegence).  
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Kecerdasan sosial dalam paradigma gerakan sosial adalah kecerdasan 

seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan sosial, baik sebagai pribadi 

ataupun sebagai komunitas, sehingga tindakan-tindakan sosialnya itu dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Kecerdasan sosial membutuhkan kecerdasan-

kecerdasan yang lainnya, kecerdasan fisik, intelektual, emosional, manajerial, dan 

spiritual. Kecerdasan sosial juga dapat dikatakan merupakan kolaborasi dari 

semua kecerdasan. Menekankan pada variabel-variabel kesadaran sosial, skill-

skill sosial, membangun gerakan dan konsistensi, yang semuanya harus utuh dan 

seimbang. (diskusi bersama ketua bidang pendidikan Al-Burhan, Masrukin, 13 

Juli 2005).  

Kecerdasan untuk membangun gerakan sosial menyatu dengan model 

kepemimpinan seseorang, dapat digambarkan sebagai berikut; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar. 4 

Gambar tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pertama-tama yang harus 

dimulai dalam membangun kecerdasan pergerakan sosial dari seseorang individu 

adalah kesadarannya ini akan muncul pada diri seseorang apabila terdapat 
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paradigma sosial yang benar dan tepat. Ketika seseorang telah memiliki 

paradigma sosial yang benar dan tepat, maka ia harus memulai dengan segala 

kemampuan yang ada dalam dirinya melakukan upaya-upaya pembekalan pribadi 

yang menunjang terbentuknya kecerdasan sosial. Upaya-upaya pembekalan 

pribadi tersebut harus juga diiringi dengan pengembangan diri terutama 

menyangkut pengembangan skill-skill sosial. 

Upaya-upaya pembekalan pribadi dan pengembangan skill-skill sosial 

saja belum cukup, ia harus dipraktekkan langsung di lapangan dengan cara 

membangun gerakan sosial. Mulai membangun gerakan dari yang berskala kecil 

terlebih dahulu, atau membangun gerakan dapat dimulai dengan membangun 

sebuah organisasi atau perkumpulan-perkumpulan. 

Kecerdasan sosial tidak begitu saja terbangun dan bertahan dalam diri 

individu, ia cepat hilang dan lenyap. Oleh sebab itu perlu dijaga dan dirawat agar 

kecerdasan itu bertahan dan menghasilkan tatanan sosial yang beradab. 

Pertahanan kecerdasan dalam dimensi spiritual dengan jalan selalu memperbarui 

spirit iman, pertahanan dalam dimensi intelektual dengan dengan jalan 

intensifikasi pengetahuan (wawasan ilmiah) dan menghubungkannya dengan 

hakikat dan pandangan hidup manusia.  

Lanskap pendidikan ini konsekuensinya adalah menuntut keterlibatan 

gerakan sosial keislaman secara “take and gave”. Kelompok gerakan-gerakan 

Islam mentransmisikan pemikiran Islam (epistemologi gerakan Islam) dan sebagai 

sumber informasi eksternal, sedangkan institusi pendidikan Hidayatullah menjadi 

subyek untuk pembekalan dan perekrutan gerakan Islam. Jika dielaborasikan 
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dengan sistem pendidikan nasional maka berlaku kaidah sistematika manajemen 

pendidikan Pesantren Hidayatullah yakni;  

“Pendidikan formal – sistem pendidikan nasional adalah komplementer 

dengan kultur kebersamaan berkepemimpinan (jamaah wal imamah)  bagi 

eksistensi institusi “komunitas bertauhid” (masyarakat yang bertuhan secara 

benar). Pendidikan formal diperjuangkan bukan untuk menggantikan institusi 

komunitas bertauhid sepenuhnya beserta kulturnya. Demikian pula kultur 

yang dibangun juga bukan dalam rangka mengambil alih institusi komunitas 

bertauhid sepenuhnya beserta intelektualitas yang dibangun pendidikan 

formal”. (edaran resmi ketua yayasan Al-Burhan, 1 Agustus 2005) 

 
 

4.1.4 Daya Terima (Legitimasi) Komunitas Pesantren Hidayatullah 
Terhadadap Kurikulum Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 

 
Temuan pendidikan terkait dengan lanskap pendidikan integral didasari 

asumsi dasar sepeti yang diungkapkan Ali Masrum (2005) selaku ketua yayasan 

Al-Burhan. Beliau mengatakan, bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah 

memliki ideologi pendidikan sendiri. Namun implementasinya dalam 

penyelenggaraan pendidikan walaupun sudah ada Undang-undang Sisdiknas, 

masih belum jelas arahnya. Terbukti masih banyak mengadopsi strategi dan 

ideologi pendidikan lain. Sehingga dalam praksis pendidikan mengarah pada 

disorientasi nilai. 

Nilai-nilai pancasila yang katanya sebagai falsafah jati diri bangsa 

dalam praktek pendidikan di sekolah-sekolah negeri belum mampu menangkal 

arus deras sekularisasi dan globalisme. Memang sudah diakui secara dominan 

bahwa secara substansial nilai-nilai Pancasila tidak menunjukan bahkan berbeda 

dengan nilai-nilai sekuler. Namun dalam realitas di lapangan bahwa tradisi-
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budaya masyarakat Indonesia terutama di kalangan remaja menunjukan semakin 

memuncaknya sekularisme. Nilai-nilai dan jati diri bangsa kita semakin terkikis 

dan rapuh. (wawancara, tanggal 15 Februari 2006). 

Masih menurut beliau, bahwa puncak sekularisme yang terjadi 

menjangkiti bangsa Indonesia bukan saja karena ketidakmampuan individu atau 

kelompok masyarakat dalam melawan hawa nafsu materialisme. Yang lebih 

signifikan lagi adalah keberadaan para cendekiawan Muslim yang “terbaratkan”, 

yang berani menerjang keautentikan (orisinilitas) nilai-nilai kitab suci Al-Qur’an. 

Munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dimotori para mahasiswa, yang 

merebak di institusi-institusi pendidikan Islam (khususnya IAIN) adalah sebuah 

proyek besar sekularisme dan liberalisme.  

Respon terhadap ideologi sistem pendidikan nasional – pancasila dan 

lebih eksplisit lagi dengan formalisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai mata 

pelajaran yang mandiri (sparated aproaceh) secara paralel diungkapkan kepala 

bidang pendidikan yayasan Al-Burhan, Masrukin. S.ag,  

“bahwa posisi kurikulum nasional pendidikan kewarganegaraan memang 

telah dijalankan pesantren Hidayatullah. Namun proses pembelajarannya 

semata-mata hanya formalitas untuk mengikuti tuntutan sistem pendidikan 

nasional. Sedangkan pembentukan karakter, mentalitas dan penanaman 

moral santri lebih signifikan sepenuhnya merupakan bagian dari praktek 

transformasi sosial kepesantrenan dengan amalan-amalan Islami”. 

 
Mengingat ideologi pendidikan nasional adalah pancasila, sedangkan 

secara sosiologis sistem pendidikan integral yang diterapkan pesantren 

Hidayatullah merupakan bagian dari mekanisme pergerakan sosial Islam. 
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Pendidikan dengan format Pesantren merupakan basis kultural ormas 

Hidayatullah. Gerakan Islam merupakan keniscayaan dalam Islam, karena Islam 

adalah agama misi (Dakwah,red). Oleh karenanya dengan ke-misi-an gerakan 

Islam ini tidak mungkin meyakini secara praksis ideologi di luar Islam entah itu 

pancasila ataupun yang lain. Jadi tidak mengherankan ketika pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, muatan-muatan ideologis Pancasila dan ideologi 

lain menjadi nilai informatif dan komparatif semata. Adapun keyakinan dan 

pandangan hidup sepenuhnya lebih memposisikan Islam sebagai agama maupun 

ideologi. (diskusi bersama staf pengajar Sosiologi. Ahmad Haris, S. Si. Tanggal 

14 Desember 2005) 

Mencermati pandangan antara Pancasila dan Islam, Ali Masrum justru 

berpandangan, bahwa saat ini sungguh tidak relevan lagi membenturkan antara 

Islam dan ideologi Pancasila. Itu hanyalah distorsi masa lalu, ketika penerapan 

asas tunggal Pancasila semua gerakan Islam dibuat tidak berdaya oleh pemerintah 

orde baru. Karena saat itu pemerintah tidak mengutamakan upaya dialogis, 

pendekatan yang digunakan pemerintah hanya melakukan tindakan represif ketika 

ada sebagian rakyat yang mengusung dan mendiskusikan ideologi di luar 

Pancasila.  

Kondisi sekarang berbeda dengan dulu, saat ini pendidikan pesantren 

Hidayatullah memang secara substansif lebih menekankan pandangan dan 

falsafah nilai-nilai Islam, sehingga gagasan, sikap dan tindakan kita dalam 

membantu proses pembangunan pendidikan dilandasi nilai-nilai Islam dan tetap 

melakukan penyaringan nilai-nilai (reserve) yang sejalan dengan Al-Qur’an dan 
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Sunnah. Mengenai ide/gagasan pemikiran Hidayatullah yang bersifat prssure 

sosial-politik kepada pemerintah adalah semata-mata bagian dari amar ma’ruf 

nahi munkar. Tahap sekarang dimana ormas Hidayatullah baru berumur 5 (lima) 

tahun, maka pola kemitraan pembangunan meskipun ada sedikit perbedaan 

ideologis masih dalam batas kepatutan berdemokrasi. (wawancara, tanggal 17 

Desember 2005). 

Hal tersebut juga telah dipertegas dengan pernyataan pimpinan umum 

Hidayatullah Ustad Abdurrahman Muhammad dalam rubrik “ibrah” majalah suara 

Hidayatullah edisi September 2003. Dalam artikelnya beliau menjelaskan;  

“Memang perjuangan Hidayatullah adalah terwujudnya peradaban Islami, 

oleh karenanya konsep kedaulatan dalam pemahaman Hidayatullah adalah 

mutlak adanya pengabdian kedaulatan kepada Allah. Salah satu tujuan 

Hidayatullah adalah tegaknya Syari’at Islam di muka bumi. Oleh karenanya 

Syari’at Islam wajib ditegakan baik adanya negara ataupun tidak ada negara, 

karena menjalankan hukum syrai’at adalah kewajiban setiap Muslim. Pun 

demikian di Indonesia, meski bukan negara Islam maka sebagai konsekuensi 

tuntunan kedaulatan Allah SWT, umat Islam seyogyanya mulai belajar dan 

menghayati syari’at Islam.” 

 
Dari beberapa pendapat tokoh Hidayatullah pusat maupun daerah di 

atas, yang jelas menggambarkan bahwa pokok-pokok pemikiran yang dimiliki 

pesantren Hidayatullah dapat digaris bawahi sebagai berikut; 

Pertama, ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif, tidak sepotong-

potong, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam bukan hanya 

sistem keyakinan dan sistem ritual an-sich, namun lebih dari itu. Ajaran Islam 

bersifat total yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti sistem ekonomi, 
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hukum, politik, pendidikan dan budaya. Apa yang dilakukan nabi Muhammad 

SAW  - yang dapat diterjemahkan sebagai terjemahan kongrit pesan-pesan ideal – 

menunjukan hal itu.  

Kedua, yang dimaksud dengan dunia Islam adalah sekumpulan orang 

mukmin (Muslim) yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan yang adil dan 

sejahtera yang memperoleh ridho Allah SWT yang dipadu oleh imam (pemimpin) 

yang terseleksi oleh Jamaah Islam yang semuanya tunduk dan patuh pada Sunnah 

sehingga semua parameter nilai, fikrah, program dan kebijakan adalah Al-Qur’an 

dan Sunnah dan sama sekali tidak merupakan subordinasi pandangan dunia bukan 

Islam. 

Ketiga, sejak kelahirannya, Islam tidak pernah membedakan antara 

urusan individu dan urusan masyarakat, urusan dunia yang profan, dan urusan 

akhirat yang transendental. Salah satu watak dasar Islam yaitu mengatur perilaku 

individu dan masyarakat sekaligus. Islam memberikan landasan etik dan moral 

tentang peran individu dalam bermasyarakat yang ideal. Dalam perspektif 

tersebut, sebetulnya ajaran Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan pada 

posisi yang sangat terhormat. Dilihat secara sosiologis Islam menghargai 

pluralitas adanya agama, ras, dan suku bangsa jadi memang Islam tidak sekuler.  

Keempat, dari nilai pokok inilah kemudian menumbuhkan pemahaman 

tentang religio politiknya. Religio politik yang tumbuh di dalam masyarakat Islam 

merupakan idealisasi masyarakat menurut cara pandang orang Islam terhadap 

dunia (world view). Konsekuensinya seluruh aktifitas orang Islam baik kelompok 

maupun individu dalam bernasyarakat atau berkelompok selalu memiliki tujuan-
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tujuan agama sekaligus mengabdi pada lestarinya nilai-nilai agama, yaitu Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul. 

 
4.1.5 Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan 
 

Proses integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/Civic Education) ke 

dalam kajian-kajian Islamisme dan mata pelajaran tertentu menjadi standard 

kurikulum Pesantren Hidayatullah Semarang. Model kointegrasi pendidikan 

kewarganegaraan dengan paham keagamaan di pesantren Hidayatullah, adalah 

mengikuti analisa model integrasi antara sistem pendidikan pendidikan nasional 

dengan struktur religio pendidikan pesantren. Model-model integrasi kurikulum 

yang berangkat dari konsepsi Integralisme Islam adalah sebagai berikut; 

Pertama, sistem pendidikan nasional mendominasi struktur religio 

pendidikan pesantren/sekolah swasta muslim beserta kurikulumnya. Posisi 

kurikulum pesantren/sekolah swasta hanya menjadi sub dari sistem pendidikan 

nasional. Model seperti ini membuka peluang perasaan tidak puas dan 

termarginalkan, hal tersebut secara akumulatif memberikan kemungkinan 

munculnya pembangkangan atau apatisme pembangunan nasional.  

Kedua, integrasi strktur religio pendidikan dengan posisi kurikulum 

pesantren yang mendominasi sistem pendidikan nasional. Model ini untuk 

perkembangan pendidikan indonesia belum bisa diterima oleh sebagian kalangan 

internal kalangan Islam maupun kalangan non-Islam eksperimen model seperti ini 

akan membutuhkan suatu revolusi di semua bidang pemerintahan. 

Ketiga, struktur religio pendidikan pesantren dan sistem pendidikan 

nasional sama-sama melakukan proses moderasi. Pada awalnya proses integrasi 
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ini diinisiatifi oleh pemerintah sampai titik tertentu, sampai ada keseimbangan 

yang harmonis untuk membangun konsensus yang lebih permanen (proses 

equivalensi kurikulum). Setelah melampaui dua tahap ini maka peluang untuk 

muncul proses moderasi resiprokal antara struktur religio pendidikan pesantren 

dengan sistem pendidikan nasional untuk melahirkan suatu sistem pendidikan 

baru yang mendapatkan dukungan serta tempat berpijak dari nilai-nilai yang hidup 

pada hati kesadaran bangsa Indonesia ada peluang secara bertahap dapat 

direalisasikan.  

Dari ketiga model integrasi kurikulum tersebut, pesantren Hidayatullah 

Al-Burhan Semarang cenderung mengikuti model yang ketiga. Model kurikulum 

yang dikembangkan berdasarkan sisi-sisi kooperatif antara manajemen pesantren 

dengan Departemen Agama (DAPAG) dan Dinas Pendidikan (DIKNAS). Dari 

segi materi pelajaran formal (content of curiculum) kurikulum yang diterapkan 

merupakan perpaduan antara materi kajian keislaman (ulumuddin) dan materi 

ilmu-ilmu umum (ulumuddunya) kurikulum nasional. 

Dari model kointegrasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum 

pesantren, praksis pendidikan yang dikelola pesantren Hidayatullah berusaha 

menghapus pola dikotomi keilmuan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan 

Indonesia. Karena secara prinsipil dalam tradisi Islam, antara iman, ilmu, dan 

amal perbuatan manusia, adalah satu kesatuan. Tidak boleh dipisahkan. Iman yang 

benar, dilandasi ilmu yang benar. Dan iman yang benar, otomatis melahirkan 

amal-perilaku perbuatan yang benar. Jadi, ilmu adalah landasan iman dan tingkah 

laku manusia.  
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Adanya proses moderasi resiprokal terhadap dua sistem pendidikan 

(pendidikan pesantren dan pendidikan nasional) dan mengikuti alur logika sosio-

politik demokrasi, maka dalam pesantren Hidayatullah ditemukan adanya 

kebebasan berilmu untuk mendialogkan konsepsi sistem politik Indonesia (beserta 

ideologi negara) dalam topik Pendidikan Kewarganegaraan. 

Oleh karena itu mengikuti sistem kurikulum pesantren/pendidikan 

integral, maka strategi yang diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan di 

pesantren Hidayatullah adalah dengan menerapkan program/pendekatan Sains-

Teknologi-Masyarakat (STM) atau Science-Technology-Society (STS) dalam 

proses pembelajarannya. Program/pendekatan ini untuk mengantisipasi kemajuan 

sains dan teknologi beserta dampaknya yang berkaitan dengan pendidikan dan 

kemurnian agama. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan 

antara kemajuan sains dan teknologi, membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia 

pendidikan, masuknya budaya asing, dan informasi lainnya yang ada dan 

berkembang menyangkut kehidupan umat beragama.    

Pendekatan STS ini didasari paham “konstruktivisme Islam”, berarti 

bahwa terdapat kaitan antara keadaan nyata di luar kelas dengan manfaat konsep 

yang akan dikembangkan, maka para santri lebih mudah mengkonstruk 

pengetahuan atau konsep tersebut. Dalam konteks sumber ajaran Islam (Al-

Qur’an dan Sunnah), adanya perpaduan antara tekstual dan kontekstual kitab suci, 

yaitu dalam bentuk reinterpretasi terhadap pesan-pesan tekstual Islam dipadukan 

dengan analisis kontekstual terhadap persoalan-persoalan strategis yang dialami 

umat Islam dengan menggunakan semangat Ijtihad (inovasi, kajian mendalam), 
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Jihad (kerja keras), Musyawarah (dialog), Ijma (konsensus ulama) dan Qiyas 

(studi komparatif) dalam pendidikan ilmu sosial. 

   Mengenai kointegrasi pendidikan kewarganegaraan dengan paham 

keagamaan pesantren Hidayatullah Al-Burhan Semarang dapat dilihat dari tiga 

dimensi, yaitu pendidikan moral, proyeksi ideologis, dan visi peradaban sosial. 

Ketiga dimensi ini diyakini secara ideologis mampu membentuk mentalitas santri 

menjadi warga negara yang baik dan berakhlak mulia. Deskripsi lebih mendalam 

dapat dijelaskan sebagai berikut; 

1. Penddidikan Moral dan Karakter. 

 Moral secara turun temurun dalam pesantren Hidayatullah diajarkan 

kepada santri melalui penanaman kebiasaan (cultivation) yang menekankan pada 

mana benar dan salah secara absolut.  Hal yang diajarkan kepada santri adalah 

mengenalkan pada mereka nilai baik dan salah dan memberikan hukuman dan 

sanksi secara langsung maupun tak langsung manakala terjadi pelanggaran. Maka 

untuk membentuk moral yang baik dari santri diperlukan latihan dan praktek yang 

terus menerus dari individu. 

Disamping itu kepercayaan bahwa kekuatan spiritual akan menolong dan 

melakukan pengawasan merupakan inti dari pendidikan moral. Sehingga santri 

tidak hanya menjadi baik moralnya jika ada kehadiran guru atau atasan, tetapi 

santri menjadi baik moralnya secara konsisten meskipun tanpa kehadiran 

pengawas (kiyai dan ustad) atau orang lain di sekitarnya.  Pada prinsipnya 'you 

are what you are when nobody's arround'.  Esensi perbuatan yang tanpa pamrih 

(Ikhlas) ini menjadi ruh bagi tingginya derajat moral baik para santri Hidayatullah 

Al-Burhan Semarang. Dengan demikian peranan pendidikan moral di pesantren 
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merupakan konsistensi dari nilai-nilai ketauhidan (syahadah) dan proses derivatif 

dari pengembangan dimensi esoterik. Menjadi dasar pembentukan karakter santri. 

Pendidikan karakter yang diterapkan pesantren Hidayatullah Al-Burhan 

Semarang bisa dikatakan mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, 

karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih 

dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang 

baik sehingga siswa didik menjadi faham (domein kognitif) tentang mana yang 

baik dan salah, mampu merasakan (domein afektif) nilai yang baik  dan mau 

melakukannya  (domein psikomotor). Karena karakter itu erat kaitannya dengan 

“habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. 

(wawancara dengan Ali Masrun, S. Ag, 14 Desember 2005) 

Dalam persepsi para santri juga muncul kesan, bahwa kebiasaan berbuat 

baik tidak selalu menjamin para santri yang telah terbiasa tersebut secara sadar 

(cognition) menghargai pentingnya nilai karakter (valuing).  Karena mungkin saja 

perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan karena 

tingginya penghargaan akan nilai itu. Oleh sebab itu konsepsi pendidikan karakter 

komunitas pesantren Hidayatullah Al-Burhan Semarang juga mengandung aspek 

perasaan (domein affection atau emosi). Hal ini sebagaimana pengalaman peneliti 

ketika mendampingi sebagian santri yang bertugas melakukan tuga “jaga malam” 

dalam bahasa pesantren dikenal dengan Istilah “Saroya”. Ketika interaksi 

pergaulan mereka di luar pengawasan para guru/Ustadz, sebagian santri masih 

mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti “berkata kasar” dan saling 

“mencerca” atau “menghujat” satu sama lain. Namun dalam waktu yang sama ada 
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nilai moralitas yang ditunjukan, yaitu dengan saling mengingatkan tentang apa 

yang baru dilakukakan meskipun sebatas ucapan. Bahwa kewajiban mereka adalah 

melatih diri untuk berakhlak baik dalam kondisi apapun dan di manapun di luar 

pengawasan para Ustadz. 

Karena peranan pendidikan moral di pesantren merupakan konsistensi dari 

nilai-nilai ketauhidan (syahadah) dan proses derivatif dari pengembangan dimensi 

esoterik, maka secara tidak langsung karakteristik moral Islam menjadi tuntutan 

dan kewajiban moral para santri. Karakter mulia tersebut antara lain; 

1. Cinta Allah dan kebenaran (love Allah, trust, reverence, and  loyalty) 

2. Tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (responsibility, excellence, 

self reliance, discipline, orderliness) 

3. Amanah (trustworthiness, reliability, honesty) 

4. Hormat dan santun (respect, courtessy, obedience) 

5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (love, compassion, caring, 

empathy, generousity, moderation, cooperation) 

6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (confidence, assertiveness, 

creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm) 

7. Keadilan dan kepemimpinan (justice, fairness, mercy, leadership) 

8. Baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty) 

9. Toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity)  

2. Proyeksi Ideologis 

Dalam setiap materi pelajaran yang diajarkan kepada santri baik ilmu 

agama maupun sains menuntut adanya kointegrasi pemahaman sosial tentang 
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“proyeksi ideologis”. Hal ini didasari atas kaidah gerakan sosial yang menyatakan 

bahwa; 

 “Suatu perubahan atau transformasi, khususnya transformasi sosial, selalu 

berawal dari pikiran dan wacana sosial yang berubah. Pikiran dan wacana 

sosial yang berubah itu sendiri sangat tergantung pada seberapa intensitas 

perubahan yang terjadi pada mereka yang dapat dikategorikan sebagai 

ideolog.” 

Dengan kaidah gerakan Islam tersebut, maka praksis pendidikan pesantren 

Hidayatullah secara otomatis dalam konteks pendidikan terjadi pergolakan 

wacana-wacana perbandingan ideologi dunia dengan ideologi Islam. Karena setiap 

ideologi memiliki proyeksi masa depan berkenaan dengan sejarah, prediksi-

prediksi sosial, dan terutama sekali berkenaan dengan ideal-ideal dan tatanan 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Jadi proses pembelajaran sosial dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) 

dengan tidak mengurangi esensi tujuan kurikulum nasional, tidak dapat dihindari 

adanya informasi-informasi tentang ide/gagasan baru yang cenderung berbeda 

secara ideologis baik itu pengetahuan sosial ataupun kewajiban bela negara 

sebagai esensi Pkn. Hal ini bertujuan agar para santri nantinya setelah lulus dari 

pesantren dan menjadi sosok intelektual memiliki kepahaman dan pilihan-pilihan 

ideologis dalam memproyeksikan dan menata kehidupan masyarakat. 

 

3. Visi Peradaban Sosial 

Mengingat Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk 

membentuk cara pikir (worldview) dan perilaku berdemokrasi dalam negara 

bangsa. Sementara konsep demokrasi sendiri sebagai sistem pemerintahan 
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ataupun tujuan negara masih belum sepenuhnya diterima dalam dunia Islam, maka 

visi peradaban sosial dalam perspektif negara bangsa (demokrasi) berhadapan 

dengan konsep “universalisme Islam” sebagai inspirasi perjuangan pembentukan 

peradaban Islami. Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam 

materi pelajaran atau paham keagamaan maka secara logis sistem Islam menjadi 

dominan di atas sistem demokrasi. Meskipun nilai-nilai positif dari pada 

demokrasi menjadi informasi yang signifikan, namun tetap ada superioritas visi 

peradaban yakni peradaban sistemik pemerintahan Islam sebagai pilihan kalangan 

pesantren.  

 
4.1.5 Wacana Kritis Ideologis Nasional dan Agama di Pesantren 

Hidayatullah 
 

Persoalan sosial keumatan dalam kaca mata jamaah pesantren 

Hidayatullah selalu dilihat dalam perspektif “sistematika wahyu”. Opini publik 

dan kondisi sosio-politik pemerintahan yang menjadi obyek kajian strategis ormas 

DPP Hidayatullah ditransmisi lewat media-media cetak Hidayatullah, menjadi 

konsumsi keilmuan para aktivis dan santri Hidayatullah di seluruh Indonesia 

termasuk Pesantren Hidayatullah Al-Burhan Semarang. Kajian strategis sosio-

politik ideologis yang dieksplorasi penulis selama penelitian berlangsung dalam 

pendidikan IPS dan PPKn dengan pendekatan tema-tema pokok pengetahuan 

kewarganegaraan. 

Berikut beberapa pointes terkait dengan penggalian persepsi santri 

tentang kognisi dan afeksi kewarganegaraan;  

1. Persepsi Tentang Persatuan Bangsa 
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Dalam memahami konsepsi persatuan bangsa, tema yang kontemporer 

adalah tentang Nasionalisme. Dalam pemahaman umum bahwa Nasionalisme 

diidentikan dengan cinta tanah air, adanya rasa kepemilikan atas identitas dan 

simbol kebangsaan dan pembelaan-pembelaan martabat jika ada ancaman yang 

berusaha menghancurkan eksistensi negara kebangsaan yang bersangkutan. 

Pemahaman ini di internalisasi di semua sekolah-sekolah negeri dan swasta di 

Indonesia sampai terwujud transformasi perilaku dan sikap anak-anak sekolah       

memiliki identitas keindonesiaan.  

Hanya saja Nasionalisme sendiri mudah tercerabut ke dalam politik 

praksis, dalam posisi inilah Nasionalisme menjadi ideologi kelompok. Sehingga 

tidak sepenuhnya umat Islam bisa menerimanya dan secara historis serta fakta 

ideologis konsep Nasionalisme yang diinternalisasi negara Indonesia kepada 

warganya telah mengalami distorsi ideologis dengan meruncingnya pro-kontra 

seputar “Piagam Jakarta”.  

Bila kita mencari argumen penolakan tentang konsepsi Nasionalisme 

Inonesia ada alasan yang mendasar yaitu terkait dengan batasan teritorial wilayah, 

yang dalam kaidah Islam bahwa umat Islam dilarang mempunyai rasa “fanatisme 

kebangsaan” (ashobiyah). Dari argumen tersebut muncul sebuah adagium 

Nasionalisme Islam yakni “dimana ada sejumlah komunitas muslim yang 

mendiami sebuah negara, itu adalah bagian dari muslim dunia tanpa ada sekat 

pembatasan negara”. 

Nasionalisme yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri selama tidak lebih 

dari kenyataan bahwa ia merupakan bagian sangat kecil dari keseluruhan ajaran 
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Islam yang agung. (Kajian kontemporer bersama Adian Husaini di web site 

Hidayatullah, 12 Juli 2005). Dengan berkembangnya gagasan Nasionalisme di 

seluruh negara, maka ada beberapa mindset pemikiran yang mendasari 

penerimaan atau penolakan konsep Nasionalisme kebangsaan namun dalam 

konteks  bersyarat (tuntutan perjuangan). Dan pemikiran ini dimiliki sebagian 

besar gerakan-gerakan Islam dunia termasuk termasuk pemikiran gerakan 

Hdayatullah; 

Pertama, Nasionalisme kerinduan. Jika yang dimaksud dengan 

Nasionalisme oleh para penyerunya adalah cinta tanah air/keberpihakan padanya 

dan kerinduan yang terus menggebu terhadapnya, maka hal itu sebenarnya sudah 

tertanam dalam fitrah manusia. Lebih dari itu Islam juga menganjurkan yang 

demikian.  

Kedua, Nasionalisme kehormatan dan kebebasan. Jika yang dimaksudkan 

dengan Nasionalisme adalah keharusan berjuang membebasakan tanah air dari 

cengkeraman Imperalisme, mananamkan makna khormatan dan kebebasan dalam 

jiwa putera-putera bangsa maka dalam Islam menyepakati tentang itu. 

Ketiga, Nasionalisme kemasyarakatan. Jika yang dimaksud dengan 

Nasionalisme adalah memperkuat ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat 

atau warga negara serta menunjukan kepada mereka cara-cara memanfaatkan 

ikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama, maka disini pun Islam sepakat 

dengan mereka. Islam pun menganggap itu sebagai kewajiban. Prinsip ini didasari 

oleh tuntunan Al-Qur`an yang berbunyi;  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 

kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak 
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henti-hentinya (menimbulkan kemudharatan) bagimu. Mereka menyukai apa 

yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa 

yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kita 

terangkan kepadamu ayat-ayat (kita), jika kamu memahaminya. (Ali-Imran: 

118).“dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” (Al-Hadits)” 

 
Keempat, Nasionalisme pembebasan. Jika yang dimaksud dengan 

Nasionalisme adalah membebaskan negeri-negeri lain dan menguasai dunia itu, 

maka itu pun telah diwajibkan oleh Islam. Islam bahkan mengarahkan para 

pasukan pambebas untuk melakukan pembebasan yang paling berbekas. 

“dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 

ketaan itu hanya semata-mata untuk Allah” 

 
Dengan penjajagan melalui pengamatan proses pembelajaran di kelas dan 

wawancara dengan guru dan siswa, menunjukan bahwa secara kognitif santri 

memahami Nasionalisme masih dalam batas pemaknaan pada umumnya republik 

ini – yaitu sebagai gagasan cinta tanah air yang membatasi wilayah teritorial dan 

pembelaan martabat kebangsaan. Padahal secara sosial politik sejarah kemunculan 

(gagasan) Nasionalisme hadir dari luar nilai-nilai peradaban Islam (gagasan 

liberal-barat). Seandainya santri sudah sampai pada tingkat pemahaman perspektif 

gerakan Islamisme maka ada kecenderungan untuk menolak secara ilmiah dan 

kecenderungan ketidaksetujuan lebih dominan dari pada penerimaan dalam frame 

berpikir sosial. dan secara ilmiah lebih memaknai Nasionalisme dalam konteks 

Islam. 
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2. Persepsi tentang  Hukum dan HAM.  

Secara nasional ormas Hidayatullah dikenal merupakan gerakan 

pemurnian Islam dan menekankan pada perjuangan nilai-nilai fundamental ajaran 

Islam. Dalam hal tuntutan tentang penegakan hukum dan keadilan sosial, 

pemikiran-pemikiran ormas Hidayatullah mengetengahkan praktek “evolusi 

gerakan formalisasi syari’ah”. Evolusi syari’ah yang berjalan bukan hanya ter-

follow-Up melalui jalur politik an-sich, namun yang lebih diutamakan adalah 

melalui jalur kultural salah satunya adalah penguatan basis kultural pesantren. 

Evolusi gerakan formalisasi syari’ah bagi kalangan komunitas pesantren 

Hidayatullah menjadi frame seruan untuk penguatan kesalehan pribadi sekaligus 

kesalehan masyarakat hal ini dipraktikan dengan mengkampanyekan nilai-nilai 

syari’ah yang wajib diwujudkan di masyarakat dengan berbagai macam 

pendekatan. Aktivisme pendidikan Hidayatullah menjadi modalitas intelektual 

untuk menginternalisasi nilai-nilai syari’ah serta mencari formulasi seruan untuk 

berislam dengan konsisten menjalankan syari’ah. Oleh karena itu dalam konteks 

tingkat kepahaman dasar tentang syari’ah Islam, sebagian besar santri telah ter-

mindset secara permanen dalam pendidikan/pengajaran bahwa konsep dan praktik 

berislam secara “kaffah” (menyeluruh/syamil) adalah menjadi keniscayaan di 

komunitas Hidayatullah. 

Sedangkan dalam wilayah pemikiran tentang hak asasi manusia (HAM), 

penulis berusaha mengeksplorasi wacana aktual terkait dengan munculnya 

gagasan-gagasan Islam liberal yang berkembang di kalangan intelektual muda 

Islam. Meski wacana ini mungkin atau “bisa jadi” terlampau jauh dalam batas 
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kompetensi akademis para santri setidaknya penulis telah menjajagi bagaimana 

sebenarnya loncatan-loncatan informasi (quantum learning) yang ada dalam 

pesantren. 

Penjajagan terhadap loncatan-loncatan informasi di peantren Hidayatullah 

perlu dilakukan, mengingat peran kultural dan pemikiran DPP Hidayatullah dalam 

komunikasi publik dikenal sebagai inspirator dan mobilisator dalam hal 

“perlawanan dan kounter opini” atas kampanye liberalisme Islam yang mulai 

merebak di pesantren-pesantren. Media-media cetak Hidayatullah (majalah suara 

Hidayatullah dan website Hidayatullah), ketika menyambut momen fatwa MUI 

tentang pluralisme agama, sekularisme dan liberalisme dalam pendangan Islam, 

sejauh pengamatan penulis telah tiga kali berturut-turut melakukan pemberitaan 

tentang hal itu. Dan mengikuti alur logika intelektual ataupun fikih agama di 

kalangan pesantren Hidayatullah cenderung menolak keberadaan dan aktifitas 

kelompok JIL.  

3. Persepsi tentang  sistem kekuasaan dan politik 

Unsur pembentuk budaya politik yang terbangun di pesantren bisa 

dianalisa dari tiga orientasi yaitu orientasi politik kognisi, orientasi politik afeksi, 

dan orientasi politik evaluasi. Kognisi politik yang secara formal termuat dalam 

mata pelajaran di Pesantren yaitu PPKn, sosiologi, dan dan tata negara. Dalam 

konteks kurikulum pendidikan integral ketiga mata pelajaran tersebut kadang 

mengintegrasi kedalam kurikulum pesantren dengan mata pelajaran “manhaj 

nabawi” (pola negara Madinah). 
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Secara umum konsep-konsep politik demokrasi yang diajarkan di 

sekolah-sekolah umum memang secara “kasat mata” telah berhasil mengarahkan 

anak didik dalam paradigma pengakuan pentingnya “negara demokrasi”, bahkan 

secara politik dapat menjadi proses indoktrinasi yang berkelanjutan sebagaimana 

pernah terjadi pada masa orde baru. Namun demikian, semakin luas 

wawasan/informasi dan tingginya tingkat intelektual anak didik apalagi ketika 

dibina/dididik dalam komunitas “pergerakan sosial “ paradigma pengakuan atas 

konsep demokrasi menjadi beragam – demokrasi hanya menjadi salah satu bagian 

dari pilihan-pilihan sistem politik lain (semisal sistem politik Islam/kekhalifahan), 

bahkan ada yang bersikap penolakan atas sistem demokrasi. 

Proses pencapaian sikap dan penilaian terhadap sistem politik demokrasi 

dapat ditemukan di pesantren Hidayatullah, karena merupakan pesantren yang 

dekat dengan komunitas pergerakan sosial politik. Wacana-wacana ideologis 

teropinikan baik melalui pendidikan nilai maupun mata pelajaran formal. Ruang 

dialog terbuka lebar untuk menguji signifikansi ideologi-ideologi dunia. 

Mengenai penilaian dan sikap politik tidak lepas dari pengaruh proses 

transformasi sosial di pesantren. Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh 

kepala bidang pendidikan yayasan Pesantren Hidayatullah Al-Burhan, Masrukin, 

S, Ag, ungkapnya: 

“Semakin dekat pergulatan pemikiran anak didik (santri) dengan informasi-

informasi transformasi sosial dan wacana ideologis, maka penilaian-sikap 

politik baik dalam hal pemikiran maupun praksis politik dapat mulai 

terbangun dengan beragam karakter pilihan, apakah mendukung, menolak 

atau bahkan sampai pada upaya konfrontasi politik. Kalau jawaban-jawaban 

dan sikap para santri berbeda dengan pengarustutamaan sistemik atau 
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kebijakan-kebijakan politik nasional, maka bisa jadi  fikroh (pola pikir 

ideologis/martyr) gerakan sosial mulai terbangun. Namun ini bukan berarti 

tidak loyal kepada pemerintah. Konsep Loyalitas dan anti-loyalitas terhadap 

negara adalah konsep praksis, ketika manusia telah hidup di lapangan 

kemasyarakatan. Dalam konteks dunia pendidikan sikap dan penilaian 

merupakan hasil pengalaman intelektual yang dilandasi kesadaran kritis-hati 

nurani, bukan emosi reaksioner yang provokatif” (diskusi, 14 Desember 

2005)” 

Perubahan-perubahan pemikiran tentang negara dan berkewarganegaraan 

di pesantren menunjukan signifikansi atas transformasi sosial yang dijalankan 

pesantren dengan nilai-nilai tauhid. Secara afektif, parameter sikap santri berupa 

penerimaan atau penolakan, percaya (trust), atau permusuhan (hostility) terhadap 

sistem politik sangat dipengaruhi oleh kemandirian santri dalam menggali 

informasi aktual tentang pemberitaan sosial politik dari media-media Islam dan 

literatur-literatur dasar-dasar keislaman. Dalam konteks kecerdasan afeksi tersebut 

dapat terbangun setidaknya setelah santri menginjak akhir studi pesantren. Paling 

tidak butuh 3-4 tahun untuk mampu membuat pilihan-pilihan secara pasti tentang 

idealitas sistem politik negara.  

Jadi wajar, ketika tahap awal pendidikan di Hidayatullah, beberapa santri 

bisa dikatakan secara intelektual tentang informasi-informasi aktual sosial politik 

masih “blank”, karena in-put pemikiran tentang informasi-informasi ideologis 

belum terbiasa (sock of thought). Sementara bekal pengetahuan sosial yang 

sebelumnya telah dimiliki masih terbatas. Tentang sikap/pilihan/kecenderungan 

penolakan terhadap sistem politik Indonesia setelah beberapa tahun 
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mengkomparasikan informasi-informasi ideologis yang didapat, itulah yang 

nantinya menjadi bekal untuk membangun gerakan sosial-agama di masyarakat.  

Idealitas pilihan sistem politik yang dimiliki nantinya akan terpraktekan 

di masyarakat, tentunya tidak begitu mudah tersalurkan atau terakomodasi oleh 

penguasa yang ada. Karena negara juga mempunyai kewenangan persuasif bahkan 

bisa jadi represif terhadap pilihan-pilihan sistem politik di luar yang dipraktekan 

penguasa. Dengan adanya Resistesnsi politik dari penguasa, maka akhirnya 

aktifis-aktifis yang cenderung lulusan dari pesantren memiliki paradigma gerakan 

“pendidikan kesadaran kritis” dalam segala hal permasalahan masyarakat. Dan 

mempunyai alternatif-alternatif lain dalam memperjuangkan idealismenya. 

Adanya akses Informasi tentang kebijakan-kebijakan politik pemerintah 

dan semakin kuatnya kecerdasan dan inteltualitas santri pun mampu menilai dan 

sejauhmana harus bersikap. Tradisi analisa kritisme yang didasari ketidaksesuaian 

sistemik (ideologi negara) melalui kajian-kajian ilmiah ataupun reaksi atas 

kebijakan yang datang dari luar (pemerintahan) terbangun dari pesantren. Hal 

inilah pada hakekatnya yang menjadi landasan-landasan pressure politik gerakan 

Islameisme ormasi Hidayatullah selama ini. 

4. Persepsi Terhadap Demokrasi, dan Konstitusi Negara, 

Sebagaimana telah diketahui dalam kajian teoritis bahwa sistem politik 

demokrasi dalam sebagian komunitas  muslim masih belum menerima secara total 

sistem politik tersebut. Dengan penyebaran informasi-informasi tentang kajian 

demokrasi baik melalui mata pelajaran formal maupun diskusi-diskusi  terbuka 
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diperoleh beberapa pemahaman dan perbandingan-perbandingan antara sistem 

politik demokrasi dengan konsepsi politik Islam. 

Wawasan tentang perbandingan sistem pilitik demokrasi dengan sistem 

politik Islam sudah mulai terwacanakan dalam mata pelajaran tata negara dan 

sosiologi. Semakin lama dan kenaikan jenjang kelas dan akses informasi yang 

diperoleh tentang demokrasi, maka santri semakin mulai mempunyai pandangan 

(proyeksi) yang menyatakan kesan “ketidakcocokan sistemik” setelah mengetahui 

secara mendalam makna demokrasi yang disandingkan dengan konsep-konsep 

pemerintahan Islam dalam pelajaran Fikih Islam dan Manhaj Nabawi.  

5. Persepsi Tentang  Globalisasi 

Mendiskusikan masalah globalisasi di Pesantren Hidayatullah Al-

Burhan erat kaitannya dengan pengenalan istilah “perang pemikiran”. Dalam 

perspektif dunia pesantren termasuk pesantren Hidayatullah menganggap bahwa 

semakin gencarnya arus globalisasi yang bebas nilai sangat dipengaruhi oleh 

sejauhmana manusia termakan/dikendalikan oleh proses diseminasi ideologi 

politik global. Diseminasi ideologi politik global itu tergambarkan dalam “perang 

pemikiran”,  atau dalam dunia pesantren disebut dengan “Ghozwul Fikri”.  

 Sebagaimana dijelaskan dalam majalah rubrik pemikiran suara 

Hidayatullah ediai 07/XVIII/Nopember 2005 oleh salah satu kontributor 

Hidayatullah yakni Ustadz Dr. Fahmy Zarkasy. Menurutnya, Banyak orang 

menganggap bahwa berbagai pergolakan yang terjadi di negeri-negeri Islam 

semata-mata pergolakan fisik. Banyak pula yang menganggap pergolakan ini 

adalah serangan kapitalisme global terhadap negara-negara berkembang – 
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termasuk Islam – melalui sistem ekonomi dan politik. Namun tidak banyak orang 

tahu di balik serangan fisik dan ekonomi itu yang sungguh-sungguh terjadi adalah 

serangan pemikiran atau Ghozwul Fikri. Termasuk perang melawan “terororisme” 

sebagaimana sangat digencarkan oleh Barat (Amerika Serikat). 

Istilah Ghozwul Fikri (perang pemikiran) sebenarnya hanyalah ekspresi 

kasar dari perbedaan pemikiran. Secara luas, perbedaan pemikiran yang terjadi 

antara dua atau lebih bangsa atau peradaban disebabkan oleh perbedaan cara 

memandang kehidupan (worldview). Itulah yang menyebabkan gesekan antar 

peradaban (clash of civilization) atau dapat disebut sebagai tabrakan persepsi 

(collision of consciousness). Pada tingkat individu, benturan itu mengakibatkan 

pergolakan pemikiran dalam diri seseorang. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat manusia terkotak-kotak menjadi 

bangsa-bangsa dan peradaban. Masing-masing memliki karakter yang berbeda. 

Yang menjadi masalah, perbedaan itu sengaja dipertemukan oleh Barat. Barat 

dengan dagangan demokratisasi dan kebebasan (liberalisme)-nya jelas tidak akan 

bertemu dengan nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, benturan peradaban seperti itu 

memang tak bisa dipungkiri. 

Dalam mata rantai kebudayaan Barat, gerakan misi agama selalu punya 

tugas ganda; pertama, menghancurkan peradaban lawan (baca: peradaban Islam). 

Kedua, membina kembali dalam bentuk peradaban barat, agar Muslim dapat 

berdiri pada budaya Barat yang akhirnya muncul menjadi generasi Muslim yang 

memusuhi agamanya sendiri.  
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Dalam komunitas pesantren Hidayatullah, strategi menghadapi perang 

pemikiran adalah dengan peningkatan kualitas individu Muslim, dan yang 

terutama adalah peningkatan keilmuan. Diperlukan cendekiawan Muslim yang 

menguasai khasanah pemikiran Islam di berbagi bidang secara apresiatif sekaligus 

menguasai pemikiran dan peradaban Barat, namun tetap menjadi seorang Muslim 

sejati yang tak terbaratkan dan tak mudah dibingungkan oleh gagasan buruk. Di 

era globalisasi dan hegemoni Barat, memahami pemikiran, peradaban dan 

kebijakan Barat terhadap Islam adalah keharusan, pandangan ini membantu kaum 

Muslimin untuk merenung dan merumuskan ulang jati diri dan posisinya terhadap 

barat. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Sistemik dan Ideologi Pendidikan  

Sebagaimana diketahui secara eksplisit hasil dokumentasi gerakan 

Hidayatullah (dalam bab IV halaman 68-72 ) bahwa peranan pendidikan pesantren 

Hidayatullah adalah dalam rangka pembentukan karakter Islam (syakshiyah 

Islamiyah). Peranan pendidikan ini untuk membina dan menyiapkan sumber daya 

manusia untuk mampu menegakan kalimat tauhid di muka bumi dengan 

terlaksananya syari’ah Islam oleh segenap kaum Muslimin dan akhirnya terwujud 

kekuatan ummat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Dan secara praksis 

dengan mengambil peran secara efektif dalam melaksanakan proses pembaharuan 

(tajdid) di bidang falsafah pemikiran Islam sebagai dasar bagi pembangunan 

peradaban Islami di masa depan. 

Dari tujuan pendidikan Islam dan gerakan ke-ormas-an tersebut, kita 

bisa membandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam 
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Undang –undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 2, “Pendidikan 

nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945”. Pasal 3, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 

yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Tentang nilai-nilai yang dijadikan prinsip dalam pendidikan Islam 

Pesantren Hidayatullah yakni ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan umat Islam, 

keseimbangan, dan rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil ‘Alamin), tidak jauh 

melenceng dari nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan pendidikan nasional yaitu 

nilai-nilai Pancasila dari keimanan kepada tuhan yang maha esa sampai keadilan 

sosial. 

Dari tujuan dan nilai-nilai yang dijadikan prinsip oleh sistem pendidikan 

Islam dan sistem pendidikan nasional tersebut, pada hakekatnya dengan 

menggunakan pendekatan substantif – bukan menggunakan pendekatan formal 

tekstual, substansi pendidikan Islam relevan dengan pendidikan nasional. Artinya 

selama Pancasila sebagai ideologi bangsa kita pahami secara utuh dan terbuka, 

dari keimanan kepada tuhan yang maha esa sampai keadilan sosial dijunjung 

tinggi sebagai pandangan hidup dan dasar pendidikan, maka secara substansif 

prinsip-prinsip pemdidikan nasional relevan dengan pendidikan Islam. 
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Relevansi substansi antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam 

terletak pada pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar 

pendidikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam (Tauhid), kedua, 

pandangan manusia sebagai makhluk jasmani-ruhani yang berpotensi untuk 

menjadi manusia bermartabat (makhluk yang mulia), ketiga, pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi (fitrah dan sumber daya manusia) menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti 

luhur (akhlak mulia), dan berbagai kemampuan untuk memikul tanggung jawab 

(sebagai Khalifatullah fil ardhi).  

Meskipun keduanya terjadi “ekuivalensi nilai” tapi dalam perspektif 

Universalitas, pendidikan Islam lebih universal karena tidak dibatasi negara dan 

bangsa, sedangkan ditinjau dari posisinya dalam konteks nasional konsep 

pendidikan Islam menjadi subsistem pendidikan nasional. Sebagai subsistem, 

pendidikan Islam berfungsi sebagai penunjang pendidikan nasional, sebaliknya 

pendidikan nasional sebagai sebuah sistem mengakses kepentingan pendidikan 

Islam. Bahkan khusus pendidikan agama dengan Undang-undang Sisdiknas 

kedudukannya secara yuridis semakin kuat.   

Tidak adanya kontradiksi nilai bahkan kedua sistem saling mendukung 

(compatible), ini merupakan konsepsi pengideologian pendidikan berdasarkan 

paradigma “ideologi terbuka”. Ini seharusnya menjadi pijakan dan konsistensi 

demokratisasi pendidikan saat ini, sehingga praksis pendidikan tidak ada benturan 

ideologi. Karena Islam sebagai Ideologi terbuka bersumber dari kitab suci Al-

Qur’an sedangkan Pancasila sebagai falsafah bangsa juga digali dari nilai-nilai 
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agama termasuk Islam. Dengan berlandaskan pada ideologi terbuka ini sehingga 

praksis pendidikan tidak ada kesan menjadi legitimasi kepentingan kelompok. 

Namun dalam tataran praksis pergulatan pemikiran kedua sistem 

pendidikan ini tak bisa dipungkiri telah mengalami distorsi perbenturan ideologi. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; pertama, implikasi adanya 

kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda atas republik ini telah menghancurkan 

filosofi dan jati diri bangsa. Secara historis kehidupan beragama di Indonesia 

cenderung mengalami akulturasi dan moderasi, namun imperialisme Belanda 

sengaja melakukan dikotomisasi antara sekolah-sekolah umum dengan sekolah 

Islam (pesantren). Kita tahu bahwa kolonialisme dan imperialisme juga membawa 

misi “sekularisasi” yang bersumber dari filsafat barat. Sedangkan antara filsafat 

peradaban Barat dengan nilai-nilai peradaban Islam memang berbeda dan tidak 

ada titik temu antara keduanya. Peradaban Barat bersumber dari liberalisme 

(rasio-akal manusia) sedangkan Peradaban Islam bersumber atas petunjuk wahyu 

tuhan. Praktek imperaialisme klasik Barat sampai imperaialisme modern sekarang 

inilah yang secara praksis sengaja membentur-benturkan ideologi yang berbeda. 

Sehingga antara Pancasila dan Islam juga secara historis menjadi distorsi 

pergulatan seputar pembentukan dasar negara. 

Kedua, ideologi Pancasila sebagai ideologi pendidikan nasional yang 

bersifat terbuka, namun dalam konteks ketatanegaraan menjadi ideologi politik. 

Pancasila dijadikan asas partai politik dan ormas, meski ini tidak salah namun 

ketika Pancasila menjadi ideologi kelompok maka penerjemahannya akan 

“tertutup” tidak netral lagi, hanya melegitimasi kelompok tertentu. Pengalaman 



 114

pendidikan Indonesia selama orde baru kita tabu berbicara ideologi kecuali 

ideologi Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara. Dampak dari itu 

adalah orientasi ideologis pendidikan Islam tergeser dari pengarusutamaan 

pendidikan, terjadi semacam anomali atau bahkan krisis identitas ideologis. 

Ketiga, kitab suci Al-Qur’an selain mengandung nilai-nilai 

universalisme yang mengarah pada nilai kemanusiaan dan perdamaian, juga 

mengandung ayat-ayat/petunjuk untuk mencegah kemungkaran dan kezaliman di 

muka bumi, dalam pendekatan hermeunetisme-liberal inilah dikenal dengan “teks-

teks perlawanan”. Apabila teks nilai kemanusiaan dan teks-teks perlawanan ini 

tidak diposisikan secara proporsional maka mengarah pada politisasi ajaran Islam. 

Sehingga muncul kesan politik Islam menjadi sektarian bahkan “sadis”. Sehingga 

berimplikasi pada marginalisasi pendidikan Islam. 

Oleh karenanya di era Reformasi, memikirkan ideologi pendidikan 

Islam tidak perlu dicurigai akan mengaburkan ideologi pendidikan nasional. 

Bahkan diharapkan terjadi “simbiosis mutualistis” antara keduanya sehingga 

dapat memperkuat pilar jati diri pendidikan nasional. Secara aksiologis dalam 

posisi ini pendidikan pesantren Hidayatullah mengambil peran secara efektif 

dalam melaksanakan proses pembaharuan (tajdid) di bidang falsafah pemikiran 

Islam sebagai dasar bagi pembangunan peradaban Islami di masa depan. Dengan 

agenda Tajdid falsafah Islam inilah Hidayatullah memposisikan Islam sebagai 

Ideologi terbuka (netral) lebih menekankan proses ijtihad  (pendekatan ilmiah) 

ketimbang ideologisasi politik. Maka wajar ormas Hidayatullah sebagai 

pengendali pesantren tidak melakukan kegiatan politik praktis, tapi dalam urusan 
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perang pemikiran (caunter opinion) Hidayatullah berusaha menggarapnya. 

Sebagai contoh; agenda tentang kampanye fatwa MUI tentang liberalisme, 

sekularisme dan pluralisme agama. 

 
4.2.2 Analisis Sosio-edukasi Pendidikan Pesantren Hidayatullah 

Adanya proses moderasi resiprokal antara struktur religio pendidikan 

pesantren dengan sistem pendidikan nasional di pesantren Hidayatullah Al-

Burhan dan lanskap pendidikan yang berparadigma gerakan sosial bisa dikatakan 

menerapkan “model purifikasi pendidikan”. Hal ini sesuai dengan teoretisasi 

model Islamisasi ilmu (dalam bab II hal. 50-51), dimana dalam Islamisasi 

pengetahuan berusaha menyelenggarakan pengudusan ilmu pengetahuan agar 

sesuai dengan nilai dan norma Islam. Model ini berasumsi bahwa dilihat dari 

dimensi normatif-teologis, doktrin Islam pada dasarnya mengajarkan pada 

umatnya secara kaffah/menyeluruh sebagai lawan dari berislam yang parsial. 

Berislam secara kaffah diyakini mampu mewadahi berbagai dimensi kehidupan 

muslim. Hal ini dengan penegasan Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2] : 208 yang 

berbunyi;  

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhannya (baca: Kaffah), dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” 

 
Dalam perspektif sosiologis sesuai dengan teoretisi pendidikan 

Gramscian tentang paradigma kesadaran kritis dengan subjek pendidikan yang 

dikenal dengan intelektual organik (bab II, hal: 23-24). Pendidikan berbasis 

gerakan sosial yang dikelola pesantren Hidayatullah bisa dikatakan merupakan 
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sparing partner pendidikan pemerintah, pendidikan semacam ini cenderung 

tumbuh subur di negara-negara berkembang yang dalam tahapan demokrasi 

menginjak pada tahap konsolidasi demokrasi, termasuk Indonesia. Peranan 

pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme gerakan 

sosial yang dibangun ormas-ormas yang ada.  

Dalam sebuah negara berkembang yang sedang merintis konsolidasi 

demokrasinya, di bidang pendidikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut; pertama, 

biaya pendidikan sekolah negeri mahal dan tidak jarang beberapa sekolah terjebak 

pada kapitalisme pendidikan. Kedua, sekolah-sekolah negeri terjebak pada 

komersialisasi pendidikan, kurang memprioritaskan aspek-aspek pelayanan. 

Ketiga, tenaga pendidikan cenderung mengalami disorientasi akibat krisis 

ekonomi dan etika profesinya semakin ditinggalkan. Ketiga kondisi tersebut, 

berasumsi kuat karena negara tidak memprioritaskan pembangunan bidang 

pendidikan. 

Dengan konstelasi politik pendidikan yang dialami negara seperti itu, 

ormas-ormas ataupun LSM berusaha mencari alternatif baru yakni berusaha 

menggugah masyarakat dengan memasarkan lembaga-lembaga pendidikannya 

dengan inovasi dan karakteristik masing-masing. Organisasi kemasyarakatan 

menganggap negara belum mampu memakmurkan dan menyejahterakan 

rakyatnya, apalagi mengelola pendidikan yang berkualitas. Komunitas intelektual 

organis inilah yang menurut Gramsci sebagai pengendali utama masyarakat sipil 

di dalam suatu negara. 
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Secara sosial politik komunitas pesantren Hidayatullah merupakan 

kelompok yang bertindak in concerto sebagai bagian dari “masyarakat sipil 

terorganisir” yang menekankan pada proses mobilitas kesadaran kritis, yaitu 

adanya mobilitas sejumlah besar orang yang suatu saat mengungkapkan apa yang 

dilihatnya sebagai klaim-klaim penantang dengan menentang kelompok elit, 

penguasa, atau kelompok lain dengan klaim-klaim tersebut melakukan kontrol 

sosial atas karakter penguasa yang sedang dihadapinya.  

Ormas Hidayatullah secara aksiologis merupakan organisasi volounter 

yang berusaha menjembatani semua komponen masyaraat Islam. Berusaha 

mengagregasi kepentingan bersama umat Islam. Dalam konteks ini Hidayatullah 

berada dalam dua posisi gerakan yaitu gerakan kontra hegemonik dan kontra 

diskursus. Dikatakan sebagai gerakan kontra hegemonik karena untuk mengukur 

sejauhmana hubungan dengan pembangunan negara setempat (baca; Indonesia). 

Sedangkan gerakan kontra diskursus untuk mengukur sejauhmana hubungan 

dengan diskursus modernisasi dan pembangunan, jadi skupnya lebih luas, bukan 

sebatas hubungan dengan negara setempat tapi menyangkut dinamika 

pembangunan internasional (baca; globalisasi).  

Secara praksis sosial, Hidayatullah menjadi bagian dari pembanguan 

nasional bukan tandingannya (gerakan oposan ataupun apatis). Indikasinya adalah 

pengembangan pendidikan pesantren Hidayatullah tidak menafikan sistem 

pendidikan nasional, masih berkompromi mempertimbangkan kebijakan-

kebijakan pendidikan pemerintah dengan mengintegrasikan dua sistem pendidikan 

yang berbeda – pendidikan umum dan pendidikan Islam. Adapun ketika muncul 
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ketidakcocokan tentang kebijakan yang dikeluarkan negara, itu hanya akan 

menjadi wacana kependidikan – pergulatan politik yang tak berujung, hanya 

menjadi ”bunga rampai” pendidikan nasional.  

Peluang adanya penetrasi gerakan, bahkan perlawanan politik ketika 

konten/muatan dan kebijakan pendidikan tidak populis bahkan represif, 

ketidakcocokan sistem pendidikan semakin terakumulasi sehingga pressure 

gerakan sosial tak bisa dibendung lagi oleh pemerintah. Fenomena ini bisa 

disaksikan dalam kasus pro-kontra proses legislasi UU Sisdiknas 2003 dan RUU 

anti-prornografi dan porno-aksi. Blow-Up media atas kasus-kasus ini luar biasa 

masif-nya dan akhirnya memungkinkan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan 

pemerintah mengikuti arus penetrasi gerakan Islam. 

Dari fenomena pergulatan epistemologis penddikan tersebut menyebar 

menjadi pressure sosial politik yang tak terbantahkan. Inilah apa yang dikatakan 

Mansour Fakih dalam pembahasan bab II hal. 22, sebagai kemunculan “teori 

produksi” dalam pendidikan. Yaitu sebuah cara-cara dimana individu maupun 

kelas menyatakan pengalamannya sendiri dan menentang atau melawan kekuatan 

ideologis dan materi yang menindas organisasi gerakan sosial dalam pelbagai 

latar. 

Persoalan tentang penentangan atau perlawanan kekuatan ideologis 

menjadi menarik, mengingat posisi Hidayatullah dalam hal manajemen dan 

supervisi pendidikan menjadi bagian dari pembangunan nasional. Seolah-olah 

terjadi ambivalensi gerakan – bagian dari pemerintah atau tandingannya. Yang 

jelas lepas dari persoalan ambivalensi atau tidak, secara sosial politik mekanisme 
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“kontrol sosial” yang diperankan Hidayatullah merupakan bagian dari jawaban 

untuk menagih janji kontrak sosial pemerintah, dan juga memang bagian dari 

pendekatan “teori politik mutlak” melalui diseminasi ideologis sistematika wahyu. 

Politik mutlak yang dimaksud adalah (yang termuat dalam bab II hal. 40) 

sebagaimana digambarkan Hasan Al-Bana (1928), apapun bentuk dan tujuan 

organisasi akan mengalami upaya penekanan politik (pressuure group) terhadap 

pemerintah, siapa pun latar belakang penguasa yang memerintah. Semata-mata 

untuk menaruh perhatian pada kepentingan umat secara keseluruhan, dalam atau 

luar negeri tanpa terikat sedikitpun oleh sistem politik. 

Signifikansi terbentuknya karakter kesadaran kritis di pesantren 

Hidaytullah Al-Burhan dapat terimplementasikan di masyarakat setelah santri 

lulus dan diterjunkan di lapangan masyarakat. Karena proses pendidikan dan 

pendadaran di pesantren merupakan tahap pengembangan dimensi esoterik dan 

pembekalan dasar-dasar intelektual. Dalam bahasa gramscian yang dipasarkan 

Mansour Fakih (2004) untuk menjadi Intelektual organik yang sebenarnya salah 

satunya adalah dengan internalisasi nilai-nilai agama secara mendalam dengan 

logika-logika keimanan (dalam Islam dikenal dengan logika Robbaniyah lawan 

dari logika kemanusiaan/Insaniyah) dan memahami dimensi keilmuan dengan 

modal dasar transendensi. 

Peran-peran intelektual organik hasil binaan pesantren Hidayatullah 

yang mengendalikan gerakan-gerakan volounteirisme  Islam Hidayatullah bukan 

sekedar perjuangan kelas buruh sebagaimana gerakan-gerakan kiri (marxist) yang 

menjauhkan diri dari nilai-nilai ketuhanan. Volounterisme Islam ditempatkan 
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dalam keluhuran misi kemanusiaan untuk membentuk masyarakat yang bertauhid 

(bertuhan/Rabbaniyah). Tetapi dikarenakan telah disadari bahwa misi 

menghegmonikan masyarakat bertauhid mengalami tantangan ideologis dari 

ideologi di luar Islam. Dengan ungkapan lain, karena pandangan hidup negara 

Indonesia (world view) sangat dilembagakan dan diinternalisasi secara luas, maka 

sangat sulit menemukan ruang intelektual dan moral mereka. Sedikitnya sosok 

intelektual yang moralis inilah yang dalam komunitas Hidayatullah biasa disebut 

sebagai martyr (ideolog), yang dalam kemampuan epistemologisnya senantiasa 

menjadi inspirasi dan pengendali gerakan. Kesadaran kriris yang dimiliki seorang 

martyr merupakan panggilan moral untuk melawan pemikiran-pemikiran yang 

tidak sejalan dengan hati nurani atau pun nilai-nilai agama. 

Jika dielaborasikan dengan pendekatan teori pendidikan Gramscian 

tentang perang posisi dan perang manuver, organisasi gerakan Islam 

(Volounterisme Islam) dalam hal perang posisi dan perang manuver menekankan 

pada strategi “retorika Islam”. Dimana retorika Islam ini juga dijadikan sebagai 

dasar-dasar ketrampilan sosial-kewarganegaraan di tengah-tengah masyarakat 

yang dikuasai oleh ideologi  sistem negara kebangsaan.  

 
4.2.3 Model Islamisasi, Strategi dan Ketrampilan Kewarganegaraan  

 
Model Islamisasi di Indonesia yakni adanya pembedaan pergerakan 

Islamisasi “model totalitas Islam” dan “Islamisasi nation state” sebagaimana 

dijelaskan Rahmad dan Zada dalam bab III hal. 46, menggambarkan dua kutub 

pergerakan Islam di Indonesia yang secara diametral pemikiran berbeda namun 

dalam tujuan akhirnya sama yakni upaya tegaknya nilai-nilai dasar Islam di semua 
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aspek kehidupan. Berdasarkan deskripsi tentang sumber ajaran, nilai-nilai dasar 

pendidikan yang diterapkan dan daya terima (legitimasi) terhadap ideologi 

pendidikan nasional (Pancasila, red), maka model Islamisasi pesantren 

Hidayatullah sudah jelas definitif dikategorikan sebagai “Islamisasi nation state”. 

Yakni Islamisasi lokalitas keindonesiaan, Islamisasi yang masih 

mempetimbangkan nation state, tidak melakukan Islamisasi politik global 

kekhalifahan. Dengan alasan; 

Pertama, secara ekspansif-praksis, terbentuknya Hidayatullah tidak 

mengadopsi secara rigid gerakan sosial timur-tengah. Merupakan gerakan lokal 

yang lahir dari inspirasi kemurnian intelektual Islam untuk menjawab kondisi 

masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam dan cenderung sekularistik 

dengan melakukan pembaharuan (tajdid) di bidang falsafah pemikiran Islam 

(epistemologis Islam) sebagai dasar bagi pembangunan peradaban Islami di masa 

depan.  

Kedua, dalam konteks hubungan sistemik negara, masih melakukan 

komunikasi politik karena mengikuti alur sistem pendidikan nasional untuk 

pengembangan sumber daya manusia. Tidak mewacanakan konsepsi negara Islam 

secara terang-terangan. Hanya saja yang diwacanakan adalah epistemologis 

perbandingan ideologis bukan konfrontasi ideologis. Jadi pergerakannya lebih 

menekankan pada tawaran pembaharuan (tajdid) di bidang falsafah pemikiran 

Islam. Secara praksis melakukukan counter legal  opinion  terhadap nilai-nilai 

ideologi yang telah ada atau melakukan pelurusan-pelurusan pemikiran Islam 

yang tidak sesuai dengan metodologi Islam. 
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Masih terkait dengan model Islamisasi tersebut, dilihat dari pendekatan 

isi/muatan/konten Islam telah diketegorikan kedalam Islamisasi eksklusif-

simbolik dan Islamisasi  inklusif-strategis. Dari kategorisasi ini pemikiran Islam 

Hidayatullah tidak sesuai untuk direlevansikan dengan dua kategori ini. Apalagi 

pendikotomian “eksklusif dan inklusif” untuk saat sekarang sudah terbantahkan 

dengan teori-teori Islamisme genre baru yakni dengan semakin meningkatnya 

secara signifikan partisipasi politik Islam di negara-negara berkembang.  

Tentang Islamisasi Inklusif-strategis secara logis memang tak bisa 

dibantah lagi, karena mengikuti alur logika kepentingan (interest), jika mereka 

secara politik berkuasa maka berpeluang bergerak kearah yang simbolik. 

sedangkan tentang “Islamisme Eksklusif-simbolik” yang dituduh anti demokrasi 

dan menjadi inspirasi gerakan fundamentalisme Islam saat ini tidak seluruhnya 

terbukti demikian. Asumsi ini dikuatkan lagi terutama menyikapi politik 

Internasional Amerika memerangi Terorisme (pasca peristiwa 11 September).  

Sehingga secara teks pemahaman agama, gerakan Fundamentalisme 

Islam yang semula para akademisi menganggap identik dengan analisis sejarah 

perlawanan atas protestanisme Kristen menjadi bias (absurd) – secara tidak 

langsung terbantahkan keidentikan tersebut. Fundamentalisme Islam yang terjadi 

dalam konteks kekinian lebih menaruh perhatian sangat besar pada analisis kelas 

sosial dan perjuangan kelas. Kehadiran kelompok Islamisme baru (seperti; Hizbut 

Tahrir, FPI, PKS, Hidayatullah dan majalah Sabili) di Indonesia dianggap 

mewakili genre baru gerakan keagamaan berparadigma analisis kelas yang 

memposisikan kewajiban ber-jihad dalam makna kontekstualnya yakni 
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perlawanan (budaya kritis/pressure) pada negara, pemberantasan tempat-tempat 

maksiat, dan aksi sosial sebagai amal sosial yang bernilai ibadah. Mereka tidak 

ingin dinilai sebagai gerakan keagamaan yang hanya mengunggulkan kekerasan 

semata, mereka terus-menerus mengkampanyekannya dalam pelbagai tulisan 

maupun pernyataan (petisi). Pelbagai gambaran tentang keidentikan mereka 

dengan kekerasan ditolak keras, sambil menyampaikan bahwa agama Islam lebih 

cinta damai dari pada kekerasan.  

Dahulu, pendapat bahwa ada hubungan antara Islam dan politik akan 

mengundang cemooh, kini semua itu terbuka untuk diusulkan dan bisa akan 

mendapat dukungan. Sebuah reaksi yang sudah lama disembunyikan kini bangkit 

kembali, yakni tegaknya pemerintahan Islami dengan menegakan syari’at Islam 

sebagai tiangnya. Mungkin keadaan ini tidak menyenangkan bagi sebagian orang, 

tapi inilah sebuah konsekuensi logis dari “demokrasi” yang harus melibatkan 

semua kalangan, siapa pun untuk terlibat di dalamnya. Termasuk pertarungan 

keras dan sering tidak etis, intrik antar pelbagai kekuatan politik besar. Dan dalam 

konteks ini radikalisasi politik yang dulu coba ditumpas penguasa Orde Baru, kini 

telah bangkit menggeliat berkembang biak (seolah) bersemai di semua tempat. 

Jadi analisis teks agama tentang Eksluisfif-simbolik dan Inklusifif-

simbolik tidak signifikan menjadi “pemantik” terjadinya gerakan kolektif, itu 

hanya kultur individual memahami teks agama. Dari deskripsi asumsi ini penulis 

menilai lebih tepat mengelompokan Hidayatullah dengan ketegori baru yakni 

“fundamental-profetik” (baca: fundamental tanpa isme). Pemahaman agama yang 

fundamental disini dalam makna yang netral yakni “fundamental lawan kata dari 
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parsial” atau identik dengan “prinsipil lawan dari sekunder/tambahan/cadangan”. 

Yaitu, jika pemahaman teks agama baik teks yang sifatnya empirik maupun yang 

alegoris (majazy) merupakan pendapat mendasar berarti itu mempunyai landasan 

argumen. Jadi pemahaman agama yang fundamental juga memberi pengertian 

dasar atau pokok atau pangkal. Sedangkan profetik dimaknai sebagaimana 

menurut Kuntowijoyo (2001) dalam bab II hal 44, sebuah acuan/metodologi 

dalam mengarahkan perubahan masyarakat, yakni humanisasi, liberasi, dan 

transendensi. 

Dengan pemahaman yang fundamental-profetik, maka mengarah pada 

pemikiran dan implementasi kemodernan Islam yang sebenarnya. Moderasi Islam 

dalam pengertian Islam mencerminkan karakter dan jati diri keberagamaan baik 

dalam pemikiran maupun dalam kehidupan membentuk warna peradaban pada 

tiap nilai, idealisme, kriteria, dasar-dasar serta simbol-simbol. Oleh karena itu 

sikap moderasi Islam bagi metode berislam dan peradabannya dapat dikatakan 

sebagai sudut pandangnya yang otentik. Jadi kesan dan anggapan dari luar 

kelompoknya tentang pemahaman Islam skriptual, leterlek, telah tereduksi oleh 

aksi-aksi sosial yang nyata di lapangan.  

Gambaran fenomena pereduksian pemahaman Islam skriptual, dan 

leterlek dapat kita lihat aktualisasi kelompok Islamisme masing-masing Sebagai 

contoh penilaian, kenapa PKS ketika di parlemen dihadapkan oleh pro-kontra 

mengembalikan keutuhan piagam Jakarta, tapi mereka justru tidak menyetui. PKS 

lebih mengusulkan Piagam Madinah. Tentang Kelompok ormas Hidayatullah, 

berdasarkan pemberitaan majalah-majalah asing (TIME) pesantren Hidayatullah 
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telah dicurigai masuk kategori (di-Blacklist) sebagai penyebar 

radikalisme/terorisme, namun bersamaan dengan saat itu justru dipercaya 

pemerintah RI dan LSM untuk membantu meringankan masalah pengangguran 

dan kemiskinan (Abdul Manan, dalam seminar FORPIS, 10 Agustus 2005).  

Dengan metodologi pemikiran Islamisasi“fundamental-profetik, maka 

adanya sistem pendidikan integral khususnya kointegrasi pendidikan 

kewarganegaraan dengan paham keagamaan menjadi spirit ormas Hidayatullah 

untuk selalu berperan sebagai kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan pemerintah.   

Islamisasi“fundamental-profetik” secara lebih global menjadikan ormas 

Hidayatullah mengarah pada tipe gerakan Idealistik (Islam cita-cita) 

kecenderungan sebagai kekuatan penggerak (driving force) dari seluruh gerakan 

Islam, baik itu politik, sosial, maupun kultural. Ini terlihat dengan manajeman 

pesantren yang cenderung membuka peluang perekrutan santri dari beberapa 

gerakan-gerakan Islam yang berbeda pemikiran dan mazhab agama untuk 

berkomunikasi dan beraktualisasi bersama. 

Sebagaimana ditelaah dalam bab II hal. 41 tentang strategi gerakan 

Islam menurut Kuntowijoyo (2001) yakni strategi struktural, kultural dan 

mobilitas sosial. Berdasarkan tiga strategi tersebut, Hidayatullah dapat dimasukan 

sebagai kelompok yang menggunakan strategi perjuangan kultural, dengan alasan 

Hidayatullah dalam rangka mencapai tujuan organisasi memfokuskan pada 

pendidikan sebagai sarana pembaharuan (tajdid) di bidang falsafah pemikiran 

Islam (epistemologi Islam), pendidikan formal-modern yang ada di pesantren 

untuk keperluan jangka panjang sedangkan seminar-seminar epistemologi Islam 
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untuk keperluan jangka pendek yakni counter opini atas penyimpangan-

penyimpangan metodologi Islam.  

Jika dikombinasikan dengan pembagian kelompok sosial berdasarkan 

tradisi dan modernitas, penulis memasukan gerakan sosial Hidayatullah sebagai 

kelompok oramas “modern-kultural”, modern karena mencoba merasionalisasi 

dan menyesuaikan simbol-simbol kelas modern-industrial dalam semangat 

pemikirannnya, sedangkan kultural sebagai strategi dakwahnya. 

Dalam analisa sosial, kelompok modern sering kali identik dengan 

masyarakat industrial, kelompok ekonomi menengah dan birokrasi, dan yang 

lainnya yang pada dasarnya sarat dengan kemakmuran/elitis dan sejahtera dari sisi 

ekonomi maupun dalam masalah sosial politik.  

Temuan penelitian ini tentunya semakin menarik untuk dicermati 

mengingat Hidayatullah yang menganut paham pemurnian Islam modern. Tapi 

dilihat dari segmentasi massa dan komunitas sosial menunjukan gejala yang 

berbeda dengan identitas modernis. Sebagian besar pengikut Hidayatullah berasal 

dari kalangan masyarakat bawah, seperti pedagang, guru ngaji, santri, buruh,  dan 

pengangguran, sehingga kesulitan ekonomi merupakan hal yang mudah dijumpai. 

Bahkan secara rekrutmen massa melalui penampungan anak-anak yatim dan 

pemakmuran orang-orang miskin. 

Pemikiran sosial modern-kultural tersebut dalam praksis pendidikan jika  

di kaitkan dengan ketrampilan dan kepiawaian hidup bernegara erat kaitannya 

dengan konsep retorika Islam dalam bernegara. Retorika Islam dapat diartikan 

sebagai metode seruan (dakwah) dan komunikasi yang diikuti dengan interaksi 
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mendalam dan kontinyu kepada masyarakat untuk merubah nilai-nilai sosial yang 

buruk menjadi nilai-nilai sosial yang dilandasi dengan keimanan beragama. Dan 

retorika Islam ini akan terbangun dalam diri santri, jika dan hanya jika santri 

melakukan pelatihan dan memotivasi diri untuk mencapai kecerdasan sosial. 

Berikut ini hubungan kesesuaian retorika Islam dengan gerakan 

pendidikan Hidayatullah.  

Konsepsi Retorika Islam dan Kesesuaiannya (compatibility) dengan 
Pendidikan dan Gerakan Sosial Hidayatullah 

NO PRINSIP DASAR RETORIKA ISLAM KOMPATIBILITAS DAN 
INDIKATOR DISEMINASI GERAKAN 

1 Retorika Islam harus dimaknai secara 
mendalam  

Setiap orang yang datang ke lingkungan 
Hidayatullah hanya sibuk membicarakan 
masalah dakwah dan keilmuan. (catata 
akhi pekan Adian Husaini, Mei 2005) 

2 Berbicara kepada masyarakat sesuai 
dengan taraf pengetahuan meraka  

Karakter aktivis dan santri Hidayatullah 
menekankan pada konsep problem 
solveing  artinya tidak “menggurui” dalam 
mengajak kepada kebaikan dan terbuka 
untuk berdialog. 

3 Menentukan tema, tempat, dan waktu, 
memperhatikan tingkat usia, budaya, 
dan strata sosial pendengar  

Di seluruh wilayah gerakan, sekolah-
sekolah Hidayatullah menerapkan model 
sekolah integral dan kajian kontemporer 
sosial politiknya merefleksikan keutuhan 
ayat-ayat Al-Qur’an. (Abdul Manan, 
dalam seminar FORPIS di Jakarta pada 
tanggal 10/08/2005) 

4 Memperhatikan tuntutan situasi dalam 
menentukan isi/tema retorika Islam 

DPP Hidayatullah menjelang Munas II 
(bulan April 2005) di Jakarta memberi 
Usulan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk 
menerapkan kebijakan “sanksi hukuman 
mati” bagi tindak korupsi di Indonesia 
(Republika, 12 Mei 2005) 

5 Retorika Islam hendaknya jelas, 
menarik dan mencerahkan  

Kecenderungan adanya perubahan pola 
pikir dan sikap para santri selama satu 
tahun dibina di pesantren. (diskusi 
dengan beberapa santri) 

6 Retorika Islam harus menjelaskan 
perbedaan antara Islam sebagai 
sebuah akidah, syari’ah, dan akhlak di 
satu sisi dan realitas kaum muslimin di 
sisi lain.  

Misi Hidayatullah Mewujudkan 
masyarakat Qurani yang terbebas dari 
pemikiran, paham, sikap, dan perilaku 
mempersekutukan Allah (syirik). (PDO 
Hidayatullah). 

7 Retorika Islam menegaskan unsur 
kekinian (kontemporer) dan 
perubahan-perubahan yang terjadi di 
dunia global.  

Majalah dan Website Hidayatullah telah 
diakui oramas-ormas Islam Indonesia 
menjadi grand media untuk melawan 
arus globalisme, sekularisasi, dan 
liberalisasi di Indonesia. 
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8 Hendaknya yang menyampaikan 
retorika Islam hanya orang-orang yang 
memiliki kapabilitas untuk itu, baik 
secara syar’iat, sosial, mental, maupun 
bahasa. 

Sayarat kelulusan (sertifikasi) siswa 
tingkat SMA adalah +  5 tahun, karena 3 
tahun sebagai pendidikan formal dan 2 
tahun sebagai pematangan hidup 
bermasyarakat. 

9 Harus ada koordinasi antara orang-
orang yang menjalankan Retorika 
Islam 

Mulai ada tokoh-tokoh berlatar belakang 
Hidayatullah masuk parlemen, selain itu 
Peranan Hidayatullah Semarang dalam 
menyeru kepada kebajikan demi keadilan 
telah dijalankan bersama-sama lembaga 
keislaman baik milik pemerintah maupun 
LSM 

10 Harus dihindari kekerasan dan 
fanatisme dalam memaparkan ajaran-
ajaran Islam  

Pesantren Hidayatulah Al-Burhan 
Semarang di bawah naungan ormas 
Hidayatulah menjadi pusat bertemunya 
beragam latar belakang basis Islamisme 
baik yang tradsionalis ataupun modernis. 

Sumber : 
Dr. Lathifah Khaddar, “ketika Barat memfitnah Islam”, sebagaimana dikutip juga oleh 
Adian Husaini dalam beberapa artikelnya tentang telaah orientalisme (Jakarta, Gema 
Insani, hal: 213-216) dengan beberapa penambahan hasil wawancara. 
 
 
4.2.4   Relevansi Kointegrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan Paham 

Keagamaan  
 
Pendidikan moral yang ditunjukan dalam kehidupan pesantren 

Hidayatullah yang menekankan adanya keyakinan bahwa kekuatan spiritual akan 

menolong dan melakukan pengawasan terhadap perilaku baik-buruk para santri 

telah terbukti membentuk karakter yang baik. Dalam setiap pembelajaran 

menampilkan performansi kesantunan antara guru dan murid.  

Batasan sembilan kompetensi karakter yang harus dimiliki para santri 

secara substansil menjadi pendukung pembangunan mentalitas generasi muda. Hal 

ini secara universal juga sesuai (compatible) dan telah memenuhi pra syarat (pre-

requisite) bagi terciptanya masyarakat madani. Sebagaimana tertulis dalam 

“Nortwest Ordinance enacted in 1787 yang menyatakan bahwa: 

“religion, morality, and knowledge being necessary to good government and 

the happines of mankind, schools and the means of education shall forever be 

encouraged” (agama, moral, dan sains sangat tepat untuk membentuk 
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pemerintahan yang baik dan kebahagiaan umat manusia, sekolah dan segala 

hal tentang pendidikan akan dibutuhkan untuk selamanya. 

Pendidikan moral adalah suatu kesepakatan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengarahkan generasi muda  atas 

nilai-nilai (values) dan kebajikan (virtues) yang akan membentuknya menjadi 

manusia yang baik (good people). Tujuan lainnya adalah membentuk kapasitas 

intelektual (intellectual resources) pada generasi muda yang memungkinkannya 

untuk membuat keputusan bertanggungjawab (informed and responsible 

judgement) atas hal atau permasalahan rumit yang dihadapinya dalam kehidupan. 

Selain pendidikan moral, internalisasi sistematika wahyu yang diterapkan 

di pesantren Hidayatullah Al-Burhan juga menggambarkan adanya substansi 

pendidikan karakter. Dalam kaidah sistematika wahyu, pendidikan karakter dapat 

dikatakan sebagai pendidikan yang berlandaskan atas moral absolute, bukan moral 

reasoning dan values clarification yang diajarkan dalam pendidikan di Amerika. 

Karena sesungguhnya terdapat nilai moral universal yang bersifat absolut (bukan 

bersifat relatif) yang bersumber dari Islam.   

Internalisasi sistematika wahyu dalam pendidikan karakter dapat dikatakan 

merupakan “desiring the good” atau keinginan untuk berbuat kebaikan. Dengan 

demikian harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good” (moral 

knowing), tetapi juga “desiring the good”  atau “loving the good” (moral feeling) 

dan “acting the good” (moral action).  Tanpa itu semua santri akan sama seperti 

robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham. 

Tentang muatan-muatan pendidikan yang diarahkan para santri untuk 

dapat “memproyeksikan ideologi” dalam setiap kajian keislaman merupakan 
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tuntutan proses tajdid (pembaharuan) falsafah pemikiran Islam, karena proses 

pembaharuan Islam sangat inhern dengan mekanisme perkembangan ideologi 

dunia. Intinya adalah adanya pola pembandingan idologi untuk dijadikan pilihan-

pilihan ideal. Karena ideologi dapat dimengerti sebagai gagasan manusia yang 

tersistematika dengan rapi berkenaan dengan pandangan-pandangan dasar 

kemanusiaan, nilai-nilai dan moralitas, masa depan yang diinginkan, serta pola-

pola baku untuk mentransformasikan masyarakat. Karena itu, dalam konsepsi 

sistematika wahyu agama Islam tidak bisa disebut sebagai ideologi. Tapi Islam 

juga memuat apa yang dapat diketengahkan ideologi. Karena ajaran Islam juga 

memuat pandangan-pandangan mendasar yang menjadi orientasi dasar manusia. 

Juga memuat nilai-nilai dan moralitas, masa depan dan paradigma transformasi 

sosial yang baku. 

Jadi pandangan tentang proyeksi ideologi dalam pesantren Hidayatullah 

merupakan bagian dari proses kesertaan berdemokrasi di Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan prediksi futurolog  Fitrof Chapra (1999) tentang tahapan terjadinya neo-

spiritualisme dan kebangkitan agama. Proyeksi ideologi inilah yang dapat menjadi 

pintu masuk untuk kebangkitan agama untuk menembus ruang publik termasuk 

urusan negara. Hanya saja dalam pandangan Hidayatullah, capaian itu saat ini 

belum bisa masif untuk menghegemonikan universalisme Islam dalam negara, 

karena secara fenomenologis justru sekularisme yang semakin menunjukan 

puncak kejayaannya. 

Yang menarik tentang adanya proyeksi ideologi ini adalah bahwa ormas 

Hidayatullah sebagai pengendali ideologi kependidikan berusaha menghindari 
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gerakannya dari kepentingan politik prakstis, meski banyak tarikan-tarikan politik 

dari parpol Islam tertentu. Jadi terdapat proteksi ideologi, sehingga ideologi yang 

dijalankan tidak terjebak pada kekuasaan saja. Dan peranan pendidikan tetap 

berorientasi bagi kelestarian umat manusia, bangsa, lingkungan alam dan sosial 

yang penuh kearifan. Dalam posisi ini sesuai dengan pemikiran Bryan (1984) 

bahwa para tokoh ulama yang mendidik para santri dikategorikan sebagai seorang 

”faqih” yaitu ulama-ulama yang ada di luar pemerintahan, ia bebas dan tidak 

terikat dalam memberikan kritik dan saran terhadap negara. Mereka bebas 

memiliki pemikiran yang berbeda terkait dengan esensi dalam kenegaraan. 

Pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang nasionalisme, Hukum dan 

HAM. sistem kekuasaan dan politik, demokrasi dan konstitusi negara, dan 

globalisasi yang menjadi esensi negara menggambarkan adanya reserve pemikiran 

dalam tradisi pesantren. Jadi pemikiran-pemikiran yang berasal dari filsafat barat 

tidak mungkin bisa sepenuhnya diterima di dunia pesantren. Dalam konteks 

purifikasi pendidikan sesuai dengan kaidah “Al-Muhafadzah Bil Qodimushholih 

Wal adzku Bil Jadidul Ashlah” (memelihara kebaikan di masa lalu dan mengambil 

kebaikan yang baru). 

Mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan ke mata pelajaran 

keislaman di pesantren dapat mendukung tumbuhnya “budaya politik 

kewarganegaraan” seperti halnya pemikiran Almond Verba (1984), karena dalam 

dunia pesantren cenderung ditemukan pergulatan pemikiran agama dan negara, 

dan pergulatan pemikiran itu dilandasi dengan pendekatan ilmiah. Dalam 

formalisasi pendidikan kewaraganegaraan, informasi tentang signifikansi 
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keloyalan terhadap sistem politik (negara) diimbangi dengan signifikansi 

pentingnya konsistensi ideologis nilai-nilai Islam. Mengenai pilahan-pilahan 

terhadap kecocokan sistem politik dan partisipasinya diserahkan kepada masing-

masing santri ketika terjun di masyarakat. Kelemahan pola pembelajaran ini 

adalah, ketika materi pembelajaran disampaikan secara provokatif maka 

berimplikasi pada budaya primordialisme, nilai-nilai Universalisme bisa tereduksi. 

 
 
4.2.5 Implikasi Proyeksi Ideologis Terhadap Loyatitas Kenegaraan 

Meski dalam konteks sistemik, pendidikan Islam hanya menjadi sub-

sistem pendidikan nasdional. Namun daya terima (legitimasi) terhadap ideologi 

pendidikan nasional (Pancasila) masih terkesan apatis. Apatisme terhadap 

Pancasila terutama dengan kebijakan formalisasi pendidikan kewarganegaraan 

(PKn) di sekolah-sekolah, bukan karena sedikitnya wawasan tentang kenegaraan 

atau “kebodohan” kumunal pesantren, tapi karena signifikansi dari pada adanya 

proyeksi ideologis Islam. Hal ini karena kayakinan dan referensial bahwa Islam 

bukan hanya sekedar rirual, namun mendasari semua kehidupan publik telah 

menjadi pandangan hidup (worldview) yang kuat pula.  

Dengan adanya kointegrasi pendidikan kewarganegaraan dengan paham 

keagamaan yang disertai dengan proyeksi Ideologis Islam di Pesantren, maka 

berimplikasi pada terjadinya dialektika “loyalitas”, “anti-loyalitas” dan 

“kompromi” berkewarganegaraan baik dalam aras pemikiran ataupun sikap dan 

tindakan berbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara jika mengikuti 

alur logika konstitutif berdemokrasi khususnya demokrasi Pancasila, maka 
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konsepsi loyalitas terhadap negara antara pemikiran, sikap dan tindakan warga 

negara harus linier (loyal lahir dan batin).  

Dialektika ideologis Ini semakin menarik, mengingat Pendidikan 

pesantren Hidayatullah jika dipotret dari segi proyeksi ideologis dan proses 

pembaharuan (tajdid) falsafah pemikiran Islam maka keberadaan pendidikan 

pesantren Hidayatullah cenderung mengarah hegemonitas ideologisasi Islam dan 

belum bisa sepenuhnya menerima secara mutlak ideologisasi Pancasila karena 

faktor sejarah. Dominannya ideologisasi keislaman terimplementasi dalam 

pressure sosial-politik kepada pemerintah melalui media-media massa dan 

konsolidasi gerakan bersama ormas lain. Sementara secara sistemik, manajemen 

pendidikan Islam Hidayatullah sebagai bagian dari pada proses pendidikan 

nasional dengan pembinaan/koordinatif di bawah Departemen Agama dan Dinas 

Pendidikan. 

Oleh karenanya dalam perspektif tersebut peranan pendidikan 

Hidayatullah meskipun secara substansif membenarkan Pancasila sebagai ideologi 

terbuka, namun dalam aras epistemologis dan aksiologis pemikiran cenderung 

berbeda dengan pengarusutamaan demokrasi Pancasila. Kebijakan kurikulum 

nasional melakukan formalisasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 

(PPKn) di sekolah-sekolah dalam pandangan Hidayatullah tidak memberikan 

signifikansi keloyalan atau ketidakloyalan berwarganegara di kalangan komunitas 

pesantren Hidayatullah. 

Dengan demikian secara praksis, loyalitas lahir dan batin (imperatif 

kategoris) terhadap negara belum sepenuhnya terbangun. Secara lahiriyah 
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tentunya sudah menunjukan keloyalan karena menjadi mitra pembangunan 

pemerintah – adanya take and gave dalam pendidikan. Hal ini bisa dimaklumi, 

ketika loyalitas secara lahir dan batin terhadap negara sepenuhnya mutlak 

diberikan tanpa resrve kepada negara, maka  konsistensi ideologisasi Islam 

menjadi tercerabut. Dan ini sesuatu yang mustahil bagi gerakan semacam 

Hidayatullah.  

Secara pressure sosial-politik juga bisa dipahami, karena dalam 

pandangan minstream Islamisme, jika di dunia ini ada pemerintahan yang bukan 

didasarkan atas prinsip-prinsip Islam, hal itu jelas merupakan bentuk kezaliman 

dan perampasan hak-hak orang beriman. Dalam perspektif sosial-politik pun, 

kecenderungan-kecenderungan kekuasaan selalu menjadi ajang pertikaian, karena 

banyaknya kepentingan. Karena itu ‘kekuasaan atau kekhalifahan secara 

institusional harus mengabdi kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepada-

Nya”. Sudah barang tentu model “peribadatan konstitusional” ialah dengan 

menciptakan sistem dan aturan yang memungkinkan setiap manusia berpartisipasi 

dalam kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dengan sistem dan aturan yang 

demikian itu maka jika ada kebijakan yang cenderung mementingkan suatu 

kelompok atau merugikan umat dengan segera dapat dicegah.  

Jadi dalam konteks pergerakan mengislamkan masyarakat dalam negara, 

maka peluang adanya perbedaan bahkan penolakan terhadap ideologi negara tidak 

bisa dihindari. Dalam hal pendidikan pesantren Hidayatullah maka bisa dikatakan 

mengikuti teori kenegaraan Al-Mawardi dalam Abu Ridha (2004) yaitu “teori 

keseimbangan negara”, dengan alasan pemutlakan loyalitas dalam bernegara tidak 
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ditujukan kepada ideologi negara tapi kepada agama yang diikuti. Persepsi 

gerakan Hidayatulllah ini sebagaimana juga tergambarkan dalam teori negara 

menurut Al-Mawardi, bahwa yang menyebabkan situasi negara menjadi baik 

hingga kondisi dan urusannya teratur maka agama harus diikuti secara konsisten 

dan menjadi spirit pembangunan meskipun tidak menjadi ideologi negara. 

Kondisi ini seakan-akan “mendua” dalam hal loyalitas kenegaraan 

memang terkesan nampak, tapi inilah sebuah konsekuensi demokrasi. Bahwa 

perbedaan pendapat menjadi variabel penting sepanjang tidak diikuti konfrontasi 

fisik terhadap negara (pemberontakan,red). Bahkan ini telah dijamin oleh negara 

ataupun dunia Internasional sebagai bagian dari dinamika hak asasi manusia. 

Jadi kaidah loyalitas yang diterapkan gerakan Hidayatullah dalam 

mengendalikan pendidikan adalah bersumber dari inspirasi gerakan nubuwah, 

“selama pemerintahan dipimpin orang yang se-iman dan masih mengayomi umat 

Islam, maka wajib diikuti. Dan persepsi pemerintah Indonesia selama era 

Reformasi, tidak menjadikan fenomena “mendua” –nya loyalitas gerakan-gerakan 

Islam sebagai problem yang serius. Secara resmi presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono pernah mengatakan “merasa yakin bahwa ormas-ormas Islam yang 

ada di Indonesia mampu memberikan pencerahan terhadap citra Islam di mata 

Internasional. Apalagi menurut presiden ormas-ormas Islam Indonesia merupakan 

organisasi-organisasi kaum modernis yang selalu berpikir universal. 

Dinamika hubungan pendidikan pesantren Hidayatullah dengan negara 

sejalan dengan pemikiran JB. Sudarmanto tentang hubungan antara agama dan 

ideologi. Yaitu ketika antara pihak penanggung jawab ideologi negara dan 
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pemimpin atau penganut agama tertentu saling memahami peran-peran dan 

fungsinya, maka semakin mununjukan terwujudnya harmonisasi pembangunan. 

Agama telah mendapatkan fungsi primernya, sebagaimana pandangan Weber 

yakni membenarkan pola hidup dan situasi dunia.  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan deskripsi pembahasan, dapat disimpulkan 

pokok-pokok pikiran dan kondisi empiris tentang eksistensi pendidikan pesantren 

Hidayatullah di Semarang, sebagai berikut;  

Pertama, dalam kaitannya dengan dinamika gerakan-gerakan Islamisme 

di Indonesia, Pendidikan di pesantren Hidayatullah Al-Burhan Semarang 

ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan mekanisme gerakan sosial yang 

dibangun ormas-ormas yang ada, khususnya ormas Hidayatullah. Pemikiran 

gerakan-gerakan Islamisme Indonesia menjadi investasi keilmuan dan modal 

untuk retorika Islam dalam bernegara. Penempatan pendidikan sebagai bagian dari 

keseluruhan mekanisme gerakan sosial menuntut manajemen sekolah untuk 

menerapkan Islamisasi sains melalui model purifikasi. Yaitu  Islamisasi 

pengetahuan, dengan berusaha menyelenggarakan pengudusan ilmu pengetahuan 

agar sesuai dengan nilai dan norma Islam. Menuntut keterlibatan gerakan sosial 

Islam secara “take and gave”. Kelompok gerakan-gerakan Islam mentransmisikan 

pemikiran Islam (epistemologi gerakan Islam) dan sebagai sumber informasi 

eksternal, sedangkan institusi pendidikan Hidayatullah menjadi subyek untuk 

pembekalan dan perekrutan gerakan Islam.  

Kedua, Dalam perspektif sosiologis dan paradigma ber-

kewarganegaraan, Komunitas Pesantren Hidayatullah Al-Burhan Semarang 

menjadi bagian dari proses pembangunan. Sikap oposan, kompromi dan loyalitas 
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diposisikan atas dasar kontrol sosial yang benar dan proporsional. Secara praksis 

melakukan tawaran-tawaran pembaruan pemikiran Islam. Segala bentuk 

pembangunan pemerintah senantiasa dicermati dengan nilai-nilai ketuhanan 

(transendensi) dan syari’ah.  

Ketiga, dalam perspektif teologis doktriner, kependidikan Pesantren 

Hidayatullah Al-Burhan Semarang merupakan pendidikan berbasis gerakan sosial 

Islam yang menekankan pada pemurnian agama. Dengan pendekatan Islamisasi 

fundamental-profetik mengantarkan langkah Hidayatullah menjadi tipe gerakan 

idealis (Islam cita-cita), kecenderungan sebagai kekuatan penggerak (driving 

force) dari seluruh gerakan Islam, baik itu politik, sosial, maupun kultural.  

Pola transformasi sosial yang dimiliki pesantren Hidayatullah Semarang 

dalam konteks pengembangan karakter kewarganegaraan dibangun atas empat 

pilar utama, yaitu melalui pencerahan kader, pengembangan dimensi esoterik, 

transformasi intelektual, dan peneguhan diri. Keempat pilar tersebut menjadi inti 

kekuatan untuk membentuk kecerdasan sosial yang membebaskan.  

Kointegrasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan paham keagamaan di 

pesantren Hidayatullah AL-Burhan memiliki relevansi demokratisasi yaitu 

mendukung tumbuhnya budaya politik kewarganegaraan. Karena dalam dunia 

pesantren cenderung ditemukan pergulatan pemikiran agama dan negara, dan 

pergulatan pemikiran itu dilandasi dengan pendekatan ilmiah. Dalam formalisasi 

pendidikan kewaraganegaraan, informasi tentang signifikansi keloyalan terhadap 

sistem politik (negara) diimbangi dengan signifikansi pentingnya konsistensi 

ideologis nilai-nilai Islam. Mengenai respon dan pilahan-pilahan terhadap 
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kecocokan sistem politik dan partisipasinya diserahkan kepada masing-masing 

santri ketika terjun di masyarakat. Kelemahan pola pembelajaran ini adalah, 

ketika materi pembelajaran disampaikan secara provokatif maka berimplikasi 

pada budaya primordialisme, nilai-nilai universalisme bisa tereduksi 

Dengan adanya kointegrasi pendidikan kewarganegaraan dengan paham 

keagamaan yang disertai dengan proyeksi Ideologis Islam di Pesantren, maka 

berimplikasi pada terjadinya dialektika “loyalitas”, “anti-loyalitas” dan 

“kompromi” berkewarganegaraan baik dalam aras pemikiran ataupun sikap dan 

tindakan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Proyeksi ideologis dan proses pembaharuan (tajdid) falsafah pemikiran 

Islam dalam pendidikan pesantren Hidayatullah cenderung mengarah hegemonitas 

ideologisasi Islam dan belum bisa sepenuhnya menerima secara mutlak 

ideologisasi Pancasila karena faktor sejarah (politisasi atas Pancasila). Formalisasi 

pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) tidak memberikan signifikansi 

keloyalan atau ketidakloyalan berwarganegara di kalangan komunitas pesantren 

Hidayatullah. Karena pembentukan karakter/mentalitas keloyalan dan penanaman 

moral santri lebih signifikan sepenuhnya merupakan bagian dari praktek-praktek 

transformasi sosial kepesantrenan dengan amalan-amalan Islami dan motivasi 

kecerdasan sosial. 

Konsepsi loyalitas dan anti loyalitas terhadap negara dalam komunitas 

Pesantren Hidayatullah merupakan derivasi dari pada paradigma gerakan 

kenabian (nubuwah). Yaitu bahwa pemutlakan loyalitas dalam bernegara tidak 
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ditujukan kepada ideologi negara tapi kepada agama yang diikuti – jadi agama 

secara asasi menjadi ideologi terbuka sekaligus ideologi tertutup.  

Paradigma loyalitas dan ideologisasi Islam yang demikian itulah yang 

menyebabkan Komunitas pesantren Hidayatullah tidak melakukan kegiatan politik 

praktis, apalagi mendirikan partai politik, tapi juga berusaha untuk tidak bersikap 

apatis dengan politik. Lebih prospektif berperan dalam gerakan kultural. Sehingga 

paradigma ideologisasi Islam yang sebenarnya (sebagai ideologi terbuka sekaligus 

menjadi ideologi tertutup) tidak menimbulkan resistensi dan merugikan umat 

secara keseluruhan dan negara. Fenomena ideologisasi ini jika dilihat dari sisi 

politik an sich,  maka akan berdampak konflik yang menajam antara agama dan 

negara. Maka untuk mengeliminasi hal itu, antara pihak penanggung jawab 

ideologi negara dan pemimpin atau penganut agama tertentu saling memahami 

peran-peran dan fungsinya, sehingga mengarah terwujudnya harmonisasi 

pembangunan.  

 
5.2 Saran  

Dengan berbagai keunggulan prestasinya dan menghadapi realitas 

politik pembangunan , kini Hidayatullah berada di simpang jalan. Di tengah arus 

besar sekularisasi dan liberalisasi dalam berbagai bidang, Hidayatullah 

menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tarikan-tarikan politik begitu besar 

ingin menyeret Hidayatullah ke dalam kutub-kutub politik yang ada. Berpolitik 

tentulah tidak dilarang, bahkan politik adalah salah satu aktivitas penting dalam 

misi Islam. Tetapi, Hidayatullah mestinya paham, jenis politik seperti apa yang 

harusnya diterjuni oleh Hidayatullah.  
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Hidayatullah tidak perlu silau dengan jumlah massa. Tidak  perlu 

tergesa-gesa dan terjebak dalam aktivitas politik sesaat,  dengan melakukan aksi 

dukung mendukung calon-calon presiden, menteri, atau walikota tertentu. 

Segenap potensi Hidayatullah harus berhimpun, bersatu, dan bahu-membahu, 

dalam rangka memabantu pembangunan moral bangsa sehingga mempercepat 

terwujud pemerintahan Indonesia yang benar-benar ideal (good governance). 

Bersih, jujur dan mensejahterakan.  

Dengan semangat kesadaran kritis yang proporsional, dan tingkat 

keilmuan yang mumpuni, kita berharap, tokoh-tokoh dan ulama-ulama 

Hidayatullah  akan tampil di tengah umat dan di hadapan penguasa dari partai 

mana pun penguasanya, dan berani dalam menyampaikan kebenaran dan 

melindungi rakyat dari berbagai serangan pemikiran destruktif. 
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