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Abstrak 

Fenomena munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia beberapa 
bulan terakhir yang cendrung menodai dan menghina agama Islam 
seperti al-Qiyadah al-Islamiah ditengarai sebagai akibat dari kegagalan 
dakwah. Para da’i dianggap tidak mampu mentransformasikan Islam 
secara kaffah (konperhensif) kepada ummat, dakwah selama ini sering 
bersifat eksklusif, menghakimi dan memprovokasi. Aktifitas dakwah 
hanya menampilkan Islam dari aspek langit atau ‘ubudiyah 
(habluminallah) bukan aspek bumi dimana kehidupan sosial 
(habluminannas) bergulir, sehingga wajar berbagai permasalahan sosial 
yang dialami ummat tidak tersentuh. Fakta ini menyebabkan ummat 
mencari solusi lain atas permasalahan sosial yang mereka alami dengan 
cara “selingkuh” yaitu menganut sekte atau aliran baru dalam sebuah 
agama yang menawarkan solusi instan, namun cendrung 
“menyesatkan”.   

Agenda dakwah ke depan harus mampu merubah paradigma yang 
selama ini salah dan telah mengkristal di kalangan ummat. Da’i 
diharapkan tidak berperan sebagai juru dakwah yang hanya 
menyampaikan Islam bil lisan di atas mimbar saja, tapi lebih dari itu, 
juru dakwah dituntut menjadi –meminjam istilah Clifford Geertz– 
cultural broker (makelar budaya), bahkan menjadi intermediary 
forces (kekuatan perantara) bagi permasalahan sosial ummat dalam 
istilah Hiroko Horikoshi. Oleh sebab itu tulisan ini berusaha mengenalkan 
berbagai macam metode dakwah alternatif sebagai solusi atas 
permasalahan tersebut. Diantaranya adalah dakwah transformatif dan 
dakwah struktural. Untuk lebih konperhensifnya pemamahan tentang 
berbagai hal yang terkait dengan aliran sesat, akan didiskripsikan juga 
tentang akar historis munculnya aliran tersebut dari aspek sosiologi 
agama dan faktor eksternal yang menjadi pupuk bagi suburnya aliran 
sesat di Indonesia; termasuk diantaranya keterlibatan intelejen asing.   
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Prolog 

Beberapa bulan terakhir ini, bangsa kita dikejutkan dengan munculnya 
gerakan keagamaan yang mengusung berbagai macam ajaran, ritual keagamaan 
yang aneh bahkan cendrung mengancam serta menodai kesucian aqidah, 
ibadah, ritual, dan pendirian mayoritas ummat yang sudah mapan. Diantara 
fenomena gerakan keagamaan tersebut adalah maraknya aliran sesat yang 
tumbuh seperti jamur di musim hujan dan laris dianut oleh masyarakat 
layaknya kacang goreng di pasar. Sejak tahun 1989, setidaknya sembilan1 aliran 
keagamaan diberikan label haram oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), diantara 
sembilan aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain: Islam Jama’ah, 
Ahmadiyah, Ingkar Sunnah, Qur’an Suci, Sholat Dua Bahasa, Lia Eden dan 
yang terbaru al-Qiyadah al-Islamiyah.  
 Aliran al-Qiyadah yang sudah difatwa haram oleh MUI cukup membuat 
ummat muslim diberbagai daerah menjadi marah dan bertindak anarkis 
terhadap pengikut aliran ini. Hal ini dipicu oleh klaim pendirinya, Ahmad 
Mushaddeq yang mengaku mendapat wahyu dan mendeklarasikan dirinya 
sebagai nabi baru setelah nabi Muhammad saw.2 Klaim ini berimplikasi 
munculnya syahadat (kesaksian) baru pengikut al-Qiyadah yang berbunyi: 
asyhadu an lla ilaha illallah, wa asyhadu anna al-masiih al-mau’ud rasulullah (aku 
bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan anda (al-masih al-mau’ud alias Ahmad 
Mushaddeq) adalah rasul Allah. Doktrin al-Qiyadah lebih jauh lagi menyimpang 
dari Islam dengan tidak wajibnya mengerjakan shalat, zakat, puasa dan haji 

                                                 
1Jumlah aliran tersebut di atas belum sepantastis data dari Aliansi Umat Islam (ALUMI) 

Jawa Barat. Koordinator ALUMI Jawa Barat, Hedi Muhammad mengatakan bahwa dari hasil 
penelitian mereka, sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 lebih dari 250 aliran keagamaan telah 
muncul di Indonesia. Selanjutnya baca Tabloid Republika, Dialog Jumat tanggal 2 Nopember 2007 yang 
mengupas tuntas masalah aliran sesat di Indonesia. 

2Dalam sejarah Islam, sejak zaman Rasulullah banyak muncul nabi-nabi palsu. Di antara 
sekian banyak nabi palsu tersebut adalah Harith bin Saad yang mengklaim dirinya menjadi nabi di 
masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umaiyah. Isa Al-Asfahan muncul dengan klaim 
sebagai nabi di masa Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiah. Faris bin Yahya mendakwa dirinya 
menjadi nabi di masa pemerintahan Khalifah Al-Muktaz di Mesir. Faris mengaku sebagai Nabi Isa 
dan mendakwa dapat menyembuhkan penyakit sopak, orang buta, penyakit kusta, dan 
menghidupkan orang mati. Ishak Al-Akhras mengaku sebagai nabi di Asfahan (Iran). Dia pandai 
membaca kitab Taurat, Injil, dan menafsirkan Al-Qur’an semaunya. Tokoh lain yang sangat populer 
sebagai nabi palsu adalah Musailamah Al-Kadzdzab, muncul di zaman Rasulullah SAW, berlokasi di 
Yamamah. Dia tewas di tangan Khalid bin Walid saat diperangi di zaman khalifah Abu Bakar. 
Tulaihah Al-Asadi muncul di zaman Rasulullah SAW dari kabilah Bani Asad. Di akhir hayatnya dia 
bertaubat, dan masih banyak lagi nama lainnya. Sebagain kisah nabi palsu diceritakan dalam buku A. 
Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997), Cet.IX, h.230-231 
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bagi pengikut al-Qiyadah. Al-Qiyadah juga sering dihubungkan dengan 
hilangnya para remaja, pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pengajian dan 
dibaiat untuk menjadi pengikutnya.  

Ajaran Mushaddeq tentang kerasulannya sudah jelas merupakan bentuk 
penyimpangan, penyesatan dan penistaan terhadap agama Islam, karena Islam 
hanya mengakui Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir, tidak 
ada nabi dan rasul setelah Muhammad saw. Allah swt berfirman:  
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kalian, tetapi 
dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, Allah maha mengetahui segala sesuatu. 
(QS.Al-Ahzab/33 ayat 40).  

  
Perspektif Sosiologi Agama 

Richard Niebuhr (Sosiolog agama Amerika serikat), mengatakan bahwa 
munculnya berbagai sempalan agama, sekte3 atau aliran baru dalam sebuah 
agama pada awalnya merupakan gerakan protes terhadap konservatisme dan 
formalisme agama. Agama tradisional dianggap tidak mampu memberikan apa 
yang mereka cari dan menjawab persoalan sosial mereka, sehingga mereka 
mencari pelarian ke sekte baru dari agama tertentu.4 Agama menurut mereka 
sering mendominasi semua aspek kehidupan masyarakat, dan agama cendrung 
berpihak pada elit politik dan negara serta mengabaikan persoalan dan 
problema sosial mereka sebagai kaum yang tertindas.  

  Teori ini lebih lanjut dikembangkan oleh Bryan Wilson (sosiolog 
Inggris) dengan mengklasifikasikan sekte atau aliran keagamaan tersebut 
menjadi tujuh tipe. Tipe pertama adalah aliran convercionist, tujuan dari aliran ini 
adalah mentaubatkan orang, sehingga fokus aktifitasnya adalah perbaikan 
moral individu. Dengan perbaikan moral individu tersebut akan menuju pada 
perbaikan dunia yang kondusif. Kedua aliran revolusioner, tujuan utama gerakan 
ini adalah mengadakan perubahan sosial masyarakat secara radikal, sehingga 
barulah manusia menjadi baik. Ketiga aliran introversionis, aliran ini merupakan 
perkembangan dari tipe sebelumnya, dengan ciri apabila harapan dan cita-cita 
eskatologi mereka tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan meneruskan 
aktifitas transformasi lingkungan sekitar, tapi mereka lebih fokus pada 
penyucian aliran dan komunitas mereka sendiri, dengan tidak peduli pada 
lingkungan luar. Keempat, aliran gnostic yang juga tidak peduli dengan 
                                                 

3Istilah ini adalah terjemahan dari splinter group yang bermakna atau berkonotasi negatif 
seperti protes dan pemisahan terhadap mayoritas, sikap eksklusif pendirian tegas tapi kaku, 
fanatisme dan klaim serta monopoli kebenaran atas diri kelompok mereka sendiri. Istilah ini konon 
pertama kalinya digunakan oleh Abdurrahman wahid (Gus dur), selanjutnya lihat Asep Gunawan 
(Ed.), Artikulasi Islam Kultural.; dari tahapan moral ke periode sejarah, (Jakarta: Grafindo 
Persada, 2004), h.206 

4Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 81 
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keselamatan lingkungan sekitar, di samping itu mereka mengklaim memiliki 
ilmu dan metode rahasia untuk mencapai tujuan tersendiri. Kelima aliran 
thaumaturgical yaitu aliran yang concernd pada pengobatan, pengembangan 
tenaga dalam, kekebalan dan penguasaan alam ghaib. Keenam, aliran reformis 
yang berkeyakinan bahwa aqidah dan ibadah agama harus mampu 
mengadakan reformasi sosial masyarakat. Ketujuh, aliran utopian yang 
meciptakan komunitas ideal yang akan menjadi contoh bagi masyarakat dengan 
menolak tatanan masyarakat yang sudah ada.5 
 Membaca berbagai kriteria dan klasifikasi aliran dan sekte keagamaan 
yang dijelaskan sosiolog agama di atas, maka aliran-aliran kegamaan yang 
dinilai sesat di Indonesia dalam beberapa kasus - untuk tidak mengatakan 
semuanya, karena Indonesia berbeda budaya, sosial, agama dengan Barat - agak 
mirip dengan kriteria aliran atau sekte keagamaan di Barat. Hal ini misalnya 
dapat diukur dengan dua aliran keagamaan yang terakhir muncul di Indonesia 
yaitu Lia Eden dan al-Qiyadah al-Islamiyah.  

Lia Aminudin mendirikan agama baru yang disebut Salamullah, yaitu 
agama yang menghimpun atau menggabungkan ajaran dari semua agama 
(eklektisime atau sinkritisme). Lia Aminudin – yang profesi awalnya perangkai 
bunga kering – mengaku sebagai imam Mahdi yang mempercayai reinkarnasi. 
Lia mengaku sebagai jelmaan roh Maryam, sedang anaknya, Ahmad Mukti 
yang kini hilang, mengaku sebagai jelmaan roh nabi Isa as. Ajaran ini difatwa 
haram oleh MUI pada tanggal 22 Desember 1997 sebagai ajaran yang sesat dan 
menyesatkan. Pada tahun 2003, Lia Aminudin mengaku mendapat wahyu 
berupa pernikahannya dengan pendampingnya yang dia sebut Jibril. Karena 
itu, Lia Aminudin mengubah namanya menjadi Lia Eden sebagai lambang 
surga. Sekilas, aliran Lia ini agak mirip dengan sekte thaumaturgical, yaitu sekte 
yang concernd dalam masalah pengobatan, namun pada perkembangan 
selanjutnya aliran ini juga mulai terorganisir menjadi sebuah aliran keagamaan 
dengan doktrin dan ajaran yang merupakan buatan dari tokohnya dengan 
menggabungkan doktrin berbagai agama di Indonesia (eklektisisme dan 
sinkritisme).  
 Agak berbeda dengan Lia Eden, al-Qiyadah pimpinan Mushaddeq justru 
agak mirip dengan sekte convercionist, tujuan dari sekte ini adalah 
mentaubatkan orang, sehingga fokus aktifitasnya adalah perbaikan moral 
individu, bahkan dapat juga digolongkan dalam tipe utopian yang meciptakan 
komunitas ideal yang akan menjadi contoh bagi masyarakat dengan menolak 
tatanan masyarakat yang sudah ada, yaitu agama Islam. Menurut mereka, Islam 
belum sempurna, sehingga datang Mushaddeq yang mengaku sebagai nabi 
untuk menyempurnakan Islam. Aliran al-Qiyadah difatwa haram oleh MUI 

                                                 
5Asep Gunawan (Ed.), ibid., h.217 
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karena dianggap menodai Islam yaitu dengan merubah syahadat (kesaksian 
dalam Islam) dan mengingkari wajibnya rukun Islam yaitu melaksanakan 
shalat, zakat, puasa dan haji. Aliran ini di fatwa haram dengan SK. MUI No.4 
tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007. 
   Dari aspek teologi, kedua aliran di atas tidak mempunyai basis teologi 
yang jelas. Keduanya justru melakukan penistaan terhadap agama yang sudah 
ada di Indonesia dengan menggabung-gabungkan ajaran atau dokrin agama 
tersebut kemudian mereka mengaku serta mengklaim diri mereka sebagai nabi 
baru. 
 

Aliran Sesat; Antara Rekayasa Pihak Asing & Kegagalan Dakwah? 

 Munculnya berbagai aliran keagamaan di negara ini menyisakan tanya di 
benak kita, apa motif atau faktor yang melatarbelakangi timbulnya aliran-aliran 
tersebut ? apakah problem teologi, dakwah, sosial atau rekayasa dari pihak 
yang tidak bertanggung jawab demi tujuan dan maksud tertentu?.  

Perspektif dan teori sosiologi agama di atas, perlu dianalisa lebih 
mendalam. Teori ini muncul pada agama Kristen dengan berbagai kebijakan 
gerejanya di Barat yang dianggap tidak mampu lagi memberi jawaban atas 
segala permasalahan ummat Kristiani. Gereja hanya berpihak pada kaum elit, 
bersekutu dengan negara dan cendrung mengabaikan persoalan yang menimpa 
kaum tertindas. Walaupun ada kemiripan dengan kasus dalam agama Islam, 
namun teori tersebut –tidak sepenuhnya benar- kalau diterapkan untuk 
menganalisa aliran sempalan dalam agama Islam di Indonesia. Hal ini tentu 
didasarkan pada argumen bahwa agama Islam berbeda dengan agama Kristen, 
baik doktrin, ritual, apalagi jika dihubungkan dengan kehidupan sosial dan 
budaya masyarakat Indonesia. 

Analisa tentang keterlibatan pihak asing mungkin saja benar, argumen 
ini setidaknya bisa dianalisa dari dua fenomena. Pertama, aliran sesat seperti al-
Qiyadah tumbuh, berkembang dan menyebar cepat ke berbagai daerah dengan 
sistematis, rapi, dan terorganisir dan dianut masyarakat yang notabene kaum 
terpelajar, mulai dari mahasiswa sampai dosen. Anehnya lagi, gerakan dan 
eksistensi al-Qiyadah, sebelumnya tidak terendus oleh lembaga keagamaan dan 
pihak berwenang seperti MUI, PAKEM termasuk intelejen. Kedua; sikap dan 
reaksi lembaga-lembaga keagamaan yang berwenang seperti MUI, PAKEM 
(Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dalam menyikapi aliran tersebut 
yang cendrung lebih mengutamakan aspek stabilitas keamanan bangsa dengan 
tindakan yang terkesan terburu-buru dalam mem-fatwa haram aliran-aliran 
tersebut tanpa adanya “konfirmasi” dan kajian yang mendalam terlebih dahulu 
mengenai doktrin aliran tersebut.  Kalau demikian halnya, lantas siapa aktor 
intelektual dibalik aliran sesat tersebut ?.  
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Mantan direktur BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) AC 
Manullang mengungkapkan tiga badan intelejen asing yaitu CIA (Amerika), 
Mossad (Israel), ASIO (Australia) terlibat dalam menebarkan aliran sesat. 
Menurutnya operasi intelejen ini dilakukan dalam tiga tahapan, pertama, 
Mengobok-obok agama Islam, karena Islam adalah agama mayoritas dan 
dianggap sebagai batu sandungan untuk menyeret Indonesia menjadi negara 
kapitalis liberal, kedua, mereka memasukkan ideologi dan agama sempalan 
(aliran sesat) ke masyarakat yang berkembang pesat dan diamini oleh banyak 
pengikutnya. Ketiga, menguasai dan menjadikan Indonesia sebagai negara 
kapitalis liberal (antek Barat). Pendapat ini diperkuat oleh sekertaris umum 
MUI, Ichwan Sam yang menengarai maraknya aliran sesat di Indonesia sebagai 
konspirasi dari intelejen negara-negara asing.6 
 Di samping faktor eksternal di atas, ternyata kegagalan dakwah juga 
sering dikatakan sebagai penyebab internal munculnya berbagai aliran sesat 
yang melecehkan ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa telah 
terjadi kesalahan dalam usaha mentransformasikan nilai dan ajaran Islam ke 
masyarakat, baik dari segi materi, metode, media ataupun pelaku dakwah. 
Dakwah yang disampaikan terkadang hanya menyentuh persoalan ummat 
pada level permukaannya saja, tidak menyentuh aspek substansi, sehingga 
dakwah tidak mampu menjadi solusi bagi pemecahan persoalan sosial ummat. 
Dakwah cendrung menjadi lawakan, bahkan tak jarang pendekatan dalam 
dakwah yang dilakukan bersifat eksklusif, menghakimi dan cendrung 
memprovokasi ummat.  
   

Upaya-upaya Persuasif 

Terlepas dari rekayasa pihak asing atau motif lainnya, kemunculan aliran 
sesat tersebut harus bisa disikapi dengan bijak dan persuasif oleh umat 
beragama agar di masa mendatang kejadian yang sama tidak berulang. 

Eksistensi berbagai aliran-aliran keagamaan di atas tidak akan punah 
dengan hanya mengandalkan fatwa haram MUI7 yang terkesan terburu-buru 
atau dengan dipenjarakannya para pendiri aliran tersebut. Demikian juga 
dengan melakukan pembakaran terhadap tempat-tempat ibadah mereka, 
sweeping dan tindak anarkis lainnya. Justru “iman” mereka akan semakin kuat 
                                                 

6Harian Terbit, Selasa, 06 Nopember 2007 
7Tokoh MUI Justru sadar akan posisi mereka, dimana mereka mengatakan bahwa peran 

mereka hanyalah tidak lebih dari sebuah ORMAS yang fatwanya tidak mempunyai kekuatan 
mengikat. Pendapat ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Dr. Anwar Ibrahim dalam 
seminar yang penulis ikuti pada Hari Rabu, Tgl. 28 Nopember 2007 di Kampus UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah & Hukum bekerjasama dengan 
MP3A (Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Propinsi DKI 
Jakarta) dengan tema Penguatan Pendidikan Islam dalam Menaggulangi Faham Sesat .   



 

7

dan mereka akan semakin enggan untuk bertaubat. Yinger (sosiolog agama) –
sebagaimana dikutif Azyumardi - mengatakan bahwa suatu aliran atau 
kelompok akan mengalami kristalisasi akibat mengerasnya tekanan dari 
masyarakat mainstream.8 Kasus Lia Eden (Kerajaan Tuhan) justru menemukan 
kekuatan iman mereka setelah nabi mereka (Lia Aminudin) dipenjara selama 
dua tahun. Buktinya, selepas dari penjara Lia bertekad akan tetap menjalani 
ajarannya dengan para pengikutnya. 

Artinya perlu ada upaya-upaya yang lebih bijak dan persuasif dalam 
menghadapi aliran-aliran keagamaan ini. Sejauh pengalaman Islam, maka 
sesungguhnya ada upaya-upaya yang lebih persuasif misalnya dengan 
mengadakan introspeksi ke internal Islam sendiri, misalnya tentang konsep 
dakwah Islam. Mungkin selama ini dakwah yang dilakukan oleh para da’i dan 
pemuka agama tidak mampu mengisi kehampaan, kehausan spiritual umat 
Islam yang telah mengalami erosi oleh dampak dari globalisasi dan 
modernisasi.  

Dampak nyata dari hal ini adalah munculnya berbagai problema sosial 
dan keagamaan. Kemiskinan dan kebodohan tak jarang mewariskan patologi 
sosial seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penyalahgunaan Narkoba, 
korupsi, kolusi, nepotisme dan pelanggaran HAM, penindasan serta tindak 
kriminal lainnya. Bahkan umat Islam cendrung mengalami apa yang disebut 
sebagai pendangkalan iman, yang pada akhirnya mereka mudah terpengaruh 
dan mencari pelampiasan kepada aliran keagamaan yang baru seperti 
maraknya aliran sesat yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan instan 
berupa jalan tol ke surga dengan penebusan dosa menggunakan sejumlah uang.   

Di masa depan, para da’i diharapkan tidak hanya menyampaikan materi 
ubudiyah dan ukhrawi yang akan mencetak kesalehan pribadi saja, tapi da’i juga 
dituntut untuk dapat memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan 
sosial yang dialami ummat, dengan memberikan landasan filosofis, arah, 
dorongan dan pedoman pada tingkat realitas riil.9 Hal ini tentunya berawal dari 
tugas berat dakwah, yaitu merubah pemahaman dan image ummat terhadap 
Islam. Selama ini ummat menganggap Islam hanya mengatur masalah 

                                                 
8Azyumardi Azra, ibid., h. 82 
9Dalam kasus ini Amrullah Ahmad mengajukasn tesis tentang eksistensi dan pergumulan 

antara dakwah Islam dan perubahan sosial dalam perspektif historis. Menurutnya ada dua bentuk, 
yaitu: 1). Dakwah Islam harus mampu memberi out put, hasil, pengaruh terhadap lingkungan sosial 
dengan mengajukan dasar filosofis, arah dan dorongan serta pedoman perubahan masyarakat sampai 
terbentuknya realitas sosial yang baru. 2). Dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat 
baik corak maupun tujuan dakwah. Aktivitas dakwah dibentuk oleh sistem sosio kultural. Dalam 
konteks ini dakwah Islam menjadi statis dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perubahan 
sosial. Selanjutnya lihat Amrullah Ahmad (Ed.), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, 
(Jogjakarta: PLP2M, 1985), h.2 
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hubungan manusia dengan Allah saja, tanpa memberikan concernd yang besar 
pada masalah sosial. 

 
Dakwah Transformatif & Dakwah Struktural ; Solusi Alternatif 

Konsep dakwah Islam ke depan harus mampu menawarkan sesuatu 
yang bisa mengantisipasi dan memberikan solusi atas munculnya berbagai 
problema sosial dan keagamaan ummat. Para da’i harus merumuskan kembali 
strategi10 pengembangan dakwah yang lebih substansial sehingga dakwah tidak 
hanya menyentuh persoalan-persoalan ummat di permukaan tapi menyelami 
dasar dan akar atau inti persolan ummat. Untuk itu, agenda berat da’i –selain 
merubah image ummat di atas - adalah berusaha melakukan pemetaan dakwah 
terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat Islam dan sekaligus 
memberikan solusi alternatif. 

Dalam al-Qur’an dijelaskan tentang metode dakwah yang sangat ideal 
dan dapat menjadi solusi alternatif atas berbagai kelemahan dakwah selama ini, 
Allah swt berfirman: 
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maudizatil hasanah dan 
bermujadalahlah dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-Lah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang Maha 
Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS.an-Nahl ayat 125). 
 Ayat di atas menjelaskan tiga model metode dan pendekatan dakwah  
yaitu 1) bil hikmah, 2) bil mauidzatil hasanah, 3) wajadilhum bil lati hiya ahsan. 
Berikut penjelasannya: 

1).bil  Hikmah 

Dalam al-Qur’an kata al-hikmah diulang sebanyak 20 kali baik dalam 
bentuk nakirah mapun ma’rifat, bentuk masdar-nya adalah hukman yang diartikan 
secara generik sebagai mencegah. Dalam konteks hukum berarti mencegah dari 
kezaliman, sedangkan dalam konteks dakwah bermakna menghindari hal-hal 
yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. 

Isitilah al-hikmah juga dimaknai sebagai cara, metode dakwah yang 
diperlukan dalam menghadapi berbagai macam golongan masyarakat yang 

                                                 
10Untuk mencapai strategi yang strategis maka dalam berdakwah harus memperhatikan 

SWOT yaitu: S: Strength (kekuatan), dengan memperhitungkan kekuatan yang dimiliki termasuk 
kemampuan da’i, dana, dan medianya. W:Weakness (kelemahan), dengan mempertimbangkan 
kelemahan sebagaimana aspek kelebihnnya. O;Opportunity (peluang), yaitu mampu melihat 
seberapa besar peluang yang mungkin tersedia, sehingga peluang kecilpun dapat dimanfaatkan. T; 
Thereats (ancaman), yakni seorang da’i harus mampu melihat dan membaca adanya ancaman dari 
luar. Selanjutnya lihat Rafiuddin dan Maman Abdul Jalil, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: 
Pustaka Setia, 1997), h. 77 
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berbeda.11 Muhammad Abduh mendefinisikan al-hikmah dengan mengetahui 
rahasia-rahasia dan mengetahui faedah dalam setiap hal. Hikmah juga 
digunakan dalam ucapan yang sedikit lafaz tapi banyak makna. Al-hikmah juga 
sering diartikan sebagai al-‘adl (keadilan), al-haq (kebenaran), al-hilm 
(ketabahan), al-‘ilm (pengetahuan), dan an-Nubuwwah (kenabian).12 

Dari pemaparan di atas dapat didisimpulkan bahwa dalam konteks 
dakwah, maka al-hikmah terkait dengan kemampuan teoritis dan praktis seorang 
da’i dalam menyampaikan doktrin Islam sesuai dengan situasi dan kondisi 
objektif mad’u (masyarakat yang menjadi sasaran dakwah). 

 
2. bil Mauidzatil Hasanah 

 Di dalam al-Qur’an kata mauidzah terulang sebanyak 25 kali dalam 
berbagai bentuk dan derivasinya. Istilah di atas mengandung makna 
pengajaran, peringatan, nasehat. Sedangkan kata hasanah (kebaikan) adalah 
lawan dari kata sayyi’ah (kejelekan).  

Metode dakwah ini digunakan terhadap mad’u yang kapasitas intelektual 
dan pemikiran serta pengalaman spiritualnya tergolong kelompok awam. 
Sehingga dalam konteks ini, da’i berperan sebagai pembimbing, teman dekat 
dan akrab, menyayangi dan memberikan segala yang bermanfaat serta 
membahagiakan mad’u-nya. 

Dakwah dengan pendekatan al-mauidzatul hasanah perlu memperhatikan 
faktor-faktor sebagai berikut: tutur kata yang lembut sehingga akan terkesan di 
hati sanubari mad’u, menghindari sikap sinis dan kasar, serta tidak menyebut-
nyebut kesalahan atau sikap menghakimi orang yang diajak bicara 
(mukhattab).13 

 
3. Mujadalah bi-al-Lati hiya ahsan 

Di dalam al-Qur’an kata al-mujadalah dalam berbagai bentuknya 
ditemukan sebanyak 29 kali. 10 kali diantaranya mengandung arti pembicaraan 
                                                 

11Mohammad Natsir, Fiqhu Da’wah, (Jakarta: Media Dakwah, 2000), h. 164 
12Al-hikmah juga bermakna tali kekang pada binatang (kuda), diartikan demikian karena tali 

kekang itu membuat penunggang kuda dapat mengendalikan kudanya. Selanjutnya lihat Munzier 
Suparta & Harjani Hefni (ed.), Metode Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9  

13Menurut Muhammad Husein Yusuf, Golongan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 
mereka yang membutuhkan pelajaran baik (al-Mauidzatil hasanah), ucapan yang mengena (qaul baligh), 
serta penjelasan yang berguna berupa sugesti (targhib) untuk mengikuti kebenaran, penjelasan tentang 
kebaikan mengikuti kebenaran, serta ancaman (tarhib) mengikuti kebatilan serta penjelasan atas dosa 
dan nista yang terdapat dalam kebatilan sampai mereka sampai pada jalan yang lurus, sehingga dapat 
menghilangkan keraguan mereka untuk masuk ke dalam barisan orang-orang mukmin di bawah 
panji nabi dan rasul yang mulia. Selanjutnya lihat, Asep Muhidin, Dakwah dalam perspektif al-
Qur’an, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 165 
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atau diskusi yang dilandasi argumen yang berbeda dengan penggunaan dalil 
yang utuh. Al-mujadalah juga berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh 
dua pihak secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya 
permusuhan diantara keduanya.14 

Beranjak dari pemahaman ayat di atas, maka pembenahan pemahaman 
terhadap lima unsur pokok dakwah mau tidak mau harus dimaknai secara lebih 
konperhensif. Lima pilar dakwah harus berkaitan erat antara yang satu dengan 
yang lainnya sebagai bangunan yang utuh. Kelima unsur itu adalah: 1. Da’i 
(juru dakwah), 2). Mad’u (masyarakat yang menjadi sasaran dakwah), 3). 
Maudhu’ (materi dakwah, 4). Thariqah (metode dakwah, 5) Washilah (media 
dakwah).15 

Dakwah transformatif merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan dakwah secara lebih konperhensif. Dakwah transformatif 
adalah suatu model pendekatan dan metode dakwah yang tidak hanya mengandalkan 
dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-materi keagamaan kepada 
masyarakat, yang memposisikan da’i sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan, tetapi 
juga menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil masyarakat 
dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dengan demikian 
dakwah tidak hanya untuk memperkuat aspek religiusitas masyarakat melainkan juga 
memperkukuh basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial.16  

Dengan metode ini diharapkan da’i mempunyai peran ganda yaitu 
melakukan aktivitas penyebaran materi kegamaan dan melakukan 
pendampingan masyarakat untuk isu-isu sosial seperti korupsi, kolusi, 
perusakan lingkungan hidup, dan menjadi advokasi terhadap pelanggaran hak 
rakyat oleh negara seperti kasus penggususran, hak-hak perempuan, konflik 
antar agama, dan problem kemanusiaan lainnya. Oleh sebab itu, maka da’i 
disamping sebagai ahli agama juga harus mampu menjadi agen perubahan 
sosial.17  

                                                 
14Munzier Suparta., Ibid., h. 19. Berkaitan dengan penafsiran 3 metode diatas dan 

perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini, telah hadir penelitian terbaru tentang Jurnalisme 
dalam al-Qur’an yaitu Dakwah bil Qalam, yaitu dakwah dengen pendekatan dan metode sesuai 
kondisi mad’u yang memanfaatkan media cetak sebagai media dakwahnya. Selanjutnya lihat Suf 
Kasman, Jurnalisme Universal; Prinsip Dakwah bil Qalam dalam al-Qur’an (Jakarta; Teraju , 
2004), h.120  

15Ahmad Umar Hasyim, Ad-Dakwah al-Islamiyah; Manhajuha wa Ma’alimuha, (Mesir: 
dar al-Gharib, t.th.), h.5, Lihat juga Hasanudin, Manajemen Dakwah, (Jakarta : UIN Press, 2005), 
h.56. Dia menambahkan lima pilar di atas dengan satu pilar lagi, yaitu Tujuan Dakwah.  

16Khamami zada et.al, Dakwah Tranformatif, (Jakarta: PP LAKPESDAM NU, 2006), h. 4 
17Dalam konteks inilah seorang da’i harus berperan sebagai kekuatan perantara (intermediary 

forces) bagi permasalahan sosial ummat, di samping tugasnya sebagai apa yang disebut oleh Clifford 
Geertz sebagai peran makelar budaya (cultural broker) yang harus menyeleksi dan mengarahkan nilai-
nilai budaya yang akan memberdayakan masyarakat. Lebih lengkapnya tentang peran da’i sebagai 
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Dakwah transformatif dilakukan dalam dua metode, yaitu metode 
refleksi dan aksi. Daur refleksi dan aksi ini meniscayakan bahwa dakwah 
transformatif bukan sekedar dalam level verbal seperti pengajian, majlis taklim, 
ceramah dialog di radio dan televisi melainkan seorang da’i harus menyentuh 
persoalan-persoalan riil yang menjadi problema masyarakat.  

Indikator keberhasilan dakwah transformatif, tercermin dalam hal-hal 
sebagai berikut : 

a) Aspek Materi Dakwah, dari aspek materi yang disampaikan harus ada 
perubahan, yaitu dari materi ‘ubudiyah atau ukhrawi ke materi dakwah 
yang bersifat sosial. Dalam konteks ini, da’i dituntuut untuk memperluas 
masalah isu-isu sosial yang terjadi dimasyarakat dan menjadi patologi 
sosial seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penindasan, pelanggaran HAM 
dan lainnya. Perubahan yang lainnya adalah materi dakwah eksklusif ke 
materi dakwah inklusif, dimana da’i dituntut untuk menghilangkan sifat 
memojokkan atau memusuhi non muslim, karena kecendrungan selama 
ini, da’i sering menyampaikan dakwah yang bernada permusuhan 
dengan agama lain. 

b) Aspek metodologi, harus dilakukan perubahan dari monolog ke dialog. 
Dakwah dengan monolog sering melakukan indoktrinisasi kepada 
jama’ah, padahal Iskam juga menganjurkan dialog yang mampu 
memberikan pencerahan dengan komunikasi langsung dengan jama’ah 
sehingga da’i tahu masalah ummat yang sebenarnya. Dakwah dengan 
pendekatan dialog akan memancing kekatifan jama’ah untuk 
berpartisipasi dalam perubahan sosial yang berdimensi religius. Jika 
hanya mengandalkan pendekatan monolog, maka dakwah hanya 
mampu menghilangkan dahaga spiritual, bukan melakukan perubahan 
pemahaman, sikap dan prilaku sosial. 

c) Dalam berdakwah harus menggunakan intitusi yang bisa diajak bersama 
dalam aksi. Dalam dakwah transformatif, institusi merupakan indikator 
penting untuk memuluskan jalan perubahan. Kekuatan dakwah 
transformatif bukan saja pada diri sang da’i, tetapi juga basis 
institusional yang dimilikinya, sehingga para da’i mempunyai bargaining 
position (posisi tawar) yang tinggi terhadap negara dan masyarakat. 

d) Ada wujud keberpihakan pada kaum mustad’afin (kaum lemah dan 
tertindas). Para da’i, harus melakukan usaha-usaha sosial untuk 
kepentingan kaum tertindas di daerahnya, seperti kasus penggusuran 
tanah, pencemaran lingkungan, nasib nelayan dan petani atau kasus 
lainnya. 

                                                                                                                                                
kekuatan perantara, baca hasil penelitian Hiroko Horikoshi di Garut, Kyai dan Perubahan Sosial, 
(Jakarta: P3M, 1987)   



 

12

e) Da’i melakukan pembimbingan dan pendampingan bahkan melakukan 
advokasi dan pengorganisasian masyarakat terhadap kasus-kasus dan 
probelema sosial masyarakat. 18 
 
Selain dakwah transformatif, dikenal juga istilah dakwah struktural. 

Dakwah struktural adalah segenap kegiatan yang dilakukan negara (pemerintah) 
dengan berbagai perangkatnya untuk mengkonstruksikan tatanan masyarakat sesuai 
dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta tidak terlepas dari lingkaran amar ma’ruf  
(menyeru kepada kebaikan) dan nahy munkar (mencegah kemungkaran). Dengan 
demikian aktivitas dakwah mencakup seluruh segi dan aspek kehidupan 
masyarakat, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan aspek lainnya. 
Sehingga proses dakwah tidak terbatas pada dakwah di mimbar (bil lisan) saja, 
tetapi mencakup dakwah bil hal (yaitu dengan tindakan), bil hikmah (pendekatan 
keilmuan). Nabi menerangkan pentingnya dakwah struktural tersebut, beliau 
bersabda: 
 Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia merubah dengan 
tangannya, jika tidak mampu hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu juga 
hendaklah ia merubah dengan hatinya, yang demikian itu merupakan selemah-lemah 
iman. (HR. Bukhari Muslim) 

Perubahan dengan tangan maksudnya adalah dengan struktural, dimana 
negara dengan perangkatnya sangat mungkin untuk berperan sebagai pelaku 
dakwah (da’i), adapun dengan lisan maksudnya adalah dengan kultural, dan 
dengan hati maksudnya adalah perubahan dan mobilitas sosial.19  

Epilog 

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aliran 
keagamaan yang diklaim sesat di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh dua faktor 
yaitu  faktor eksternal dan internal. 

Faktor eksternal, sesungguhnya datang dari pihak asing yang 
mempunyai maksud tertentu untuk menghancurkan Islam dengan berbagai 
cara, diantaranya dengan menyusupkan faham atau aliran sesat yang akan 
mengacaukan eksistensi dari agama Islam.  

Untuk mengantisipasi merajalelanya pihak asing dalam mengobok-obok 
agama Islam di Indonesia, maka upaya yang lebih bersifat eksternal adalah 
dengan mengaktifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan yang 
                                                 

18Khamami zada et.al, ibid., h.12. Dalam konteks inilah, Hasan al-Banna mengilustrasikan 
bahwa seorang da’i ibarat gardu listrik yang menyebarkan aliran listrik untuk menerangi seluruh 
pelesok dan sudut kota. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab da’i adalah menyampaikan sinar 
dan cahaya Islam tersebut ke segenap lapisan masyarakat. Lihat, Suf Kasman, ibid., h. 127.     

19M. Jakfar Puteh, Dakwah Tekstual dan Kontekstual; Peran dan Fungsinya Dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Jogjakarta: AK.Group, 2006). h.145 
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sudah terbentuk misalnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan PAKEM 
(Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) kejaksaan agung bahkan juga 
dengan mengoptimalkan peran intelejennya, apalagi kemunculan berbagai 
aliran tersebut ditengarai sebagai sebuah grand design dari intelejen pihak asing 
untuk memecah belah keharmonisan kehidupan keagamaan di Indonesia. 
Dalam konteks menjaga ketentraman dan ketertiban umum, maka negara 
dibolehkan mengatur  kehidupan keagamaan masyarakat.  

Faktor Internal, sesungguhnya berawal dari pemahaman umat Islam 
yang kurang konperhensif terhadap ajaran-ajaran Islam. Hal ini sering 
dihubungkan dengan akibat dari kegagalan dakwah. Dakwah selama ini 
dianggap hanya bersifat verbal dan seremonial di mimbar majlis ta’lim, 
ceramah di masjid tidak mampu menyentuh persolan riil sosial masyarakat, 
sehingga masyarakat mencari perindungan sekaligus pegangan dan jawaban 
lain dengan mengikuti aliran agama baru tanpa mempertimbangkan baik atau 
buruknya.  

Upaya untuk menjawab persoalan dakwah ini adalah melakukan 
perubahan dan penafsiran lebih konperhensif terhadap lima pilar dakwah. 
Upaya tersebut dilakukan dengan mempraktekkan apa yang disebut sebagai 
dakwah tarnsformatif dan dakwah struktural. Hasil akhir dari dakwah 
transformatif adalah mencetak da’i yang mampu melakukan pendampingan 
terhadap problema sosial yang dihadapi masyarakat, bahkan da’i harus mampu 
menjadi agen perubahan sosial. Sedangkan dakwah struktural adalah menuntut 
peran dari pemerintah dengan segala tatanan pemerintahan strukturalnya 
untuk mengkonstruksikan tatanan masyarakat dalam semua aspek (sosial, 
ekonomi, politik,) sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya serta tidak 
lepas dari konsep amar ma’ruf dan nahy munkar.  

 Dengan antisifasi terhadap dua faktor tersebut (internal dan eksternal) 
melalui pendekatam dakwah transformatif, dakwah struktural serta 
pengaktifan peran lembaga keagamaan seperti MUI dan PAKEM, kita berharap 
berbagai persolan ummat yang bermuara pada munculnya aliran sesat tersebut 
dapat diminimalisir.   
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