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ABSTRAK 
 

Tulisan ini mengkaji tentang dinamika kehidupan pribadi dan pemikiran 
salah satu tokoh reformisme Islam di Indonesia, Syekh Ahmad Surkati, pada awal 
abad ke-20. Tokoh ini bergerak dalam gerakan pemurnian ajaran Islam di Jawa 
bersama organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah dengan memfokuskan penyebaran 
pemikirannya di kalangan masyarakat Arab Hadramaut. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. 
Metode ini memiliki tahap pencarian topik, tahap pengumpulan sumber data, 
verifikasi atau kritik sumber (tahap untuk memperoleh kelayakan sumber), tahap 
interpretasi atau penafsiran, dan tahap penulisan yang dilakukan secara obyektif. 
Sumber yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah manuskrip yang ditulis 
oleh Umar Sulayman Naji, yang berisi tentang kesaksian orang-orang terdekat 
Syekh Ahmad Surkati tentang pribadinya. Penulis juga menggunakan beberapa 
karya tulis Syekh Ahmad Surkati, baik itu berupa risalah, buku, artikel, maupun 
fatwa-fatwa untuk digunakan sebagai sumber data setelah manuskrip tersebut. 

Syekh Ahmad Surkati datang di Jawa atas undangan pengurus Jami’at 
Khair, sebagai guru madrasah. Namun, dalam perkembangannya mulai timbul 
perbedaan pendapat antara pihak Jami’at Khair yang terdiri dari golongan Alawi 
dengan Syekh Ahmad Surkati. Perbedaan pendapat yang berawal dari masalah 
kafa’ah antara wanita Sayyid dengan pria non  Sayyid akhirnya semakin meluas, 
hingga menyentuh perbedaan ideologi antara penganut Islam reformis dengan 
penganut Islam konservatif-tradisionalis. Perdebatan terbuka maupun perdebatan 
melalui media cetak (koran dan majalah) berjalan secara intens hingga pasukan 
militer Jepang tiba di Jawa pada tahun 1942. 

Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa pergulatan antara kaum 
Sayyid dan non Sayyid dalam masyarakat Arab Hadramaut bermula dari sebuah 
pernyataan Syekh Ahmad Surkati yang memperbolehkan wanita Alawi menikah 
dengan pria non Alawi. Pernyataan yang dikenal dengan sebutan “Fatwa Solo” 
tersebut, menjadi sebuah trigger timbulnya disintegrasi intern masyarakat Arab 
Hadramaut itu sendiri. Permusuhan ini menyebabkan lahirnya dua golongan 
dalam masyarakat Arab Hadramaut di Jawa, yaitu golongan Alawi (Sayyid) dan 
golongan Irsyadi (non Sayyid). 
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