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ABSTRAK 

Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari merupakan organisasi yang 

mewadahi mantan anggota aliran yang pernah dianggap sesat, yakni Islam Jamaah 

atau sejenisnya. Organisasi ini berdiri pada 03 Januari 1972. Berdirinya organisasi 

ini dilatar belakangi oleh aspirasi dari mantan-mantan anggota Islam Jamaah atau 

sejenisnya yang ingin diberi kesempatan sekali lagi. Penelitian ini menggunakan 

metode sejarah yang terdiri dari heuristik yang merupakan tahap pengumpulan 

sumber-sumber sejarah yang relevan terhadap topik pembahasan. Kritik sumber, 

merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber 

yang diperoleh. Interpretasi merupakan proses penafsiran untuk mencari 

keterkaitan dalam menyusun peristiwa-peristiwa sejarah secara periodik. Tahap 

terakhir adalah historiografi yakni penulisan sejarah secara sintetis dalam bentuk 

karya ilmiah. Pada awal pembentukan, Lemkari adalah lembaga yang menampung 

mantan anggota Islam Jamaah di Jawa Timur. Pusat kegiatan organisasi Lemkari 

Jawa Timur pada tahun 1972-1981 berada di Kediri Jawa Timur. Pada tahun 

1975, diadakan reuni Pondok Pesantren Burengan Kediri. Agenda reuni tersebut 

adalah merumuskan satu nama untuk lembaga yang menampung mantan anggota 

Islam Jamaah se-Indonesia. Pada hasil Musyawarah Kerja I yang dilakukan di 

Kediri diputuskan untuk membentuk garis organisasi secara vertikal, yakni dari 

pusat sampai ke cabang. Hal ini untuk memanajemen dan menertibkan organsiasi 

Lemkari di Indonesia. Implementasi dari keputusan tersebut dilaksanakan paska 

Mubes II Lemkari diselenggarakan. Yakni dengan memindahkan pusat kegiatan 

organisasi Lemkari di Jakarta dan membentuk Dewan Perwakilan Daerah di 19 

Daerah, salah satunya adalah Jawa Timur. Usaha-usaha Lemkari dalam 

menetralisir organisasinya dari ajaran-ajaran Islam Jamaah tidak serta merta 

diterima oleh Pemerintah. MUI selaku organisasi yang mengkoordinir lembaga 

agama Islam turut mencurigai Lemkari. Hal ini terlihat dari laporan-laporan MUI 

Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur. Sehingga hal ini membuat 

Pemerintah Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan larangan kepada 

pengurus Lemkari Tingkat I Propinsi Jawa Timur.  
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