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Abstract 

Research on HTI has always linked these transnational CSOs in perspective of political 

security or has been analyzed under the themes of “radical Islam”, “fundamental Islam”, 

and other similar approaches. This research employs a rarely studied theme, which is 

how HTI manifests their political identity within Nahdliyin (NU followers) as the 

cultural context, a cultural segmentation of Islamic community which dominantly resists 

HTI movements. The author selects Jombang as research location for Nahdliyin study 

case. Data collection is derived from interview, observation, and library research. Then, 

it will be reviewed related to political identity discourse. The finding shows that HTI 

has made adjustments in their manifestation of political identity among nahdliyin circle, 

such as synchronizing their religious understanding, participating in religious culture 

customs and respecting Kyai as nahdliyin does. However, HTI remains consistent with 

their primary belief on Islamism political identity which is fighting for the re-

enforcement of the Islamic caliphate. Such adjustment by affirming the similarity of 

"ummah” identity employed by HTI can be interpreted as part of plan to recruit 

members from nahdliyin. 

Keywords: HTI, Nahdliyin, Political Identity, Islamism. 

Abstrak 

Sebagian besar penelitian politik tentang HTI selalu mengaitkan Ormas transnasional ini 

dari prespektif politik keamanan, atau tema-tema seperti “Islam radikal”, “Islam 

fundamental” dan sebagainya. Riset ini mencoba mengangkat tema yang masih jarang 

dijumpai, yaitu bagaimana HTI melakukan manifestasi politik identitas di dalam 

konteks budaya kalangan nahdliyin (warga NU), sebuah segmentasi kebudayaan 

masyarakat Islam yang paling dominan menentang HTI. Penulis memilih kabupaten 

Jombang sebagai studi kasus kalangan nahdliyin. Data penelitian diperoleh melalui 

wawancara, observasi dan tinjauan pustaka. Data tersebut kemudian dibaca dalam 

kaitannya dengan diskursus manifestasi politik identitas. Temuan yang didapat 

menunjukkan bahwa HTI melakukan banyak penyesuaian dalam manifestasi politik 

identitas mereka di kalangan nahdliyin, baik melalui penyamaan paham keagamaan, 

mengikuti ekspresi budaya keagamaan dan penghormatan kepada kiai layaknya 

kalangan nahdliyin. Meskipun demikian, pada dasarnya HTI tetap konsisten terhadap 

ide dasar mereka terhadap politik identitas Islamisme, tepatnya memperjuangkan 

penegakkan kembali khilafah Islam. Penyesuaian diri dengan meneguhkan kesamaan 

identitas “keumatan” yang dipergunakan HTI dapat dibaca sebagai bagian dari agenda 

perluasan keanggotaan di kalangan nahdliyin. 

Kata Kunci: HTI, nahdliyin, politik identitas, islamisme. 
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Pendahuluan 

Syafii Maarif menjelaskan bahwa bentuk dari politik identitas yang paling banyak 

mengemuka pasca reformasi adalah politik identitas kontemporer dengan jubah Islam. 

Politik identitas disini merujuk pada faksi-faksi yang mengusung usaha pemberlakuan 

syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia (Maarif, 2009:21). Salah satunya 

yang kini paling banyak diperbincangkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam 

merealisasikan tujuannya tersebut, HTI menyatakan tidak ingin melakukan perjuangan 

menegakkan syariat Islam melalui jalur-jalur konstitusional, sebab tujuan akhir mereka 

adalah menegakkan sistem khilafah global yang terintegrasi dalam kedaulatan tunggal 

negara Islam (Wahid, 2009:154-155).
2
  

Di sisi lain, tawaran pemikiran sistem politik khilafah oleh HTI mendapatkan reaksi 

penolakan yang kuat dari NU. Fakta empirik penolakan keras kalangan nahdliyin 

(warga NU) terhadap HTI bisa kita lihat di Kota Santri Jombang. Misalnya ditandai 

dengan deklarasi dan apel ratusan Banser NU membentangkan spanduk kesetian pada 

NKRI dan Pancasila serta mencoret lambang khilafah yang menjadi simbol HTI. Banser 

Jombang juga melakukan penertiban spanduk-spanduk khilafah yang ada di Jombang. 

Deklarasi tersebut turut diikuti oleh oleh 20 Ormas (Kabar Jombang.com).
3
 Melihat 

penampakkan yang terjadi di Jombang tersebut, menarik kemudian jauh sebelum HTI 

resmi dibubarkan oleh pemerintah, kalangan nahdliyin di daerah telah melakukan 

penolakan secara besar-besaran.  

Penelitian tentang Hizbut Tahrir dalam tinjauan aktifitas dan politik Islam telah 

banyak dilakukan oleh para ilmuwan politik. Kebanyakan penelitian tentang Hizbut 

Tahrir kerap menggunakan pendekatan keamanan yang mendudukkan HT menjadi sama 

                                                           
2
 Sebagai perbandingan, jalur yang ditempuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah mengusulkan 

aturan syariat Islam kepada lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif atau eksekutif di daerah. 

Sedangkan HTI, meskipun memiliki kesamaan pandangan, mereka tidak mau berkompromi dengan 

sistem politik yang sedang berlaku. Pembahasan lebih lanjut, lihat Abdurrahman Wahid (2009) Ilusi 

Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute. Hal. 154-

155. Baca juga buku-buku terbitan HTI seperti “Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia” (2009) dan 

“Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir” (2014). 
3
 Contoh-contoh penolakan lain kalangan nahdliyin terhadap HTI di Jombang adalah: penolakan dari 

Jaringan Santri Jombang (Jas Ijo) terhadap rencana mukhtamar Tokoh Umat HTI yang rencananya 

dilaksanakan 1 Juni 2016 (cnnindonesia.com, 30/04/2016), Penolakan GP Anshor atas rencana Diskusi 

Pendidikan oleh DPD II Muslimat HTI di Jombang, 27 April 2016 (faktualnews.co,
 
01 Mei 2017) dan 

lain-lain.  
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persis dengan organisasi Al-Qaedah, atau organisasi yang bercirikan radikal dan 

fundamental yang merangsang maraknya tumbuhnya pemikiran terorisme.
4
  

Burhanuddin Muhtadi (2009) dalam penelitiannya mengenai HTI menyatakan 

bahwa keberadaan HTI dengan mengusung ide khilafah merupakan benalu bagi 

konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Muhtadi juga menjelaskan keberhasilan HTI 

bisa mengambil kader dari berbagai kalangan, khususnya NU dan Muhammadiyah, 

adalah dengan pembingkaian kesamaan identitas sebagai “umat Islam”.
5
   

Penelitian lain tentang HTI ditulis oleh Robi Setyanegara (2016) yang berusaha 

mengungkap pola gerakan dan metode kaderisasi HTI di wilayah kampus dengan 

mengambil Universitas Airlangga sebagai studi kasus. Dalam kesimpulannya, Robi 

menyatakan bahwa kesuksesan HTI dalam melakukan kaderisasi dan menggalang 

anggota disebabkan oleh ruang yang terbuka di UNAIR untuk menyebarkan ideologi 

apa pun di era kebebasan reformasi. Selain itu, keberhasilan HTI ditunjang oleh 

konsistensi HTI memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengajak mahasiswa 

masuk HTI yang kemudian mendapatkan pembinaan setelah menjadi anggota.
6
  

Berangkat dari berbagai penelitian yang sudah ada tersebut, penulis mencoba untuk 

melihat HTI dari sudut pandang lain, yakni menguji bagaimana konstruksi politik 

identitas dengan framing umat digunakan HTI dalam konteks masyarakat NU 

sebagaimana dijelaskan Muhtadi. Sekaligus melengkapi penelitian tentang HTI dengan 

objek penelitian yang bukan di kalangan mahasiswa sebagaimana penelitian Roby. 

Penelitian HTI di kalangan nahdliyin menjadi penting karena kelompok tersebut 

merupakan kalangan yang berseberangan dengan mereka. Selain itu, kalangan nahdliyin 

akan lebih susah ditembus daripada kalangan mahasiswa disebabkan NU memiliki basis 

paham keagamaan yang telah paten, sedangkan mahasiswa komposisinya lebih beragam 

dan terutama yang tidak memiliki landasan keagamaan sebelum memasuki bangku 

kuliah, sehingga lebih mudah dimasuki.  

                                                           
4
  Sebagaimana dijelaskan oleh Ehrefeld & Lapen (2005, dalam Muhtadi, 2009). Baca juga penelitian 

Achmad Adri Rachmatsjah dengan judul “Islam Radikal di Indonesia: Studi Tentang Front Pembela 

Islam, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia dan Laskar Jihad” (2006), serta yang ditulis oleh 

Ahmad Hasan Ubaid dengan judul “Fundamentalisme Islam: Studi Deskriptif tentang Ideologi dan 

Strategi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 

(KAMMI) di Indonesia” (2008). 
5
 Lebih lanjut baca Burhanuddin Muhtadi dalam tulisannya yang berjudul “The Quest of Hizbut Tahrir in 

Indonesia” (2009). 
6
 Lebih lanjut baca Roby Setyanegara dalam skripsi berjudul “Kaderisasi Gerakan Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI) pada Kalangan Mahasiswa di Kampus Universitas Airlangga” (2016). 
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Penulis memilih Jombang sebagai studi kasus dari kalangan nahdliyin atas beberapa 

pertimbangan. Dari segi historis, NU adalah organisasi yang didirikan oleh tiga sosok 

kiai pesantren tradisional dari Jombang, yakni K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Bisri 

Syansuri dan K.H. Wahab Chasbullah yang berhalauan Aswaja
7
. Sampai sekarang, 

empat pondok pesantren terbesar di Jombang, yaitu Tambakberas, Tebuireng, Rejoso 

dan Denanyar serta sebagian besar pondok pesantren di Jombang masih 

mempertahankan tradisi yang dipegang oleh para pendahulunya, yaitu melestarikan dan 

mempertahankan paham Aswaja. Dengan demikian, mengambil Jombang sebagai studi 

kasus nahdliyin bisa disebut mencari keotentikan dari paham NU yang hingga hari ini 

masih dipertahankan. Ditambah lagi NU sebagai ormas dan nilai kultur nahdliyin 

menjadi panutan mayoritas masyarakat Jombang.  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam 

penelitian ini. Penelitian ini bersumber dari data lapangan diperoleh dari wawancara 

mendalam dengan para aktifis HTI maupun dari NU di Jombang. Penulis juga 

menggunakan penelitian pustaka seperti sejumlah buku, jurnal, laporan, informasi, 

dokumen yang berkaitan dengan HTI.  

Pada bagian selanjutnya, penulis akan mengemukakan literature review terkait 

politik identitas Islamisme serta bagaimana cara kelompok tersebut melakukan 

manifestasi identitasnya dengan pembingkaian identitas “keumatan”, serta secara 

sekilas memberikan gambaran tentang perbedaan HTI dan NU dari segi paham 

keagamaan yang berimplikasi kepada paham politik yang dianut. Ini menjadi penting 

untuk selanjutnya mengetahui bagaimana HTI menerapkan konsep identifikasi umat 

dalam konteks NU yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan membicarakan temuan dan 

diskusi serta kesimpulan dari penelitian ini.  

 

                                                           
7
 Pemahaman Islam Ahli Sunah Wal Jamaah (Aswaja) ala NU menurut Said Aqil Siradj (2015) secara 

umum masih dipahami sebagai ajaran yang mengikuti Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu al-Manshur al-

Maturidi dalam bidang teologis, mengikuti empat mazhab (Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hanbali) dalam 

bidang fikih atau hukum Islam, sedangkan dalam bidang akhlak mengikuti satu diantara dua imam besar, 

yaitu Abu Qosim al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam Ghozali. Pemahaman demikian merupakan upaya 

memudahkan pemaknaan Aswaja oleh K.H. Hasyim Asy’ari saja. Sebenarnya, Aswaja bukanlah suatu 

mazhab, melainkan manhaj al-fikri (kerangka berpikir) atau sebuah aliran yang didalamnya memuat 

banyak mazhab. Lebih lanjut baca dalam Said Aqil Siradj. (2015).  NU, Aswaja, dan Visi Kebangsaan. 

dalam Akhmad Sahal & Munawir (Ed). Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan. 

Bandung: PT Mizan Pustaka. 
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Literature Review 

Secara sederhana, politik identitas adalah “kepentingan anggota-anggota suatu 

kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam 

suatu bangsa atau negara” (Maarif 2009:4). Dalam konteks Indonesia, masih menurut 

Maarif, politik identitas lebih melingkupi persoalan-persoalan agama, etnisitas yang 

coba diartikulasikan dalam wilayah-wilayah politik. Pemekaran daerah menjadi contoh 

yang banyak mengemuka ketika kita berbicara politik identitas di Indonesia. Pasca 

reformasi, politik identitas lebih mengarah pada gerakan radikal atau setengah radikal 

dengan bangunan identitas Islam. Gerakan tersebut banyak terpengaruh oleh gerakan 

Islamis dan Salafi yang awalnya di negara-negara Arab yang akhirnya menyebar ke 

seluruh dunia hingga ke Indonesia (Maarif, 2009:21). Jika dikaitkan dengan dikursus 

politik identitas, maka gerakan-gerakan keagaman kontemporer di Indonesia tersebut 

bisa masuk dalam ketegori politik identitas yang berbasis ideologi keagamaan. Lebih 

spesifik lagi kemudian jika dikatakan sebagai sebuah gerakan yang meyakini dan 

memperjuangkan Islam harus mengambil kendali dalam tatanan kehidupan politik, atau 

kerap disebut sebagai gerakan “Islamisme”.  

Terkait dengan bagaimana identitas Islam dijadikan sebagai basis perjuangan 

politik, Burhanuddin Muhtadi (2009) menjelaskan secara operasional bagaimana 

pembingkaian tersebut berlangsung, dimana hal ini secara luas dipergunakan oleh HTI 

dalam mendapatkan pengikut di berbagai daerah dan bahkan berbagai negara. Salah satu 

pola yang digunakan HTI adalah pembingkaian identitas Islam universal dalam 

mendapat simpati publik. Selain terus menerus mengecam praktek demokrasi yang 

dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, di sisi lain HTI meneguhkan identitas 

perjuangannya dengan menyandarkan pada identitas keumatan. Sebuah identitas yang 

berusaha membangun perasaan sentimen dan loyalitas orang Islam, tanpa memandang 

madzab dan etnis.  

Perasaan sentimen dan loyalitas muslim menjadi kunci dari pembentukan “Imagined 

umat”. Mengutip pendapat Mandville, Muhtadi (2009: 634) menyatakan kekuatan 

pemikiran tentang umat didasarkan pada kerangka historis bagi orang Islam, terutama 

masa awal kehidupan Islam di Madinah. Dibawah kepemimpinan Muhammad di 

Madinah, istilah umat direpresentasikan secara sederhana sebagai pembeda golongan 

dalam Islam (Anshor dan Muhajirin) dari yang agama lain. Sepeninggal Muhammad, 
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para pengganti Rasul memulai fenomena ekspansi Islam hingga semenanjung Eropa. 

Pemikiran tentang penyebutan umat menjadi kepercayaan yang tersebar sebagai 

identitas bagi orang Islam di belahan dunia manapun.  

Sebagai penguatan identitas, simbol yang dipergunakan dalam merekatkan imagined 

umat adalah Kitab Suci Al-quran. Selain Al-quran, bangunan fisik seperti Masjidil 

Aqsho bisa digunakan sebagai identifikasi simbol penyatuan identitas umat Islam. Perlu 

dikatakan lebih awal bahwa sensitifitas emosional terhadap loyalitas keagamaan akan 

lebih kuat dibanding loyalitas terhadap kenegaraan dengan berbagai simbolnya. Paham 

nasionalisme atau bahkan sekularisme tidak akan bisa menggantikan posisi agama 

sebagai focal point (objek kesadaran yang lebih menonjol dibanding objek lain) bagi 

seseorang (Rasmussen, 2011: 212). 

Prinsip-prinsip umat universal inilah yang kemudian dipergunakan sebagai 

sumberdaya pembingkain identitas. Di sinilah HTI membangun identitas dengan ciri 

keumatan dalam rangka mendapat pengikut. Ringkas kata, simbol-simbol identitas yang 

dimanifestasikan oleh HTI menekankan pada simbol-simbol identitas umat Islam secara 

umum, misalnya Al-quran, Al-hadist dan seterusnya. Peneguhan tentang identitas Islam 

ini kemudian dipergunakan di dalam kultur aliran Islam apapun yang dijadikan obyek 

dakwah HTI. Gamblangnya, HTI akan senantiasa memproduksi simbol-simbol yang 

bisa mengidentifikasikan identitas Islam, tanpa mempermasalahkan segmentasi etnis 

atau aliran di dalam Islam itu sendiri. Bahkan, peneguhan identitas semacam “umat” 

diharapkan mampu menyingkirkan berbagai sekat-sekat etinisitas maupun aliran di 

dalam Islam. 

Penulis akan menjelaskan singkat tentang paham dan ekspresi keagamaan serta 

sudut pandang politik NU dan HTI sebagai background untuk lebih memperjelas objek 

kajian. Seturut dengan namanya, Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama, 

bukan berarti organisasi ini hanya beranggotakan para ulama atau kiai saja, namun 

menjadikan ulama sebagai panutan dan memiliki posisi luhur dalam budaya NU.   

Secara garis besar, motivasi dari kelahiran NU adalah mempertahankan 

keberlangsungan paham Aswaja serta melindungi dari penyimpangan yang dilakukan 

oleh kaum pembaharu modernis.
8
 Penjelasan tersebut penulis angkat dari Muqoddimah 

                                                           
8
 Kelahiran NU merupakan respon terhadap perkembangan gerakan modernis Islam, khususnya gerakan 

Wahabi yang telah merambat ke Indonesia. Sebuah gerakan yang ingin memurnikan ajaran Islam yang 
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al-Qonun Asasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan AD NU pertama (Setiawan, 2007:93-

94). Sedangkan dalam prespektif antropologis, Aswaja NU biasanya digambarkan 

sebagai “Islam berbunga-bunga”, meminjam istilah Azyumardi Azra, yaitu komunitas 

muslim yang rajin yang melakukan tahlilan, ziarah kubur, membaca sholawat dan 

seterusnya. Rutinitas demikian merupakan manifestasi kebudayaan dari paham Aswaja 

NU yang turut dilestarikan.  

Kelenturan Aswaja ala NU yang bisa berpadu dengan unsur lokalitas kebudayaan 

tersebut akhirnya melahirkan orientasi politik Islam secara subtantif. Dalam hal ini Said 

Aqil (2015:161) menyatakan, “cara NU membawa ajaran Islam tidak melalui jalan 

legal-formalistik atau membenturkannya dengan realitas secara frontal, tapi 

memadukannya secara lembut”. Ringkasnya, NU lebih menekakan pada prinsip-prinsip 

dasar dari ajaran Islam yang berlaku secara universal, bukan menekankan aspek 

formalitas hukum Islam ke dalam sebuah sistem politik. Di sini kemudian NU tidak 

mempermasalahkan sistem politik apa saja yang berlaku, selagi masih memberikan 

ruang bagi Islam untuk melakukan aktifitasnya dan dianggap sesuai dengan prinsip 

mendasar dari Islam.
9
 Implikasinya, nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam.  

Di sisi lain, pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin an-Nabhani (2007) mengungkapkan, 

waktu dan tempat tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah hukum-hukum syariat. 

Perbedaan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat sejatinya tidak bisa membelokkan 

apa yang telah digariskan oleh syariat. Syariatlah yang harus meluruskan setiap tradisi 

dan kebudayaan yang membelot dari pakem Islam. Pemikiran ini berangkat dari 

keyakinan bahwa pada dasarnya syariat Islam senantiasa selalu bisa menyesuaikan diri 

dan memecahkan masalah dalam setiap zaman dan tempat yang berbeda. 

HTI meyakini Islam bukan hanya mengatur persoalan teologis dan peribadatan saja, 

namun sebagai seperangkat ajaran yang komplit atau kaffah. Sehingga, mendirikan 

Khilafah Islam merupakan implementasi dari keyakinan kesempurnaan pengaturan 

Islam di dalam segala aspek kehidupan, khususnya politik (Hizbut Tahrir Indonesia, 

2014:17-16). Khilafah sendiri merupakan sebuah kekuasaan yang di dalamnya 

                                                                                                                                                                          
telah dianggap banyak telah berbaur dengan tradisi-tradisi yang berlawanan dengan Islam, serta 

menghapus sistem bermazhab(Setiawan, 2007:77).   

 
9
Lebih lengkapnya terkait bagaimana nilai-nilai universal Islam atau penerapan filsafat hukum Islam yang 

dipegang NU, baca M. Ali Haidar (2011) Nadhlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih 

dalam Politik. 
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menerapkan keseluruhan syariat Islam di dalam sebuah daulah islamiyah (Hizbut Tahrir 

Indonesia, 2007:14)”. Implikasi dari pemahamahan demikian adalah menolak ide 

nasionalisme secara mutlak.
10

 

Dengan pergesekan paham yang berseberangan tersebut, berikutnya akan dibahas 

bagaimana HTI menampilkan diri dalam konteks masyarakat nahdliyin. 

 

HTI Menampilkan Identitas Layaknya Nahdliyin 

Menurut penuturan beberapa informan yang merupakan aktifis HTI Jombang 

menceritakan, pendirian HTI di Jombang diprakarsai semenjak tahun 1999-2000 oleh 

para mantan aktifis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Unit Kegiatan Kerohanian 

Islam (UKKI) dari kampus-kampus sekuler di Jawa Timur, khususnya dari Universitas 

Negeri Surabaya. Secara resmi, DPD  II HTI Jombang berdiri berdasarkan SK HTI 

Pusat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, DPD  II HTI Jombang mendaftarkan 

organisasinya ke Kesbang Linmas Jombang.  

Launching DPD  II HTI Jombang pertama kali pada tahun 2006 diselenggarakan di 

Masjid ar-Rudloh Jombang. Sejak saat itu setiap kegiatan yang dilaksanakan HTI 

Jombang seperti diskusi dan pengajian mulai berani menampilkan diri di tempat-tempat 

umum. Bahkan pernah beberapa kali menyelenggakan pengajian di Masjid Jami, Aula 

Pondok Pesantren Tebu Ireng, hingga kantor Departemen Agama (Depag) Jombang, 

serta hampir semua gedung pertemuan di Jombang pernah dipergunakan sebagai tempat 

kegiatan HTI Jombang
11

. 

Dari berbagai penjelesan terkait sepak terjang HTI di Jombang, penulis 

menghimpun 3 upaya penyesuaian diri atau identifikasi identitas HTI di kalangan 

nahdliyin. Pertama, HTI menyatakan selaras dengan NU dalam hal paham keagamaan. 

Artinya, HTI secara umum maupun khususnya yang ada di Jombang pada dasarnya 

adalah pengikut paham Aswaja atau Suni dan Mazhab empat yang kaprah dipahami 

sebagai ciri dari paham keagamaan NU. Terkait pengakuan manifestasi identitas HTI 

                                                           
10

 Lebih jelasnya bagaimana HTI membandingkan sistem khilafah dan nasionalisme, baca Shidiq Al-Jawi 

dalam Majalah Al-Wa’I majalah al-Wa’ie edisi Desember 2014 
11

 Pembubaran HTI oleh pemerintah melalui pencabutan badan hukum HTI di Kemendagri atas dasar 

Perppu No 2 Tahun 2017 pastinya berdampak pula kepada seluruh kantor dan aktifitas HTI di seluruh 

Indonesia, termasuk juga DPD  II HTI Jombang. Semenjak resmi dibubarkan, segala aktifitas HTI 

Jombang dihentikan. Mulai dari pencopotan semua atribut-atribut bendera hingga plang nama yang ada di 

kantor HTI Jombang. Tidak ada lagi kegiatan yang mengatasnamakan HTI di Jombang. 
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yang mengikuti Aswaja tersebut dibenarkan oleh Ketua GP Ansor Jombang, Zulfikar 

Dawam Ikhwanto. Namun, kemudian Zulfikar menegaskan bahwa apa yang dikatakan 

mereka sebenarnya adalah bagian dari siasat saja melihat konteks budaya kalangan 

nahdliyin yang besar di Jombang. 

Ungkapan Zulfikat di atas dapat dibenarkan jika mengingat adanya kitab tabbani 

yang sudah dirumuskan oleh HTI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan 

kalangan NU sendiri memiliki beberapa kitab yang dikaji dengan acuan kitab-kitab 

yang mengikuti mazhab imam empat, Syafii khususnya, seperti kitab Fatkhul Qorib, 

I’anatut Tholibin dan lain-lain. Kitab-kitab yang beredar luas di pesantren ini tidak 

dikaji atau tidak disahkan sebagai kitab-kitab HTI. Sebaliknya, kitab yang ditetapkan 

oleh HTI tidak dikenal oleh kalangan nahdliyin. Mengacu pada perbedaan rujukan 

tersebut, HTI dan NU memiliki paham keagamaan yang berbeda.    

Kedua, menyesuaikan kultur dan ekspresi keagamaan dengan kalangan nahdliyin. 

Paham Aswaja NU dalam prespektif antropologis biasanya digambarkan sebagai 

komunitas Islam yang rajin menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang dipadukan 

dengan budaya, seperti tahlilan, ziarah kubur, membaca sholawat dan seterusnya. Ini 

adalah rutinitas keagamaan yang menjadi manifestasi kebudayaan dari paham Aswaja 

NU secara kultural. Terkait HTI di Jombang yang berkenan mengikuti tahlilan dan 

semacamnya, dinyatakan oleh Ma’ruf, “HT tidak pernah utek-utek ritual-ritual santri 

NU: tahlilan tidak diutek utek, manaqiban
12

 tidak diutek-utek. Apa saja nggak diutek-

utek. Itu bukan masalah di HT. Ya, (HTI) mengikuti arus yang ada di NU”. 

Ketiga, HTI menghormati para kiai layaknya warga NU. Di kalangan Nahdliyin, 

sosok kiai menjadi figur sentral bagi NU secara organisasi maupun warga NU sendiri. 

Setiap bulannya semenjak berdiri, HTI rajin mengadakan pengajian-pengajian umum, 

yang dimana biasanya pembicaranya didatangkan dari para kiai-kiai NU. Selain itu, 

mereka juga sering mendatangi para kiai untuk sowan. Sebuah tradisi kental dengan 

nuansa kalangan santri.  

                                                           
12

 Manaqiban merupakan budaya kaprah yang dilaksanakan oleh kalangan santri untuk melakukan pujian-

pujian dan pembacaan biografi ulama tertentu dalam bahasa arab, dengan tujuan mendapatkan berkah dari 

ulama yang dikenang tersebut. Biasanya pembacaan manaqib yang paling sering adalah pembacaan 

manaqiban Syekh Abdul Qodir Jailani, sosok ulama yang terkenal diyakini akan kehebatan spiritual dan 

kemampuan karomahnya (kemuliaan melalui munculnya kejadian-kejadian luar biasa sebagai tanda 

kewalian seseorang, atau bagi nabi disebut mu’jizat.  
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Kebiasaan mendatangi para kiai dan memberikan brosur-brosur dakwah HTI bukan 

hanya dialami oleh Kiai-kiai di Jombang. Hal serupa juga dialami oleh banyak kiai di 

Jawa Timur. Salah satunya adalah KH Ahmad Muhammad Alhammad, pengasuh 

pesantren Qomaruddin Bungah Gresik. Pengurus NU di berbagai wilayah, termasuk 

PWNU Jawa Timur, juga mengaku sering didatangi oleh aktifis HTI yang berusaha 

mempengaruhi para kalangan NU (Zuli Qodir, 2013:98).   

Bahkan dalam struktur kepengurusan HTI terdapat badan khusus yang bergerak 

untuk melakukan sowan-sowan dan bertugas menjalin hubungan baik kepada para kiai, 

terutama kiai-kiai pesantren. Nama lembaga tersebut adalah Lajnah Khusus Ulama 

(LKU). Lembaga ini merupakan divisi khusus yang dimiliki HTI untuk sering bertamu 

ke para kiai dengan tujuan menyampaikan dan berdiskusi tentang berbagai persoalan 

keagamaan. Meskipun diakui para aktifis HTI bahwa ketika terjadi dialog dengan para 

kiai, kebanyakan mereka enggan atau tidak menyetujui gagasan khilafah yang 

ditawarkan oleh HTI. 

 

Konsistensi HTI di Jombang terhadap Politik Identitas Islamisme 

Meskipun HTI melakukan banyak penyesuaian di kalangan nahdliyin, penulis 

menemukan bahwa ide mendasar tentang HTI tetap terpelihara dan disebarluaskan pula 

oleh para aktifis Hizbiyin (para pengikut HTI) di Jombang. Hal tersebut seturut dengan 

apa yang dinyatakan oleh Muhajir, pendiri dan sekaligus ketua pertama Hizbut Tahrir 

Indonesia DPD II Kabupaten Jombang, ketika penulis melakukan wawancara tanggal 12 

September 2017 di kediamannya:  

“Jadi sebenarnya HT, bukan HT, Islam itu ideologi juga, bukan agama saja … Islam 

punya aturan semua itu, baik aturan di dunia atau pun aturan di akhirat. Nah, 

bagaimana nanti korelasinya dengan ketatanegaraan? Ya, sudah ada sebenarnya 

dalam Islam, bagaimana memilih suksesi, bagaimana memilih urusan-urusan yang 

lain itu sudah ada sebenarnya di kitab-kitab tentang khilafah, itu sebenarnya sudah 

ada aturannya disana, lebih rinci lebih jelas …” 

Muhajir lebih menghendaki untuk menyebut pemikiran HT sebagai representatif 

mutlak dari pemikiran Islam. Dia juga menyatakan bahwa cita-cita khilafah sebenarnya 

bukan hanya milik HTI, namun juga menjadi bagian dari kurikulum NU dan bahkan 

ajaran Islam itu sendiri. Ungkapan senada juga dilontarkan oleh M. Farid Ma’ruf, 
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Dewan Syuro DPD II HTI Jombang. Dia mengatakan, “Khilafah itu ajaran Islam, ajaran 

Islam ya khilafah itu. Kepemimpinan Islam itu ajaran Islam, itu yang diajarkan HTI. 

Harus! Tapi sementara ormas lain menerima demokrasi yang ada saja”. 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, HTI tetap 

teguh dan konsisten untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan mendasar HTI kepada 

kalangan nahdliyin di Jombang. Bahkan, hal yang paling mencolok dapat dilihat ketika 

para aktifis HTI mendatangi kiai dengan mengajak dialog dan memberikan brosur 

ajakan tentang ide-ide khilafah seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. 

Kedua, HTI melakukan provokasi bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka 

sebenarnya adalah kehendak dari Islam sendiri. Sebagaimana perjuangan khilafah pada 

dasarnya bukan hanya milik HTI, namun pada dasarnya adalah kewajiban semua orang 

Islam. Bahkan lebih jauh lagi, HTI menyatakan NU tetap dianggap sebagai saudara 

seiman yang menjadi obyek dari dakwah tentang khilafah yang telah mereka alpakan. 

Para aktifis HTI di Jombang juga mengatakan, terdapat istilah tabbani di HTI, yakni 

seperangkat ajaran sistematis tertentu yang sudah ditetapkan oleh garis organisasi yang 

menyangkut persoalan akidah dan pemikiran, khususnya yang berkenaan dengan 

persoalan ekonomi dan politik. Itu berhukum wajib diikuti. Namun, dalam urusan 

seperti tata cara ibadah, HTI tidak menentukan bagi setiap anggotanya untuk memilih 

mazhab tertentu dalam Islam. Kelenturan dalam menentukan tata cara beribadah dan 

mengekspresikan keislaman di luar wilayah pemikiran dasar ini kemudian menjadikan 

HTI bisa beradaptasi dengan berbagai varian aliran di dalam Islam. namun perlu 

ditekakan adalah pijakan dasar pemikiran HTI tentang kewajiban memperjuangkan 

khilafah tidak bergeser.  

Di sini kemudian HTI menggunakan pembingkaian identitas “umat Islam” bisa 

berjalan efektif atas dasar dua hal tersebut. Pertama, kelenturan praktek ibadah yang 

tidak ketat di HTI menjadikan HTI bersifat fleksibel diantara berbagai kelompok Islam 

manapun. Kedua, menyandarkan isu bahwa menegakkan khilafah adalah seruan wajib 

bagi setiap umat Islam muslim. Penguatan cairnya tampilan HTI dan penguatan 

identitas Islam universal dengan membidik sisi kesamaan sebagai “umat Islam” 

diharapkan menghilangkan sekat antara HTI dan NU. Pembingkaian identitas umat 

kemudian diperkuat dengan simbol-simbol general yang menjadi pengikat identitas 

umat Islam, seperti al-Quran dan al-Hadist. Pada gilirannya, kelenturan penyemaian 
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istilah identitas umat bisa sangat cair untuk dipergunakan HTI di dalam konteks variasi 

paham keagamaan yang ada di Indonesia, khususnya di kalangan nahdliyin untuk 

menarik warga NU ke dalam pusaran gerakan HTI. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gagasan khilafah yang menjadi dasar dari 

perjuangan politik identitas HTI bersifat tetap di Jombang. Namun dengan kerangka 

kelenturan ekspresi keagamaan dan penguatan citra kesamaan identitas sebagai umat 

Islam, HTI di Jombang melakukan banyak upaya-upaya penyesuaian diri dengan 

karakteristik yang hidup di kalangan Nahdliyin. 

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparakan, penulis menyimpulkan bahwa 

manifestasi politik identitas HTI di kalangan nahdliyin menunjukkan dua identitas 

ganda. Yaitu, pada dasarnya mereka masih memegang teguh ide-ide pokok HTI dalam 

upaya difusi pemikirannya di kalangan nahdliyin. Di sisi lain, mereka menampilkan diri 

sebagai bagian integral dari nahdliyin, baik dari segi pemahaman agama, ekspresi kultur 

keagamaan maupun penghormatan kiai, sebagai upaya untuk masuk dan menyebarkan 

gagasan HTI di kalangan nadhliyin. 

Berikut ini akan dipaparkan bagan untuk memperjelas bagaimana manifestasi politik 

identitas HTI di kalangan nahdliyin: 

Bagan I. Manifestasi Politik Identitas HTI di Kalangan Nahdliyin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik identitas islamisme ala HTI 
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Dari tabel tersebut penulis hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya politik 

identitas Islamisme yang dilakukan HTI awalnya menggunakan pembingkaian identitas 

kesatuan umat Islam. Selanjutnya, identitas keumatan tersebut diterapkan dalam konteks 

masyarakat nahdliyin di Jombang, dengan cara menyesuaikan diri seturut dengan paham 

keagamaan dan kebudayaan yang ada di  kalangan nahdliyin. Muara dari semua itu 

tidak membuat HTI kehilangan konsistensinya terhadap politik identitas Islamisme 

dengan cita-cita menegakkan khilafah global. Penyesuaian diri dari HTI adalah bagian 

dari upaya HTI merangkul kalangan nahdliyin untuk masuk ke dalam gerakan HTI yang 

sebenarnya.  

Alasan lain yang kiranya perlu dicatat pula tentang penyesuaian diri HTI tentu tidak 

lepas dari perbedaan pemahaman keagamaan dan politik NU. Penyesuaian tersebut 

dapat dibaca untuk mencegah terjadinya penolakan keras dari NU terhadap HTI, 

sebagaimana beberapa kesempatan NU melalui Ansor melakukan penolakan beberapa 

acara HTI di Jombang. Misalnya, “Surat Bersama Keberatan terhadap Kegiatan Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) Di Kabupaten Jombang” tertanggal 30 April 2017 yang ingin 

mendorong pemerintah membubarkan atau tidak memberikan izin terhadap kegiatan 

Diskusi Terbatas Tokoh dengan tema “Efektifitas Muatan Lokal Keagamaan di 

Kabupaten Jombang”, yang diadakan DPD II Muslimat HTI Jombang tanggal 1 Mei 

2017 di Rumah Makan Palem Asri Jombang. Dan sederetan penolakan-penolakan 

lainnya.  

Penelusuran penulis melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh NU terkait penolakan 

besar HTI di Jombang dikarenakan lebih melihat HTI secara ideologi dan gerakannya. 

Terutama ketika menyinggung khilafah dan potensi penghilangan Pancasila. Artinya, 

tokoh-tokoh NU lebih melihat agenda apa dibalik HTI, bukan melihat manifestasi 

identitas yang ditampilkan HTI di kalangan nahdliyin. 

 

Kesimpulan 

Dalam menjalankan penyebaran gagasan politik identitas Islamisme di kalangan 

nahdliyin, HTI banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian diri seturut dengan konteks 

lokalitas kalangan santri. Paling tidak ditandai oleh tiga hal. Pertama, mengklaim diri 

bahwa ajaran HTI sebenarnya adalah ajaran Ahli Sunah wal Jamaah layaknya kalangan 

santri. Kedua, mengikuti arus-arus ekspresi keagamaan yang kaprah menjadi tradisi 
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kalangan santri, seperti mengikuti tahlilan dan sebagainya. Ketiga, menghormati simbol 

representatif tokoh kalangan santri, yaitu para kiai dengan cara sering berkunjung untuk 

mengajak berdiskusi.  

Menelisik lebih jauh, penelitian penulis menunjukkan bahwa sebenarnya HTI tetap 

saja menyimpan agenda yang merupakan ide-ide dasar dari perjuangan politik identitas 

Islamisme secara global, yakni mendirikan kembali sistem politik khilafah Islam. 

Perubahan manifestasi identitas yang dilakukan HT semata-mata sekedar penyesuaian 

dan strategi HTI untuk menyebarkan segmentasi pengikut dalam waktu dan tempat 

tertentu.  

Terkait hal tersebut, HTI dengan karakter Islamisme sebagai basis politik 

identitasnya berusaha membangun sebuah gerakan yang menonjolkan identitas yang 

bisa menguatkan rasa solidaritas Islam, yakni menciptakan kesamaan di dalam satu 

identitas diri sebagai sesame umat Islam. Solidaritas atas dasar satu identitas umat 

tersebut dikukuhkan dengan pernyataan bahwa perjuangan HTI sebenarnya adalah 

perjuangan Islam itu sendiri.  
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