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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

“Ulama
1
 adalah pewaris para nabi”

2
 dan “Ulama adalah pelita bagi 

zamannya”.
3
 Beberapa kutipan tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya 

peran dan keberadaan para ulama. Kapanpun dan bagaimanapun peran ulama 

selalu menjadi sosok sentral dalam setiap peristiwa. Di masa sebelum penjajahan, 

ketika kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama sangat penting, baik 

dalam persoalan agama maupun politik. Ulama selalu berada di “ring satu” 

kerajaan dan bahkan menjadi pucuk pimpinan kerajaan itu sendiri. Di masa 

penjajahan, peran ulama juga tak kalah penting, terutama dalam perjuangan 

mengusir penjajah. Ulama sanggup memobilisasikan massa untuk berjuang dalam 

menumpas penjajah. Di masa Pergerakan Nasional, muncul KH. Ahmad Dahlan 

dengan Muhammadiyah-nya dan KH. Hasyim Asy‟ari dengan Nahdlatul Ulama-

                                                             
1 Ulama secara bahasa adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan dalam 

pengetahuan agama Islam. Lihat D. Yanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Nidya 
Pustaka), hlm. 611. Sementara menurut Quraish Shihab, ulama adalah orang-orang yang 

mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah baik yang bersifat kauniyah maupun Qur‟aniyah. 

Istilah ulama tampak berbeda dengan kyai yang lebih diartikan sebagai pimpinan dari sebuah 

pesantren. Lihat Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta: LP3ES), hlm. 93-94. 
2 Hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari Abu Darda RA. Lihat Muhammad Nashiruddin 

al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). 
3 Perkataan Imam Malik yang menggambarkan kedudukan ulama di tengah-tengah umat 

Islam. Kalimat tersebut  juga dikutip Hamka dalam pidatonya pasca terpilih sebagai ketua umum 

MUI hasil dari Munas I MUI tahun 1975. 
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nya, membuktikan bahwa ulama telah berperan dan berkontribusi dalam 

Pergerakan Nasional.
4
 

Ketika Indonesia telah merdeka dan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, 

khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri 

dari politik formal dan membatasi peranannya di dalam persoalan-persoalan 

keagamaan saja. Sejak tahun 1966 dan seterusnya, sifat peranan kaum ulama, 

termasuk mereka yang dari Nahdlatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga hanya 

persoalan kegamaan saja. Partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar 

pada afiliasi dan bernaung di bawah panji agama. Sebaliknya, semua partai politik 

harus berdasarkan ideologi negara, yaitu Pancasila. Para ulama hanya boleh 

bergerak ke arah tujuan-tujuan sekular yang kemudian menggeser kedudukannya 

dari kepemimpinan partai-partai politik sehingga menyebabkan mundur dari 

kegiatan politk formal. Banyak di antara mereka kembali ke pesantren masing-

masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah 

kegiatannya menjadi mubalig.
5
 

Memasuki masa Orde Baru, dengan semakin berkurangnya peranan para 

ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi 

tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. 

Dalam kaitan ini, dirasakan perlunya membentuk suatu wadah baru yang berlaku 

di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum 

Muslimin.
6
 Adanya suatu wadah baru yang dapat menampung, menghimpun dan 

                                                             
4 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang 

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 53. 
5 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama..., hlm. 54. 
6 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama..., hlm. 54. 
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mempersatukan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran dari para ulama Indonesia 

sudah lama menjadi hasrat dan keinginan umat dan bangsa Indonesia. Dengan 

wadah ini diharapkan partisipasi ulama yang mempunyai tempat khusus di hati 

rakyat terhadap pembangunan akan lebih ditingkatkan.
7
 

Usaha-usaha ke arah perwujudan ini sudah lama dirintis oleh pemerintah 

Orde Baru, baik melalui pertemuan-pertemuan resmi, seperti musyawarah 

maupun konsultasi-konsultasi. Salah satunya melalui Musyawarah Alim Ulama 

se-Indonesia di Jakarta tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 yang 

diprakarsai Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII), suatu organisasi yang dibentuk 

Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 108 tahun 1969, tepatnya tanggal 

4 September 1969.
8
 Harapan dan usaha itu semakin nyata dan konkret setelah 

adanya konsensus bersama dalam Lokakarya Mubalig se-Indonesia yang juga 

diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-29 Nopember 

1974. Konsensus ini antara lain menyatakan:  

Untuk memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam 

terhadap pembangunan, diperlukan adanya Majelis Ulama atau yang 

semacamnya, sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang 

efektif dan efisien. Pembentukan mekanisme atau wahana ini diserahkan 

kepada daerah-daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing 

berdasarkan musyawarah antara ulama dan „umara.
9
 

Konsensus ini lebih dikuatkan lagi dengan amanat Presiden Soeharto yang 

menyatakan bahwa, “Membangun masyarakat juga tidak mungkin tanpa 

                                                             
7 Panitia Munas MUI, Ulama dan Pembangunan, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1976), 

hlm. 11. 
8 Majelis Ulama Indonesia, 35 Tahun Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama 

Indonesia, 2010), hlm. 9. 
9 Panitia Munas MUI, Ulama dan Pembangunan, hlm. 11-12. 
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kerukunan dan persatuan. Masyarakat yang bercerai-berai tidak akan dapat 

membangun, lebih-lebih apabila umat beragamanya tidak bersatu.”
10

  

Sebagai tindak lanjut dari konsensus bersama dan amanat Presiden Soeharto 

di atas, usaha-usaha untuk membentuk dan mendirikan Majelis Ulama semakin 

diintensifkan. Di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama, dengan 

instruksi Menteri Dalam Negeri telah mengadakan persiapan-persiapan sehingga 

pada bulan Mei 1975 telah berdiri Majelis Ulama tiap-tiap Daerah Tingkat I dan 

sebagian Daerah Tingkat II. Sedangkan di tingkat pusat, dibentuk panitia 

persiapan Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama. Panitia ini diketuai oleh 

Drs. H. Kafrawi.
11

 

Setelah panitia persiapan merumuskan materi, tema, kegiatan musyawarah, 

dan telah dikonsultasikan ke berbagai pihak serta mendapat restu Presiden 

Soeharto sehingga tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwaklili menteri agama 

membentuk panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia 

yang diketuai oleh Letjen (Purn.) H. Soedirman dan tim penasehat yang terdiri 

dari Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi‟i, dan KH. Syukri Ghozali. Tiga 

minggu kemudian, suatu Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh 

Indonesia dilangsungkan dari tanggal 21 sampai 27 Juli 1975. Para peserta 

musyawarah nasional itu terdiri dari majelis-majelis ulama daerah yang baru 

dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah 

ulama independen dan empat orang wakil rohaniwan Islam ABRI. Di akhir 

musyawarah itu, dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta 

                                                             
10 Panitia Munas MUI, Ulama dan Pembangunan, hlm. 12. 
11 Panitia Munas MUI, Ulama dan Pembangunan, hlm. 12. 
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yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ketua 

umum pertama yang terpilih di masa itu adalah seorang penulis dan ulama 

terkenal, Prof. Dr. Hamka.
12

 

Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua 

umum MUI. Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi ideologi komunis 

di Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni Islam. 

Untuk mencapai hal ini, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan 

pemerintahan Soeharto yang juga bersikap antikomunis. Kedua, pemerintah telah 

senantiasa bersikap tidak percaya kepada kaum muslimin, betapa pun luhurnya 

maksud kaum muslimin. Bersamaan dengan itu, setiap usaha pihak pemerintah 

demi perbaikan nasib rakyat yang sebagian besar beragama Islam, telah dianggap 

kaum muslimimn sebagai sekular dan palsu. Hamka berpendapat bahwa dengan 

pembentukan MUI, keadaan demikian akan dapat diperbaiki.
13

 

Dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia dan Hamka sebagai ketua 

umumnya, tentu pada tahap selanjutnya menghadapi tantangan bagaimana 

mengukuhkan keberadaan MUI itu sendiri. Hal ini menuntut bagaimana kiprah 

Hamka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Untuk dapat melihat 

bagaimana garis-garis besar kiprah Hamka dalam mengukuhkan MUI yang baru 

saja berdiri tersirat melalui pidato sambutannya setelah terpilih sebagai ketua 

umum.
14

  

                                                             
12 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama..., hlm. 56. 
13 M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama..., hlm. 56-57. 
14 Pidato Hamka setelah terpilih sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia sebagai hasil 

Munas I MUI tanggal 27 Juli 1975. Lihat Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. 

Hamka, (Jakarta: Panjimas, 1981), hlm. 247-263. 
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Dalam pidato tersebut, Hamka memaparkan bagaimana kiprah ulama 

Indonesia terdahulu sejak zaman kerajaan hingga masa setelah kemerdekaan yang 

senantiasa berjuang di tengah-tengah umat menghadapi berbagai tantangan. Di 

samping itu, bagaimana pula posisi ulama yang dekat dengan pemerintahan juga 

umat.
15

 Dari situlah bagaimana garis besar kepemimpinan Hamka yang ingin 

diterapkan dalam kepemimpinannya sebagai ketua umum MUI yang baru saja 

berdiri. Pertama, berkiprah dalam perjuangan di tengah-tengah umat. Kedua, 

menjadi jembatan di antara umat dan pemerintah. Ketiga, menjadi teladan dan 

uswatun hasanah bagi zamannya. 

Dalam satu pemaparan pidatonya tersebut, Hamka menyatakan bahwa 

sebagai ketua umum MUI ini diibaratkan “kue bika” yang dibakar di antara dua 

bara api yang panas, di atas pemerintah dan di bawah umat. Sebagai “kue bika”, 

dengan tegas Hamka menyatakan:  

Berat ke atas niscaya putus dari bawah. Kalau putus ke bawah, niscaya 

berhenti jadi ulama yang didukung oleh umat. Tapi kalau berat pada umat, 

hilanglah hubungan dengan pemerintah, maksud pun tidak tercapai dan 

pemerintah akan menggunakan capnya kepada ulama „tidak berpartisipasi 

kepada pembangunan‟.
16

 

Kiprah Hamka sebagai ketua umum MUI yang pertama tentu tidaklah mudah. 

Berbagai tantangan dan tanggapan miring terus menerpa. Namun demikian, sosok 

Hamka dinilai mampu mengatasi hal tersebut. Hal ini terbukti dengan kembali 

terpilihnya Hamka sebagai ketua umum MUI selama dua periode. Di masa 

periode kepemimpinannya yang pertama, MUI di bawah nakhoda Hamka telah 

mengeluarkan beberapa fatwa yang mampu menjawab persoalan yang muncul di 

                                                             
15 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat..., hlm. 250-252. 
16 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat..., hlm. 182-183. 



7 
 

 
 

tengah masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ibadah, 

khilafiyah hingga persoalan politik.
17

 Kiprahnya juga terlihat dalam menjembatani 

pemerintah dan umat Islam di samping juga dengan umat beragama.
18

 Di dunia 

internasional, kiprah Hamka sebagai ketua MUI menjadi perwakilan umat Islam 

Indonesia dalam berbagai persoalan umat Islam dunia dengan mengikuti beberapa 

konferensi Islam internasional.
19

 

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan berbagai motif dalam 

pendiriannya serta tujuan-tujuannya yang mulia dan Hamka sebagai ketua umum 

pertamanya, memiliki tugas yang sangat berat dalam menjembatani umat Islam 

dan pemerintah di masa itu. Kiprahnya sebagai ketua MUI pun diapresiasi 

sehingga dapat berlanjut pada periode yang kedua. Akan tetapi, setahun periode 

kedua itu berjalan, Hamka memutuskan untuk berhenti di tengah pro kontra 

terkait fatwa yang dikeluarkan. Dari pro kontra itu, semakin terlihat keteguhan 

Hamka yang menunjukkan bahwa ulama tidak dapat dibeli dengan sesuatu apa 

pun.
20

 

Melihat dari pemaparan di atas, menjadi menarik diteliti bagaimana sejarah 

berdirinya MUI secara komperehensif dan kiprah Hamka dalam memimpin MUI 

tersebut. Dengan demikian, objek penelitian yang akan penulis angkat, yaitu: 

“ULAMA DAN NEGARA: KIPRAH HAMKA SEBAGAI KETUA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TAHUN 1975-1981” 

                                                             
17 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 

hlm. 35-45, 120-139, 293-314, 593-608. 
18 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat..., hlm. 181-197. 
19 “Pidato Hamka dalam Mu‟tamar Islam Eropa di Brussel,” Pandji Masyarakat, edisi th. 

XXII, 15 Juli 1980. 
20 Tamara nasir, dkk (Peny.), Hamka di Mata Hati Umat, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 

hlm. 278-282. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana biografi Hamka? 

2. Bagaimana kiprah Hamka di MUI tahun 1975-1981 (sebagai pendiri, 

ketua umum MUI, dan dalam bidang fatwa)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Biografi Hamka. 

2. Kiprah Hamka di MUI tahun 1975-1981 (sebagai pendiri, ketua umum 

MUI, dan dalam bidang fatwa). 

 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan menegaskan orisinalitas 

penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan kajian pustaka. Di samping itu, 

dengan melakukan kajian pustaka, akan diketahui kedudukan penelitian tersebut. 

Adapun kajian pustaka yang peneliti lakukan adalah dengan  menelusuri hasil-

hasil penelitian atau pun karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Di antara hasil penelitian atau pun karya yang merupakan 

kajian pustaka tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Rusydi Hamka. 1981. Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka. 

Jakarta: Panjimas. 

Buku ini merupakan sebuah memoar dari putera Hamka, yaitu Rusydi 

Hamka yang semasa hidupnya banyak mendampingi Hamka terutama ketika 

Hamka mengambil keputusan-keputusan penting yang menentukan jalan 

kehidupannya. Buku ini juga dapat dikatakan sebagai biografi Hamka yang 

diambil dari sudut pandang penulisnya mulai dari latar belakang kehidupan 

Hamka hingga wafatnya. Salah satu bagian dari buku ini memang 

menceritakan Hamka ketika menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia. 

Hanya saja dalam pemaparannya sangat kental dengan persepsi pribadi 

penulisnya sehingga dapat dikatakan subjektif.  

2. M. Atho Mudzhar. 1990. Fatwa-Fatwa majelis Ulama Indonesia: Sebuah 

Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: INIS. 

Buku ini merupakan disertasi ilmiah dari M. Atho Mudzhar ketika 

mengambil program doktoral di Universitas California, Los Angeles, 

Amerika Serikat yang kemudian dijadikan sebuah buku yang diterbitkan oleh 

INIS. Dalam buku ini memaparkan Islam dan hukum Islam di Indonesia, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengujian fatwa-fatwa MUI. Meskipun 

dalam bagian buku ini menceritakan mengenai pembentukan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), tetapi tidak digambarkan secara khusus bagaimana kiprah 

dan peranan Hamka sebagai ketua umum MUI yang pertama. Dalam buku ini 

lebih memfokuskan kepada pembentukan hukum Islam di Indonesia dan 

kedudukan lembaga MUI dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan 
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fatwa-fatwa yang merupakan implementasi dari pemikiran hukum Islam 

tersebut. 

3. Irfan Sanusi. 2006. Studi Historis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

tentang Perayaan Natal  Bersama (PNB) Tahun 1981. Bandung: Skripsi 

Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

Dalam karya skripsi tersebut dibahas mengenai sejarah singkat MUI dan 

kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang 

berkenaan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. 

Adapun salah satu fatwa yang dikeluarkannya, yaitu fatwa Perayaan Natal 

Bersama yang mengundang pro dan kontra. Dari sini dapat diketahui 

bagaimana garis besar dan arah penelitian dari skripsi tersebut yang lebih 

menekankan institusi atau lembaganya, yaitu MUI terkait dengan fatwa yang 

dikeluarkannya yang sempat menimbulkan pro dan kontra berikut dengan 

dampak respon yang muncul setelahnya. Meskipun dalam skripsi tersebut 

diceritakan bagaimana fatwa Perayaan Natal Bersama itu berujung pada 

mundurnya Hamka sebagai ketua umum MUI, akan tetapi kiprahnya dalam 

memimpin MUI tidak diceritakan dan belum digambarkan secara 

komperehensif dan hanya terpaku pada satu fatwa yang dikeluarkannya saja. 

4. Yadi Saladin. 1998. Pemikiran Pembaharuan Hamka dalam Bidang 

Politik di Indonesia. Bandung: Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 

Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
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Dalam skripsi ini pada bab kedua diceritakan mengenai biografi singkat 

Hamka dan beberapa karyanya. Sementara pada bab III membahas tentang 

pemikiran Hamka dalam bidang politik di Indonesia. Seperti yang diketahui 

dalam biografinya bahwa Hamka hidup di berbagai era atau rezim penguasa 

yang berbeda, dari mulai masa penjajahan, orde lama, hingga orde baru. Dari 

situ muncul gagasan pemikiran pembaharuan Hamka dalam bidang politik di 

Indonesia. Akan tetapi, di dalamnya tidak menceritakan bagaimana kiprah 

Hamka sebagai Ketua Umum MUI. 

Beberapa buku dan skripsi hasil tinjauan pustaka di atas merupakan 

pembanding terhadap kedudukan penelitian yang peneliti lakukan terkait 

dengan judul penelitian yang peneliti angkat, yaitu “Ulama dan Negara: 

Kiprah Hamka sebagai Ketua Umum MUI Tahun 1975-1981.” Perbedaan 

subjek pembahasan dari karya-karya sebelumnya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan terletak dalam beberapa hal. Pertama, sosok Hamka yang 

dalam karya tersebut di atas membahas biografi Hamka mulai dari latar 

belakang kehidupan hingga wafatnya yang didasarkan pada sudut pandang 

pribadi penulisnya sehingga sangat subjektif. Kedua, terkait dengan lembaga 

MUI dan fatwa-fatwa yang dihasilkannya menjadi fokus dalam karya tersebut 

di atas, bukan pada peranan ketua umumnya. Ketiga, peran Hamka dalam 

pembaharuan politik di Indonesia, bukan sebagai sosok ulama yang 

menjembatani umat dan pemerintah. Sementara dalam penelitian ini, fokus 

kajian diarahkan pada bagaimana kedudukan ulama di dalam negara, 

khususnya dalam pemerintahan Orde Baru dengan mengambil sosok Hamka 
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sebagai figur ulama yang representatif terkait dengan kiprah dan 

kedudukannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

pertama di tahun 1975-1981. Selama menduduki jabatan tersebut, Hamka 

dinilai mampu mengarahkan peran ulama sebagai jembatan umat dan 

pemerintah. Inilah fokus kajian penelitan yang membedakannya dengan 

karya-karya sebelumnya. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode historis, yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri  dari 

beberapa tahapan, mulai dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi (penulisan).
21

 Adapun perincian metode yang digunakan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data 

atau materi sejarah atau evidensi sejarah.
22

 Dalam metode penelitian sejarah, 

tahapan heuristik merupakan tahapan pertama. Dalam penelusuran sumber 

yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan sumber-sumber yang 

berupa sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda yang relevan dengan 

judul penelitian. Sementara untuk lokasi sumber sendiri, peneliti mencarinya 

ke berbagai tempat, diantaranya Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

di Jakarta Pusat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Masjid Agung 

                                                             
21 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 90. 
22 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, hlm. 90. 
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Al-Azhar Keboyan Baru, Jakarta, serta berbagai perpustakaan, seperti 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah (Bapusipda), Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, dan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan saksi pada saat pendirian MUI 

yang saat ini masih bekerja sebagai staff sekretariat MUI. 

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran sumber 

tersebut diantaranya adalah: 

a. Sumber Tertulis 

1) Buku 

a) Majelis Ulama Indonesia 1976, diterbitkan oleh Sekretariat 

MUI Masjid Agung Al-Azhar. Buku ini berisi kumpulan 

dokumen dan kegiatan MUI yang mencakup sejarah berdirinya, 

kegiatannya, organisasi dan personalia, hingga program kerja 

MUI tahun 1975/1976. 

b) Ulama dan Pembangunan, diterbitkan oleh panitia Munas I 

Majelis Ulama Seluruh Indonesia tahun 1976. Buku ini berisi 

laporan dan pengarahan, ceramah dari para tokoh, sejarah MUI, 

hingga laporan-laporan dari MUI daerah. 

c) Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis 

Ulama Indonesia, diterbitkan oleh Sekretariat MUI Masjid 

Istiqlal tahun 1981. Buku ini berisi dokumen tentang susunan 
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pengurus MUI 1980-1985, AD/ART, program kerja hingga 

beberapa fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan. 

d) Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, disusun oleh panitia 

peringatan buku dalam rangka memperingati 70 tahun Buya 

Hamka. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1978 yang 

menceritakan tentang kesan dan pandangan para tokoh terhadap 

kiprah kehidupan Hamka yang usianya sudah mencapai 70 

tahun. Dalam beberapa bagian juga dibahas mengenai kiprahnya 

sebagai ketua MUI. 

e) Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka, karya Rusydi 

Hamka. Buku ini merupakan memoar yang ditulis oleh putra 

Hamka, yaitu Rusydi Hamka pascawafatnya Hamka tahun 1981. 

Buku ini menceritakan kehidupan pribadi Hamka dalam 

pandangan penulisnya. Dalam salah satu sub-bahasannya 

membahas tentang Hamka sebagai ketua Umum MUI. 

f) Hamka di Mata Hati Umat, disusun oleh Nasir Tamara, dkk 

tahun 1983. Buku ini berisi pandangan dan kesan dari beberapa 

tokoh yang sezaman dan pernah bekerja sama dengan Hamka. 

Pada beberapa bagian menceritakan tentang Hamka ketika 

menjabat sebagai ketua MUI. 

g) Administrasi Islam di Indonesia, karya Deliar Noer yang terbit 

tahun 1983. Buku ini berisi tentang beberapa institusi dan 
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administrasi Islam, yang salah satunya dibahas mengenai 

Majelis Ulama. 

h) Runtuhnya Mitos Politik Santri, karya Abdul Munir Mulkan 

yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit SIPRESS tahun 

1992. Salah satu isi dari buku ini membahas tentang 

birokratisasi kehidupan umat Islam pada masa pemerintahan 

Orde Baru. 

i) Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang 

Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, karya M. 

Atho Mudzhar ynag diterbitkan oleh INIS tahun 1993. Buku ini 

di antaranya berisi sejarah MUI dan pengujian fatwa-fatwa 

MUI. 

j) Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, karya 

Sudirman Tebba yang diterbitkan tahun 1993 di Yogyakarta 

oleh penerbit Tiara Wacana. Buku ini membahas kehidupan 

umat Islam pada masa Orde Baru, termasuk di dalamnya 

membahas mengenai Ulama dan Perubahan Sosial. 

k) Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru (1966-1994), karya 

Abddul Azis Thaba yang diterbitkan tahun 1996 di Jakarta oleh 

penerbit Gema Insani Press. Buku ini membahas mengenai 

hubungan antara Islam dengan negara dalam kebijakan politik 

Orde Baru terhadap Islam. Salah satu sub bab dari susunan buku 

ini juga membahas mengenai berdirinya Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI) sebagai salah satu kebijakan pemerintah Orde 

Baru tersebut. 

l) Islam and Islamic Law In Indonesia: A Social-Historical 

Approach, karya M. Atho Mudzhar yang diterbitkan tahun 2003 

di Jakarta oleh Religious Research and Development, and 

Training. Dalam buku ini membahas mengenai perkembangan 

hukum Islam di Indonesia, termasuk beberapa fatwa yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

m) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan oleh 

MUI tahun 2003. Buku ini berisi kumpulan fatwa dari sejak 

berdirinya MUI hingga tahun 2000. 

n) 35 Tahun Majelis Ulama: Berkiprah Menjaga Integritas 

Bangsa, diterbitkan oleh Sekretariat MUI tahun 2010. Buku ini 

berisi sejarah berdirinya MUI, kiprahnya selama 35 tahun, dan 

gaya kepemimpinan dari masing-masing ketua MUI yang salah 

satunya adalah Buya Hamka. 

o) Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, diterbitkan oleh penerbit 

Erlangga tahun 2011. Buku ini berisi produk fatwa MUI sejak 

berdirinya tahun 1975 hingga 2010. 

2) Majalah 

a) Panji Masyarakat 

Majalah Panji Masyarakat merupakan majalah di bawah 

pimpinan Hamka bersama anaknya, Rusydi Hamka. Dalam majalah 
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ini banyak dimuat beberapa aktivitas dan tulisan Hamka, termasuk 

ketika Hamka menjabat sebagai ketua umum MUI tahun 1975-1981. 

Adapun yang didapat untuk penyusunan skripsi ini adalah edisi 

tahun 1975 No. 167, 168, 179, 180, 181, 185; dan edisi tahun 1980 

No. 288, 296, 299, 309. 

b) Mimbar Ulama 

Majalah Mimbar Ulama merupakan majalah resmi yang 

diterbitkan MUI. Majalah ini mulai terbit pada Desember 1976 

ketika MUI berada di bawah kepemimpinan Hamka. Dalam majalah 

ini dimuat beberapa tulisan tokoh-tokoh Muslim Indonesia dan 

beberapa kegiatan MUI. Adapun yang digunakan untuk penulisan 

skripsi ini adalah edisi No. I tahun ke-1, Desember 1975 (edisi 

pertama); edisi tahun ke-5, Desember 1980/Januari 1981. 

b. Sumber lisan  

Sumber lisan yang didapatkan, yaitu berupa wawancara dengan saksi 

hidup berdirinya MUI, yaitu Bapak Yusuf Abdullah. Pengkisah yang 

merupakan saksi tersebut pada saat diwawancarai berusia 57 tahun dan 

menjabat sebagai staff sekretariat MUI. Menurut penuturannya, beliau terlibat 

saat pendirian MUI ketika masih menjadi staff di Departemen Agama yang 

kemudian ditarik menjadi staff di MUI. 

c. Sumber Visual 
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1) Foto-foto yang merupakan dokumentasi dari kegiatan MUI, baik di 

dalam maupun di luar negeri. Foto-foto ini didapatkan langsung dari 

sekretariat MUI. 

2) Video yang berupa acara yang tayang Kompas TV tahun 2012 yang 

bertajuk “Islam Nusantara” dalam episode “Warisan Hamka”. Dalam 

acara ini dibahas mengenai kehidupan Hamka dan berbagai karyanya 

yang dituturkan oleh putri Hamka dan salah satu keponakan Hamka. 

3) Video acara “Metro Files” yang tayang di Metro TV tahun 2008. 

Dalam tayangan tersebut membahas biografi Hamka mulai dari 

kelahirannya hingga wafatnya, termasuk ketika Hamka berkiprah 

sebagai ketua umum MUI tahun 1975-1981. Beberapa narasumber 

dalam tayangan tersebut diantaranya, Rusydi Hamka (putera 

Hamka), Deliar Noer (sejarawan), Ali Yafie (ketua MUI 1998-2000), 

dan beberapa tokoh lainnya dari Muhammadiyah dan Masyumi. 

2. Kritik 

Tahapan kedua dari metode sejarah adalah tahapan kritik, yaitu proses 

verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan 

kredibilitas dari sumber tersebut. Adapun tahapan kritik ini terbagai menjadi 

dua, yaitu kritik eksternal yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian 

sumber dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber.
23

 

a. Kritik Ekstern 

                                                             
23  Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 59-61. 
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Dalam hal kaitannya dengan kritik eksternal yang dilakukan untuk 

menentukan otentisitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, 

utuh atau tidaknya, serta asli atau palsu sumber tersebut. Peneliti 

melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan 

menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu 

merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, 

gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, 

hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentisitas itu minimal diuji 

berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: 1) kapan sumber itu dibuat? 2) 

dimana sumber itu dibuat? 3) siapa yang membuat? 4) dari bahan apa 

sumber itu dibuat? 5) apakah sumber itu dalam bentuk asli?
24

  

Asdapun proses kritik eksternal terhadap sumber yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Buku 

a) Majelis Ulama Indonesia 1976. 1976. Jakarta: Sekretariat MUI 

Masjid Agung al-Azhar. 

Buku ini merupakan kumpulan beberapa dokumen MUI yang 

dibukukan dan diterbitkan oleh Sekretariat MUI tahun 1976 

ketika MUI diketuai oleh Hamka. 

b) Panitia Munas MUI. 1976. Ulama dan Pembangunan. Jakarta: 

Majelis Ulama Indonesia. 

                                                             
24 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, hlm. 59-60. 
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Buku ini merupakan terbitan tahun 1976 oleh panitia Munas I 

MUI yang berisi mengenai laporan, pengarahan, prasaran, 

ceramah yang berkaitan dengan pendirian MUI dan peran ulama 

dalam pembangunan. 

c) Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama 

Indonesia. 1980. Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal. 

Buku ini merupakan kumpulan keputusan Munas ke-2 MUI tahun 

1980 yang diterbitkan oleh Sekretariat MUI yang sudah berpindah 

ke Masjid Istiqlal tahun 1980 ketika MUI masih dipimpin oleh 

Hamka. 

d) Rusydi Hamka. 1981. Pribadi dan Martabat HAMKA. Jakarta: 

Pustaka Panjimas. 

Buku ini ditulis oleh putra Hamka sendiri, yaitu Rusydi Hamka 

yang mengisahkan kehidupan Hamka. Sebagai putra Hamka, 

tentu hubungan di antara keduanya begitu intens. Terlebih 

keduanya juga terlibat dalam kegiatan MUI dan penerbitan 

majalah Pandji Masyarakat. Buku ini diterbitkan tahun 1981, 

tepatnya beberapa bulan setelah wafatnya Hamka, yang artinya 

masih sezaman dengan Hamka. 

e) Panitia Peringatan Buku. 1983. Kenang-Kenangan 70 Tahun 

Buya Hamka. Jakarta: Pustaka Panjimas. 

Buku ini merupakan catatan dan kesan dari beberapa tokoh yang 

mengenal dan pernah bertemu Hamka. Buku ini ditulis dalam 
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menyambut usia Hamka yang ke-70. Buku ini pertama kali terbit 

tahun 1978, akan tetapi yang penulis dapatkan adalah cetakan ke-

3, yaitu tahun 1983 dengan sedikit perbaikan dan tambahan 

naskah dalam buku tersebut. Sumber yang penulis dapatkan 

merupakan bentuk asli, akan tetapi pada bagian cover merupakan 

bentuk fotocopy dikarenakan cover yang aslinya telah mengalami 

kerusakan. 

f) Nasir Tamara, dkk. (Peny.). 1983. Hamka di Mata Hati Umat. 

Jakarta: Sinar Harapan.  

Buku ini merupakan catatan yang ditulis oleh beberapa orang 

tokoh yang pernah bertemu dan sezaman dengan Buya Hamka. 

Buku ini juga diterbitkan tahun 1983 yang berarti 2 tahun setelah 

Buya Hamka wafat. Sumber yang penulis dapatkan merupakan 

bentuk asli yang kemudian penulis memfotocopy seluruhnya 

tanpa mengubah isi dari buku tersebut. 

g) Deliar Noer. 1983. Administrasi Islam Indonesia. Jakarta: 

Rajawali. 

Buku ini ditulis oleh Deliar Noer yang diterbitkan oleh Rajawali 

Pers tahun 1983 yang artinya tidak jauh dari masa Hamka dalam 

memimpin MUI. Sumber yang penulis dapatkan merupakan 

sumber asli, akan tetapi pada bagian cover merupakan bentuk 

fotocopy karena cover yang asli telah mengalami kerusakan. 
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h) Abdul Munir Mulkan. 1992. Runtuhnya Mitos Politik Santri. 

Yogyakarta: SIPRESS. 

Buku ini diterbitkan tahun 1992 yang di dalamnya membahas 

birokratisasi kehidupan umat Islam, terutama pada masa 

pemerintahan Orde Baru. Buku yang didapat merupakan bentuk 

aslinya. 

i) M. Atho Mudzhar. 1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: 

Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-

1988. Jakarta: INIS. 

Buku ini merupakan hasil penelitian dari M. Atho Mudzhar yang 

kemudian dijadikan sebuah buku yang diterbitkan oleh tahun 

1990 yang artinya sekitar 9 tahun dari Hamka meletakan jabatan 

sebagai ketua umum MUI tahun 1981. Sumber yang penulis 

dapatkan merupakan sumber asli. 

j) Sudirman Tebba. 1993. Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan 

Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Buku ini ditulis tahun 1993 yang di dalamnya membahas 

beberapa persoalan Islam pada masa Orde Baru, termasuk 

mengenai peranan ulama dalam perubahan sosial. Buku ini 

didapatkan dalam bentuk aslinya. 

k) Abddul Azis Thaba. 1996. Islam dan Negara: Dalam Politik 

Orde Baru (1966-1994). Jakarta: Gema Insani Press. 
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Buku ini ditulis tahun 1996 yang di dalamnya membahas 

mengenai hubungan antara Islam dan negara, terutama masa Orde 

Baru dengan berbagai kebijakannya terhadap Islam, termasuk 

dalam pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1975. 

Buku yang didapatkan dalam bentuk aslinya. 

l) M. Atho Mudzhar. 2003. Islam and Islamic Law In Indonesia: A 

Social-Historical Approach. Jakarta: Religious Research an 

Development, and Training. 

Buku ini ditulis tahun 2003 oleh M. Atho Mudzhar yang pernah 

menjadi anggota pengurus MUI. Dalam buku ini dibahas 

mengenai hukum Islam di Indonesia dari sudut pandang historis 

dan sosiologis, termasuk beberapa fatwa MUI. Buku yang 

didapatkan dalam bentuk aslinya. 

m) Departemen Agama. 2003. Himpunan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggara Haji Depag RI. 

Buku ini merupakan kumpulan fatwa yang dikeluarkan MUI dari 

sejak berdiri tahun 1975 hingga tahun 2000 yang diterbitkan oleh 

bagian Departemen Agama RI tahun 2003. Meskipun diterbitkan 

jauh setelah wafatnya Hamka, akan tetapi dalam buku ini memuat 

beberapa fatwa semasa Hamka menjadi ketua umum MUI. 

Sumber yang penulis dapatkan merupakan sumber yang asli. 
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n) Majelis Ulama Indonesia. 2010. 35 tahun Majelis Ulama 

Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 

Buku ini merupakan terbitan MUI tahun 2010 menyambut 35 

tahun berdirinya MUI sejak tahun 1975. Sumber yang didapatkan 

oleh penulis merupakan bentuk asli. 

o) Majelis Ulama Indonesia. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 

tahun 1975. Jakarta: Erlangga. 

Buku ini merupakan himpunan fatwa MUI dari mulai sejak 

berdirinya tahun 1975 hingga tahun 2010. Buku ini diterbitkan 

oleh penerbit Erlangga tahun 2011. Meskipun terbit jauh dari 

masa kepemimpinan Hamka di MUI, namun fatwa-fatwa yang 

dikeluarkan MUI masa itu terhimpun dalam buku ini. 

2) Majalah 

a) Panji Mayarakat 

Majalah Panji Masyarakat yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah edisi tahun 1975 dan 1980, yaitu sezaman ketika Hamka 

menjabat sebagai ketua umum MUI (1975-1981). Majalah yang 

didapatkan dalam bentuk yang aslinya. 

b) Mimbar Ulama 

Majalah Mimbar Ulama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah edisi tahun 1976 dan 1980/1981 atau sezaman ketika Hamka 

menjabat sebagai ketua umum MUI (1975-1981). Majalah yang 

didapatkan dalam bentuk aslinya. 
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3) Sumber Lisan 

Abdullah, Yusuf. 57 tahun. Staff sekretariat MUI. Wawancara pada 

tanggal 08 April 2016. 

Pengkisah merupakan saksi yang telah bekerja sebagai staff sekretariat 

MUI sejak berdiri hingga saat ini. Beliau lahir tahun 1959 sehingga ketika 

MUI berdiri telah berusia 16 tahun. Pada saat diwawancarai, kesehatan 

fisik dan mental dapat dikatakan sehat sepenuhnya. 

4) Sumber Visual 

a) Video acara Islam Nusantara Kompas TV episode “Warisan 

HAMKA” tahun 2012. 

Video ini merupakan acara Kompas TV yang pertama kali tayang 

tahun 2012. Video ini berudurasi 25 menit dan utuh sesuai durasi 

acara tersebut. Dalam pemaparan di video tersebut, beberapa 

narasumbernya di antaranya adalah putri Hamka (Aliyah Hamka), 

dan salah satu keponakan Hamka. 

b) Video dalam acara Metro Files Metro TV episode “Biografi Buya 

Hamka” tahun 2008. 

Video ini ditayangkan tahun 2008 untuk memperingati 100 tahun 

Buya Hamka. Video yang digunakan sebagai sumber skripsi ini 

berupa copy video. Pemaparan dalam video ini mengambil 

narasumber, yaitu dari putera Hamka, tokoh MUI, Muhammadiyah,  

dan sejarawan. 
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c) Foto-foto dokumentasi MUI masa kepemimpinan Hamka dan 

kiprahnya sebagai ketua umum. 

Foto-foto yang penulis dapatkan merupakan hasil dokumentasi MUI 

dari sejak penyelenggaraan Munas I hingga beberapa kegiatannya. 

Sumber foto yang penulis dapatkan merupakan sumber asli terlihat 

dari warna foto yang masih belum sepenuhnya berwarna. Beberapa 

foto mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya karena 

termakan usia dan rayap. Akan tetapi, foto yang lain masih dalam 

keadaan bagus. 

b. Kritik Intern 

Dalam proses kritik internal yang dilakukan untuk menentukan 

kredibilitas sumber dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti sifat dari sumber yang 

digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? 2) meneliti sumber tersebut 

dari aspek mental penulisnya dan apakah penulis sumber tersebut mau 

atau tidak dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya itu? 3) 

membandingkan dengan sumber yang lain; 4) melakukan korborasi atau 

saling mendukung antar sumber yang tersedia.
25

 Dengan melakukan 

kritik tersebut, penulis dapat menentukan shahih tidaknya bukti atau 

fakta sejarah dari sumber yang didapatkan. 

Adapun proses kritik internal yang dilakukan terhadap sumber yang 

didapatkan adalah sebagai berikut: 

                                                             
25 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: ,1973), hlm. 114. 
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1) Buku 

a) Majelis Ulama Indonesia 1976. 1976. Jakarta: Sekretariat MUI 

Masjid Agung al-Azhar. 

Dalam buku ini merupakan kumpulan dokumen yang dihimpun 

menjadi sebuah buku. Dilihat dari isinya, sangat gamblang 

dijelaskan mengenai berbagai hal yang terkait dengan MUI. 

Maksud pembukuan buku ini pada awalnya dipersiapkan untuk 

kepentingan “Public Hearing” dengan komisi IX di DPR RI 

tanggal 19 Nopember 1975. Buku ini lebih dapat dikatakan 

sebagai “hand book” (buku pegangan) dibanding sebagai buku 

bacaan ilmiah. 

b) Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis 

Ulama Indonesia. 1980. Jakarta: Sekretariat MUI Masjid 

Istiqlal. 

Buku ini disusun pascadilaksanakannya Munas II MUI tahun 

1980 yang mengahsilkan beberapa keputusan, yaitu susunan 

pengurus, AD/ART, program kerja, beberapa fatwa, dan 

rekomendasi/usul. Buku ini menjadi pedoman bagi MUI dan 

MUI daerah sehingga dapat dikatakan sebagai hand book 

dibanding buku bacaan ilmiah karena di dalamnya hanya 

beberapa kumpulan dokumen hasil Munas II MUI saja. 

c) Panitia Munas MUI. 1976. Ulama dan Pembangunan. Jakarta: 

Majelis Ulama Indonesia. 
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Buku ini merupakan buku yang disusun oleh panitia Munas I 

MUI tahun 1975 yang diterbitkan tahun 1976. Dilihat dari 

judulnya terlihat jelas berkaitan dengan pemerintah Orde Baru 

dengan jargon “pembangunan”-nya. Isinya berupa pengarahan, 

prasaran, ceramah-ceramah serta laporan-laporan MUI daerah. 

Hal ini dimaksudkan agar para ulama terutama melalui lembaga 

MUI dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang 

digaungkan pemerintah Orde Baru. 

d) Rusydi Hamka. 1981. Pribadi dan Martabat Hamka. Jakarta: 

Pustaka Panjimas. 

Buku ini dapat dikatakan berupa memoar atau catatan kehidupan 

Hamka oleh putranya, Rusydi Hamka. Dengan begitu, 

subjektivitas sangat terlihat karena yang dituturkan merupakan 

persepsi pribadinya. Meskipun begitu, interaksi yang intens 

antara bapak-anak ini menjadi sumber yang berharga untuk 

dapat mengungkap kiprah Hamka di tubuh MUI terlebih Rusydi 

Hamka seringkali dilibatkan dalam kegiatan MUI dan pernah 

menjabat pula sebagai anggota MUI di samping sebagai penerus 

Hamka dalam mengelola majalah Pandji Masyarakat. 

e) Panitia Peringatan Buku. 1983. Kenang-Kenangan 70 Tahun 

Buya Hamka. Jakarta: Pustaka Panjimas. 

Buku ini dibuat untuk memperingati usia Hamka yang ke-70. 

Berbagai pujian dan sanjungan yang terdapat dalam buku ini 
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menjadikan subjektivitasnya yang tinggi. Adapun yang penulis 

dapatkan adalah cetakan ketiga dengan tambahan dan revisi 

naskah. Hanya saja tidak dijelaskan dimana letak revisi dan 

tambahan naskahnya dalam edisi cetakan ketiga ini. 

f) Nasir Tamara, dkk. (Peny.). 1983. Hamka di Mata Hati Umat. 

Jakarta: Sinar Harapan 

Dalam buku ini diceritakan mengenai kesan dan catatan dari 

para tokoh yang mengenal dan sezaman dengan Hamka. Namun 

demikian, apa yang para tokoh tuturkan tersebut tidak bisa lepas 

dari subjektivitas dari para penuturnya. Hanya saja para tokoh 

itu merupakan orang dekat yang sezaman dan mengenal Hamka. 

g) Deliar Noer. 1983. Administrasi Islam Indonesia. Jakarta: 

Rajawali. 

Buku ini merupakan terjemahan dari buku Administration of 

Islam in Indonesia yang ditulis dan diterjemahkan oleh Deilar 

Noer sendiri. Hanya saja dalam terjemahan ini terdapat 

tambahan dan perbaikan pada beberapa bagian. Buku ini telah 

disusun sejak tahun 1970-an sehingga memakan waktu yang 

lama dalam penerbitannya. 

h) Abdul Munir Mulkan. 1992. Runtuhnya Mitos Politik Santri. 

Yogyakarta: SIPRESS. 

Buku ini ditulis oleh Abdul Munir Mulkan, seorang akademisi 

lulusan Universitas Lampung dan UGM. Bukunya yang berjudul 
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Runtuhnya Mitos Politik Santri dimaksudkan untuk memotret 

politik santri yang terjepit oleh birokratisasi Orde Baru. 

i) M. Atho Mudzhar. 1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di 

Indonesia, 1975-1988. Jakarta: INIS. 

Buku ini ditulis oleh M. Atho Mudzhar yang pernah menjadi 

anggota MUI. Buku ini merupakan buku ilmiah karena 

merupakan disertasi S3 dari penulisnya sendiri untuk meraih 

gelar doktor. Dengan latar belakang penulisnya yang telah 

mengetahui seluk-beluk MUI dan bentuk tulisannya yang 

merupakan tulisan ilmiah yang telah diujikan, tentunya 

memberikan kesan positif bagi bobot tulisannya. 

j) Sudirman Tebba. 1993. Islam Orde Baru: Perubahan Politik 

dan Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Buku ini ditulis oleh Sudirman Tebba, seorang lulusan fakultas 

Syari‟ah IAIN Jakarta. Ia dikenal juga sebagai seorang banyak 

bergelut dalam dunia jurnalistik dengan berbagai karya. 

Bukunya Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan 

ditulis berdasarkan pengamatan dan pengalamannya dalam 

dunia jurnalistik yang memotret kehidupan umat Islam dalam 

perubahan kebijakan politik dan keagamaan di masa 

pemerintahan Orde Baru. 
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k) Abddul Azis Thaba. 1996. Islam dan Negara: Dalam Politik 

Orde Baru (1966-1994). Jakarta: Gema Insani Press. 

Buku ini ditulis untuk menggambarkan hubungan Islam dan 

Negara, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Judul dan 

isi buku ini memiliki kedekatan dengan buku karya Bahtiar 

Effendy dengan judul sama dan pembahasan yang sama, yaitu 

masa Orde Baru. 

l) M. Atho Mudzhar. 2003. Islam and Islamic Law In Indonesia: A 

Social-Historical Approach. Jakarta: Religious Research an 

Development, and Training. 

Buku ini ditulis oleh M. Atho Mudzhar yang pernah menjadi 

anggota pengurus MUI. Disertasinya yang membahas fatwa-

fatwa MUI, dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan lanjutan 

dari disertasi tersebut yang dalam pembahasan buku ini 

menjelaskan tentang hukum Islam di Indonesia dari sudut 

pandang historis dan sosiologis. 

m) Departemen Agama. 2003. Himpunan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggara Haji Depag RI. 

Himpunan fatwa yang terdapat dalam buku ini disusun 

bedasarkan bidang bukan berdasarkan periode tahun 

dikeluarkannya fatwa tersebut meskipun identitas tahun 

dikeluarkannya dapat diidentifikasi. Dalam beberapa fatwa yang 
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dikeluarkan pada masa periode kepemimpinan Hamka, terdapat 

beberapa yang membubuhkan nama Hamka sebagai ketua 

umum dan adapula yang hanya membubuhkan nama Ketua 

komisi Fatwa MUI saja. 

n) Majelis Ulama Indonesia. 2010. 35 Tahun Majelis Ulama 

Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 

Buku yang disusun dalam rangka memperingati 35 tahun MUI 

ini menjelaskan sepak terjang MUI sejauh ini. Dari sini akan 

terlihat subjektivitas dari penyusunannya karena yang menyusun 

adalah MUI sendiri. Dengan jargon “Berkiprah Menjaga 

Integritas Bangsa”, dijelaskan bagaimana kiprah dan perjalanan 

MUI yang telah genap berusia 35 tahun dalam menjaga 

integritas bangsa Indonesia dalam perspektif MUI sendiri. 

o) Majelis Ulama Indonesia. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 

tahun 1975. Jakarta: Erlangga. 

Buku ini adalah himpunan fatwa yang terbaru dan terlengkap 

dari sejak MUI berdiri tahun 1975 hingga 2010. Fatwa-fatwa 

yang disusun dalam buku ini berdasarkan bidang-bidangnya. 

Dan masing-masing bidang diurutkan berdasarkan tahun 

dikeluarkannya fatwa. Dibanding dengan himpunan fatwa edisi 

sebelumnya, edisi kali ini lebih tersusun dengan baik dan 

diterbitkan oleh penerbit dari luar, yaitu penerbit Erlangga. 

2) Majalah 
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a) Panji Masyarakat 

Majalah Panji Masyarakat berada di bawah kepemimpinan 

Hamka dan anaknya, Rusydi. Tulisan-tulisan dan aktivitas 

Hamka banyak dimuat dalam majalah ini termasuk ketika 

menjabat sebagai ketua umum MUI. Majalah ini juga menjadi 

media dakwah Hamka dalam menyampaikan pandangannya 

termasuk beberapa klarifikasi terkait dengan kedudukannya 

sebagai ketua umum MUI sehingga terdapat unsur-unsur 

subjektivitas, meskipun dari majalah ini dapat diketahui 

pandangan-pandangan pribadinya. 

b) Mimbar Ulama 

Majalah ini diterbitkan oleh MUI sehingga bersifat resmi. 

Beberapa berita yang dimuat dalam majalah ini merupakan 

kegiatan internal MUI, termasuk fatwa-fatwa yang 

dikeluarkannya, seperti fatwa Perayaan Natal Bersama yang 

peredarannya meskipun terbatas hanya untuk internal MUI, 

namun sempat membuat polemik. 

3) Sumber Lisan 

Abdullah, Yusuf. 57 tahun. Staff sekretariat MUI. Wawancara pada 

tanggal 08 April 2016. 

Pengkisah merupakan salah satu saksi berdirinya MUI yang diketuai 

oleh Hamka. Ketika MUI berdiri usia pengkisah telah mencapai 16 

tahun. Dari pemaparannya ketika diwawancarai, terlihat memang 
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pengetahuannya mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian 

MUI dan mengetahui pula kiprah Hamka sebagai ketua umum MUI yang 

pertama. Pengkisah memiliki kesan tersendiri terhadap Hamka yang 

menjabat ketua umum MUI karena beberapa kali sempat berinteraksi 

dengannya.  

4) Sumber Visual  

a) Video acara Islam Nusantara Kompas TV episode “Warisan 

Hamka” tahun 2012. 

Dalam pemaparan di acara Islam Nusantara episode Warisan 

Hamka ini terlihat agak subjektif karena narasumber yang 

dimunculkan adalah dari pihak keluarga Hamka sendiri, yaitu 

Putri Hamka (Aliyah Hamka), dan salah satu keponakannya. 

b) Video dalam acara “Metro Files” Metro TV dalam episode 

“Biografi Buya Hamka” tahun 2008 

Video dalam acara ini dimaksudkan untuk memperingati 100 

tahun Buya Hamka. Paparan dari video ini banyak mengambil 

dari narasumber yang dekat dengan Hamka, seperti putera 

Hamka, yaitu Rusydi; sejarawan, yaitu Deliar Noer; ketuam 

umum MUI 1998-2000, Ali Yafi, dan beberapa tokoh 

Muhammadiyah dan Masyumi yang menjadi rekan Hamka 

dalam organisasi dan partai tersebut. 

c) Foto-foto dokumentasi MUI masa kepemimpinan Hamka dan 

kiprahnya sebagai ketua umum. 
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Foto-foto yang didapatkan penulis merupakan foto asli hasil dari 

dokumentasi kegiatan MUI. Dengan mencermati foto-foto 

tersebut dapat diketahui bagaimana kiprah Hamka mulai dari 

terpilihnya hingga menjalankan tugasnya sebagai ketua umum 

MUI. Hal ini dapat digambarkan secara visual melalui foto-foto 

tersebut. Hanya saja, dari foto-foto itu tidak dilengkapi dengan 

keterangan tahun dan kegiatan yang dilakukan, meskipun pada 

beberapa foto memperlihatkan background dari tahun dan 

agenda kegiatan MUI semasa kepemimpinan Hamka. 

 

3. Interpretasi 

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu proses 

penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diverifikasi.
26

 Penafsiran 

ini dapat berupa analisis atau menguraikan maupun sintesis atau menyatukan 

berbagai fakta. Fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik di atas, kemudian 

penulis interpretasikan sehingga dalam memahami permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini dapat ditarik garis besarnya.  

Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis 

ini berarti menguraikan secara terminologis objek kajian yang sedang diteliti. 

Menindaklanjuti hal tersebut, maka teori yang dapat digunakan untuk 

menganalisis terkait dengan judul penelitian yang sesuai, dapat menggunakan 

teori kepemimpinan, yaitu teori hubungan yang lebih dikenal dengan teori 

                                                             
26 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (2008), hlm. 102. 
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transformasi. Teori ini terfokus pada hubungan yang terbentuk antara 

pemimpin dan anggotanya. Pemimpin transformasional dan memotivasi 

setiap anggota dan unsur yang terkandung di dalamnya untuk bekerja 

berirama dengan anggota kelompok untuk mengembangkan potensi secara 

maksimal.
27

 Hal ini sesuai dengan teori The Great Man yang dikemukakan 

oleh Thomas Carlyle dan James A. Proude. Mereka berpendapat bahwa yang 

menjadi faktor utama dalam perkembangan sejarah, yaitu tokoh-tokoh besar 

seperti negarawan, kaisar, raja, panglima perang, dan lain-lain.
28

 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu 

menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan dengan judul yang diangkat, 

“Ulama dan Negara: Kiprah Hamka Sebagai Ketua Umum Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Tahun 1975-1981”, antara lain: 

a. Ulama  

Ulama secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata „alim, artinya orang 

yang berilmu. Dalam pengertian asli, yang dimaksud dengan ulama ialah para 

ilmuwan, baik dalam bidang agama, humaniora, sosial dan keislaman. Dalam 

perkembangannya kemudian pengertian ini menyempit dan hanya 

dipergunakan untuk ahli agama Islam. Di Indonesia, ulama juga mempunyai 

sebutan yang berbeda di setiap daerah, antara lain kiai (Jawa), Ajengan 

(Sunda), Teuku (Aceh), Syeikh (Sumatera Utara/Tapanuli), Buya 

(Minangkabau), dan Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kalimantan).
29

 

                                                             
27 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 256-

258. 
28 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah, hlm. 125-126. 
29 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid XVII, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1996), hlm. 25. 
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b. Negara 

Negara dapat diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang 

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat;  kelompok 

sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di 

bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan 

politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
30

 

c. Kiprah 

Kiprah dapat diartikan melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi 

atau bergerak/berusaha dengan giat dalam bidang-bidang tertentu baik dalam 

bidang politik, sosial, budaya dan agama.
31

 

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah badan otonom di luar badan-

badan pemerintahan yang dibentuk atas gagasan dan dukungan pemerintah 

bersama para ulama Indonesia dan berfungsi untuk menumbuhkan hubungan 

yang lebih positif antara ulama (para pemimpin agama) dan umara‟ (para 

pemimpin negara).
32

 

Terkait dengan konsep-konsep di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana hubungan umat Islam yang diwakili para pemuka 

agamanya yang dalam hal ini adalah ulama dengan pemegang kekuasaan 

yang dalam hal ini adalah negara serta bagaimana kedudukan ulama dalam 

negara. Untuk mendeskripsikan persoalan tersebut, kiprah Hamka sebagai 

                                                             
30 D. Yanto, Kamus Umum..., hlm. 439. 
31 D. Yanto, Kamus Umum..., hlm. 363. 
32 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 218-219. 
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ketua Umum Majelis Indonesia (MUI) dapat menjelaskan bagaimana fungsi 

dan kedudukan ulama dalam pemerintahan (negara) serta bagaimana 

hubungan di antara keduanya. 

Terkait dengan menganalisis kiprah Hamka dalam memimpin MUI yang 

baru berdiri, maka tugas pertama yang harus segera dilakukan adalah 

mengukuhkan dan mengokohkan MUI itu sendiri. Nada-nada sumbang 

dibalik berdirinya MUI ini yang dikhawatirkan bahwa MUI akan dijadikan 

boneka atau alat bagi pemerintahan Orde Baru harus dapat ditepisnya. Untuk 

menepis anggapan tersebut, dapat dilihat dari garis-garis besar pandangan 

Hamka dalam pidato sambutannya pascaterpilih sebagai ketua umum MUI. 

Kiprah selanjutnya adalah bagaimana Hamka menempatkan kedudukan 

MUI tersebut sebagai jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan 

pemerintah. Dalam hal ini, Hamka mengistilahkannya sebagai “kue bika” 

yang dipanggang di antara dua bara api, yang diartikan bahwa jika condong 

pada salah satunya, maka akan “gosong” pada salah satu bagiannya. Inilah 

yang kemudian menjadi tugas utama MUI yang pada satu sisi mengakomodir 

pemerintah untuk mengajak dan mengikutsertakan umat Islam dalam 

pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Pada sisi yang lain, MUI harus 

mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat 

Islam dan menampung aspirasinya untuk disampaikan kepada pemerintah. 

Dengan demikian, Hamka menempatkan ulama sebagai jembatan yang 

menghubungkan anatara umat dengan pemerintah. 
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Di samping itu, sebagai ketua umum MUI tidak hanya dituntut kiprahnya 

di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional. Keberadaan MUI 

merupakan “alamat” bagi umat Islam Indonesia. Dengan begitu, ketika ada 

penyelenggaraan Konferensi maupun Mu‟tamar tingkat internasional, maka 

MUI-lah yang mewakili umat Islam Indonesia di kancah internasional. Untuk 

itu, sebagai ketua umum MUI, Hamka harus dapat menunjukkan kiprahnya di 

dunia Islam Internasional sebagai perwakilan umat Islam Indonesia dan 

mampu menyuarakan kepentingan umat Islam itu sendiri. 

 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan proses akhir yang dilakukan setelah melakukan 

beberapa tahapan di atas, mulai dari tahapan heuristik, lalu tahapan kritik dan 

interpretasi. Pada tahapan historiografi ini, peneliti menggunakan penulisan 

historis. Jenis penulisan ini mengungkapkan fakta-fakta untuk menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah. Sistematika penulisan ini 

diklasifikasikan menjadi beberapa bab, yaitu: Bab I pendahuluan yang di 

dalamnya menguraikan beberapa bagian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah 

penelitian. Bab II menjelaskan tentang biografi Hamka mulai dari latar 

belakang keluarga, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, aktvitas 

Hamka hingga karya-karyanya. Bab III menjelaskan kiprah Hamka dalam 

MUI tahun 1975-1981 dengan rincian: periode pertama (1975-1980) sebagai 

pendiri dan ketua umum MUI serta periode kedua (1980-1981) sebagai ketua 



40 
 

 
 

umum MUI yang berujung pada pengunduran diri Hamka. Bab IV berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, 

dilengkapi dengan daftar sumber dan lampiran-lampiran. 

 


