
 

 

ABSTRAK 

Siti Khodijah Novianti :  Perkembangan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) 

di Jawa Barat pada tahun 2000 sampai 2012 

Pada zaman modern ini Umat semakin membutuhkan Ulama ditengah-tengah 

mereka, apalagi dengan segudang permasalahan yang mereka hadapi. terutama kasus 

pemurtadan dan kristenisasi yang baru-baru ini terjadi. Maka Forum Ulama Umat 

Indonesia (FUUI) merupakan suatu organisasi yang mewadahi antara Ulama dan Umat 

untuk bersinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. 

Dari segi sitematis FUUI ini tidak memakai sistem priodesisasi akan tetapi selama 

pemimpin itu hidup maka tanggungjawab kepengurusnya masih ia emban. Maka dari 

itulah, penulis merumuskan dalam tiga masalah : pertama, bagaimana kondisi Jawa 

Barat pada tahun 2000; kedua, bagaimana  latar historis berdirinya FUUI di Jawa Barat; 

dan Ketiga, bagaimana perkembangan FUUI di Jawa Barat dari tahun 2000 sampai 

2012. 

Tujuan penelitian ini adalah; : pertama, untuk mengetahui kondisi Jawa Barat 

pada tahun 2000; kedua, untuk mengetahui  latar historis berdirinya FUUI di Jawa 

Barat; dan Ketiga, untuk mengetahui perkembangan FUUI di Jawa Barat dari tahun 

2000 sampai 2012. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sejarah, yaitu dengan melakukan empat langkah metode penelitian sejarah, pertama 

pengumpulan sumber (heuristic), kedua kritik baik eksternal maupun internal, ketiga 

interpretasi yang merupakan penafsiran dan analisis dari fakta-fakta yang telah didapat 

dan telah diuji keontisitasannya, keempat historiografi,  yaitu penyusunan seluruh 

rangkaian dari metode penelitian dalam bentuk tulisan.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu FUUI merupakan 

organisasi yang berbasis salf yang mana tidak mempermasalahkan latar belakang 

pemahaman tentang madzhab ataupun fiqh para anggotanya. Selian itu pula FUUI 

merupakan organisasi yang mewadahi Ulama dan Umat agar bersinergi dalam satu 

langkah menuju amal ma’ruf nahi mungkar.  Dalam perkembangannya FUUI 

mempunyai dua priode. Pertama, masa perintisan. Dimana masa ini berdirinya FUUI 

pada tanggal 1 November 2000 dan dimana masa ini pula terjadi beberapa kasus 

pemurtadan yang harus diselesaikan FUUI. Kedua, masa perkembangan. Dimana masa 

ini adalah masa dibentuknya suatu peraturan yang dinamakan Panduan Aktivitas 

(PANTAS) dan ditetapkannya FUUI sebagai organisasi nasional tepat pada tahun 2005 

dan tidak hanya lokal Jawa Barat saja.  Dan tepat pada tahun 2012 FUUI melakukan 

kembali musyawarah Ulama Umat Islam secara nasional dengan tema “Merumuskan 

Langkah Strategis Untuk Menyikapi Penyesatan Dan Penghinaan Para Penganut 

Syi’ah”.  FUUI melakukan penegakan syariat Islam dengan cara memberantas 

pemurtadan yang dilakukan beberapa kelompok yang menyesatkan, diantaranya NII 

KW9, Jaringan Islam Liberal (JIL) dan kasus IAIN yang mana mahasiswa jurusan 

Aqidah Filsafat mengumandangkan “Anjing hu Akbar”. Kasus-kasus ini semua berakhir 

pada pelaporan FUUI ke maber porli. Akan tetapi semua kasus selalu terhambat pada 

penanganan dikepolisian yang mana penangannya tidak secara tuntas. 


