
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Forum Ulama Umat Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi para Ulama dan Umat 

untuk bersatu dalam menegakkan syarat Islam dan memberantar kemaksiatan dan kesesatan.  

Forum Ulama Umat Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ahli ilmu pengetahaun 

baik itu pengetahuan alam dan pengtahuan Al-Qur’an yang menaungi Umat atau masyarakat 

ditengah-tengah permasalahan yang ada dilingkungan sekitarnya. Diharapkan antara Ulama dan 

Umat menuju kepada satu langkah dan bersinergi, tidak ada lagi sekat antara Ulama dan Umat. 

Sedangkan untuk zaman sekarang Umat sangat membutuhkan sekali Ulama ditengah-tengah 

mereka untuk memecahkan permasalah yang ada pada saat ini
1
. 

Tepat pada tanggal 1 November 2000 Forum Ulama Umat Indonesia mendeklarasikan 

dirinya sebagai satu ogranisasi yang dinamakan Forum Ulama Umat Indonesia. Forum Ulama 

Umat Indonesia didirikan di mesjid Al-Furqon Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI), yang 

dihadiri oleh 1.500 mahasiswa Muslim dari berbagai kampus
2
. Mereka berasal dari berbagai 

ormas dan lembaga Islam. Meski awalnya Forum ini terdiri dari para Ulama Jawa Barat, namun 

akhirnya berlabel Indonesia, sehingga cakupannya pun tidak hanya lokal Jawa Barat, tapi 

menasional.  

Berangkat dari keprihatinan para Ulama salah satunya KH. Atian Ali melihat sebuah tragedi 

yang terjadi di poso pada hari selasa tanggal 23 Mei 2000 merupakan salah satu kejadian yang 

sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia dan bagi Umat Islam pada khususnya. Bagaimana 

tidak, Umat Islam yang pada waktu subuh hari akan segera melaksanakan shalat subuh namun 
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secara tiba-tiba diserang dan menewaskan ratusan orang. Hal ini tidak pelak membuat Umat 

Islam merasa tersakiti ketika saudaranya di daerah yang lain disakiti pula, bahkan para ahli 

Politik, Polres dan ahli Sosiolog pun berusaha untuk mengungkap mengapa hal ini bisa terjadi 

pada sebuah negara yang dianggap sebagai negara yang telah menerapkan sistem Demokrasi
3
. 

 Secara mayoritas, akar permasalahan dari kejadian ini berasal dari konflik agama antara 

Umat Islam dan Umat Kristen yang pada saat itu berada pada kondisi yang cukup 

menghawatirkan. 

 Dari kejadian tersebut Forum Ulama Umat Indonesia melakukan tiga langkah kedepan 

untuk Umat diantaranya; 

1. Penegakan Syari’at Islam secara komprehensif. 

Setiap Muslim wajib menegakkan syari’at Islam dan siapapun yang menolak menegakkan 

syari’at Islam karena tidak meyakini syari’at Islam, seperti yang mengatakan syariat Islam tidak 

sejalan dengan akal dan tidak sesuai dengan zaman, adalah kafir. 

2. Antisipasi kemaksiatan dalam arti luas. 

Mereka yang mengatasnamakan Islam tapi dalam kenyataannya menghina Islam dan atau 

menyebarkan faham yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah kafir. 

Menyelamatkan aqidah Umat Islam dari segala bentuk upaya pemurtadan dan berdakwah 

kepada nonMuslim adalah wajib. 

3. Merekatkan Ukhuwah Islamiyah. 

Diharapkan antara Umat dan Ulama saling bersatu dan berjalin silaturahmi yang kuat tidak 

ada lagi sekat diantara Ulama dengan Umat. 
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Dengan tiga langkah tersebut Forum Ulama Umat Indonesia melakukan upaya-upaya yang 

dilakukan dengan musyawarah. Pada   Forum Ulama Umat Indonesia terhimpun tiga langkah 

internal yang harus ditempuh; Pertama, Konsolidasi antar 'Ulama, tokoh-tokoh pergerakan 

Islam, cendekiawan Muslim dan para aktivis Muslim pada umumnya. Kedua, Antisipasi 

masalah-masalah ummat melalui sosialisasi fatwa yang dirumuskan oleh Majelis Perumusan 

Fatwa [MPF] FUUI. Ketiga, Konsolidasi antara 'Ulama dan ummat dalam arti luas dan fleksibel 

untuk mengaktualisasikan Fatwa-fatwa FUUI. 

Langkah ketiga ini, merupakan awal dari perjalanan amal  ma’ruf nahi mungkar yang 

dilaksanakan oleh Ulama dan Umat secara nyata dan bersama-sama. Dengan langkah ketiga ini 

diharapkan untuk Ulama dan Umat selalu senantiasa untuk menjalankannya secara terus 

menurus.  

Forum Ulama Umat Indonesia sangat berbeda
4
 dengan organisasi-organisasi yang lain dan 

ormas-ormas lain
5
. Forum Ulama Umat Indonesia merupakan sekumpulan Ulama dan Umat 

yang bergerak dalam amal ma’ruf nahi mungkar, diantara amal ma’ruf nahi mungkar salah 

satunya adalah memberantas kesesatan yang ada di sekeliling meraka khususnya, umumnya di 

Indonesia. Terbukti pada tahun 2011 KH. Atian Ali sekalu ketua Forum Ulama Umat Indonesia 

sangat giat sekali memberantas NII KW 9 dan Ahmadiyah yang berada dikasawan Jawa Barat. 

Berangkat dari permasalahan-permasalahan Umat Muslim di Indonesia yang semakin 

merajalela. Baik itu permasalahan pemurtadan Kristenisasi bahkan Yahudisasi, para Ulama yang 

terdiri dari KH. DR. Aminuddin Sholeh, M.Sc., Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, SP.Ak, M.Sc., 

KH. Prof. DR. Jusuf Amir Feisal, S.Pd., KH. Drs. Deddy Rahman, KH. Syaeful Islam Mubarak, 
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Lc., M.Ag., DR. MursAlin Dahlan, Ustadz H. M. Rizal Fadhilah, SH., KH. Lasmana Ibrahim, 

Dr. H. Ibin Kutibin, Ustadz H. Abu Syauqi, Lc., KH. Drs. Bukhori Muslim, Ustadz H. Hilman 

Rosyad Shihab, Lc., KH. Drs. Muslim Zaenuddin, Ustadz Ir. H. Bambang Pranggono, MBA., 

Kol. [Purn] H. Y. Herman Ibrahim, KH. Abdullah Abubakar, S.H., KH. Syaeful Abdullah, KH. 

Drs. Mukhtar Kholid, Ustadz Drs. H. Irianto MS, Ustadz Drs. H. Irfan Anshari, Ustadz Drs. H. 

Muchtarom, Ustadz Drs. H. M. Daud Gunawan, Ustadz Drs. H. Tengku Maulana SM,  Ustadz 

Drs. H. Mustafid Amna dan lain-lain
6
, sepakat untuk memusyawarakan permasalahan yang ada 

dan mendesak pada Umat Muslim sekarang ini. 

“Kegiatan utama FUUI itu adalah melaksanakan tarbiyah kepada Umat melalui divisi 

dakwah,” terang Hedi. Selain itu, lanjutnya, melalui divisi anti pemurtadan, FUUI bergerak 

mengatasi pemurtadan baik secara intelektual maupun teknis di lapangan. Sementara untuk 

menghadapi maraknya Aliran-Aliran sesat, maka dibentuklah Tim Investigasi Aliran Sesat atau 

TIAS. Berbeda dengan divisi lainnya, divisi ini ada kalau memang lagi diperlukan
7
. 

Pada tahun 2004 Forum Ulama Umat Indonesia melihat banyak sekali kegiatan 

pemurtadan dikalangan Umat Islam khususnya di wilayah Jawa Barat, seperti yang dituliskan di 

Pikiran Rakyat bahwa Forum Ulama Umat Indonesia untuk megantisipasi pemurtadan, maka 

Forum Ulama Umat Indonesia mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) antisipasi 

permurtadan mulai Sabtu (5/6) ini di Masjid Al-Fajr Jalan Situsari VI No. 2 Cijagra. Menurut 

pengurus FUUI, Bambang Ahmad Somantri, diklat akan diisi oleh Ulama seperti K.H. Athian 
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Ali Dai, M.A., K.H. Aminuddin Saleh, Drs. H. Abu Deedat Syihabuddin, dan Qadar Faishal 

Ruskandi, S.H
8
. 

 Selain mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) anti pemurtadan, Forum Ulama 

Umat Indonesia pun merumuskan akan metode apa saja yang harus dilakukan selama 

pemberantasan pemurtadan. Menurut KH. Athian Ali mengatakan pada Pikiran-Rakyat “Untuk 

mengantisipasi permurtadan, perlu adanya metodologi yang jelas. Upaya ini tak mungkin 

berkelanjutan tanpa perencanaan, pengaderan, dan pemetaan masalah secara tepat.
9
” Selain 

perumusan tentang metode yang akan dilaksanakan oleh Forum Ulama Umat Indonesia, meraka 

pun melakukan rekrutmen untuk para peserta yang akan dijadikan sebagai lascar mujahid anti 

pemurtadan. Kordinator DAP (Divisi Anti Pemurtadan) Erwin Mustofa menjelaskan bahwa 

acara pendidikan yang berakhir pada Sabtu (11/9) ini merupakan peserta dari gelombang III 

tahap I dan diikuti oleh sekira 455 peserta dari seluruh Jawa Barat
10

. 

Menindak lanjuti akan pemurtadan pada tahun 2005 Forum Ulama Umat Indonesia 

melakukan aksi terhadap DPRD Jawa Barat akan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang kehidupan beragama, agar tidak diperbaharui. Karena 

dikhawatirkan apabila adanya perbaikan makan akan adanya ketidakadilan dalam menjalankan 

kehidupan beragama. Maka divisi anti pemurtadan (DAP) Forum Ulama Umat Indonesia 

memberikan opsi terhadap pemerintah agar  tidak direfisinya SKB 2 Menteri, No.01/BER/mdn-

mag/1969, atau mencabutnya sekalian
11

. 
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Pada tahun 2009 presiden mengeluarkan Surat Keputusan (kepres) Presiden (Keppres) No. 

69/2000 yang memperbolehkan masuknya organisasi sayap Zionis seperti Freemasonry
12

. 

Sedangkan yang kita ketahui bahwa Zionis adalah kaki tangan dari bangsa Yahudi. Maka apabila 

sayap Zionis masuk ke Indonesia, bagaimana nasib para Muslim di Indonesia. Maka dari itu, 

Forum Ulama Umat Indonesia mendesak kepada pemerintah agar dicabutnya Surat Keputusan 

Presiden (kepres) no 69/2000. KH. Athian Ali selaku ketua umum Forum Ulama Umat Indoensia 

menghimbau kepada Umat Muslim agar tidak masuk kepada organisasi tersebut, karena akan 

merugikan Umat Muslim sendiri
13

. 

Kasus NII KW 9 dan Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sangat marak pada tahun 2011-

2012an. Maraknya kasus sesat yang dilakukan oleh kalangan NII KW 9 dan Jama’ah Ahmadiyah 

Indonesia (JAI), sangatlah merugikan kalangan Umat Muslim di Jawa Barat. Karena eksistesi 

organisasi sesat itu sangat panas dan menyesatkan di wilayah Jawa Barat. Eko Widiyanto 

menuliskan dalam tulisannya  di Republika bahwa rekrutmen NII KW 9 dilakukan diwilayah 

masing-masing, akan tetapi setelah perekrutan mereka di bawa ke Jakarta untuk pembaitan 

(mengucapkan syahadat akan tetapi syahadat tersebut tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad 

SAW namun kepada pemimpin mereka)
14

. Forum Ulama Umat Indonesia menilai ajaran 

Ahmadiyah sesat dan menodai ajaran Islam. Bagaimana tidak menodai ajaran Islam. Ahamdiyah 
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meyakini bahwa Mirzam Ghulam Ahmad selaku pimpinan meraka adalah Nabi meraka. 

Sedangkan ajaran Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi.  

Melihat kasus yang marak di kawasa Jawa Barat, selaku ketua umum Forum Ulama Umat 

Indonesia KH. Athian Ali menilai kinerja pemerintah dalam memberantas kasus Ahmadiyah 

tidak terlalu serius. KH Athian Ali mengatakan “seharusnya pemerintah mempertegas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri dengan membubarkan Ahmadiyah”
15

.  

Forum Ulama Umat Indonesia dalam sistem kepengurusan tidak memakai priodesisasi 

seperti halnya sistem kepengurusan pemerintah yang setiap lima tahun sekali berganti 

kepemimpinan. Akan tetapi sistem kepengurusan Forum Ulama Umat Indonesia mengambil 

metode kepemimpinan baginda Rasulullah SAW, yang selama pemimpin itu masih hidup maka 

tanggungjawab kepemimpinan tersebut masih di tanggung seorang pemimpin
16

. Seperti 

pengangkatan Rasulullah SAW sebagai Nabi sekaligus pemimpin Umat pada usia beliua 24 

tahun sampai beliau meninggal berumur 63 tahun. Kemudian kepemimpinan beliau baru 

digantikan oleh Abu Bakar al-Sidiq pada tahun 663 H
17

. 

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji “ FORUM ULAMA UMAT 

INDONESIA DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2000 SAMPAI 2012” yang merupakan 

organisasi yang mewadahi para Ulama untuk selalu bersinergi dengan para Umat untuk 

melangkah menuju jalan kebaikan yaitu amal  ma’ruf nahi mungkar. Dengan gerakan 

pembasmian pemurtadan. Kristensasi dan Yahudisasi.  

Forum Ulama Umat Indonesia merupakan perkumpulan dari para Ulama, cendikiawan, 

mahasiawa bahkan Umat yang menginginkan tegaknya Islam. Berbeda sekali dengan organisasi 
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dan ormas lain yang pergerakannya sangat dinamika. Dengan tiga tujuan Forum Ulama Umat 

Indonesia diatas merupakan salah satu faktor utama penulis tertarik mengkajinya.  

Penulis sangat tertarik dari segi tematisnya karena Forum Ulama Umat Indonesia memiliki 

sistem kepengurusan yang berbeda dengan organisasi dan ormas lain. Dalam kepengurusanya 

tidak memakai sistem periodesisasi.  

Penulis pun tertarik dari sisi pergerakan dan perkembangan Forum Ulama Umat Indonesia 

yang patut dikaji untuk kedepannya. Mengingat permasalah Umat Muslim sekarang ini sangatlah 

banyak dan rumit.` 

Untuk pembahasan Forum Ulama Umat Indonesia, penulis mencoba mengkaji secara 

temporal yaitu tahun dimulai berdirinya, yakni tahun 2000. Penulis pun membatasi tahun kajian 

sampai tahun 2012, karena tahun 2012  permasalahan Umat saat ini sangatlah komplek mulai 

dari pemurtadan, kebijakan pemerintah yang sampai melaratkan kalangan Umat dari berbagai 

pelosok.  Penulis pun akan melihat sejauh mana perkembangan Forum Ulama Umat Indonesia 

mulai dari didirikannya yaitu tahun 2000 sampai saat ini, yaitu tahun 2012. 

Untuk cakupan tempat penulis melakukan tahap spasial dan memilih wilayah Jawa Barat, 

karena Jawa Barat merupakan kota kelahiran Forum Ulama Umat Indonesia. Di Jawa Barat pula 

gerakan Forum Ulama Umat Indonesia sangat gencar-gencarnya dengan berbagai aksi. Di Jawa 

Barat pula Forum Ulama Umat Indonesia sangatlah disoroti dari arah gerak pembasmian 

pemurtadan dan kesesatan. Terbukti dengan munculnya diberbagai Koran dan berita, Forum 

Ulama Umat Indonesia merupakan bahan kajian jurnal yang cukup menyita perhatian publik. 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk lebih terarah dalam penyusunan skripisi ini, 

maka diambil beberapa permaslahan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kondisi Jawa Barat pada tahun 2000 ? 

2) Bagaimana latar historis berdirinya Forum Ulama Umat Indonesia di Jawa Barat? 

3) Bagaimana perkembangan Forum Ulama Umat Indonesia  di Jawa Barat dari tahun 

2000 sampai tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakuakan ini berdasarkan perumusan masalah di atas 

dengan pokok permasalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian penulis adalah untuk: 

1) Untuk mengetahui kondisi Jawa Barat pada tahun 2000 

2) Untuk mengetahui latar historis berdirinya Forum Ulama Umat Indonesia di Jawa 

Barat 

3) Untuk mengetahui perkembangan Forum Ulama Umat Indonesia di Jawa Barat dari 

tahun 2000 sampai tahun 2013  

 

D. Langkah - Langkah Penelitian 

Upaya yang dilakukan dengan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

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

pengumpulan sumber (heuristic), yang dilakukan melalui pencarian dokumen dan juga penelitian 

sumber bibliografi, kedua kritik baik eksternal maupun internal yaitu upaya mendapatkan fakta-

fakta yang diharapkan, 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.
18

 

Adapun langkah-langkah tersebut, yaitu: 

1. Heuristik 

Heurstik yaitu sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau 

materi sejarah, atau evidensi sejarah
19

. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang 

keterangannya diperoleh dari orang yang tidak menyaksikan peristiwanya secara langsung. 

Sehingga sejumlah tulisan yang menerangkan tentang peristiwa sejarah, akan tetapi ditulis oleh 

orang ketiga atau bukan dari kesaksian pelaku peritiwa
20

. 

Sedangkan penulis telah melakukan berbagai pencaharian akan sumber-sumber yang didapat 

dari sekertaris Forum Ulama Umat Indonesia dan berbagai Koran dan juga dari perpustakaan 

daerah Jawa Barat, diantaranya;  

Sumber primer dokumen, diantaranya; 

1. Buku panduan aktivitas (PANTAS) Forum Ulama Umat Indonesia 

2. Buku fatwa dan keputusan musyawarah Ulama dan Umat Islam Indonesia. Fatwa 

mengenai kewajiban menegakkan Syari’at Islam: Sikap dan tindakan terhadap upaya 

penyesatan dan penghinaan syari’at Islam serta pemurtadan. Tahun dikeluarnya Bandung 

– Jawa Barat, 26 Jumadal Ula 1426 H yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2005 M. 

3. Surat keputusan mengenai aturan financial Forum Ulama Umat Indonesia yang disahkan 

pada hari Sabtu, 26 Robi’uts Tsany 1429 bertepatan dengan 3 Mei 2008 
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4. Surat keputusan Mengenai Peraturan Penyesuaian Aktivitas DAP dan BAP yang 

disahkan pada hari Kamis, 23 Jumadil Awwal 1429 bertepatan dengan 29 Mei 2008 

5. Surat mengenai organigram kepengurusan Forum Ulama Umat Indonesia 

6. Pikiran rakyat. Dideklaasikan Forum Silaturahmi Ulama Umat. Kamis, 2 November 

2000. 

7. Pikiran-Rakyat. FUUI Adakan Diklat. 31-05-2004 

8. Pikiran-Rakyat. Perlu Metodologi Antisipasi Pemurtadan. 14-09-2004 

9. Pikiran-Rakyat. FUUI Desak Pemerintah Cabut Keppres No. 69. Selasa, 03/02/2009 

10. Pikiran-Rakyat. Opsi FUUI untuk SKB 2 Menteri. 16-12-2005 

11. Republika. Forum Ulama Umat Terbentuk. Kamis, 2 November 2000. 

12. Republika.co.id. Nuski: NII itu Organisasi Penipu. Senin, 02 Mei 2011 

13. Republika.co.id. FUUI Jabar Desak Ahmadiyah Dibubarkan Secara Organisasi. 

Minggu, 13 Maret 2011. 

14. www.fuui.wordpress.com–sarana komunikasi Ulama & ummat. webset ini merupakan 

webset pribadi dari Forum Ulama Umat Indonesia. 

Sumber primer lisan, diantaranya; 

1. Ustad Bambang Ahmad Somantri, S. Pd, selaku sekertaris Forum Ulama Umat Indonesia 

dan pelaku sejarah. Umur 35 tahun. 

2. KH. 'Athian Ali Muhammad Da'i, Lc., MA. selaku ketua umum Forum Ulama Umat 

Indonesia dan pelaku sejarah 

3. Hedi Muhammad, selaku sekertaris jendaral dan pelaku sejarah 

4. Ustadz Tardjono Abu Mu'adz. Selaku Ketua Divisi Syakhshiyah Islamiyah dan pelaku 

sejarah 

http://fuui.wordpress.com/


 

 

Sumber primer benda: 

Bangunan mesjid dan sekaligus sekretariat Forum Ulama Umat Indonesia di masjid Al-Fajar, 

Jln Sirusari VI No 2 Cijagra – Bandung – Jawa Barat- Indonesia 

Sumber sekunder dekumen, diantaranya; 

1. Surat keputusan bersama Menteri agama, jaksa agung, dan Menteri dalam negeri republik 

Indonesia. Surat keputusan bersama ini saya dapatkan dari blog pribadi mentri ke 

agamaan. Bisa dilihat di http://www.kemenag.go.id/ 

2. Amin, Ahmad. 1993. Islam dari Masa ke Masa. Bandung: PT Rosdakarya. 

3. Hasrullah. 2009. Dendam Konflik Poso. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 

4. http://www.freemasons-freemasonry.com/layiktez1.html#_ftnref5. Diakses pada 13-06-

2013 

 

2. Kritik  

Pada tahapan penelitian melakukan pengujian atas keaslian sumber. Apakah sumber tersebut 

merupakan fakta-fakta yang otentik yang berhubungan dengan objek penelitian, maka 

selanjutnya dilakukan upaya penyeleksian untuk menguji yaitu kritik eksteren dan kritik interen. 

Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari 

sumber. Adapun yang dimaksud dengan kritik ekstern ialah suatu penelitian atas asal-usul dari 

sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua 

informasi yang mungkin dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya 

sumber itu telah diubah oleh orang-oang tertentu atau tidak
21

. 

Sedangkan kritik internal kebalikan dari kritik ekternal, kritik internal sebagaimana yang 

disarankan oleh istilahnya menekankan aspke dalam yaitu isi sumber: kesaksian 
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Dalam tahapan kritik ekstern  dan intern penulis telah menelaah dan meneliti akan beberapan 

buku dan narasumber yang merupakan sumber tersebut adalah sumber yang berasal dari Forum 

Ulama Umat Indonesia dan merupakan sumber yang dicetak langsung oleh para pelaku sejarah, 

sumber-sumber tersebut sudah dilakukan tahap kekredibelitasannya dan merupakan sumber yang 

primer, sumber tersebut diantaranya: 

1. Setelah melakukan kritik ekstern bahwa Ustad Bambang Ahmad Somantri, S. Pd, selaku 

sekertaris Forum Ulama Umat Indonesia adalah  pelaku sejarah karena apabila kita 

melihat umur beliau yang sekarang 35 tahun sedangkan untuk tahun berdiri Forum Ulama 

Umat Indonesia adalah tahun 2000. Maka dapat disimpukan tahun berdiri Forum Ulama 

Umat Indonesia sampai saat ini telah menginjak 13 tahun dan di akumulasikan dengan 

umur Ustad Bambang 35 tahun. Kesimpulannya beliau adalah pelaku sejarah 

2. KH. 'Athian Ali Muhammad Da'i, Lc., MA. selaku ketua umum Forum Ulama Umat 

Indonesia dan pelaku sejarah 

3. Hedi Muhammad, selaku sekertaris jendaral dan pelaku sejarah 

4. Ustadz Tardjono Abu Mu'adz. Selaku Ketua Divisi Syakhshiyah Islamiyah dan pelaku 

sejarah. 

5. Buku panduan aktivitas (PANTAS) Forum Ulama Umat Indonesia. Setelah dikakukan 

kritik ekstern, buku ini merupakan buku panduan untuk pengurus dan sekaligus anggota 

Forum Ulama Umat Indonesia dan buku ini langsung diberikan oleh selaku sekertaris 

Forum Ulama Umat Indonesia akan tetapi berbentuk soft file.  

6. Surat keputusan mengenai aturan financial Forum Ulama Umat Indonesia. Surat 

keputusan merupakan surat yang dikelurkan oleh Forum ulam Umat Indonesia. Surat ini 

dikeluarkan pada 3 Mei 2008 



 

 

7. Surat keputusan Mengenai Peraturan Penyesuaian Aktivitas DAP dan BAP. Surat ini 

merupakan surat yang dikeluarkan langsung oleh Forum Ulama Umat Indonesia. Surat ini 

dikeluarkan pada 29 Mei 2008. 

8. Surat mengenai organigram kepengurusan Forum Ulama Umat Indonesia. Sumber ini 

langsung diberikan oleh sekertaris Forum Ulama Umat Indonesia dan merupakn data 

struktur kepengurusan akan tetapi berbentuk soft file 

9. Pikiran rakyat. Dideklaasikan Forum Silaturahmi Ulama Umat. Kamis, 2 November 

2000. Koran merupakan sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung 

peristiwa pengesahan Forum Ulama Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan 

tahun yang sejaman dimana pendirian Forum Ulama Umat Indonesia.  

10. Pikiran-Rakyat. FUUI Adakan Diklat. 31-05-2004. Koran merupakan sumber dari pihak 

ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa pengesahan Forum Ulama Umat 

Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana pendirian Forum 

Ulama Umat Indonesia.  

11. Pikiran-Rakyat. Perlu Metodologi Antisipasi Pemurtadan. 14-09-2004. Koran merupakan 

sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa Forum Ulama 

Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana pendirian 

Forum Ulama Umat Indonesia.  

12. Pikiran-Rakyat. FUUI Desak Pemerintah Cabut Keppres No. 69. Selasa, 03/02/2009. 

Koran merupakan sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa 

Forum Ulama Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman 

dimana pendirian Forum Ulama Umat Indonesia.  



 

 

13. Pikiran-Rakyat. Opsi FUUI untuk SKB 2 Menteri. 16-12-2005. Koran merupakan sumber 

dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa Forum Ulama Umat 

Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana pendirian Forum 

Ulama Umat Indonesia. 

14. Republika.co.id. Nuski: NII itu Organisasi Penipu. Senin, 02 Mei 2011. . Koran 

merupakan sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa Forum 

Ulama Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana 

pendirian Forum Ulama Umat Indonesia. 

15. Republika.co.id. FUUI Jabar Desak Ahmadiyah Dibubarkan Secara Organisasi. 

Minggu, 13 Maret 2011.  Koran merupakan sumber dari pihak ketiga akan tetapi 

menyaksisakn langsung peristiwa Forum Ulama Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun 

merupakan tahun yang sejaman dimana pendirian Forum Ulama Umat Indonesia. 

16. Republika.co.id. Forum Ulama ummat terbentuk. Kamis 2 Nevember 2000. Koran 

merupakan sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa Forum 

Ulama Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana 

pendirian Forum Ulama Umat Indonesia. 

17. Republika. Forum Ulama Umat Terbentuk. Kamis, 2 November 2000. Koran merupakan 

sumber dari pihak ketiga akan tetapi menyaksisakn langsung peristiwa Forum Ulama 

Umat Indonesia. Dilihat tahunnya pun merupakan tahun yang sejaman dimana pendirian 

Forum Ulama Umat Indonesia. 

18. www.fuui.wordpress.com–sarana komunikasi Ulama & ummat. webset ini merupakan 

webset pribadi dari Forum Ulama Umat Indonesia. 
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3. Interprestasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis 

sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti 

menyatukan
22

. 

Dalam tahapan interpretasi ini penulis akan mencoba mengkaji dan menela’ah serta 

menafsirkan PERKEMBANGAN FORUM ULAMA UMAT INDONESIA DI JAWA BARAT 

PADA TAHUN 2000 SAMPAI 2012 sebab, pada dasarnya proses interpretasi ini dibutuhan 

untuk memperoleh informasi yang sesusai dengan data dan fakta yang ditemukan. 

Skripsi ini ditinjau dari kajian yang diteliti berdasarkan realitas yang dihadapinya dapat 

didekati pada dua aspek. Pertama, aspek sosiologi. Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara 

atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok 

dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi. Lembaga kemasyarakatan 

diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan anatara manusia dan anatara kelompok 

manusia yang befungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya
23

. 

Fokus kajian pada aspek perkembangan dari Forum Ulama Umat Indonesia dapat dilihat 

dalam berbagai pola perkembangan. Adapun pola perkembangan tersebut bisa berupa evolusi, 

yaitu sebuah pandangan tentang perubahan perkembangan tersebut bahwa perubahan masyarakat 

itu senantiasa hendak menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh 

faktor endogen dan eksogen yang tersalur lewat organisasi, institusi, prilaku dan lain 

sebagainya
24
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Kemudian pola perkembangan sebagai proses modernisasi. Modernisasi berarti suatu bentuk 

perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada 

perencanaan atau yang bisa dinamakan social planning. Moderisasi merupakan suatu persoalan 

yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan, oleh karena prosesnya meliputi bidang-

bidang yang sangat luas, menyangkut disorganisasi, problem-problem sosial, konflik antar 

kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan dan sebagainya
25

. 

Dari kedua teori yang menjelaskan tantang perubahan sosial yaitu teori evolusi dan 

modernisasi, jika melihat pola dan kecenderungan perkembangan Forum ulma Umat Indonesia 

dalam penelitian ini menggunakan kedua teori ini, yaitu dimana modernisasi mendorong 

perkembangan dan peubahan dan semuanya itu sebagai wujud dari evolusi. 

 

4. Historiografi 

Pada tahapan hitorigrafi ini, hasil penafsiran atas fakta-fakta dituliskan menjadi suatu kisah 

sejarah yang selaras
26

. 

Dalam tahapan hitoriografi ini penulis akan memaparkan hasil dari berbagai penemuan dari 

lapangan dan setelah melakukan dari berbagai proses penelitian dengan beberapa metode yang 

dilakukan oleh penulis.  

 

                                                      
25

Soekanto, Soerjono. Ibid. Hlm 384 
26

 E Kosim. Ibid. Hlm 46 


