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A. Latar Belakang Masalah 

Gerakan dakwah politik Islam merupakan istilah yang belum lama 

berkembang. Sebelumnya lebih populer dengan Istilah Gerakan Islam politik. 

Gerakan Islam politik di Indonesia sendiri senantiasa menarik untuk dianalisis. 

Hal ini berawal dari beberapa asumsi antara lain: Pertama, Islam politik Indonesia 

berbeda pola gerakannya dengan Islam di berbagai Negara Islam lainnya. Islam 

politik Indonesia lebih menerima paham-paham dari luar Islam seperti demokrasi 

namun kental dengan budaya lokal. Kedua, Islam sebagai agama yang dianut 

mayoritas masyarakat, sehingga memiliki power politik yang cukup besar, dan 

Ketiga, Islam politik Indonesia memiliki serentetan sejarah perjuangan dan 

perlawanan1. 

Secara makro, eksistensi Islam politik dalam pembangunan politik bangsa 

tidak dapat dikesampingkan sebab peranan Islam dalam sejarah masyarakat di 

Indonesia sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup besar 

dalam dinamika sejarah. Sejak penyebaran agama Islam di Indonesia, agama 

memainkan peranan yang sangat penting terhadap perpolitikan Indonesia.  

Pada awalnya, Islam dan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat 

Indonesia lebih bernuansakan Islam fiqih dan tasawuf. Masyarakat lebih banyak 

membicarakan dan mempertentangkan masalah fiqih ketimbang politik. Sehingga 

organisasi-organisasi Islam pada awalnya lebih mengedepankan pemurnian 

agama atau puritanisme, seperti yang dilakukan Muhammadiyah, Persis, 

Nahdhatul Ulama (NU) dan kelompok tarekat atau tasawuf. Puritanisme inilah 

yang menjadi khas satu organisasi Islam. Oleh karena itu, Umat Islam Indonesia 

lebih mudah menerima paham-paham di luar Islam seperti demokrasi, karena 

                                                           
1 Id Online “Islam Politik dan demokrasi di Indonesia” dalam situs Internet. Diakses 

tanggal 15 Februari 2016 Jam 20.00.WIB. 
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demokrasi dipandang tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan 

Fiqih dan tasawuf. 2 

Fenomena tersebut berbeda dengan kondisi Negara-negara Islam 

terutama di Timur Tengah. Negara-negara tersebut cukup sulit menerima paham 

di luar Islam seperti demokrasi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: 

Pertama, demokrasi adalah faham Barat, dimana negara-negara Barat dianggap 

sebagai biang keladi kehancuran Khilafah Islamiyah di Turki sekitar tahun 1924, 

sehingga sampai sekarang masih banyak gerakan politik Islam yang ingin 

mengembalikan Khilafah Islamiyah seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut 

Tahrir. Kedua, ada gesekan peradaban dimana negara-negara Islam semasa berdiri 

Khilafah Islamiyah pernah berjaya, sehingga ilmuwan politik Amerika, Samuel 

Huntington, mengeluarkan tesis perlu adanya dialog peradaban dan yang 

dimaksud adalah peradaban Timur dan Barat (Islam vs Barat). Ketiga, belum 

selesainya masalah Palestina dan Israel. Gerakan Palestina melahirkan solidaritas 

negara-negara Islam Timur Tengah, sedangkan Israel melahirkan solidaritas 

negara-negara Barat. Perbedaan yang sekaligus menjadi keunikan Islam Indonesia 

inilah yang senantiasa merangsang untuk diteliti dan dianalisis oleh para ilmuwan 

politik.3 

Pada perkembangannya, gerakan Islam politik yang ingin 

mengembalikan Khilafah Islamiyah seperti Hizbut Tahrir tidak hanya berdiri dan 

bergerak di Timur Tengah saja, namun kini Indonesia pun menjadi basis 

pergerakan dakwah Islam politiknya, bahkan untuk penyebutan organisasinya pun 

lebih dispesifikan lagi menjadi Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disingkat 

dengan HTI.  

                                                           
2 Ibid 
3 Id Online “Islam Politik dan demokrasi di Indonesia” dalam situs Internet. Diakses 

tanggal 15 Februari 2016 Jam 20.00.WIB 
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Hizbut Tahrir menamakan dirinya sebagai partai politik yang berideologi 

Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya4. Hizbut 

Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt: 

    
   

  
    
       

Artinya:“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat 
(jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu 
memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang 
munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104)5 

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari 

kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem 

perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari 

cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir 

bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, 

sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali. 

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga melakukan gerakan politik 

Islam untuk memperjuangkan penerapan syari’at dan penegakkan Khilafah 

Islamiyah secara formal dalam kehidupan negara atau pemerintah. Gerakan ini 

merupakan salah satu fenomena baru dari keragaman Islam yang kini muncul 

secara relatif meluas di Indonesia terlebih lagi pasca era reformasi yang ditandai 

dengan kebebasan berpendapat. Gerak politik Islam yang berbeda dari arus besar 

Islam yang tidak formalistik sebagaimana ditampilkan oleh Muhammadiyah dan 

NU selama ini. Gerakan Islam tersebut secara khusus disebut dengan istilah 

“Gerakan Islam Syari’at”, yakni suatu gerakan yang berusaha dengan gigih untuk 

                                                           
4 Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan 

Negara Khilah Islamiyah, (Jakarta: Al-izzah, 2008), 31. 
5 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, al-Qur'an dan 

Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2009), 79. 
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memperjuangkan formalisasi syari’at Islam dalam institusi negara 

(pemerintahan).6 

Gerakan mereka berada diluar kerangka mainstream proses politik, 

maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru 

ini sering disebut “Gerakan Islam Baru” (new Islamic movement). Kelompok-

kelompok tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), 

termasuk HTI di dalamnya, merupakan representasi baru gerakan Islam politik di 

Indonesia.  

Kelompok atau organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, 

dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada 

sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih 

militan, radikal, konservatif, dan eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang 

memiliki platform yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, 

yakni pembentukan “Negara Islam” (dawlah Islamiyah) dan mewujudkan 

penerapan syari’at Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.7 

 Meskipun berbagai gerakan ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara 

ideologis, kelompok ini secara keseluruhan menganut paham Salafisme radikal, 

yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (Generasi Nabi 

Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Bagi 

mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling 

sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran 

(Bid’ah) yang dipandang mengotori Islam. Radikalisme religio-historis ini 

diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat al-qur’an dan hadits secara 

harfiyah.8 

                                                           
6 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia 

(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007), 3. 
7Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah 

Ke Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 14. 
8Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah 

Ke Indonesia, xi. 
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Meskipun dalam latar belakang sosial politik yang berbeda dengan masa 

dulu dengan sekarang, gerakan Islam baru ini menyamakan gagasan mereka 

tentang penerapan syari’at Islam. Misalnya Hizbut Tahrir berupaya menawarkan 

agar sistem khilafah yang pernah diterapkan pada masa nabi dan khulafau 

alrosyidin dihidupkan dan diterapkan kembali. Organisasi Hizbut Tahrir 

berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaan yang tunggal, yaitu 

pemerintah yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan 

Allah SWT. Dalam pandangan yang sama Islam juga telah menetapkan sekaligus 

membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah dan 

menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah Islami.9  

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan 

oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak Islam sangat 

membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran 

Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan 

suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekedar contoh, 

untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak 

diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.10  

Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam 

maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah 

suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam 

tetapi menggunakan sistem yang non Islami. 

Pasca Indonesia masuk era pembaharuan atau  lebih familier disebut era 

reformasi, gerak Islam politik HTI semakin mendapatkan ruang gerak yang lebih 

luas. Maka tidak heran jika gaung penegakkan Syariah dan Khilafah Islamiyyah 

kini menjadi perbincangan di Tanah Air ini, mulai dari masyarakat biasa sampai 

kepada elit politik. Bahkan organisasi-organisisasi besar Islam seperti NU, 

                                                           
9Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis (Bogor: Pustaka 

Thariqul Izzah, 2000), 67-69. 
10Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2004), 8-9. 
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Muhammadiyah dan Persis juga membahas tentang konsep syariah dan khilafah 

yang didakwahkan HTI. 

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk membahas tentang 

dinamika gerak dakwah politik HTI pasca era reformasi ini, dan penelitian tesis 

ini mencoba untuk meneliti hal tersebut. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas 

berkaitan dengan sejumlah pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana bentuk dakwah politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam upaya 

mewujudkan penerapan syari’ah dan khilafah? 

2. Bagaimana relevansi gerak dakwah politik HTI dalam kancah 

perpolititikan Indonesia pasca era repormasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini diarahkan kepada hal-hal berikut: 

1. Mengetahui bentuk dakwah politik Hizbut Tahrir Indonesia dalam upaya 

mewujudkan penerapan syari’ah dan khilafah. 

2. Mengetahui relevansi gerak dakwah politik HTI dalam kancah 

perpolititikan Indonesia pasca era repormasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik 

akademisi maupun praktis: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini menguji relevansi teori yang digunakan dengan fakta atau 

fenomena yang ada, serta sebagai pengembangkan teori-teori ilmu sosial. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat megembangkan teori komunikasi politik, dan 

dakwah Islam, khususnya pada dinamika gerak politik yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi Islam yang aktivitas dakwahnya adalah aktivitas politik. 
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2. Secara Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi nilai tambah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi politik dan dakwah Islam, 

khusulnya mengenai dinamika gerakan politik Islam HTI pasca era reformasi. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

3. Secara Praktis  

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk Hizbut Tahrir, khususnya 

Hizbut Tahrir Indonesia. 

E. Kajian Pustaka 

Guna mendukung penelitian tesis yang berjudul “Dinamika Politik 

Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Gerak Dakwah Politik HTI Pasca Era 

Reformasi)” peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian ini. Pengkajian atas 

hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masala-

masalah yang dibahas dengan berbagai pendekatan-pendekatan spesifik. Selain 

itu dengan mempelajari hasil enelitian terdahulu akan memberikan pemahaman 

komprehensif mengenai posisi peneliti. Penegasan posisi ini sangat penting untuk 

membedakan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah 

dilakukan. 

Studi yang yang pernah dilakukan tentang Hizbut Tahrir Indonesia 

sebetulnya sudah banyak yang mengkajinya, serta bisa dikategorikan dalam 

beberapa aspek umum (kapita selekta), aspek pendidikan, aspek pembaruan, 

aspek pemikiran dan aspek politik. Namun dari beberapa tulisan yang telah 

penulis temukan baik dalam bentuk buku, karya ilmiah maupun buletin tidak 

menyentuh pada kerangka gerakan politik, yang merupakan cikal bakal 

munculnya suatu cita-cita politik, akan tetapi tinjauan penulis dari beberapa 

tulisan tersebut cukup membantu untuk dijadikan sebagai acuan atau referensi 

yang tentunya memusatkan perhatiannya pada Pandangan, Konsep dan gerakan 

serta perilaku politik HTI yang merupakan bagian terpenting dalam politik 
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Islam.Berikut diantara tulisan atau hasil penelitian yang penulis jadikan tolak ukur 

dalam pembahasan. 

Ahmad Naezi dalam bukunya Agama Politik, Nalar Politik Islam. 

Ahmad Naezi dalam buku ini memaparkan tentang ruang lingkup pemikiran 

politik Islam serta menjelaskan pentingnya sistem pemerintahan pada negara 

muslim dan urgensitas, pemimpin dalam menjalankan sistem pemerintahan. 

Ahmad Naezi juga memaparkan bahwa pengaruh agama pada politik bukanlah 

sebuah fenomena yang hanya terjadi di dunia Islam. Tetapi adalah tidak 

mungkin bagi seorang ahli teori politik akan mengabaikan peran Islam dalam 

kehidupan publik umat muslim. Kaitanya dengan hukum pemerintahan, Ahmad 

Naezi menyatakan bahwa setiap sistem hukum membutuhkan sebuah 

pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan 

mengimplementasikan dan menegakkan sangsinya. Oleh karena itu hukum 

Islam (Syari’ah) juga membutuhkan sebuah negara untuk menegakkan 

sangsinya. Dan kaitanya dengan aspek kebudayaan Ahmad Naezi dikatakan 

bahwa Islam sesuatu yang vital dalam aspek kebudayaan muslim, dan bahwa 

syari’ah membutuhkan kekuasaan politik dan otoritas agar bisa di 

implementasikan, sehingga akan mengantar kita pada sebuah kesimpulan bahwa 

semua sistem politik dalam dunia Islam secara historis merupakan pemerintah 

religius11. 

Abdul Ghaffar Aziz dalam bukunya Islam dan Politik, pro dan kontra, 

menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang beragam justru ada padamasa 

Khulafa al-rosyidin. Keragaman itu seharusnya dijadikan sebagai rujukan metode 

pemerintahan Islam yang mengalami masa kejayaan dalam sejarah kepemimpinan 

Islam. Meskipun corak pemerintahannya beragam namun bentuk 

pemerintahannya tetap sama, yaitu dengan menjadikan Islam (al’Qur’an dan al-

Hadits) sebagai rujukan dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya 

berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan12. 

                                                           
11Ahmed Naezi, Agama Politik, Nalar Politik Islam (Jakarta: Citra, 2006), 1-17. 
12Abdul Ghafar Aziz, Islam Politik, Pro dan Kontra (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 34-

38. 
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Abdul karim, dkk dalam bukunya Wacana politik Islam Kontemporer, 

dalam bukunya menyatakan bahwa ide negara Islam muncul dengan tujuan agar 

supaya agama Islam dapat tegak dibumi dengan melalui gerakan politik sehingga 

akan membawa kesejahteraan dari segenap warga negara dengan dasar atau 

pedoman wahyu Allah dangan model pemerintahan yang pernah dibangun oleh 

nabi Muhammad setelah di Madinah, menurut Abdul karim secara umum, ada dua 

kekuatan yang menjadi sumber pokok dari sosial kontrol, yaitu agama dan politik, 

maka dari itu agama dan politik dalam implementasinya harus seirama13. 

Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an oleh Abdul Muin Salim, 

didalamnya diterangkan bahwa tuhan memberikan kewenangan kepada manusia 

untuk mengaktualisasikan kodrat manusia sebagai hamba Allah, serta diberikan 

kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan 

potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain juga mewajibkan 

pemerintah agar menegakan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan 

masyarakat, dan untuk itu Allah pun memberikan kekuasaan politik kepada 

mereka. Kewenangan yang diberikan Allah kepada pemerintah melalui al-Qur’an 

tidak hanya terbatas pada penerapan pada hukum-hukum Allah, tetapi juga 

kewenangan membuat aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak 

diatur syari’ah secara tegas dan rinci. Dalam buku ini juga secara umum 

dijelaskan cita-cita politik yang dijanjijan Allah kepada orang-orang beriman dan 

beramal sholeh dalam al-Qur’an adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik (2) 

berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap (3) terwujudnya 

ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Cita-cita politk tersebut ini 

tersimpuldalam ungkapan Baldatun Thoyyibabatun wa robbun ghofur, yang 

mengandung konsep”Negeri sejahtera dan sentosa”14. 

                                                           
13Abdul Karim, dkk, Wacana politik Islam Kontemporer (Yogyakarta: SUKA Press, 

2007), 1-5. 
14Abdul Muin Salim, Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002) 290-291. 
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Dalam buku Politik kebangkitan Islam, keragaman dan Kesatuan oleh 

Shireen T. Hunter juga menerangkan tentang faktor-faktor munculnya gerakan 

revivalisme, atau gerakan pembaruan yang lama sekali dirindukan oleh sebagian 

aktivis muslim. Gerakan revivalisme ini muncul salah satunya karena kegagalan 

pemerintah sekuler di banyak negara Islam belakangan ini untuk mengakui 

pentingnya tempat Islam dalam struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Di 

sisi lain kekecewaan umat Islam dengan akibat-akibat modernisasi dan 

pembangunan yang diilhami oleh model-model dan ideologi asing, kerusuhan-

kerusuhan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh proses ini, dan sikap yang tidak 

berimbang, dimana keuntungan telah dibagikan, dan di lain pihak gerakangerakan 

itu juga diakibatkan karena keberhasilan beberapa aspek dari proses 

pembangunan dan modernisasi di negara-negara Islam15. 

Berkaitan dengan pembahasan tentang gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, 

penulis menemukan satu karya yang membedah tentang Hizbut Tahrir yaitu 

Analisis terhadap Konsep Khilafah Islamiyah dalam Perspektif  Hizbut Tahrir 

yang ditulis Endang Samsul Arifin, Mahasiswa Hukum Islam UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung angkatan 2002 dalam bentuk Tesis. Tesis ini menggambarkan 

tentang gagasan pentingnya khilafah dan bentuk sistem kekholifahan. Dalam 

gagasan Hizbu Tahrir Indonesia, khilafah merupakan politik praktis yang 

berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, sehingga 

Sistem kholifah sangat berbeda dengan sistem lainnya yang telah poluler saat ini, 

misalnya bentuk pemerintahan monarchi, republik, kekaisaran atau federasi16. 

 

 

Pada pembahasan yang sama penulis juga menemukan satu karya yang 

membedah tentang Hizbut Tahrir yaitu Strategi Dakwah Persepsi Ulama NU 

                                                           
15Shireen T. Hunter, Politik kebangkitan Islam, keragaman dan Kesatuan (Yogyakarta: 

PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 304-305. 
16Endang Samsul Arifin, Analisis terhadap Konsep Khilafah Islamiyah dalam Pesppektif 

Hizbut Tahrir (Bandung: Tesis Jurusan Hukum Islam, 2008), 39-42. 



11 
 

 
 

Tentang Sistem Khilafah yang ditulis Miftahul Ilmi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung angakatan 2003 dalam bentuk Skripsi. Dalam 

Skripsi tersebut dijelaskan bahwa gagasan Hizbut Tahrir Indonesia tentang 

khilafah Islmiyah merupakan satu-satunya wadah yang mampu menjamin 

penerapan sistem pemerintahan dan penerapan hukum Islam secara total di 

tengah-tengah masyarakat, dimana sistem khalifah ini merupakan bentuk 

negara/pemerintahan universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang 

mengintegrasikan agama dan politik sehingga negara merupakan lembaga politik 

sekaligus agama (al-din wa al-daulah), namun gagasan tersebut dalam perspektif 

Nahdlotul Ulama (NU) sangat tidak mungkin diterapkan, dengan alasan bahwa 

Indonesia merupakan negara pancasila yang dihuni oleh berbagai macam ragam 

budaya. Indonesia juga bukan negara yang berideologi Islam.17 

Pada pembahasan yang lain, ditemukan satu karya yang membedah 

tentang Hizbut Tahrir yaitu Strategi Dakwah Menurut pandangan Hizbut Tahrir 

yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Dakwah UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung angkatan 2009 dalam bentu tesis. Dalam tesis tersebut dijelaskan 

pandangan Hizbut Tahrir bahwa dakwah merupakan kewajiban, karena 

merupakan perintah Allah SWT.  Nash-nash yang mewajibkan dakwah pun 

banyak, baik al-quran, as-sunnah dan yang dilakukan oleh para sahabat. Tanpa 

adanya dakwah maka keberlangsungan Islam akan terancap. Dan Islam tidak akan 

menyebar keseluruh penjuru dunia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

strategi dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menempuh tiga 

tahapan dalam dakwahnya. Petama. Tahapan pembinaan. Kedua, tahapan 

Interaksi dengan Ummat secara sempurna dan yang Ketiga. Adalah tahapan 

menerima kekuasaan atas kekuasaan Islam18. 

Berdasarkan deskripsi diatas, menurut hemat penulis hanya memaparkan 

pokok-pokok pikiran kenegaraan versi Islam serta latar belakang urgensitas 

                                                           
17Miftahul Ilmi, Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Bandung: Skripsi Fakultas 

Dakwah UIN SGD, 2008), 4-54. 
18 Euis Khoirunnisa, Strategi dakwah menurut pandangan Hizbut Tahri (Bandung: Skirpsi 

Jurusan Ilmu dakwah, 2008) 
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penyelenggaraan negara oleh sistem atau pelaku sistem yakni kepala negara dan 

semua aparatnya, namun tidak menyentuh pada gerakan politik dan relevansinya 

dengan perpolitikan moderan saat ini.. Padahal kekuatan dan stagnan atau 

tidaknya sebuah missi politik ditentuan oleh ekspresi dan “warna” gerakan 

politiknya yang komprehensip, sehingga penulis mencoba meneliti sebuah 

gerakan revivalisme Islam melalui organisasi Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI) yang merupakan salah satu dari beberapa Organisasi Islam di Indonesia 

yang saat ini gencar mewacanakan dihidupkannya kembali pemerintahan Islam 

yang dalam gerakannya diluar sistem politik yang berlaku di Indonesia. Oleh 

karena itu, peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini seiring multi 

gerakan Islam di Indonesia dengan semakin gencarnya gerakan yang mengarah 

pada penawaran sistem kenegaraan versi Islam maupun gerakan yang 

menentangnya. Serta menelaah sejauhmana gerak dakwah  politik yang dilakukan 

HTI bisa bersaing bahkan mengungguli perpolitikan di Indonesia saat ini. 

F. Kerangka Pemikiran 

Gerakan dakwah politik (da’wah siyasiyah) yang dimaksud dalam tulisan 

ini adalah aktivitas dakwah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang 

menjadikan aqidah Islam sebagai basis dan ruh gerakan kelompoknya dan politik 

sebagai aktivitas dakwahnya. Gerakan dakwah politik merupakan hasil penyatuan 

Islam degan kekuasaan negara atau pemerintahan yang melahirkan sikap dan 

perilaku politik (political behaviour) yaitu pengambilan keputusan (decision 

making) dan kebijakan publik (public policy). Serta melahirkan budaya politik 

(political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai hukum (syari’ah) Islam19.  

Hal ini sejalan dengan makna dakwah dan politik itu sendiri. Dakwah 

difahami sebagai aktivitas memberikan penerangan tentang Islam kepada orang 

lain20. Dakwah juga diartikan sebagai upaya menyerukan dan menyampaikan Islam 

kepada umat manusia yang meliputi amar ma’ruf nahyi munkar dengan berbagai 

                                                           
19Abuddin Nata, Problematika Politik Islam di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 22. 
20HM Thoha Yahya Omar, Islam dan Dakwah (Jakarta: Zakia Islami Pres, 2004), 67 
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macam cara dan media yang diperbolehkan, memperbaiki dan memberikan 

bimbingan pada keidupan masyarakat. 21  Ali Mahfudz mendefinisikan dakwah 

sebagai suatu kegiatan memotifasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti 

petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, agar mereka 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam referensi yang lain dakwah 

diartikan sebagai segala aktivitas dan usaha mengubah situasi kepada situasi yang 

lebih baik menurut ajaran Islam22. 

Adapun makna politik dikaitkan dengan suatu negara (state) adalah 

berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision 

making), kebijakan publik (public policy) dan alokasi atu distribusi (allocation 

and distribution)23.  

Lebih rinci lagi bahwa makna politik sejak awal hingga perkembangan 

yang terakhir, ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. 

Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk 

membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala 

hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai 

segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan 

dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik 

dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap 

penting.24.  

Aktivitas politik juga di artikan sebagai segala aktivitas yang terkait 

dengan pengaturan urusan masyarakat (ri’ayah syu’un al-ummah), baik yang 

terkait dengan kekuasaan (as-sulthan) sebagai subyek (al-hakim) yang melakukan 

pe-ngaturan urusan masyarakat secara langsung, maupun yang terkait dengan 

                                                           
21Syamsu Munil Mulkam, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta: Amzah, 2008), 

5 
22Endang Saefudin Anshori, Wawasan Islam (Bandung: Pustaka, 1982), 87. 
23Prof. Miriam Budiarjdo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 

2008), 14.  
24 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia, 1992), 5. 
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umat sebagai obyek (al-mahkum) yang melakukan pengawa-san (muhasabah) 

terhadap aktivitas kekuasaan dalam mengatur urusan masyarakat.25  

Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa gerakan dakwah politik (da’wah 

siyasiyah) merupakan hasil penyatuan syiar Islam dengan kekuasaan negara atau 

pemerintahan yang melahirkan sikap dan perilaku politik (political behaviour) 

yang akan melahirkan berbagai aktivitas politik yang dilakukan untuk meraih 

kekuasaan itu sendiri. Dalam pandangan HTI, dakwah politik artinya adalah 

mengemban dakwah Islam melalui jalan politik, yaitu dakwah dengan metode 

melakukan aktivitas politik26. 

Ahmad Naezi dalam bukunya Agama Politik, Nalar Politik Islam 

memaparkan tentang ruang lingkup pemikiran politik Islam serta menjelaskan 

pentingnya sistem pemerintahan pada negara muslim dan urgensitas pemimpin 

dalam menjalankan sistem pemerintahan. Beliau juga memaparkan bahwa 

pengaruh agama pada politik bukanlah sebuah fenomena yang hanya terjadi di 

dunia Islam saja. Tetapi adalah tidak mungkin bagi seorang ahli teori politik akan 

mengabaikan peran Islam dalam kehidupan publik umat muslim. Kaitanya dengan 

hukum pemerintahan, ahmad Naezi menyatakan bahwa setiap sistem hukum 

membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat 

negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sangsinya. 

Oleh karena itu Islam juga membutuhkan sebuah negara untuk 

menerapkan hukum-hukumnya (Syari’ah). Dan kaitanya dengan aspek 

kebudayaan ahmad Naezi mengatakan bahwa Islam sesuatu yang vital dalam 

aspek kebudayaan muslim. dan bahwa syari’ah membutuhkan kekuasaan politik 

dan otoritas agar bisa di implementasikan, sehingga akan mengantar kita pada 

sebuah kesimpulan bahwa semua sistem politik dalam dunia Islam secara historis 

merupakan pemerintah religius27.  

                                                           
25 Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir, 2005, 5. 
26 Manhaj Hizb at-Tahrir, 2009, 14. 

27Ahmed Naezi, Agama Politik, Nalar Politik Islam (Jakarta: Citra, 2006), 1-17. 
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Abdul Ghaffar Aziz dalam bukunya Islam dan Politik, pro dan kontra, 

menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang beragam justru ada pada 

masa Khulafau al-rosyidin. Keragaman itu seharusnya dijadikan sebagai rujukan 

metode pemerintahan Islam yang mengalami masa kejayaan dalam sejarah 

kepemimpinan Islam. Meskipun corak pemerintahannya beragam namun bentuk 

pemerintahannya tetap sama, yaitu dengan menjadikan Islam (al’Qur’an dan al-

Hadits) sebagai rujukan dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya 

berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan28. 

Abdul karim, dkk dalam bukunya Wacana politik Islam Kontemporer, 

menyatakan bahwa ide Negara Islam (Khilafah) muncul dengan tujuan agar  

agama dan hukum-hukum Islam dapat tegak dibumi melalui gerakan politik, 

sehingga akan membawa kesejahteraan dari segenap warga negara dengan dasar 

atau pedoman wahyu Allah dangan model pemerintahan yang pernah dibangun 

oleh nabi Muhammad setelah di Madinah, menurut Abdul karim secara umum, 

ada dua kekuatan yang menjadi sumber pokok dari sosial kontrol, yaitu agama 

dan politik, maka dari itu agama dan politik dalam implementasinya harus 

seirama29. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka bisa ditarik pemahaman 

bahwasannya Islam dan negara atau pemerintahannya adalah sebuah keniscayaan, 

karena Islam membutuhkan kekuasaan atau pemerintahan agar  semua syariatnya 

bisa diterapkan. Tanpa kekuasaan atau pemerintahan mustahil syariat Islam bisa 

diterapkan secara kaffah (sempurna), sementara menerapkan syari’at Islam secara 

totalitas atau sempurna adalah wajib hukumnya. Kewajiban ini tertuang dalam 

ayat alquran:  

قًا ِلَما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن  اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه ۖ فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ُمَصدِّ

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحّقِ ۚ ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا ۚ َولَ  َّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ ُ ۖ َوَال تَت ُ لََجعَلَُكْم َّ َّ ْو َشاَء 

                                                           
28Abdul Ghafar Aziz, Islam Politik, Pro dan Kontra (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 34-

38. 
29Abdul Karim, dkk, Wacana politik Islam Kontemporer (Yogyakarta: SUKA Press, 

2007), 1-5. 
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ِكْن  ةً َواِحدَةً َولَٰ ِ َمْرِجعُُكْم َجِميعًا َفيَُنبِّئُُكْم بَِما ُكنْ أُمَّ َّ تُْم ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۖ فَاْستَِبقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى 

  فِيِه تَْختَِلفُونَ 

Artinya:”Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah 

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 

Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, 

lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu". (Q.S. 

al-Maidah [5]: 48 )30. 

 ََّبِْع أَْهَواء ُ َوَال تَت َّ ُ َواْحذَْرُهْم أَْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما أَ ُهْم َوأَِن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل  َّ ْنَزَل 

ُ أَْن يُِصيبَ  َّ  اِس لَفَاِسقُونَ ُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِِهْم ۗ َوإِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّ إِلَْيَك ۖ فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريدُ 

 

Artinya : "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 

Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 

kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyaka 

 manusia adalah orang-orang yang fasik. ".  
31) 49: ]5[ Maidah-Q.S. al( 

 

                                                           
30 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, al-Qur'an dan 

Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2009), 154. 
31 Ibid. 
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َن َهادُوا َها النَّبِيُّوَن الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيإِنَّا أَْنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ُهدًى َونُوٌر ۚ يَْحُكُم بِ 

 ِ َّ بَّانِيُّوَن َواْألَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب  النَّاَس   فََال تَْخَشُوا ۚ َوَكانُوا َعلَْيِه ُشَهدَاءَ َوالرَّ

ئَِك ُهُم الْ َواْخَشْوِن َوَال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَِليًال ۚ َوَمْن لَْم يَ  ُ فَأُولَٰ َّ َكافُِرونَ ْحُكْم بَِما أَْنَزَل   

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya 

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan 

perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh 

orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 

diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah 

kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang 

sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 

maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (Q.S. al-Maidah [5]: 44 )32. 

Atas dasar wajibnya menerapkan syariah. Islam dan perlunya institusi 

negara atau pemerintahan Islam, Hizbut Tahrir (HT) berdiri dan melakukan gerak 

dakwah politik untuk merealisasikan hal tersebut, dan kini gerak dakwah 

politiknya meluas dan berkembang di hampir empat puluh negara, termasuk 

Indonesia di dalamnya.  

Munculnya gerakan dakwah politik Hizbut Tahrir ini merupakan bagian 

dari Gerakan Islam (Harakah Islamiyyah) yaitu gerakan perubahan dan 

pembaharuan masyarakat yang "syamil" atau lengkap dan menyeluruh 

berdasarkan kepada iman dan nilai ketuhanan yang luhur dan tinggi bagi 

pemerintahan Islam (khilafah Islamiyyah) di atas muka bumi ini. 

Gerakan Islam (Harakah Islamiyyah) itu sendiri memiliki tujuan, di 

antarnya33: Pertama, menyampaikan dakwah Islamiah kepada seluruh manusia 

dalam bentuknya yang murni.  

                                                           
32 Ibid. 
33 Id Online “Harakah Islamiyah dan Peranannya” dalam situs Internet. Di akses tanggal 

20 Maret 2016 Jam 20.00.WIB 
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Kedua, Menggabungkan orang-orang yang menyahut dakwah Islamiah 

dan memberikan mereka kefahaman Islam serta mendidiknya menurut tarbiyah 

Islamiah bagi melayakkan mereka memikul tugas dakwah.  

Ketiga, menghadapi dan menentang cabaran zaman moden dari 

pemikiran, sosial, politik, ekonomi dan akhlak di samping membina syakhsiah 

Islamiah atau keperibadian Islam yang mampu menghayati Islam dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Keempat, Menegakkan masyarakat Islam yang berhukum kepada Syariat 

Islamiah dan memancarkan roh tauhid kepada segala ejensi dan urusan bernegara 

Kelima, Berkenalan dengan gerakan dan pertubuhan serta badan-badan 

Islam di seluruh dunia dan bekerjasama ke arah melaksanakan cita-cita kefahaman 

Islam yang bersatu dan memikul risalah Islam kepada seluruh Insan. 

Sebagai bagian dari Gerakan Islam (Harakah Islamiyyah) dan juga bagian 

dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara 

(daulah) atau pemerintahan (kekhilafahan) sebagai sarana penerapan syari'ah 

Islam. Syari'ah dalam pandangan HTI harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh 

karena itu, HTI mengusung ide perlunya mendirikan kembali khilafah Islamiyah 

atau kekhilafahan Islam.  

Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, di mana 

Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan 

pemecahan yang syar'i. Sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan 

masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam34. 

Perjuangan politik ini secara garis besar mencakup pembinaan intensif 

untuk mencetak kader-kader dakwah, membina umat dalam tsaqafah Islam, serta 

mengoreksi penguasa yang berseberangan dengan Islam dan merugikan umat, 

misalnya dengan mendatangi parlemen dan penguasa untuk mengkritisi kebijakan 

                                                           
34Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Bogor: 

Pustaka Thariqul Izzah, Cet. III, 2009), 30. 
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politik mereka. Dalam melakukan segala aktivitas operasional politik, HTI 

merujuk Surat Ali 'Imron ayat 104 yang berbunyi : 

     

  

   

    

      

Artinya :"Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada 

kebaikan, menyuruh dengan ma'ruf (yang baik-baik) dan melarang dari yang 

mungkar, dan mereka itulah yang menang. Q.S. Ali Imron [3]: 104 )35. 

HTI berkeyakinan wajibnya melakukan pembentukan gerakan politik 

(partai politik) dan ini merupakan tahapan pertama. Untuk mendirikannya maka 

harus menempuh tahapan pembinaan dan pengkaderan (Marhalah at-Tastqif). 

Pada tahap pembentukan kader ini, Hizb membatasi aktivitasnya hanya pada 

kegiatan pembinaan kerangka Hizb (partai), saja. HTI lebih memusatkan perha-

tiannya untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota dan 

pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam halqah-

halqah (kajian intensif) dengan tsaqafah (materi pembinaan) yang telah 

ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang  terdiri  dari  

orang-orang yang telah menyatu dengan Islam, menerima dan mengamalkan ide-

ide HTI, serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke 

seluruh lapisan umat36. 

Setelah berhasil membentuk partai politik, masyarakat juga mulai 

merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya, pada saat itu 

sampailah Hizb ke tahap kedua.  Tahap kedua adalah tahap berinteraksi dengan 

masyarakat (Tafa'ul ma'al Ummah), agar umat turut memikul kewajiban 

menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya.  

                                                           
35 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, al-Qur'an dan 

Terjemahnya (Jakarta: PT. TEHAZED, 2009), 79. 
36Taqiyudin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, Terj. Zakaria, Labib (Jakarta: 

HTIPress, Cet. II, 2007), 62. 
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Tahapan ini penting untuk keberhasilan partai dalam mencapai tujuan. 

Karena sekalipun anggota partai banyak jumlahnya dalam masyarakat, tetapi jika 

tidak berinteraksi dengan umat, mereka tetap tidak akan mampu mengemban 

tugas sendiri sekalipun mereka kuat. Lain halnya jika umat bersama mereka37. 

Pengertian berinteraksi dengan umat bukan berarti mengumpulkan umat disekitar 

mereka, tetapi yang dimaksud adalah memahamkan umat akan ideologi partai 

supaya menjadi ideologi umat38. 

Adapun Pada tahapan ini sasaran interaksinya ada empat : Pertama : 

Aktivis Hizbut Tahrir, dengan mengadakan pembinaan Tsaqafah Murakkazah 

(intensif) melalui halqah-halqah (kajian rutin) agar mampu mengemban dakwah, 

mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan 

politik. Pembinaan intensif disini tidak lain adalah pembinaan aqidah dan tsaqofah 

Islam, Sehingga, mereka memiliki kepribadian islam, yaitu mempunyai pola pikir 

yang islami (aqliyah islamiyah) dan memiliki pola jiwa yang islami (nafsiyah 

islamiyah), memberikan pemahaman dan penguasaan fakta-fakta politik yang 

tengah terjadi kemudian menganalisis dan memecahkan berbagai solusi Islamnya, 

membangun loyalitas dakwahnya.  

 

Kedua: Masyarakat, dengan mengadakan pembinaan Tsaqafah 

Jama’iyah  (kolektif /umum) yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, 

berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh HTI, secara terbuka 

kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-

pengajian di masjid, di aula atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa 

juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran. Aktivitas ini 

bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum di tengah masyarakat, agar dapat 

berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam. Juga, untuk 

menggalang kekuatan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan 

                                                           
37 Taqiyudin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, Terj. Zakaria, Labib, 62. 
38Taqiyudin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, Terj. Zakaria, Labib, 63. 
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Daulah Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang 

diturunkan Allah SWT. 

Ketiga: Negara-negara kafir Imperialis. Aktivitas politik pada poin ini 

disebut Al-Kifaahus Siyasi (Perjuangan Politik). Dengan aktivitas berjuang 

menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi 

negeri-negeri Islam; berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik 

penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer. Mengungkap strategi yang 

mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka, demi untuk 

menyelamatkan umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh 

pengaruh dominasi mereka. 

Keempat: Para penguasa dzolim di negeri-negeri Islam baik di negara-

negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya. Aktivitas ini masih bagian dari 

Al-Kifaahus Siyasi (Perjuangan Politik). Yaitu mengungkapkan penghianatan dan 

persekongkolan mereka dengan musuh-musuh Islam, melancarkan kritik, kontrol 

dan koreksi terhadap penguasa serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat 

dilanggar atau tidak menjalankan tugas dan kewajibanya terhadap umat, yaitu bila 

melalaikan salah satu urusan umat, atau penguasa yang menyalahi hukum-hukum 

Islam. menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka. Dan berusaha untuk 

meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat 

mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah 

satu urusan mereka39.  

Meskipun demikian, HTI telah membatasi aktivitasnya dalam dalam 

aspek politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan (perjuangan bersenjata) dalam 

menetang para penguasa maupun orang-orang yang menghalangi dakwahnya40. 

Kemudian tahapan selanjutnya yakni tahapan ketiga yaitu 

pengambilalihan kekuasaan (Istilaamul Hukmi), tahapan ini merupakan puncak 

dan tujuan akhir dari segala Aktivitas HTI. Tahapan ini dilaksanakan untuk 

menerapkan Islam secara menyeluruh sebagai sebuah ideologi dan mengemban 

                                                           
39Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut tahrir (Bogor: 

Pustaka Thariqul Izzah, Cet. III, 2009) 
40 Id_Online, "Sorotan Ilmiah Tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan" dalam Situs 

Internet http:/www.asysyariah.com, diakses tanggal 11 Maret 2016, Jam 20.00. WIB. 
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risalah Islam ke seluruh dunia. Inilah yang disebut metode revolusioner 41 . 

Tahapan pengambilalihan kekuasaan ini yang sampai sekarang ini belum tercapai 

oleh HTI. Inilah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh partai didalam medan 

kehidupan untuk membawa ideologi ke medan kehidupan. 

Menurut HTI sesungguhnya peran yang lebih signifikan dalam melakukan 

gerakan politik di Indonesia adalah sebagai gerakan ekstra parlementer, karena 

dalam situasi apa pun dan bagaimana pun eksistensi gerakan ekstraparlementer 

masih diperhatikan dan diperhitungkan, serta dinilai sebagai kekuatan yang 

tangguh dan handal (the fighter). Sesungguhnya ide atau konsep (fikrah) yang 

diemban oleh HTI adalah konsep yang dibangun berdasarkan ideologi jelas yakni 

ideologi Islam. Ideologi Islam merupakan satu-satunya ideologi paling handal di 

dunia untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat 

manusia, karena Islam sendiri merupakan agama yang sempurna. 

Gerak dakwah politik yang dilakukan HTI pun semakin hari semakin 

berkembang. Hal itu menunjukan gerak dakwah politik HTI dinamis.  Menurut 

Asep Saeful Muhtadi dalam bukunya Komunikasi Politik Indonesia bahwa 

kepiawaian berkomunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengemas 

dan menyampaikan aspirasi politik. Dalam istilah yang lebih populer disebut seni 

komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi nadi kehidupan berbagai 

kekuatan politik.42Sebagai contoh hidup matinya “Demokrasi” ditentukan oleh 

berfungsi-tidaknya komunikasi politik. Oleh karena itu, kedinamisan Hizbut 

Tahrir termasuk di dalamnya HTI sebagai partai politik akan sangat ditentukan 

oleh komunikasi politik dan strategi politik yang dilakukan dalam melakukan 

dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita penerapan syariah dan penegakkan 

khilafah.  

 

 

                                                           
41Taqiyudin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam, Terj. Zakaria, Labib), 76. 
42Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.A, Komunikasi Politik Idonesia (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2008) 


