
BAB III

HTI DAN GERAKANNYA  MENUJU KEPADA  KHILAFAH

ISLAMIYAH

A. Sejarah HTI

1. Latar Belakang berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 Masehi) dunia Islam

mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa

kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai

upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar

kemerosotan dari kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak

satupun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia

Islam masih tetap berada dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan

akibat kekacauan dan kemundurannya, dan masih terus merasakan

pedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.

Ini berawal tatkala bahasa Arab mulai diremehkan peranannya

untuk memahami Islam sejak awal abad VII Hijriyah, sehingga kekuatan

yang dimiliki bahasa Arab dengan kharisma Islam terpisah.1 Selama

kekuatan yang dimiliki bahasa Arab tidak disatukan dengan kharisma

Islam, yaitu dengan cara menempatkan bahasa Arab yang merupakan

bahasa Islam sebagaimana unsur yang penting yang tidak bisa dipisahkan

dari Islam, maka kemunduran itu akan tetap melanda kaum Muslimin.

1 Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, (Penerjemah Abdullah), (Jakarta:
Hizbut Tahrir Indonesia, 2008), Cet. Ke- 1, h. 6
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Karena bahasa Arab memiliki kekuatan besar yang telah turut

mengembangkan kharisma Islam. Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan

secara sempurna kecuali dengan bahasa Arab. Meremehkan bahasa Arab

akan menghilangkan ijtihad terhadap syari’at, karena ijtihad terhadap

syari’at tidak mungkin dilaksanakan tanpa terpenuhinya salah satu syarat

mendasar yaitu bahasa Arab. Kedudukan ijtihad itu sendiri teramat penting

bagi umat Islam, sehingga umat tidak akan memperoleh kemajuan tanpa

adanya ijtihad.2

Kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum Muslim

dapat dikembalikan pada tiga sebab, Pertama, tidak adanya pemahaman

yang mendalam mengenai fikrah Islamiyah di kalangan para aktivis

kebangkitan Islam. Kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai

thariqah Islamiyah dalam menerapkan fikrah. Ketiga, tidak adanya usaha

untuk menjalin fikrah Islamiyah dengan thariqah Islamiyah sebagai satu

hubungan yang solid, yang tidak mungkin terpisahkan.3

Apabila di telusuri mengenai fikrah, ternyata banyak unsur-unsur

terselubung telah menyelinap masuk ke dalam fikrah Islamiyah yang tidak

banyak diketahui secara rinci oleh sebagian besar kaum Muslim. Unsur-

unsur terselubung ini mulai menyusup sejak abad II Hijriyah sampai

munculnya periode penjajahan. Filsafat-filsafat asing, seperti filsafat India,

Persia, dan Yunani telah mempengaruhi sebagian kaum Muslimin dan

2 Ibid,

3 Ibid,



40

menyeret mereka terjerumus dalam kesalahan dengan berupaya

mengkompromikan Islam dengan filsafat-filsafat ini. Lebih dari itu masuk

Islamnya sekelompok orang-orang munafik yang menyimpan rasa dendam

dan kebencian terhadap Islam telah mengakibatkan munculnya manipulasi

terhadap ajaran-ajaran Islam, berupa pemikiran dan pemahaman yang

bukan berasal dari Islam. Hal ini melahirkan kesalahpahaman terhadap

Islam dalam diri sebagian besar umat Islam. Ditambah lagi dengan

kelalaian umat terhadap penguasaan bahasa Arab. Faktor-faktor inilah

yang mendorong kemunduran  kaum muslimin.4

Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berdiri. Hizbut Tahrir berusaha

untuk melansungkan kembali kehidupan Islam dikawasan negeri-negeri

Arab. Dari sanalah tujuan untuk melansungkan kehidupan Islam di seluruh

dunia Islam secara alami akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan

Daulah Islamiyah, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh

negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

dilahirkan di Ijzim pada tahun 1909. Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

menamatkan pendidikan dasar di sekolah dasar negeri di Ijzim. Beliau

kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Akkah. Lalu beliau

melanjutkan studi di Tsanawiyah Syariah di Haifa. Sebelum

menyelesaikannya, beliau pindah ke Kairo; melanjutkan studi di

Tsanawiyah al-Azhar (setingkat SMU) pada tahun 1928. Pada tahun yang

4 Ibid,
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sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian

beliau melanjutkan studi Kulliyah Dar al-Ulum yang merupakan cabang

al-Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al-

Azhar.5

Dengan sistem al-Azhar waktu itu, mahasiswa dapat memilih

beberapa syeikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka

mengenai bahasa Arab, fikih, ushul fiqih, tafsir hadist, tauhid dan ilmu

syariah lainnya. Ijazah yang beliau raih di antaranya adalah: Ijazah

Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba’ dari al-Azhar; Diploma

Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-‘Ulum; Ijazah dalam Peradilan dari

Ma’had al-Ali li  al-Qadha’ (Sekolah Tinggi Peradilan), salah satu cabang

al-Azhar. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-Alamiyyah (Ijazah

Internasional) dengan predikat exellent.

Setelah kembali dari studi di al-Azhar, beliau sangat

memperhatikan upaya pembaratan umat Islam yang dilakukan oleh para

penjajah semisal Inggris dan Prancis. Beliau  banyak menjalin kontak dan

diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat seputar

upaya membangkitkan kembali umat Islam. Menurut beliau, hanya

aktivitas yang teroganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat

sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat

Islam. Karena itu, pada awal 1953 Hizbut Tahrir didirikan di al-Quds.6

5 Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, op.cit, h. 11

6 Ibid,
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Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Politik

merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir

bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk

menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing

mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan

hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Bentuk gerakan

HTI pada awal berdirinya berupa gerakan politik, sebuah kelompok yang

mengidentifikasikan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam

namun bergerak diluar sistem politik yang berlaku. Orientasi politiknya

lebih menekankan kesadaran masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilakukan

Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir

memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum

serta pemecahannya secara syar’i. Karena yang dimaksud politik adalah

mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan

hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya sesuai dengan

tuntunan Islam. Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah

kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah proses

penerimaan pemerintahan (melalui umat).7

Diawal pendiriannya Hizbut Tahrir banyak mendapat tantangan-

tantangan baik dari pemerintahan maupun dari ulama. Adapun tantangan-

tantangannya tidak diizinkan HTI  melakukan kegiatan sebagai partai

politik, politik pendistorian dan penyesatan serta perang pemikiran dengan

7 Ibid,
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segala macamnya, dan lain-lain.8 Namun HTI tetap melakukan penyebaran

paham Hizbut Tahrir kesemua lapisan masyarakat. Adanya penolakan

terhadap sebuah ide yang dianggap baru dan belum dipahami betul, adalah

wajar. Rosulullah saw saja saat menyerukan Islam pertama kali di Mekkah

ditolak oleh banyak orang. Bukan hanya ditolak, Rosulullah saw juga

mengalami berbagai ujian mulai dari tawaran harta, penyiksaan, sampai

propaganda negatif. Karena itu adanya resistensi tidak bisa dijadikan

alasan, ini hanya sekedar kekhawatiran. Resistensi umumnya disebabkan

karena ketidakpahaman. Hal ini disadari betul. Justru karena itu, yang

dilakukan HTI adalah penyadaran. Dan dengan semakin sadar berbagai

pihak terhadap urgensi khilafah ini maka resistensi yang ada akan

berangsur hilang. Sehingga dengan perjuangan dan ide khilafah yang

ditawarkan oleh Hizbut Tahrir mendapat respon yang positif dari kalangan

pemerintah dan ulama, walaupun masih ada yang tidak setuju dengan ide

khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir, namun itu tidak berarti

menyurutkan semangat perjuangan Hizbut Tahrir dalam menegakkan

khilafah Islamiyah.

B. Misi Perjuangan HTI

Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pandangan kedepan sebagai tujuan

dari pergerakan yang mereka lakukan bahkan mereka memiliki moto “Tanggang

ke gelanggang walau seorang” yang menggambarkan semangat dakwah yang

8 Hamdan Fahmi, Khilafah Rasyidah (penerjemah  Yahya A.R), , (Jakarta: HTI- Press,
2008), Cet. Ke- 1
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mereka lakukan dan dengan program kerja yang telah disusun diharapkan Hizbut

Tahrir Indonesia menjadi acuan gerakan dunia kampus dalam membangun sumber

daya manusia yang berkepribadian Islam, profesional dan amanah. Adapun misi

HTI

1. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa UIN Suska Riau berlandaskan

akidah Islam.

2. Mewujudkan perubahan sosial menuju penerapan Syariat Islam dalam

seluruh aspek kehidupan.

3. Meningkatkan peran dan kualitas kader dakwah.9

C. Tujuan Pendirian HTI

Tujuan pendirian Hizbut Tahrir untuk melanjutkan kehidupan Islam dan

mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak

kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat

Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-

hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan

haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah khilafah, yang dipimpin

oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk

didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan

Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia

dengan dakwah dan jihad. 10

9 Murti Yeni, (Kader HTI ), wawancara, tgl 4 Maret 2014

10 Tagiyuddin An-nabhani, loc.cit
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Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat

Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut

Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan

keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-

negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara khilafah akan kembali menjadi

negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni

memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan

pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat manusia,

memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan

peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

Diawal dekade 1990-an aktivis dakwah kampus membentuk Forum

Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK), dengan melakukan berbagai

kegiatan pengkaderan merujuk kitab-kitab HTI.  Beberapa aktivis dakwah kampus

yang merupakan tokoh-tokoh awal HT di Indonesia adalah Dr. Adian Husaini

(Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), KH. Muhammad al-Khaththath

(Sekjen Forum Umat Islam), dan Drs. Hafidz Abdurrahman, MA (Ketua

Tsaqofiyah HTI) dan lain-lain.

HTI mulai tumbuh dan berkembang di Pekanbaru pada Tahun  1997

melalui kajian-kajian ilmiah di berbagai Masjid dan kampus. Kegiatan-kegiatan

seminar, bedah buku, talk show, diskusi publik juga kerap dilakukan oleh aktivis-

aktivis HTI di Pekanbaru, terutama sejak masa reformasi. Diterbitkan pula buletin
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dakwah al-Islam dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat Riau.11. Disamping

itu berbagai kolom artikel di Riau Pos juga dimamfaatkan oleh para aktivis

dakwah HTI untuk menyebarluaskan ide-ide dakwah Islam tersebut.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk ke kampus UIN Suska pada Tahun

1989. Hizbut Tahrir mempunyai lembaga mantel yaitu  LDK al-Karramah.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) al- Karramah yang didirikan pada tanggal 12

Maret 1989. Organisasi ini merupakan unit kegiatan kampus (UKK) di UIN Suska

Riau.  Cara berdakwahnya LDK merujuk kepada kitab-kitab HTI. Adapun sasaran

dakwahnya adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau. Berkenaan dengan

keanggotaan, Hizbut Tahrir menerima setiap orang Islam, baik laki-laki maupun

wanita, tanpa memperhatikan apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit

putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam untuk seluruh

muslimin dan menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta

mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang lagi

ras, bangsa, warna kulit dan lain-lain. Pembentukan Hizbut Tahrir Indonesia ini

adalah dalam rangka mengamalkan perintah Allah SWT yang tertuang dalam

berbagai dalil.

1. QS. Ali Imran (3) : 104









11 Latifa (Ketua Muslimah HTI Pekanbaru), “wawancara, tgl 2 Maret 2014, di jalan
Manggis Sekretariat HTI.
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Artinya: Dan  hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang

beruntung.(QS. Ali Imran{3}: 104).

2. QS. Ali Imran (3) : 103

















Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat
Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah)
bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat
petunjuk.( QS. Ali Imran {3}: 103).

3. QS. Ash Shaff (61) : 4
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti

suatu bangunan yang tersusun kokoh.(QS. Ash Shaff {6}: 4).
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D. Program kerja Hizbut Tahrir Indonesia UIN Suska Riau

Program kerja Hizbut Tahrir Indonesia yang telah disusun merupakan ruh

dari pergerakan yang mereka lakukan, karena dari sini kita dapat melihat sejauh

mana pergerakan yang telah mereka lakukan, meliputi program mingguan,

bulanan, dan tahunan.12

PROGRAM MINGGUAN:

1. Halaqah Wajib

Kajian mingguan yang membahas tentang materi-materi keislaman

baik itu menyangkut masalah aqidah, syariah, dakwah, maupun siyasah

yang dibimbing oleh Musryfa (senior yang telah mengikuti kaderisasi).

2. Tafsir al-Qur’an Jum’at hari Jum’at

Kajian tafsir al-Qur’an yang dilaksanakan setiap Jum’at sore,

mengenai ayat-ayat jinayah, maupun siyasah, serta tema syariah lainnya,

yang dibimbing oleh ustaz yang berkompeten dibidang tafsir

3. Diskusi publik hari Sabtu

Kajian tentang menyampaikan opini pemikiran Islam  pada seluruh

mahasiswa UIN Suska Riau sebagai targetnya, dengan melaksanakan

diskusi terbuka maupun seminar.13

4. Pembuatan dan penyebaran buletin

Kegiatan pembuatan buletin yang ditulis oleh Akhwat HTI maupun

mahasiswa UIN Suska Riau sebagai media untuk menyampaikan pendapat

tentang isu-isu keislaman.

12 Fatima  (Kader HTI) ”wawancara” tgl 4 Maret 2014

13 Ibid,
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PROGRAM BULANAN:

1. Mengadakan dauroh untuk mahasiwa kampus.

2. Mengadakan  FGD (forum group discusion) untuk dosen.

3. Mengadakan dauroh aktivis.

4. Mengadakan bedah alwah (majalah politik dan dakwah)

5. Mengadakan forum JM ( Jalasah muna/open house) HTI.

6. Mengadakan halaqah Syriah untuk anggota partai.14

PROGRAM TAHUNAN:

Mengadakan acara publik untuk memperingati moment hari-hari besar

seperti:

1. Seminar Nasional/ Internasional

Kegiatan seminar yang menyangkut masalah sosial kampus

maupun luar kampus, serta masalah politik dan juga seminar motivasi atau

bedah buku. Baik itu di lokal maupun Nasional bahkan Internasional

2. Pengadaan Website al-Islam

Sebagai media resmi HTI dalam memberikan informasi seputar

pergerakan dakwah HTI, maupun media informasi baik isu-isu dalam

kampus maupun di luar kampus.

3. Hari-hari Besar

Kegiatan untuk memperingati hari besar Islam, dengan rangka

melakukan kegiatan seminar.

14 Ibid,
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4. Aksi (masyarakat training motivasi)15

Kegiatan ini dilakukan sebagai penolakan terhadap keputusan-

keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan. Seperti

kenaikan BBM, dan yang lainnya.

E. Susunan Pengurus Hizbut Tahrir UIN Suska Riau

KORDINATOR AKHWAT

Kaderisasi : Riska Handayani

Pembina : Rina Afriani

Tim Kontak Aktivis : Murti Yeni

Tim Kontak Mahasiswi : Imas Titin

15 Ibid,


