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ABSTRAK 

Deliar Noer (1926-2008) merupakan sosok intelektual Islam yang tidak bisa 

dilepaskan dari pertautan  Islam dan kenegaraan. Selain pernah menjabat sebagai ketua 

umum HMI (1952-1953). Pada masa awal orde baru ia juga terlibat dalam proses pendirian 

PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia). Di era reformasi ia juga menjabat sebagai ketua 

umum PUI (Partai Umat Islam) yang berhaluan Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

penelitian ini berupaya untuk mencoba mengkaji lebih mendalam tentang Islam dan  

politik di Indonesia dalam pandangan atau persfektif Deliar Noer? 

Kerangka teoritik yang dipakai dalam penelitian ini adalah tiga pandangan tentang 

Islam dan negara yang meliput: pandangan organik (kesatuan organik Islam dan negara), 

paradigma sekuleristik (Islam harus dipisahkan dari kehidupan negara) dan paradigma 

substantif (tidak sistem politik yang Islam, tetapi terdapat etika dan moralitas politik dam 

Islam). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang 

obyek penelitiannya adalah pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran Deliar Noer tentang 

Islam dan politik di Indonesia. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah analisis 

diskriptif analitik. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis. Dalam pemikiran 

Deliar Noer, Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap sehingga antara Islam dan 

keindonesiaan harus terjalin sintesis. Namun bentuk negara Islam masih bersifat fleksibel, 

asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta relevan dengan kondisi suatu bangsa.  

Diskursus hubungan Islam dan politik di Indonesia adalah sebuah jelajah akdemik 

yang tidak pernah berujung. Pola perpolitikan di masa kemerdekaan banyak di tandai 

dengan ketegangan antara pihak Belanda dan bangsa Indonesia. Kemudian pada masa-

masa Orde Baru, Orde Lama , dan Orde Reformasi banyak juga di tandai dengan 

ketegangan politik yang memancing permusuhan antara mayarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain hingga akhirnya banyak yang menjadi korban. Dalam penelitian saya 

juga banyak menemukan tulisan terkait dengan pemikiran Deliar Noer tentang bagaimana 

perpolitikan yang banyak di warnai oleh ketegangan antara penguasa dengan masyarakat. 

Dalam tulisan ini penulis mencoba serta menggali informasi tentang politik yang 

seharusnya di praktekkan dalam suatu tatanan masyarakat hal ini sesuai dengan pemikiran 

Deliar Noer yang sedikit banyak di kontekskan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip 

dalam berbangsa dan bernegara. Jelas dalam melaksanakan roda pemerintahan menurutnya 

harus melihat serta menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan

rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak

mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-

nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban hanya

mungkin dilakukan melalui negara dan pemerintahan.1

Deliar Noer adalah seorang doktor ilmu politik di Indonesia. Ia

adalah jebolan Cornell University Amerika Serikat. Dalam disertasinya,

Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Deliar Noer

mengungkapkan bahwa lahirnya nasionalisme Indonesia adalah berawal

dari Nasionalisme Islam. Ia melihat bahwa gerakan sarekat Islam, Sarekat

Islam (SI) adalah cikal bakal dari lahirnya Nasionalisme Indonesia,

terutama pada dua puluh tahun pertama sejak Sarekat Islam (SI)

didirikan.2

1 Syafiruddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat  Madani dan Demokrasi, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008). Hlm. 13.

2 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, ( Jakarta: LP3ES,
1996), hlm. 114-144. Lihat juga Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi
tentang Percaturan dalam Konstitusi, ( Jakarta LP3ES, 1987), hlm. 79-90,; M. Rusli Karim,
Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang -Surut, (Jakarta: CV. Rajawali,
1983), hlm. 18-21.
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Dalam hal politik, secara normatif, ajaran Islam menekankan pada nilai-nilai

keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi. Dengan landasan itulah

seringkali muncul ide di kalangan umat Islam akan terbentuknya tatanan masyarakat

Islam, yang kemudian di bayangkan sebagai penciptaan sebuah negara Islam.3

Dalam sejarah bangsa Indonesia, Islam dan umatnya telah menunjukkan

peranannya yang signifikan dalam usaha membebaskan bangsa ini dari imperialisme

Eropa. Peranan politik umat Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia menjadi

negara merdeka, kita mengetahui para kiai dan ulama pada awal dekade 1900-an

menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pribumi).4 Dunia

Islam mengalami kesulitan dalam menciptakan sintesa yang harmonis antara Islam

dan politik, terutama sejak pudarnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad XX.

Di Indonesia, hubungan antara Islam dan Negara (politik) tidak jauh berbeda dengan

apa yang dialami oleh kawasan dunia muslim lainnya, seperti Turki, Mesir, Sudan,

Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, Baghdad, dan lain sebagainya. Di wilayah-

wilayah itu, hubungan antara Islam dan negara ditandai dengan ketegangan politik,

kalau bukan permusuhan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka menurut Deliar Noer satu-satunya

ikatan universal yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial adalah Islam, untuk

3 Bachtiar Effendi, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, ( Jakarta: Paramadina, 1998),
hlm. 7 .

4 Syafiruddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat  Madani dan Demokrasi, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008). Hlm. 152.
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menyatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang terdiri dari berbagai tradisi

historis, linguistik, kultural, agama, dan bentuk geografis yang berbeda.

Islam dan nasionalisme dalam tataran itu menjadi satu keping mata uang yang

berguna untuk membangun semangat perjuangan anti kolonialisme. Bahkan Sarekat

Islam (SI) sebagai organisasi politk nasional yang pertama, sangat antusias

menyerukan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi pada proses

perkembangan selanjutnya, tidak semua golongan Islam menerima terhadap ideologi

Islam yang di tawarkan Sarekat Islam (SI).5 Seiring dengan berjalannya waktu dan

pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, agama secara pelan-pelan tidak

mengalami politisasi. Dengan kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat sipil,

negara secara konsisten berusaha menjegal setiap usaha dari siapapun untuk

menggunakan agama sebagai basis ideologi (Asas Tunggal Pancasila).6 Dalam salah

satu karangan Deliar Noer memang tidak mengisahkan perjalanan pancasila secara

tuntas, akan tetapi hanya memperbandingkan corak pengejawantahannya di dalam

masyarakat dengan nilai-nilai dan cita-cita politk yang lebih ajek dan langgeng.7

Bagi umat Islam al-Qur’an tidak saja dijadikan sumber hukum dan kitab suci

yang diagungkan, tetapi lebih dari itu al-Qur’an memperlakukan kehidupan manusia

5 Goerge Mc.Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, (Ithaca: Cornell
University, 1970). hlm. 115.

6 Muhammad  A.S. Hikam, “Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam
Politik Indonesia,” dalam Prisma no. 3, (Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, 1991). Lihat juga Deliar Noer,
Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,1983), hlm. 51.

7 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas  Nasional 1945-1965, ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1987).
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sebagai satu keseluruhan organik, semua kehidupan manusia haruslah dibimbing oleh

petunjuk dan perintah-perintah yang bersumber dari etika dan moral al-Qur’an,

karena etika dan moral al-Qur’an berasal dari wahyu Tuhan, selain itu al-Qur’an

mengajarkan konsep kesatuan hidup yang terpadu, rasional, dan logis.

Petunjuk al-Qur’an untuk memahami moral dasar tertentu bagi cita-cita politik

Islam yang dapat diambil dari kitab suci tersebut, dan yang telah diterjemahkan dalam

kehidupan nyata oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Maka aspek-

aspek lain dari kehidupan manusia seperti: bidang ekonomi, sosial, dan kultur umat

Islam sudah ada sumber pokok etiknya adalah al-Qur’an.8 Sikap dan politik Deliar

Noer sebenarnya telah ditunjukkan sejak awal Orde Baru berkuasa. Ia bersama Hatta

dan sejumlah mantan aktivis HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia)

mendirikan Partai demokrasi Islam Indonesia (PDII), meskipun Presiden Soeharto

pada saat itu menolak. Dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas politk Deliar Noer

yang menonjol adalah hubungannya dengan kelompok petisi 50 dan keterlibatannya

dalam Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FPKR) yang dinilai oleh sebagian

kalangan sebagai salah satu komunitas politik paling kritis terhadap Orde Baru saat

itu. Aktivitas ini memperlihatkan konsistensi sikap politik Deliar Noer sekaligus

keberaniaanya untuk ber-amar ma’ruf nahi mungkar.

Warna perpolitikan Deliar Noer yang demikin sebenarnya tidak bisa

dilepaskan dari aktivitas atau kegiatan pergerakan Islam nasional. Etos pergerakan

8 Ahmad Syafii Ma’rif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan dalam
Konstituante, (Jakarta, LP3ES, 1985), hlm. 12.
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Islam yang kuat tertanam dalam diri Deliar Noer banyak memberi andil dalam

menyenstrukturkan pola-pola persepsinya tentang kaitan antara keislamannya dan

keindonesiaannya. Selain pernah menjadi ketua pengurus besar Himpunan

Mahasisawa Islam (HMI) pada tahun 1953, Deliar Noer juga behubungan rapat

dengan Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh Masyumi seperti M. Natsir, Sjapruddin

Prawiranegara dan Anwar Harjono.9

Karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba menelusuri sikap dan peta

pemikiran polotik Islam Deliar Noer di Pentas Nasional. Intelektual muslim jebolan

Cornerll University, Amerika Serikat (AS) ini sangat kritis dan dengan cara serta

keunikannya pula ia telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran baik melalui karya-

karyanya maupun sikap politiknya secara langsung.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah yang penulis

paparkan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini kiranya perlu adanya

batasan dan rumusan masalah agar penelitian ini tidak terjadi perluasan atau keluar

dari konteks pembahasan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah

pemikiran politik Islam Deliar Noer di Indonesia

Kajian mengenai pokok permasalahan ini di fokuskan pada bidang pemikiran

politik Islam, karena politik bukanlah hanya sekedar tentang kekuasaan pemerintahan

semata, namun politik merupakan segala yang mengatur atau mengurusi kebutuhan

9 Marto, Skripsi: Pemikiran Deliar Noer Tentang  Islam  Gerakan  Politik di Indonesia, (
Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2008), hlm. 6.
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hidup segenap masyarakat dalam kehidupan sosial politik. Dengan memperhatikan

latar belakang masalah di atas, akhirnya penulis dapat menemukan dan

mengidentifikasi pokok masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana situasi politik Islam di Indonesia masa kemerdekaan ?

2. Bagaimana Biografi Deliar Noer ?

3. Bagaimanakah Pandangan Politik Islam Deliar Noer ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Seluruh dan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti dan sudah

barang tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini dilakukan

untuk memperoleh gambaran umum maupun jawaban dari permasalahan yang

dipaparkan dalam rumusan masalah di atas.

Adapun Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan serta mengetahui lebih jauh Biografi dari Deliar Noer.

2. Untuk mengetahui bagaimana situasi pilitik Indonesia masa kemerdekaan.

3. Untuk mendeskripsikan pemikiran politik Islam Deliar Noer di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademik, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang jurusan

Sejarah dan Kebudayaan Islam.

2. Sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam

proses kajian yang sama.
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3. Memberikan wawasan serta pemahaman tentang pengaruh pemikiran politk

Deliar Noer kepada masyarakat yang belum mengetahuinya terutama yang

ada di  Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang

sudah ada, karena data merupakan satu hal-hal yang terpeting dalam ilmu

pengetahuan, yaitu untuk menyimpulkan fakta-fakta, meramalakan gejala-gejala baru,

mengisi yang sudah ada atau sudah terjadi.10 Sejauh pengetahuan dan pengamatan

penulis, hingga saat ini belum di temukan yang membahas pemikiran Deliar Noer

khususnya tentang politik Islam di Indonesia sebagai karya tulis, baik dalam bentuk

buku, jurnal, maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Kedudukan atau posisi

tilisan ini adalah sebagai pelengkap di antara buku serta karya-karya ilmiah yang

lain.

Namun untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah

di atas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang

relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Ada beberapa karya tulis

yang membahas tentang masalah politk Islam di Indonesia baik yang berbentuk buku,

kumpulan tulisan maupun dalam bentuk karangan terbesar. Beberapa buku tersebut

antara lain:

10 Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed), Metode Penelitian Agama; Sebuah Pengantar ,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 4.
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Buku berjudul Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi

Terpimpin (1956-1965) yang di tulis oleh Dr. A. Syafii Ma’arif, di terbitkan oleh

IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta pada tahun 1988, mengulas sereta membahas

tentang cita-cita politik umat Islam di Indonesia dan membahas pula mengenai

pasang surut politik Islam pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda dengan kajian

penulis yang akan memaparkan pada pemikiran politik Islam Deliar Noer.

Buku berjudul, Pemikiran Politik Islam di Indonesia , Pertautan Negara,

Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, yang di tulis oleh Syafiruddin Jurdi, di

terbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta pada tahun 2008 mengulas tentang

perpolitikan umat Islam Indonesia. Buku ini membedah berbagai fenomena politik

dan dinamika gerakan Islam dengan berbagai isu aktualnya: mulai dari isu demokrasi,

penegakan syariat Islam, masyarakat madani  sampai dengan politik Islam bangsa.

Berbeda dengan apa yang penulis bahas yaitu tentang Pemikiran Politik Islam Telaah

terhadap Pemikiran Politik Islam Deliar Noer.

Buku berjudul Jejak-Jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam

Indonesia, yang di tulis oleh A. Qodri A. Azizy Dkk, yang di edit oleh Marzuki

Wahid, di terbitkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen

Kelembagaan Agama Islam Republik Indonesia, Ditpertais, Jakarta pada tahun 2004

mengulas secara umum tentang potret politik Islam, negara, demokrasi, dan lain

sebagainya. Berbeda dengan apa yang penulis bahas yaitu tentang Pemikiran Politik

Islam Telaah terhadap Pemikiran Politik Islam Deliar Noer.
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Skripsi yang berjudul “Pemikiran Deliar Noer Tentang Islam dan Gerakan

Politik di Indonesia” yang di tulis oleh Marto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum, jurusan Jinayah Siyasah, pada tahun 2008 memaparkan tentang hubungan

Islam dengan gerakan politik serta menguraikan tentang nasionalisme di negara-

negara muslim, dan membahas bagaimana hubungan antara Islam dan negara.

Berbeda dengan apa yang penulis bahas yaitu tentang Pemikiran Politik Islam Telaah

terhadap Pemikiran Politik Islam Deliar Noer.

Buku berjudul Wacana Politik Islam Kontemporer, yang di tulis oleh M.

Abdul Karim, Dkk, diterbitkan oleh Sunan Kalijaga- Press, Yogyakarta pada tahun

2007 mengulas secara umum mengenai perpolitikan di Indonesia. Dalam buku ini

juga di jelaskan bagaimana gerakan politik Islam dalam tiga periode yaitu era

Revolusi, Orde Lama, dan Orde Lama. Berbeda dengan apa yang penulis bahas yaitu

tentang Pemikiran Politik Islam Telaah terhadap Pemikiran Politik Islam Deliar Noer.

Buku yang berjudul Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia

Modern, yang ditulis oleh John Obert Voll, yang diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat

diterbitkan oleh Titian Ilahi Press, yogyakarta pada tahun 1997 mengulas tentang

dimensi Islam yang luas serta membahas tentang unsur-unsur utama agama Islam,

dan menggambarkan juga mengenai Islam di dunia modern seperti yang terdapat di

Timur Tengah, Afrika, Arabia, dan lain sebagainya. Berbeda dengan apa yang penulis

bahas yaitu tentang Pemikiran Politik Islam Telaah terhadap Pemikiran Politik Islam

Deliar Noer.



10

Dalam buku-buku maupun skripsi di atas, penulis belum menemukan

pembahasan tentang pemikiran politik Islam Deliar Noer, yang di representasikan

dengan munculnya gerakan politik Islam yang ada di Indonesia serta munculnya

berbagai partai politik Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

kelebihan dari sebelumnya yaitu mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana

pemikiran politik Islam di di Indonesia oleh Deliar Noer.

E. Landasan Teori

Kerangka teori yang di gunakan untuk menganalisis data-data tentang konsep

serta pemikiran Deliar Noer tentang politik Islam di Indonesia. Islam sebagai agama

samawi terakhir, diyakini sebagai agama yang universal tidak terbatas pada waktu

dan tempat. Al-Qur’an sendiri menyatakan bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi

alam semesta.11 Sebagai perujudan dari pemikiran kaum muslim dalam bidang politik

pemerintahan, sebagai buah dari perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan adalah

sebuah prinsip politik pemerintahan liberalisme dan komunisme politik pemerintahan

yang ditinggalkan oleh Islam, terkenal dengan musyawarah.12 Dalam pembicaraan

mengenai ilmu politik, maka yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi

yang tergolong besar yang berkecimpung dalam proses politik di suatu negara. Setiap

partai politik pada intinya menunjukkan adanya persekutuan (partnership) dengan

11 Lihat QS. al-Anbiya’ (21): 107.

12 M. Abdul Karim, M.A., M.A., Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar
Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, (Yogyakarta:
Sumbangsih Press, 2005), hlm. 84.
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suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi-organisasi lainnya dengan suatu

program khusus.13

Memperbincangkan politik Islam menjadi aktual di kalangan negara-negara

muslim seiring dengan perluasan kolonialisme-imperialisme Barat, baik secara

praktis maupun secara teoritis. Perbincangan tersebut sedikit demi sedikit mengalami

pergeseran sehingga yang awalnya berupa persinggungan politik antara Islam dan

Nasionalisme, menjadi hubungan politik antara negara-bangsa (nation-state). Dalam

perkembangan politik Islam terdapat tiga pandangan, yaitu; Pertama yang

berpendirian bahwa Islam merupakan pola hidup yang lengkap mencakup semua

aspek kehidupan, termasuk aspek politik-kenegaraan. Kedua, yang beranggapan

bahwa agama Islam hanya mengurusi hubungan manusia dengan Tuhan sehingga

memisahkan persoalan-persoalan agama dan negara. Ketiga, berpendapat bahwa

Islam hanya memuat prinsip-prinsip umum dan tata nilai moral serta etika tentang

kehidupan kenegaraan, sedangkan aturan oprasionalnya diserahkan sepenuhnya

kepada umat.14

Hubungan Islam dan negara menurut Bahtiar Effendy seringkali muncul dari

pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa

sehingga Islam di sejajarkan secara konfrontatif dengan negara, seolah-olah keduanya

13 Sigmud Neuman dalam Miriam Budiharjo (ed), Partisipasi dan Partai  Politik, (Jakarta:
Grafindo, 1981), hlm. 59.

14 Munawir Sjadwali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. I, (Jakarta:
UI Press, 1990), hlm. 205-208.
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tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi.15 Dunia Islam

mengalami kesulitan dalam menciptakan sintesa yang harmonis antara Islam dan

politik, terutama sejak kolonialisme Barat pada pertengahan abad XX.16 Para ahli

politik telah berusaha menjelaskan persoalan hubungan Islam dan negara atau Politik,

namun kerangka konseptual yang mereka pergunakan bersifat “monolitik”.

Berpegang pada sebuah paradigma hubungan antara Islam dan negara, pada dasarnya

lebih bersifat “organik”. Sejumlah teoritis beranggapan bahwa Islam secara inheren

adalah agama politik. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kelemahan pokok

pendekatan semacam yang dikemukakan di atas terletak pada kenyataan bahwa Islam

merupakan agama yang memiliki interfretasi banyak (poly-interpretable). Kendatipun

Islam itu satu, pemaham orang Islam atas doktrin ajaran Islam berbeda antara satu

dengan yang lainnya.17

Dalam salah satu karya ilmiah Snouck Hurgronje berkesimpulan dalam

memandang Islam pengertian ibadah dengan Islam sebagai kekuatan sosial politik.

Untuk selanjutnya ia membagi Islam dalam tiga katagori : Pertama, Islam sebagai

agama murni atau yang mengatur segala bentuk peribadatan, Kedua, Islam dilihat

15Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transfortasi Pemikiran dan Praktek Politik di
Indonesia, cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1998).

16Aden Wijdan ,dkk., Pemikiran dan Peradaban Islam, ( Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007),
hlm. 153.

17 Ibid., hlm. 153-154.
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sebagai kekuatan sosial masyarakat, dan Ketiga, Islam sebagai kekuatan politik.18

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan pendekatan biografi. Pendekatan

politik digunakan untuk menganalisis berbagai macam kegiatan yang berhubungan

dengan politik. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh Deliar Noer yang

menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan politik Islam di

Indonesia.

Dalam proses politik biasanya masalah kepemimpinan dipandang sebagai

faktor penentu dan senantiasa menjadi tolok ukur. Untuk itu penting diketahui

klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah dibedakan oleh Max Weber ke

dalam tiga jenis otoritas: (1) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan

kewibawaan pribadi, (2) otoritas tradisional, yang dimiliki berdasarkan pewarisan, (3)

otoritas legal-rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta

kemampuannya.19

Pendekatan biografi itu penting digunakan untuk  mengungkapkan latar

belakang pendidikan serta perkembangan pemikiran dan pola yang dikembangkan

dalam kancah perpolitikan yang di pengaruhi oleh kondisi georafis dan latar

kepribadian seorang tokoh. Dengan pendekatan biografi dapat dipahami para pelaku

18 R. Royanie Abdurrahman, Himpunan Mahasiswa Islam: Dalam Perjuangan Bangsa
Menuju Indonesia Baru 1966-1999, Yogyakarta: Fakultas  Adab. hlm. 27-28.

19 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.
19.
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sejarah, zaman yang menjadi latar belakang biografi, lingkungan sosial-politiknya.20

Adapun menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang

berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan

jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.21

Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa, secara genealogis, teori relasi

kuasa diperkenalkan oleh Michel Foccault. Ia banyak mengupas tentang hubungan

kecurigaan dan kepentingan dalam relasi pengetahuan (knowledge) dan kekuasaan

(power). Kuasa menurut definisi Michel Foucault adalah suatu hal yang tidak hanya

dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi,

yang berkaitan satu sama lainnya. Preposisi ini mengantarkan pada satu kesimpulan

bahwa strategi kuasa bersifat de-centering sehingga prosesnya berlangsung

dimanapun, dimana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, dimana

ada manusia yang saling berhubungan dengan dunia tertentu, disitulah relasi kuasa

hidup dan beroperasi.

F. Metode Penelitian

Sejarah adalah pristiwa masa lampau yang meliputi apa saja yang sudah

dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dan dialami oleh seseorang. Penelitian sejarah

(Historis) berupaya mengkaji dan menganalisa secara sistematik dan objektif

terhadap persoalan masa lampau dan bertujuan untuk mendeskripsikannya. Sesuai

20 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Edisi kedua kerjasama dengan Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 203.

21 Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 94.
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dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu proses

pengumpulan dan kemudian menguji, menganalisis dan menafsirkan suatu gejala

pristiwa atau gagasan yang muncul pada masa lampau. Tahap-tahap yang harus

ditempuh dalam melakukan penelitian sejarah antara lain:

1. Heuristik merupakan tahap pengumpulan data, peneliti melakukan

penelusuran terhadap sumber-sumber literatur dari beberapa buku, artikel,

laporan hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dalam hal

ini politik Islam di Indonesia telaah terhadap pemikiran Deliar Noer. Sumber

yang diperoleh didapat dari sumber primer dan skunder yang akan dicari.

Dalam upaya pengumpulan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian

tersebut, peneliti mencari di  internet danberbagai perpustakaan di

Yogyakarta, misalnya perpustakaan Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga,

perpustakaan fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, perpustakaan pribadi, dan perpustakaan pribadi teman-teman satu

jusrusan

2. Verifikasi (Kritik Sumber). Berbagai sumber yang sudah didapatkan,

selanjutnya dilakukan verifikasi guna memperoleh data yang valid. Kritik

ekstern untuk menguji dan meneliti keontetiksn sumber yang sudah diperoleh,

sehingga validitas sumber tersebut dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan

kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Dalam penelitian ini

dilakukan kritik intern dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan

menelaah secara mendalam berbagai sumber yang sudah didapatkan. Langkah
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berikutnya adalah membandingkan antara isi sumber yang satu dengan yang

lain guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa

dipercaya.

3. Interpretasi (Penafsiran). Setelah melakukan verifikasi, langkah selanjutnya

adalah penafsiran atau lebih dikenal dengan interpretasi terhadap sumber-

sumber dan data yang sudah tekumpul. Interpretasi atau analisis mempunyai

pengertian menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang

berarti menyatukan.22 Dalam kerangka metode ini, peneliti akan memberikan

interpretasi terhadap data-data yang diperoleh mengenai politik Islam di

Indonesia telaah terhadap pemikiran politik Islam Deliar Noer dengan bantuan

pendekatan-pendekatan politik dan biografi. Hal ini guna memperoleh

informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Historiografi merupakan langkah terakhir setelah pengumpulan data hingga

menjadi kesimpulan akhir yang relevan. Dalam hal ini, peneliti menuliskan

dan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan secara jelas sesuai

dengan kerangka tulisan dan sistematika pembahasan dalam penyajian hasil

penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih dan sistematis, dalam penyusunan akan dibagi ke

dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab.

22 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,
1999) , hlm. 64.
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Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri tujuh sub-bab yaitu: latar

belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

tinjauan pustaka, landasan teori,metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab ini diuraikan objek penelitian serta langkah-langkah yang dilakukan

dalam penelitian dari awal hingga akhir.

Bab Kedua mendeskripsikan serta menguraikan secara umum tentang

Biografi Deliar Noer yang terdiri dari latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, ,

aktifitas-aktifitas Deliar Noer, dan mengulas secara luas tentang karya-karya yang

telah di sumbangkan oleh-nya.

Bab Ketiga memaparkan tentang sejarah politik Islam di Indonesia terutama

konsep yang ditawarkan serta dikemukakan oleh Deliar Noer. Dalam bagian ini juga

akan di bahas tentang tiga era yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

Bab Keempat mendeskripsikan dan menganalisis serta mengkaji secara

umum Islam dan  politik di Indonesia. Bahasan ini meliputi paradigma politik Islam,

pemikiran Deliar Noer tentang Politik Islam, sejarah Politik Islam dalam kaca mata

Deliar Noer, cita-cita politik Deliar Noer, dan lain sebagainya.

Bab Kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil analisa dari seluruh

bahasan mengenai pemikiran politik Islam telaah terhadap pemikiran politik Islam

Deliar Noer di Indonesia. Bagian ini bertujuan untuk memperjelas dan menjawab

bagian yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan kata penutup

serta saran-saran juga tertuang dalam bab ini.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dikemukakan berbagai uraian dan pokok permasalah pada bagian 

pendahuluan, dengan metode pendekatan masalah dan analisa yang dianggap sesuai 

dengan tema pembahasan, pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:Deliar Noer sependapat bahwa Islam 

merupakan suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan 

rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam hadir sebagai agama 

yang menjujung tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat 

serta negara. 

 Deliar Noer menganjurkan pula tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem 

secara umum, dengan mencontoh kepada hal-hal yang pernah dipraktekkan 

Nabi.Situasi politik umat Islam masa kemerdekaan mengalami gejolak dan dinamika 

yang sangat tidak selalu menguntungkan bagi umat Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat 

ketika mengkaji ulang perjuangan umat Islam Indonesia masa-masa 

kemerdekaannya. Pada masa Orde Lama peran-peran politik umat Islam adalah 

mengalami peminggiran atau termarjinalkan oleh PKI pada saat itu hingga akhirnya 

melakukan konsolidasi untuk merespon perubahan politik yang lebih baik. Pada 

masa Orde Baru berbagai kelompok masyarakat melakukan konsolidasi untuk 

menyatukan kembali harapan-harapan politik mereka dalam suasana baru. 
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Deliar Noer adalah salah satu orang yang ahli dan berbakat dalam bidang

ilmu politik. Hal ini terlihat ketika ia berani membentuk Partai Umat Islam dan

bias dilacak di berbagai karya-karya ilmiahnya. Pada masa kepemimpinan militer

Orde Baru kalangan Islam terutama pada paruh pertama kekuasaan rezim,

kesulitan melakukan artikulasi politiknya. Singkatnya, umat Islam mengalami

kesulitan untuk mengembangkan gagasan sosial dan politik yang religious akibat

dari tindakan rezim yang represif. Kemudian masa reformasi adalah masa- masa

yang sangat di nantikan oleh masyarakat Indonesia yang nantinya akan

memberikan ruang serta kesempatan berpolitik bagi umat Islam agar sesuai

dengan prinsip yang ideal.

Selain itu, dalam ranah pemerintahan kalangan Islam juga sangat

memberikan peran yang sangat signifikansi dalam memajukan Republik

Indonesia. Sementara pada masa Orde Baru kalangan Islam mendapat tekanan

yang sangat kuat dari pemerintah, tetapi umat Islam tetap maju melangkah dengan

mendirikan Parmusi sebagai mesin politik dalam memperjuangkan aspirasi umat

Islam, serta usaha untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII),

namun usaha ini gagal karena tidak diijinkan oleh pemerintah.

B. Saran-Saran

1. Penyususn menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu

menjelaskan permasalahan secara komprehensif, karena keterbatasan

akses terhadap refensi dan sumber data yang dibutuhkan, serta

kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian. Untuk itu, kiranya

perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi mengenai Islam
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dan gerakan politik di Indonesia, terlebih tentang pemikiran Deliar

Noer.

2. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini,

penyusun mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun demi

perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta bisa

dilanjutkan dalam diskursus yang lebih lanjut.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta berbagai anugerah kenikmatan

terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas

penulisan skripsi ini.

Penulis telah mencoba mencurahkan semaksimal mungkin usaha dalam

penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa pembahasan dan

muatan dalam skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu,

dengan kerelaan hati penulis menerima segala kritik yang konstruktif dan saran

selanjutnya demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini

bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien Ya Rabal Alamien.
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