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SEJARAH PERKEMBANGAN DAKWAH DI INDONESIA

Oleh: Henny Yusnita, S.Sos.I., M.Hum.1

ABSTRAK

Sejarah Dakwah adalah salah satu ilmu yang perlu diketahui dalam
mensyiarkan dakwah di suatu daerah. Sejarah dakwah yang ada di Indonesia
memiliki dinamika yang cukup menarik, dalam sejarah penyebaran Islam di tanah
Indonesia. Dengan adanya sejarah dakwah, maka dapat dibuktikan bahwa ada
kegiatan-kegiatan yang berlanjut dalam syiar Islam di Indonesia. Syiar dakwah di
Indonesia dilakukan oleh para mubaligh-mubaligh Islam. Kemudian dakwah
Islam berkembang pesat, dari yang disampaikan oleh individu menjadi kelompok,
dan akhirnya pemerintah juga berperan serta dalam syiar Islam di Indonesia.

Dakwah di Indonesia setiap masa ke masa, memiliki ciri khasnya masing-
masing. Pada masa sebelum penjajahan syiar Islam dilakukan oleh para
mubaligh-mubaligh Islam yang biasa sikenal dengan sebutan walisongo.
Kemudian memasuki masa penjajahan dakwah Islam dilakukan melalui pesatren
dan organisasi Islam. Pada masa kemerdekaan/Orde Lama dakwah Islam
terkonsentrasi pada peletakan ideologi Islam terhadap pemerintahan yang baru
dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam yang merupakan
mayoritas penduduk Indonesia. Pada masa Orde Baru tidak saja diranah
birokrasi saja, tetapi juga menyentuh pada tataran masyarakat. Akhirnya,
bermunculan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh
sejumlah intelektual Islam.

Pada masa Reformasi, kehidupan politik menjadi terbuka. Oleh sebab itu,
partai-partai baru bermunculan termasuk partai-partai Islam. Masa ini disebut
sebagai repolitisasi Islam. Perkembangan dakwah selanjutnya menjadi lebih
terbuka dan lebih kondusif, karena adanya publikasi melalui media massa, baik
cetak maupun elektronik. Selain itu bermunculan lembaga-lembaga pendidikan
Islam dan pondok pesantren yang dibangun diberbagai tempat. Dan disusul
adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah persamaan status dan
penghargaan terhadap lembaga pendidikan dan alumninya yang diselenggarakan
oleh Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan,
dan Departemen Kelautan.

Kata Kunci: Sejarah Perkembangan, Dakwah, Indonesia

A. Pendahuluan
Sejarah dakwah selama enam abad terakhir ini merupakan bagian yang

paling menarik perhatian tentang berita penyiaran Islam, melalui usaha

1 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, di Institut Agama Islam Sultan
Muhammad Syafiuddin Sambas.
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dakwah. Selama masa itu, ditemukan bukti-bukti adanya suatu kegiatan yang
berlanjut dari mubaligh-mubaligh Islam. Mubaligh ini pada mulanya
melaksanakan tugasnya tanpa bantuan dan perlindungan pihak pemerintah
yang berkuasa, melainkan semata-mata dengan kemampuan persuasi yang
sering menghadapi tantangan, terutama dari Bangsa Spanyol. Tetapi
disamping berbagai kesulitan itu dan dengan hasil yang belum memadai, para
mubaligh itu bertekad mempergiat usahanya dengan semangat yang tidak
kenal lelah, sambil terus menyempurnakan cara-cara bekerjanya, yang
sebelumnya dipandang oleh mubaligh masih belum sempurna.

Sulit menentukan dengan pasti tentang siapa yang membawa Islam di
Indonesia, dan waktu pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia. Dikatakan
bahwa agama Islam masuk ke Indonesia telah dibawa oleh para pedagang baik
dari Arab, India, Persia, dan Cina. Sedangkan Islam datang di Indonesia ada
yang mengatakan tahun pertama Hijriyah atau abad ke-VII M, tetapi ada juga
ynag mengatakan pada abad ke- XIII. Kemudian Islam berkembang begitu
pesat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Indonesia, seperti
Kerajaan Aceh Darussalam, Demak, Cirebon, serta Ternate. Pesatnya
islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M di Indonesia, salah satu penyebabnya
adalah surutnya kekuatan dan pengaruh Kerajaan-kerajaan Hindu Budha di
Indonesia.

Penyebar agama Islam di pulau Jawa yang memegang peran adalah para
walisongo. Dalam melakukan syiar dakwahnya para walisongo
mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada mad’u-nya, dan orientasi
kegiatan dakwah diarahkan pada pusat-pusat kekuasaan politik. Hal ini dapat
dilihat dengan wilayah yang dijadikan basis teritorial kegiatan dakwah para
wali yang berada di Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan daerah
bandar atau kota pelabuhan, dan merupakan pusat kekuasaan politik. Sehingga
ditempatkanlah lima wali di daerah ini seperti Maulana Malik Ibrahim dan
Sunan Giri di Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, dan
Sunan Drajat di Sedayu. Sedangkan di daerah Jawa Tengah para walinya
terlihat sebagai penyebar Islam yang berprofesi sebagai pedagang, seperti
Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di Kudus, dan Sunan Muria di Muria.
Dan yang terakhir di daerah Jawa Barat ialah Sunan Gunungjati di daerah
Cirebon dan Banten.

Metode dakwah yang dipergunakan oleh para wali dalam gerakan
dakwahnya adalah dengan mempertimbangkan faktor geostrategis yang
disesuaikan dengan kondisi mad’u yang akan dihadapinya. Dengan demikian,
strategi yang dipergunakan oleh walisongo adalah melalui proses akulturasi
budaya. Hal inilah yang menyebabkan media kesenian budaya setempat lebih
banyak yang dipergunakan, disamping melalui jalur sosial-ekonomi. Atau
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lebih tepat dikatakan bahwa proses islamisasi yang terjadi di Indonesia ialah
melalui budaya/kultur atau mengkulturkan Islam.

Perkembangan syiar dakwah di Indonesia mengalami perjalanan yang
panjang, mulai dari masa sebelum datangnya penjajah di Indonesia sudah ada
syiar Islam yang dilakukan oleh para mubaligh Islam yang biasa disebut
dengan walisongo. Memasuki masa penjajahan yang berperan melakukan
dakwah Islam melalui madrasah yang dibangun serta dengan bermunculannya
organisasi-organisasi Islam pada saat itu. Lalu pada masa kemerdekaan/Orde
Lama dakwah Islam dilakukan dengan cara mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dan keinginan mendirikan negara dengan ideologi Islam.
Selanjutnya pada masa Orde Baru dakwah di Indonesia dilakukan oleh para
intelektual Islam, melalui peran yang dilakukan oleh para intelektual Islam
dalam ranah perpolitikan, organisasi keilmuan Islam, serta dakwah yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni dengan mendirikan Majelis
Dakwah Islam (MDI). Kemudian dakwah pada masa Reformasi ini adalah
terbukanya ruang dakwah diranah perpolitikan, hal ini terbukti dengan
bermunculannya tokok-tokoh intelektual Islam yang sudah masuk ke dunia
perpolitikan. Dakwah juga sudah merambah ke peraturan dalam dunia
pendidikan, terbukanya aktivitas keagamaan umat Islam diranah birokrasi,
serta dakwah sudah masuk ke dunia hiburan bermunculannya da’i-da’i
diberbagai media massa.

B. Pengertian Sejarah Dakwah
Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya

pohon. Istilah lain untuk kata sejarah adalah tarikh, yang berasal dari akar kata
tarikh atau taurikh, yang berarti pemberitahuan tentang waktu, dan kata tarikh
asysyai’i, yang berarti tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa.2 Sejarah
dalam bahasa Yunani adalah istoria yang berarti ilmu,3 dalam bahasa Latin
adalah historia, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah history yang berarti
masa lampau, kejadian masa lampau, aktualisasi masa lampau, semua yang
dikatakan dan dilakukan manusia.4 Selain itu, sejarah berarti catatan peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada masa lampau,5 atau kisah dan peristiwa masa
lampau umat manusia.6 Dengan kata lain, sejarah mencakup aktifitas
kelampaun manusia di masyarakat dan bersifat unik. Jadi dengan demikian

2 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 1.
3 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, ( Jakarta: UI Press, 1986), h. 27.
4 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010),

h. 2.
5 Mansur, Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Global Pustaka

Utama, 2004), h. 1.
6 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999,

h. 1.
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maka sejarah adalah semua peristiwa yang telah terjadi/dialami oleh manusia.
Masa lampau dapat diketahui dari peninggalan berupa tulisan dan benda-
benda peninggalan. Di sini perhatian sejarawan adalah semua yang dikatakan
dan dilakukan manusia, baik itu individu lembaga ataupun organisasi.

Sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi
perkembangan dunia dari masa ke masa. Setiap sejarah mempunyai arti dan
nilai sehingga manusia dapat membuat sejarah sendiri, dan sejarah juga bisa
membentuk manusia. Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari bahasa
Arab yaitu da’watan, bentuk masdar dari kata da’aa, yad’uu, yang berarti
memanggil, mengajak, mengundang, dan mempengaruhi.7 Menurut Masyhur
Amin dalam Munawar, menyatakan bahwa ada beberapa pengertian tentang
dakwah yang mengarahkan kepada mengharapkan dan berdoa kepada Allah
SWT, memanggil dengan suara yang lantang, dan mendorong seseorang untuk
memeluk suatu keyakinan tertentu.8 Dengan demikian dakwah dapat dikatakan
sebagai suatu seruan yang dilakukan seseorang untuk mengajak kepada jalan
Allah SWT dengan cara yang baik dan benar. Sementara itu, pengertian
dakwah secara istilah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju
jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan demi kebahagiaan dunia dan
akhirat. Sedangkan menurut Quraish Shihab dakwah adalah “seruan menuju
keinsafan atau usaha mengubah pribadi dan masyarakat menjadi lebih baik”.9

Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman dalam
tingkah laku dan pandangan hidup, melainkan lebih dari itu. Apalagi pada
masa sekarang, dakwah harus memiliki lebih banyak peran dalam
pelakasanaan ajaran Islam di berbagai aspek.

Makna dakwah juga berdekatan dengan konsep taklim, tadzkir, dan
tashwir.10 Walaupun semua konsep tersebut mempunyai makna, tujuan, sifat
dan objek yang berbeda, namun substansinya sama yaitu menyampaikan
ajaran Islam kepada manusia baik yang berkaitan dengan ajaran Islam ataupun
sejarahnya. Taklim berarti mengajar, tujuannya menambah pengetahuan orang
yang diajar, kegiatannya bersifat promotif yaitu meningkatkan pengetahuan,
sedangkan objeknya adalah orang yang masih kurang pengetahuannya.
Tadzkir berarti mengingatkan dengan tujuan memperbaiki dan mengingatkan
kepada orang yang lupa terhadap tugasnya sebagai seorang muslim. Karena
itu, kegiatan ini bersifat reparatif atau memperbaiki sikap, dan perilaku yang

7 Munawar. M. Saad, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, (Pontianak: STAIN Pontianak Press,
2013), h. 5.

8 Ibid, h. 5-6.
9 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam

Kehidupan Masyarakat, Cet. ke-22, (Bandung: Mizan, 2001), h. 194.
10 Wahidun Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

h.4.
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rusak akibat pengaruh lingkungan keluarga dan sosial budaya yang kurang
baik. Sedangkan objeknya adalah jelas orang yang sedang lupa akan tugas dan
perannya sebagai muslim.

Tashwir berarti melukiskan sesuatu pada alam pikiran seseorang, yang
bertujuan untuk membangkitkan pemahaman akan sesuatu melalui
penggambaran atau penjelasan. Kegiatan ini bersifat propagatif, yaitu
menanamkan ajaran agama kepada manusia, sehingga manusia akan
terpengaruh untuk mengikutinya.

Berdasarkan defenisi dakwah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa dakwah ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk
menyampaikan pesan-pesan Islam dengan menggunakan cara yang baik
kepada orang lain, agar bisa menerima dan menjalankan ajaran Islam dengan
baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kebahagian dunia
dan akhirat. Berdasarkan pemaparan defenisi sejarah dan dakwah di atas,
maka dapat dikatakan bahwa sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau
umat Islam untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain,
dan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan dapat diketahui oleh umat
Islam akan datang.

C. Masuknya Islam di Indonesia
Berbicara tentang kedatangan Islam di Indonesia, telah menjadi

perdebatan panjang dalam diskusi diantara para ahli mengenai tiga masalah
pokok yakni: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu
kedatangannya. Ada beberapa teori yang membahas tentang islamisasi di
Indonesia ini. Menurut Azyumardi Azra ada beberapa teori yang berbicara
tentang datangnya Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan
oleh beberapa tokoh ilmuwan dari Belanda seperti; Pijnappel, yang
mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari India. Pijnappel
mengaitkan asal muasal Islam di Indonesia dengan wilayah Gujarat dan
Malabar. Menurutnya “orang-orang Arab bermazhab Syafi’i yang bermigrasi
dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke
Nusantara”. Pendapat ini didukung oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan
bahwa Islam yang ada di Indonesia berasal dari India Selatan, tetapi Snouck
Hurgronje tidak menyebut secara eksplisit dari wilayah mana. Sedangkan
menurut Moquette bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat.
Fatimi mengatakan bahwa Islam yang disebarkan di Indonesia berasal dari
Bengal. Marrison mengatakan bahwa Islam yang disebarkan di Indonesia
berasal dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13.11

11 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII, (Bandung, Mizan, 1998), h. 24-26.
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Kemudian ada beberapa ilmuan yang mengatakan bahwa Islam yang ada
di Indoensia ini berasal dari Arab. Tokoh yang memegang teori Islam berasal
dari Arab ini adalah Crawfurd, yang berpendapat bahwa Islam yang
disebarkan di Indonesia berasal dari Arab. Selain itu Niemann dan de
Hollander mengatakan bahwa Islam yang tersebar luas di Indoensia adalah
dari Hadhramawt. Teori Arab ini juga disetujui oleh Naguib al-Attas, yang
berpendapat bahwa ketika ingin membahas tentang kedatangan Islam di
Indonesia maka, harus memperhatikan karakteristik internal Islam di dunia
Melayu-Indonesia itu sendiri. Hal ini menurut Naguib al-Attas dapat
memperhatikan pada perubahan konsep-konsep dan istilah-istilah kunci dalam
literatur Melayu-Indoensia pada abad ke-10-11 H/16-17 M.12

Menurut Siti Maryam dkk, waktu datangnya Islam di Indonesia masih
dalam perdebatan. Ada dua tahapan dalam pembahasan ini. Pertama, sebagian
ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam di Asia Tenggara sudah
berlangsung sejak abad pertama Hijriyah (abad ke-VII M). Pendapat ini
berdasarkan pemikiran pada berita Cina dari Zaman Tang yang telah
menyebutkan keberadaan orang-orang Ta-shih yang tidak jadi menyerang
kerajaan Ho-ling di bawah kepemimpinan Ratu Sima. Kedua, Islam masuk ke
Asia Tenggara pada abad ke XIII M, dengan hipotesa akibat keruntuhan
dinasti Abbasiyah oleh Hulagu tahun 1258 M.13

Badri Yatim menginformasikan bahwa Islam disebarkan dan
dikembangkan di Asia tenggara (termasuk Indonesia), melalui tiga tahap:
pertama, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara; kedua,
terbentuknya komunitas-komunitas Islam dibeberapa kepulauan di Nusantara;
dan ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.14 Menurut para sejarawan,
Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Berikut ini akan dijelaskan
jalur-jalur yang menjembatani masuknya Islam di Indonesia ialah sebagai
berikut:
1. Perdagangan

Dakwah melalui perdagangan sangat menguntungkan, karena para
raja dan bangsawan turut serta didalamnya. Para saudagar yang berdagang
dan berdakwah berhasil mendirikan sejumlah masjid dan mendatangkan
mullah-mullah dari luar. Sementara itu, para bupati Majapahit yang
ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam.15

12 Ibid, h. 27-28.
13 Siti Maryam, dkk, Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik hingga Modern,

(Yogyakarta: LESFI, 2009), h. 320.
14 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT Raja

Grafindo, 1997), h. 193.
15 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah..., h. 225.
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2. Pernikahan
Pernikahan dari segi ekonomi, para pedagang muslim memiliki

status sosial yang lebih baik daripada orang pribumi. Oleh karena itu,
putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar
muslim. Sebelum menikah, putri pribumi diislamkan terlebih dahulu.
Setelah perkawinan ini terjadi dan menghasilkan keturunan, maka secara
tidak langsung menyebabkan luasnya lingkungan orang Islam. Akhirnya
muncul masyarakat dan kesultanan Islam. Dalam perkembangan
berikutnya, ada juga wanita muslim yang dinikahi oleh pria bangsawan
yang diislamkan terlebih dahulu. Melalui pernikahan ini, maka lahirlah
cikal bakal kader Islam.

3. Tasawuf
Para da’i juga dikenal sebagai guru tasawuf. Ahli tasawuf ini

menguasai hal-hal magis, dan mempunyai keahlian menyembuhkan suatu
penyakit. Dengan tasawuf ini maka, bentuk Islam yang diajarkan kepada
penduduk pribumi merasa mempunyai persamaan dengan animisme,
dinamisme, agama Hindu, dan Budha. Dengan cara yang dilakukan oleh
ahli tasawuf ini, maka Islam menjadi agama yang mudah diterima di
Indonesia.

Aktifitas dakwah pada tahap awal datangnya Islam di Indonesia,
masih terbatas di kota-kota pelabuhan. Akan tetapi, dalam waktu yang
tidak terlalu lama, dakwah memasuki wilayah-wilayah pesisir dan
menyebar ke wilayah pedesaan. Pada tahap berikutnya, ulama yang
sekaligus guru tasawuf memegang peranan penting dalam dakwah Islam
pada saat ini diwarnai ajaran tasawuf. Namun demikian, tidak berarti
bahwa aspek syariah diabaikan.

Menurut Siti Maryam Islam mudah diterima oleh masyarakat
Indonesia, karena adanya kesamaan bentuk antara Islam tasawuf dan
kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan media dan sarana
tasawuf adalah salah satu cara yang mudah dipahami masyarakat lokal,
sehingga Islam mudah diterima ajarannya.16 Menurut teori ini, Islam
tasawuf mampu hidup berdampingan dengan kepercayaan leluhur di Jawa.
Akan tetapi, pada tahap selanjutnya ketika proses dakwah dan intensifikasi
keislaman semakin meningkat, terjadi proses penghilangan kesamaan itu
untuk menuju Islam yang lebih murni.

Sedangkan menurut Martin van Bruinessen,17 membenarkan
anggapan umum yang menyatakan bahwa tasawuf dan tarekat memainkan

16 Siti Maryam, dkk, Sejarah Peradaban Islam..., h. 321.
17 Martin van Bruinessen, Kitab  Kuning, Pesantren  dan  Tarekat: Tradisi-tradisi  Islam

di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999), h. 189.
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peran penting dalam proses dakwah di Indonesia. Sementara itu di Jawa,
dakwah sudah berlangsung sejak abad XI Masehi, meskipun belum
menyebar luas.

4. Pendidikan
Dakwah melalui jalur pendidikan yang dilakukan oleh para kiai

memunculkan didirikannya pesantren di Indonesia. Pesantren merupakan
tempat kaderisasi mubaligh-mubaligh Islam dikemudian hari. Setelah
keluar dari pesantren, para santri pulang ke kampung masing-masing atau
berdakwah ke daerah-daerah tertentu. Seperti contoh pesantren Giri, yang
didirikan oleh Sunan Giri di Gresik, para santri yang sudah lulus/selesai,
diundang ke Maluku untuk berdakwah.18

Sehubungan dengan itu, hingga saat ini lembaga pendidikan Islam
seperti pesantren, masih menjadi pusat kegiatan tarekat yang melakukan
aktivitas dakwah dan memperoleh pengikut dalam jumlah yang cukup
banyak. Pesantren-pesantren itu antara lain Pesantren Futuhiyah Mranggen
Demak, Pesantren Watucongol Magelang, Pesantren Suryalaya
Tasikmalaya, Pesantren Bunter Cirebon, dan Pesantren Darul Ulum
Peterongan Jombang.

5. Kesenian
Cara yang dilakukan oleh para da’i dalam menyebarkan agama Islam

dalam bentuk kesenian ini ialah dengan pagelaran wayang, sastra, seni
arsitektur, dan seni ukir. Hal inilah yang dilakukan oleh para walisongo
untuk menarik perhatian kalangan orang pribumi. Misalnya, Sunan
Kalijaga yang tidak pernah meminta bayaran di setiap pertunjukan wayang
kulitnya. Sunan Kalijaga hanya meminta para penonton untuk
mengikutinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Cerita wayang yang
diambil dari cerita Mahabrata dan Ramayana ini disisipkan ajaran-ajaran
Islam didalamnya.

6. Politik
Walisongo mendakwahi para pembesar Kerajaan Majapahit dan

Pajajaran. Walisongo juga mendirikan Kerajaan Demak, hal yang juga
dilakukan oleh Sunan Gunungjati ialah mendirikan Kesulthanan Cirebon
dan Banten. Dengan adanya kesulthanan-kesulthanan itu, maka walisongo
dapat memerangi kerajaan-kerajaan non-muslim dan dapat mengislamkan
penduduknya.

D. Dakwah pada Masa Sebelum Penjajahan
Islam pada abad ke-8 H/14M, belum mempelihatkan penduduk pribumi

yang ada di Indonesia masuk Islam secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9

18 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah..., h. 226.
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H/14 M, penduduk Indonesia memeluk Islam secara massal.19 Para sejarawan
berpendapat bahwa penduduk Indonesia masuk Islam secara besar-besaran
pada abad ke-9, dikarenakan pada saat itu kaum muslimin sudah memiliki
kekuatan politik. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan yang
bercorak Islam, seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon,
serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran,
keturunan raja-raja pribumi pra-Islam dan para pendatang Arab. Kemudian
islamisasi di Indonesia berkembang pesat pada abad ke-14 dan ke-15 M, salah
satu hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi ialah surutnya kekuatan dan
pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu Budha di Indonesai, seperti Majapahit,
Sriwijaya, dan Sunda.

Menurut Thomas Arnold, dakwah dan penyebaran doktrin Islam di
Indonesia khususnya di pulau Jawa, tidak dapat disangkal dalam penyebaran
Islam memiliki masa yang cukup panjang, dan merupakan hasil usaha
perorangan dari para pedagang atau pemimpin dan rombongan-rombongan
kecil kaum pendatang, sebab di Jawa tidak ada kekuatan Islam yang terpusat
untuk melancarkan pengaruhnya atau memaksakan perkembangnnya dengan
jalan perang,20 atau bukanlah sebagai penakluk.

Berdasarkan beberapa literatur yang ada membahas tentang sejarah
penyebaran agama Islam di pulau Jawa pada masa awal menyebutkan bahwa
yang menyebarkan Islam adalah seorang da’i. Adapun da’i yang memegang
peran dalam syiar Islam di pulau Jawa adalah para wali yang berjumlah
sembilan orang atau yang biasa dikenal dengan walisongo. Walisongo
diartikan sebagai sekumpulan orang (semacam dewan dakwah), yang
dianggap memiliki hak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Islam di
Indonesia pada saat itu. Dalam pengertian konotatif walisongo adalah
seseorang yang mampu mengendalikan babahan hawa sanga (sembilan
lubang pada diri manusia), maka orang tersebut akan memperoleh predikat
kewalian yang mulai dan selamat dunia akhirat21 Dalam menetapkan sasaran
dakwahnya para walisongo terlebih dahulu melakukan perencanaan dan
perhitungan yang akurat diimbangi dengan pertimbangan yang rasional dan
strategis, yakni dengan cara mempertimbangkan faktor geostrategis yang
disesuaikan dengan kondisi mad’u yang akan dihadapinya. Sehingga hasil
yang dicapai juga akan maksimal.

19 Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2007), h. 171.

20 Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam, terj. A. Nawawi Rambe, (Jakarta:
Widjaya, 1981), h. 328.

21 Purwadi, Dakwah Sunan Kalijaga: Penyebaran Agama Islam di Jawa dengan Berbasis
Kultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16.
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Para wali di samping menyampaikan dakwah, para wali juga mengurusi
masalah kepentingan duniawi. Pengislaman kepulauan Indonesia merupakan
jerih payah usaha para walisongo. Dikerajaan Islam yang terdapat disepanjang
pantai Jawa, walisongo mendapat sambutan yang cukup meriah sebagai ahli
spiritual dan intelektual. Mobilisasi sosial walisongo yang begitu kosmopolit,
pergaulan luas, mempunyai jaringan antarbangsa, mempunyai daya pikir, dan
penuh dengan kecakapan, membuat daya tarik pihak kerajaan Islam.
Walisongo direkrut sebagai tenaga ahli, penasehat, dan bahkan diminta untuk
membantu memimpin usaha.22

Berdasarkan pemaparan tentang strategi dan metode dakwah yang
dilakukan oleh walisongo di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses
islamisasi di pulau Jawa berada dalam kerangka proses akulturasi budaya. Hal
ini terbukti dengan masih banyaknya budaya Hindu Budha yang terus
dilestarikan di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Hal inilah yang
menyebabkan munculnya metode dakwah yang dikembangkan oleh para wali
melalui media kesenian budaya setempat disamping melalui jalur sosial
ekonomi, atau bisa dikatakan pengislaman kultur atau mengkulturkan Islam.
Sebagai contahnya ialah dengan menggunakan media kesenian wayang dan
tembang-tembang Jawa yang dimodifikasi dan disesuaikan oleh para wali
dengan konteks dakwah.

E. Dakwah pada Masa Penjajahan
Masuknya Islam di Indonesia dan terbentuknya pemerintahan-

pemerintahan Islam diberbagai daerah kepulauan Indonesia, perdagangan
dengan kaum muslimin dari pusat dunia Islam menyebabkan Islam yang
berada di Indonesia semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi di Indonesia
juga semakin banyak, dan orang Arab tersebut berasal dari Hadramaut dan
Yaman. Tetapi hubungan dengan dunia Islam seakan putus pada abad ke-17
dan 18 M . Hal ini dikarenakan daerah Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa-
bangsa Eropa Nasrani, yang menyebabkan kaum muslim disibukkan dengan
perlawanan menentang penjajahan, serta peraturan yang diciptakan oleh kaum
kolonialis yang melarang kerajaan-kerajaan Islam berhubungan dagang
dengan dunia luar kecuali melalui perantara penjajah tersebut.

Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat
jihad kaum muslim Indonesia, namun di sisi lain membuat pendalaman akidah
Islam tidak merata. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang
mendalami keislaman, dan biasanya terbatas pada mazhab Syafi’i. Sedangkan
pada kaum muslimin kebanyakan, terjadi percampuran akidah dengan tradisi

22 Ibid.
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pra-Islam.23 Kalangan priayi yang dekat dengan Belanda, malah sudah
terjangkiti gaya hidup Eropa. Dengan demikian, pada masa ini semangat
dakwah banyak diwarnai dengan jihad melawan kolonial penjajah. Terlepas
dari itu semua pada masa ini pola dakwah dapat diklasifikasikan menjadi dua
bentuk, yaitu
1. Dakwah dalam bentuk Pesantren.

Pesantren berarti tempat tinggal para santri. Istilah santri sendiri
berasal dari bahasa Tamil sattiri yang berarti orang yang tinggal di sebuah
rumah miskin atau bangunan keagamaan secara umum.24 Dalam kontek
keilmuan Azyumardi Azra dalam Wahyu dan Harjani menyoroti
keberadan pesantren merupakan perwujudan dari egalitarianisme Islam
dalam lapangan keilmuan. Pendidikan pesantren yang mewujudkan
egalitarianisme Islam dalam lapangan keilmuan, benar-benar merupakan
pendidikan rakyat dan milik rakyat. Vitalisat hidup pesatren selama
berabad-abad berakar pada keinginan, keperluan, dan kemampuan
masyarakat. Elemen pembentuk pesantren ialah pondok, santri, kiai,
masjid, bengkel kerja, kitab-kitab ilmu klasik.

Secara historis, pesantren dikembangkan guna keperluan dakwah
dan syiar Islam. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan Islam
didirikan, agama Islam juga semakin berkembang sehingga dapat
dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah
penyebaran Islam terutam di pualu Jawa. Hal ini sesuai dengan pendapat
Azyumardi Azra yang dikutip oleh Wahyu dan Harjani yang secara
spesifik memberika klasifikasi fungsi esensi dari pesantren yaitu:
a. Tranmisi ilmu pengetahuan Islam.
b. Pemeliharaan tradisi Islam.
c. Pembinaan calon-calon ulama.

Pesantren sebagai lembaga kultural yang menggunakan simbol-
simbol budaya Jawa, sebagai gerakan dakwah dalam agen pembaharuan
yang memperkenalkan gagasan pembangunan pedesaan sebagi pusat
kegiatan belajar masyarakat, dan juga pondok pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam yang bersandar pada silabi, yang dibawakan oleh Imam
al-Suyuti lebih dari 500 tahun yang lalu.

Pada masa penjajahan gerakan dakwah banyak diarahkan ke jihad
menentang dan melawan dominasi penjajahan, Kondisi ini mengubah
fungsi pesantren yang tadinya sebagai lembaga pendidikan, berubah
menjadi pusat pembangkit anti-Belanda. Oleh karenanya  setiap
perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda tidak dapat dilepaskan

23 Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah..., h. 181.
24 Ibid..., h. 182.
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hubungannya dengan pesantren. Pada abad ke-19 saja, Belanda sudah
menghadapi empat kali perjuangan santri yang amat besar. Peperangan ini
sering dikenal sebagai Perang Sabil, yang terdiri dari perang Cirebon
(1802-1806), perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Perang
Padri di Sumatra Barat (1821-1838), dan perang Aceh (1873-1908).

2. Dakwah dalam Bentuk Organisasi Islam.
Pada masa ini sejarah umat Islam banyak dikonsentrasikan untuk

melawan kolonial penjajahan. Fenomena tersebut telah menjadikan agama,
atau menurut George McTurnan Kahin dalam Wahyu dan Harjani
menyebut hal tersebut sebagai senjata ideologis untuk melakukan
perlawanan terhadap kolonial Belanda. Waktu yang tepat untuk
mengadakan perubahan akhirnya datang pula, Penindasan yang diderita
telah melahirkan solidaritas persamaan nasib Islam bagi bangsa Indonesia
identik dengan tanah air.

Para ulama mencoba menggerakkan masyarakat melalui waktu-
waktu yang sangat menguntungkan dalam pendidikan. Islam kemudian
bangkit dan semakin berkembang, hal ini terlihat dengan terbentuknya
organisasi-organisasi Islam keagamaan seperti: Serikat Dagang Islam
(SDI) di Bogor tahun 1905 dan di Solo 1911, Muhammadiyah di
Yogyakarta tahun 1912, Persatuan Islam (Persis) di Bandung 1920,
Nahdatul Ulama di Surabaya tahun 1926, dan Persatuan Tarbiyah
Indonesian di Candung Bukit Tinggi tahun 1930, serta partai politik Islam
seperti Sarikat Islam, Persatuan Muslim Indonesia, (Permi) di Padang
Panjang tahun 1932, dan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938.

F. Dakwah pada Masa Orde Lama
Bangsa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya bukan

berarti perjuangannya sudah berakhir, tetapi masih panjang perjuangan yang
akan dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Dalam
memperjuangkan Islam, umat Islam harus melakukan banyak hal dan pasti ada
rintangan dan halangan yang harus dihadapi. Tetapi dengan adanya
proklamasi kemerdekaan, organisasi NU mengeluarkan resolusi jihad untuk
mempertahankan tanah air, bangsa, dan agama pada tanggal 22 Oktober
1945.25 Resolusi yang dilakukan oleh NU itu, berisikan permohonan kepada
pemerintah RI supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta
sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan
Negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Hal
ini dilakukan supaya memerintahkan kepada umat Islam untuk melanjutkan
perjuangan fisabilillah dalam tegaknya RI yang merdeka dan agama Islam.

25 Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah..., h. 188.
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Pemerintah yang baru dibentuk oleh koalisi muslim dan beberapa
nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdatul Ulama, PNI, PKI. Meskipun tahun-
tahun peperangan pihak muslim merupakan kekuatan organisasi politik yang
besar, namun pada masa ini kekuasaan partai Islam berada di bawah partai
nasionalis Indonesia. Tuntutan kalangan muslim sehubungan dengan
konstitusi dan institusi republik baru ini hanya sebagian yang terpenuhi. Pada
awalnya kelompok muslim berhasil menyusupkan perjuangannya dalam
piagam Jakarta, dengan sebuah persyaratannya “kewajiban bagi setiap muslim
untuk menjalankan syariatnya”, namun kalangan nasionalis condong pada
Pancasila, ynag terdiri dari prinsip keyakinan kepada Tuhan, nasionalisme,
humanitarianisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pengganti tidak dipergunakannya piagam Jakarta untuk kepentingan
pihak muslim, maka konstitusi menyediakan pembentukan kementrian urusan
agama. Kementrian ini dibentuk untuk melindungi kebebasan agama dan
untuk menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda,
namun tujuannya yang utama adalah mengenai urusan agama muslim, seperti
urusan perkawinan dan perceraian, urusan wakaf kemasjidan, dan urusan haji.
Biro pendidikan agama pada kementrian agama menangani sekolah-sekolah
agama yang disponsori oleh pemerintah, Biro Dakwah Islam mendeskripsikan
buku-buku dan sejumlah pamflet dan juga menyokong Biro Peradilan Agama
mengelola peradilan syariah. Kementrian Agama memiliki aparat birokrasi
yang banyak mengaitkan pemerintah pusat, sampai pada tingkat desa dan
memberikan sumber perlindungan dan pengaruh bagi partai-partai politik
muslim.

Orde Lama adalah masa pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden
Soekarno pada tahun 1945-1966. Dakwah pada masa Orde Lama ini adalah
meletakkan dasar nilai-nilai kehidupan keagamaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pada masa Orde Lama, pemerintah dibentuk dari
koalisi antara kalangan muslim, nasionalis, dan komunis, seperti Majelis
Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai
Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada tahun-tahun pertama, kaum muslimin merupakan kekuatan politik
yang besar. Akan tetapi, pada akhirnya partai Islam berada di bawah PNI.
Sementara itu, sebagai pengganti Piagam Jakarta pemerintah membentuk
kementrian urusan agama. Secara umum, kementrian tersebut mengurusi
kebebasan beragama dan menjaga keserasian hubungan antarakomunitas
agama. Sedangkan secara khusus, kementrian tersebut menangani urusan
kaum muslim seperti perkawinan, perceraian, wakaf, haji, dan pendidikan
agama. Kementrian agama memenuhi kepentingan umat Islam dan merupakan
sarana dalam mensyiarkan dakwah di tanah air.
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Dakwah pada masa Orde Lama terkonsentrasi pada peletakan ideologi
Islam terhadap pemerintahan yang baru dibentuk untuk mengakomodasi
kepentingan kaum muslimin yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.
Hal ini berdampak secara luas terhadap perkembangan Islam dan penataan
kehidupan umat dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya partai
politik dipergunakan oleh umat Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat
Islam, seperti: Masyumi, NU, PSSI, Perti, Permi, PPTI, dan PII. Adapun
tujuan dari partai-partai Islam ini adalah penegakan syariat Islam.

Pada masa Orde Lama, sering terjadi konflik antarpartai dan golongan.
Hal itu disebabkan karena Presiden Soekarno tidak mengacu kepada konstitusi
dalam menjalankan pemerintahan. Landasan pembangunan juga mengalami
pergeseran, sehingga terjadi peristiwa seperti dikeluarkannya Dekrit Presiden
5 Juli 1959, diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, ditetapkannya Nasakom
(Nasionalis Agama dan Komunis), dan dibubarkannya Masyumi.26

G. Dakwah pada Masa Orde Baru
Orde Baru adalah masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden

Soeharto tahun 1966-1998. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah melakukan
rekonstruksi yang sangat mendasar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan
politik. Pemerintah terfokus pada stabilitas politik, yang bertujuan mendukung
kedamaian kehidupan nasional. Oleh sebab itu, terciptalah Trilogi
Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional.

Pada masa Orde Baru, hubungan pemerintah dengan umat Islam tidak
harmonis. Banyak sekali kebijakan yang secara sistematis bertujuan
menyingkirkan kelompok agama dari pentas politik nasional. Upaya ini
dimulai sejak tahun 1996, ketika Presiden Soeharto dan militernya dengan
tegas menolak keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk menghidupkan kembali
partai Islam. Pada tahun 1968, keinginan partai Masyumi untuk memimpin
partai Islam baru yang diberi nama Parmusi (Partai Muslim Indonesia) juga
dicegah oleh pemerintah.

Pada dekade 1970-an, kelompok Islam sering dituduh sebagai
pemberontak. Pada tahun 1973, pemerintah memasukkan aliran kebathinan ke
dalam GBHN dan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang
sangat membatasi kewenangan pengadilan agama. Akan tetapi, kebijakan
tersebut akhirnya dapat diubah atas tekanan tokoh-tokoh agama. Disamping
itu, ruang gerak partai politik Islam sangat dibatasi, hal ini terbukti dengan

26 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah..., h. 259.
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dileburnya partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti menjadi satu
partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).27

Perlakuan yang pemerintah berikan kepada partai Islam, menyebabkan
umat Islam menjadi reaktif. Umat Islam banyak menolak konsep modernisasi
dan sekulerisasi yang dianut pemerintah. Hal ini berdampak pada lahirnya
ketegangan antara tokoh Islam dan pemerintah. Sementara itu, intelektual
muslim bermunculan. Intelektual Islam berasal dari organisasi Islam, seperti
HMI, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan IMM (Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah). Dengan demikian para intelektual muslim,
memberikan respons proaktif terhadap konsep-konsep pemerintah.28

Selanjutnya dekade 1980-an, merupakan harmonisasi antara kelompok
Islam dan pemerintah. Pada periode ini, jumlah kaum intelektual muslim
meningkat tajam sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan umat muslim.
Pembangunan yang dilakukan pemerintah juga membawa pengaruh terhadap
munculnya perubahan sosial di kalangan masyarakat Islam. Pada masa ini
banyak bermunculan golongan Islam terpelajar, yang memenuhi kebutuhan
rekrutmen dalam instansi pemerintahan. Kemudian menempati berbagai posisi
dalam birokrasi dan melakukan perbaikan dari dalam. Kondisi ini mendorong
berkembangnya dakwah birokrasi. Selain itu di luar birokrasi umat Islam aktif
mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat
melalui program ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, maka dapat
dikatakan bahwa dakwah yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak saja
diranah birokrasi saja, tetapi juga menyentuh pada tataran masyarakat.29

Pada dekade 1990-an, hubungan pemerintah dengan Islam menjadi lebih
baik. Hal ini ditandai dengan hadirnya sejumlah kebijakan yang
mengakomodasi aspirasi umat Islam, seperti diperbolehkannya siswi berjilbab
di sekolah negeri, libur Ramadhan, diperkenalkannya kebijakan pesantren
kilat di sekolah-sekolah negeri, dan pemerintah banyak merekrut menteri dari
kalangan cendekiawan muslim. Dari kebijakan ini lahirlah era baru yang
membuat dakwah menjadi berkembang. Pada sisi lain, pemerintah
menempatkan dirinya yang berkiblat kepada Barat. Oleh sebab itu, umat Islam
menghadapi delima yaitu mendukung pemerintah yang berarti mendukung
westernisasi atau menentang pemerintah yang berarti kehilangan kesempatan
untuk berperan aktif dalam program pembangunan. Selanjutnya, menurut
Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni,30 dilema tersebut memunculkan reaksi-reaksi
seperti berikut ini:

27 Ibid..., h. 260.
28 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 274.
29 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah..., h. 260.
30 Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah..., h. 192.
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1. Mengambil nilai-nilai Barat yang disertai konflik batin.
2. Menolak nilai-nilai Barat.
3. Mengompromikan niali-nilai Barat dengan pendekatan intelektual.

Perkembangan berikutnya di masa Orde Baru ini, bermunculan gerakan
pembaharuan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh sejumlah intelektual
Islam, seperti: Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid,
Syafi’i Ma’arif, Amien Rais, Kuntowijoyo, dan Munawir Syadzali. Gerakan
ini merupakan respons intelektual yang lebih ilmiah dan sistematis dalam
menanggapi persoalan modernisasi/westernisasi.

Pada akhir dekade 1990-an, terjadi kebangkitan Islam melalui kaum
terdidik di perkotaan. Kaum terdidik/cendikiawan muslim ini adalah kaum
dari golongan pekerja yang mapan, yang disebut sebagai kelas menengah
baru. Kelas menengah baru ini dibagi menjadi dua, yakni kaum pengusaha dan
kaum intelektual. Kaum intelektual inilah yang menjadi penentu dalam
perubahan masyarakat, dan dalam kehidupan beragama. Karena dengan ilmu
yang dimiliki oleh para cendikiawan muslim, dapat dijadikan sebagai salah
satu alat dalam mensyiarkan Islam atau berdakwah.31

Gerakan dakwah dengan konsep pemikiran Islam yang rasional dan
ilmiah mulai memasuki ranah kehidupan praktis dan bersifat lebih elastis.
Paradigma pemikiran yang demikian itumenunjukkan kecendrungan positif
yang dapat dihubungkan dengan gerakan modernisasi melalui konsep
pembangunan yang berdasarkan perencanaan. Pada sisi lain perubahan cara
beragama masyarakat diberbagai belahan dunia menunjukkan kecenderungan
semakin longgarnya sistem kehidupan sosial dan sangat mempengaruhi
tatanan religi politik Indonesia. Adanya perubahan dalam tatanan religi politik
Indonesia, memunculkan pemikiran mengenai cara beragama yang fungsional
dan sekuler. Hal ini menunjukkan rasionalisasi dua arah, yaitu rasionalisasi
terhadap sistem ajaran Islam dan rasionalisasi terhadap lapisan elite muslim.
Kecendrungan ini merupakan kecendrungan historis yang mengalami proses
transformasi sosial.

Hubungan baik antara pemerintah dan Islam terus berlanjut. Hal ini
ditandai dengan dibentuknya ICMI dan MUI. ICMI didirikan di Malang pada
akhir Desember 1990, yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Sedangkan MUI
didirikan pada tahun 1975, diprakarsai oleh Menteri Agama A. Mukti Ali yang
bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam. MUI merupakan
wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendikiawan. Dalam
perkembangannya MUI banyak memiliki andil dalam bidang dakwah,
khususunya dikalangan birokrasi pemerintahan

31 Ibid..., h. 194.
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Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
perubahan gerakan dakwah karena rasionalisasi pemikiran Islam dipengaruhi
oleh perubahan fungsi lembaga keagamaan tradisional. Selanjutnya perubahan
fungsi tersebut mempengaruhi pola hubungan keagamaan ke arah pola
hubungan fungsional. Sementara itu, perkembangan gerakan dakwah dalam
masyarakat modern dipengaruhi oleh fungsi pragmatis. Dalam pergeseran
hirarki nilai, spritual menjadi gaya hidup baru dikalangan masyarakat
perkotaan. Masyarakat kota haus akan nilai spritual dan krisis akan makna
hidup, sehingga agama dianggap menjadi jalan untuk menemukan ketenangan
batiniah.

Pada masa Orde Baru, pengembangan dakwah yang dilakukan
pemerintah diantaranya adalah membentuk Yayasan Amal Bhakti Muslim
Pancasila (YAMP), yang salah satu kegiatannya adalah mendirikan masjid
dihampir seluruh kota di Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga
mendirikan Majelis Dakwah Islam (MDI) yang ditujukan kepada para pegawai
dan pendukung pemerintah melalui Golongan Karya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah
pada masa Orde Baru ini dilakukan oleh para intelektual Islam, baik melalui
peran yang dilakukan oleh para intelektual Islam dalam ranah perpolitikan,
organisasi keilmuan Islam, serta dakwah yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia yakni dengan mendirikan Majelis Dakwah Islam (MDI).

H. Dakwah pada Masa Reformasi
Masa Reformasi adalah masa pergantian kepemimpinan atas keinginan

rakyat, karena menjelang awal pemerintahan dimasa ini mengalami
pergolakan yang sangat sengit antara pemerintah dengan rakyatnya.
Kepemimpinan pada masa Reformasi ini dipegang oleh B.J Habibie. B.J.
Habibie mencoba untuk membangun Negara Indoensia dengan menawarkan
program pembangunan yang menekankan pada industri padat karya dan
pemberdayaan sumber daya manusia.32

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini, kehidupan politik menjadi
terbuka. Oleh sebab itu, partai-partai baru bermunculan termasuk partai-partai
Islam. Masa ini disebut sebagai repolitisasi Islam. Partai-partai Islam yang
bermunculan seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam
(PUI).

Kehidupan yang terbuka dimasa Reformasi ini, membawa angin segar
bagi kehidupan masyarakat muslim dalam menyalurkan aspirasi umat. Dengan

32 Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah..., h. 266.
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demikian, perkembangan dakwah menjadi lebih terbuka dan lebih kondusif,
karena adanya publikasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
Disis lain, pada pemerintahan Abdurahman Wahid tokoh-tokoh intelektual
Islam menduduki posisi penting dalam ranah politik seperti Amien Rais yang
merupakan tokoh dari Muhammadiyah, menjadi ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Akbar Tanjung perwakilan dari HMI
menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, peran
umat Islam dimasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini sangat
besar, karena ketiga tokoh di atas mempresentasikan umat Islam.

Presiden Abdurrahman Wahid mencoba untuk menciptakan stabilitas
politik baru yang aman, damai, dan menyejukkan rakyat. Dakwah yang
dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ialah dengan
memperbaiki hubungan internasional, dengan cara melakukan kunjungan
keberbagai negara seperti Amerika Serikat dan Eropa, untuk membuktikan
bahwa persepsi yang ditujukan kepada orang Islam sebagai kelompok yang
fanatik dan anti-Barat adalah salah, dan hasilnya Islam tidak lagi dianggap
sebagai ancaman bagi ideologi negara, karena para penguasanya adalah tokoh-
tokoh Islam yang berasal dari berbagai kalangan.

Kegiatan dakwah di masa ini kemudian menjadi lebih semarak, hal ini
terbukti dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam
diberbagai tempat, termasuk pondok pesantren yang dibangun diberbagai
tempat. Demikian juga dengan perguruan tinggi Islam yang banyak berdiri
seiring dengan pola kebijkaan pemerintah. Adapun kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah ialah persamaan status dan penghargaan terhadap lembaga
pendidikan dan alumninya yang diselenggarakan oleh Departemen Agama,
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan Departemen
Kelautan. Dengan keputusan yang dibuat oleh beberapa departemen di atas,
membuat peluang besar bagi seseorang ingin melanjutkan pendidikannya,
walaupun berasal dari sekolah umum kemudian ingin melanjutkan ke
perguruan Islam atau sebaliknya. Hal ini berlaku bagi semua sekolah dan
perguruan tinggi.

Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid ini adalah merupakan
era keterbukaan, hal ini terlihat dengan aktivitas keagamaan umat di kalangan
birokrasi semakin terlihat jelas. Kegiatan dakwah dan keagamaan terlihat
dimana-mana. Perjuangan dakwah Islam kemudian dilanjutkan pada
pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri. Dakwah pada masa
Megawati ini sudah merambah ke dunia hiburan. Hal ini terlihat dari
maraknya sinetron dan novel islami. Begitu juga dengan bermunculnya para
da’i-da’i diberbagai media, seperti: K.H. Hasyim Muzadi, Quraish Shihab,
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Din Syamsuddin, Abdullah Gymnastiar. Disamping itu, perkembangan
perbankan syariah cukup menggembirakan, karena pada masa sekarang sudah
banyak muncul bank dan asuransi yang berlabelkan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwah
pada masa Reformasi ini adalah terbukanya ruang dakwah di ranah
perpolitikan, hal ini terbukti dengan bermunculannya tokok-tokoh intelektual
Islam yang sudah masuk ke dunia perpolitikan. Dakwah juga sudah merambah
ke peraturan dalam dunia pendidikan, terbukanya aktivitas keagamaan umat
Islam diranah birokrasi, serta dakwah sudah masuk ke dunia hiburan
bermunculannya da’i-da’i diberbagai media massa.

I. Penutup
Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat Islam dalam

menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain, dan apa yang
terjadi setelah dakwah dilakukan dapat diketahui oleh umat Islam akan datang.
Sejarah dakwah yang dibicarakan di sini adalah sejarah dakwah di negara
Indonesai yang memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah umat
Islam di Indonesai itu sendiri.

Berbicara tentang kedatangan Islam di Indonesia, telah menjadi
perdebatan panjang dalam diskusi diantara para ahli mengenai tiga masalah
pokok yakni: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu
kedatangannya. Ada beberapa teori yang membahas tentang islamisasi di
Indonesia ini. Menurut Azyumardi Azra ada beberapa teori yang berbicara
tentang datangnya Islam di Indonesia. Menurut beberapa tokoh ilmuwan dari
Belanda seperti; Pijnappel, yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia
adalah berasal dari India, khususnya dari wilayah Gujarat dan Malabar.
Snouck Hurgronje mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia berasal
dari India Selatan. Sedangkan menurut Moquette bahwa Islam yang datang ke
Indonesia berasal dari Gujarat. Fatimi mengatakan bahwa Islam yang
disebarkan di Indonesia berasal dari Bengal. Marrison mengatakan bahwa
Islam yang disebarkan di Indonesia berasal dari pantai Coromandel pada akhir
abad ke-13.

Kemudian ada beberapa ilmuan yang mengatakan bahwa Islam yang ada
di Indoensia ini berasal dari Arab. Tokoh yang memegang teori Islam berasal
dari Arab ini adalah Crawfurd, Niemann dan de Hollander mengatakan bahwa
Islam yang tersebar luas di Indoensia adalah dari Hadhramawt, dan tokoh
intelektual Islam Naguib al-Attas, yang berpendapat bahwa ketika ingin
membahas tentang kedatangan Islam di Indonesia maka, harus memperhatikan
karakteristik internal Islam di dunia Melayu-Indonesia itu sendiri.
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Menurut Siti Maryam dkk, mengatakan bahwa waktu datangnya Islam di
Indonesia masih dalam perdebatan. Ada dua tahapan dalam pembahasan ini.
Pertama, sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam di Asia Tenggara
sudah berlangsung sejak abad pertama Hijriyah (abad ke-VII M). Kedua,
Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke XIII M, dengan hipotesa akibat
keruntuhan dinasti Abbasiyah oleh Hulagu tahun 1258 M. Badri Yatim
menginformasikan bahwa Islam disebarkan dan dikembangkan di Asia
tenggara (termasuk Indonesia), melalui tiga tahap: pertama, Islam disebarkan
di pelabuhan-pelabuhan Nusantara; kedua, terbentuknya komunitas-komunitas
Islam dibeberapa kepulauan di Nusantara; dan ketiga, berdirinya kerajaan-
kerajaan Islam.

Menurut para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa
jalur, seperti: perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan
politik. Masuknya Islam ke Indoensai dengan beberapa jalur itu, yang
akhirnya menyebabkan Islam berkembang pesat di Indonesia, dan sekarang
menjadi agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia. Islam masuk di
Indonesia berkat kerja keras umat Islam dalam mensyiarkan panji Islam di
tanah air Indonesia.

Sejarah perkembangan dakwah di Indonesia memiliki beberapa bagian,
yang diawali dengan dakwah Islam sebelum penjajahan yang dilakukan oleh
walisongo, dengan proses islamisasinya di pulau Jawa yang berada dalam
kerangka proses akulturasi budaya. Sedangkan metode dakwah yang
dikembangkan oleh para wali ialah melalui media kesenian budaya setempat
disamping melalui jalur sosial ekonomi, atau bisa dikatakan pengislaman
kultur atau mengkulturkan Islam. Sebagai contahnya ialah dengan
menggunkaan media kesenian wayang dan tembang-tembang Jawa yang
dimodifikasi dan disesuaikan oleh para wali dengan konteks dakwah.
Selanjutnya dakwah pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini dakwah
mulai dilakukan melalui pesantren dan organisasi Islam yang pada masa itu
sudah mulai muncul organisasi-organisasi Islam.

Dakwah pada masa kemerdekaan/Orde Lama lebih terkonsentrasi
kepada peletakan ideologi Islam terhadap pemerintahan yang baru dibentuk
untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam yang merupakan mayoritas
penduduk Indonesia. Hal ini yang diperjuangkan oleh umat Islam sampai ke
ranah organisasi dan politik. Di masa Orde Baru dakwah dilakukan oleh para
intelektual Islam yang kemudian membentuk organisasi Islam, seperti HMI,
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan IMM (Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah). Dan kemudian menempati berbagai posisi dalam birokrasi
dan melakukan perbaikan dari dalam. Kondisi ini mendorong berkembangnya
dakwah birokrasi. Selain itu di luar birokrasi umat Islam aktif mengadakan
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kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan masyarakat melalui program
ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa
dakwah yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak saja diranah birokrasi saja,
tetapi juga menyentuh pada tataran masyarakat. Akhirnya, bermunculan
gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh sejumlah
intelektual Islam, seperti: Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Abdurrahman
Wahid, Syafi’i Ma’arif, Amien Rais, Kuntowijoyo, dan Munawir Syadzali.
Gerakan ini merupakan respons intelektual yang lebih ilmiah dan sistematis
dalam menanggapi persoalan modernisasi/westernisasi.

Pada masa Reformasi, kehidupan politik menjadi terbuka. Oleh sebab
itu, partai-partai baru bermunculan termasuk partai-partai Islam. Masa ini
disebut sebagai repolitisasi Islam. Partai-partai Islam yang bermunculan
seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI). Perkembangan
dakwah selanjutnya menjadi lebih terbuka dan lebih kondusif, karena adanya
publikasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Kegiatan dakwah di masa ini kemudian menjadi lebih semarak, hal ini
terbukti dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam
diberbagai tempat, termasuk pondok pesantren yang dibangun diberbagai
tempat. Demikian juga dengan perguruan tinggi Islam yang banyak berdiri
seiring dengan pola kebijkaan pemerintah. Adapun kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah ialah persamaan status dan penghargaan terhadap lembaga
pendidikan dan alumninya yang diselenggarakan oleh Departemen Agama,
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan Departemen
Kelautan.
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