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Abstrak
“Modernisme” didefinisikan sebagai “pandangan atau metode modern, khususnya
kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi, dalam masalah agama, agar harmonis dengan
pemikiran modern.”Modernisme diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai
dengan percaya pada sains, perencanaan, sekularisme, dan kamajuan. Keinginan untuk
simetris dan tertib, keinginan akan keseimbangan dan otoritas, juga menjadi karakternya.
Persis pada waktu membuka konferensi Persis ke-3 tahun 1936 membeberkan proses
pendirian Persis yang dikaitkan dengan adanya kemunduran umat Islam. Adanya pemahaman
pemurnian agama ini memperlihatkan adanya pengaruh paham keagamaan dari Timur
Tengah. Ini adalah faktor yang kedua. Faktor lainnya yang menyebabkan pertumbuhan
gerakan Persis adalah masalah kristenisasi. Pada saat itu orang Islam ada yang menerima
pembaharuan yang sejalan dengan Kitab Suci, dan tentu ada juga yang menolak. Sedang
menolak itu, sebab pembaharuan ditafsir sebagai Produk Barat dan membawa hal negatif serta
dampak seumur hidup bagi manusia.
Kata Kunci : Persis Dan Modernisme

A. Pendahuluan
Islam dipahami sebagai agama dengan prinsip syumuliyyah (paradigma holistik),
yakni totalitas ajaran yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Ditinjau dari segi
makna holistik ini, Islam pun selalu dikaitkan dengan ideologi yang komprehensif,
sebagaimana dijelaskan Muhammad Asad: “…precisely because the ideology of Islam is so
complete and so self-contained, its adherents can not live a truly Islamic life morely by
holding Islamic beliefs. They must do far more than that…so it is only within the framework
of independent ideological state built on the principles of Islam and endowed with all the
machinery of government, legislation and law-enforcement that the ideals of Islam can be
brought to practical fruition.” Bahwa ajaran Islam melingkupi setiap aspek kehidupan umat
yang penubuhannya ada pada syari’ah, itu merupakan hal yang sudah pasti dan diyakini oleh
setiap pemeluknya. Hanya saja, dalam wujud praktiknya, terdapat berbagai macam penafsiran
terhadap isi syari’ah itu. Di belahan dunia Islam, muncul penafsiran-penafsiran tentang
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syari’ah yang kadang-kadang saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang menjadikan
Islam itu mempunyai sifat yang multi-interpretatif.
Dalam masalah politik Islam pun, sifat multi-interpretatif ini juga tidak bisa dihindari.
Jika kita cermati, memang hampir setiap muslim meyakini pentingnya prinsip-prinsip—
terutama nilai etis—Islam dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Akan tetapi, karena
sifat Islam yang multi-interpretatif itu, maka tidak ada pandangan tunggal mengenai
bagaimana seharusnya hubungan yang tepat dan sesuai ketika Islam didudukkan dalm
kehidupan sosial, politik dan budaya itu. Yang terjadi adalah tumbuh-menjamurnya berbagai
aliran pemikiran Islam. Bahkan tidak jarang, di antara aliran-aliran pemikiran itu ada yang
bertentangan secara diametral.
Keadaan yang nyaris sama juga terjadi di Indonesia. Islam mempunyai peranan yang
penting dalam proses pertumbuhan bangsa ini. Demikian juga, ketika nasionalisme belum
tumbuh sebagai pengikat (cohession), maka pada Islamlah masyarakat Indonesia menemukan
identitas dirinya. Dengan alasan inilah, menurut Deliar Noer, Islam berfungsi sebagai “kata
pemersatu bagi orang Indonesia ketika berhadapan dengan bangsa Belanda dan Cina”. Karena
itu pula, George Mc Turnan Kahin menyebut Islam sebagai “salah satu faktor terpenting yang
mendukung pertumbuhan nasionalisme terpadu”.
Menurut Kuntowijoyo, kondisi sosial, politik dan budaya umat Islam sebelum abad
ke-20 cenderung homogen, dikarenakan masyarakat pada waktu itu belum mengalami proses
perubahan sosial yang cepat dan luas. Keadaannya menjadi sama sekali berbeda ketika
kesadaran organisasi mulai berpengaruh sejak awal abad ke-20 akibat modernisasi yang
dilakukan Barat (melalui kolonialisme Belanda). Timbulnya ikatan solidaritas sosial yang
berwujud dalam suatu organisasi yang bersifat korporatis memperlihatkan suatu pola baru
dan menandai perubahan hubungan antar individu dan masyarakat. Perubahan sosial-ekonomi
(yang berwujud dengan semakin beragamnya spesialisasi kerja dan mobilitas sosial) dan
sosial-politik (yaitu munculnya pusat kekuasaan baru) yang terjadi pada abad ke-20
mengakibatkan pluralitas masyarakat. Misalnya saja, munculnya kelas baru di tengah-tengah
masyarakat, yakni kalangan elite-terpelajar. Juga munculnya apa yang disebut Ricklefs
sebagai “new and more sophisticated definitions of identity” (definisi-definisi identitas yang
baru dan lebih sofistik).
Dalam konteks inilah, muncul berbagai organisasi massa (Ormas) Islam yang berperan
aktif dalam proses pergulatan perubahan sosial tersebut. Di antaranya Syarekat Islam,
Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi. Munculnya
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perubahan sosial di trngah masyarakat pada awal bad ke-20 ini, tak pelak membuat
organisasi-organisasi keagamaan ini juga turut berkecimpung dalam persoalan-persoalan
sosial, politik dan budaya masyarakat. Namun, yang lebih mendorong tokoh-tokoh
pergerakan Islam terlibat dalam urusan ini adalah persoalan kemunduran yang dialami umat
Islam Indonesia itu sendiri—yang tertinggal dalam arus modernisasi yang dilakukan Belanda
(Barat).

B. Kajian Teoritis
Istilah modern berasal dari bahasa Latin “modo”, yang berarti yang kini (just now).
Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5 M, yang digunakan untuk
membedakan keadaan orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat,
namun istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjuk periode sejarah setelah Abad
Pertengahan, yakni dari tahun 1450 M sampai sekarang. Periode modern sejarah
perkembangan peradaban Barat, bukanlah sebuah periode yang muncul begitu saja di ruang
hampa, melainkan ada keterkaitan dengan periode-periode sebelumnya. Periode modern
dalam perspektif sejarah, di satu sisi jelas merupakan reaksi dari periode sebelumnya, yakni
periode pertengahan, di mana dalam priode ini gereja sedemikian rupa mendominasi seluruh
aspek kehidupan manusia dan di sisi lain merupakan revitalisasi dari peradaban klasik
Yunani.
Diawali dengan gerakan Renaissance yang berlangsung pada abad 15 dan 16,
Humanisme, dan Reformasi, manusia Barat modern ingin melepaskan diri dari dominasi
gereja yang sedemikian rupa mengungkung kebebasannya. Dengan kebebasannya itulah
manusia Barat modern mampu mengembangkan peradabannya sedemikian cepat, sehingga
mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa yang
menjadi élan vital dari kemajuan Barat modern adalah pandangan dunianya yang menekankan
sentralnya peran akal, kebebasan dan otonomi manusia. Dengan itu, manusia Barat dapat
menciptakan dan menentukan dunianya, membuat sejarah dan masa depannya sendiri. Karena
manusia sebagai pusat dan pencipta dunianya, peran Tuhan yang begitu besar dalam
peradaban sebelumnya menjadi semakin terbatas, kalau tidak dapat dikatakan hilang. Manusia
Barat modern tidak lagi membutuhkan sistem pengetahuan ilahiah seperti wahyu untuk
menjelaskan dan mengubah dunianya, tapi sistem pengetahuan yang diciptakannya sendiri,
terutama dalam bentuk ilmu pengetahuan positif dan teknologi. Dunia dipandang sebagai
dunia itu sendiri. Persoalan dunia adalah persoalan dunia itu sendiri, bukan sebagai sesuatu
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yang sakral. Karena itu desakralisasi dunia dan sekularisasi merupakan fenomena masyarakat
Barat modern.
Dari istilah modern, sebagaimana yang telah disebutkan di atas itulah, lahir istilahistilah lain, seperti modernisme, modernitas dan modernisasi. Meskipun istilah-istilah itu
mempunyai pengertian yang berbeda antara satu sama lain, namun karena berasal dari akar
kata yang sama, maka pengertian yang dikandungnya tidak bisa dilepas dari akar kata
dimaksud, yakni modern. Itulah sebabnya, istilah-istilah modern tidak jarang digunakan
sebagai sinonim. Istilah “modernisme” misalnya, oleh Ahmed, dengan merujuk pada Oxford
English Dictionary, didefinisikan sebagai “pandangan atau metode modern, khususnya
kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi, dalam masalah agama, agar harmonis dengan
pemikiran modern.”
Modernisme diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai dengan percaya
pada sains, perencanaan, sekularisme, dan kamajuan. Keinginan untuk simetris dan tertib,
keinginan akan keseimbangan dan otoritas, juga menjadi karakternya. Periode ini ditandai
oleh keyakinannya terhadap masa depan, sebuah keyakinan bahwa utopia bisa dicapai, bahwa
ada sebuah tata dunia natural yang mungkin. Sementara modernitas, dipahami sebagai
dampak dari modernisasi, yang mana dunia sosial berada di bawah dominasi estetisme,
sekularisasi, klaim universal tentang rasionalitas instrumental, diferensiasi berbagai lapangan
kehidupan dunia, birokratisasi ekonomi, praktik-praktik politik dan militer, serta monoterisasi
nilai-nilai yang sedang berkembang.
Terlepas dari adanya berbagai pengertian yang mungkin berbeda satu sama lain
mengenai istilah-istilah tersebut, yang jelas bahwa modernisme atau modernitas menurut
Anthony Gidden, adalah proyek Barat. Fakta bahwa sampai pertengahan abad kedua puluh
imperialisme Barat menjadi alat bagi proyek modernisme, menekankan hal itu. Perspesi
bahwa modernitas atau modernisme adalah proyek Barat inilah yang akan membantu
menerangkan respon Agama, dalam hal ini Islam, terhadapnya. Respon agama yang
dimaksudkan disini adalah pandangan atau reaksi para tokoh masing-masing agama terhadap
kemodernan dan modernisme, kendatipun tidak meninggalkan pernyataan Kitab Suci (AlQuran).
Problem modernisasi tidak hanya dihadapi oleh golongan tertentu, atau satu agama saja,
namun juga dihadapi oleh agama-agama lain, seperti Yahudi, Kristen dan Islam. Hal ini
diakui oleh dosen agama-agama di Universitas Columbia, Joseph L. Blau. Dalam pidato yang
disampaikan di hadapan lebih dari sepuluh Univeritas dan lembaga agama di Amerika, antara
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lain dinyatakan, bahwa sesungguhnya seluruh agama besar (yang banyak pengikutnya) telah
menghadapi krisis semenjak lahirnya peradaban baru. Seluruh agama tersebut, dengan
caranya masing-masing, telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk memecahkan
krisis dan untuk menghadapi kehidupan modern beserta sekularisme yang menyertainya.
Abad ke-19 dan ke-20 telah menyaksikan babak baru (dengan perubahan besar) di
dalam agama-agama tersebut. Secara sederhana, fenomena ini disebabkan, agama-agama
tersebut harus memilih di antara dua pilihan; sejalan dengan zaman modern, atau mati.
Dari ungkapan tersebut, menunjukkan betapa agama dihadapkan kepada dilema dalam
menyikapi kemodernan, khususnya modernisme. Sesungguhnya, usaha agama untuk
mewujudkan kesesuaian dengan peradaban Barat tersebut dan memberikan penyelesaian
terhadap problem besar yang sedang dihadapi. Itulah gerakan pembaruan yang meluas di
kalangan agama-agama besar; Yahudi, Kristen dan Islam. Di dalam pemikiran keagamaan
besar, gerakan pembaruan keagamaan dikenal dengan istilah modernisme. Modernisme,
bukan sekadar istilah yang terkait pada masa tertentu, akan tetapi merupakan istilah khusus.
Arti modernisme di dalam agama adalah seluruh visi (pandangan) di dalam agama yang
didasarkan pada keyakinan bahwa dengan adanya kemajuan ilmiah dan budaya kontemporer
(masa kini), maka ajaran-ajaran agama ortodoks harus ditafsirkan menggunakan pemahaman
filsafat dan ilmiah popular. Jadi, modernisme merupakan gerakan yang berusaha memadukan
(harmonisasi) prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai dan pemahaman peradaban Barat,
berikut konsepsi serta visinya dalam berbagai bidang kehidupan.
Berangkat dari berbagai tanggapan, pendapat dan reaksi para pemikir dan agamawan
terhadap modernisme

dan kemodernan, maka menarik untuk ditelaah lebih dalam

bagaimana respons kalangan Islam, dalam hal ini adalah Persatuan Islam (PERSIS) terhadap
modernitas dan modernisme tersebut.

C. Pembahasan
1.

Profil Pergerakan Persis
Persis berdiri pada hari rabu, 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang

Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh H. Mohamad
Zamzam dan H. Mohamad Yunus. Berdasarkan topik pembicaraan yang sering didiskusikan
oleh kelompok studi itu, maka latar-belakang berdirinya Persis bisa diasumsikan sebagai
berikut: Pertama, dan ini yang utama, adalah persoalan kemunduran masyarakat Islam.
Ketika itu, keadaan umat Islam di Indonesia pada umumnya tenggelam dalam sikap taqlid
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(sikap membeo, menerima segala sesuatu secara taken for granted), perbuatan bid’ah
(sinkretis), churafat, takhayul (mitis) yang biasa disebut oleh kalangan reformis sebagai
‘penyakit TBC.’ Karena itu, mereka berusaha mengadakan pembaharuan sekaligus pemurnian
(purifikasi) ajaran Islam pada masyarakat Islam Indonesia dengan slogan yang terkenal,
“kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan membersihkan Islam dari takhayul, churafat
dan bid’ah yang mengotorinya”. Demikianlah, H. Zamzam selaku ketua P.B. Persis pada
waktu membuka konferensi Persis ke-3 tahun 1936 membeberkan proses pendirian Persis
yang dikaitkan dengan adanya kemunduran umat Islam.
Adanya pemahaman pemurnian agama ini memperlihatkan adanya pengaruh paham
keagamaan dari Timur Tengah. Ini adalah faktor yang kedua.

Indikasi ini terlihat

bahwasanya para anggota kelompok studi itu dengan kritis mengaji persoalan keagamaan
yang dikupas oleh para reformis melalui corongnya

majalah al-Munir yang disunting

Abdullah Ahmad di Padang, dan majalah al-Manar yang memuat tulisan Muhammad Abduh
dan Rasyid Ridha di Mesir. Topik pembicaraan yang sering didiskusikan oleh kelompok
studi itu berkisar pada masalah-masalah aktual yang terjadi di sekitar masyarakat Islam, baik
lokal maupun dunia Islam (Timur Tengah) pada umumnya.
Faktor lainnya yang menyebabkan pertumbuhan gerakan Persis adalah masalah
kristenisasi. Hal ini dipandang sebagai ancaman eksternal saat itu, ancaman politik
kristenisasi (kristening politiek) yang dilancarkan oleh para misi dan zending kristen yang
didukung Pemerintah Kolonial Belanda. Jadi, umat Islam menghadapi dua lawan sekaligus:
Zending Kristen dan Kolonial Belanda. Keduanya bersatu, bahu-membahu, mengikis Islam
dari Indonesia. Walaupun secara resmi Pemerintah Kolonial Belanda menyatakan kebijakan
netral dalam urusan agama, namun dalam praktiknya ada kebijakan-kebijakan yang berbentuk
dukungan terhadap golongan agama tertentu, khususnya kristen. Dukungan Pemerintah
Kolonial terhadap gerakan kristenisasi, terutama pada masa Pemerintahan Gubernur Jendral
Indenburg (1909-1916), tidak sebatas dukungan moral dan politik. Lebih dari itu, Pemerintah
Kolonial Belanda memberikan dana (finansial aid) dalam jumlah besar kepada Kristen yang
minoritas, yang tidak sebanding dengan Islam yang mayoritas.
Perbandingan Bantuan Dana Keagamaan Sepanjang 1936-1939
Staatsblaad van
No.
Protestan
Katholik
Islam
Nederlandsch Indie
1.
1936, no. 355 hal. 25-26
f. 686.100 f. 268.500 f. 7. 500
2.
1937, no. 410 hal. 25-26
f. 683. 200 f. 290.700 f. 7.500
3.
1938, no. 511 hal. 27-28
f. 696.100 f. 296.400 f. 7.500
4.
1939, no. 593 hal. 32-33
f. 844.000 f. 335.700 f. 7.600
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Kerja sama dan saling dukung antara para Zending Kristen dengan Pemerintah
Kolonial, memunculkan image di mata pribumi (inlander) muslim bahwa, kejahatan Kolonial
sukar dibedakan dengan kejahatan kristenisasi. Keduanya ibarat dua sisi tajam pada
sebuah

gunting. Meskipun sisinya berbeda, tapi tujuannya sama, yakni menggunting

kekuatan kaum muslim. Misalnya, dalam salah satu artikel Natsir tahun 1931, digambarkan
perasaan tersebut:
…kita Kaum Muslimin…jakin akan kesesatan dan kedjustaan tulisan pendita itu,
merasa amat dilukai hati kita karena tjara…tulisan dan perkataannja jang walaupun
bagaimana dipertahankan oleh Pemerintah dan oleh kaum seagama Pendita itu tentang
ke-wetenschappelijk-annja, tetapi terang, melanggar batas kesopanan, dan sekali-kali
tidak patut keluar dari mulut…padri katholik itu.
Menghadapi ancaman tersebut, elite Persis mengimbau dan membangkitkan kesadaran
umat Islam akan bahaya yang sedang mereka hadapi. Dalam bagian lain, juga diungkapkan
kekhawatiran akan tergantikannya kekuatan Islam di Indonesia oleh Zending (kegiatan misi)
Kristen:
…kita hanja dapat berseru kepada pengandjur kita, terutama dalam pergerakan
Muslimin di Indonesia. “Waktu sekaranglah kita harus memperlihatkan kagiatan dan
ketjakapan menjusun barisan perdjuangan jang lebih rapi. Djawablah Wereldcongres
dari Zending itu dengan congres Al-Islam…untuk memperteguh benteng ke-Islaman.
Sebab tidak mustahil pula di negeri kita ini; suara adzan bakal dialahkan oleh lontjeng
geredja!...

2.

Gerakan Sosial Persis: Dakwah dan Pendidikan
Dalam aktivitas penyebaran Al-Qur’an dan As-Sunnah sebelum berdiri lembaga-

lembaga pendidikan, pelajaran-pelajaran agama dan ilmu-ilmu lainnya diberikan dalam
pertemuanpertemuan dan ceramah-ceramah di tempat pertemuan organisasi ini di kota
Bandung. Acara tersebut lebih sering diselenggarakan oleh para anggota Persis secara pribadi
daripada diselenggarakan secara resmi oleh organisasi Persis. Dalam hal ini Haji Zamzam
menjadi pembicara penting terutama dalam menguraikan perihal aqidah Islamiyah dan tata
cara beribadat dalam Islam. Baru kemudian setelah A. Hassan bergabung dalam aktivitas
Persis, maka penyebaran paham Al-Qur’an dan As-Sunnah semakin meluas terutama setelah
didirikannya kelas pendidikan aqidah dan ibadah.
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Kelas pendidikan aqidah dan ibadahdalam bentuk madrasah ini pada mulanya
dimaksudkan untuk mendidik anak-anak dari anggota Persis, tetapi kemudian diperluas untuk
anak-anak di luar anggota. Selain itu diselenggarakan pula kursus-kursus dalam masalah
agama untuk orang-orang dewasa yang pada mulanya juga dibatasi hanya untuk para anggota
Persis saja. Haji Zamzam dan A. Hassan sangat aktif mengajar pada kursus-kursus ini, dengan
menyampaikan berbagai persoalan keagamaan terutama mengenai soal-soal keimanan serta
permasalahan ibadat dengan menolak kebiasaan bid’ah. Masalah-masalah yang sangat
menarik dan aktual pada waktu itu, seperti poligami dan nasionalisme, juga dibicarakan.
Aktivitas penyelenggaraan kelas pendidikan aqidah dan ibadah serta kursus-kursus
tersebut telah dimulai sejak tahun 1924. Sekitar tahun 1927, sebuah kelas atau lebih tepat
sebuah kelompok diskusi, diselenggarakan oleh Persis untuk para pemuda yang sedang
menjalani masa studinya pada sekolah-sekolah menengah pemerintah Belanda dan para
pemuda yang ingin mempelajari Islam secara sungguh-sungguh. Dalam kelas ini A. Hassan
bertindak sebagai guru, tetapi ia pun mengakui meskipun bertindak sebagai guru ia banyak
belajar dari pembicaraan yang dilakukan dari kelompok diskusi itu yang menyebabkan
dorongan baginya untuk memperoleh pengetahuan sendiri. Masalah-masalah yang muncul
dalam diskusi-diskusi itu pula yang memberikan semangat kepadanya untuk lebih banyak lagi
menggali sumbersumber ajaran Islam. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda
mengeluarkan izin tentang penyelenggaraan sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan
oleh masyarakat. Kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh Persis untuk menyelenggarakan
sistem pendidikan menyerupai sekolah. Dalam tahun 1930, salah seorang anggota Persis A.
Banama, mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis), yang digunakan Persis sebagai
fasilitas pertama bagi sekolah menengah dan sekolah guru di Bandung. Organisasi pendidikan
ini, yang akhirnya dipimpin oleh Mohammad Natsir pada tahun 1932, mendirikan sekolah
menengah pertama (MULO); sebuah sistem pendidikan menengah yang lebih diperluas dan
sekolah pendidikan guru di kota Bandung, dan di tahun 1938 telah memulai membuka
sekolah-sekolah di lima tempat lain di Jawa. Para pelajar sekolah menengah dan sekolah guru
Persis itu harus mengikuti disiplin yang ketat.
Selain itu, Mohammad Natsir mencoba mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang
pada mulanya merupakan jawaban terhadap tuntutan dari berbagai pihak, termasuk beberapa
orang yang mengambil pelajaran privat dalam pelajaran bahasa Inggris dan berbagai pelajaran
lain kepadanya. Tuntutan-tuntutan tersebut muncul setelah melihat berdirinya sekolah swasta
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di Bandung pada waktu itu, yang di dalam sekolah-sekolah swasta tersebut tidak diberikan
pelajaran agama Islam.
Pada tahun 1938 Persis mempunyai sekolah-sekolah setingkat HIS pada lima tempat
di Jawa Barat. Muridnya terdiri dari anakanak setempat, tetapi beberapa diantaranya berasal
dari Sumatera (terutama Aceh), Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menjelang tahun 1942, kirakira terdapat 50 orang siswa telah berhasil menyelesaikan studinya di MULO dan antara 30
dan 40 orang telah berhasil menyelesaikan sekolah guru Persis. Para lulusan ini pada
umumnya kembali ke tempat asal mereka masing-masing dan membuka sekolah-sekolah baru
atau bergabung dengan sekolah-sekolah yang telah ada yang diusahakan oleh organisasiorganisasi pembaharu lainnya.
Di samping lembaga Pendidikan Islam (Pendis), pada tanggal 4 Maret 1936 (10
Zulhijjah 1354 H) Persis mendirikan sebuah pesantren yang disebut “Pesantren Persatuan
Islam” untuk membentuk kaderkader yang mempunyai keinginaan menyebarkan agama
Islam. Selain itu tujuan utama mendirikan Pesantren Persatuan Islam itu adalah untuk
mencetak para muballighin yang mampu mendakwahkan, mengajarkan, dan membela serta
memelihara agama Islam di mana pun mereka berada. Di Pesantren Persatuan Islam ini A.
Hassan bertindak sebagai direktur dan kepala sekolah, sementara Mohammad Natsir, yang
telah menyelesaikan pelajaran pendidikan guru yang disponsori oleh pemerintah Belanda,
bertindak sebagai penasihat dan juga sebagai guru.
Pada awal berdirinya, Pesantren Persatuan Islam ini menerima pelajar sebanyak 40
orang yang datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, yang kebanyakan datang dari
Jawa. Pelajaran yang diberikan di Pesantren Persatuan Islam itu antara lain berbagai ilmu
agama yang perlu dikuasai oleh seorang muballig Persis yakni seorang muballig yang
menyampaikan ajaran Al-Qur’an, tajwid, sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadits, khat, ushul
fiqih, akhlak, bayan, badie, ma’ani, manthiq, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu lainnya di luar
ilmu agama seperti bahasa Melayu, ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, serta berbagai
ilmu pengetahuan yang dianggap perlu.
Reaksi, tanggapan, dan bantahan Persis terhadap tantangan modernitas juga dilakukan
dengan strategi modernisasi media dakwah. Misalnya majalah Pembela Islam yang mulai
terbit sejak bulan Oktober 1929. Majalah Pembela Islam yang diterbitkan oleh Persis inilah
yang memberikan kesempatan kepada Natsir dan A. Hassan untuk mengeluarkan
pendapatnya. Natsir sangat menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang muncul,
terutama yang menyangkut masalah keislaman melalui majalah Pembela Islam sebagai
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penyalur ide dan pendapatnya. Majalah Pembela Islam merupakan cerminan dari sikap
“menentang” Persis dmaksud untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam yang dikecam oleh
pihak-pihak yang membenci Islam, serta menyebarkan pemikiranpemikiran dari Persis
sendiri. Majalah Pembela Islam dalam sirkulasinya mencapai 2000 eksemplar, sehingga
dapat dikatakan tersebar di seluruh Indonesia, dengan penyebaran antara lain ke Sulawesi,
Kalimantan, Minangkabau, dan Jawa Barat sendiri, bahkan tersebar pula di Malaya dan
Muangthai. Para pembacanya terutama adalah golongan pembaharu, seperti para anggota
Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Selain majalah Pembela Islam dalam bulan November 1931
Persis menerbitkan majalah Al-Fatwa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dicetak
dengan huruf Arab.60 Majalah ini isinya hanya membicarakan masalah agama semata-mata
tanpa sikap menentang terhadap pihak-pihak bukan Islam.
Setelah majalah Pembela Islamdan Al Fatwa tidak terbit lagi, sebagai penggantinya
terbitlah majalah Al-Lisanpada tanggal 27 Desember 1935. Sebagaimana majalah
sebelumnya, majalah ini dijadikan pula sebagai alat untuk membentangkan garis-garis
perjuangan Persis, serta sebagai alat propaganda dan penangkis serangan-serangan yang
dilancarkan oleh lawan-lawannya. Majalah Al-Lisan nomor 1 sampai 46 terbit di Bandung,
tetapi sejak bulan Mei 1940 mulai nomor 47 sampai dengan nomor 65 (nomor terbitan
terakhir) terbit di Bangil bersamaan dengan pindahnya A. Hassan beserta beberapa orang
muridnya ke Bangil. Majalah ini tidak terbit lagi sejak 1 Juni 1942 setelah menerbitkan 65
nomor dengan sirkulasi rata-rata mencapai 2000 eksemplar.
Setelah itu, pada 1937 terbitlah majalah At-Taqwa berbahasa Sunda untuk memenuhi
kebutuhan orang-orang Sunda yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Majalah At-Taqwaini
dipimpin oleh E. Abdurrahman dan O. Qomaruddin Saleh dengan isi yang tidak jauh berbeda
denganAl-Lisan. Majalah ini terbit sampai nomor 20 dan terhenti penerbitannya sejak tahun
1941, sirkulasinya mencapai 1000 eksemplar. Pada tahun yang sama (1937) selain majalah
At-Taqwa, terbit pula majalah Lasykar Islam yang merupakan kelanjutan dari majalah
Pembela Islam. Dua tahun kemudian terbit kumpulankumpulan artikel yang diambil dari
majalah Al-Lisan dengan judul Al-Hikam(mutiara hikmah).
Bagian penting dari semua penerbitan yang dikeluarkan oleh Persis adalah kolom Sual
Djawab, dimana salah seorang staf editorialnya, biasanya A. Hassan tetapi kadangkala Haji
Mahmoed Aziz atau Moenawar Chalil, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
para pembaca mengenai masalah-masalah penting keagamaan, dari masalah ibadah hingga
prilaku sosial dan politik.
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Penyebaran paham yang dilakukan oleh Persis, yakni paham pemurnian ajaran Islam
dengan mengembalikan umat kepada tuntutan Al-Qur’an dan As-Sunnah, selain dilakukan
melalui forum perdebatan dan penerbitan majalah-majalah, dilakukan pula melalui kegiatan
tablig dan khotbah di berbagai daerah yang dimotori oleh para muballig Persis terkenal pada
masa itu, seperti A. Hassan, Muhammad Yunus, Muhammad Zamzam, E. Abdurrahman,
Fachruddin Al-Khahiri, KHM. Romli, O. Qomaruddin, Abdul Razak, Abdullah Ahmad,
Muhammad Ali, dan H. Azhari.
Pada tanggal 26 dan 27 Oktober 1935, di Gedung Persis Jalan Pangeran Sumedang,
(sekarang Jalan Otto Iskandardinata) diadakan tablig akbar Persis pertama yang dihadiri oleh
kira-kira 700 orang serta dihadiri pula oleh beberapa utusan dari Muhammadiyah dan PNI.
Tablig akbar itu dimulai dari pukul 20.00 dan dipimpin oleh Fachruddin Al-Khahiri, dengan
para pembicara antara lain Ustadz E. Abdurrahman yang membahas masalah mi’raj,
Fachruddin Al-Khahiri yang menyampaikan asas Persis, dan pandangan umum yang
disampaikan oleh H. Zain. Tablig akbar pertama itu dilanjutkan dengan tablig akbar kedua
pada tanggal 23 Nopember 1935 yang juga bertempat di Gedung Persis dihadiri oleh sekitar
500 orang. Jumlah yang hadir pada tablig akbar kedua ini lebih sedikit jika dibandingkan
dengan tablig akbar pertama, karena pada saat pelaksanaannya turun hujan sangat deras
sehingga menyebabkan kurangnya jamaah yang hadir. Pada tablig akbar kedua ini yang
menjadi pembicara adalah K.H.M. Romli yang membahas masalah zakat, Ustadz O.
Qomaruddin membahas masalah puasa, Ustadz E. Abdurrahman yang membahas masalah
taqlid dan K.H. Azhari yang membahas zakat dan puasa.
Selain di kota Bandung dan sekitarnya, tablig Persis juga dilaksanakan di luar
Bandung, antara lain pernah dilakukan tablig keliling selama satu minggu antara tanggal 1
hingga 8 Januari 1936, mulai dari Cirebon sampai dengan Jakarta, lalu berturut-turut diadakan
tabligh dan kursus kilat anti-Ahmadiyah di masjid Persis Gang Syafi’i dan di lembaga
Pendidikan Islam Mr. Cornelis Jakarta. Selain itu dilakukan pertemuan dengan Pimpinan
Cabang Persis Cianjur, dan tiba kembali di Bandung pada tanggal 8 Januari 1936. Dalam
tablig keliling itu banyak dibicarakan masalah hukum Islam oleh Haji Zamzam dan A.
Hassan. 70

3.

Persis dan Gerakan Sosial-Politik
Sebagai organisasi yang menekankan kegiatannya pada kajian keagamaan, Persis

memang bukan organisasi politik, dalam artian formalistik. Secara formal, Persis adalah
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organisasi sosial-keagamaan. Walaupun demikian, bukan berarti Persis mengacuhkan sama
sekali masalah politik. Persis pun turut-serta berkecimpung dalam wacana pergerakankekuasaan. Orientasi politik Persis bahkan dianggap mempunyai atau mewakili suatu ‘sudut
pandang yang khas’.
Persis memang turut berkecimpung dalam dunia politik, bisa diindikasikan dari
anggota-anggotanya yang banyak berpartisipasi dalam partai politik sejak tahun 1930-an.
Elite Persis pun banyak yang merangkap jabatan dengan Syarekat Islam (SI), sebuah
organisasi yang berhaluan politik. Ketika terjadi pertentangan dengan SI dan dikeluarkan dari
organisasi itu, elite Persis pun tidak berhenti aktif dalam politik. Mereka mendukung partai
politik baru, yakni Partai Islam Indonesia (PII). Bahkan, PII cabang Bandung, dan umumnya
di wilayah Jawa Barat, dikuasai elite Persis.
Faktor yang juga memperkuat cita-cita politik keislaman kalangan Persis pada periode
ini adalah bangkitnya kalangan nasionalis sekular yang dipelopori PNI dengan tokoh
utamanya Ir. Soekarno. Di Bandung, kota yang merupakan salah satu basis kekuatan PNI
terpenting di Jawa, rapat-rapat umum atau propaganda PNI sering diadakan untuk
mengampanyekan program-program dan merekrut anggota-anggota baru. Ketika itu, Natsir
sebagai aktivis Persis dan kalangan muda lainnya seperti Isa Anshary, Fachroedin al-Kahiri
yang bermukim di kota yang sama, sering kali mengunjungi kegiatan proganda kalangan
radikal tersebut. Cita-cita radikal PNI, seperti yang dipropagandakan oleh Ir. Soekarno,
merupakan daya tarik bagi kalangan muda terpelajar, termasuk kalangan muda Persis.
Pada kesempatan itulah, Natsir dan kawan-kawannya terperanjat pada waktu
kampanye PNI itu sering terdengar ejekan-ejekan terhadap aturan agama (syari’at Islam).
Kalangan elite Persis juga menyaksikan pelecehan beberapa pemimpin puncak PNI terhadap
tokoh Islam. Gejala ini menyadarkan mereka bahwa gerakan kebangsaan yang dipelopori
Soekarno dan kawan-kawan mengandung bibit-bibit kebencian dan memandang enteng
kepada Islam. Oleh karena itu, mereka pun tergerak untuk aktif membela ideologi Islam
dengan membentuk Komite Pembela Islam. Kejadian itu terjadi sekitar akhir tahun 1929.
Pembelaan elite Persis ini berwujud dalam bentuk tulisan-tulisan dalam periodikal
yang diterbitkan sendiri. Periodikal yang dimaksud menyiratkan misi mereka ini, yakni
majalah Pembela Islam. Majalah ini diedit oleh Sabirin dan Fachrudin al-Kahiri. Melalui
majalah ini, A. Hassan dan M. Natsir leluasa mencurahkan pemikiran dan kritik mereka
dalam bidang politik. Tulisan-tulisan mereka ini memperlihatkan keyakinan ideologi Islam
dan sekaligus menentang Zending Kristen dan ‘pelecehan’ kaum nasionalis ‘sekular’.
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Sejauh yang terrefleksikan dari tulisan-tulisannya, orientasi politik Persis umumnya
mengikuti pandangan-pandangan politik tokoh Syarekat Islam (SI), terutama H. Agus Salim.
Tampaknya jelas bahwa orientasi politik Persis, dan juga SI, dipengaruhi ideologi PanIslamisme yang didengung-dengungkan oleh Jamaludin al-Afghany dan Muhammad Abduh,
serta diteruskan oleh Rashid Ridha. Pada dasarnya, Pan-Islamisme yang diyakini Persis,
adalah program politik persatuan dunia Islam untuk, atas nama ideologi Islam, membebaskan
umat Islam dari pengaruh dominasi-kolonialisasi bangsa Barat.
Sampai tahun 1940-an, pengaruh Pan-Islamisme itu terhadap ideologi Persis sangat
mendalam. Sikap dan pandangan politik elite Persis pun

bersifat kosmopolitan, dan

cenderung mengabaikan batas-batas teritorial-nasional yang dianggap artifasial. Akibatnya,
elite Persis sulit bekerjasama dengan kalangan pergerakan nasionalis ‘sekular’. Federspiel
menjelaskan,
Persis mendukung posisi panislamisme dalam propaganda-propagandanya dan
menolak nasionalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok Soekarno
untuk menempatkan tujuan nasional di atas agama dan menciptakan batas-batas
nasional…yang akan melanggengkan perselisihan…anggota Persis begitu percaya
pada keabsahan sikap ini sehinga mereka mempertahankannya lama...
Perhatian elite Persis pada masalah politik, tidak lantas membuat mereka mengubah
organisasi Persis menjadi partai politik. Kecenderungan itu tidak nampak, karena konsistensi
para elitenya yang memandang Persis sebagai sebuah ‘lembaga kajian Islam’. Walaupun
demikian, Persis membebaskan para anggotanya untuk aktif di partai politik. Dengan
demikian, sifat Persis sebagai organisasi sosial-keagamaan tetap tidak berubah. Di lain pihak,
Persis pun, melalui anggota-anggotanya, juga dapat mencurahkan komitmen dan artikulasi
politik mereka.
Setidak-tidaknya sejak awal 1930-an, anggota-anggota Persis banyak yang merangkap
menjadi anggota SI, sebuah organisasi yang kemudian berubah namanya menjadi Partai
Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dengan sendirinya, PSII cabang Bandung banyak dibiayai
oleh Persis. Akan tetapi, sinergitas antara dua organisasi ini berlangsung hanya sebentar,
karena kemudian terjadi perbedaan pandangan politik sejak 1932.
Pertikaian antara Persis dan PSII terletak pada perbedaan pandangan mengenai
masalah furu. Yang dimaksud furu adalah masalah yang menjadi khilafiyyah, seperti masalah
bid’ah dalam ibadah ritual, taqlid kepada ulama, dan sebagainya yang menjadi perdebatan
antara kalangan kaum tua dan kaum muda. Persis berpendirian bahwa kemunduran umat
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Islam antara lain disebabkan masuknya paham-paham yang tidak berpangkal pada Al-Qur’an
dan Sunnah, seperti sikap taqlid, amalan-amalan mereka yang bercampur (sinkretistik)
dengan bid’ah dan khurafat. Oleh karena itu, usaha menghilangkannya adalah prinsip yang
tidak bisa dilepaskan. Bagi Persis, memberantas bid’ah dan khurafat serta mengajak umat
Islam kembali pada pokok ajaran agama adalah kewajiban tiap-tiap orang Islam. Dengan
demikian, pembicaraan masalah furu, yaitu cabang masalah bukan masalah dasar (ushul),
sebenarnya tidak bisa dihindarkan. Masalah yang dianggap furu pada hakikatnya adalah
hukum yang sangat penting bagi setiap orang yang menjalankan ibadah sehari-hari. Sehingga,
jika ada orang yang melarang bicara tentang hal itu, berarti sama saja dengan melarang umat
Islam untuk mengerjakan ibadah. Dalam hal ini, bagi Persis, antara golongan sunnah (anti
bid’ah) dengan golongan bid’ah tidak bisa dipersatukan, walaupun sampai hari kiamat.
Logika ini pulalah yang diargumentasikan Persis ketika menjawab seruan dari
kalangan tokoh PSII. Para tokoh PSII meminta untuk menghentikan perseteruan di bidang
purifikasi (pemurnian) ajaran Islam ini, karena dianggap sebagai masalah furu bukan dasar
(ushul). Di lain pihak, kalangan PSII berpendapat bahwa perseteruan ini bisa memecah belah
shaf (barisan) umat Islam. Konsekuensinya, umat Islam pun secara politis menjadi lemah.
Oleh karena itu, tegas PSII, perdebatan ini harus dihentikan.
Dalam hal ini, Persis tidak sependapat dengan PSII, walaupun dalam bidang politik,
organisasi ini dapat menyokong PSII. Dasar argumentasi penolakan Persis adalah berkisar
pada pandangan bahwa masalah furu akan mendorong orang untuk mengkaji Islam lebih
dalam. Jadi, secara tidak langsung, hal ini akan menarik perhatian orang pada masalah politik.
Dengan demikian, masalah furu ini, mau tak mau, harus diangkat untuk didiskusikan dan
diperdebatkan. Hanya dengan membangun prinsip-prinsip Islam inilah, kekuatan Islam bisa
dicapai.
Silang pendapat ini pun berimplikasi lebih jauh. Persis dianggap sebagai biang-keladi
lemahnya persatuan umat Islam di Indonesia. Maka, tiada pilihan lain, PSII melakukan
oprruimings politiek (politik pembersihan) terhadap anggota-anggotanya di Jawa Barat, yang
merupakan basis Persis. Federspiel menjelaskan,
…di awal tahun 1932, perdebatan muncul dalam Sarekat Islam Bandung, antara
anggota-anggota

yang

berasal

dari

Persis…dan

pengikut

persatuan

Tjokroaminoto…Pada bulan juni 1932, perdebatan itu telah menjadi cukup
serius…dan kelompok Tjokroaminoto…melakukan ‘pembersihan’, dengan memecat
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sejumlah anggota yang mendukung pendapat Persis. Sejumlah anggota Persis,
termasuk Ahmad Hassan, Mohammad Natsir dan Haji Zamzam, disingkirkan...
Terpisahnya jalan antara Persis dan PSII, tidak lantas menyurutkan langkah elite Persis
dalam partisipasi politiknya. Sesungguhnya, yang dikenai skorsing oleh PSII tidak hanya
Persis, tapi juga Muhammadiyyah dan bahkan perseorangan, seperti Sukiman.
Sukiman dan mereka yang

Maka,

mendapat skorsing dari PSII ini kemudian mendirikan Partai

Islam Indonesia (PII) pada 4 Desember 1938 yang dibentuk sebagai alternatif—lebih tepatnya
lagi, tandingan—PSII. Segera, elite Persis mengalihkan dukungannya kepada partai politik
baru ini.
Pada dekade 1930-1940-an, di samping A. Hassan, Persis pun mendapat dukungan
dari anak-anak muda terpelajar. Elite Persis terpelajar ini terutama diwakili oleh Mohammad
Natsir dan Mohamad Isa Anshary. Bahkan kedua elite Persis ini berdampingan menjadi ketua
dan sekretaris PII cabang Bandung periode 1938-1939.
Pada dekade ini, terjadi perdebatan keras terkait paham nasionalisme dan sekularisasi
Islam dengan politik (negara) yang dimotori oleh Soekarno. Gerakan dan paham Soekarno ini
dianggap oleh organisasi pergerakan Islam sebagai paham yang membahayakan, karena
bersifat netral-agama. Inilah yang menjadi dasar alasan kelompok dari Persatuan Islam
(Persis) di Bandung untuk menentang paham kebangsaan Soekarno itu. Dengan dua tokohnya
yang utama, yaitu A. Hassan dan Mohamad Natsir, Persis mengimbangi pemikiran
nasionalisme-netral agama Soekarno itu dengan mengedepankan ideologi Islam. Yang
dipermasalahkan bukanlah usaha pencapaian kemerdekaan, melainkan lebih pada masalah
motivasi (niyat) yang

melatari usaha tersebut. Di sinilah paham kebangsaan atau

nasionalisme-netral-agama diperdebatkan.
A. Hassan, yang sering menyebut nasionalisme itu dengan istilah kebangsaan, dengan
tegas menolak paham itu dijadikan dasar dan tujuan pergerakan. Bagi Hassan, nasionalisme
berarti “mengatur negeri dengan hukum-hukum bikinan manusia”. Padahal, menurut Hassan,
kita seharusnya “mencari kemerdekaan diri dan tanah air…untuk melakukan padanya qanun
Ilahi…di antara manusia”. Jelas, bahwa A. Hassan mengontradiksikan paham nasionalisme
dengan hukum Islam.
Sebagai dasar argumentasinya, Hassan menujuk Q.S. al-Maidah [3]: 44-45, dan 47.
Dari ayat ini, Hassan menafsirkan bahwa seseorang bisa disebut kafir bila ia membuat hukum
sendiri, tidak mengindahkan hukum Allah karena dianggap tidak baik. Disebut dzalim bila ia
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menghukumi sesuatu tidak dengan hukum Allah karena ketidaktahuannya. Disebut fasiq bila
ia menghukumi sesuatu tidak berdasarkan hukum Allah dengan sengaja atau terpaksa.
Lebih dari itu, Hassan mengritisi paham nasionalisme sebagai sebuah bentuk
‘ashabiyyah’, yaitu rasa persatuan suku yang sangat mengikat pada jaman jahiliyyah, sebelum
adanya persatuan dunia Islam di bawah Nabi Muhammad Saw. A. Hassan menjelaskan,
Buat kemegahan terhadap orang lain Agama boleh seorang sebut “saya orang Islam’,
tetapi tidak boleh ia sebut ‘saya seorang Arab…saya seorang Indonesia’, karena tidak
ada kemegahan dengan sebab menjadi Arab, Indonesia. Adapun terhadap orang-orang
Islam sendiri, tidak ada kalimah kemegahan yang boleh diucapkan, karena apabila
seseorang bermegah yang ia Anshari, dan yang lain bermegah yang ia Muhajir, akan
timbul ‘Ashabiyyah Jahiliyyah.
Di samping A. Hassan, tokoh lain yang melambungkan nama Persis dalam perdebatan
dengan Soekarno adalah Mohammad Natsir. Pada masa-masa pertumbuhan awal sebelum
kemerdekaan Indonesia, peran penting Natsir bagi Persis dan kalangan Islam pada umumnya
adalah gagasan pemikiran politiknya menghadapi kaum kebangsaan yang menuntut
kemerdekaan dengan dasar ideologis Nasionalisme dan pengaruh pemikiran Barat vis-à-vis
Islam. Tokoh muda Persis yang juga menjadi ketua Partai Islam Indonesia (PII) cabang
Bandung ini telah melawan pemikiran-pemikiran dari kalangan kebangsaan ini, khususnya
dengan Soekarno. Padahal, Soekarno pada waktu itu telah menjadi tokoh simbolis pergerakan
Nasional. Perlawanan ini menimbulkan polemik tentang hubungan Islam dan Negara yang
ramai sekitar dekade 1930-an dan 1940-an.
Soekarno, mewakili tokoh pergerakan nasional yang lain, tampaknya telah
menyuguhkan pemikiran-pemikiran sekularistik mengenai paham pemisahan agama dan
negara. Dalam artikel-artikelnya, Soekarno selalu mendasarkan pemikiran sekularistiknya
tersebut pada praktek kenegaraan di Turki. Tokoh-tokoh sekuler dari dunia Islam, seperti
Kemal Pasya at-Turk dan Ali Abd Raziq, selalu menjadi rujukan pemikiran-pemikiran
Soekarno.
Soekarno menantang kelompok yang berpikiran persatuan agama dengan negara,
untuk merealisasikan cita-cita keisalamannya melalui jalur demokrasi, bukan menciptakan
sistem negara Islam yang terintegrasi secara formal dengan agama. Dalam konteks inilah,
Soekarno merumuskan konsep negara Islam sejati.
Saja lebih senang kepada sesuatu rakjat jang berani menerima tantangannya moderne
demokrasi...daripada

rakjat

jang selalu

merintih-rintih

“djanganlah

islamnja
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dipisahkan dari negara”. Rakjat jang berani menerima tantangan itulah jang nanti bisa
merealisasikan tjita-tjita Islam dengan perdjoangan sendiri...rakjat jang demikian
itulah jang betul-betul bisa mendjelmakan idealnja Islam...dengan gerak-bantingnya ia
punya djiwa dan tenaga. Dengan rakjat jang demikian itu, lantas negara dengan
sebenarnya mendjadi satu negara jang “bersatu dengan Islam”, dengan sebenarnya
mendjadi negara islam jang sedjati.
Sebaliknya, Natsir justeru menolak pemikiran Soekarno tersebut. Bagi Natsir, Islam
melingkupi kesuluruhan kehidupan manusia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun
dalam hal kenegaraan. Mengutip slogan seorang orientalis, Natsir (1960: 7) berpendapat
bahwa “Islam is

indeed much more than a system of theology, but it is a complete

civilization” (Islam itu lebih dari sekedar sistem teologis, akan tetapi merupakan suatu
peradaban yang sempurna). Oleh karena itu, pemikiran Natsir menunjukkan argumen adanya
kaitan antara agama (Islam) dengan politik. Dengan kata lain, Natsir membela paham
persatuan agama dan negara. Pikiran-pikiran Natsir ini bisa dilihat dalam tulisannya tentang
ide persatuan agama dan negara.
Menyimak pemikiran Natsir dalam tulisannya yang pertama berjudul ‘Persekot’,
segera tampak bahwa ia tidak percaya dengan artikel-artikel Soekarno tentang Turki yang
katanya hanya merupakan suatu laporan. Sebaliknya, Natsir yakin bahwa Soekarno
menyetujui tindakan sekularistik yang diambil Kemal Al-Turk terhadap Islam. Dengan kritis,
Natsir menyerang pemikiran Soekarno yang dikatakannya mengandung kontradiksi. Natsir
juga menolak pendapat Soekarno bahwa kaum Muslimin Indonesia menjadi hidup karena
tindakan Kemal tersebut. Menurutnya, tak ada orang Indonesia yang mempedulikannya
kecuali mereka yang aktif dalam gerakan politik Islam.
Natsir kemudian membeberkan keyakinannya sendiri tentang apa yang disebutnya
ideologi Islam. Setiap agama dan kelompok masyarakat mempunyai ideologi, termasuk Islam.
Dalam tulisannya yang kedua tentang ‘Arti Agama dalam Negara’, Natsir mengemukakan
bahwa orang Islam mempunyai ideologi, seperti juga orang Kristen, Fasis, atau Komunis .
Dasar pemikiran Natsir tentang ideologi Islam ini adalah penafsirannya terhadap QS.
[51]: 56. Seorang muslim hidup di dunia ini dengan cita-cita untuk menjadi hamba Allah
sepenuhya. Yakni, untuk memperoleh kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Dalam kerangka inilah, kehidupan duniawi dan rohaniah tidak dapat terpisah dari ideologi
Islam.
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Pada 1941, Persis masuk menjadi anggota MIAI. Dengan diwakili oleh A. Hassan,
Persis melakukan aktivitasnya di MIAI dalam bidang pembelaan Islam. Bahkan, A. Hassan
menjadi ketua bidangnya. Pada tahun 1948, Persis juga menjadi Anggota Istimewa Partai
Masyumi. Ini merupakan indikator bahwa organisasi-organisasi yang ada pada waktu itu
mengakui—atau setidaknya, menghargai—keberanian, kegigihan dan kevokalan Persis dalam
membela hak terhadap siapapun dan dimanapun. Demikian pula, keterlibatan Persis di MIAI
dan Partai Masyumi, sedikit-banyak menunjukan adanya perubahan sikap dan artikulasi
politiknya. Tampaknya, Persis mulai meninggalkan sikap non-kompromistisnya, walaupun
sifatnya hanya sementara. Persis terlihat menyadari peta politik yang sedang berlangsung.
Oleh karena itu, makna penting persatuan dan ukhuwwah Islamiyyah, dapat diterima dan
disikapi positif oleh Persis.

D. KESIMPULAN
Tantangan kristenisasi terhadap Persis memberikan hikmah (blessing in disguise),
karena secara ideologis memperkuat kelompok anggota Persis terhadap ikatan- ikatan
ideologi mereka. Bagi elite Persis, hal itu memperkuat kesadaran politiknya bahwa
Kolonialisme menciptakan diskriminasi status dan posisi Islam dibandingkan dengan status
dan posisi Kristen. Keadan ini juga menyebabkan mereka begitu sensitif terhadap masalah
hubungan Islam-Kristen pada masa-masa selanjutnya.
Penyebaran paham yang dilakukan oleh Persis, yakni paham pemurnian ajaran Islam
dengan mengembalikan umat kepada tuntutan Al-Qur’an dan As-Sunnah, selain dilakukan
melalui forum perdebatan dan penerbitan majalah-majalah, dilakukan pula melalui kegiatan
tablig dan khotbah di berbagai daerah yang dimotori oleh para muballig Persis terkenal.
Terpisahnya jalan antara Persis dan PSII, tidak lantas menyurutkan langkah elite
Persis dalam partisipasi politiknya. Sesungguhnya, yang dikenai skorsing oleh PSII tidak
hanya Persis, tapi juga Muhammadiyyah dan bahkan perseorangan.
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