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Kata Pengantar 
 

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga 

laporan penelitian Digital Islamic Humanities dan Big Data dalam Studi Keislaman dapat 

terselesaikan. Program ini terselanggara karena sebagai bentuk komitmen Pusat Studi 

Mukaddima yang bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk turut mensukseskan 

program pengambangan riset dalam kajian keislaman.  

Kami berterima kasih kepada Kementerian Agama cq. Direktorat Perguruan Tinggi 

Islam – Direktorat Pendidikan Islam yang sudah memberikan bantuan dana riset (Nomor 

6782 Tahun 2021) sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan basis pendekatan digital humanities 

dalam studi keislaman. Melalui penelitian ini, studi keislaman akan dipetakan melalui 

coding Big Data & OSINT berdasarkan level of analytics yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Penelitian ini menjadi steeping stone untuk kajian digital humanities dalam 

studi keislaman. Pendekatan dan metode digital humanities dalam kajian keislaman 

merupakan hal yang baru dan tidak cukup didiskusikan oleh akademisi dalam negeri. 

Karena itu, penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengatar dalam studi islam melalui 

pendekatan dan metode digital humanities. 

Integrasi metodologis metode komputasi dan sosial-humaniora dikenal dengan digital 

humanities. Digital humanities dapat didefinisikan sebagai interseksi pendekatan komputasi 

atau digital dalam studi humaniora. Digital humanities menjadi alternatif metodologis studi 

sosial-humaniora yang masih sangat tradisional. Misalnya, pendekatan meski jumlah 

penelitian digital humanities ini sangat terbatas, beberapa peneliti mulai mengkombinasikan 

etnografi klasik dalam antropologi dengan pendekatan komputasional melalui studi media 

baru. Ini menandai apa yang kemudian disebut sebagai “digital turn”. Penelitian ini akan 

mengulas ragam pendekatan dan metode digital humanities. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang turut mensukseskan 

kegiatan penelitian ini. Semoga, apa yang dihasilkan penelitian ini bisa memberikan 

manfaat sebesar-besarnya. Baik untuk institusi ataupun untuk masyarakat.  

 

Jogjakarta, Februari 2022 
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PENGANTAR 
 

Pendahuluan 

Dalam dunia akademik, penelitian senantiasa mengalami perubahan, baik secara 

metodologis maupun obyektif. Dan teknologi digital berperan signifikan terhadap 

perubahan tersebut. Semakin banyak penelitian dilakukan dengan melibatkan sedikit 

banyak teknologi digital. Meskipun, tentu saja, ada berbagai macam penelitian dan 

masing-masing memiliki konsentrasi dan agenda tersendiri yang tidak selalu 

berhubungan dengan studi teknologi atau studi digital, namun di abad ke-21 ini sangat 

jarang ditemukan penelitian yang sama sekali tidak melibatkan teknologi digital dalam 

prosesnya.  

Perkembangan studi sosial dan humanities menghadapi turbulensi penting di era 

digitalisasi. Perkembangan big data, Artificial Intelligence, dan software komputasi yang 

kompleks menjadikan pendekatan klasik dalam studi sosial-humaniora mulai 

ditinggalkan. Sebagaimana Harvey Miller menjelaskan “data ada di mana-mana. Apakah 

kita mau menggalinya dengan dalam? Pada dekade akhir abad ke 21, data-data digital 

tersebut tidak belum cukup diteliti dan menjadi kesempatan peneliti untuk menggali 

lebih dalam big data tersebut. Perkembangan big data sudah memaksa komunitas 

akademik untuk menggunakan big data sebagai sumber penting dalam penelitian 

mereka.1 Dibanding studi sains terapan, kajian sosial nampaknya tidak cukup bersinergi 

dalam pemanfaatan big data dalam riset sosial mereka.2 Dalam studi agama, integrasi 

metodologis melalui perangkat komputasi juga masih sangat terbatas. Dalam studi Islam, 

integrasi metodologis tersebut masih tidak cukup terapresiasi.3 

Integrasi metodologis metode komputasi dan sosial-humaniora dikenal dengan digital 

humanities. Digital humanities dapat didefinisikan sebagai interseksi pendekatan 

komputasi atau digital dalam studi humaniora. Digital humanities menjadi alternatif 

 
1 Harvey J. Miller, “The Data Avalanche Is Here. Shouldn’t We Be Digging?,” Journal of Regional Science 50, 
no. 1 (February 1, 2010): 181–201, https://doi.org/10.1111/J.1467-9787.2009.00641.X. 

2 Daniel A. McFarland, Kevin Lewis, and Amir Goldberg, “Sociology in the Era of Big Data: The Ascent of 
Forensic Social Science,” American Sociologist 47, no. 1 (March 1, 2016): 12–35, 
https://doi.org/10.1007/S12108-015-9291-8. 

3 Yanqing Duan, John S. Edwards, and Yogesh K. Dwivedi, “Artificial Intelligence for Decision Making in the 
Era of Big Data – Evolution, Challenges and Research Agenda,” International Journal of Information 
Management 48 (October 1, 2019): 63–71, https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2019.01.021. 
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metodologis studi sosial-humaniora yang masih sangat tradisional.4 Misalnya, 

pendekatan meski jumlah penelitian digital humanities ini sangat terbatas, beberapa 

peneliti mulai mengkombinasikan etnografi klasik dalam antropologi dengan 

pendekatan komputasional melalui studi media baru.5 Ini menandai apa yang kemudian 

disebut sebagai “digital turn”. Penelitian ini akan mengulas ragam pendekatan dan 

metode digital humanities dalam studi Islam dan masyarakat Muslim, utamanya di 

Indonesia. 

Dalam kajian humaniora – termasuk di dalamnya adalah studi masyarakat muslim 

Indonesia – teknologi digital juga dibutuhkan di berbagai tahapan penelitian. Untuk hal-

hal yang mendasar dalam proses penelitian yang paling awal, misalnya, teknologi digital 

dibutuhkan dalam pencarian informasi yang umum terkait tema penelitian di Google atau 

pencarian sumber dan referensi di berbagai database, termasuk katalog digital di 

perpustakaan. Selain itu, komunikasi menggunakan surat elektronik (surel/e-mail) atau 

aplikasi pesan (messaging apps) dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video juga 

menjadi bagian penting dalam penelitian. Dalam rangka koordinasi penelitian dan 

presentasi hasil penelitian dalam seminar, peneliti pun dapat menggunakan teknologi 

digital, seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Tidak hanya sebagai sarana untuk 

meneliti, teknologi digital juga telah menjadi obyek penelitian. Berbagai penelitian 

humaniora secara khusus mempelajari ranah digital sebagai lapangan (research field) di 

mana mereka melakukan penelitian. Beberapa di antaranya adalah penelitian tentang 

kelompok mengaji yang tergabung dalam grup WhatsApp,6 dakwah yang dilakukan di 

berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan YouTube,7 dan 

digitalisasi manuskrip-manuskrip Nusantara.8 

 
4 Lev Manovich, “The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities and Cultural Analytics,” 
Journal of Cultural Analytics, May 23, 2016, https://doi.org/10.22148/16.004. 

5 Gary R. Bunt, IMuslims: Rewiring the House of Islam (London: Hurst & Co, 2009). 

6 Eva F. Nisa. 2018. “Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in 
Contemporary Indonesia.” Indonesia and the Malay World 46 (134): 24–43. 
https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1416758. 

7 Hew Wai Weng. 2018. “THE ART OF DAKWAH: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist 
Propagation of Felix Siauw.” Indonesia and the Malay World 46 (134): 61–79. 

8 Dick van der Meij. 2017. “Access to Manuscripts.” In Indonesian Manuscripts from the Islands of Java, 
Madura, Bali and Lombok, 129–51. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004348110_004. 
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Digunakannya unsur-unsur teknologi digital dalam penelitian humaniora, dan 

sebaliknya, dimasukkannya unsur-unsur humaniora ke dalam dunia digital merupakan 

embrio digital humanities. Digital humanities (DH), atau humaniora digital, adalah ranah 

akademik yang selain bersifat multidisipliner dan baru, juga memiliki karakteristik yang 

sangat dinamis karena merupakan sebuah bidang keilmuan yang sedang tumbuh. 

Ilmuwan dari berbagai konsentrasi kajian – baik yang dipayungi oleh studi humaniora 

maupun studi digital dan teknologi – tidak hanya berusaha memformulasikan digital 

humanities, namun juga menginterogasi dan memperdebatkan digital humanities itu 

sendiri.9 Misalnya, di mana kajian media berhenti dan digital humanities dimulai? Apa 

yang dimaksud dengan digital humanities? Apa saja bidang kajian cakupannya? 

Bagaimana teori, praktik, dan metodologinya? Untuk menghindari definisi yang sangat 

spesifik sehingga mempersempit jangkauan kajian digital humanities, dibutuhkan 

kriteria yang cakupannya lebih umum sehingga luasnya ruang observasi humaniora 

terjaga potensinya. Namun secara sederhana, digital humanities menempati area yang 

menjadi persinggungan antara humaniora dengan teknologi digital, yang dapat dikaji di 

dalam maupun di luar wilayah akademis. Digital humanities merupakan penerapan 

metode komputer atau digital dalam penelitian humaniora, atau juga sebaliknya, 

penerapan metode humaniora untuk meneliti obyek-obyek atau fenomena-fenomena 

digital.10 

Penelitian ini mengulas 1) ragam pendekatan dan metode apa yang berkembang dalam 

kajian digital humanities? 2) Dan bagaimana pendekatan dan metode tersebut digunakan 

serta signifikansinya dengan studi keislaman? 

Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan basis pendekatan digital 

humanities dalam studi keislaman. Melalui penelitian ini, studi keislaman akan dipetakan 

melalui coding Big Data & OSINT berdasarkan level of analytics yang sudah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Penelitian ini menjadi steeping stone untuk kajian digital 

 
9 Matthew K. Gold. 2012. Debates in the Digital Humanities. Edited by Matthew K. Gold. Minneapolis : 
University of Minnesota Press, c2012. http://0-
search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.013130478-
X&lang=es&site=eds-live; Matthew K. Gold. 2016. Debates in the Digital Humanities 2016. Edited by 
Matthew K. Gold; Silke Schwandt. 2020. Digital Methods in the Humanities. Edited by Silke Schwandt. 
transcript Verlag. https://doi.org/10.1515/9783839454190. 

10 Claire Warwick (ed.). 2012. Digital Humanities in Practice. Digital Humanities in Practice. 
https://doi.org/10.29085/9781856049054. 

http://0-search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.013130478-X&lang=es&site=eds-live
http://0-search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.013130478-X&lang=es&site=eds-live
http://0-search.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=edshlc.013130478-X&lang=es&site=eds-live
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humanities dalam studi keislaman. Pendekatan dan metode digital humanities dalam 

kajian keislaman merupakan hal yang baru dan tidak cukup didiskusikan oleh akademisi 

dalam negeri. Karena itu, penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengatar dalam studi 

islam melalui pendekatan dan metode digital humanities. 

Metode  

Aktifitas pengguna internet ini menghasilkan jutaan data baik dalam bentuk text, video, 

dan audio ataupun dalam struktur kolom dan barus sampai yang tidak memiliki struktur 

baku (unstructured data) yang sangat informatif untuk menghasilkan insight.11 

Fenomena membludaknya data seperti di zaman ini belum pernah terjadi di era era 

sebelumnya. Dalam istilah tehnis, fenomena ini disebut Big Data.  Karekteristik yang 

sangat khas dalam era Big Data adalah terbukanya akses akses ke data terbuka (open 

source). Jika dulu seorang peneliti kesulitan mencari data dan informasi, kini data dan 

informasi sudah sangat banyak dan terbuka karena berada di area open source. 

Tantangan terbaru bagi peneliti adalah bagaimana teknis merubah data dan informasi 

menjadi sebuah insight. Proses eksplorasi insight dengan melihat pola pola tertentu yang 

ada dalam sebuah data disebut dengan proses analytics.12 

Semua jenis data yang berada di internet dan dapat diakses menggunakan tools dan 

Teknik tertentu dapat dikatakan sebagai open-source data. Sebagai contoh, data media 

sosial dari twitter, facebook, dan Instagram, serta data dari media online yang berupa 

artikel berita adalah data open-source yang sering digunakan dalam penelitian. Untuk 

melakukan pengambilan data dari open-source dibutuhkan beberapa skill tehnis 

pengambilan data. Pengunaan tools seperti Microsoft Excel, Gephi, dan Maltego Paterva 

 
11 Duan, Edwards, and Dwivedi, “Artificial Intelligence for Decision Making in the Era of Big Data – 
Evolution, Challenges and Research Agenda.” 

12 Terdapat 4 level analytics yang dapat dilakukan berdasarkan tingkatan insight yang didapatkan, yaitu 
Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics, dan Prescriptive Analytics. Descriptive 
analytics adalah Analisa yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Diagnostic analytics adalah Analisa 
yang menjelaskan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Apa saja variable yang mempengaruhi fenomena 
tersebut dan seberapa besar variable itu mempengaruhi suatu fenomena. Predictive analytics adalah 
Analisa yag menjelaskan apa yang akan terjadi. Konteks prediksi dalam analisis data adalah memprediksi 
sebuah nilai, index, atau ukuran yang telah disepakati sebelumnya. Prescriptive analytics adalah Analisa 
yang memberikan insight terkait apa yang harus dilakukan. Analisis ini berfokus pada pemberian 
rekomendasi strategis dan taktis untuk menghadapi suatu masalah dan mencapai tujuan.  Dibawah ini 
adalah penjelasan detail terkait pengambilan data OSINT dan level of analytics. 
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dapat digunakan untuk pengambilan data. Terdapat 2 hal yang harus dikuasai untuk 

melakukan pengambilan data open-source, yaitu crawling dan web scraping. 

Crawling merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website dengan 

memasukkan Uniform Resource Locator (URL). URL ini menjadi acuan untuk mencari 

semua hyperlink yang ada pada website. Kemudian dilakukan indexing untuk mencari 

kata dalam dokumen pada setiap link yang ada. Untuk penerapannya crawling 

menggunakan automation program dan menggunakan Application Programming 

Interface (API) sebagai jalur komunikasi dalam mendapatkan data. Dengan API kita dapat 

mengumpulkan data lebih spesifik sesuai dengan link URL yang ada tanpa harus 

mengetahui element HTML pada sebuah website. 

Web Scraping merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website melalui 

proses ektraksi informasi menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Untuk 

penerapannya scraping dapat digunakan secara manual ataupun secara automation 

program. Namun untuk mendapatkan data kita perlu mengetahui element HTML ataupun 

XML pada sebuah website. Kemudian kita masukkan kedalam program yang dibuat untuk 

mencari data sesuai nama id atau nama class dari element HTML tersebut. 

Data open-source yang dihasilkan baik melalui metode crawling dan web scraping 

kemudian dikategorisasikan melui penyusunan lexical code. Lexical code merupakan 

istilah komputasi dimana dalam sebuah penelitian, kata kunci digunakan dalam proses 

pengambilan data dan proses Analisa data. Data dalam open-source sangat kaya. Namun 

kekayaan data ini juga diikuti dengan kotornya data yang ada. Untuk mengambil data 

dengan konteks dan informasi yang kita butuhkan untuk meneliti suatu isu, dibutuhkan 

proses lexical code menggunakan kata kunci untuk memfilter data yang akan diakuisisi 

dalam open-source. 

Setelah data open source terkumpul, terfilter dengan baik dan berhasil dikategorisasikan 

melalui lexical code, keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis melalui mixed-

method yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif.  Analisis kuantitatif 

digunakan terhadap data yang bersifat numerik guna mendapatkan insight dan menguji 

hipotesis, sedangkan Kualitatif menggunakan data yang bersifat teks, video, dan studi 

literatur untuk mendeskripsikan fenomena dan memaparkan variable-variable yang 

saling terkait.  
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Sistematika Pembahasan 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan beberapa bab dan diskusi tematik terkait 

aplikasi digital humanities dalam studi Islam. Diskusi dibukan dengan bab 

pembuka/pengantar yang menjadi jendela awal pembahasan pada bab-bab selanjutnya. 

Bab selanjutnya membahas secara umum, digital humanities dalam Studi Islam dan 

dilanjutkan dengan bab mengenai metode digital humanities. Bab-bab selanjutnya adalah 

diskusi tematik meliputi aplikasi digital humanities dan studi al-Qur’an, aplikasi digital 

humanities dalam studi filologi, digital humanities dalam Studi Antropologi Masyarakat 

Muslim, gerakan Salafi dan internet, dan jejaring Islam Nusantara dalam Dunia Digital. 
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DIGITAL HUMANITIES DALAM STUDI ISLAM 
 

Dalam dunia akademik, penelitian senantiasa mengalami perubahan, baik secara 

metodologis maupun obyektif. Dan teknologi digital berperan signifikan terhadap 

perubahan tersebut. Semakin banyak penelitian dilakukan dengan melibatkan sedikit 

banyak teknologi digital. Meskipun, tentu saja, ada berbagai macam penelitian dan 

masing-masing memiliki konsentrasi dan agenda tersendiri yang tidak selalu 

berhubungan dengan studi teknologi atau studi digital, namun di abad ke-21 ini sangat 

jarang ditemukan penelitian yang sama sekali tidak melibatkan teknologi digital dalam 

prosesnya. Dalam kajian humaniora – termasuk di dalamnya adalah studi masyarakat 

muslim Indonesia – teknologi digital juga dibutuhkan di berbagai tahapan penelitian. 

Untuk hal-hal yang mendasar dalam proses penelitian yang paling awal, misalnya, 

teknologi digital dibutuhkan dalam pencarian informasi yang umum terkait tema 

penelitian di Google atau pencarian sumber dan referensi di berbagai database, termasuk 

katalog digital di perpustakaan. Selain itu, komunikasi menggunakan surat elektronik 

(surel/e-mail) atau aplikasi pesan (messaging apps) dalam bentuk tulisan, gambar, 

maupun video juga menjadi bagian penting dalam penelitian. Dalam rangka koordinasi 

penelitian dan presentasi hasil penelitian dalam seminar, peneliti pun dapat 

menggunakan teknologi digital, seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Tidak hanya 

sebagai sarana untuk meneliti, teknologi digital juga telah menjadi obyek penelitian. 

Berbagai penelitian humaniora secara khusus mempelajari ranah digital sebagai 

lapangan (research field) di mana mereka melakukan penelitian. Beberapa di antaranya 

adalah penelitian tentang kelompok mengaji yang tergabung dalam grup WhatsApp (Nisa 

2018), dakwah yang dilakukan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, 

Facebook dan YouTube (Hew 2018), dan digitalisasi manuskrip-manuskrip Nusantara 

(Meij 2017). 

Digunakannya unsur-unsur teknologi digital dalam penelitian humaniora, dan 

sebaliknya, dimasukkannya unsur-unsur humaniora ke dalam dunia digital merupakan 

embrio digital humanities. Digital humanities (DH), atau humaniora digital, adalah ranah 

akademik yang selain bersifat multidisipliner dan baru, juga memiliki karakteristik yang 

sangat dinamis karena merupakan sebuah bidang keilmuan yang sedang tumbuh. 
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Ilmuwan dari berbagai konsentrasi kajian – baik yang dipayungi oleh studi humaniora 

maupun studi digital dan teknologi – tidak hanya berusaha memformulasikan digital 

humanities, namun juga menginterogasi dan memperdebatkan digital humanities itu 

sendiri (Gold 2012; 2016; Schwandt 2020). Misalnya, di mana kajian media berhenti dan 

digital humanities dimulai? Apa yang dimaksud dengan digital humanities? Apa saja 

bidang kajian cakupannya? Bagaimana teori, praktik, dan metodologinya? Untuk 

menghindari definisi yang sangat spesifik sehingga mempersempit jangkauan kajian 

digital humanities, dibutuhkan kriteria yang cakupannya lebih umum sehingga luasnya 

ruang observasi humaniora terjaga potensinya. Namun secara sederhana, digital 

humanities menempati area yang menjadi persinggungan antara humaniora dengan 

teknologi digital, yang dapat dikaji di dalam maupun di luar wilayah akademis. Digital 

humanities merupakan penerapan metode komputer atau digital dalam penelitian 

humaniora, atau juga sebaliknya, penerapan metode humaniora untuk meneliti obyek-

obyek atau fenomena-fenomena digital  (Warwick 2012). 

Ilmuwan seperti Berry dan Presner membagi karakteristik digital humanities dalam 

beberapa gelombang. Gelombang pertama digital humanities, yang berlangsung antara 

akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, berkonsentrasi pada proyek-proyek 

digitalisasi dan pembangunan infrastruktur digital yang dibutuhkan dalam kajian 

humaniora. Bagi kajian masyarakat muslim Indonesia, termasuk ke dalam kontribusi 

gelombang pertama digital humanities ini adalah berkembangnya berbagai database 

yang menyediakan dokumen-dokumen sejarah, seperti surat, kitab dan foto, dalam 

bentuk digital. Berikutnya, berbeda dari gelombang pertama, digital humanities 

gelombang kedua memperluas ruang lingkup dari sumber-sumber yang didigitalisasi dan 

merambah ke material-material yang memang sudah digital dari awal (born-digital). 

Gelombang kedua digital humanities ini mengkaji misalnya sastra online (e-lit), fiksi 

interaktif, ilustrasi digital, unggahan pada blog (blog posts), unggahan personal pada 

platform-platform media sosial, dan artefak-artefak berbasis website lainnya. Kemudian, 

secara tentatif, digital humanities pada gelombang ketiga mengalami yang disebut Berry 

sebagai computational turn. Di sini peneliti lebih melihat kepada komponen digital digital 

humanities dari perspektif medium yang digunakannya secara spesifik. Argumen yang 

dimunculkan adalah bahwa perubahan medium akan menghasilkan perubahan 

epistimologis. Digital humanities gelombang ketiga ini tidak hanya mendekatkan 
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humaniora dengan teknologi digital, namun juga menggandeng platform studies, software 

studies dan critical code studies (Berry 2012). 

Diversifikasi Konsentrasi Digital Humanities 

Perlu diakui dan ditekankan di sini bahwa – dibandingkan dengan lembaga-lembaga dan 

universitas-universitas global – Indonesia masih sangat awam dengan kajian digital 

humanities. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi besarnya potensi yang dimiliki 

Indonesia untuk memulai proyek pilot dan mengembangkan digital humanities berbasis 

riset yang dipayungi oleh lembaga-lembaga kredibel, mengingat luasnya ruang lingkup 

digital humanities untuk memberikan wadah bagi penelitian humaniora dengan beragam 

tema. Sebagai gambaran, berikut deskripsi singkat proyek-proyek digital humanities di 

berbagai lembaga akademik. 

Di Eropa, #dariahTeach adalah platform pengajaran Open Educational Resources (OER) 

untuk kajian Digital Arts and Humanities. Proyek ini merupakan kerjasama Irlandia, 

Denmark, Yunani, Austria, Serbia, Belanda, Luxembug, dan Swiss.13 Contoh berikutnya 

adalah Corpus Coranicum dari Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 

Proyek ini bertujuan memberikan akses terhadap manuskrip-manuskrip Al-Qur’an awal 

dengan gambar dan transliterasinya. Dengan data lebih dari 300 manuskrip Al-Qur’an 

awal, 10.000 halaman manuskrip, dan transliterasi dalam TEI-XML, database untuk 

proyek ini menyediakan gambaran berbagai ayat dari manuskrip-manuskrip Al-Qur’an 

tertua.14 Di Belanda, alokasi dana riset yang besar, seperti dari Data Archiving and 

Network Services (DANS) dan Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) berkontribusi terhadap proyek-proyek digital humanities di Belanda. 

Contohnya adalah CLARIN-NL15 yang didanai oleh DANS yang orientasi awalnya adalah 

riset linguistik namun berkembang ke penelitian berbasis humaniora. Salah satu sub-

proyek CLARIN-NL adalah “War in Parliament” yang menyediakan referensi politik 

tentang Perang Dunia II. Dari NWO yang bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional 

Belanda (Koninklijke Bibliotheek/KB), digitalisasi dalam skala besar-besaran 

 
13 Open Educational Resources for the Digital Arts & Humanities https://teach.dariah.eu diakses 25 Januari 
2022. 

14 Corpus Coranicum https://corpuscoranicum.de diakses 25 Januari 2022. 

15 CLARIN-NL http://www.clarin.nl diakses 25 Januari 2022. 
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menghasilkan Delpher16 dan The Memory17 – yang awalnya bernama The Memory of the 

Netherlands – yang merupakan database besar berisi lukisan, gambar, foto, patung, 

keramik, perangko, poster dan kliping koran dari lebih dari seratus museum, arsip dan 

perpustakaan di Belanda (Van Zundert and Van Dalen-Oskam 2014). Lembaga seperti 

University College London (UCL) juga memayungi proyek-proyek besar digital 

humanities bernama UCL Centre for Digital Humanities (UCLDH), salah satunya adalah 

READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) yang sekarang bernama 

READ-COOP, sebuah proyek e-infrastruktur yang didanai oleh European Commission. 

Dengan berkolaborasi dengan lebih dari 80 lembaga anggota dari 20 negara, READ-COOP 

menyediakan akses terhadap dokumen-dokumen sejarah tulisan tangan yang dilengkapi 

dengan text recognition bertenaga Artificial Intelligence.18 

Untuk Amerika Serikat, Stanford University memiliki proyek-proyek seperti Between 

Canon and Corpus untuk meneliti ribuan novel yang terbit pada abad ke-20, The French 

Revolution Digital Archive (FRDA) yang menghasilkan versi digital sumber-sumber 

Revolusi Perancis, hingga The Cigarette Citadels yang mempelajari industri rokok 

menggunakan visualisasi data sebaran dan jumlah produksi pabrik-pabrik rokok.19 

Berikutnya, Universitas Berkeley, misalnya, saat ini memiliki proyek unggulan bernama 

The Berkeley Revolution, sebuah arsip digital yang di dalamnya terdapat berbagai sub-

proyek tentang transformasi sosial pada tahun 1960-an dan 1970-an dengan tema 

kemiskinan,  perempuan dan musik, komunitas Asia, komunitas LGBT+ dan sejarah 

mereka, pendidikan dan sekolah, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan komunitas 

Afrika-Amerika.20 

Di wilayah Asia, proyek The China Biographical Database (CBDB)21 yang merupakan 

kerjasama antara Peking University, Harvard University dan Academia Sinica 

mengumpulkan informasi biografis lebih dari 470.000 figur – terutama dari periode abad 

ke-7 hingga abad ke-19 – yang berkontribusi besar terhadap analisis statistik, sosial, 

 
16 Delpher https://www.delpher.nl diakses 25 Januari 2022. 

17 The Memory https://geheugen.delpher.nl diakses 25 Januari 2022. 

18 READ-COOP https://readcoop.eu diakses 25 Januari 2022. 

19 Standford Digital Humanities https://digitalhumanities.stanford.edu/projects diakses 25 Januari 2022. 

20 The Berkeley Revolution: A digital archive of the East Bay’s transformation in the late 1960s and 1970s 
https://revolution.berkeley.edu diakses 25 Januari 2022. 

21 China Biographical Database Project https://projects.iq.harvard.edu/cbdb diakses 26 Januari 2022. 
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jaringan, dan spasial, serta dapat dijadikan referensi biografis. Dengan kapasitas ini, 

CBDB menjadi salah satu sarana digital humanities terbesar untuk kajian China (Tsui and 

Wang 2020). Di India, salah satu contoh proyek DH yang paling awal adalah proyek 

pemerintah bernama Bichitra – dikembangkan oleh Jadavpur University, Kolkata dan 

disponsori oleh Kementerian Kebudayaan India – yang menyimpan koleksi digital karya-

karya Rabindranath Tagore, penyair akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.22 Selain itu 

ada Indiancine.ma23 dan Pad.ma24 yang berkonsentrasi pada film – berjumlah puluhan 

ribu – baik fiksi maupun dokumenter (Sneha 2020). Selain itu, di Jepang digital 

humanities dipelopori oleh Ritsumeikan University, Kyoto, dengan lembaga risetnya The 

Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC) yang antara lain 

menghasilkan Ukiyo-e Database dengan koleksi gambar dan lukisan bergenre ukiyo-e 

abad ke-17 hingga abad ke-19.25 

Dari beberapa contoh di atas, meskipun digambarkan dengan sangat singkat dan parsial, 

dapat terbaca beragamnya konsentrasi kajian digital humanities. Ruang lingkup DH tidak 

hanya berhenti pada ilmu komputer dan media, namun sangat kuat mengeksplorasi 

agama, seni, filologi, sejarah, film, perang, puisi, tradisi lisan, musik, gender, kelas sosial, 

bahkan pedagogi. Dan jika merujuk kembali pada teori Berry (2012) tentang gelombang 

pertama digital humanities, maka pembangunan e-infrastructure dan pengembangan 

database – dengan digitalisasi – menjadi krusial untuk keberhasilan proyek-proyek 

digital humanities berjangka panjang. Dalam konteks pengembangan database, idealnya, 

tujuan digital humanities tentu saja adalah memberikan akses cuma-cuma dan seluas-

luasnya kepada publik terhadap koleksi digital yang berkualitas unggul dan mudah 

ditemukan untuk menekan – jika tidak bisa menghilangkan – batasan-batasan penelitian, 

baik secara fisik, finansial, spasial, maupun temporal. 

 
22 Bichitra: Online Tagore Variorum :: School of Cultural Texts and Records http://bichitra.jdvu.ac.in 
diakses 26 Januari 2022. 

23 Indiancine.ma https://indiancine.ma diakses tanggal 26 Januari 2022. 

24 Pad.ma https://pad.ma diakses 26 Januari 2022. 

25 Digital Humanities Center for Japanese Arts and Culture https://www.dh-jac.net diakses 26 Januari 
2022. 
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Digital Humanities dan Digitalisasi Manuskrip 

DH dengan tujuan digitalisasi arsip, manuskrip dan dokumen sejarah lainnya juga mulai 

dikenal di Indonesia. Digitalisasi koleksi perpustakaan dan arsip yang terjadi di Indonesia 

adalah lanjutan dari proyek-proyek digitalisasi manuskrip Indonesia dan dunia Melayu 

di Eropa. Beberapa lembaga yang telah melakukan digitalisasi manuskrip Indonesia dan 

dunia Melayu di Eropa di antaranya adalah Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 

Volkenkunde (KITLV) dan Universitaire Bibliotheken Leiden di Belanda, British Library 

di Inggris, dan Staatsbibliothek zu Berlin di Jerman. Proyek digitalisasi ini menghasilkan 

database dan katalog digital manuskrip Indonesia dan Melayu yang dapat diakses secara 

online. 

Di KITLV dan Universitaire Bibliotheken Leiden digitalisasi terhadap berbagai koleksi 

manuskrip disponsori oleh Metamorfoze. Metamorfoze26 merupakan program nasional 

Belanda untuk pelestarian peninggalan atau warisan budaya berbahan kertas. Bertempat 

di Nationale Bibliotheek (perpustakaan nasional atau Koninklijke Bibliotheek/KB) di Den 

Haag, Metamorfoze mendanai, mengkoordinasi dan mengawal proyek-proyek digitalisasi 

dokumen-dokumen kuno di berbagai perpustakaan daerah – seperti perpustakaan 

Arnhem dan Rotterdam; perpustakaan universitas – seperti Universitaire Bibliotheken 

Leiden, Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, dan Bibliotheek Universiteit 

voor Humanistiek (BUHV) Utrecht; yayasan – seperti Anne Frank Stichting, Stichting 

Joods Maatschappelijk Werk, dan Stichting Papua Cultureel Erfgoed; lembaga riset – 

seperti Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Koninklijk 

Instituut voor de Tropen (KIT), Instituut Kern, dan NIOD (Instituut voor Oorlogs-, 

Holocaust- en Genocidestudies); museum – seperti Multatuli Museum, Rijksmuseum, Van 

Gogh Museum; dan lembaga arsip – seperti Nationaal Archief di Den Haag dan Regionaal 

Archief Leiden, Tilburg dan Alkmaar. Proyek-proyek Metamorfoze yang dimulai sejak 

tahun 1997 hingga – saat tulisan ini disusun – tahun 2020 didanai oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap). 

Digitalisasi manuskrip Indonesia dan Melayu di Leiden dan berbagai lembaga lainnya, 

seperti yang telah dijabarkan di atas, menghasilkan database besar dan katalog online 

 
26 Metamorfoze https://www.metamorfoze.nl diakses 26 Januari 2022. 



21 
 

yang – meskipun tidak semuanya – dapat diakses secara online. Beberapa koleksi digital 

yang menarik bagi para filolog Islam, Indonesia dan Melayu di antaranya: 

- Koleksi surat-surat Snouck Hurgronje (Vrolijk 2020) 

 

 

Surat dari al-Sayyid ʿAbd al-Ġaffār (Or. 8952 A: 1)27 

 

 

- Koleksi surat-surat Kartini (Ngo 2017; Ouwehand 2014) 

  

 

Surat Kartini tertanggal 8-9 Agustus 190128 

 
27 Brieven van al-Sayyid ʿAbd al-Ġaffār b. ʿAbd al-Raḥmān al-Baʿgdādī (1885-1905 fl.) aan Christiaan Snouck 
Hurgronje (1857-1936) (Or. 8952 A: 1) http://hdl.handle.net/1887.1/item:1632051  

28 D H 1200 – 020 http://hdl.handle.net/1887.1/item:2083655 
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Selain di Belanda, British Library adalah salah satu lembaga di Eropa yang menjadi 

rujukan peneliti kajian Asia-Tenggara dan khususnya Indonesia. Koleksi yang menjadi 

bagian dari departemen Asian and African Studies berupa lebih dari 65.000 manuskrip 

dan lebih dari 900.000 buku cetak dalam 500 bahasa dari Asia, Timur-Tengah dan Afrika. 

Untuk koleksi visual, Asian-African Studies menyimpan 250.000 foto, 28.000 gambar, 

sejumlah lukisan, patung, dan perabotan (British Library 2012). Meskipun tidak seluruh 

koleksinya tersedia dalam bentuk digital, namun digitalisasi terus berlangsung dan 

pangkalan datanya senantiasa berkembang. Dari periode 2019-2021, ada penambahan 

lebih dari 650 item – termasuk manuskrip Ethiopia, Zoroastria, Bugis, Afrika Selatan dan 

Jepang – yang telah didigitalisasi dan tersedia online (Gallop 2021). oleksi manuskrip 

digital Asia-Tenggara dapat diakses melalui katalog besar Digitised Manuscripts29 British 

Library. 

Koleksi-koleksi digital untuk kajian Asia-Tenggara yang tersedia dan dapat diakses 

secara online di antaranya adalah: 

- Koleksi manuskrip Melayu dan Indonesia yang didigitalisasi pada periode 2013-2015 

(Gallop 2013) yang termasuk di dalamnya adalah Koleksi Stamford Raffles (“The 

Raffles Collection - The British Library” n.d.) 

 

 
29 Digitised Manuscripts of British Library http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx diakses 27 Januari 
2022. 
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Salinan Tāj Al-Salāṭīn (1824)30 

- Koleksi manuskrip Jawa yang didigitalisasi pada periode 2018-2019 (Gallop 2018a) 

 

Cerita wayang (Wayang Texts (Late 18th Century) n.d.)31 

 
30 Gambar merupakan salinan Tāj al-salāṭīn (Or. 13295, ff.190v-191r) 
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Or_13295 diakses 27 Januari 2022. 

31 Gambar merupakan koleksi Wayang Texts (MSS Jav 37, f.6ar) British Library yang keseluruhannya 
terdiri dari 349 foto digital http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=MSS_Jav_37 diakses 27 
Januari 2022 



24 
 

Digitalisasi koleksi manuskrip yang diprogramkan oleh British Library merupakan 

proyek-proyek digitalisasi yang disponsori oleh berbagai sumber. Salah satunya adalah 

The Endangered Archives Programme (EAP),32 dengan spesialisasi untuk memfasilitasi 

digitalisasi arsip-arsip langka, rawan punah dan rusak di berbagai belahan dunia. EAP 

merupakan salah satu penerima sumber dana dari Arcadia yang berlokasi di London.33 

EAP telah mendanai lebih dari 400 proyek di 90 negara dalam ratusan bahasa dan aksara. 

Tidak hanya gambar, EAP juga mengadakan proyek digitalisasi 35.000 audio (sound 

tracks) (“Endangered Archives Programme” n.d.). Untuk digitalisasi manuskrip di 

Indonesia sendiri, dalam periode tahun 2006-2021 EAP mendanai 19 proyek termasuk 

digitalisasi manuskrip lontar koleksi pribadi di Bima,34 manuskrip pondok pesantren 

(proyek MIPES – Manuskrip Islam Pesantren),35 manuskrip Ambon,36 dan manuskrip 

koleksi surau tarekat Shattariyah Naqshbandiyah di Sumatra Barat.37 Proyek-proyek 

digitalisasi EAP di Indonesia bekerja sama tidak hanya dengan berbagai lembaga namun 

juga dengan peneliti-peneliti individual. Proyek-proyek tersebut secara umum 

menghasilkan katalog digital manuskrip yang dapat diakses secara online – seperti 

manuskrip surau tarekat di Sumatra Barat dan manuskrip pesantren,38 namun ternyata 

tidak semua proyek menyertakan tautan katalog hasil digitalisasi – seperti proyek 

digitalisasi manuskrip Bima.  

 

 
32 Endangered Archives Programme http://eap.bl.uk diakses 27 Januari 2022 

33 Arcadia https://www.arcadiafund.org.uk diakses 27 Januari 2022 

34 Documentation and Preservation of Bima Manuscript (EAP988) http://eap.bl.uk/project/EAP988 
diakses 27 Januari 2022  

35 The MIPES Indonesia https://eap.bl.uk/project/EAP061 diakses 27 Januari 2022 

36 Documentation and Preservation of Ambon Manuscripts (EAP267) https://eap.bl.uk/project/EAP276 
diakses 27 Januari 2022   

37 Endangered Manuscripts of Western Sumatra. Collections of Sufi Brotherhoods (EAP205) 
https://eap.bl.uk/project/EAP205 diakses 27 Januari 2022 

38 https://eap.bl.uk/project/EAP205/search dan https://eap.bl.uk/project/EAP061/search diakses 27 
Januari 2022 
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Sebaran lokasi proyek-proyek digitalisasi EAP secara global39 

Tidak hanya mendapatkan dana dari EAP, digitalisasi manuskrip oleh British Library juga 

didanai oleh perorangan. Untuk koleksi manuskrip Jawa – khususnya koleksi Kraton 

Yogyakarta – yang telah disebutkan di atas, digitalisasi didanai oleh S P Lohia (Gallop 

2018a), salah satu pendiri Indorama Corporation.40 Proyek digitalisasi bersama Kraton 

Yogyakarta yang berlangsung selama satu tahun tersebut (2018-2019) menghasilkan 

katalog digital belasan ribu foto (Gallop 2018b) dari 75 manuskrip Kraton Yogyakarta 

yang tersimpan di British Library dari Koleksi John Crawfurd dan Colin Mackenzie yang 

bertugas di bawah kepemimpinan Stanford Raffles (1811-1816). Selain melalui katalog 

Digitised Manuscripts41 British Library, koleksi tersebut juga ditampilkan di situs online 

resmi Kraton Yogyakarta (www.kratonjogja.id) pada menu “Kapustakan”.42 

Seperti yang dijabarkan di atas, berawal dari proyek-proyek besar yang dilakukan di 

Eropa, digitalisasi manuskrip dan dokumen-dokumen sejarah memasuki Indonesia. Salah 

satu proyek digitalisasi manuskrip di Indonesia adalah DREAMSEA. 43 Dengan Pusat 

Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai 

pelaksana yang berkoordinasi dengan Universität Hamburg, DREAMSEA kini juga 

 
39 “Explore projects by location” Endangered Archives Programme http://eap.bl.uk diakses 27 Januari 
2022 

40 Indorama https://www.indorama.com/leadership diakses 27 Januari 2022 

41 Digitised Manuscripts of British Library http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx 

42 Kapustakan Kraton Jogja https://www.kratonjogja.id/kapustakan diakses 27 Januari 2022. Namun 
sayangnya, pada saat penyusunan tulisan ini, laman katalog online tersebut sedang dalam perbaikan. 

43 DREAMSEA https://dreamsea.co  
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bekerja sama dengan  Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa)44 dalam 

menyelenggarakan proyek digitalisasi manuskrip-manuskrip di Indonesia dan wilayah-

wilayah Asia-Tenggara yang berlangsung selama lima tahun (2017-2022) (“About 

DREAMSEA” n.d.). Dan sama halnya dengan EAP, proyek-proyek Dreamsea disponsori 

oleh Arcadia dan menghasilkan database manuskrip-manuskrip yang telah didigitalisasi. 

Database tersebut – bernama DREAMSEA Repository45 yang dirilis  –disimpan oleh Hill 

Museum & Manuscript Library (HMML), Saint John’s University, Minnesota, sebagai 

host.46 

Potensi Digital Humanities di Indonesia 

Dari penjabaran tentang, yang pertama, bagaimana kesadaran pentingnya digitalisasi 

manuskrip di Eropa masuk ke Indonesia; yang kedua, dilaksanakannya proyek-proyek 

digitalisasi manuskrip di Indonesia dengan sumber dana dari beragam sponsor dan kerja 

sama berbagai lembaga; dan yang ketiga, tersedianya katalog-katalog digital manuskrip 

Indonesia yang dapat diakses dengan mudah secara online, terlihat jelas bahwa potensi 

digital humanities di Indonesia dalam kajian filologi, kearsipan, dan sejarah terbukti 

sangat besar. Digitalisasi manuskrip akan menjadi lahan kajian dan penelitian digital 

humanities yang subur di Indonesia. Namun, tentu saja, itu bukan satu-satunya. Dan 

menurut teori Berry (2012), digitalisasi adalah gelombang pertama digital humanities. 

Di luar pengembangan database dan katalog digital dokumen-dokumen sejarah, digital 

humanities di Indonesia, meskipun baru jika dibandingkan dengan Barat, juga telah 

menunjukkan diversifikasinya. Hal tersebut terlihat jelas pada karya-karya akademik 

dalam kajian humaniora, misalnya dengan Indonesia atau muslim Indonesia sebagai 

konsentrasinya. Termasuk ke dalam peneliti DH pertama dalam studi Indonesia adalah 

Merlyna Lim yang merupakan salah satu peneliti aktivitas online di Indonesia yang 

pertama (Lim 2003). Selain Lim, David Hill dan Krishna Sen juga mendalami internet 

dalam kaitannya dengan isu sosial politik Indonesia (Hill and Sen 1997; 2005). Selain itu, 

melihat kajian masyarakat muslim Indonesia secara spesifik, DH memiliki banyak 

konsentrasi dan peneliti humaniora mulai tertarik mempelajari digital humanities. 

 
44 Manassa http://www.manassa.id  

45 DREAMSEA Repository https://www.hmmlcloud.org/dreamsea/index.php  

46 Hill Museum & Manuscript Library https://hmml.org   
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Beberapa di antaranya adalah Merlyna Lim yang mempelajari penggunaan internet oleh 

kelompok militan Islam Laskar Jihad (Lim 2005) dan Eva Nisa dengan fokusnya pada 

perempuan muslim dan internet (Nisa 2013; 2019). Pada tahun 2018, dengan proyek 

penelitian “Practising Islam through social media in Indonesia” Martin Slama (2018) 

menggandeng peneliti-peneliti kajian masyarakat muslim Indonesia untuk secara khusus 

membedah penggunaan media sosial oleh kalangan muslim di Indonesia – Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Instagram and YouTube – untuk berbagai agenda (Lengauer 2018; 

Nisa 2018; Halim 2018; Hew 2018; Husein and Slama 2018). Bersama dengan 

perkembangan teknologi digital, maka dakwah juga mengalami pergeseran karakteristik. 

Dan dakwah di ranah digital merupakan topik penelitian yang baru dan masih sangat 

dinamis. 

Perkembangan riset digital terkait Islam tentu saja dipengaruhi oleh semakin pentingnya 

internet dalam keseharian masyarakat Indonesia. Berbagai release penelitian, 

semisalnya yang disampaikan, internetworldstats, per-Maret 2021, pengguna internet di 

Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Dengan angka tersebut, Indonesia menduduki 

peringkat ke-3, setelah Cina di peringkat pertama dan India di peringkat kedua, negara-

negara di Asia dengan pengguna internet terbesar.47 Janji kemudahan akses tentu saja 

menjadi modal penting besar pasar internet di Indonesia. Konten-kontek kreatif juga 

cukup banyak diproduksi, utamanya oleh kalangan kreatif muda. Siginifikansi internet ini 

tentu saja sangat berpengaruh pada corak keberagamaan masyarakat Indonesia dan 

mengubah cara umat memahami dan menjalankan agama. Bagaimana agama berdampak 

dan terdampak oleh digital culture merupakan tema kontemporer yang cukup baik untuk 

ditulis dan diteliti.  

Epilog 

Meski internet sangat dominan mempengaruhi masyarakat Indonesia, riset-riset digital 

culture dan agama masih sangat minim. Beberapa peneliti asing sudah memulai dan 

beberapa peneliti muda Indonesia juga mencoba mengisi ruang kosong tersebut. Dalam 

arus digitalisasi, aktifitas Lembaga studi dan perpustakaan memberi ruang penting untuk 

program-program digitalisasi. Namun, yang perlu diantisipasi adalah, program-program 

 
47 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-
terbanyak-di-asia 

https://databoks.katadata.co.id/tags/pengguna-internet
https://databoks.katadata.co.id/tags/pengguna-internet
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tersebut lebih banyak diinisiasi oleh lembaga asing. Beberapa proyek Manassa dan 

Dreamsea tidak lain adalah proyek asing. Proyek ini sangat membantu, namun sudah 

saatnya negara mengambil peran lebih untuk proyek digitalisasi naskah dan manuskrip. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah riset digital humanities memberi ruang luas bagi 

peneliti di Indonesia untuk meneliti dan mengkaji dampak internet terhadap 

keberagamaan masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian sudah dilakukan, namun tidak 

cukup mampu mengimbangai perubahan-perubahan dan tren di jagat digital. Selain itu, 

riset yang sudah dilakukan masih belum cukup menyentuh problem-problem praktis 

keberagamaan dan isu-isu aktual yang lahir secara digital, misalnya fenomena NFT, 

token, blockchain dan beberapa kultur digital lainnya. Dalam studi Islam, digital 

humanities di Indonesia masih tidak banyak diteliti. Proyek yang dilakukan masih 

sebagai digitalisasi, namun menjadi digital humanities sebagai sebuah metode masih 

belum tampak dilakukan. Untuk melakukan ini, diperlukan upaya kuat yang mampu 

mengintegrasikan kemampuan analisis tradisional dan skill IT yang mumpuni dan 

kolaborasi antar peneliti menjadi penting. 
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MEMBANGUN BASIS DATA DIGITAL STUDI ALQURAN:  

TELAAH TERHADAP PROYEK CORPUS CORANICUM JERMAN 
 

Perkembangan teknologi informasi dan digital tidak hanya mempengaruhi reorganisasi 

otoritas keagamaan Islam (Eickelman and Piscatori 1996; Hefner 2001), namun juga 

bagaimana studi Islam sebagai sebuah disiplin keilmuan diteliti dan didekati. Sebelum 

Perang Dunia II berakhir, sejumlah sarjana Alquran yang berencana mempublikasikan 

edisi kritis Alquran seperti Gotthelf Bergsträsser (Jerman) dan Arthur Jeffery (Australia) 

mendokumentasikan manuskrip kuno Alquran. Dokumentasi ini juga dilakukan oleh Otto 

Pretzl (Jerman). Dokementasi tersebut tentu saja tidak semata-mata sebagai upaya untuk 

menyimpan manuskrip dalam bentuk lain (foto), namun juga memungkinkan orang lain 

yang tidak memiliki akses terhadap manuskrip tersebut dapat ikut meneliti varian tulisan 

Alquran dan varian bacaan yang dihasilkannya dengan mengakses dokumentasi tersebut. 

Perang Dunia II turut menghancurkan gedung yang menyimpan foto-foto manuskrip 

Alquran di Jerman, hingga setengah Abad kemudian Anton Spitaler mengaku masih 

menyimpan foto-foto tersebut dan menyerahkannya kepada Angelika Neuwirth 

(Reynolds 2008). Dokumentasi tersebut lah yang melatari berdirinya Corpus Coranicum 

di Jerman. 

Corpus Coranicum (CC) sendiri merupakan proyek penelitian yang didanai oleh 

pemerintah Berlin dan Branderburg, Jerman, dalam upaya menghadirkan edisi kritis 

Alquran. Berdiri pada 2007, CC mendokumentasikan Alquran dalam bentuk tulisan dan 

bacaan, yang dilengkapi dengan tafsir ayat-ayatnya sesuai konteks perkembangan 

historisnya. CC mendokumentasikan manuskrip Alquran dalam bentuk foto digital dan 

mengunggahnya secara online untuk melihat sejauh mana varian bacaan yang ada 

terhubung dengan bentuk tulisan dalam manuskrip. CC juga melengkapi basis data 

online-nya dengan teks-teks pra-Alquran, termasuk teks dalam inskripsi —yang 

bertujuan untuk menempatkan Alquran dalam jaringan dan lingkungan teks keagamaan 

yang lebih luas. Dan yang tidak kalah penting, CC menghadirkan tafsir Alquran dalam 

kerangka komparatif studi teks-teks terdahulu dan juga analisis kritis terhadap bentuk 

teks Alquran sendiri. 

Tulisan ini adalah pengantar studi humaniora digital Alquran. Perlu diingat bahwa 

sarjana yang berkecimpung dalam kajian humaniora digital Islam bekerja dalam 
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lapangan yang beragam, mulai dari membangun basis data digital, melakukan digitalisasi 

teks, foto, suara, dan inskripsi, hingga mengunduh metadata dari media sosial. Aktivitas 

mereka pada umumnya melibatkan praktik dan alat komputasi (Muhanna 2016, 3). 

Mengambil fokus pada Corpus Coranicum, artikel ini ingin melihat sejauh mana proyek 

penelitian CC dapat atau difungsikan dalam konteks penelitian humaniora digital atau 

bahkan dapat dikategorikan sebagai tren penelitian tersebut. 

Humaniora Digital dalam Studi Teks Islam  

Gagasan tentang “humaniora digital” muncul seiring munculnya teknologi komputer 

pada pertengahan abad ke-20. Ia sering dikaitkan dengan “komputasi humaniora” yang 

dinisiasi oleh Roberto Buso, seorang sarjana Jesuit, yang mendaftar kata-kata kunci 

dalam karya-karya Thomas Aquinas (1225-1274) dengan bantuan perangkat computer 

IBM —yang kemudian dikenal dengan Index Thomisticus. Usaha Buso ini menjadi pondasi 

penting bagi perkembangan komputasi di bidang lain seperti filologi, linguistik, dan 

sastra. Penemuan internet pada 1989 yang menawarkan kombinasi sebagai alat 

pencarian, sampling, dan percakapan menambah akselerasi humaniora digital lebih 

kompleks (McCarthy 2003, 1226–27). Pada perkembangan selanjutnya, teks baik 

manuskrip maupun cetak tidak hanya diskan atau diubah ke dalam format Pdf, namun 

juga diubah menjadi teks seutuhnya digital, sehingga peneliti dengan mudah melakukan 

pencarian dan anlisis komputasi (Lange 2021, 235). 

Pada pergantian millennium, tepatnya pada 2005, sebuah program berbasis Microsoft 

Windows, yaitu al-maktaba al-shāmila (MS), diluncurkan. Program ini tidak hanya 

mengoleksi literatur keislaman elektronik, namun juga berfungsi sebagai perpustakaan 

digital. Hingga saat ini MS mengoleksi lebih dari delapan ribu literatur dari sekitar tiga 

ribu penulis.48 MS memfasilitasi peneliti dengan kemudahan dalam melakukan pencarian 

hanya dengan menuliskan kata kunci dan memencet tombol pencarian. Setelah itu, MS 

akan merespon dengan menghadirkan kata kunci tersebut dari literatur-literatur dalam 

koleksinya. Peneliti juga dapat melakukan pencarian secara terbatas sesuai bidang 

keilmuan yang telah disediakan MS. Hingga saat ini, MS mengklasifikasi koleksi 

elektroniknya ke dalam 40 rumpun keilmuan, di antaranya akidah, tafsir, ilmu Alquran 

dan prinsip penafsiran, ilmu hadis, usul fikih, sirah nabawiyah, dan kitab-kitab bahasa.  

 
48 Lihat lebih lanjut situs resmi MS https://shamela.ws 
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Namun, MS tidak menghadirkan format Pdf literatur yang dikoleksinya. Semua teks di 

dalam MS telah diubah seutuhnya menjadi teks digital. Ini yang meninggalkan pertanyaan 

penting seputar otorisasi. Meski MS diakui memudahkan para peneliti teks-teks 

keislaman, namun mereka masih mempertanyakan sejauh mana literatur di dalam MS 

dapat dipertanggungjawabkan ketika dirujuk dalam karya akademik. Pertanyaan ini 

muncul terutama pada masa-masa awal diluncurkannya MS, yaitu ketika MS belum 

melengkapi informasi tentang sumber teks yang dikonversi, dan sejauh mana teks 

konversi tersebut benar-benar sama dengan sumber teks dalam versi cetaknya, termasuk 

informasi tentang analisis dan suntingan dari penyunting yang berkontribusi 

menghadirkan teks dari versi manuskrip ke dalam versi cetak. Jalan tengah dari masalah 

tersebut adalah memanfaatkan MS sebagai penggalian teks (text mining) awal, dan 

kemudian merujuk pada versi cetak tertentu.49  

Saat ini, informasi sumber buku, penyunting, dan penerbit sudah dapat dilihat di MS. 

Bahkan, suntingan (taḥqīq) dan paginasi di dalam MS tampaknya juga sudah 

merefleksikan versi cetaknya. Meski demikian, tampaknya metode referensi yang dianut 

oleh para peneliti tetap mengacu pada versi cetaknya. Ada dua penjelasan terkait hal ini. 

Pertama, MS hanya mengonversi teks cetak ke dalam versi digital tanpa memberi 

tambahan apapun. Dan kedua, penelitian yang dilakukan para peneliti tersebut umumnya 

bukan penelitian digital. Andai saja penelitian yang dilakukan adalah penelitian digital 

yang melibatkan perangkat dan analisis komputasi, MS tentu saja mendapatkan poin 

kredit karena dapat menjadi rujukan dalam penggalian data digital tersebut. 

Corpus Coranicum Membangun Basis Data Digital Terintegrasi 

Jika digital humaniora kita pahami sebagai penggunaan teknologi dan media digital 

dalam penelitian humaniora, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah 

membangun basis data digital yang akan menjadi objek dan pijakan dalam penelitian 

humaniora digital. Teknologi digital memungkinkan untuk membangun koleksi atau 

repositori data yang sangat kaya dan variatif. Teknologi ini mampu mengumpulkan 

koleksi data beragam dari berbagai perpustakaan dunia dalam satu basis data yang 

 
49 Pertanyaan ini, khususnya terkait MS dan Wikipedia, muncul di sela-sela diskusi kelas yang saya ikuti di mata 
kuliah “The Islamic Book: from Manuscripts to Modern Media” yang diampu oleh Prof. Jan Just Witkam pada 
tahun 2008 (kurang lebih 3 tahun setelah MS diluncurkan) ketika saya menjadi mahasiswa master di 
Universitas Leiden, Belanda. Masalah pada MS terletak pada otoritas sebagaimana diulas di atas, sementara 
Wikipedia lebih terkait dengan kepengarangan (authorship). 
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terintegrasi. Dengan demikian, basis data digital menghadirkan konektivitas dan 

keterhubungan data yang beragam tanpa harus datang ke gedung perpustakaan di mana 

data tersebut disimpan. Data yang beragam dapat dengan mudah dihadirkan hanya 

dengan menuliskan kata kunci dalam kolom “mencari” (search) atau “temukan” (find). 

Corpus Coranicum (CC) adalah proyek digitalisasi Alquran yang sangat ambisius yang 

mendokumentasikan varian material tulis Alquran (manuskrip) dan varian bacaan 

(qirāʾāt) yang terekam dalam literatur qirāʾāt dan tafsir, serta menjelaskan dinamika 

Alquran dalam konteks periode kuno akhir (late antique), terutama keterkaitannya 

dengan teks-teks dari lingkungannya (Texte aus der Umwelt des Korans). Isu utama yang 

sering muncul dalam perdebatan adalah isu otoritas. Sejauh mana basis data dan 

informasi yang dibagun dalam perangkat digital itu dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga dapat dirujuk dan dijadikan pondasi dalam penelitian-penelitian humaniora? 

Pertanyaan ini pernah diarahkan pada otorisasi data yang dimuat dalam situs Wikipedia, 

sebuah ensiklopedia online multibahasa yang ditulis dan dikelola oleh komunitas 

sukarelawan melalui model kolaborasi terbuka, dan dapat diakses secara terbuka. 

Wikipedia tidak memberikan informasi tentang siapa yang berperan dalam kepenulisan 

dan jika terjadi perubahan penulisan, kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab 

dalam perubahan dan modifikasi tersebut dan kapan itu terjadi. 

Karena pembangunan basis data digital merupakan sebuah keniscayaan di era revolusi 

teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir, isu otorisasi pun menjadi isu 

sentral yang harus dijawab dan diatasi bagi setiap individu, komunitas, atau institusi yang 

berkeinginan membangun basis data digital. CC menjawab pertanyaan krusial tersebut 

tidak hanya dengan memberi informasi dari mana saja data-data tersebut 

didokumentasikan, namun juga oleh siapa data-data tersebut didokumentasikan, diinput 

di dalam basis data digital, dan diberi keterangan tambahan.  

Manuskrip 

Dalam tradisi akademik modern pada umumnya, rekonstruksi sejarah dimulai dengan 

kritik sumber: sejauh mana sumber sejarah tersebut otentik, akurat, dan dapat dipercaya 

(Motzki 2005, 204–5). Dalam studi Alquran, bukti paling otentik adalah manuskrip 

Alquran itu sendiri. CC (hingga saat ini) membagun basis data digital manuskrip Alquran 

berdasarkan koleksi manuskrip yang disimpan di berbagai perpustakaan dunia: the 

Walters Art Museum, Baltimore (W.554), Qatar National Library (HC.MS.00715), 
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Forschungbibliothek Gotha (A 427), Museum Istana Topkapi Istanbul (H.S. 44/32), al-

Maktaba al-Markaziyya li-l-Makhṭūṭāt al-Islāmiyya Kairo (mushaf besar Alquran), Dār al-

Kutub wa-l-Waṭāʾiq al-Qaumiyya Kairo, Perpustakaan Kerajaan Denmark (Cod. Arab. 42), 

Bibliothèque nationale de France (Arabe 353 [a] & Arabe 399), Rampur Raza Library, Dār 

al-makhṭūṭāt Sanaa (DAM 01-25.1, DAM 01-29.1, & DAM 20-33.1), dan Perpustakaan 

Nasional Rusia (Marcel 20).  

Tidak semua manuskrip di atas menampilkan bentuk utuh Alquran, barangkali karena 

rusak atau memang tidak lengkap. Untuk manuskrip yang rusak, tim CC melengkapi 

transliterasi yang menampilkan huruf atau kalimat sebagaimana tertera pada manuskrip 

tersebut dengan font yang jelas (tebal) dan perkiraan huruf atau kalimat (yang tidak 

tertera dalam manuskrip yang rusak) dengan font yang samar. Transliterasi tersebut juga 

dilengkapi dengan highlight warna yang menunjukkan keterangan: samar (undeutlich), 

huruf hilang (Zeichen fehlt), huruf ditambahkan (Zeichen hinzugefügt), varian teks 

(Textvariante), dimodivikasi (modifiziert), dan dihapus (ausradiert). 

Selain itu, CC juga memberikan informasi tentang jenis huruf yang dipakai, sejarah 

manuskrip, dari mana dokumentasi manuskrip didapat, dan proses digitalisasi dalam 

situs CC. Untuk memberikan apresiasi terhadap peran individu yang terlibat dalam 

menggali transliterasi dan informasi dari manuskrip tersebut, CC mencantumkan nama 

peneliti untuk keperluan kutipan. 

Manuskrip yang ditulis dalam huruf Kufi umumnya termasuk manuskrip yang tertua, 

seperti Ms. HC.MS.03158 yang diperkirakan ditulis antara tahun 750-800 M. (Marcus 

Fraser), mushaf besar Alquran Kairo diperkirakan dari abad ke-8 M. (Michael Marx, 

Tobias J. Jocham & Jens Sauer), dan fragmen Alquran yang tersimpan di Dār al-Kutub wa-

l-Waṭāʾiq al-Qaumiyya Kairo diperkirakan ditulis antara tahun 750-900 M. (Michael Marx 

& Jens Sauer). 

Yang menarik adalah fragmen manuskrip (DAM 01-25.1) yang tersimpan di Dār al-

Makhṭūṭāt Sanaa. Manuskrip yang ditulis dalam huruf Hijazi ini justru lebih tua dari 

manuskrip di atas, yang ditulis dalam huruf Kufi. Ms. DAM 01-25.1 yang merupakan salah 

satu manuskrip Alquran yang ditemukan ketika renovasi Masjid Agung San’aa pada tahun 

1971-1972 diperkirakan berasal dari abad ke-7 M. Manuskrip ini ditulis dalam huruf 

Hijazi dan memuat 30 lembar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.  Kerja sama 

terjalin antara Yaman dan Jerman untuk restorasi dan katalogisasi manuskrip tersebut 
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yang melibatkan Albrecht Noth (Hamburg) dan Gerd-Rüdiger Puin (Saarbrücken) 1980-

1984/85, Hans-Caspar Graf von Bothmer (Saarbrücken) 1984-1986 dan Ursula 

Dreibholz (Sanaa) 1985-1989. Karena masalah hak cipta, Corpus Coranicum justru 

melakukan transliterasi manuskrip tersebut berdasarkan foto yang diambil oleh 

Christian Robin pada 2008 sebagai bagian dari proyek "De l ‘antiquité tardive à l'islam". 

Surat al-Fatihah di dalam Manuskrip (DAM 01-25.1) bisa dikatakan tidak terbaca sama 

sekali. Hanya kata ṣirāṭ dan wa la-ḍḍāllīn yang masih jelas terbaca. Di dalam situs CC 

informasi dapat dirujuk sebagai kontribusi Michael Marx dan Jens Sauer. 

Qirāʾāt 

Varian bacaan Alquran yang paling terkenal di dunia Islam adalah bacaan Hafs yang 

didasarkan pada bacaan gurunya ʿĀṣim bin Abī al-Najūd. Mushaf Alquran Mesir yang 

diterbitkan atas dukungan Raja Fuad I pada 1924 turut mempopulerkan varian bacaan 

Ḥafṣ ini. Mushaf Mesir ini secara mengejutkan muncul sebagai mushaf hegemonik di 

dunia Islam hingga pada level mampu mengeliminasi varian bacaan Alquran lainnya. Di 

dalam mushaf ini, Basmallah dimasukkan menjadi bagian dari surat al-Fatihah, dan 

dengan demikian turut mengurangi polemik seputar apakah basmalah menjadi bagian 

dari al-fatihah atau tidak. Oleh karenanya, mushaf Mesir ini menjadi mushaf standar 

modern di dunia Islam kecuali di daerah Afrika Utara yang masih mengikuti versi bacaan 

Warsy salah satu murid dari Nāfiʿ al-Madanī.  

Popularitas bacaan Ḥafṣ inilah yang mendorong CC menjadikan bacaan tersebut sebagai 

garis dasar dalam mengeksplorasi varian-varian bacaan Alquran lainnya sebagaimana 

terekam tidak hanya di dalam banyak literatur qira’at, namun juga literatur linguistik 

Arab dan tafsir seperti al-Kitāb karya Sibawaih (m. 796), Maʿānī al-Qurʾān karya al-Farrāʾ 

(m. 822), Maʿānī al-Qurʾān karya al-Zajjāj (m. 923), Iʿrāb al-Qurʾān karya al-Naḥḥās (m. 

950), Mukhtaṣar fī Shawādh al-Qurʾān karya Ibn Khālawaih (m. 981), al-Muḥtasab fī 

Shawādh fī Sharḥ Shawādh al-Qirāʿāt karya ibn Jinnī (m. 1002), al-Taisīr fi al-Qirāʾāt al-

Sabʿ karya al-Dānī (m. 1055), dan al-Baḥr al-Muḥīṭ karya Abū Ḥayyān (m. 1255). Memang 

tidak ada informasi yang jelas bagaimana varian bacaan Alquran didulang dari literatur-

literatur di atas, namun penggunaan fasilitas mencari dari perpustakaan elektronik 

seperti Maktaba al-Shāmila sangat membantu menarik data dari berbagai literatur di atas 

hanya dengan memanfaatkan pencarian kata kunci sederhana. 
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Dalam kodifikasi qiraat, CC tidak hanya terpaku pada kategorisasi sarjana Muslim tentang 

qiraat yang benar dan diterima (ṣaḥīḥa) dan qiraat yang tidak diterima (shādha). CC 

menghadirkan sebanyak mungkin varian bacaan sebagaimana terekam pada literatur di 

atas, bahkan oleh sumber anonim sekalipun.  

Bacaan standar al-Fatihah (1):2, misalnya, adalah al-ḥamdu li-llāhi rabbi l-ʿālamīna. CC 

mengidenfikasi bacaan al-ḥamda dari sumber anonim (al-Kitāb Sibawaih), Ruʾba bin al-

ʿAjjāj, Sufyān bin ʿUyaina, dan Hārūn al-ʿAtakī (al-Iʿrāb al-Naḥḥās; al-Mukhtaṣar ibn 

Khālawaih; al-Baḥr al-Muḥīṭ Abū Ḥayyān). Bacaan lain adalah al-ḥamdi yang dikaitkan 

dengan sumber Arab nomaden (al-Maʿānī al-Farrāʾ) atau sumber anonim (al-Maʿānī al-

Akhfash al-Ausaṭ; al-Maʿānī al-Zajjāj) atau bacaan suku Tamim, al-Ḥasan al-Baṣrī, Zaid bin 

ʿAlī, dan Ibrāhīm bin Abī ʿ Ublā (al-Iʿrāb al-Naḥḥās; al-Khamsīn al-Aḥwazī; al-Baḥr al-Muḥīṭ 

Abū Ḥayyān). Dalam konteks penelitian humaniora digital, data-data di atas dapat diolah 

untuk melihat, misalnya, bacaan mana yang paling popular dalam konteks geografis dan 

periode tertentu, dan tentu saja melacak jaringan intelektual yang turut mempopulerkan 

varian bacaan tertentu. 

Teks di Lingkungan Alquran (Umwelttexte) 

Dengan penekanan pada teks di lingkungan Alquran, peneliti CC berpandangan bahwa 

Alquran tidak muncul dalam konteks kesejarahan yang kosong— dan dengan demikian 

berbeda dengan posisi teologis sarjana Muslim yang menekankan asal-usul metafisik 

Alquran yang cenderung menafikan relasi historis dengan teks dan masyarakat sekitar. 

CC memanfaatkan kajian-kajian kitab suci dan inskripsi yang telah ada yang diasumsikan 

berkaitan dengan Alquran baik secara sosial, kultural, dan kebahasaan untuk 

menjelaskan konsep atau kosakata sentral dari setiap ayat Alquran. CC menghadirkan 

redaksi dan tulisan asli dari umwelttexte tersebut yang disandingkan dengan 

terjemahnya, dan dilengkapi dengan foto dari inskripsi ataupun halaman manuskrip dari 

teks tersebut. CC juga melengkapi sumber dari transliterasi dan foto inskripsi yang 

diunggah.  

Surat al-Fatihah, misalnya, digambarkan oleh CC mempunyai keterkaitan dengan teks-

teks keagamaan sebelumnya. Ayat ke-1 dikaitkan dengan inskripsi raja Himyar, Abrahah 

dari abad ke-6 M karena sama-sama menyebut raḥmānān sebagai padanan al-raḥmān. 

Ayat ke-2 dikaitkan dengan Kitab Henokh Ethiopia: Kitab Para Penjaga 1:3-5 yang 

menyebut “Tuhan seluruh alam” (Gott der Welt) sebagai padanan rabbi l-ʿālamīn. Ayat ke-

https://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/2#leser_262
https://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/2#leser_262
https://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/2#leser_98
https://corpuscoranicum.de/lesarten/index/sure/1/vers/2#leser_108
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4 dikaitkan dengan Kitab Henokh Ethiopia: Kitab Penglihatan dalam Mimpi 83:11 yang 

menyebut penguasa pengadilan (Herr des Gerichts) sebagai padanan maliki yaumi d-dīn. 

Ayat ke-5 dikaitkan dengan Mattius 6:9-13 yang menyebut doa komunal kepada Tuhan. 

Ayat ke-6 dikaitkan dengan Ephrem dari Syam (306–373): Doa untuk Ephrem Syam yang 

menyebut jalan yang benar sebagai padanan dari al-ṣirāṭ al-mustaqīm. Sementara itu, 

ayat ke-7 dikaitkan dengan Mattius 6:9-13 yang menyebut doa agar dijauhkan dari 

cobaan dan kejahatan. 

Tafsir 

CC menampilkan tafsir dari ayat-ayat Alquran dengan cara yang berbeda dengan tafsir 

yang ditulis oleh kebanyakan sarjana Muslim. Selain teks Alquran dan terjemahnya, CC 

memulai ulasan tafsir ayat dengan kritik sastra, kritik teks, dan komposisi surat dengan 

menyertakan literatur yang dirujuk —umumnya literatur yang ditulis oleh sarjana barat 

modern.  

Dalam ulasan kritik sastra surat al-Fatihah, CC menyorot fakta bahwa al-Fatihah (1) 

muncul di dalam Mushaf Usmani dan mushaf-mushaf setelahnya, namun tidak ditemukan 

di mushaf yang lebih tua, Mushaf Ibnu Masud. Mushaf Ibnu Masud juga tidak 

menyantumkan surat al-Falaq (113) dan al-Nas (114) yang sering disebut sebagai al-

muʿawwiḏatān karena dipercaya Muslim sebagai bacaan untuk menangkal kekuatan 

jahat. CC melihat absennya al-Fatihah —yang menjadi bagian penting dalam ritual salat— 

dari Mushaf Ibnu Masud berfungsi sebagai pendahuluan yang tidak menjadi bagian dari 

teks, namun hanya membuka saja. Mushaf Usmani yang memasukkan al-Fatihah menjadi 

bagian Alquran juga tidak lepas dari perdebatan seputar apakah basmalah menjadi 

bagian dari al-Fatihah atau bukan. Basmalah yang dimasukkan ke dalam al-Fatihah sering 

dipahami sebagai upaya untuk melengkapi angka 7 yang sangat dipuji (sabʿ al-mathānī). 

Sementara itu, penduduk Madinah, Basrah dan Syam tidak memasukkan basmalah 

sebagai bagian al-Fatihah dan untuk melengkapi angka tujuh mereka membagi ayat ke-7 

menjadi dua ayat dengan potongan ʾalaihim.  

CC memperhatikan perbedaan bacaan kata m-l-k yang dibaca malik (raja) atau mālik 

(pemilik) pada ayat ke-4. Dari tujuh imam qira’at, hanya ʿĀṣim dan al-Kisāʾī yang 

membaca mālik, sementara yang lain membaca malik. Manuskrip Alquran tertua yang ada 

menulis m-l-k tanpa ada alif setelah mīm. Pada masa itu, kata tersebut dapat dibaca malik 

(raja) atau mālik tanpa pembeda seperti standar penulisan Arab modern. CC melihat 
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bacaan malik (raja) lebih didukung oleh teks-teks liturgi dari konteks Alquran dan potret 

umum ikonografik dan tekstual dari raja bertahta yang menghakimi orang-orang di hari 

kiamat dari periode kuno akhir. 

Penafsiran oleh CC dilakukan pada tiap-tiap ayat secara sepintas (kursoricher 

Kommentar), namun kaya dengan perspektif komparatif. Tentu kita tidak dapat 

mengharapkan penafsiran ini merefleksikan kecenderungan teologis Islam tertentu. CC 

melengkapi tafsirnya dengan anlisis terhadap konteks kronologis dari surat yang 

ditafsirkan dan terhadap konten dan struktur surat dalam perspektif komparatif 

terhadap “teks-teks dari lingkungan” Alquran. Lagi-lagi kekuatan analisis komparatif 

menjadi ciri khas dari proyek CC ini.  

CC melihat basmalah sebagai ayat dan formula doa dengan 3 bagiannya merefleksikan 

tren formula doa pada masa itu. Tiga bagian basmalah merefleksikan rumus Trinitas 

"Dengan nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus" yang pada masa itu dipakai dalam 

konteks liturgi Kristen. Tren formula ini juga dapat dilihat dari inskripsi dari Ma’rib, yang 

ditulis oleh Abrahah yang menganggap dirinya sebagai raja Kristen: "dengan kekuatan 

dan bantuan dan belas kasihan Raḥmānān dan yang diurapinya dan roh suci" (TUK, no. 

1259). Mendasarkan teori kronolgi Noeldeke, CC melihat nama Tuhan al-Raḥmān (Q 17, 

Q 19, Q 20, 21, Q 25, Q 36, Q 43, Q 67, Q 68) mulai muncul pada periode Makkah tengah 

menggantikan ar-rabb/rabbuka yang sebelumnya umum dipakai di dalam Alquran. Al-

Raḥmān (ha-raḥaman dalam bahasa Ibrani) juga ditemukan di dalam teks-teks liturgi dan 

epigrafi Yahudi. CC juga menyebutkan bukti tertua untuk nama Raḥmān dalam bahasa 

Aram yang ditemukan dalam sebuah patung dari Tell Fakheriye, tertanggal abad ke-9 SM. 

Sementara itu, al-Raḥīm, yang secara etimologis dan semantic terkait erat dengan al-

Raḥmān, tampaknya “menerjemahkan” nama tersebut lagi ke dalam bahasa Arab yang 

lebih umum. 

CC menyorot pengaitan pujian (doksologi) al-ḥamdu li-llāh —yang telah umum dipakai 

pada periode Makkah awal— dengan epitet rabb al-ʿālamīn yang menegaskan kuasa 

Tuhan atas manusia. Epitet rabb al-ʿālamīn berkorespondensi dengan istilah Ibrani 

ribbon ʿolam (penguasa seluruh dunia) yang dikenal dalam liturgi Yahudi, yang 

mempunyai konotasi eskatologis, karena ʿolam mencakup dunia dan akhirat. Epitet 

tersebut juga memiliki ekuivalen di dalam tradisi Suryani, māryā d-ʿālmā (penguasa 

seluruh dunia), namun ia tidak memiliki konotasi eskatologis. Meski, rabb al-ʿālamīn 
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banyak dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan atas manusia di dalam surat al-Fatihah, 

namun ayat ke-4 mengindikasikan cakupan eskatologis (raja atau pemilik hari 

pembalasan). Sebagaimana disebut di atas, CC melihat bahwa preferensi bacaan malik 

atas mālik mempunyai latar historis gagasan tentang Tuhan yang bertahta pada hari 

penghakiman.  

Ayat ke-5 merefleksikan formula doa komunitas agama. CC melihat formula ini 

mempunyai kemiripan doa dalam liturgi lain seperti doa dalam liturgi Chrysostom, 

Uskup Agung Konstantinopel abad ke-5 M: “Hanya kepadamu kami mensucikan, hanya 

kepadamu kami meminta berkah, hanya kepadamu kami bersyukur, wahai Tuhan kami 

darimu kami meminta, wahai Tuhan kami”. CC mengaitkan istilah “jalan yang lurus” pada 

ayat ke-6 dengan resonansi yang sama di dalam Mazmur 27:11, “Tuntunlah diriku pada 

jalan yang lurus”, dan ṣirāṭ sendiri dipandang sebagai kata serapan dari kata Latin strata 

(jalan yang rata/lurus).  

Penafsiran CC terhadap ayat ke-7 menarik untuk dicermati karena menunjukkan 

persistensi dalam berpijak pada teori kronologi (alam teori kronologi Noeldeke al-

Fatihah masuk dalam kategori periode Makkah Awal). Di dalam ayat ini, tidak ada 

informasi definitif siapa orang-orang yang diberi nikmat Tuhan (allaḏīna ʾanʿamta 

ʿalaihim). CC menunjuk bagaimana Kristen menjadi fokus di dalam kisah-kisah surat 

periode Makkah Tengah. Kristen digambarkan secara positif yang keberadaannya 

diasosiasikan dengan rahmat Tuhan. Atas dasar ini, CC mengaitkan makna orang-orang 

yang diberi nikmat dengan orang-orang Kristen sebagaimana digambarkan pada surat-

surat Makkah Tengah dan tentu saja pengikut pertama Nabi Muhammad. Orang-orang 

yang dimurkai (al-maghḍub ʿalaihim) mungkin saja dikaitkan dengan Yahudi karena 

Yahudi banyak digambarkan secara negatif di dalam Alquran di periode Madinah. Namun, 

penafsiran ini tentu saja menjadi penafsiran yang anakronistik karena al-Fatihah turun 

jauh sebelum periode Madinah. Sementara itu, orang-orang yang tersesat (al-ḍāllīn) 

dalam penafsiran CC menunjuk pada orang-orang pagan Makkah. 
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JEJARING ISLAM NUSANTARA: SEBUAH ANALISIS DIGITAL 

HUMANITIES 
 

Islam Nusantara menjadi slogan penting dalam pengarusutamaan Islam moderat di 

Indonesia. Konsep Islam Nusantara dipopulerkan oleh Nahdlatul Ulama menjelang 

kongres nasional di tahun 2015 dan konsep ini banyak memperoleh dukungan sekaligus 

tentanga. Pada bagian ini, bagaimana Islam Nusantara didiskusikan secara digital dan 

melibatkan aktor dan jejaring terlibat dalam perdebatan mengenai Islam Nusantara.  

Data Grabbing Islam Nusantara 

Dalam menggali data Open-source mengenai Islam Nusantara, batasan yang diterapkan 

antara lain: 

1. Menggunakan keywords: “Islam Nusantara” dalam Search Engine Google. 

Seluruh link yang ditampilkan oleh Google kemudian diambil dan disimpan. 

2. Timeline data yang diambil dari Google yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 

2022 

3. Data yang diambil antara lain data berita online, dan jurnal ilmiah 

Dengan ketiga Batasan di atas, maka diperoleh 63 data-data open-source, antara lain 

sebagai berikut: 

No Nama Dokumen Open-Source Coded 

Segments 

1 Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara 22 

2 Bedah Buku Jejak Peradaban Islam Nusantara, Inspirasi Dakwah 

Khas Indonesia 

15 

3 Berpulangnya Ulama Penggagas Islam Nusantara 29 

4 Bicara Islam Nusantara, Habib Luthfi Contohkan Dakwah Sunan 

Kudus 

16 

5 Dibully Warganet, Gus Miftah. Kenapa Islam Nusantara Selalu 

Diserang 

11 
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6 Guru Besar IAIN Ini Sebut Tak Masalah Islam Nusantara Ditolak 15 

7 Gus Ghofur. Islam Nusantara Lahir Dari Tanah Melayu 26 

8 Gus Yahya Singgung Kedekatan Nama IKN, Ketua PBNU. 

Nusantara Itu NU, Santri, Pemerintah, dan Rakyat 

30 

9 Gus Yahya. Umat Islam Nusantara Punya Rujukan Otentik 12 

10 Hari Ini, PBNU Pamerkan Manuskrip Para Ulama Nusantara di 

Dome 

15 

11 Heboh Islam Nusantara 32 

12 Apa Benar Islam Nusantara itu Aliran Sesat 12 

13 lslam Nusantara antara Lokalitas dan Universalitas Budaya 13 

14 Islam Arab dan Islam Nusantara 13 

15 Islam Modern Muhammadiyah dan Islam Nusantara NU Dinilai 

Seirama 

15 

16 Islam Nusantara (Raden Intan) 13 

17 Islam Nusantara dan Akulturasi Agama-Budaya  7 

18 Islam Nusantara dan Indonesia Berkemajuan 27 

19 Islam Nusantara Islam Ibu Kota 29 

20 Islam Nusantara Merambah Timur Tengah  14 

21 Islam Nusantara Solusi NU Hadapi Tantangan Masa Depan  21 

22 Islam Nusantara tidak memusuhi dan memberangus budaya 26 

23 Islam Nusantara, produk lama yang masih relevan pada zaman 

Internet 

7 

24 Islam Nusantara. A soft power diplomacy 12 

25 Islam Nusantara 18 

26 Kata Alissa Wahid tentang Penolakan MUI Sumbar pada Islam 

Nusantara 

14 
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27 Ketika Korea Selatan Diperkenalkan dengan Islam Nusantara 

 

12 

28 Ketum PBNU. Islam Nusantara Bukan Mazhab, Tapi Melebur 

dengan Budaya 

15 

29 Klaim PKS soal Zionis Nusantara dan Islam Nusantara Tak Sama  20 

30 Ma'ruf Amin Sebut Banyak yang Salah Tafsir soal Islam Nusantara 10 

31 Ma'ruf Amin. Islam Nusantara Bagian dari RI, MUI Tak Boleh 

Mencela 

23 

32 Ma'ruf Amin. Islamnya MUI Itu Islam Nusantara, Islam 

Berkemajua 

19 

33 Mahfud MD Jawab Pertanyaan Netizen tentang Islam Nusantara. 

Tak Harus Selalu Kenakan Pakaian Arab atau Merokok 

15 

34 Mau Sosialisasi Islam Nusantara di Balkan, Dubes RI Rumania 

Lapor Wapres 

7 

35 Menteri Agama Jelaskan Pro Kontra Islam Nusantara 11 

36 Menteri Agama. Negara Punya Kepentingan Soal Islam Nusantara 11 

37 MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumbar Tolak Islam 

Nusantara  

19 

38 MUI Sumatera Barat Tolak Islam Nusantara 19 

39 MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat  27 

40 MUI Sumbar. Islam Nusantara Tidak Dibutuhkan di Ranah Minang  14 

41 MUI. Islam Nusantara Hanya Istilah, Tidak Perlu Dibesar-besarkan 10 

42 Museum Hasyim Asy'ari di Jombang Gambarkan Sejarah Islam 

Nusant 

15 

43 PBNU Sebut Islam Nusantara Bukan Agama Baru  22 

44 PBNU. Islam Nusantara Bersumber dari Al-Quran 15 

45 Pengertian Islam Nusantara Menurut Para Tokoh 6 
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46 PKB Serang Hidayat Nur Wahid soal Zionis Nusantara 15 

47 PKS Ungkap Siapa Zionis Nusantara yang Dimaksud Hidayat Nur 

Wahid 

17 

48 Polemik di balik istiIah Islam Nusantara 28 

49 Polemik Islam Nusantara Capai MUI 25 

50 Polemik Islam Nusantara, Buya Anwar. Perbedaan pendapat 

Jangan Berujung Pertikaian 

7 

51 Poskolonialitas Islam Nusantara 15 

52 Ramai di Media Sosial, Ini Penjelasan PBNU Tentang Islam 

Nusantara 

15 

53 Ramai Pro Kontra Islam Nusantara di Twitterland  14 

54 Redefinisi Islam Nusantara 11 

55 Resmikan Titik Nol Peradaban Islam Nusantara, Presiden Jokowi. 

Jangan Campuradukkan Politik dan Agama 

12 

56 Robikin Emhas. Islam Nusantara bukan agama baru 12 

57 Said Aqil Sebut Munas PBNU Akan Perkuat Definisi Islam 

Nusantara 

9 

58 Said Aqil. Islam Nusantara Bukan Mazhab, Aliran atau Sekte  17 

59 Said Aqil. Peci dan Sarung Simbol Islam Nusantara 15 

60 Sanjung Busana Jokowi di Muktamar NU, Said Aqil. Simbol Islam 

Nusantara 

8 

61 Syiarkan Islam Nusantara, PBNU Terbitkan 16 Poin Deklarasi 

Nahdlatul Ulama 

12 

62 Tahun Depan, Museum Islam Nusantara Diharapkan Bisa 

Diresmikan 

16 

63 Tepuk Tangan Menggema saat Jokowi Sebut Islam Nusantara dan 

Berkemajuan 

22 
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 TOTAL SEGMENTS 1024 

 

Selain itu, diperoleh juga 20 data jurnal ilmiah yang membahas tentang Islam 

Nusantara. Antara lain sebagai berikut: 

No Judul Jurnal Ilmiah Coded 

Segments 

1 Catur Setiawan _Aktualisasi Nilai-nilai Islam Nusantara 335 

2 Gagasan Islam Nusantara Sebagai Kearifan Lokal Indonesia 132 

3 Islam Nusantara A Middle Way 68 

4 Islam Nusantara Dan Filsafat 147 

5 Islam Nusantara Di Tinjau Dari Aspek Politik Islam 73 

6 Islam Nusantara Menurut Gus Dur Kajian Pribumisasi Islam 99 

7 Islam Nusantara Relasi Islam Dan Budaya Lokal 96 

8 Islam Nusantara. Deskriptif Analisis 35 

9 Islam Nusantara. Pribumisasi Islam Ala NU 85 

10 Islam Nusantara. Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman 

Dan Pengamalan Islam 

113 

11 Islam Nusantara. Sebuah Argumentasi Beragama Dalam Bingkai 

Kultural 

70 

12 Perspektif Ekonomi Islam: Islam tanpa Kemiskinan 15 

13 Konsep Islam Nusantara 38 

14 Mengenal Sepintas Islam Nusantara 46 

15 Metodologi Islam Nusantara (Manual) 20 

16 Pendidikan Agamadalam Bingkai Islam Di Nusantara 34 

17 Pribumisasi Islam Nusantara Dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai 

Kearifan Lokal di Indonesia 

152 
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18 Rancang Bangun Islam Nusantara 81 

19 Relasi Islam Dan Budaya Dalam Islam Nusantara 162 

20 Wacana Islam Nusantara Dan Harian Kompas Dan Jawa Pos 169 

 TOTAL SEGMENTS 1970 

 

Seluruh 63 data Open-source dan 20 data jurnal tersebut kemudian diolah menggunakan 

aplikasi MAXQDA, yaitu sebuah aplikasi yang berkualifikasi CAQDAS (Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Software). MAXQDA berfungsi sebagai alat analisa Mixed 

Methods yang dapat melakukan kuantifikasi data-data atau informasi yang bersifat 

kualitatif. Berikut di bawah ini analisa Digital Humanities dari Islam Nusantara dengan 

menggunakan MAXQDA. 

Analisa Islam Nusantara dalam Perspektif Digital Humanities 

Islam Nusantara ramai menjadi perbincangan dan perdebatan publik saat Nahdlatul 

Ulama (NU) menjadikannya sebagai tema utama pada saat Muktamar ke-33 di Jombang, 

Jawa Timur. Muktamar dari tanggal 1-5 Agustus 2015 tersebut menjadikan Islam 

Nusantara sebagai ciri khas peradaban Islam di Nusantara yang telah berumur ratusan 

tahun.  

Pada Muktamar tersebut, Islam Nusantara disebut sebagai gabungan nilai-nilai tradisi 

lokal, budaya dan adat istiadat tanah air yang tidak berseberangan dengan akidah Islam 

sebagai nilai-nilai teologis. Karakter tersebut berusaha untuk menunjukkan karakteristik 

Islam di Indonesia yang damai, ramah, toleran, dan dapat bersinergi dengan kearifan 

lokal. 
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Timeline 

Media online nasional dan dunia akademis pun menyorot dan memberitakan Islam 

Nusantara. Berdasarkan analisa Mixed Methods, perhatian media dan perguruan tinggi 

mulai pada tahun 2015 sampai 2021 antara lain sebagai berikut:  

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perhatian media dan perguruan tinggi sangat 

besar pada tahun 2015. Namun perhatian tersebut semakin menurun dari tahun ke 

tahun. Dari analisa ini dapat dilihat bahwa Islam Nusantara sebagai karakter keislaman 

berhasil mendapat sorotan media dan menjadi bahan kajian ilmiah pada awal tahun 

diluncurkan, namun sorotan tersebut bisa dikatakan stabilitasnya tidak dijaga dengan 

baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun-tahun berikutnya, kajian Islam Nusantara 

semakin menurun, baik dari sorotan media, maupun sebagai objek kajian ilmiah di 

perguruan tinggi.  

Yang menarik adalah naiknya perhatian media pada tahun 2018, dan 2021 dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Jika melihat dari tren tujuh 

tahun terakhir, maka dapat diperkirakan bahwa sorotan media dan kajian imliah 

terhadap Islam Nusantara akan semakin meredup pada tahun 2022, kecuali NU sebagai 

identitas yang memperkenalkannya, secara konsisten terus menggaungkan sehingga 

media dan perguruan tinggi akan terus membahas dan mendiskusikannya. Selanjutnya 

adalah melihat provinsi mana saja yang paling berpengaruh dan menjadi rujukan paling 

tinggi pada tema Islam Nusantara dari data yang telah dianalisa. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Series1 29,01% 12,98% 10,69% 18,32% 9,92% 6,11% 9,16% 3,82%
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Provinsi 

 

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang paling 

sering menjadi rujukan, baik oleh media, maupun oleh jurnal ilmiah. Banyak media online 

yang berbasis di Jakarta yang mengangkat tema Islam Nusantara. Selain itu banyak juga 

acara-acara berskala nasional bertemakan Islam Nusantara yang diadakan di ibu kota, 

seperti Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) di masjid Istiqlal tanggal 14 Juni 

2015. Selain itu ada aktivitas-aktivitas akademis seperti seminar, bedah buku, Forum 

Group Discussion (FGD) yang membahas Islam Nusantara dan diadakan oleh beberapa 

perguruan tinggi di Jakarta seperti UIN Syarif Hidayatullah dan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Nahdlatul Ulama (STAINU). Bisa dinyatakan bahwa Jakarta menjadi provinsi 

dengan sorotan tertinggi tersebut lebih karena fungsinya sebagai ibu kota negara dan 

sebagai pusat kegiatan-kegiatan berskala nasional.  

Selanjutnya, provinsi kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa 

Timur mendapat sorotan yang tinggi karena adanya Muktamar NU ke-33 yang diadakan 

di Jombang dan menjadikan Islam Nusantara menjadi tema utama dalam acara yang 

diadakan lima tahun sekali tersebut. Muktamar juga memancing banyak kepala daerah 

yang juga merupakan kader NU dari provinsi tersebut untuk menyumbangkan karya 

tulis, antara lain sebagai berikut:  

No. Judul Artikel dan Edisi Penulis Jabatan 
Periode 

Jabatan 
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1. Islam Desa yang 

Mendunia (Jumat, 15 

Mei 2015) 

Irsyad Yusuf Bupati Pasuruan 2013-2018 

2. Back to Pesantren 

(Jumat, 22 Mei 

2015) 

Saiful Ilah Bupati Sidoarjo 2010-2015 

dan 2016-2021 

3. Jiwa Besar NU 

(Jumat, 5 Juni 

2015) 

Sambari 

Halim 

Bupati Gresik 2010-2015 

dan 2016-2021 

4. Memperluas Nilai 

Manfaat (Sabtu, 13 Juni 

2015) 

Amin Said 

Husni 

Bupati Bondowoso 2008-2013 

dan 2013-2018 

5. Makna Strategis Muktamar 

NU (Sabtu, 20 Juni 2015) 

Azwar Anas Bupati 

Banyuwangi 

2010-2015 

dan 2016-2021 

6. Saatnya Memperkuat

 Ekonomi Umat 

(Sabtu, 27 Juni 2015) 

Moch. Anton Wali kota Malang 2013-2018 

7. Memperluas Spektrum

 Nilai Kewalian 

(Sabtu, 4 Juli 2015) 

Fathul Huda Bupati Tuban 2011-2016 

dan 2016-2021 

8. Revolusi Mental ala 

NU (Sabtu, 11 Juli 

2015) 

Nyono 

Suharli 

Bupati Jombang 2013-2018 

 

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Muktamar NU ke-33 di Jombang merupakan 

ajang poltik dalam menarik perhatian publik karena entitas kekuasaan dan partai politik 

turut hadir meramaikan diskursus Islam Nusantara. Dengan demikian, Islam Nusantara 

tidak hanya dipahami sebagai gagasan Muktamar semata, namun juga sebagai ajang 
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menampung kepentingan politik para pemimpin daerah, sehingga menarik perhatian 

media dan akademisi di Jawa Timur.   

Tingginya perhatian masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Timur terhadap Muktamar 

dan Islam Nusantara yang diusungnya, menjadikan tahun 2015 sebagai tahun dengan 

sorotan media dan akademisi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Namun gaung 

tersebut semakin lama semakin menurun seiring dengan beralihnya perhatian media dan 

civitas akademika. Selain karena Jawa Timur yang menjadi lokasi Muktamar dan basis 

utama NU, Jawa Barat juga meraih nilai yang sama. Dilihat dari persebaran analisis data 

mengenai Jawa Barat, Provinsi ini lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan di ruang 

ilmiah (seminar, diskusi, FGD dan lain sebagainya). Berdasarkan pantauan, hanya ada 

satu acara di Jawa Barat yang disorot terkait Islam Nusantara oleh media, yaitu acara 

Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) oleh Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah di 

pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, kota Banjar, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh 

Ketua Umum PBNU saat itu, KH Said Aqil Siroj tanggal 28 Februari 2019.  

Analisis selanjutnya adalah mengenai organisasi apa saja yang paling sering mengangkat 

tema Islam Nusantara sejak dari tahun 2015 sampai awal tahun 2022. 

Organisasi 

 

Berdasarkan data open-source media online dan kajian ilmiah dalam tujuh tahun 

terakhir, dapat dilihat dari grafik di atas bahwa NU paling dominan mengangkat tema 

Islam Nusantara, baik melalui media online, maupun dalam pembahasan kajian ilmiah. 

Islam Nusantara menjadi tema utama dalam Muktamar ke-33 di Jombang Jawa Timur. 
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Tema tersebut mematik berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak. Tanggapan 

tersebut ada yang bernada menerima dan mendukung, namun tidak sedikit juga pihak 

yang menerima konsep Islam Nusantara. 

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia menempati urutan 

kedua dalam mengangkat tema Islam Nusantara. Salah satu tokoh cendikia 

Muhammadiyah yang sangat dihormati, Prof, Dr Azyumardi Azra merupakan salah satu 

figur yang dinilai menguatkan gagasan Islam Nusantara. Dengan latar belakangnya yang 

Islam Modernis dan Muhammadiyah, Azyumardi Azra cukup aktif melahirkan pendapat 

mengenai Islam Nusantara ditinjau dari sisi sosial dan budaya. Dengan hadirnya 

Azyumardi Azra sebagai representasi Muhammadiyah, maka bisa ditegaskan bahwa 

Muhammadiyah sejalan dengan gagasan Islam Nusantara. Hal ini sesuai dengan cuplikan 

tulisan Azyumardi Azra yang dimuat di Kolom Opini Kompas edisi 3 Agustus 2015 

 “Validitas Islam Nusantara tidak hanya secara geografis-kultural. Keabsahannya 
juga pada ortodoksi Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy’ariyah, fikih 
Syafi’i, dan tasawuf Al- Ghazali. Kepaduan ketiga unsur ortodoksi ini membuat 
Islam Nusantara jadi wasathiyah; teologi Asy’ariyah menekankan sikap moderasi 
antara wahyu dan akal, fikih Syafi’i bergandengan dengan tasawuf amali/akhlaqi 
membuat ekspresi Islam jadi inklusif dan toleran.” (harian kompas 2015, p. 6). 

 

Meskipun Muhammadiyah memiliki gagasan Islam Berkemajuan yang dilahirkan dalam 

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammadiyah menilai 

bahwa Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan bagaikan dua sisi yang berbeda dari mata 

uang yang sama. Kedua gagasan tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda namun 

tujuannya sama. Muhammdiyah untuk kemajuan, sementara NU untuk kemaslahatan 

umat.   

Organisasi selanjutnya adalah MUI Sumatera Barat. Entitas MUI dengan MUI Sumatera 

Barat sengaja dipisahkan karena adanya perbedaan pandangan yang sangat kuat dalam 

menerima Islam Nusantara. MUI sangat menerima gagasan Islam Nusantara, namun MUI 

Sumbar justru sebaliknya, sangat menentang keberadaan Islam Nusantara terutama 

untuk di ranah Minang. Penolakan ini sangat kuat sehingga menarik perhatian media 

online nasional, dan oleh karena itu Islam Nusantara semakin menjadi sorotan pada 

tahun awal-awal diperkenalkannya.  
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Dikomandoi oleh Buya Gusrizal Gazahar, MUI Sumbar menilai Islam Nusantara adalah 

tumpangan bagi kaum sekuler, liberal dan pluralis, Islam Nusantara bukan lagi perkara 

furu’ yang bisa didiamkan begitu saja. Menurut MUI Sumbar, Islam itu sendiri sudah 

sempurna, jadi dengan menambahkan Nusantara, berarti mengurangi makna Islam itu 

sendiri. Bisa dinyatakan bahwa penolakan MUI Sumbar ini sangat keras, karena MUI 

Pusat dan KH Ma’ruf Amin harus menegur MUI Sumbar.  

Penolakan tersebut direkam jelas oleh beberapa media online nasional, namun tidak ada 

jurnal ilmiah yang menganalisa inti dari penolakan tersebut. Bisa dinyatakan bahwa 

penolakan ini tidak dilanjutkan dalam ranah-ranah ilmiah seperti dikaji dalam jurnal 

akademis. MUI Sumbar lebih mengedepankan penolakan mereka melalui media online, 

sosial media, dan kotbah agama.  

Penolakan MUI Sumbar mendapatkan dukungan besar di Sumatera Barat. Penolakan 

sangat terasa di tahun 2015 – 2018, namun tetap terus digaungkan sampai tahun 2021. 

Penolakan MUI Sumbar tersebut semakin diperkuat dengan penolakan Ulama Se-Sumbar 

dalam rapat Koordinasi Daerah pada tanggal 21 Juli 2018. MUI Sumbar juga mendapat 

dukungan dari Asosiasi Perantau Minang Sedunia pada tanggal 1 Agustus 2018 yang 

menyatakan bahwa Islam bagi mereka hanyalah Islam, tidak ada Islam Nusantara.  

Tingginya perhatian media online terhadap MUI Sumbar, bahkan mampu mengalahkan 

MUI Pusat terkait atensi media. Narasi yang disampaikan oleh MUI Pusat terkait 

penolakan tersebut dinilai tidak begitu kuat, oleh karena itulah media lebih menyorot 

MUI Sumbar dan Buya Gusrizal Gazahar.   

Organisasi keempat yang mendapat sorotan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI 

menjadi sorotan media dan jurnal ilmiah karena penolakannya yang tegas terhadap 

konsep Islam Nusantara. HTI menganggap tema Muktamar NU ke-33 tersebut adalah 

suatu bentuk sinkretisme yang merusak kesempurnaan dan ketunggalan Islam, serta 

dianggap merusak persatuan umat Islam. Menurut mereka, Islam itu hanya satu tanpa 

embel-embel Nusantara, karena Islam Nusantara seolah-olah mencerminkan bahwa 

Islam itu adalah ajaran yang tidak sempurna dan tidak universal, makanya perlu adanya 

konsep IslamNusantara. Pada bagian selanjutnya, akan dianalisa tokoh/aktor yang paling 

disorot oleh media dan jurnal ilmiah yang terkait dengan Islam Nusantara.  



51 
 

Aktor  

Aktor Persentase 

KH Said Aqil Siradj 17.03% 

Gusdur 13.19% 

Presiden Joko Widodo 9.34% 

Buya Gusrizal Gazahar (Ketua MUI 

Sumbar) 

4.95% 

Azyumardi Azra 4.95% 

KH Afifuddin Muhajir (Katib Syuriah 

PBNU) 

4.95% 

Habib Muhammad Luthfi 3.85% 

KH Ma'ruf Amin 3.30% 

Sunan Kudus 2.75% 

Gus Yahya 2.75% 

Lukman Hakim Saifuddin (Mantan Menteri 

Agama) 

2.20% 

Agus Sunyoto (Sejarawan) 2.20% 

Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Ketua Umum 

MUI Pusat) 

2.20% 

KH Hasyim Ashari 1.65% 

KH Wahid Hasyim 1.65% 

Jusuf Kalla 1.65% 

Mardani Ali Sera 1.65% 

Oman Fathurrahman (Guru Besar Filologi 

UIN Jakarta) 

1.65% 

Hidayat Nur Wahid 1.65% 
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KH Salahuddin Wahid 1.10% 

Asrorun Niam (Sekretaris Komisi Fatwa 

MUI) 

1.10% 

KH Ahmad Dahlan 1.10% 

Prof DR Azhar Ibrahim Alwee (University 

of Singapore) 

1.10% 

Gus Miftah 1.10% 

Robikin Emhas 1.10% 

Abdul Karim (Penulis buku Islam 

Nusantara) 

1.10% 

KH Maimoen Zubair 0.55% 

Prof Zainal Abidin (Rektor IAIN Palu) 0.55% 

Mahfud MD 0.55% 

Alissa wahid 0.55% 

KH Miftachul Ahyar 0.55% 

KH Syamsul Hadi (Ketua PCNU Penajam) 0.55% 

Mardani Maming 0.55% 

KH Imam Ghozali Said 0.55% 

Dr Winarto Eka Wahyudi 0.55% 

KH Ahmad Muhibbin Zuhi (Ketua NU 

Surabaya) 

0.55% 

Saifullah Yusuf 0.55% 

Zaki Mubarok 0.55% 

KH Mustafa Mas'ud (Pakar Tasawuf) 0.55% 

Ismail Yusanto (Jubir HTI) 0.55% 

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 0.55% 
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KH Abdul Ghofur 0.55% 

 

Dari olahan data MAXQDA, diperoleh 42 tokoh/aktor yang menjadi sorotan media online 

dan menjadi rujukan dalam jurnal akademis. Tokoh utama dibalik gagasan Islam 

Nusantara adalah KH Said Aqil Siradj. Menjadi tema utama dalam Muktamar ke-33 di 

Jombang, Jawa Timur, Islam Nusantara tetap terus digaungkan oleh NU, terutama oleh 

ketua umumnya, KH Said. Dalam persebaran media dan jurnal, KH Said mendapat porsi 

sorotan yang nyaris seimbang antara media nasional dan jurnal akademis. 

Dalam buah pemikirannya KH Said bersama dengan NU menawarkan wawasan dan 

pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islamyang layak 

diteladani, bahwa agama menyumbang kepada peradaban dan menghargai budaya yang 

telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Berdasarkan olahan data di 

atas, dapat dinyatakan bahwa KH Said menggunakan fungsinya sebagai Ketua Umum 

PBNU dengan sangat baik dalam mempromosikan Islam Nusantara. Kanal-kanal 

“promosi” seperti di media online, maupun di ruang-ruang akademis sangat digunakan 

dengan baik. Buah pemikiran KH Said banyak menjadi rujukan di berbagai jurnal ilmiah, 

aktif terlibat dalam berbagai seminar dan forum diskusi. 

Yang menarik adalah KH Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal dengan Gusdur 

menempati posisi kedua sebagai figur yang paling disorot terkait dengan Islam 

Nusantara. Meskipun telah wafat di tahun 2009, Gusdur masih memiliki pengaruh sangat 

kuat dalam gagasan Islam Nusantara. Sebagai tokoh NU karismatik, Gusdur 

memperkenalkan konsep Pribumisasi Islam, dimana Islam sebagai agama universal 

harus dibumikan ke dalam budaya lokal, agar muslim Indonesia bisa beragama sesuai 

dengan budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan kalimat yang pernah dilontarkan Gusdur 

yaitu, “Kita ambil nilai Islamnya, kita saring budaya Arabnya”.  

Buah pikiran Gusdur tersebut menjadi inspirasi bagi para intelektual NU dalam 

melahirkan konsep Islam Nusantara, yaitu wujud penerapan Islam yang akomodatif 

terhadap budaya lokal. Pemahaman Islam Nusantara ini tetap menjaga koridor 

keislamannya sekaligus juga mampu menerapkan kemaslahatan bagi umat. Bahwa Islam 

dan budaya dapat saling bersinergi. Budaya membutuhkan Islam agar eksistensinya 
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sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan Islam membutuhkan budaya karena budaya 

adalah ladang penerapan nilai-nilai Keislaman.  

Dilihat dari persebaran olahan data mengenai pemikiran Gusdur terkait Islam Nusantara, 

mayoritas diserap oleh jurnal-jurnal ilmiah, dan hanya sedikit yang dikutip oleh media. 

Hal ini membuktikan bahwa Gusdur lebih banyak berperan dalam menginspirasi para 

intelektual dalam melakukan kajian ilmiah mengenai Islam Nusantara. Meskipun telah 

wafat enam tahun dari Muktamar NU ke-33, Gusdur tetap memberikan pembelajaran dan 

inspirasi agar terus menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin sebagai nilai universal 

dan tetap mengadopsi kearifan lokal. 

Tokoh selanjutnya yang menarik perhatian media adalah Presiden Joko Widodo. Pasca 

Muktamar NU ke-33, Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada Islam Nusantara. 

Pada saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Majelis Ulama Indonesia 

tanggal 25 Agustus 2015, Presiden menyatakan: 

"Tema Munas ke-9 MUI, Islam Wasathiyah untuk Dunia yang Berkeadilan dan 
Berkeadaban, ibarat muara yang menjadi pertemuan banyak sungai besar yang 
tak pernah kering dan terus menghidupi Indonesia, yaitu Islam Nusantara dan 
Islam Berkemajuan," 
 

Islam Nusantara merupakan tema Muktamar NU ke-33, sedangkan Islam Berkemajuan 

adalah tema Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Dukungan RI-01 

ini sangat menarik perhatian media online sehinga nyaris seluruh olahan data mengenai 

Presiden terkait Islam Nusantara berasal dari media online. Sedikit sekali pernyataan 

Presiden yang menjadi rujukan dalam jurnal ilmiah. 

Tokoh keempat yang menjadi sorotan adalah Ketua MUI Sumatera Barat, buya Gusrizal 

Gazahar. Penolakannya yang keras terhadap gagasan Islam Nusantara memancing 

perhatian media online nasional. Penolakan ini juga menimbulkan polemik dengan MUI 

Pusat, dan KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI saat itu. Meskipun MUI Pusat tidak 

memberikan peringatan, namun MUI Pusat menegaskan untuk meluruskan persoalan 

tersebut. Dampak penolakan tersebut terus berlanjut. Buya Gusrizal Gazahar 

memutuskan untuk berhenti sebagai ASN dan dosen di IAIN Bukittinggi. Ia melihat ada 

gelagat adanya pemaksaan konsep Islam Nusantara di lingkup pemerintahan, terutama 

di instansi tempat ia bernaung. Meskipun telah mundur sebagai ASN dan dosen, buya 

Gusrizal tetap melanjutkan jabatannya sebagai ketua MUI Sumatera Barat.  
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Penolakan tersebut masih terus berlanjut sampai tahun 2021. Seluruh penolakan 

tersebut disiarkan melalui media online, dan tidak ada jurnal ilmiah yang menjadikannya 

sebagai rujukan. Salah satu penolakan keras yang dilakukan adalah memasang pamflet 

menolak Islam Nusantara pada saat shalat Idul Adha di Lapangan Kantin, Bukittinggi. 

Selain itu, penolakan tersebut juga “menyerang” KH Said Aqil Siradj yang menyatakan 

bahwa falsafah Minang Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah adalah Islam 

Nusantara. Buya Gusrizal menganggap pernyataan KH Said tersebut tidak ilmiah karena 

membicarakan sesuatu yang bukan bidangnya, yaitu adat Minangkabau. 

Tokoh kelima yang menjadi sorotan adalah Prof Dr Azyumardi Azra. Cendekiawan 

Muhammadiyah ini berkebalikan dengan Buya Gusrizal. Apabila pemikiran dan 

penolakan buya Gusrizal dituangkan semua melalui media, maka pemikiran Prof 

Azyumardi Azra justru menjadi rujukan bagi jurnal-jurnal akademis. Prof Azyumardi 

Azra memandang Islam Nusantara sebagai jalan tengah bagi Islam yang toleran, inklusif 

dan bisa hidup berdampingan dengan damai dengan budaya setempat. 

Media 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa media online nasional yang paling banyak 

memberitakan Islam Nusantara adalah Detik, Kompas, Tempo, NU.co.id, dan Suara. 

Pemberitaan ini paling banyak muncul pada tahun 2015. Pemberitaan sempat menurun 

di tahun 2016 dan 2017, namun kembali naik di tahun 2018 pada saat MUI Sumatera 

Barat dan ketua umumnya, buya Gusrizal Gazahar mendeklarasikan penolakan terhadap 

konsep Islam Nusantara. Keputusan tersebut dihasilkan melalui Rapat Koordinasi 
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Daerah MUI Sumbar yang diadakan di Padang tanggal 21 Juli 2018. Pemberitaan tersebut 

lebih banyak diangkat oleh Detik.com dan Tempo.co. 

Sentimen 

 

 

Dari analisa sentimen yang diangkat oleh media online terkait dengan Islam Nusantara, 

dapat dilihat bahwa 72% media bernada positif dalam memberitakannya selama tujuh 

tahun terakhir. Berita bernada negatif paling banyak muncul pada tahun 2018 di saat MUI 

Sumatera Barat dibawah pimpinan buya Gusrizal Gazahar menolak gagasan Islam 

Nusantara. Berbagai macam argumentasi menolak Islam Nusantara digaungkan di media 

online, sosial media dan berbagai acara keagamaan di Sumatera Barat. Penolakan ini 

cukup berhasil menarik perhatian sehingga sorotan media terhadap Islam Nusantara 

meningkat signifikan jika dibanding dua tahun sebelumnya. Polemik ini tidak 

berkembang menjadi keributan, namun cukup gaduh, terutama antara MUI Pusat dengan 

MUI Sumatera Barat.  

Stigma negatif Islam Nusantara dinilai berkembang cukup liar, counter-narrative yang 

dilakukan oleh berbagai pihak seperti PBNU, MUI Pusat, dan akademisi dinilai belum 

cukup ampuh meredam stigma negatif tersebut. Ada yang menilai Islam Nusantara akan 

digunakan untuk menindas aliran lain dalam Islam di Indonesia. Ada pendapat yang 

menyatakan Islam Nusantara berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat 

karena dapat menyempitkan nilai Islam yang bersifat universal. Ada pendapat yang 

Positif
72%

Negatif
28%

SENTIMEN MEDIA
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menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk jawanisasi. Bahkan pada titik 

ekstrim, ada pendapat yang menyatakan Islam Nusantara salah satu bentuk permutadan. 

Pemahaman yang tidak selaras ini dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan ke 

depannya. Dialog konstruktif antar pihak yang berbeda pendapat perlu dilakukan agar 

dapat meminimalisir kegaduhan. 

Suara sumbang terhadap Islam Nusantara bukan hanya berasal dari MUI Sumatera Barat, 

namun juga dari kalangan NU sendiri. Beberapa warga NU yang tergabung dalam “NU 

Garis Lurus” menolak secara jelas konsep Islam Nusantara. Bahkan ada tuduhan yang 

menganggap Islam Nusantara adalah gagasan yang terkontaminasi liberalisme, 

sektarianisme, dan sebuah gagasan yang dapat membahayakan perjalanan NU ke 

depannya. Masih ada beberapa organisasi seperti HTI dan FPI yang menolak konsep 

Islam Nusantara dengan alasan sebagai bentuk Islam Sinkretisme yang merusak 

kesempurnaan dan ketunggalan Islam dan dapat merusak persatuan umat Islam. 

Menurut mereka, Islam tidak perlu ditambahi embel-embel Nusantara. 

Jejaring Islam Nusantara 
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Dalam membedah Jejaring Islam Nusantara, perlu adanya pemahaman mengenai Social 

Network Analysis (SNA) sebagai pisau bedah dalam menganalisa jejaring hubungan antar 

aktor, organisasi atau konsep tertentu. Secara sederha SNA merupakan suatu gambaran 

interaksi atau hubungan yang terjadi antar aktor atau konsep. Berdasarkan konsep 

Modularity Class, yaitu kelompok atau cluster yang membentuk jejaring SNA Islam 

Nusantara di atas, dapat dilihat ada lima warna cluster yang berbeda. Cluster tersebut 

menandakan adanya hubungan yang tinggi. Walaupun hubungan tersebut dapat bernilai 

negatif maupun positif. Untuk itu, perlu adanya pembedahan berdasarkan cluster 

terlebih dahulu. 

 

Cluster Ungu (1) 

 

Cluster ungu merupakan cluster dengan hubungan antar nodes terbesar yang mencapai 

34,23% dari total hubungan. Node utama dalam cluster ini adalah Muhammadiyah dan 

yang kedua adalah KH Afifuddin Muhajir (Katib Syuriah PBNU), dan yang ketiga adalah 

Prof Dr Azyumadi Azra. Diskusi membangun antara NU dan Muhammdiyah memiliki 
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hubungan yang baik dalam membesarkan gagasan Islam Nusantara agar dapat lebih 

diterima dan meminimalisir adanya kesalahpahaman gagasan. 

 

Cluster Kuning (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster kuning merupakan kluster terbesar kedua yang memiliki hubungan antar nodes 

terbanyak, yaitu sebesar 25,23% dari total hubungan. Nodes terbesar di Kluster ini 

adalah node Positif, yang kedua adalah Presiden Joko Widodo dan yang ketiga adalah Gus 

Yahya. Hubungan antar aktor, terutama antara Presiden Joko Widodo dan Gus Yahya 

sebagai ketua Umum PBNU yang baru dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan konsep Islam Nusantara ke depannya.  
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Cluster Hijau (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster ketiga terbesar adalah kluster hijau yang memiliki 18,92% dari total hubungan. 

Nodes terbesar dari kluster ini adalah Indonesia, dan kemudian disusul oleh NU. Dari 

kluster ini dapat dianalisa bahwa NU mengenalkan konsep Islam Nusantara sebagai islam 

yang memiliki karakter keindonesiaan yang digagas dalam Muktamar NU ke-33 pada 

tahun 2015. 
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Cluster Merah (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluster merah adalah kluster keempat yang memiliki presentase hubungan sebesar 

11,71%. Node terbesar adalah 2018, diikuti oleh Sumatera Barat dan node Negatif. Dari 

hubungan ini dapat dilihat bahwa narasi negative atau narasi penolakan oleh MUI 

Sumatera Barat memuncak pada tahun 2018. Kemudian narasi tersebut lebih banyak 

diberitakan oleh Detik.com, dan berusaha diredam oleh KH Ma’ruf Amin selaku Ketua 

umum MUI pada saat itu dan Alissa Wahid yang memberikan penjelasan mengenai Islam 

Nusantara. Selain itu, Asrorum Niam selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI juga ikut 

terlibat dalam membangun counter-narrative dari penolakan Islam Nusantara oleh MUI 

Sumbar dan ketuanya, buya Gusrizal Gazahar.  
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Cluster Biru (5) 

 

Kluster biru merupakan kluster terkecil dengan presentase hubungan sebesar 9,91%. 

Node terbesar dari kluster ini adalah 2021, UIN/IAIN dan 2020. Berdasarkan data yang 

ada, jurnal ilmiah yag digrabbing secara online umumnya diproduksi pada tahun 2021 

dan 2020. Yang menarik adalah adanya PKS dan dua tokoh utamanya yaitu Hidayat Nur 

Wahid dan Mardani Ali Sera dalam kluster ini. Secara garis besar, PKS berusaha bersikap 

netral dalam menanggapi gagasan Islam Nusantara, namun netralitas tersebut sedikit 

terganggu akibat PKS mengeluarkan istilah Zionis Nusantara, istilah yang disinyalir 

untuk menyinggung konsep Islam Nusantara. Kemudian setelah adanya berbagai 

tanggapan, PKS meluruskan maksud dari istilah tersebut, yaitu Zionis Nusantara adalah 

sebutan untuk orang-orang Indonesia yang mendukung pendudukan Palestina oleh 

Israel. 

Epilog 

Konsep Islam Nusantara diperkenalkan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa 

Timur. Konsep tersebut memantik berbagai macam reaksi positif maupun negatif. 

Namun stabilitas sorotan media dan kajian akademis dinilai semakin menurun dari tahun 

ke tahun. Ironinya sorotan media kembali naik justru karena adanya reaksi negatif atau 

penolakan oleh beberapa pihak, terutama oleh MUI Sumatera Barat. Meilhat dari tren 

dari tujuh tahun terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara bisa semakin 

meredup apabila tidak ada intervensi atau perbaikan strategi “kampanye” oleh PBNU dan 

para warga NU yang memperkenalkan gagasan Islam Nusantara. 

Provinsi yang cukup keras menolak adalah Sumatera Barat dan Aceh. Berdasarkan 

pantauan media, penolakan tersebut secara stabil tetap diganungkan di berbagai kanal 

media sosial. Pendekatan persuasif berbasis dialog yang konstruktif antar pihak perlu 
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dibangun agar meredam berbagai macam narasi yang berkembang liar menjadi hoax 

yang dapat merusak hubungan baik dalam umat Islam di Indonesia.  

Meskipun Sumbar dan Aceh menolak konsep Islam Nusantara, organisasi Islam terbesar 

lainnya, Muhammadiyah dinilai sangat menerima konsep yang diangkat oleh NU 

tersebut. Muhammadiyah menilai bahwa Islam Nusantara sejalan dengan konsep Islam 

Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah dalam Muktamarnya yang ke-47 di 

Makassar tahun 2015 lalu. Kerjasama dan sinergi antar organisasi perlu semakin 

ditingkatkan agar dapat memperteguh kedua konsep tersebut demi Indonesia yang lebih 

baik. 

Kerjasama ini sangat dibutuhkan karena meskipun secara akademis, Muhammadiyah 

mendukung konsep Islam Nusantara, namun hanya ada satu tokoh cendikia 

Muhammadiyah yang muncul, yaitu Prof Dr Azyumardi Azra. Tokoh-tokoh 

Muhammadiyah lainnya dinilai masih minim kontribusi dalam mengedepankan gagasan 

Islam Nusantara.  

Engagement dengan berbagai media online nasional dan derah perlu ditingkatkan dalam 

mengedukasi publik mengenai Islam Nusantara. Sorotan media yang semakin menurun, 

dan hanya naik pada saat adanya penolakan tentu tidak akan baik bagi masyarakat ke 

depannya. Dualisme antara pro dan kontra semakin diperuncing di depan publik. Tentu 

hal ini dapat menjadi benih-benih pertikaian yang apabila tidak dimitigasi melalui kanal 

media, maka dapat merusak tatanan kehidupan beragama. 

Sampai tahun 2021, engagement kepada media dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari hanya ada 28% pemberitaan yang bernada negative mengenai Islam Nusantara. 

Namun angka tersebut belum menggambarkan kondisi real seutuhnya. Narasi negatif di 

Media lokal, dan sosial media berkembang cukup liar, bahkan hoax mengenai Islam 

Nusantara terus bergulir. Untuk itu perlu adanya mitigasi khusus di daerah dan di sosial 

media untuk memberikan edukasi publik mengenai Islam Nusantara yang sebenarnya. 
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SALAFISME DIGITAL DI INDONESIA: AKTIVISME POLITIK 

KAUM SALAFI DI RUANG DIGITAL 

 

Tulisan ini membahas aktivisme Salafi Indonesia di ruang digital atau bisa disebut 

Salafisme digital (digital Salafism). Dengan fokus pada ruang digital, tulisan ini 

memanfaatkan sumber-sumber utama yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari 

ruang online. Penulis tidak berasumsi bahwa sumber-sumber ini terpisah sama sekali 

dari sumber-sumber non-digital atau offline. Alih-alih, kedua sumber saling melengkapi. 

Pertanyaan seberapa jauh sumber-sumber online melahirkan pertanyaan dan jawaban 

baru dalam suatu penelitian tentang aktivisme Islam merupakan salah satu tantangan 

bagi bidang Digital Humanities dalam studi-studi Islam. Namun tujuan tulisan ini 

bukanlah untuk melahirkan pertanyaan maupun jawaban yang sama sekali baru. Alih-

alih, tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok Salafi yang 

mengklaim apolitis mendekati politik melalui aktivisme digital mereka.    

Tulisan ini mengikuti Wiktorowicz (2004: 2) yang mendefinisikan aktivisme Islam 

sebagai “mobilisasi kontensi untuk mendukung kepentingan Islam” (mobilization of 

contention to support Islamic causes”. Beragam kontensi muncul di bawah bendera Islam, 

bisa berupa gerakan dakwah, kelompok-kelompok teroris, tindakan kolektif yang 

berakar pada simbol-simbol dan identitas Islam, gerakan-gerakan politik yang berusaha 

mendirikan negara Islam dan kelompok-kelompok spriritual. Bisa dikatakan bahwa 

aktivisme Islam merupakan bagian dari politik Muslim yang oleh Dale Eickelman dan 

James Piscatori (1995: 5) didefinisikan sebagai “kompetisi dan kontes atas penafsiran 

simbol-simbol dan kontrol lembaga-lembaga, formal dan informal, yang memproduksi 

dan mendukungnya.” Asef Bayat (2005: 894) mengemukakan bahwa aktivisme Islam 

pada intinya adalah tentang keberagamaan Muslim yang bersifat luarbiasa (extra-

ordinary). Dikatakan luarbiasa, karena keberagamaan yang demikian tidak hanya sebatas 

ingin mengubah dirinya sendiri tetapi juga ingin mengubah orang lain agar sesuai dengan 

agama. Kajian Bayat terfokus pada aktivisme yang tercermin pada gerakan kesalihan 

yang aktif (active piety) yang membentuk Islamisme atau Islam politik. Dalam tulisan ini, 

saya memahami aktivisme politik Islam yang berlangsung di ranah digital.    

Kajian-kajian awal mengenai gerakan Salafi di Indonesia umumnya berlandaskan pada 

penggalian data melalui etnografi dan penelitian lapangan dan studi pustaka. Hal ini bisa 
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dilihat dari penelitian Noorhaidi Hasan (2006), Jajang Jahroni (2015), Din Wahid (2015) 

dan Chris Chaplin (2021). Meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa data-data online 

juga digunakan secara masif. Hal ini menegaskan bahwa gerakan Salafi memang sejak 

awal sudah akrab dengan dunia internet. Adapun kajian-kajian yang secara lebih khusus 

pada aktivisme online telah dilakukan oleh, misalnya, Birgit Bräuchler (2004), Merlyna 

Lim (2006), Asep Muhammad Iqbal (2017), dan Sunarwoto (2021). Dalam artikelnya, 

Bräuchler (2004) mengkaji radikalisme Islam yang secara online dilakukan oleh Laskar 

Jihad melalui website resminya. Dia menunjukkan bahwa radikalisme online berjalin erat 

dengan radikalisme offline.50 Merlyna Lim (2006) menulis disertasi tentang aktivisme 

online di Indonesia.51 Salah satu babnya, yakni bab enam, membahas secara khusus 

“Laskar Jihad Online”. Seperti Bräuchler, Lim menunjukkan peran penting internet dalam 

mendukung aksi jihad yang dilakukan oleh Laskar Jihad. Disertasi lain yang juga fokus 

pada aspek online dari gerakan Salafi ditulis oleh Asep Muhammad Iqbal (2017). Secara 

khusus, Iqbal meneliti bagaima mobilisasi sumber yang dilakukan oleh kaum Salafi dalam 

menjalankan gerakan mereka. Selain ketiga kajian ini, saya sendiri juga menulis satu 

artikel yang menelaah aspek online dari gerakan Salafi (Sunarwoto 2021). Saya menelaah 

bagaimana dua kelompok Salafi saling berkompetisi dalam meraih otoritas dan 

menegaskan kewargaan mereka. Dalam tulisan ini saya akan mencoba menjawab 

pertanyaan sederhana: Bagaimana Salafi puritan-apolitis-quietis mendekati politik 

melalui politik melalui aktivisme digital? 

Anatomi gerakan Salafi  

Seperti ditunjukkan oleh studi-studi sebelumnya, gerakan Salafi tidaklah tunggal tetapi 

terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali berseberangan satu sama lain. 

Quintan Wiktorowicz (2006), misalnya, melihat bahwa dari aspek teologis pada dasarnya 

kelompok-kelompok Salafi itu sama atau memiliki banyak persamaan, tetapi mereka 

terbedakan oleh sikap politik mereka. Secara anatomis, mereka terbagi ke dalam tiga 

kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari kaum Salafi yang mencoba menghindari 

sama sekali urusan politik dan hanya fokus pada dakwah dan pendidikan. Mereka bisa 

 
50 Birgit Bräuchler, “Islamic Radicalism Online: The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace,” 
The Australian Journal of Anthropology 15:3 (2004): 267-285.  

51 Merlina Lim, “@rchipelago Online: The Internet and Political Activism in Indonesia,” Disertasi pada 
School of Business, Public Administration and Technology, University of Twente, Enschede, Belanda 2005. 
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disebut sebagai Salafi apolitik. Kelompok kedua adalah mereka yang berpedoman bahwa 

politik merupakan arena atau jalan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. 

Mereka adalah Salafi politis (politico Salafi). Berbeda dari kedua kelompok sebelumnya, 

kelompok ketiga adalah mereka yang berpandangan bahwa perjuangan untuk 

kepentingan umat Islam hanya bisa diraih melalui jihad fisik. Mereka inilah yang 

kemudian disebut Salafi jihadis. 

Dalam konteks Indonesia, Salafi juga terpilah-pilah ke dalam kelompok-kelompok. 

Awalnya, Salafi di Indonesia dengan mudah dipilah antara Salafi Yamani dan Salafi non-

Yamani. Namun, pemilihan ini tidak valid lagi setelah Laskar Jihad bubar pada 2002, 

karena Salafi yang tergabung di laskar ini, yakni Salafi Yamani, terpecah belah menjadi 

beberapa kelompok yang sulit tersatukan. Din Wahid (2015: 39-44), misalnya, mengikuti 

pemilahan yang diajukan Bernard Heykel, yakni puris, haraki, dan jihadis dengan variasi 

di masing-masing kategori. Saya sendiri (Sunarwoto 2016) membagi mereka secara 

sangat sederhana berdasarkan jaringan menjadi empat: jaringan Rodja, jaringan Luqman 

Baabduh, jaringan Dzulqarnain, dan jaringan Abu Turob. Perlu dicatat bahwa 

perkembangan gerakan Salafi sangat dinamis dan dipenuhi konflik internal. Akibatnya, 

pembagian apa pun terhadap gerakan Salafi di Indonesia cenderung semakin berubah 

dan rumit. Dengan demikian, dalam mengkaji gerakan Salafi online, peneliti harus 

membekali pemahaman gerakan ini secara offline. Jika tidak, maka bisa dipastikan 

pemahaman atas perubahan gerakan Salafi tidak memadai. Misalnya, ketika 

menguraikan jaringan Salafi di Indonesia, Asep Muhammad Iqbal masih menggunakan 

pemetaan atau klasifikasi kelompok Salafi yang lama, yakni Salafi Yamani dan non-

Yamani atau haraki. 

Dalam tulisan ini saya fokus pada kelompok dan jaringan Salafi puritan-apolitis-quietis. 

Untuk memahami aktivisme digital dari gerakan Salafi ddi Indonesia, saya ingin 

memetakan berdasarkan polarisasi yang terjadi berkaitan dengan sikap politik mereka 

dalam mengikuti sistem demokrasi. Secara umum, semua kelompok dan jaringan Salafi 

puritan-apolitis-quietis berpedopan pada prinsip kewajiban taat kepada pemerintah 

yang sedang berkuasa. Mereka menolak demokrasi dan semua perangkatnya, termasuk 

pemilihan umum, tetapi menerima hasil dari proses-proses demokratis seperti hasil 

pemilu. Namun, seperti akan kita lihat nanti, mereka memiliki argumen tersendiri untuk 
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mendekati politik dan demokrasi. Semua argumen didasarkan pada prinsip atau manhaj 

Salafi.  

Secara garis besar, aktivisme politik Salafi di ruang digital terbelah menjadi dua sikap 

menyangkut pemilihan umum. Kelompok pertama, yang terdiri dari jaringan media 

Rodja, Yufid, dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mereka berpendirian haramnya 

demokrasi tetapi, merujuk fatwa-fatwa para ulama Salafi, mereka tetap mengikuti pemilu 

dengan argumen terdapat maslahah dan irtikab akhaff al-darurain (menempuh 

kemudaratan yang paling ringan dari kemudaratan yang lebih besar). Kelompok dan 

jaringan kedua juga menolak demokrasi sebagai haram, tetapi, beda dari yang pertama, 

mereka juga menolak mengikuti seluruh praktik demokrasi, terutama pemilihan umum. 

Termasuk dalam kelompok dan jaringan ini adalah jaringan Luqman Baabduh, jaringan 

Dzulqarnain, dan jaringan al-Gadda.   

Lingkungan digital Salafi 

Gerakan dan kaum Salafi bisa dibilang tidak terlepaskan dari dunia digital. Persebaran 

Salafi sejak pasca-Reformasi sudah terjadi melalui dunia digital. Bagian ini akan mengulas 

bagaimana lingkungan digital Salafi terbentuk dan berkembang. Perlu dikatakan terlebih 

bahwa lingkungan digital Salafi merupakan kelanjutan dari lingkungan media-media 

Salafi lainnya seperti media elektronik seperti radio, media cetak seperti buku dan 

majalah yang juga memainkan peran penting dalam gerakan ini.  

Internet sudah memainkan peran penting sejak gerakan Salafi tampil secara public, 

terutama setelah Orde Baru. Laskar Jihad, misalnya, sudah menggunakan website 

www.laskarjihad.or.id (sudah tidak ada) untuk menyebarkan gagasan-gagasan Islam 

Salafi. Dalam perkembangannya, hampir seluruh kelompok Salafi memiliki website. 

Pesantren-pesantren Salafi yang mapan pun membangun website yang menyediakan 

informasi seputar program dan kegiatan mereka.52 Ditambah lagi, tokoh-tokoh Salafi 

 
52 Sebagai contoh, beberapa pesantren Salafi utama, khususnya di Jawa, dan alamat websitenya bisa 
disebut di sini antara lain: Pesantren Bin Baz, Yogyakarta; https://binbaz.or.id/Pesantren Al-Bukhari 
Karanganyar Solo, https://bukhari.or.id/; Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, https://alukhuwah.com/; 
Pesantren Al-Furqon al-Islami Gresik, https://www.alfurqongresik.com/. 

http://www.laskarjihad.or.id/
https://bukhari.or.id/
https://alukhuwah.com/
https://www.alfurqongresik.com/
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sekarang ini seperti Firanda Andirja53 dan Khalid Basalamah54 membangun website 

pribadi untuk kepentingan dakwah mereka.  

Website-website Salafi tersebut membentuk jejaring yang menghubungkan banyak hal, 

mulai dari jaringan ideologi, tokoh, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis.55 

Oleh karena itu, sesungguhnya mudah bagi seorang peneliti Salafi untuk menelusuri 

jejaring-jejaring tersebut. Internet menyediakan navigasi kepada peneliti untuk melacak 

sumber-sumber yang diperlukan untuk memahami jejaring itu.  

Perkembangan dunia digital berbasis internet telah membawa arus gerakan Salafi ke 

semua sudut kehidupan umat Islam di Indonesia. Kini bisa kita bahwa semua kegiatan 

dakwah Salafi tersalurkan ke jejaring media digital yang sangat beragam, yaitu melalui 

platform Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp (WA) dan lain 

sebagainya. Dengan semakin banyak platform digital ini, semakin ketelitian dituntut 

untuk memahami jejaring gerakan Salafi sekarang ini.56   

Hal ini mempertegas bahwa gerakan dakwah Salafi tidak bisa berkembang secara masif 

tanpa kehadiran internet. Noorhaidi Hasan (2010) pernah mengatakan bahwa 

digunakannya radio-radio dalam gerakan Salafi merupakan strategi untuk menembus 

kebuntuan dakwah yang bersifat langsung (door to door). Hal yang sama juga bisa 

ditegaskan untuk kasus internet dan berbagai platform digital yang terkait, yang 

memungkinkan Islam Salafi memasuki ruang-ruang pribadi kaum Muslim secara tak 

terelakkan.  

Pencarian jawaban atas persoalan-persoalan keislaman di ruang online kini dipermudah 

dengan munculnya website-website yang dikhususkan untuk tujuan menjawab 

pertanyaan seputar keislaman. Salah satu website penting di kalangan Salafi di Indonesia 

adalah website Konsultasi Syariah yang merupakan website yang menjadi forum tanya-

jawab dan bisa dikatakan bahwa ini adalah website fatwa.57 Pengguna bisa mengajukan 

 
53 Lihat: https://firanda.com.  

54 Lihat: https://www.khbofficial.com/.  

55 Lihat uraian yang agak luas dalam Asep Muhammad Iqbal, “Cyber-Activism and the Islamic Salafi 
Movement in Indonesia,” Disertasi pada Murdoch University, Australia 2017, bab 7.  

56 Disertasi Iqbal belum menguraikan munculnya berbagai platform baru yang digunakan oleh kaum 
Salafi. 

57 https://konsultasisyariah.com/kirim-pertanyaan.  

https://firanda.com/
https://www.khbofficial.com/
https://konsultasisyariah.com/kirim-pertanyaan
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pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari ustaz-ustaz yang berkompeten menjawab. 

Konsultasi Syariah dikembangkan oleh jaringan media Yufid. Dalam profilnya disebutkan 

ustaz-ustaz yang menjadi dewan pembina, yaitu: Muhammad Arifin Baderi, Ali Musri, 

Abdullah Taslim, Abdullah Zaen, Abu Ismail Muslim Atsari, Aris Munandar, Ammi Nur 

Baits, Muhammad Abduh Tuasikal, dan Ahmad Anshori. Selain itu, turut pula ustaz-ustaz 

lain yang merupakan lulusan universitas-universitas Timur Tengah, LIPIA, dan dosen-

dosen STDI Jember Jawa Timur.58 Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka yang terlibat 

dalam Konsultasi Syariah juga aktif mengisi ceramah di Yufid dan Rodja. 

Pada 2008, beberapa mesin pencari (search engine) dibuat, di antaranya gsalaf.com, 

http://darussunnah.or.id/salafy-search-engine, dan search.salafy.ws (lihat Wahib 2012: 

401). Sebagaimana Google, mesin-mesin pencari Salafi ini berguna untuk membantu 

pengguna menelusur berbagai sumber Salafi yang diinginkan. Uniknya, hasil pencarian 

diarahkan bukan ke seluruh sumber Salafi dari semua kelompok Salafi tetapi hanya 

kelompok yang membuat mesin pencari tersebut. Jika pun ada penyebutan kelompok 

lain, pasti yang muncul berupa kritik terhadap kelompok lain tersebut. Dengan kata lain, 

mesin pencari menyaring sumber-sumber yang sesuai dengan paham atau ideologi Salafi 

pemilik. Dengan demikian, pengguna secara otomatis mendapatkan sumber yang 

dipandang dan diyakini sebagai paling absah. Sayangnya, ketiga mesin pencari tersebut 

tidak lagi ada.   

Yufid grup (lihat uraian Chaplin2016) juga mengembangkan mesin pencari: 

https://yufid.com/. Seperti lainnya, mesin pencari ini menuntun penggunanya ke 

sumber-sumber Salafi yang secara otomatis tersaring sesuai dengan paham Salafi dari 

pengembangnya. Seperti disebut dalam profilnya, bahwa tujuan mesin pencari yufid.com 

adalah membantu pengguna agar tidak tersesat di belantara dunia maya akibat 

banyaknya informasi yang berserakan. Mesin pencari ini mengantar pada sumber-

sumber Salafi berbahasa Indonesia, Arab dan Inggris.59 Mesin pencari ini hingga sekarang 

masih aktif. Yufid grup adalah jaringan media yang berpusat di Yogyakarta. Didirikan 

oleh sekelompok mahasiswa UGM, Yufid grup kini menjadi salah satu jaringan media 

Salafi yang terkuat di Indonesia, sejajar dengan Rodja di Bogor. Yufid dan Rodja memiliki 

hubungan ideologis yang sama, yakni Salafi apolitis-quietis. Hal ini bisa dilihat dari ustaz-

 
58 https://konsultasisyariah.com/about.  

59 https://yufid.com/tentang_yufidcom.html.  

http://darussunnah.or.id/salafy-search-engine
https://yufid.com/
https://konsultasisyariah.com/about
https://yufid.com/tentang_yufidcom.html
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ustaz yang tampil di kedua jaringan media ini. Di antara mereka adalah: Yazid bin Abdul 

Qadir Jawas, Firanda Andirja, Zainal Abidin, Ahmad Zainuddin, Abdullah Zaen dan lain-

lain yang bisa kita saksikan ceramah-ceramah mereka di jaringan media Rodja dan Yufid. 

Selain mesin pencari, terdapat pula aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan 

penggunanya berhubungan dengan ajaran Salafi, yaitu Halo Ustadz yang bisa diunduh 

melalui playstore dan appstore. Seperti namanya, aplikasi ini dirancang untuk 

memberikan kemudahan para pengguna untuk mengajukan pertanyaan kepada para 

ustaz Salafi dan mendapatkan jawaban langsung dari ustaz terkait. Selain itu, terdapat 

berbagai panduan ibadah, akidah, fikih, hadis, akhlak dan lain-lainnya. Aplikasi ini 

dikembangkan oleh Yayasan Baitut Tholabah dan diluncurkan di Masjid Istiqlal pada 6 

Januari 2019. Narasumber yang mengisi Halo Ustadz adalah: Abdullah Roy, Anas 

Burhanuddin, Arifin Badri, Erwandi Tarmidzi, Firanda Andirja, Muhammad Nur Ihsan, 

Murthado Habibi, Musyaffa Ad Dariny, Nafi Zainudin, Nizar Saad Jabal, Sufyan Baswedan, 

dan Syafiq Riza Basalamah. Mereka adalah para ustaz yang biasa mengisi ceramah di 

Rodja dan Yufid.  

Kita beralih ke jaringan media dari kelompok-kelompok Salafi lainnya. Jaringan Luqmaan 

Baabduh bisa dibilang terbesar kedua setelah jaringan Rodja dan Yufid. Jaringan ini 

memiliki jaringan radio-radio online yang berada di bawah naungan Radio Islam 

Indonesia (RII).60 Namun, jaringan ini tidak memiliki jaringan televisi. Barangkali 

alasannya adalah karena jaringan ini berpedoman bahwa haram menampilkan gambar 

makhluk hidup dalam bentuk apa pun, fotografi maupun video. Namun, banyak ceramah 

ustaz dari jaringan ini diunggah ke Youtube tetapi tanpa menampilkan gambar ustaz-

ustaz terkait. Hanya terdapat suara dan teks, baik teks Arab maupun teks Latin. Jaringan 

selanjutnya adalah jaringan Dzulqarnain yang tokoh utamanya adalah Dzulqarnain 

Sunusi, mantan salah satu petinggi Laskar Jihad yang tinggal di Makassar. Jaringannya 

luas di seluruh Indonesia dan terutama di Solo, yaitu di Pesantren Al-Madinah yang juga 

dipimpin oleh mantan petinggi Laskar Jihad. Jaringan Luqman Baabduh juga terdiri dari 

tokoh-tokoh inti mantan Laskar Jihad. Jaringan ini dipimpin Luqman Baabduh, mantan 

wakil panglima Laskar Jihad yang kini menetap di Jember Jawa Timur. Jaringan al-Gadda 

ini baru terbentuk, mungkin setelah pemilu presiden 2014, dan dipimpin oleh Ustaz 

Riyadh bin Badr Bajrey, alumnus Universitas Al-Azhar Kairo. Mula-mula Bajrey tampak 

 
60 https://radioislam.or.id/.  

https://radioislam.or.id/
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aktif mengisi ceramah di jaringan Rodja dan Yufid, tetapi kemudian mendirikan kanal 

televisi online sendiri bernama al-Gadda.61 Jaringan ini memiliki akun Instagram, tetapi 

Bajrey sendiri tidak memiliki akun ataupun kanal pribadi. Dia tidak bermain media sosial. 

Jaringan al-Gadda belakangan dekat dengan jaringan Dzulqarnain. Hal ini terlihat pada 

suatu podcast bernama Kasisolusi yang menghadirkan Dzulqarnain dan Bajrey duduk 

bersama membahas fenomena hijrah.62  

Mendekati Politik Secara Digital 

Kajian-kajian tentang gerakan Salafi di Indonesia pada umumnya mengikuti garis 

kesarjanaan yang telah dirumuskan oleh Quintan Wiktorowicz, yakni melihat Salafi dari 

sudut pandang politik. Pertanyaan utama yang digali adalah bagaimana kelompok-

kelompok Salafi memahami dan mendekati politik. Pendekatan semacam ini berbeda dari 

pendekatan lain yang fokus pada aspek intelektual dari gerakan Salafi (misalnya Hamdeh 

2021). Di bagian ini saya akan melihat bagaimana kelompok Salafi memperbincangkan 

dan, karenanya, menyebarkan gagasan politik di ranah online. Oleh karena luasnya 

cakupan politik, saya hanya akan membatasi pada soal pandangan Salafi mengenai 

demokrasi elektoral. Salafi puritan dan apolitis-quietis.  

Penelitian IPAC (2018) telah mengkaji upaya-upaya kaum Islamis di bawah komandi 

Rizieq Shihab menyingkirkan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

pada pemilihan gubernur 2017. Penelitian ini menunjukkan secara jelas keterlibatan 

jaringan Salafi haraki, yang dimotori oleh Bahtiar Nashir. Mereka terdiri dari kelompok 

yang terpengaruh oleh gerakan sahwah di Arab Saudi. Dalam istilah Wiktorowicz, Salafi 

haraki adalah Salafi politik. Bernard Heykal (2009: 48) mendefinisikan Salafi haraki 

sebagai Salafi “aktivis dan yang mengadopsi sebagian sebagian ajaran dan kesadaran 

politik dari Ikhwanul Muslim.” Dalam penelitian IPAC kita tidak temukan kelompok Salafi 

puritan dan apolitis-quietis. Memang salah satu kelompok yang pernah dijuluki sebagai 

Salafi haraki oleh lawan sesama Salafi, terutama yang pernah terhimpun dalam Laskar 

Jihad, adalah mereka yang berada di jaringan Rodja dan Yufid. Alasannya, mereka pernah 

menerima bantuan dari Yayasan Ihya’ al-Turas yang bermarkas di Kuwait dan salah satu 

tokohnya adalah Abdurrahman Abdul Khaliq yang mantan Ikhwanul Muslimin (lihat 

 
61 https://www.youtube.com/channel/UCbrAm7-9rvZss6mspwkm9AQ.  

62 Lihat unggahan video podcast dimaksud pada https://www.youtube.com/watch?v=tzMHSbfMxLY.  

https://www.youtube.com/channel/UCbrAm7-9rvZss6mspwkm9AQ
https://www.youtube.com/watch?v=tzMHSbfMxLY


73 
 

Hasan 2006; Pall 2015). Namun, menurut saya, Salafi Rodja dan Yufid masih tetap pada 

pendirian menjauhi politik, setidaknya hingga sebelum pemilu 2014. Memang 

belakangan mereka semakin bersikap ambigu terhadap politik. Di satu sisi mereka mulai 

tertarik dengan masalah-masalah politik dan bahkan ikut serta dalam pemilu, tetapi di 

sisi lain mereka terus mengampanyekan kewajiban untuk taat kepada pemerintah yang 

terpilih.  

Sejak 2014, para ustaz di kedua jaringan Rodja dan Yufid ini mulai berbicara politik 

sembari tetap tidak terlibat pada politik praktis. Kajian mengenai keikutsertaan dalam 

pemilihan umum mulai gencar. Pada pemilihan umum 2019, mereka secara terang-

terangan membolehkan ikut pemilu. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad63 

mengeluarkan fatwa khusus tentang kebolehan ikut pemilu ini.64 Mereka 

mempromosikan fatwa ini dalam ceramah-ceramah. Pemilu 2014 dan 2019 

menghadirkan dua kandidat presiden yang sama, yakni Joko Widodo dan Prabowo 

Subiyanto. Di kedua pemilu ini, Salafi dalam kedua jaringan media ini mendukung 

Prabowo Subiyanto, meskipun tidak pernah menyebut nama. Ada satu hal yang menarik 

yang membedakan sikap politik mereka dengan kaum Salafi haraki yang disebutkan IPAC 

di atas, yakni mereka menyatakan kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang terpilih. 

Jadi, meskipun mereka mendukung Prabowo Subiyanto, mereka segera menyatakan 

kesetiaan mereka kepada pemerintah Joko Widodo setelah terpilih. Hal yang berbeda 

dilakukan oleh Salafi haraki dalam jaringan Bahtiar Nashir yang terus-menerus 

mengambil oposisi terhadap pemerintah terpilih.  

Politik electoral 

Dari sumber-sumber digital, kita bisa melihat secara jelas bagaimana kelompok-

kelompok Salafi yang berusaha lepas dari politik terlibat dalam diskusi politik dan 

bahkan mengampanyekan sikap politik. Di bagian ini kita akan fokus pada politik 

elektoral, yakni pemilihan umum. Banyak sumber online bisa kita temukan dan 

 
63 Di sini harus dijelaskan bahwa Perhimpunan Al-Irsyad bukanlah bagian dari Perhimpunan Al-Irsyad Al-
Islamiyah yang didirikan pada 1914. Hal ini ditegaskan oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah pada 
https://www.alirsyad.or.id/pernyataan-pp-al-irsyad-al-islamiyyah-tentang-muktamar-perhimpunan-al-
irsyad/. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad terbentuk pada 2017 di Jakarta. Meskipun banyak 
anggotanya alumni dari Al-Irsyad di Tengaran Salatiga ataupun lainnya yang mengidentifikasi diri sebagai 
Salafi, tetapi mereka tidak memiliki kaitan secara organisatoris dengan Perhimpunan Al-Irsyad al-
Islamiyah. 

64 Teks fatwa ini bisa diunduh melalui https://dewanfatwa.com/download/004-fatwa-menggunakan-
hak-pilih-dalam-pemilu-20-februari-2018/. 

https://www.alirsyad.or.id/pernyataan-pp-al-irsyad-al-islamiyyah-tentang-muktamar-perhimpunan-al-irsyad/
https://www.alirsyad.or.id/pernyataan-pp-al-irsyad-al-islamiyyah-tentang-muktamar-perhimpunan-al-irsyad/
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membantu kita memahami posisi politis kelompok-kelompok Salafi puritan-apolitis-

quietis. Tentu sumber-sumber cetak bisa kita dapatkan yang juga menunjukkan 

kesamaan informasi. Akan tetapi, seperti akan kita lihat di bawah, ada kelompok yang 

tidak menggunakan media cetak untuk menyebarkan pandangan politik mereka.  

Dari sumber-sumber yang ada, pandangan politik mereka bisa dibaca dari fatwa-fatwa 

atau jawaban atas pertanyaan yang biasa diajukan oleh netizen. Website Konsultasi 

Syariah, misalnya, memuat beberapa pembahasan seputar pemilu yang berasal dari 

pertanyaan-pertanyan netizen. Di antara pembahasan itu adalah hukum pemilu, golput, 

menerima “serangan fajar”, al-Quran bergambar caleg (calon legislatif), calon kafir, 

capres (calon presiden) pilihan umat Islam, bergabung dengan parlemen, dan lainnya. 

Seperti disebut di atas, website Konsultasi Syariah adalah bagian dari jaringan media 

Yufid yang kurang lebih sejak 2014 mulai banyak membahas politik sambil tetap 

menegaskan kewajiban patuh pada pemimpin yang terpilih. Namun, pertanyaan yang 

masuk mengenai pemilu ternyata sudah muncul di website ini sejak 2009, yaitu 

pertanyaan yang diajukan oleh seseorang bernama Abdurrouf di Gamping Sleman 

Yogyakarta.65 Bunyi pertanyaannya adalah sebagai berikut: “Ana mau tanya tentang 

Pemilu, sebenarnya bagaimana kita mensikapinya? Apa hukumnya?” Yang menjawab 

pertanyaan ini adalah Ustaz Kholid66 Untuk menjawab pertanyaan itu, Ustaz Kholid 

membawakan fatwa dari Syaikh Abdul Malik di Madinah dalam wawancaranya dengan 

Ustaz Abdullah Taslim, yang merupakan ustaz Rodja dan Yufid. Inti jawabannya adalah 

penegasan hukum asal ikut pemilu sebagai bagian dari demokrasi adalah haram. Namun, 

dalam keadaan tertentu sebagian ulama membolehkan sebagai upaya memperkecil 

kerusakan. Jawaban yang diberikan tidak terlalu tegas boleh atau tidak, tetapi hanya 

menghadirkan begitu saja hukum asal dan pendapat sebagian ulama yang berbeda. 

Konsultasi Syariah juga memuat ulang fatwa Syaikh Abdul Malik tentang di atas, tetapi 

dikaitkan dengan golput yang merupakan respons terhadap MUI. Pada 2009 MUI 

dikabarkan mengeluarkan fatwa haram golput. MUI sendiri melalui Prof Huzaemah 

Tahido Yanggo, ketua divisi fatwa, membantah adanya kata golput dalam fatwa MUI.67 

 
65 https://konsultasisyariah.com/578-hukum-pemilu-bagaimana-kita-menyikapi-pemilu.html. 

66 Mungkin yang dimaksud adalah Ustaz Kholid Syamhudi yang memimpin Pesantren As-Salafi di Sragen, 
yang juga adalah pengisi ceramah di Yufid. 

67 https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-
2009/.  

https://konsultasisyariah.com/578-hukum-pemilu-bagaimana-kita-menyikapi-pemilu.html
https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/
https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/
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Sampai di sini, Konsultasi Syariah yang merupakan bagian dari jaringan media Yufid tidak 

atau kurang secara jelas mendorong untuk mengikuti pemilu. Hal ini berbeda dengan 

situasi pemilu 2014.  

Pada pemilu 2014 terjadi titik perubahan penting di kalangan Salafi puritan-apolitis-

quietis. Sumber-sumber online menunjukkan bahwa terdapat kegairahan tinggi untuk 

memperbincangkan pemilu di kalangan Salafi. Seperti ditegaskan di atas, pihak jaringan 

media Rodja dan Yufid semakin mendorong partisipasi pemilu dan hal ini dipertegas 

dengan keluarnya fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kampanye yang 

“agak” terang-terangan dilakukan,68 misalnya, oleh salah satu dai Rodja dan Yufid, yaitu 

Ustaz Muhammad Arifin Badri. Melalui iklan parodik berjudul “pemimpin yang ideal”,69 

dia mengarahkan nasihatnya untuk memilih pemimpin yang bertubuh sehat, tidak 

menjadi petugas partai, dan tegas. Pada 2014, sifat-sifat ini melekat pada citra Prabowo 

Subiyanto, salah satu kandidat presiden yang berlatar militer. Sedangkan lawannya, Joko 

Widodo dicitrakan sebagai bertubuh kerempeng, petugas partai, dan tidak memiliki 

pendirian yang tegas. Dalam iklan itu juga Ustaz Arifin Badri tidak menyetujui sikap 

golput, karena akan merugikan umat Islam. Yufid juga menayangkan beberapa kali 

nasihat-nasihat Arifin Badri seputar pemilu.70 Semua jaringan media Yufid dan Rodja 

semakin gencar mempromosikan dan mendorong partisipasi pemilu dan menegaskan 

agar tidak golput.  

Ustaz lain yang juga gencar mengajak ikut serta pemilu adalah Ustaz Muhammad Abduh 

Tuasikal, pemilik website Rumaysho71 dengan media-media cabangnya.72 Melalui 

website pribadinya, dia juga membagikan buku saku elektronik (berbentuk pdf) tentang 

himbauan agar jangan golput. Judulnya Jangan Golput: Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin.73 

Abduh Tuasikal juga adalah penceramah penting di jaringan Yufid dan Rodja. Pada 

pemilu 2019, dia menghadiri kampanye Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang 

 
68 Saya katakan “agak terang-terangan” karena selalu mereka menghindari penyebutan nama calon yang 
mereka dukung. Namun demikian, orang mudah membaca arah dan maksud dari pembiracaraan mereka. 

69 https://www.youtube.com/watch?v=jlG0nP9_ph4.  

70 https://www.youtube.com/watch?v=3PEu0lL396U.  

71 https://rumaysho.com/.  

72 Lihat misalnya: https://rumaysho.com/6904-hukum-memberikan-suara-dalam-pemilu.html; 
https://rumaysho.com/7144-renungan-bagi-yang-mau-golput.html; https://rumaysho.com/jangan-
golput-fatwa-sepuluh-ulama-salafi.  

73 Bisa diunduh gratis pada https://rumaysho.com/20225-buku-gratis-jangan-golput-pdf.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlG0nP9_ph4
https://www.youtube.com/watch?v=3PEu0lL396U
https://rumaysho.com/
https://rumaysho.com/6904-hukum-memberikan-suara-dalam-pemilu.html
https://rumaysho.com/7144-renungan-bagi-yang-mau-golput.html
https://rumaysho.com/jangan-golput-fatwa-sepuluh-ulama-salafi
https://rumaysho.com/jangan-golput-fatwa-sepuluh-ulama-salafi
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berpasangan dengan Prabowo Subiyanto, di Bantul.74 Menariknya, meskipun mendukung 

Prabowo Subiyanto, Abduh Tuasikal segera menyatakan taat kepada pemerintah 

terpilih.75 Selain Arifin Badri dan Abduh Tuasikal, masih banyak lagi ustaz Salafi dari 

jaringan media Rodja dan Yufid yang berbicara soal pemilu dan mengarahkan 

perbincangan mereka pada dukungan tertentu. Yang paling utama dicatat adalah terjadi 

perubahan sikap terhadap golput antara sebelum 2014 dan setelahnya, yaitu dari kurang 

tegas menjadi tegas dalam menghimbau untuk tidak golput. Perubahan ini menunjukkan 

bahwa mereka semakin masuk ke dalam sistem politik demokrasi, betapa pun mereka 

mencoba mendukung argumen dengan konsep maslahah (kebaikan) dan mafsadah 

(kerusakan) sebagai pertimbangan. Dalam fatwa Perhimpunan al-Irsyad jelas dinyatakan 

kebolehan ikut pemilu mempertimbangan maslahah dan irtikab akhaff al-darurain 

(menempuh kemudaratan yang paling ringan dari kemudaratan yang lebih besar). 

Dengan sikap ini, mereka mencoba keluar dari argumen demokrasi. Dengan kata lain, 

mereka ikut pemilu bukan karena demokrasi, tetapi karena menghindari kemudaratan 

yang lebih besar akibat demokrasi.   

Selain jaringan Rodja, Yufid, dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, tiga jaringan 

lainnya sama sekali tidak melihat ada maslahat di dalam pemilu ataupun sistem 

demokrasi lainnya. Mereka menyatakan pemilu haram mutlak. Namun, mereka juga tidak 

mendukung golput. Bagi Baabduh golput merupakan bagian dari perangkat demokrasi. 

Orang melakukan golput bukan karena menolak demokrasi tetapi karena kebingungan 

memilih calon. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak ikut pemilu karena semata-mata 

menolak demokrasi.76 Pendapat ini kurang lebih senada dengan pendapat jaringan 

Dzulqarnain dan jaringan al-Gadda yang berprinsip tidak boleh mengikuti pemilu secara 

mutlak, karena haramnya demokrasi.  

Argumen al-Gadda menarik untuk dibahas lebih mendalam. Semula dia aktif mengisi 

ceramah di jaringan Rodja dan Yufid. Rekaman ceramah-ceramahnya di kedua jaringan 

 
74 Waktu itu kehadirannya terekam dan diunggah videonya di Youtube, tetapi beberapa hari kemudian 
dihapus. Namun jejak digitalnya masih bisa kita temukan dalam laporan media lain. Lihat  
https://kabarhandayani.com/immawan-wahyudi-kehadiran-sandiaga-uno-membawa-rezeki-dan-
kemakmuran/. 

75 Sayang postingan pernyataannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya dihapus. Namun, ada 
jejak digital lainnya yang bisa kita lihat, misalnya, sikapnya pada pemilu 2014: 
https://www.kaskus.co.id/thread/54466f79582b2e14638b4576/jokowi-jadi-presiden-ustadz-abduh-
tuasikal---kita-harus-taat-dan-doakan-kebaikan/.  

76 https://www.youtube.com/watch?v=YrFyTIUoQeA.  

https://www.youtube.com/watch?v=YrFyTIUoQeA


77 
 

itu masih bis akita temukan di Youtube. Belakangan dia mendirikan sendiri kanal tv 

online yang diberi nama al-Jadda, dan tidak lagi mengisi ceramah di Rodja maupun Yufid. 

Tidak ada informasi seputar kenapa Bajrey tidak lagi mengisi cerama di kedua jaringan 

itu. Namun, jika kita lihat pandangan politiknya, maka menjadi jelas bahwa Bajrey 

berbeda dari ustaz-ustaz di kedua jaringan itu. Beberapa ceramahnya seputar pemilu dan 

demokrasi menjadi viral dan menuai kritik tajam bukan hanya dari ustaz-ustaz Salafi 

tetapi juga dari kelompok-kelompok Islamis lainnya. Habib Rizieq Shihab dan FPI 

mengecam keras ceramah Bajrey yang mengharamkan demonstrasi dan menghalalkan 

darah para demonstran untuk ditumpahkan. Dia menyebut kelompok-kelompok yang 

gemar demonstrasi sebagai “Khawarij merah jambu,”77 yaitu kelompok yang masih malu-

malu melakukan pengkafiran (takfir). Dia juga menyatakan bahwa mereka yang 

berdemonstrasi tidaklah sedang jihad. Justru aparat yang mengamankan demonstrasi 

yang sedang jihad.78 

Bajrey juga menyatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan dalam pemilihan gubernur 

Jakarta pada 2017 bukanlah bela al-Quran ataupun Islam. Bahkan dia menyebut bahwa 

Ahok tidak mungkin menghina al-Quran, karena baginya mustahil orang yang ingin 

mendapatkan suara dari umat Islam malah menghina Islam ataupun al-Quran. Menurut 

dia, mereka yang melakukan Aksi 212 bukanlah ingin menurunkan Ahok saja tetapi 

sebenarnya ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Pendek kata, pandangan-

pandangan Bajrey menguntungkan, jika bukan berpihak kepada, Ahok dalam pemilu 

Jakarta dan Joko Widodo dalam pemilu presiden. Menanggapi Bajrey, Habib Rizieq 

berbalik mengatakan bahwa Bajrey memiliki pandangan seperti Khawarij yang 

mengkafirkan dan menghalalkan darah orang (baca: pendemo).79 Dalam akun Instagram 

pribadinya, Ustaz Sofyan Baswedan,80 yang juga dai Rodja dan Yufi dan anggota Dewan 

Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Ustaz Bajrey 

yang viral (baca: kontroversial) tidaklah mewakili siapa pun dan bukan pendapat resmi 

para ustaz Salafi. Pernyataan Sofyan Baswedan ini menunjukkan bahwa ketika 

menyampaikan khutbah Idul Fitri itu Bajrey masih bagian dari lingkaran jaringan Rodja 

 
77 https://www.youtube.com/watch?v=V4HqPOuroD0. 

78 https://www.youtube.com/watch?v=how04TY36sc&t=1s.  

79 https://www.youtube.com/watch?v=yXvryjiWYp0.  

80 https://www.instagram.com/p/By4X3J1Bw2B/?hl=id.  

https://www.youtube.com/watch?v=how04TY36sc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yXvryjiWYp0
https://www.instagram.com/p/By4X3J1Bw2B/?hl=id
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dan Yufid dan Bajrey belum mendirikan al-Gadda TV. Dengan kata lain, pandangan dan 

sikap Bajrey tentang demokrasi dan politik yang berbeda dari jaringan Rodja, Yufid, dan 

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad inilah yang menyebabkan Bajrey tidak lagi 

memberi ceramah di jaringan ini dan kemudian mendirikan al-Gadda.   

Epilog 

Gerakan Salafi di Indonesia merupakan gerakan yang sejak awal memanfaatkan 

teknologi digital untuk menyebarkan dakwah dan gagasan tentang Islam Salafi. Lebih 

dari itu, mereka juga secara lebih terbuka mengungkapkan sikap dan gagasan mereka 

mengenai politik. Mereka memanfaatkan ruang-ruang digital yang mereka dirikan untuk 

aktivisme Islam secara umum dan juga aktivisme politik secara khusus. Kelompok-

kelompok Salafi yang dikaji dalam tulisan ini berada dalam jejaring media Salafi yang 

sangat berpengaruh terhadap diskusi keislaman di ruang digital. Diskusikan di atas 

menunjukkan bahwa aktivisme politik Salafi di ruang digital menimbulkan polarisasi. 

Lebih dari itu, seperti dalam kasus semua jaringan yang dibahas di sini, aktivisme politik 

Salafi di ruang digital atau offline tersambung dengan aktivisme politik online. Diskusi 

tentang halal-haram, maslahah atau mafsadah yang menjadi driving force (kekuatan 

pendorong) secara teologis, tetapi sikap teologis tersambung nyata dengan persoalan 

mendukung calon-calon pemimpin. Kasus al-Gadda dan pimpinannya, Riyadh bin Badr 

Bajrey, secara jelas menunjukkan bahwa kedua sikap Salafi yang berseberangan pada 

akhirnya menemukan konteks politik yang nyata: mendukung atau menolak calon 

pemimpin. Walhasil, aktivisme digital Salafi efektif untuk menyalurkan sikap politik, 

bukan menjauhi politik sebagaimana diklaim oleh para Salafi puritan-apolitis-quiestis.  
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ISLAM DIGITAL: 

KONTESTASI OTORITAS DAN PRAKTIK KESALEHAN 
 

Pengantar 

Awal bulan Februari 2022, saat artikel ini ditulis, video pendek seorang ustazah seleb 

Okky Setiana Dewi (OSD) viral di hampir semua platform media sosial. Video berdurasi 

pendek 2-3 menit tersebut menampilkan ustazah OSD sedang menyampaikan sebuah 

cerita mengenai seorang perempuan di Jeddah yang tengah berseteru dengan suaminya 

dan mendapat pukulan. Sesaat setelah peristiwa itu terjadi, ibu sang perempuan 

mengetuk pintu kamar sang anak. Alih-alih mengadu kepada sang ibu, perempuan yang 

dipukul suaminya tersebut memilih diam. Ihwal ini disebut oleh ustazah OSD sebagai cara 

isteri menutup aib suami.  

Video tiktok yang merupakan potongan dari ceramahnya dua tahun lalu seketika menjadi 

perbincangan warganet di jagat media sosial. Pasalnya isi dari cuplikan tersebut dinilai 

oleh sebagain besar warganet sebagai normalisasi kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). Kebanyakan warganet khususnya perempuan mengritik dan menolak isi 

ceramah ustazah OSD. Bahkan sebagian warganet yang mempunyai otoritas agama 

menyarankan OSD untuk mempelajari Islam dengan baik karena menurut mereka Islam 

tidak pernah menyetujui perilaku kekerasan dalam rumah tangga.  

Sejatinya ustazah OSD bukanlah penceramah “dadakan” yang muncul karena adanya 

pasar keagamaan. Dia memperdalam pengetahuan keislaman dengan mengambil 

program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dengan rendah hati meminta maaf 

secara public setelah dikecam banyak banyak warganet. Jauh sebelum terkenal sebagai 

seorang ustazah, OSD dikenal sebagai pemeran utama film “Ketika Cinta Bertasbih” yang 

diangkat dari novel Habiburrahman El-Syirazi. Berbeda dengan kebanyakan artis yang 

bermain peran di film yang menarik perhatian banyak penonton Indonesia kala itu, OSD 

melanjutkan karirnya sebagai perdakwah. Untuk membangun otoritasnya OSD pernah 

mengklaim diri belajar Islam di Mekkah dan belakangan mengambil pendidikan S3 di UIN 

Syarif HIdayatullah Jakarta. 

Fenomena viralnya isi ceramah ustazah OSD bukanlah hal baru dalam dunia keagamaan 

di Indonesia. Terbukanya platform digital untuk ‘like’, dislike’, ‘follow,’ ‘unfollow’, ‘cut’ 
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dan ‘share’ telah memungkinkan cepatnya peredaran konten di dunia digital pada satu 

sisi dan juga hadirnya informasi yang tidak utuh dan mudah disalahpahami oleh banyak 

orang di sisi yang lain. Jauh sebelumnya beberapa, figur ulama terkemuka seperti Quraish 

Shihab dan Gus Muwaffiq misalnya juga pernah menjadi sasaran tembak warganet. 

Quraish Shihab dinilai sebagai Syiah karena potongan isi ceramahnya yang memuji 

sahabat Nabi dan Gus Muwaffiq pernah dituduh menghina Nabi Muhammad.  

Peristiwa ustazah OSD dan beberapa figure otoritas agama lainnya di atas merupakan 

ilustrasi dan jendela mengenai realitas perjumpaan Muslim dengan dunia digital. 

Sebagian kalangan menilai OSD hanyalah seorang artis yang berubah profesi menjadi 

seorang penceramah, sehingga dia dinilai tidak mempunyai otoritas keagamaan yang 

layak untuk menyampaikan Islam. Di sisi yang lain, sebagaimana dipaparkan di atas, OSD 

terus berupaya membangun otoritas keagamaannya baik melalui pendidikan formal 

maupun informal. Selain isu otoritas, kasus OSD juga menunjukkan bagaimana warganet-

-yang kebanyakan bukan berlatarbelakang pendidikan keagamaan yang kokoh-- bisa 

dengan mudah memberikan penilaian terhadap otoritas keagamaan lain. Isu otoritas 

keagamaan memang menjadi salah satu topik utama dalam kajian antropologi digital 

mengenai masyarakat Muslim akhir-akhir ini. 

Secara umum, media massa dan pengamat kebanyakan memberikan justifikasi negative 

terhadap perkembangan dunia digital. Sebagian menilai terkikisnya nilai-nilai 

kemanusiaan karena manusia kebanyakan berinterksi dengan gadget dan internet 

dibanding pertemuan langsung. Di samping itu, gagasan mengenai kecerdasan buatan 

dan algoritma membuat manusia tampak kehilangan agensinya (Miller 2018). Meskipun 

demikian, perjumpaan Islam dengan platform digital tampak menjadikannya berbeda. 

Selain menimbulkan persoalan mengenai otoritas agama, Islam digital meniscayakan 

praktik kesalehan dan sosialitas yang lebih baru.  

Kehadiran Islam di ranah digital memunculkan beberapa pertanyaan penting yaitu 

bagaimana Islam dihadirkan dan dikemas di dunia digital? Siapa yang menghadirkan? 

Melalui platform apa? Dan bagaimana audiesn meresepsi dan meresponnya? Untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan teresebut artikel ini akan mengeksplorasi isu dan 

diskusi akademik di kalangan para sarjana mengenai isu-isu ‘digital humanities’ dalam 

masyarakat Muslim. Artikel ini tidak berpretensi untuk menelaah semua isu terkait 

digital humanities melainkan membatasi pembahasan pada studi-studi yang 
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dikembangkan oleh para antropolog, sarjana kajian media dan religious studies dalam 

memotret budaya digital dalam masyarakat Muslim.  

Tulisan ini pertama-tama akan mengulas tiga bingkai konseptual yang kebanyakan 

dipakai para sarjana yang mempunyai perhatian pada Islam digital dalam masyarakat 

Muslim yaitu otoritas dan kesalehan untuk menguraikan fenomena perjumpaan Islam 

dengan dunia digital. Artikel ini pertama-tama akan membahas mengenai Islam digital, 

kemudian mengulas isu otoritas, kesalehan dan sosialitas sebagai konsekuensi dari 

penjumpaan Islam dengan dunia digital. 

Islam Digital 

Jon W. Anderson (2005:255) memaparkan bahwa Islam mulai masuk ke dunia digital 

sejak tahun 1980an seiring perkembangan internet di masyarakat melalui orang-orang 

Muslim yang tengah menempuh studi atau bekerja di lembaga-lembaga yang 

menerapkan teknologi maju di Barat. Para mahasiswa dan pekerja ini tipikalnya bukan 

berlatar belakang pendidikan keagamaan melainkan teknologi seperti komputer dan 

lainnya. Kemampuan mereka dalam teknologi pada gilirannya digunakan untuk 

memfasilitasi ekspresi keagamaan seperti membuat Al-Qur’an dan hadist digital, 

chatroom untuk masalah-masalah keislaman seperti makanan halal, cara beribadah dan 

lainnya dan website keislaman. Dengan kata lain perjumpaan Muslim dengan dunia 

digital pada mulanya merupakan medium untuk mengekspresikan kesalehan untuk 

menjadi Muslim yang baik di dunia Barat yang sekuler. 

Perkembangan Islam di dunia digital makin menarik perhatian para sarjana setelah 

peristiwa 11 September. Gary R Bunt mengajukan istilah ‘cyber-Islamic environment’ 

(lingkungan keislaman siber) untuk menunjuk pada beragamnya orientasi keagamaan 

para pengguna dan pendakwah Islam digital. Bunt  menemukan adanya beragam web dan 

platform digital lain yang dipakai oleh kelompok teroris untuk mengampanyekan ajaran 

jihad. Selain juga munculnya website-website fatwa yang ditujukan kepada Muslim yang 

tinggal di negara-negara Barat sekuler (Bunt 2003). 

Anderson menengarai bahwa sumber-sumber keislaman yang didigitalisasi oleh para 

mahasiswa maupun pekerja tersebut umumnya berasal dari pandangan para Salafi. 

Sumber keislaman Salafi yang berorientasi pada ajaran untuk kembali kepada Al-Qur’an 

dan Hadist menjadi tampak ‘ready to use’ bagi kalangan yang tidak mempunyai latar 
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belakang pendidikan agama. Alih-alih menyuguhkan perdebatan dan keragaman 

pandangan ulama mengenai suatu masalah, metode Salafi yang menjustifikasi semua 

praktik keislaman kepada sumber utama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist lebih mudah 

diterima mereka.  

Sumber keislaman tersebut selanjutnya dibincangkan, diterjemahkan dan ditransmisi 

dalam beragam bahasa baik Inggris, Perancis, Arab dan Persia dengan target khalayak 

yang khusus di negara-negara Muslim sebagai minoritas. Anderson menyebut fenomena 

ini dengan “creolized discourse” (Anderson, 2005: 256) dengan mengembangkan 

gagasan Benedict Anderson mengenai peran para ‘creol’ dalam penciptaan negara-

bangsa. ‘Kreolisasi’ ini menurut Anderson beroperasi dalam beberapa level termasul 

level intelektual dan orang biasa. Pada level intelektual diskusi yang berlangsung adalah 

upaya untuk menerapkan Islam dan sejalan dengan sains modern, sementara di level 

Muslim biasa perbincangan menyangkut soal bagaimana Islam menjadi arah bagi 

kehidupan mereka. 

Meskipun demikian, beragamnya latar belakang orientasi dan mazhab keislaman Muslim 

yang menggunakan platform digital khususnya internet untuk merepresentasikan Islam 

pada gilirannya membuat mereka berupaya untuk mengklaim Islam yang mereka 

sampaikan sebagai yang “tepat” dan benar. Anderson menyebut fenomena representasi 

Islam di dunia digital oleh beragam actor ini sebagai ‘officializing strategies’ yaitu 

menormalisasi intensi, kepentingan dan hasrat individu sebagai sesuatu yang netral dan 

sesuai dengan kepentingan publik. Istilah ‘officializing strategies’ Anderson pinjam dari 

Bourdieu sebagai analisis dia untuk membaca klaim-klaim ‘resmi’ Islam dari berbagai 

kelompok di dunia maya (Anderson 2005: 253). 

Strategi-strategi yang dilakukan oleh berbagai aktor tersebut di atas selanjutnya menjadi 

tantangan dalam ranah otoritas agama. Para ‘pendakwah Islam’ internet ini merupakan 

produk dari pendidikan massal di negara-negara Muslim yang membuat mereka 

mempuyai tingkat literasi yang tinggi dan bisa mengakses literatur keislaman yang sudah 

diterjemahkan ke dalam beragam bahasa. Munculnya aktor-aktor ini mendorong 

terjadinya kontestasi identitas dan otoritas keagamaan. Jika sebelumnya otoritas agama 

hanya terbatas pada orang-orang mempunyai pendidikan keagamaan yang kuat dan 

mempunyai kapasitas untuk membuat fatwa seperti ulama karena menguasai sumber-

sumber agama Islam dengan baik, maka dengan adanya Muslim baru yang familiar 
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dengan teknologi digital namun minus pengetahuan agama yang kuat menjadikan 

definisi otoritas agama diperdebatkan kembali.  

Otoritas Agama 

Istilah ulama umumnya merujuk pada orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang 

mendalam mengenai al- Qur’an dan Hadis (foundational texts) serta tradisi keislaman 

klasik. Mereka jamaknya memiliki latar belakang pendidikan keagamaan seperti Al-

Azhar atau pondok pesantren yang mengkhususkan pada pembelajaran ilmu-ilmu 

keislaman. Dengan semua latar belakang tersebut, mereka mempunyai otoritas untuk 

mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan (Feener 2007, 2014). Dalam kajian-kajian 

akademik, para ulama ini disebut sebagai otoritas keagamaan tradisional (traditional 

religious authority; Zaman 2009). 

Para sarjana seperti Eickelman (1994, 2003, 2004) dan Turner (2007) menyebutkan 

bahwa otoritas keagamaan tradisional mengalami tantangan yang signifikan terutama 

setelah munculnya pendidikan massal, teknologi cetak, dan digital. Baik Eickelman 

maupun Turner berargumen bahwa pendidikan massal maupun teknologi cetak dan 

digital pada gilirannya memfasilitasi ‘fragmentasi otoritas keagamaan’ di dalam Islam. 

Eickelman menyebutnya dengan ‘objectification of religion’ sedangkan Turner 

menamainya dengan ‘reflexive religiosity.’ Kedua istilah tersebut merujuk pada 

bagaimana Muslim kebanyakan atau awam merefleksikan dan mendiskusikan 

keberagamaan mereka melalui kemudahan akses terhadap materi-materi keislaman 

tanpa merujuk pada sumber-sumber otoritas keagamaan tradisional. Akses terhadap 

pendidikan dan perkembangan teknologi informasi di negaranegara Muslim pada 

gilirannya melahirkan fragmentasi otoritas keagamaan. 

Di samping perkembangan media dan pendidikan massal, dalam konteks Indonesia, 

tantangan otoritas keagamaan tradisional juga terjadi karena perubahan aspirasi dan 

konstelasi politik keagamaan. Menurut Feillard (2010, 156-176), modernisasi 

pendidikan Islam di Indonesia pada gilirannya mendorong para kiai pesantren 

tradisional untuk mengirimkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi umum dengan 

harapan kelak setelah usai studi anak-anak tersebut menjadi familiar dengan ilmu-ilmu 

umum di samping ilmu-ilmu agama yang sudah mereka dapatkan selama di pesantren. 

Meskipun demikian, waktu yang pendek dalam mempelajari teks-teks keagamaan klasik, 
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membuat para anak kiai tersebut kehilangan kemampuan menguasai kitab-kitab kuning 

dengan baik. Bahkan, banyak di antaranya yang tidak bisa lagi membaca kitab kuning. 

Sebaliknya, kalangan ‘abangan’ mengalami kegairahan untuk mempelajari Islam. 

Meskipun kuliah di kampus-kampus nonagama, mereka sangat aktif mengikuti model-

model studi Islam yang dilaksanakan dengan metode halaqah baik oleh kelompok Salafi, 

Tarbawi, maupun Tahriri (lihat Hefner 2000; Hasan 2006; Kailani 2010; Nef 2012). 

Feillard (2010, 156-176) berargumen bahwa perubahan konstelasi politik di era 

Reformasi mendorong kalangan Muslim tradisional NU untuk mendirikan partai politik, 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, sebagian besar anak kiai yang 

sebelumnya mengenyam pendidikan di kampuskampus sekuler masuk ke gelanggang 

politik melalui PKB dan aktif di dunia politik. Konsekuensinya, ruang-ruang pengajian 

dan keislaman yang umumnya diisi oleh para kiai digantikan oleh para ustaz baru yang 

mampu mengemas pesan-pesan keagamaan dengan cara-cara yang lebih menarik 

sehingga memukau kalangan Muslim perkotaan. Feillard berpendapat bahwa aspirasi 

terhadap modernitas dan perubahan konstelasi politik di era Reformasi telah 

berkontribusi besar terhadap diseminasi otoritas keagamaan di ruang publik Indonesia, 

terutama di kalangan otoritas keagamaan tradisional. Meskipun demikian,  

Muhammad Qasim Zaman menyebutkan bahwa otoritas keagamaan tradisional bukan 

berarti tergantikan oleh otoritas keagamaan baru. Zaman (2009, 206-236) 

mendemonstrasikan bagaimana ulama tradisional mampu beradaptasi dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang berubah secara cepat dengan 

mendiseminasi ceramah dan pandangannya melalui internet, televisi, dan aktif dalam 

memimpin organisasi-organisasi bertaraf nasional dan internasional. 

Mempertimbangkan perubahan lanskap otoritas keagaman sebagaimana diuraikan di 

atas, definisi ulama dalam penelitian ini merujuk pada orang-orang yang mempunyai 

latar belakang pendidikan agama secara formal dalam arti, mengkaji dan mendalami 

teks-teks keislaman secara khusus, baik melalui institusi pendidikan seperti pesantren, 

universitas Islam terkemuka dunia, maupun yang mempelajari secara khusus melalui 

tradisi majelis taklim yang ketat. Di samping itu, definisi ini juga mencakup otoritas 

keagamaan baru yang umumnya bercirikan tidak mempunyai latar belakang pendidikan 

keagamaan yang kuat. Mereka biasanya memperoleh pengetahuan agama melalui 

sumber-sumber yang tersedia dan mudah diakses seperti buku-buku terjemahan, 
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pengajian, dan mendengarkan serta mengikuti pengajian di media baru seperti televisi 

dan internet. 

Dalam kajian akademik, otoritas keagamaan baru ini juga disebut dengan religious 

entrepreneur karena kemampuan mereka dalam mengemas pesan-pesan keagamaan 

melalui berbagai medium seperti tulisan, pelatihan, dan video pendek serta disampaikan 

melalui media baru sehingga menjangkau pemirsa yang lebih luas (Echaibi 2011; Hasan 

2009; Kailani 2018; Nasr 2009, 182). Dengan kata lain, religious entrepreneur 

menyajikan Islam dalam kerangka dakwahtainment yaitu pemaduan antara tuntunan 

(religious advice) dan tontonan (entertainment). Kemampuan mereka dalam mengemas 

pesanpesan keagaman dalam bingkai dakwahtainment inilah yang menarik minat orang 

kebanyakan untuk mendengarkan dan mengikuti ceramah-ceramah yang mereka 

sampaikan (Howell 2014; Rakhmani 2016). 

Praktik Kesalehan 

Salah satu bentuk paling tampak dari perjumpaan Muslim dengan dunia digital 

sebagaimana disinggung di atas adalah massifikasi praktik kesalehan. Berbagai platform 

digital dipakai sebagian besar Muslim untuk menjaga kesalehan.  Di Indonesia berbagai 

platform mulai dari nasehat keagamaan dari ustaz-ustaz popular yang dikirim melalui 

SMS hingga aplikasi keislaman seperti Al-Qur’an digital dan lainnya menjadi sangat lekat 

dengan kehidupan Muslim perkotaan. Martin Slama (2017) menyebutkan bahwa 

informan yang dia wawancara selalu menggunakan waktu senggangnya untuk saat 

menunggu untuk menjemput anak di sekolah dengan membaca Al-Qur’an di dalam mobil 

melalui aplikasi digital di handphonenya. Ihwal ini menjadi mungkin karena massifnya 

perjumpaan Islam dengan platform digital. 

Selain aplikasi seperti Al-Qur’an beberapa Muslim di Indonesia menggunakan platform 

digital untuk menjaga keislaman dan kesalehan. Salah satu bentuknya adalah platform 

One Day One Juz (ODOJ). Platform yang diinisiasi oleh aktivis Tarbiyah Bhayu Subrata di 

tahun 2004 ketika menjadi mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah. 

Dia mempunyai perhatian bagaimana Muslim bisa aktif membaca Al-Qur’an setiap hari 

satu juz. Di tahun 2007 Bhayu selanjutnya mengenalkan konsep ODOJ ini melalui SMS 

dan blog. Di tahun 2009 Pratama Widodo yang merupakan anggota dari program Bhayu 

membuat akun Facebook dan membuatnya menjadi dikenal secara lebih luas. Pada 
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gilirannya ODOJ menjadi platform besar yang mendorong dan memfasilitasi Muslim 

untuk selalu membaca Al-Qur’an satu juz setiap hari melalui kelompok-kelompok 

terbatas (Nisa 2018). 

Selain bentuk-bentuk yang popular di kalangan Muslim perkotaan atau yang terafiliasi 

dengan kelompok Tarbiyah dan Tahriri, penggunaan platform digital juga marak di 

kalangan Muslim tradisional. Kalau kita berselancar di dunia maya, kita dengan sangat 

mudah menemukan akun Facebook dan Instagram yang mengumpulkan potongan atau 

link ceramah dari kyai-kyai muda terkenal seperti Gus Baha, Gus Muwaffiq, Buya Yahya, 

Ust Abdushomad dan lainnya.  

Fenomena lainnya adalah munculnya model-model pengajian yang dilaksanakan secara 

online melalui Facebook sebagaimana pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang diampu oleh 

Ulil Absor Abdalla. Ulil yang dulu dikenal sebagai dedengkot dari Jaringan Islam Liberal 

di Indonesia, belakangan menjadi pioner dalam pelaksanaan pengajian secara daring 

dengan jamaah yang relative stabil di angka 500-1000an. Inisiatif Ulil ini bahkan memicu 

munculnya banyak model pengajian yang disiarkan langsung di Facebook dan Youtube 

oleh kyai-kyai lainnya dengan membacakan kitab-kitab tasawuf dan fiqh. 

Epilog 

Perjumpaan Muslim dengan dunia digital telah memicu persoalan bagaimana Islam 

ditampilkan di dunia digital? Oleh Siapa? Dan apa mediumnya? Pertanyaan-pertanyaan 

ini telah coba dijawab oleh sebagian sarjana yang mempunyai minat dalam melakukan 

penelitian terhadap Islam digital di masayakat Muslim. Secara umum mereka 

menemukan bahwa kehadiran Islam di dunia digital telah memicu kontestasi otoritas 

mengenai Islam yang “benar” di dunia maya. Beragamnya orientasi keagamaan Muslim 

dan minimnya pengetahuan agama sebagain besar para pendakwah Islam di dunia digital 

ini sedikit banyak memicu kontestasi identitas dan klaim keislaman yang oleh 

Anderson—meminjam Bourdieu- disebut sebagai “officializing strategies”. 

Kontestasi identitas berujung pada isu otoritas agama. Argumen Eickelman yang 

mengatakan bahwa pendidikan massa dan media baru telah memfasilitasi terjadinya 

fragmentasi otoritas agama menjadi sangat jelas tampak di dunia Islam digital. Para 

“pendakwah” baru meskipun tidak berlatar belakang pendidikan agama yang kuat lebih 

cepat popular dan mendapatkan apresiasi audiens karena kemampuannya dalam 
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mengemas pesan-pesan keagamaan yang cocok dengan selera audies dan “ready to use”. 

Selain itu, tidak bisa dinafikan juga bahwa Islam digital telah memfasilitasi praktik 

kesalahen Muslim yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi untuk menjaga 

keislaman dan kesalehan seperti kasus One Day One Juz (ODOJ) dan lainnya. 
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KESIMPULAN 

 

Penelitian ini digital humanities dan big data dalam studi studi Islam merupakan satu 

langkah kecil dalam membangun inovasi riset di tanah air, utamanya terkait studi 

keislaman. Pentingnya digital humanities dalam riset-riset kontemporer 

memperlihatkan bahwa arus digitalisasi menjadi tonggak baru dalam riset keagamaan, 

utamanya studi Islam, dalam mendefinisikan objek kajian dan metode yang tepat. 

Perkembangan informasi tekhnologi, semakin kuatnya arus digitalisasi, dan engagement 

masyarakat dengan media baru menjadikan digital humanities patut untuk segera 

direspon melalui riset-riset mutakhir.  

Diskusi pada penelitian ini memperlihatkan bahw digital humanities bukan sekedar 

digitalisasi atau pengalihmedia menjadi digital, digital humanities merupakan sebuah 

metode dalam memahami tidak saja teks, tapi juga konteks, masyatakat dan budaya 

melalui perangkat-perangkat tekhnologi. Dalam studi manuskrip, beberapa instrument 

software yang berkembang, seperti https://alraqmiyyat.github.io/2017/10-18.html dan 

http://islamicate-dh.github.io/about/,  merupakan system software untuk membaca 

manuskrip dan dapat membantu dalam menjelaskan teks dan konteks sebuah 

manuskrip. Proyek yang sama juga dilakukan oleh Corpus Coranicum yang mengulas 

naskah-naskah manuskrip al Quran dalam satu proyek penelitian dan dababase quran 

digital di Jerman. 

Pendekatan digital humanities juga sangat relevan dalam studi sosial kemasyarakatan. 

Digital humanities dapat menangkap ekspresi dan jejaring gerakan salafi yang dibangun 

secara digital. Gerakan Salafi di Indonesia merupakan gerakan yang sejak awal 

memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan dakwah dan gagasan tentang Islam 

Salafi. Lebih dari itu, mereka juga secara lebih terbuka mengungkapkan sikap dan 

gagasan mereka mengenai politik. Aktivisme politik Salafi di ruang digital atau offline 

tersambung dengan aktivisme politik online. Diskusi tentang halal-haram, maslahah atau 

mafsadah yang menjadi driving force (kekuatan pendorong) secara teologis, tetapi sikap 

teologis tersambung nyata dengan persoalan mendukung calon-calon pemimpin. 

Aktivisme digital Salafi efektif untuk menyalurkan sikap politik, bukan menjauhi politik 

sebagaimana diklaim oleh para Salafi puritan-apolitis-quiestis.  

https://alraqmiyyat.github.io/2017/10-18.html
http://islamicate-dh.github.io/about/
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Analisis jejaring digital juga dapat kita baca melalui analisis jejaring islam Nusantara yang 

melibatkan aktor, lembaga dan media digital yang terhubung satu sama lain secara 

digital. Konsep Islam Nusantara diperkenalkan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, 

Jawa Timur kemudian memantik berbagai macam reaksi positif maupun negatif. Provinsi 

yang cukup keras menolak adalah Sumatera Barat dan Aceh. Meskipun Sumbar dan Aceh 

menolak konsep Islam Nusantara, organisasi Islam terbesar lainnya, Muhammadiyah 

dinilai sangat menerima konsep yang diangkat oleh NU tersebut. Engagement dengan 

berbagai media online nasional dan derah perlu ditingkatkan dalam mengedukasi publik 

mengenai Islam Nusantara. Sampai tahun 2021, engagement kepada media dinilai cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari hanya ada 28% pemberitaan yang bernada negative 

mengenai Islam Nusantara. Namun angka tersebut belum menggambarkan kondisi real 

seutuhnya. Narasi negatif di media lokal, dan sosial media berkembang cukup liar, 

bahkan hoax mengenai Islam Nusantara terus bergulir. Untuk itu perlu adanya mitigasi 

khusus di daerah dan di sosial media untuk memberikan edukasi publik mengenai Islam 

Nusantara yang sebenarnya. 

Tema riset digital humanities dalam bidang kemasyarakat dapat dibangun melalui 

beberapa isu yang sudah menjadi perbincangan banyak ilmuwan, yakni keberadaan 

Islam digital atau Islam yang muncul pada dunia digital, isu kesalehan sosial dan otoritas 

keagamaan menjadi tema penting yang layak memperoleh perhatian penelitian kajian 

masyarakat muslim di Indonesia,   
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