
 

22 
 

BAB III 

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO  

TERHADAP  ORGANISASI ISLAM 

 

Pada masa kepemimpinannya banyak sekali lobi-lobi politik yang dilakukan 

Soeharto. Salah satunya politik yang dilakukan terhadap Islam.Pada masa 

pemerintahan sepuluh tahun pertama presiden Soeharto bisa dikatakan bersikap 

membatasi dan menindas terhadap aspirasi umat Islam.Kebijakan Soeharto dalam 

menciptakan kestabilan NKRI pada pada zaman orde baru harus mengorbankan 

demokrasi dan hak-hak masyarakatnya, termasuk organisasi politik dan organisasi 

Islam. Organisasi politik dan organisasi islam harus mengalami keterbatasan dalam 

melakukan pengembangan, setelah pemilihan Umum tahun 1971 Pemerintah Orde 

Baru selanjutnya menawarkan penyederhanan Partai Politik sehingga hanya terdapat 

3 partai Politik yang ada di Indonesiahal ini dapat dilihat dengan adanya meleburkan 

atau menfusi terhadap beberapa partai politik pada tahun 1973 yakni: 

a. Kelompok nasionalis (PNI,IPKI, Murba) 

b. Kelompok spiritual (NU,PMI(Parmusi), PSSI, Perti, Parkindo 

dan Katholik). Belakangan kerena Parkindo dan Katholik 

berbeda agama, maka berafiliasi dengan nasionalis. 
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c. Golongan Karya 

Kelompok spiritual menjadi Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) dan kelompok nasionalis disebut Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI).1 

Semua kebijakan yang membatasi dan meenyudutkan islam membuat umat islam 

bersifat oposisif terhadap pemerintah.bahkan pada dasawarsa ini fatwa-fatwa ulama 

mewajibkan umat islam memilih partai islam dalam pemili. Dakwah-dakwah yang 

disampaikan dari tokoh agama islam juga sering berisi kritik-kritik terhadap 

pemerintah. Menanggapi hal tersebut pemerintah melakukan pembatasan aktivitas 

dakwah islam, termasuk keharusan adanya surat izin dari aparat keamanan setempat 

bagi da’i sebelum penyampaian dakwah, sehingga muncul ketegangan diantara umat 

islam dengan pemerintah kurang lancar. Akibatnya pemerintah kesulitan melakukan 

komunikasi dengan umat islam, karena tidak ada organisasi islam yang supportif 

terhadap pemerintah.2 

Oleh karena itu pada tahun 1975, pemerintah membentuk Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi yaitu 1) mengeluarkan fatwa atau hukum serta 

                                                            
1   Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,2012). Hlm 78. 
 
2Azra, Azyumardi: umam, Syaiful (ed,) .Menteri-menteri agama dan RI 

:Biografi dan Politik.( Jakarta:PPIM.1998), hlm 328 
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nasehat baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dalam rangka amar makruf 

nahi munkar dalam agama dan masalah-masalah sosial, 2)meningkatkan ukuwwah 

(persudaraa) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok 

agama lain, 3) mewakili umat islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain 

4).bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan 

menyampaikan kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat umum3. Jika dilihat 

dari fungsinya MUI bisa dikatakan pula sebagai penyalur antara umat dengan 

pemerintah. Dengan adanya MUI sendiri sebagaian berpendapat bahwa MUI lebih 

dikontrol oleh pemeritah sehingga pada saat itu masih lebih mementingkan 

kepentingan pemerintah. Selain itu MUI pada saat itu dinyatakan sebagai wadah 

musyawaroh yang diakui oleh pemerintah sehingga yang lainnya tidak dianggap sah. 

Setelah adanya penyerdehanaan partai serta berdirinya MUI. Soeharto juga 

menerapkan asas tunggal pancasila. Kebijakan pemberlakuan asas tunggal atau 

political uniform dilakukan olehorde baru didesain melalui pendekatan legalistik 

yang berawal dari ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 yang secara operasional 

dituangkan dalam perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985.4 Maka, 

dengan adanya keputusan ini baik organisasi masa maupun partai politik, semua 

harus mencantumkan pancasila sebagai asas mereka. Sehingga banyak organisasi 

masyarakat maupun partai politik yang merubah asas mereka yang sebagian berasas 

                                                            
3Ibid, hlm.328 
 
4  Syarifudin Jurdi (Eds), 1 Abad Muhammadiyah, (Jakarta: Kompas, 2010). 

Hlm 278. 
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Islam kemudian menjadi berasas pancasila. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan  

organisasi mereka. Oleh karena itu bersamaan dengan ditetapkannya UU Asas 

Tunggal banyak dari mereka yang meninggalkan politik, dan hampir semua 

kelompok islam mau mengubah azas perjuangan oganisasinya dari islam menjadi 

Pancasila.5 

Setelah sepuluh tahun pertama pemerintahan Soeharto  yang bisa dikatakan 

membatasi Islam, namun pada sepuluh tahun kedua hal itu berbanding terbalik. Pada 

masa sepuluh tahun kedua bisa dikatakan merupakan masa akomodatif antara 

Soeharto dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Soeharto. Kebijakan itu diantaranya adanya RUU mengenai 

perkawinan yang berasaskan Islam.Kebijakan ini dikeluarkan pada masa 

kepemimpinan menteri agama bernama Mukti Ali.Dalam kepemimpinannya 

adabeberapa kebijakan yang kontroversial terutama bagi penganut agama islam yaitu 

UU Perkawinan tahun 1974 dan masalah Pendidikan Islam dan SKB 3 Menteri.  

Dalam Proses Penetapan UU perkawinan, membawa pemerintah Orde baru 

terutama kementrian agama dalam situasi politik yang mencekam dan mendapat 

penolakan keras terhadap RUU, dari umat islam baik dalam DPR maupun masyarakat 

luas. RUU Perkawinan yang diusulkan oleh Mukti Ali dan Oemar Senoadji (menteri 

                                                            
5  Muhammad Hisyam (peny),  Krisis Masa Kini dan Orde Baru, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2003). Hlm 344. 



 

26 
 

kehakiman) 6 . Penolakan ini berdasarkan atas terdapat beberapa hal yang secara 

mendasar dipandang betentangan dengan syariat islam tuduhan bahwa Mukti ali 

mendapt pengaruh dan berkonsiliasai dengan orang-orang kristen dan sekuler yang 

menginginkan de-islamisasi di negara Indonesia pun sempat terdengar karena 

formulasi dan proses politik pengajuan RUU menimbulkan kecurigaan. Tidak adanya 

konsultasi-konsultasi dengan pihak yang berkompeten misalnya dengan pemuka 

agama mengingat RUU ini berhubungan langsung dengan peribadatan umat islam.  

Dilingkungan DPR penolakan bukan hanya berasal dari Fraksi politik islam 

seperti NU, Parmusi, dan Perti tetap juga dari fraksi ABRI dan Golkar yang beragama 

islam. Menurut Buya Hamka, menilai bahwa RUU tersebut diajukan sebagai upaya 

pemerintah memaksa umat islam sebagai umat mayoritas untuk meninggalkan 

agamanya melalui pemaksaan berlakunya perundang-undangan yang RUU 

perkawinan yang bertentanan dengan hukum islam. Aksi penolakan juga dilakukan 

oleh Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) dengan menggalang solidaritas dari 

kalangan IPNU, PII, IPM  untuk menolak RUU perkawinan. Aksi Penolakan ini 

mengalami puncaknya ketika sekitar 500 umat muslim menduduki gedung DPR saat 

Mukti Ali menjelaskan mengenai RUU perkawinan. Akhirnya kekacauan politik ini 

dapat sedikit mereda ketika Mukti ali diadakan dialog dan negosiasi informal 

bersama tokoh-tokoh agama seperti M Natsir, Rasyidi, Syarifuddin Prawiranegara 

                                                            
6 Azra, Azyumardi: umam, Syaiful (ed,), Op.Cit,hlm 306. 
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dan Kasman Singoimejo7. Setelah melakukan Dialog antara tiga tokoh Penting yaitu, 

Amir Moertopo, K.H. Masykur, dan beberapa petinggi ABRI tercapailah kata sepakat 

dan dapat diterima oleh semua kalangan dalam DPR dan RUU perkawinan berubah 

menjadi UU Perkawinan Nasional yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Hukum Perkawinan Nasional.  

 Selain itu dalam bidang ekonomi terdapat BAZIS (Badan Amil Zakat Infak 

dan Shodaqo) yang disetujui oleh pemerintah dengan maksud untuk dapat 

mengembangkan perekonomian Negara. Dimana pada masa pemerintahan orde baru 

yang dikatakan sejahtera adalah dengan adanya pembangunan dan ekonomi yang 

merata.  

Pada tahun-tahun ini pula mulai adanya banyak didirikan koperasi-koperasi 

umat yang diperuntukan untuk kalangan nelayan, petani, dan karyawan. Didirikan 

pula bank Perkreditan Rakyat, hal ini juga membuat ormas seperti NU dan 

Muhammadiyah mendirikan Bank seperti NU mendirikan Bank Nusuma dan 

Muhammadiyah mendirikan Bank Matahari. Berdiri pula Bank Islam tanpa Bunga, 

Bank Muamalah. Kehidupan syiar pun mulai semarak, banyak masjid yang didirikan 

serta pengajian dihotel-hotel berbintang pun mulai banyak dilakukan. Yayasan Islam 

di bawah Soeharto mendirikan Masjid Pancasila sejak tahun 1982-1991 sebanyak 449 

unit.8 

                                                            
7Azra, Azyumardi: umam, Syaiful (ed,).Ibid hlm. 309 
 
8  Musyrifah Sunanto, Op,cit. hlm 83. 
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Selain dibidang ekonomi, juga terdapat perkembangan lain seperti mulai 

maraknya jamaah haji yang berasal dari Indonesia. terdapat pula perkembangan yang 

pada awalnya basis ulama kampus yang dulunya hanya berada di IAIN, kini mulai 

muncul di Universitas lainya. Serta mulai berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia) yang pada saat itu diketuai oleh B.J. Habibie yang berdiri pada 

tahun 1990. ICMI mulai berkembang dan beranggotakan dari setiap elemen yang 

berada di masyarakat. 

Pada sepuluh tahun kedua ini Soeharto lebih condong keislam serta sebagian 

aspirasi dari umat islam yang dijadikan produk politik dari pemerintah. Banyak 

muncul-muncul keputusan politik dari pemerintah. Keputusan politik itu adalah: UU 

Sistem Pendidikan Nasional, UU Peradilan Agama tahun 1989, disusul tahun 1991 

mengenai Kompilasi Hukum Islam, juga tahun itu keluar Instruksi Presiden mengenai 

kewajiban setiap produk makanan olahan untuk mencantumkan label halal atau tidak 

halal untuk melindungi masyarakat Muslim.9 

Inilah sebagian besar politik orde baru terhadap Islam ada yang bisa dikatakan 

memberikan keuntungan dan juga kerugian terhadap perkembangan Islam pada masa 

Orba. Namun bila dilihat lebih jauh pada perkembanganya Islam pada masa ini lebih 

berkembang. Karena Soeharto sendiri memberikan fasilitas terhadap umat Islam 

dengan begitu diharapkan untuk berkembang dalam bidang sosial keagamaannya, 

sedangkan untuk urusan politik mereka tidak diberikan kesempatan. Hal ini juga 

                                                            
9Ibid. hlm 84. 
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diterapkan oleh Snouck Hurgronje pada saat melakukan politik agama pada masa 

Hindia Belanda. Jadi bisa dikatakan politik Orba terhadap Islam hanya dilakukan 

untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, tentunya adalah kepentingan Soeharto.  

 


