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MOTTO

َأَكاِبرِِهْم َوإََذا َأَخاُذْوُه َأْن َأَصاِغرِِهْم َهَلُكْواِيف َخْريٍ َما َأَخاُذ اْلِعْلَم َأْن اسُ النَّ الُ زَ يَـ َال 
“Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan, jika mereka mengambil
ilmu (bimbingan atau fatwa) dari Ulama Kibar (besar). Namun apabila mereka
telah mengambil ilmu dari ulama Shigar (kecil), maka mereka akan binasa.”
(Atsar dari Sahabat ‘Abdullah Ibnu Mas’ud)
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kejahatan jiwa kita dan dari kejelekan amalan kita. Barangsiapa yang diberi hidayah

oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah
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disembah dengan benar kecuali Allah Ta’ala. Semoga sholawat dan salam selalu

tercurahkan kepada teladan seluruh umat manusia yang wajib diikuti, yakni Nabi

Muhammad , sang pembawa risalah yang agung dan sang penebar rahmat bagi

seluruh alam.
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banyak kekurangan, namun berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai

pihak terutama Bapak Dr. Tomo P. M.Fil.I dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Pd. sebagai
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ABSTRAK

ASWAN MALABA, NIM. 11030102007 “Gerakan Dakwah Salafy Di Kota

Kendari” (dibimbing oleh Dr. Tomo P. dan Mansur)

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sejarah munculnya gerakan
Dakwah Salafy di Kota Kendari dan bagaimana bentuk aktifitas Dakwah Salafy di
Kota Kendari serta bagaimana pengorganisasian gerakan Dakwah Salafy di Kota
Kendari.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulis
menguraikan data secara deskriptif, valid dan faktual tentang sifat tertentu sesuai
dengan yang peneliti dapatkan. Penelitian yang seperti ini disebut field research,
yakni penelitian yang bersifat ilmiah dan suatu kebenaran yang didapatkan dari
fenomena yang terjadi di lapangan.

Temuan penelitian ini adalah Dakwah Salafiyyah di Kota Kendari mulai
diperkenalkan kepada masyarakat Muslimin pada sekitar akhir tahun 1993 atau awal
tahun 1994. Pada awalnya dakwah Ahlus Sunnah ini memang mendapatkan
penentangan dari masyarakat, namun seiring berjalannya waktu mendapatkan
penerimaan di hati masyarakat Kota Kendari. Adapun bentuk-bentuk aktivitas
Dakwah Salafy di Kota Kendari diantaranya adalah pembangunan pondok pesantren
dan sekolah, pembangunan masjid, pengadaan kajian-kajian rutin, dan penyebaran
buletin-buletin dakwah. Kajian-kajian yang mengatasnamakan diri sebagai Dakwah
Salafy dapat dibedakan menjadi 6, yaitu; kajian di Minhajus Sunnah (Salafy Sejati),
kajian para pengikut Hajuri (Hajawiroh), kajian para da’i MLM (Mutalawwin, La’ab,
Maakir), kajian di Islamic Center Mu’adz bin Jabal (Hizbi), kajian para pengikut
Rodja (Hizbi-Sururi) dan kajian yang dibawakan oleh da’i yang memisahkan diri dari
kelima tempat kajian yang ada. Dari keenam tempat kajian tersebut hanya satu yang
berada di atas manhaj Salaf  atau manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, yakni kajian di
Minhajus Sunnah Kendari dan yang sejalan dengan mereka. Sedangkan kelima
tempat kajian lainnya telah keluar dari Salafy atau Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
berdasarkan fatwa dan tahdzir dari para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dengan
tingkat kesesatan yang berbeda-beda.

Kata kunci: dakwah, Salafy.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan salah satu agama yang paling pesat

perkembangannya pada abad ini. Berawal dari sebuah wilayah yang kecil di Jazirah

Arab, Islam muncul dan berkembang ke berbagai pelosok dunia. Sehingga tak heran

agama Islam menjadi agama terbesar kedua setelah agama Nashrani. Realitas ini

muncul disebabkan proses dakwah (penyebaran Islam) yang pesat dan dilakukan

secara terus-menerus. Di Indonesia saja, agama Islam telah ada pada abad 7 Masehi,

dan terus mengalami dinamika hingga saat ini.

Meskipun kedatangan Islam di Indonesia telah dimulai pada abad 7 Masehi, namun

masa yang paling menarik adalah pada dasawarsa 1980. Sepuluh tahun tersebut merupakan

masa yang memunculkan berbagai perkembangan baru. Perkembangan yang sangat

mencolok adalah masuknya berbagai gerakan-gerakan Islam dari Timur Tengah yang

mengusung revivalisme atau kebangkitan Islam.1

Salah satu gerakan Islam yang muncul di Indonesia pada tahun 1980-an adalah

gerakan Dakwah Salafy. Salafy bukanlah suatu kelompok atau organisasi tertentu yang

membawa ideologi baru dalam Islam. Akan tetapi Salafy adalah mereka yang selalu

berkomitmen di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah . Banyak yang salah persepsi

terhadap orang-orang yang disebut sebagai Salafy, begitu banyak tuduhan-tuduhan yang

1Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan, (Jakarta: Rajawali
Press, 1999), hal. 17.
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