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LATAR BELAKANG 

 

Kongres Ummat Islam Indonesia (KUII) IV telah 

menegaskan bahwa syariat Islam adalah satu-satunya 

solusi bagi berbagai problematika kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Namun 

di sisi lain, masih muncul kontroversi di tengah 

masyarakat berkaitan dengan gagasan formalisasi 

syariah, terutama setelah lahirnya peraturan daerah 

(perda) yang dinilai bernuansa syariah di lebih dari 

25 provinsi/kota/kabupaten. Termasuk munculnya 

kontroversi setelah keluarnya fatwa MUI tentang 

haramnya paham sekulerisme, pluralisme dan 

liberalisme serta keharaman bunga Bank. 

 

Survei tentang syariah sudah banyak dilakukan oleh 

berbagai lembaga. PPIM – UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta pernah melansir data bahwa masyarakat yang 

menginginkan syariah pada tahun 2001 sebesar 

61%, tahun 2002  sebesar 71%, pada tahun 2003 

meningkat menjadi sebesar 75%. Hasil survei Pew 

Research Center di berbagai belahan negara muslim 

dari tahun 2008 - 2012, termasuk di Indonesia, 

menunjukkan bahwa mayoritas muslim di negara-

negara studi tersebut menginginkan adanya hukum 

syariah. Termasuk di Indonesia, 72% muslim 

menginginkan hukum ini ada di negaranya. Angka 

ini lebih rendah dari Malaysia (84%) dan dari 

Thailand Selatan (74%).  

 

Tujuan Survei 

Survei ini bertujuan mendapatkan informasi: 

 Persepsi masyarakat menyangkut pengetahuan, 

pemahaman dan penerimaan masyarakat 

terhadap syariah dan khilafah.  

 Persepsi masyarakat terhadap perjuangan serta 

penegakan syariah dan khilafah.  

 Respon masyarakat terhadap isu strategis  terkait 

syariah dan khilafah. 

 

 

 

 

Pelaksana Survei 

Survei ini dilaksanakan oleh SEM Institute, 

lembaga riset dan konsultasi nasional di bidang 

manajemen strategis, kebijakan publik dan 

marketing.  

 

METODOLOGI SURVEI 

 

Metode Pengambilan Sampel 

Pengumpulan data menggunakan survei kuantitatif 

berdasarkan quota purposive sampling untuk non 

masyarakat umum, dan stratified random sampling 

untuk masyarakat umum 

 

Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung (face to face 

interview) pada periode 25 Desember 2013 – 19 

Januari 2014 

 

Kompisisi Responden 

Survei dilakukan di 38 kota di Indonesia dengan 

jumlah responden sebanyak 1498 orang. Komposisi 

responden sebagai berikut: 

Kategori Resp Jumlah (%) 

Legislatif 48 3 

Yudikatif 20 1 

Eksekutif 56 4 

Aparat Keamanan 28 2 

Kalangan Profesional 77 5 

Ormas Islam 76 5 

Akademisi/Pengamat 94 6 

Media Massa 63 4 

Partai Politik 53 4 

Pesantren 74 5 

Masyarakat Umum 909 61 

Total 1498 100 

 

Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri 

dari 38% perempuan dan 62% laki-laki. 

Berdasarkan usia, komposisi responden sebagai 

berikut: 
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Secara umum, pendidikan terakhir resoponden 

adalah sebagai berikut: 

 
 

 

TEMUAN SURVEI 

 

Pemahaman Masyarakat Tentang Syariah 

Persepsi responden tentang syariah cukup beragam. 

Secara umum 44% responden telah mendefinisikan 

syariah sebagai hukum/aturan Islam yang bersumber 

dari Allah SWT. Di samping itu, responden juga 

mempersepsikan syariah sebagai aturan Islam dalam 

cakupan yang parsial misalnya berhubungan 

dengan bank, bisnis, pendidikan atau sistem 

pemerintahan. Dijumpai juga 6% responden yang 

belum tahu tentang syariah. Secara lengkap, 

persepsi responden tentang syariah adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Tatacara/ aturan Islam; hukum-hukum 
Islam; hukum Allah SWT; aturan 
Allah dan rasulnya 

44% 

2. Jalan hidup sesuai Islam, pedoman 
atau tuntunan Islam 

14% 

3. Berhubungan dengan agama Islam 9% 
4. Aturan atau hukum agama, sesuatu yg 

akan membawa kita menjadi lebih 
baik 

8% 

5. Ajaran Islam 5% 
6. Tentang bank syariah atau bisnis 

syariah 
5% 

7. Ibadah sehari-hari seperti shalat, 
puasa, bersedekah, berbuat baik 

2% 

8. Ilmu Islam, pendidikan Islam dan 
pemahaman tentang Islam 

2% 

9. Sistem negara yang menganut dan 
menerapkan hukum Islam 

1% 

10. Belum memahami/Tidak paham 6% 
11. Lain-Lain 4% 

 

Persetujuan Penerapan Syariah 

Dengan mempertimbangkan seluruh dasar 

keyakinan dan pemahaman tentang Islam, 72% 

responden menyatakan setuju, sementara 14% 

terserah dan 14% tidak setuju. 

 

 
 

Sikap persetujuan masyarakat terhadap penerapan 

syariat Islam, umumya didasari oleh alasan berikut: 

1. Islam adalah satu-satunya solusi dari segala 

permasalahan 

2. Islam menjadikan yang benar itu benar, 

membawa kebaikan dan keselamatan dunia 

akhirat 

3. Sebagai muslim wajib mengimani Islam sebagai 

aturan dan taat pada syariah 

4. Indonesia mayoritas muslim 

5. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan 

6. Islam memberikan jaminan kesejahteraan bagi 

ummat 

7. Islam sudah sempurna, mengandung aturan-

aturan yang jelas, detail berkeadilan 

berdasarkan hukum Allah SWT 
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Beberapa alasan penolakan penerapan syariat Islam 

adalah: 

1. Indonesia negara majemuk (plural), harus 

menghargai agama lain 

2. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara 

kesatuan berdasar Pancaasila 

3. Masyarakat belum siap menerapkan syariat 

Islam, khawatir terjadi benturan 

4. Syariat untuk mengatur pribadi dan keluarga 

saja, tidak semua diatur oleh Islam 

5. Indonesia negara demokrasi, bisa mengatur 

sendiri 

6. Banyak pemahaman berbeda tentang syariah 

7. Bukan Islam satu-satunya solusi, syariah belum 

bisa mengatasi persoalan bangsa 

8. Prototipe seperti Ormas Islam belum 

menerapkan seluruh syariat Islam dalam 

prakteknya. 

 

Pengetahuan Dan Persetujuan Penerapan 

Beberapa Aturan Syariat Islam 

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai 

berbagai aturan syariah secara umum diketahui oleh 

lebih dari 80% responden. Aturan yang paling 

banyak diketahui adalah syariat Islam mengatur 

semua aspek kehidupan (Islam kaffah), tidak 

sebagian-sebagian (90%) serta muslimah wajib 

mengenakan jilbab dan kerudung (90%). Mayoritas 

responden juga menyetujui bahwa dalam sistem 

ekonomi Islam, sumberdaya alam (hutan, migas, 

tambang, laut, dll) harus dikelola oleh negara bagi 

kesejahteraan rakyat (93%), muslimah wajib 

mengenakan jilbab dan kerudung (94%), Wajib 

melakukan amar ma’ruf nahi mungkar (dakwah) 

(93%), syariat Islam mengatur semua aspek 

kehidupan (Islam kaffah), tidak sebagian-sebagian 

(90%), Islam menjamin pemenuhan kebutuhan 

dasar (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan 

kesehatan dan pendidikan secara gratis atau 

semurah mungkin kepada masyarakat (89%) dan 

perang membela kaum muslim yang diserang 

musuh adalah jihad (88%). 

Sementara, aturan yang paling sedikit diketahui 

adalah pencuri lebih dari ¼ dinar (sekitar Rp 

215.000) dipotong tangannya sementara yang 

kurang dari dinar tidak dipotong tangannya ((77% 

responden). Aturan syariah ini juga mendapat 

persetujuan terkecil yakni 46%. 

Tingkat Pemahaman Mengenai Aspek-Aspek 

Keyakinan Terhadap Syariah 

Berikut adalah tingkat pemahaman masyarakat 

mengenai aspek-aspek keyakinan terhadap syariah. 

1. Terdapat perintah yang sangat jelas dalam Al 

Quran dan hadits untuk menerapkan syariat 

Islam (65%) 

2. Meninggalkan syariat Islam merupakan 

kemaksiatan besar (73%) 

3. Haram menerapkan hukum selain syariat Islam 

(53%) 

4. Penerapan syariat Islam pasti memberikan 

kebaikan (maslahat) dan meninggalkannya pasti 

menimbulkan keburukan (mafsadat) (77%) 

5. Syariat Islam harus diterapkan secara total, tidak 

boleh hanya sebagian (73%) 

Keyakinan Akan Kewajiban Penerapan Syariat 

Islam 

Mengenai keyakinan kewajiban penerapan syariat 

Islam, mayoritas responden (89%) menyatakan 

yakin. Lainnya menyatakan tidak yakin (2%) dan 

kurang yakin (4%). 

 
Tingkat Keyakinan Akan Kewajiban Penerapan Syariat 

Islam 

Kelompok responden yang memberikan persetujuan 

terbesar adalah kalangan pesantren (81%) dan 

ormas Islam (79%). Tingkat persetujuan terendah 

tercatat berasal dari kalangan media massa (56%) 

dan pengamat/ akademisi (62%). 
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Sikap Terhadap Problematika Yang Dialami 

Umat 

Mayoritas masyarakat (73%) menyatakan setuju 

bahwa berbagai problem/ masalah yang dialami 

bangsa ini karena tidak diterapkannya syariah 

(Islam) dalam kehidupan di berbagai bidang. 

 
Terkait hal ini, kalangan pesantren merupakan 

kelompok reponden yang paling tinggi tingkat 

persetujuannya (85%) dan media massa memiliki 

tingkat persetujuan terendah (62%). 

 

Terhadap solusi problematika bangsa, 81% 

responden meyakini bahwa syariah Islam bisa 

membawa mashlahat dan satu-satunya solusi bagi 

problematika bangsa. 

 
 

Pengetahuan Terhadap Khilafah 

64% masyarakat secara umum telah mengetahui 

khilafah. Kalangan pesantren (95%) merupakan 

kelompok responden yang tingkat pengetahuannya 

paling tinggi, sementara kalangan masyarakat 

umum tingkat pengetahuannya paling kecil yakni 

53%.  

 

Masyarakat secara umum mempersepsikan khilafah 

sebagai: 

1. Sistem pemerintahan dalam Islam (22%) 

2. Kepemimpinan yang menjalankan/ berdasarkan 

syari'at Islam (19%) 

3. Pemimpin Islam (9%) 

4. Pernah dengar, sebatas tahu saja, secara detail 

belum paham (5%) 

5. Dipimpin oleh seorang khalifah/wakil Allah (4%) 

6. Negara Islam (4%) 

7. Seperti khulafaur rasyidin atau jaman Khalifah 

setelah nabi (4%) 

8. Sistem pemerintahan yang bersumber dari 

hukum Allah dalam Alquran dan hadits 

rasulullah (3%) 

9. Penerapan syariat Islam secara kaffah (3%) 

10. Tidak Tahu (6%) 

 

Persetujuan Terhadap Definisi Dan Substansi 

Khilafah 

Mngenai persetujuan terhadap pernyataan khilafah 

sebagai bentuk sistem politik dan pemerintahan 

dalam Islam, 69% responden menyatakan setuju. 

 

 
 

Mengenai persetujuan pada pernyataan substansi 

dari khilafah adalah penerapan syariah secara 

kaffah dan ukhuwah (persatuan ummat Islam 

seluruh dunia), 78% responden menyatakan setuju. 

 

 
 

Persepsi Terhadap Sistem Politik Dan 

Pemerintahan dalam Islam 

Berikut adalah tingkat kesesuain pemahaman 

masyarakat terhadap pernyataan tentang sistem 

politik dan pemerintahan. 
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1. Islam tidak mengatur sistem politik/sistem 

pemerintahan (15%) 

2. Sistem politik Islam sama atau tidak 

bertentangan dengan sistem demokrasi (26%)  

3. Sistem politik Islam berbeda dengan sistem 

demokrasi (42%) 

4. Sistem pemerintahan dalam Islam bisa 

berbentuk apa saja (monarki, kerajaan, 

republik, federasi, dll) (24%) 

5. Sistem pemerintahan dalam Islam hanya 

berbentuk Khilafah/Imamah (42%) 

 

Sikap Terhadap Khilafah 

81% masyarakat setuju jika saat ini dibutuhkan 

adanya suatu institusi politik untuk menyatukan 

ummat Islam seluruh dunia sebagai kekuatan untuk 

menghilangkan kedzaliman atas diri ummat. 

 

 
Mengenai keyakinan bahwa “Khilafah” mampu 

mempersatukan ummat seluruh dunia dan 

menghilangkan kedzaliman, 68% responden 

menyatakan yakin dan terdapat 20% yang kurang 

yakin/ tidak yakin. 

 

 
Beberapa alasan mengapa responden belum yakin 

bahwa khilafah mampu mempersatukan ummat 

sedia dan menghilangkan kezaliman antara lain: 

1. Sulit mewujudkan khilafah, saat ini didominasi 

kapitalis dan sekuler, banyak problem tidak 

hanya politik, sudah ada sistem negara 

demokrasi 

2. Gerakan khilafah sekarang belum mampu 

menyatukan ummat Islam, pemimpin 

pemersatunya sulit ditemukan,  

3. Khilafah masih belum banyak difahami, 

khilafiyah, masih banyak perbedaan di 

kalangan ulama, 

4. Kezaliman tetap ada hingga kiamat, sudah 

sunnatullah 

5. Perpecahan sudah ada sejak zaman nabi 

6. Dunia tidak semuanya Islam, Islam menghargai 

perbedaan 

7. Harus ada payung syariah dulu, baru khilafah, 

tergantung pemimpinnya 

8. Khilafah adalah garis Islam keras, zhalim, 

menyakiti ummat lainnya semisal teroris 

 

 

KESIMPULAN SURVEI 

 

• Secara umum umat mengetahui (aware) 

terhadap aturan-aturan syariat Islam (rata-rata 

sekitar 91%) 

• Dari sisi pemahaman terhadap syariah, umat 

Islam memahami dengan cukup baik terhadap 

syariah (level pemahaman secara umum 

memahami dengan baik di atas 66%) 

• Adapun mengenai tingkat penerimaan, 72% 

umat Islam setuju dengan penerapan syariat 

Islam diberbagai aspek kehidupan, hanya 14% 

yang menyatakan tidak setuju, sedangkan 

sisanya 14% menyatakan terserah.   

• Tingkat pengetahuan masyarakat (Umat Islam) 

terhadap Khilafah adalah sebesar 64% 

• Terkait pemahaman terhadap Khilafah, sebagian 

umat Islam sudah memahami definisi dan 

konsep Khilafah dengan baik, meskipun 

demikian masih banyak umat Islam yang belum 

memahami konsep Khilafah. 

• Dari sisi tingkat penerimaan, 81% umat Islam 

setuju dengan konsep khilafah dan 68% umat 

yakin bahwa Khilafah mampu menyatukan 

umat Islam sedunia dan bisa menjadi kekuatan 

untuk menghancurkan kedzaliman  

 

 


