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Studi Gerakan iSlam tranSnaSional 
dan kaki tanGannya di indoneSia

Dasar Pemikiran
Para aktiviS GariS keraS SePenuhnya Sadar bahwa mereka 

tengah terlibat dalam “perang ide-ide” untuk meyakinkan umat Is-
lam di seluruh dunia, bahwa ideologi mereka yang ekstrem adalah 
satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka mema-
hami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lo-
kal dan spiritual seperti diamalkan umat Islam umumnya, sebagai 
bentuk pengamalan Islam yang salah dan sesat karena sudah terce-
mar dan tidak murni lagi.

Strategi utama gerakan Islam transnasional dalam usaha mem-
buat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan memben-
tuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan 
“penyebar” ideologi Wahabi/Salafi mereka, serta berusaha meming-
girkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang 
lebih toleran yang telah lebih lama ada dan dominan di berbagai be-
lahan dunia Muslim. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras 
melakukan infiltrasi ke berbagai bidang kehidupan umat Islam, baik 
melalui cara-cara halus hingga yang kasar dan keras.
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Di daerah-daerah seperti Arab Saudi, Sudan, Gaza, Afghanis-
tan—Thaliban dan wilayah-wilayah Pashtun Pakistan, mereka sudah 
berhasil memaksakan ideologinya. Sementara di kebanyakan bela-
han dunia Islam, hampir tidak ada usaha serius untuk mengung-
kap gerakan kelompok-kelompok garis keras serta mobilisasi du-
kungan untuk pandangan dan pengamalan Islam yang umumnya 
toleran, pluralistik, dan sejalan dengan dunia modern. Di Indone-
sia, kenyataannya berbeda, karena Islam spiritual masih kuat dan 
ada tokoh-tokoh Islam Indonesia yang menyadari bahaya ancaman 
gerakan garis keras dan berani menghadapi mereka sebelum nasi 
menjadi bubur.

Di tanah air kita, reaksi terhadap infiltrasi dan aktivitas gerak-
an garis keras seperti dakwah Wahabi/Salafi ini bisa dilihat dengan 
terbitnya SKPP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006, 
Fatwa Majlis Bahstul Masa’il NU tentang Khilafah Islamiyah, serta 
respon para ulama dan tokoh nasional tentang bahaya dan ancam-
an gerakan-gerakan transnasional. Bahkan seorang mantan Pang-
lima TNI mengemukakan, “Dulu, ancaman garis keras terhadap 
Konstitusi dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. 
Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, 
termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebe-
lumnya.”1

Reaksi ormas-ormas moderat serta respon para ulama dan to-
koh nasional ini menjadi indikasi menguatnya pengaruh dan in-
filtrasi gerakan garis keras di Indonesia belakangan ini. Idealnya, 
semua ini bisa menjadi teladan bagi umat Islam di Indonesia dan 
seluruh dunia untuk memobilisasi perlawanan terhadap agenda 
Wahabi/Salafi, dan menggalang dukungan dari para pemimpin 
dan umat Islam yang belum tercemar untuk secara sadar melawan 
penyebaran ideologi garis keras tersebut. Sementara pada saat yang 
sama, perlawanan ini bisa mengawali usaha menelanjangi aktivitas-
aktivitas gerakan garis keras transnasional secara publik.

1 Wawancara konsultasi pada 17 September 2007.
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Subyek Studi
Permasalahan utama studi ini menyangkut: asal-usul, ideologi, 

agenda, gerakan, dan agen-agen gerakan Islam di Indonesia yang 
diidentifikasi sebagai kelompok garis keras; strategi mereka dalam 
memperjuangkan agenda dan ideologi tersebut; dan, infiltrasi yang 
berhasil ditanamkan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok 
Islam lain yang berhaluan moderat.

Infiltrasi garis keras terhadap Islam Indonesia diduga telah 
membangkitkan kembali gagasan dan cita-cita formalisasi Islam 
yang sesungguhnya telah dikubur dalam-dalam oleh bangsa Indo-
nesia setelah menyepakati Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas nasehat tokoh 
BIN dan para ahli serta tokoh lain, kelompok-kelompok Islam mo-
derat termasuk dalam subyek studi di sini untuk melihat sejauh 
mana mereka telah disusupi dan dipengaruhi oleh agen-agen garis 
keras tersebut.

Definisi Operasional
Untuk keperluan studi ini kami membuat definisi operasional 

mengenai Islam garis keras dan Islam moderat, sebagai berikut: 

Islam garis keras: Diklasifikasikan sebagai individu dan organi-
sasi. 
•	 Individu garis keras adalah orang yang menganut pemut-

lakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak 
toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; 
berperilaku atau menyetujui perilaku dan/atau mendo-
rong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan 
pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan 
membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendu-
kung pelarangan oleh pemerintah dan/atau pihak lain atas 
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keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbe-
da; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang ber-
beda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak Dasar 
Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa 
Indonesia; dan/atau menginginkan adanya Dasar Negara 
Islam, bentuk Negara Islam, atau pun Khilafah Islamiyah.

•	 Organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan 
himpunan individu-individu dengan karakteristik yang 
disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organi-
sasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap 
perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara ter-
buka maupun tersembunyi.

Islam Moderat: Diklasifikasikan sebagai individu dan organi-
sasi.
•	 Individu moderat adalah individu yang menerima dan 

menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda seba-
gai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyaki-
ninya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui 
pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama 
dalam bentuk apa pun; menolak berbagai bentuk pela-
rangan untuk menganut pandangan dan keyakinan yang 
berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin 
oleh Konstitusi negara kita; menerima Dasar Negara Pan-
casila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus 
final dalam kehidupan berbangsa dan berngera yang melin-
dungi perbedaan dan keragamaan yang ada di tanah air.

•	 Organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karak-
teristik seperti yang tercermin dalam karakteristik individu 
moderat, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang 
menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup 
bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Studi
Secara akademis, studi ini bertujuan menemukan, menunjuk-

kan, dan membuktikan asal-usul, ideologi, dan gerakan kelompok-
kelompok garis keras di Indonesia, dan mengetahui respon para 
agen gerakan garis keras tentang isu-isu sosial-politik dan keagama-
an.

Sementara secara praksis, hasil studi ini diharapkan bisa men-
jadi batu loncatan bagi gerakan perlawanan terhadap agenda gerak-
an Islam transnasional di Indonesia dan seluruh dunia, memobil-
isasi para pemimpin dan umat Islam yang belum terkontaminasi 
ideologi gerakan garis keras untuk secara sadar melawan penyebar-
an ideologi mereka. 

Pada saat yang sama, studi ini bertujuan mengungkap dan 
menunjukkan aktivitas gerakan garis keras yang merupakan fak-
tor krusial bagi penyebaran ideologinya di Indonesia dan seluruh 
dunia.

Masalah Studi
Dengan latar belakang di atas, kami merancang studi ini un-

tuk memetakan dan menjawab beberapa permasalahan sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana sebenarnya pandangan dan respon para agen 
garis keras terhadap isu-isu sosial politik dan keagamaan di 
Indonesia akhir-akhir ini? 

2. Bagaimana peta gerakan-gerakan Islam transnasional dan 
kaki tangannya di Indonesia saat ini? 

3. Apa yang menjadi agenda perjuangan kelompok-kelompok 
garis keras dan bagaimana agenda itu dikaitkan dengan 
persoalan-persoalan Indonesia mutakhir?

4. Bagaimana strategi kelompok-kelompok garis keras dalam 
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memperjuangkan agenda-agenda mereka dan menyusup-
kan agen-agen mereka ke tengah-tengah masyarakat? 

5. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok garis keras lokal 
dengan gerakan-gerakan Islam transnasional dari Timur 
Tengah? 

6. Bagaimana pula hubungan kelompok-kelompok garis keras 
itu dengan kelompok-kelompok Islam yang berhaluan mo-
derat? 

7. Apakah kelompok-kelompok garis keras telah mampu 
mempengaruhi dua ormas Islam terbesar di Indonesia, 
yaitu Muhammadiyah dan NU?

8. Benarkah masjid dan institusi-institusi pendidikan telah 
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok garis keras untuk 
menyebarkan paham mereka?

9. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok garis keras 
dibangun dan bagaimana jaringan mereka dibentuk?

Metode Studi
Studi ini dilakukan oleh dua tim, yakni Tim Jakarta dan Tim 

Yogya. Tim Jakarta melakukan wawancara dan/atau konsultasi 
dengan para ulama, intelektual, dan tokoh-tokoh nasional menge-
nai isu-isu sosial-politik dan keagamaan di tanah air serta hal-hal 
yang terkait dengan aktivitas gerakan garis keras. Tim Jakarta juga 
melakukan riset pustaka untuk mengetahui kesinambungan dan 
hubungan berbagai gerakan garis keras di Indonesia dan dunia. 
Tim Jakarta disebut sebagai Peneliti Konsultasi dan Literatur, ber-
anggotakan C. Holland Taylor, Hodri Ariev, Dr. Ratno Lukito, 
Niluh Dipomanggolo, dan Ahmad Gaus AF., bertanggung jawab 
kepada KH. Abdurrahman Wahid.

Adapun Tim Yogya adalah para peneliti yang melakukan in-
terview dengan para aktivis gerakan garis keras, atau individu yang 
dipengaruhi dan/atau memperjuangkan ideologi dan agenda garis 
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keras. Tim Yogya disebut sebagai Peneliti Lapangan, beranggota-
kan Dr. Ratno Lukito, Dr. Zuly Qodir, Dr. Agus Nuryatna, dan 
Dr. Rizal Panggabean yang dibantu oleh 27 orang peneliti, serta 
berada di bawah koordinasi Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan seba-
gai Ketua, dan Dr. Sukardi Rinakit sebagai Penasehat.

Secara ringkas bisa dikemukakan, “responden” Tim Yogya 
adalah para aktivis atau individu yang telah terpengaruh gerakan 
garis keras, sedangkan “sumber” Tim Jakarta adalah para tokoh 
moderat. Penelitian lapangan hanya merupakan sebagian saja dari 
keseluruhan studi ini. Karena itu, secara akademik, Tim Yogya ha-
nya bertanggung jawab atas hasil penelitian lapangan saja, sedang-
kan hasil studi secara keseluruhan berada dalam tanggung jawab 
Tim Jakarta di bawah arahan KH. Abdurrahman Wahid sebagai 
Sesepuh dan Pembina LibForAll Foundation.

a. Penelitian Literatur dan Konsultasi
 Dalam studi ini, Tim Jakarta telah mengumpulkan data-
data yang terkait dengan isu infiltrasi agen-agen garis keras 
dari berbagai sumber, baik yang tertulis maupun tidak tertu-
lis. 
•	 Sumber tertulis: Hasil penelitian yang pernah ada dengan 

topik yang sama atau mirip, karya-karya yang relevan, dan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan isu tersebut, baik 
yang sudah dipublikasikan maupun belum. 

•	 Sumber tidak tertulis: Konsultasi dengan para ulama, pe-
mimpin organisasi massa (ormas) Islam moderat seperti 
Muhammadiyah dan NU, cendekiawan, pemimpin partai 
politik, pejabat pemerintah, petinggi militer, kalangan bis-
nis dan media massa.

 Studi terhadap berbagai dokumen dan literatur terkait 
dilakukan untuk memperkaya informasi, memastikan 
akurasi data dan informasi yang diperoleh, dan melihat 
kontinuitas dan perubahan dalam perkembangan gerakan 
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kelompok-kelompok garis keras.
 Sedangkan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan in-
formasi dan konfirmasi tentang perkembangan terkini, sekali-
gus untuk minta nasehat dan rekomendasi mengenai isu-isu 
terkait. Tokoh-tokoh besar dari semua bidang ini memiliki 
keprihatinan yang sama terhadap adanya infiltrasi ideologi 
dan agen-agen garis keras terhadap Islam Indonesia dan telah 
menjadi duri dalam daging, merusak keharmonisan perbe-
daan dalam hidup bermasyarakat, dan akhirnya berpotensi 
menghancurkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

b. Penelitian Lapangan
 Dalam penelitian ini, Tim Yogya menggunakan metode 
kualitatif. Pengambilan data secara kualitatif dilakukan 
dengan cara wawancara mendalam (in-depth interviews), 
sehingga untuk satu responden saja seorang peneliti 
bisa bertemu sebanyak 3-5 kali. Hal ini dilakukan untuk 
mencapai kedalaman wawancara. Untuk melengkapi ha-
sil penelitian lapangan ini kami juga menggunakan data 
sekunder, yakni penelitian yang sudah ada atau studi ter-
dahulu yang terkait dengan tema penelitian. 
 Setelah data-data wawancara diperoleh, para peneliti 
mentranskrip isi wawancara, kemudian mengirimkan 
transkrip tersebut kepada tim manajemen di Yogyakar-
ta untuk bahan analisis yang dibuat oleh tim monitor-
ing dan analis ahli yang secara khusus diundang untuk 
mengkaji hasil wawancara tersebut. Untuk memperkaya 
analisisnya, tim monitoring yang terdiri dari para aktivis, 
sarjana dan ahli juga melakukan observasi langsung ke 
lapangan untuk memverifikasi penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti di setiap kota/daerah dan melihat visibilitas 
penelitian itu sendiri di lapangan. 
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Penelitian Lapangan
a. Tim Yogya dan Lokasi Penelitian
 Untuk mengurai isu-isu yang cukup kompleks dalam studi 
ini, kami menurunkan 27 peneliti lapangan dari jaringan 
UIN/IAIN, sebagian besar bergelar master/magister dan 
doktor, yang dikoordinasi oleh tim ahli yang terdri dari 6 
orang dan di bawah tanggung jawab Prof. Dr. Abdul Munir 
Mulkhan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta —yang juga ang-
gota Komnas HAM— dan Dr. Sukardi Rinakit dari Soegeng 
Sarjadi Syndicate (SSS) sebagai penasehat. Penelitian dilaku-
kan di 24 kota/daerah yang tersebar di 17 propinsi di pulau-
pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Am-
bon, dan Nusa Tenggara Barat, dengan responden sebanyak 
591 orang yang ditarik secara sengaja (purposive sampling).
 Kota/daerah yang dipilih didasarkan pada kenyataan ad-
anya aktivitas dan kelompok-kelompok garis keras di kota 
atau daerah bersangkutan. Aktivitas kelompok-kelompok 
garis keras ternyata tidak hanya ditemukan di daerah-daerah 
konflik seperti Poso, Ambon, dan Aceh, tetapi juga di daerah 
lain yang sepertinya aman dan tampak tidak bergejolak seper-
ti ibukota Jakarta, Bogor, Bandung, Pekalongan, Yogyakarta, 
Malang, Pamekasan, Medan, dan beberapa daerah lain.

b. Karakteristik Responden
 Responden penelitian lapangan ini dipilih berdasarkan po-
sisi fungsionalnya dalam kelompok bersangkutan. Di antara 
mereka ada yang menempati posisi sebagai ketua, sekretaris, 
atau hubungan masyarakat (humas atau juru bicara) dalam 
sebuah perkumpulan atau organisasi, dan sebagian lain me-
rupakan anggota biasa tetapi memiliki kedekatan emosional 
dengan pimpinan sehingga menjadi anggota yang dipercaya 
oleh pimpinannya.
 Agen-agen gerakan garis keras yang menjadi responden 
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penelitian lapangan ini umumnya berprofesi sebagai pegawai nege-
ri, dosen, mahasiswa, guru, wiraswasta, anggota parlemen tingkat 
daerah (DPRD), pimpinan perguruan tinggi atau Pimpinan partai 
politik. Mereka terlibat aktif dalam 58 organisasi tingkat lokal dan 
nasional baik sebagai Pimpinan atau pun anggota Pimpinan yang 
ikut menentukan kebijakan organisasi. Dari 58 organisasi ini ada 
organisasi-organisasi massa (ormas) Islam moderat yang terhadap-
nya agen-agen garis keras melakukan infiltrasi.

Para agen garis keras tersebut selalu berkomunikasi dengan 
masyarakat luas melalui semua media yang bisa mereka gunakan 
untuk menyebarkan ideologinya. Penyebaran ideologi ini bisa dili-
hat lebih lanjut dalam penjelasan mengenai infiltrasi agen-agen ge-
rakan garis keras ke dalam tubuh ormas moderat seperti Muham-
madiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), universitas, sekolah, masjid, 
instansi-instansi pemerintah maupun swasta, dan lain-lain.

Tim penelitian lapangan melaporkan bahwa sebanyak 63 
persen responden menjadi pengurus inti dari organisasi tempat me-
reka beraktivitas, dan hanya sekitar 7 persen yang berstatus sebagai 
anggota biasa. Dilihat dari kedudukan dan jaringannya, organisa-
si tempat responden beraktivitas terbagi ke dalam organisasi lokal 
dan nasional. Suatu organisasi disebut lokal jika ia tidak memiliki 
cabang atau jaringan di tempat lain tetapi hanya berada di dae-
rah di mana responden menetap, atau di beberapa daerah sekitar. 
Suatu organisasi disebut nasional jika memiliki kantor pusat di 
suatu kota dan cabang-cabangnya di daerah lain. 

Karakteristik lain responden yang penting untuk diketahui 
adalah fenomena rangkap anggota atau dual membership antara or-
mas moderat dan garis keras yang sangat sering ditemukan oleh 
para peneliti lapangan, terutama di lingkungan Muhammadiyah. 
Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok garis keras sudah 
melakukan infiltrasi ke dalam Muhammadiyah dan NU. Mereka 
bergerilya untuk mengubah Muhammadiyah dan NU yang mode-
rat menjadi keras seperti mereka.



St u d i  Ge r a k a n iS l a m tr a n S n a S i o n a l | 53

c.  Nama-nama Organisasi
   Nama-nama organisasi di mana para responden terlibat aktif 
adalah seperti daftar berikut:

•	 DDI (Darud Dakwah wal-Irsyad)
•	 DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
•	 FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
•	 FPMI (Front Pembela Masyarakat Islam)
•	 FORMIS (Forum Mahasiswa Islam)
•	 FPI (Front Pembela Islam)
•	 FSPUI (Forum Silaturrahmi Perjuangan Umat Is-

lam)
•	 FSRMP (Forum Silaturahmi Remaja Masjid Pang-

gungharjo)
•	 FTPS (Forum Tokoh Peduli Syariat)
•	 FUI (Forum Umat Islam)
•	 FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah)
•	 FUUI (Forum Ulama Umat Islam)
•	 FUUU (Forum Ulama Untuk Umat)
•	 GERPI (Gerakan Pemuda Perti)
•	 GMM (Gerakan Muslim Minangkabau)
•	 GPI (Gerakan Pemuda Islam)
•	 HIDMI (Himpunan Dai Muda Indonesia)
•	 HIMA PUI (Himpunan Mahasiswa Persatuan  

Umat Islam)
•	 HIMA (Himpunan Mahasiswa) 
•	 HIMI (Himpunan Mahasiswi)
•	 HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
•	 HPI (Himpunan Pemuda Insafuddin)
•	 HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) 
•	 HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh)
•	 ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
•	 IKADI (Ikatan Dai Indonesia) 
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•	 IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
•	 IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
•	 IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)
•	 JMAF (Jamaah Masjid AR Fachruddin)
•	 JMF (Jamaah Masjid Fisipol)
•	 KAMCI (Keluarga Mahasiswa Cimahi) 
•	 KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indo-

nesia)
•	 KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) 
•	 KPPRA (Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh)
•	 KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Is-

lam)
•	 KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam) 
•	 LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
•	 LDK (Lembaga Dakwah Kampus)
•	 LDM (Lembaga Dakwah Mahasiswa)
•	 LPIK (Lembaga Pengembangan Ilmu dan Ka-

jian)
•	 MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
•	 Muhammadiyah
•	 MUI (Majelis Ulama Indonesia)
•	 NU (Nahdlatul Ulama)
•	 PBB (Partai Bulan Bintang)
•	 PBR (Partai Bintang Reformasi)
•	 PERSIS (Persatuan Islam) 
•	 PI (Partai Islam)
•	 PII (Pelajar Islam Indonesia)
•	 PKPUS (Pos Keadilan Peduli Ummat Sumatera 

Barat)
•	 PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
•	 PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
•	 PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia)
•	 PUSAKA (Pusat Studi Antar Komunitas)
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•	 RTA (Rabithah Thaliban Aceh)
•	 SI (Sarekat Islam)
•	 UKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Islam)

Tabel 1. Daerah Penelitian & Jumlah Responden

No.
Area 
Penelitian

Peneliti
Jumlah  

Responden

1 Aceh
Teuku Edy Faishal 24

Laode Arham 9

2 Medan Iswandy Syahputra 34

3 Padang Sibawaihi 33

4 Palembang Laode Arham 16

5 Lampung Timur Wahid Hamdan 33

6
Tangerang dan 
Jakarta

Noor Aziz 18

7
Tangerang dan 
Jakarta

Ahmad Fuad Fanani 24

8 Bandung Piet H. Khaidir 33

9 Bogor Kidam Nugraha Tirta 24

10 Pekalongan Muhammad Bilal 25

11 Solo Muthoharun Jinan 30

12 Klaten Muh. Irfan Daud 2

13 Yogyakarta

Suprianto Abdi 24

Sri Roviana 16

Enik Maslahah 8

14 Lamongan Budi Ashari 30

15 Kediri Imam Subawi 24

16 Malang Syamsul Arifin 26

17 Banyuwangi Nur Kholik Ridwan 6

18 Madura Abdur Rozaki 7

19 Lombok Suhaimi Syamsuri 20
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20 Balikpapan
M. Husain A. Thoib 16

Siti Salhah 10

21 Makasar Mustari 24

22 Poso Syahabuddin 27

23 Gorontalo Ahmad Faishal 24

24 Ambon Rajab 24
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