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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aksi penolakan GP Ansor terhadap Patung Jayandaru 

yang dibangun oleh dana dari PT. Sekar Laut kemudian dihibahkan kepada Pemkab Sidoarjo. Menurut 

ormas Islam Patung Jayandaru berhala karena Patung tersebut berbentuk utuh menyerupai manusia. 

Sehingga ditakutkannya nanti akan dijadikan sesembah oleh masyarkat dan tidak mendapatkan rahmat 

dikarenakan patung jayandaru berada di depan Masjid Agung Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumber 

Daya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua alasan GP Ansor menolak adanya patung 

jayandaru di alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Pertama adalah pendapat ulama tentang akibat adanya 

patung jika ada di dalam kehidupan mannusia. Kedua adanya hadits-hadits yang menjelaskan bahwa 

patung itu haram di dalam ajaran agama Islam. GP Ansor melakukan gerakan aksi penolakan terhadap 

patung jayandaru di alun-alun dengan dukungan oleh dua ormas Islam NU dan MUI. 

 

Kata Kunci: GP Ansor, Gerakan Sosial, Mobilisasi Sumber Daya, Patung Jayandaru, Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to describe the GP Ansor demonstrations against Jayandaru statue establishment 

was funded by PT. Sekar Laut which then granted to the Sidoarjo Regency government. According to 

these oganizations, the statue was a form of idol, as its figure resembles human body. They were afraid 

that the people will worship the statue, making the unblessed as it located across the Sidarjo Great 

Mosque building. This research uses qualitative method, as the main instrument in collecting data, 

while the main purpose is to collect the multiple realities – not the single one. The qualitative approach 

also emphasizes the process that is going on. This research uses resources mobilization theory, which 

categorized as new social movement whenever there is any organized mobilization system in a rational 

way. The research shows that there are two main reasons that explain why the GP Ansor denied the 

establishment of Jayandaru statue at the Sidoarjo regency square: 1) Ulema’s (Islamic priest) opinions 

about the fact that the statue figures resembles human body; and 2) the Prophet’s saying that statue are 

forbidden in Islam. 

 

Key words: GP Ansor, Social Movements, Resources Mobilisation, Jayandaru Statue, Sidoarjo 

Regency government 
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PENDAHULUAN 

Seni merupakan kemampuan manusia untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan usaha 

sendiri atau kelompok (Sudjoko. 2000: 114). Bagi masyarakat tradisional, seni memiliki nilai-nilai 

penting tersendiri yang mampu menunjang kehidupan manusia. Seni dapat difungsikan sebagai sumber 

penghasilan atau untuk memperindah suatu tempat, sehingga membuat pikiran dan hati orang menjadi 

lebih segar kembali setalah melihat atau menikmati hasil karya seni itu sendiri, sebagai contohnya hasil 

karya pemahat patung untuk hiasan sebuah taman atau ruangan, sehingga nampak enak untuk di lihat. 

Pada umumnya permasalahan seni rupa muncul ketika hasil seni rupa seperti patung dikaitkan dengan 

norma-norma agama, khususnya agama Islam. Agama Islam mengharamkan adanya patung yang 

menyerupai seorang manusia, karena dianggapnya patung tersebut berhala dan takutnya akan 

disalahgunakan dan dijadikan sesembahan bagi manusia disekitarnya. 

Pada umumnya permasalahan seni rupa muncul ketika hasil seni rupa seperti patung dikaitkan 

dengan norma-norma agama, khususnya agama Islam. Agama Islam mengharamkan adanya patung 

yang menyerupai seorang manusia, karena dianggapnya patung tersebut berhala dan takutnya akan 

disalahgunakan dan dijadikan sesembahan bagi manusia disekitarnya. Seperti halnya yang terjadi pada 

pembakaran patung Arjuna di Purwakarta. Pembakaran ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Pada 

tahun 2011 ada empat patung dihancurkan. Yakni patung Semar dan Gatot Kaca yang berlokasi di Jalan 

Basuki Rahmat, patung Bima di Jalan Ibrahim Singadilaga dan patung Antareja di Jalan RE 

Martadinata. Ini semua terkait dengan ketidaksukaan kelompok-kelompok Islam atas Bupati Purwakarta 

sejak melontarkan kebijakan untuk membangun patung di beberapa ruang publik di Kota Purwakarta 

(Warsa, 2016). Tidak sedikit permasalahan patung terjadi ketika disangkutkan dengan agama. 

Terjadinya permasalahan patung tersebut sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pengertian antara 

organasasi Islam dengan pemerintah atau seniman yang ada. 

Segala permasalahan seni rupa patung tersebut tumbu menjadi lebih kompleks karena 

perkembangan ilmu manusia menyebabkan seni rupa patung semakin menipis keberadaanya. Berbagai 

pembangunan patung ada yang tidak sesuai dengan makna atau menggambarkan aktifitas sekitarnya. 

Terjadinya permasalahan tentang seni rupa patung merupakan hal yang wajar karena mayoritas 

penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sehingga ada seni rupa patung ditakutkan nantinya akan 

menjadi sesembahan dan pada akhirnya menyekutukan Allah. Persoalan menjadi berat ketika adanya 

seni rupa patung berada di kota yang mayoritas warganya dan mempunyai aturan tentang agama Islam. 

Kepentingan-kepentingan politik perlahan muncul untuk memperkecil peluang seni rupa patung ada di 

dalam kehidupan masyarakat. Tentunya kepentingan kelompok-kelompok tersebut tidaklah sama 

dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang menginginkan keindahan sebuah karya seni 

berbanding terbalik dengan kelompok-kelompok agama yang lebih mementingan norma-norma agama 

yang ada di dalam agama tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kontensasi kepentingan sering terjadi 

di setiap mediasi antara pihak satu dengan pihak yang bersangkutan. 

Dalam pembuatan seni rupa patung ini perusahaan pembuat patung seringkali berlindung dari 

kewenangan pemerintah melalui pembentukan proyek sebagai sumber hukum yang konkrit, dengan hal 

itu mereka menjadikannya sebagai alasan kepentingan umum. Akibatnya tidak jarang kita melihat 

terjadinya ketimpangan dalam pembuatan seni rupa patung. Ketimpangan yang dimaksud adalah seni 

rupa patung dianggap berhala bagi kelompok-kelompok Islam, yang ditakutkan nantinya patung itu 

akan dibuat sesembah bagi sebagian orang. 

Dalam pembuatan seni rupa patung terjadi penolakan dari kelompok-kelompok Islam. Ini 

tercerminkan di Kabupaten Sidoarjo, di mana tercatat ada satu kasus tentang kelompok-kelompok Islam 

menolak keras adanya pembuatan patung jayandaru. Menurut mereka patung tersebut berhala, 

dikarenakan bentuk patung hampir menyerupai manusia normal pada umumnya. Patung jayandaru,  
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karya seniman rupa Wayan Winten, itu dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) 

perusahaan pakan ternak PT Sekar Laut Sidoarjo (Wongalus, 2015). 

Ketika kelompok-kelompok Islam memperjuangkan ideologinya untuk menolak adanya 

pembangunan patung jayandaru di Kabupaten Sidoarjo, mereka juga berkerja sama dengan kelompok 

yang lain dan bersatu sehingga membentuk sinergi. Diawali oleh MUI Sidoarjo dan PCNU Sidoarjo 

yang menilai patung jayandaru sudah melenceng dari ajaran agama Islam akhirnya melibatkan GP 

Ansor Sidoarjo organisasi yang dibentuk NU untuk membuat gerakan penolakan terhadap 

pembangunan patung jayandaru di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian MUI Kabupaten Sidoarjo meminta 

kepada pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo yang membawahi 

pembangunan dari CSR PT Sekar Laut itu untuk memasang ditempat lain dan tidak berada di depan 

Masjid Agung alun-alun Kabupaten Sidoarjo. 

Meski telah banyak tulisan mengenai penolakan ormas Islam, namun peneliti setidaknya 

memiliki dua motif dasar dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penelitin ini ingin melihat alasan GP 

Ansor dalam menolak keberadaan Patung Jayandaru yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana upaya GP Ansor mendapatkan dukungan dari ormas Islam. Pada penelitian 

terdahulu seperti penelitian Siswo Mulyartono yang berjudul “Kekerasan Anti-Ahmadiyah di cikeusik 

padegelang: pendekatan mobilisasi” (Siswo: 2014) lebih menekankan tentang proses mobilisasi 

kekerasan anti-ahmadiyah memperoleh dukungan dan melibatkan masyarakat serta mengambarkan 

secara mendalam proses mobilisasi kekerasaan terhadap jema’at Ahmadiyah. 

 

Alasan GP Ansor Menolak Keberadaan Patung Jayandaru di Kabupaten Sidoarjo 

Sejak adanya isu Pembangunan Patung Jayandaru di Kabupaten Sidoarjo sudah menimbulkan 

pro dan kontra. Banyak masyarakat yang menilai dengan adanya patung tersebut bisa memperindah 

alun-alun Kabupaten Sidoarjo disisi lain kalangan organisasi masyarakat Islam takut dengan adanya 

patung itu nantinya patung tersebut akan jadi tempat sesembahan atau pemujaan oleh masyarakat. 

Pembangunan Patung jayandaru terlaksanan berawal dari dana hiba PT. Sekar Laut kepada pemerintah 

Kab. Sidoarjo dengan diwakili oleh DKP yang menangani tentang taman dan kebersihan. Patung 

jayandaru ditempatkan di alun-alun Kab. Sidoarjo dengan sembilan patung dan jenis yang berbeda-

beda. 

Menurut Islam, aktifitas manusia dalam kehidupan keseharian dihadapkan pada pilihan-pilihan, 

sehingga yang bersangkutan dihadapkan pada dua konsekuensi, yakni halal atau haram yang secara 

yuridis formal ada yang terlegitimasi dan ada pula yang tidak terlegitimasi dari Islam. Aktivitas yang 

terlegitimasi, misalnya semua aktivitas yang bermanfaat bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya 

karena aspek materinya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yang prosesnya memiliki akuntabilitas 

publik dan justifikasi dari hukum yang universal dan transenden. Sebaliknya, aktivitas yang tidak 

terlegitimasi, misalnya semua aktivitas yang tidak bermanfaat (kalau pun ada hanya sedikit) bagi 

pelakunya dan masyarakat sekitarnya karena aspek materinya bertentangan dengan prinsip Islam, 

sedang prosesnya menyalahi prosedur atau jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Islam. 

Pembuatan patung merupakan salah satu aktivitas yang diharamkan Islam, meskipun dengan alasan 

untuk mengenang jasa-jasa seseorang, jika patung itu menyerupai orang tertentu. Pengharaman Islam 

atas pembuatan patung ini karena manfaatnya relatif sedikit, yakni sebatas pada aspek seni,tetapi 

berdampak pada pengkultusan terhadap patung yang menyerupai seseorang. 

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembuatan patung ini, pembuatnya tidak terbimbing oleh 

malaikat, karena dalam salah satu keterangan dinyatakan, rumah yang terdapat patung tidak dimasuki 

malaikat. Padahal, malaikat-malaikat adalah perwujudan rahmat, keridaan dan berkah Allah Swt. Jika  
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mereka terhalang untuk masuk rumah berarti rumah itu terhalang dan dijauhkan dari kasih sayang 

(rahmat), keridaan dan berkahNya. 

Para ulama mengatakan bahwa malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patungnya karena 

pemiliknya menyerupai orang kafir yang biasa meletakkan patung dalam rumah-rumah mereka untuk 

diagungkan. Oleh karena itu, malikat-malikat tidak suka dan mereka tidak mau masuk, bahkan menjauh 

dari rumah tersebut. 

Islam melarang dan mengharamkan patung-patung yang berbentuk manusia dan hewan, lebih-

lebih jika berbentuk makhluk yang dihormati atau diagungkan, misalnya raja, Nabi, Maryam, atau 

lainnya yang dianggap Tuhan dan disembah oleh orang-orang Majusi atau agama dan kepercayaan 

manapun. 

Dalam menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Islam selalu hati-hati dalam melindungi 

akidah ini, jangan sampai dipengaruhi oleh adanya kepercayaan yang mungkin mengganggu iman itu 

dari hal-hal yang berbau Majusi dan sebagainya. Akan tetapi ada juga ulama yang memahaminya secara 

kontekstual. Menurut mereka, patung dan semacamnya diharamkan Nabi Muhammad Saw. karena 

ketika itu, masyarakat Arab masih menyembah patung, atau paling tidak suasana penyembahannya 

masih berakar dalam jiwa sebagian masyarakat. Akan tetapi, kalau dalam suatu masyarakat, patung 

tidak disembah atau tidak dikhawatirkan lagi untuk disembah, maka tentunya larangan tersebut tidak 

berlaku lagi. 

Pendapat yang membolehkan meletakkan hanya sebagai hiasan semata. Karena dilarangnya itu 

pada masa permulaan Islam, di mana orangorang pada masa itu masih menyembah berhala. Akan tetapi 

pada masa sekarang ini tidak ada agama Majusi dan tidak ada yang menyembah berhala. Pendapat 

(pandangan) ini tidak benar, karena pada masa sekarang ini masih banyak orang yang menyembah 

berhala dan sapi, dan hal ini tidak dapat dipungkiri. 

Alasan yang kedua adalah Banyak ayat yang berkaitan dengan patung. Al-Qur’an menyebutkan patung-

patung pada dua tempat (Misrawi, 2000: 116), yaitu: 

Pertama, dalam posisi mencela dan menyalahkan. Salah satunya melalui sabda Nabi Ibrahim as., 

pada waktu kaumnya membuat patung-patung yang disembah sebagai Tuhan, lalu beliau menyalahkan 

perbuatan mereka yang demikian itu dengan sabdanya, sebagaimana dikisahkan oleh Allah, diantaranya 

dalam surah al-Anbiya’ ayat 52-53. 

 

 

 

 

 

 

 

“(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Patungpatung apakah ini yang 

kamu tekun beribadat kepadanya?”. “Mereka menjawab: “Kami mendapati bapak-bapak kami 

menyembahnya”. 

Ayat tersebut adalah perkataan Bani Isra’il, yang meminta kepada Nabi Musa as. untuk 

dibuatkan patung, seperti suatu kaum yang mereka lihat sangat tekun untuk menyembahnya, dan Nabi 

Musa menolak permintaan mereka, karena sesungguhnya Bani Isra’il adalah kaum yang bodoh. 

Kedua, al-Qur’an menyebutkannya dalam rangka memperlihatkan karunia dan kenikmatan yang 

diberikan kepada Sulaiman as., tatkala angin dan jin dijinakkan untuknya, lalu dengan izin Tuhan jin-jin 

itu bekerja untuk Sulaiman as. Allah Swt. berfirman dalam surah Saba’ ayat 13. 
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“Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya; diantaranya 

(membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam, dan 

periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur 

(kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. 

 

Upaya GP Ansor dan Dukungan dari Kekuatan Islam di Kabupaten Sidoarjo 

Upaya GP Ansor dalam memperoleh dukungan dari kekuatan Islam yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo dengan cara melalu turun aksi menolak adanya Patung Jayandaru. Turun aksi guna dilakukan 

seluruh anggota GP Ansor di Kabupaten Sidoarjo bekerja sama mengumpulkan massa untuk menolak 

adanya Patung Jayandaru yang ada di alun-alun. Mereka telah beberapa kali melakukan aksi menolak 

adanya Patung Jayandaru. Di dalam aksi tersebut mereka mengangkat isu-isu larangan adanya patung 

menurut hukum Islam dan menginginkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersikap tegas, karena 

menurut organisasi masyarakat Islam Kabupaten Sidoarjo adalah kota santri dan tidak layak jika ada 

patung di tengah kota. Perjuangan-perjuangan GP Ansor tidak terjadi kebetulan saja tetapi juga adanya 

tekad yang kuat untuk menegakan hukum Islam yang ada di Kabupaten Sidoarjo. 

Bagi GP Ansor yang ada di Kabupaten Sidoarjo, aksi penolakan yang ada di alun-alun selain 

menyampaikan aspirasi-aspirasi memiliki fungsi untuk menyampaikan kepada masyarakat luar 

Kabupaten Sidoarjo bahwa kotnya adalah yang menolak adanya patung di dalamnya. Dengan adanya 

aksi ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat peduli lagi terhadap kondisi kotanya. Mereka 

menginginkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan janji palsu yang akan menindak 

lanjuti Patung Jayandaru. Mereka menginginkan tindakan yang tegas dan cepat, karena jika tidak segera 

di pindahkan makan dari mereka yang akan merobohkan patung tersebut. 

Selain itu aksi penolakan ini akan memperkuat jaringan-jaringan sesame ormas Islam yang ada 

di Kabupaten Sidoarjo. Selama aksi berlangsung GP Ansor dan ormas Islam yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo mereka memperoleh teman baru, wawasan barum dan pengalaman baru. Memperoleh teman 

baru tentunya akanberdampak langsung terhadap pandangan dalam menilai realitas sosial yang ada, 

karena informasi yang dia dapat dari berbagai asal menjadikannya tidak memandang realitas sosial 

hanya dari satu sudut pandang saja melaikan dari sudut pandang lainya. 

MUI memberikan mandat dan membantu GP Ansor dalam mengatasi permasalahan tentang 

patung jayandaru yang berasal dari dana csr dari PT. Sekar Laut ke Pemkab Sidoarjo. Dengan MUI 

mengeluarkan fatwa bahwa patung jayandaru itu haram, sudah menajdi modal awal bagi GP Ansor 

untuk menolak keberadaan patung jayandaru di alun-alun Sidoarjo. Gus Wahid sebagai ketua 3 di MUI  

beliau juga ketua di pondok pesantren di tanggulangin. Beliau dapat dengan mudah untuk mengerakan 

santrinya turut membantu GP Ansor dalam menolak adanya patung jayandaru. MUI juga membantu 

menjembatani antara Bupati Sidoarjo dan PT Sekar Laut dalam menyelesaikan permasalahan Patung 

Jayandaru. 
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Nahdlatul Ulama’ atau yang biasa disingkat NU di Kabupaten Sidoarjo membantu GP Ansor 

dengan lembaga yang dimiliki NU sendiri. Lembaga Bahtsul Massail adalah lembaga yang mencari 

hukum dari permasalahan Islam sendiri. Sebelum menentukan hukumnya, lembaga Bahtsul Masail 

tersebut menggelar forum antar anggotnya dan perwakian dari Ulama’, setelah menemukan titik 

permasalahanya barulah diputuskan hukumnya. 

 

Analisa Teori Mobilisasi Sumber Daya 

Teori Mobilisasi Sumber Daya termasuk dalam kategori gerakan sosial baru apabila terdapat 

sebuah sistem mobilisasi yang terorganisisr secara rasional (Singh. 2010: 135). Sumber daya yang 

pertama adalah pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok. Dalam kasus penolakan patung 

jayandaru pemimpin yang memobilisasi sumber daya berasal dari GP Ansor sendiri. GP Ansor sebagai 

organisasi yang memperjuangkan hukum dan syariat Islam di Kabupaten Sidoarjo menekankan rasa 

solidaritas baik kepada organisasi yang mendukung maupun umat Islam yang ingin mendoakan untuk 

perjuangannya. Namun dalam GP Ansor sifatnya masih terpusat pada sosok kepemimpinan yang 

mengandalkan beberapa orang saja, seperti ketua GP Ansor Bapak Selamet Budiono dan sekertaris GP 

Ansor Bapark Rizza Ali Faizin yang memang lebih terlihat dalam mobilisasi dengan organisasi diluar 

GP Ansor untuk penolakan terhadap adanya patung jayandaru. 

Sumber daya yang kedua yakni pendukung atau pengikut. Dalam melakukan gerakan sosial 

selalu dilakukan aksi kolektif agar dapat tercapai apa tujuan yang diinginkan. Pendukung atau pengikut 

yang dimaksud adalah organisasi yang ikut dalam melakukan aksi penolakan atau secara terangan-

terangan juga melarang adanya patung jayandaru. Dua organisasi Majelis Ulama Indonesia dan 

Nahdlatul Ulama’ yang ada di Kabupaten Sidoarjo secara terang-terangan mendukung aksi penolakan 

yang dilakukan oleh GP Ansor. Nahdlatul Ulama’ mendukung dengan lembaga yang ada di Nahdlatul 

Ulama’ yakni Bahtsul Masail. Lembaga tersebut khusus sebagai lembaga yang mencari hukum-hukum 

yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk hukumnya adanya patung jayandaru di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Sumber yang ketiga adalah professional yang berbakat. Dalam sumber yang ketiga ini diisi oleh 

ketiga organisasi yang tergabung dalam aksi penolakan patung jayandaru. Pertama adalah GP Ansor, 

seperti yang kita lihat kinerja GP Ansor dalam menegakan hukum dan norma agama Islam saying tegas 

dan percaya diri. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama’, organisasi tua ini memang sering kita jumpai di 

berbagai daerah Indonesia khususnya wiliyah Jawa. Nahdlatul Ulama’ menciptakan kader-kader yang 

berbakat dan mempunyai lembaga-lembaga khusus untuk membantu kinerjanya. Yang ketig adalah 

Majelis Ulama’ Indonesia, Majelis Ulama’ Indonesia atau biasanya disingkat dengan MUI ini 

mempunyai perang penting dalam agama Islam di Indonesia. Selain mengeluarkan sertifikat halal MUI 

juga turut membantu permasalahan hukum agama Islam di Indonesia. 

Sumber daya Kelima adalah akses kepada media. Setiap akan melakukan aksi penolakan selalu 

ada media yang meliput. MUI melalui wakil ketuanya yang juga pemilikik pondok pesatren di 

Kabupaten Sidoarjo sering dimintai keterangan atau tanggapan tentang permasalahan patung jayandaru. 

Sehari setelah di di mintai keterangan dan tanggapan media langung mempublikasikan, hal ini sangat 

membantu karena dengan dipublikasikan oleh media secara tidak langsung permasalahan ini akan 

terdengar dan dilihat oleh semua masyarakat. Sehingga, gerakan sosial selalu diikuti oleh sejumlah 

individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama, yang secara bersama-sama telibat 

dalam aksi kolektif (Klandermans, 2005: xiv). 

Pemanfaatan media massa sangat diperlukan sebagai bentuk mobilisasi sumber daya yang 

dilakukan oleh GP Ansor dan dua organisasi yang mendukungnya bahwa Kabupaten Sidoarjo masih  
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ketat dalam permasalahan yang melanggar norma agama Islam dan tidak diam begitu saja tetapi akan 

melakukan tindakan tegas. 

 

Kesimpulan 

Terdapat dua point yang menjadi landasan bagi GP Ansor menolak adanya pembangunan patung 

jayandaru di Kabupaten Sidoarjo. Pertama adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan patung dan yang 

kedua adalah pendapat ulama terhadap patung. Ada beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan patung 

didalam Al Qur’an yang sebagian besar mengatakan bahwa patung itu berhala atau bisa dikatakan 

barang yang haram bagi agama Islam. Kedua tentang pendapat ulama, ulama yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo dan tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo sudah mengeluarkan 

fatwa bahwasanya patung jayandaru dianggap haram. 

Bermacam-macam dukungan ormas Islam yang ada di Kabupaten Sidoarjo terhadap GP Ansor. 

Mulai dari NU yang mempunyai lembaga Bahtsul Masail yang ditugaskan untuk mencari huku adanya 

patung di dalam kehidupan masyarakat. Dari MUI yang melakukan negoisasi dan menekan pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo untuk segera merobohkan atau memindah patung jayandaru di luar Kabupaten 

Sidoarjo. Dan ormas Islam berserta pondok pesantre yang ada di Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi 

penolakan bersama di sela-sela waktu pembangunan patung jayandaru. 

Akhirnya setelah berjalannya waktu, pembangunan patung jayandaru di Kabupaten Sidoarjo 

sudah selesai. Dari pihak PT Sekar Laut menerima untuk memindahkan patung Jayandaru diluar 

Kabupaten Sidoarjo. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengganti patung jayandaru yang ada di 

alun-alun dengan tugu atau monumen Jayandaru. 
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