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Pengantar
Nahdlatul	Ulama	(NU)	sebagai	organisasi	massa	Islam	terbe-

sar	di	 Indonesia,	bahkan	di	dunia,	 telah	mengeluarkan	berbagai	
pernyataan	 resmi	 yang	 menolak	 kelompok-kelompok	 garis	 keras	
yang	 mengkampanyekan	 Khilafah	 Islamiyah	 ataupun	 Negara	 Is-
lam.	 Bertempat	 di	 Pondok	 Pesantren	 Zainul	 Hasan	 Genggong,	
Jawa	Timur,	pada	November	2007	lalu	PBNU	menyelenggarakan	
forum	Bahtsul	Masa’il	untuk	membahas	 isu-isu	seputar	Khilafah	
Islamiyah,	pengambil-alihan	masjid-masjid	NU	oleh	kelompok-ke-
lompok	garis	keras	yang	mengatasnamakan	gerakan	dakwah,	dan	
lain-lain.	

Salah	satu	rekomendasi	yang	disampaikan	PBNU	dari	forum	
Bahtsul	 Masa’il	 tersebut	 adalah	 bahwa	 tidak	 ada	 nash	 dalam	 al-
Quran	yang	mendasari	gagasan	tentang	Negara	Islam	atau	perlu-
nya	mendirikan	Negara	Islam.	Negara	Islam	atau	Khilafah	Islami-
yah	sepenuhnya	adalah	ijtihadiyah	atau	interpretasi	belaka.	Forum	
menyebut	Khilafah	Islamiyah	sebagai	 ideologi	transnasional	yang	
membahayakan	keutuhan	NKRI,	dan	menghimbau	warga	Nahdli-
yin	untuk	mewaspadai	gerakan	ini.

Dokumen-dokumen	yang	kami	lampirkan	di	sini	merupakan	
sikap	resmi	PBNU	seputar	masalah	di	atas	yang	kami	ambil	dari	
situs	resmi	PBNU,	NU Online.	

Terima	kasih
Redaksi
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Dianggap Sesat, Masjid-masjid NU Diambilalih 
Kamis,	25	Mei	2006	02:11	

Jakarta, NU Online
Kehidupan	beragama	di	Indonesia	semakin	tidak	aman.	Seke-

lompok	 orang	 yang	 mengatasnamakan	 Islam	 telah	 serampangan	
mengambilalih	masjid-masjid	milik	warga	(Nahdlatul	Ulama)	NU	
dengan	alasan	bid’ah	dan	beraliran	sesat.

“Saya	mendapat	laporan,	masjid-masjid	milik	warga	NU,	teru-
tama	 di	 daerah-daerah	 banyak	 yang	 diambil	 alih	 oleh	 kelompok	
yang	mengklaim	dirinya	paling	 Islam.	Alasannya,	karena	NU	di-
anggap	 ahli	 bid’ah	 dan	 beraliran	 sesat,”	 demikian	 diungkapkan	
Ketua	PBNU	Masdar	F	Mas’udi	kepada	wartawan	di	Kantor	Wa-
hid	Institute,	Jalan	Taman	Amir	Hamzah,	Jakarta,	Rabu	(24/5).

Pengambilahan	yang	dimaksud,	kata	Masdar,	berbentuk	peng-
gantian	para	takmir	masjid	yang	selama	ini	diisi	oleh	warga	nah-
dliiyin	(sebutan	untuk	warga	NU).	Demikian	juga	dengan	tradisi-
tradisi	ritual	keagamaan	khas	NU	pun	diganti.

Tak	 tanggung-tanggung.	 Meski	 tak	 menyebut	 detil,	 Masdar	
mengatakan,	 jumlah	 masjid	 milik	 warga	 NU	 yang	 diambil	 alih	
mencapai	ratusan.	“Banyak,	hampir	semua.	Saya	kira	ratusan,“	ka-
tanya.

Masdar	 menambahkan,	 memang	 tidak	 ada	 label	 NU	 pada	
masjid-masjid	 yang	 dimaksud.	 Namun,	 tidak	 sedikit	 masjid-mas-
jid	 tersebut	 dibangun	 bersama-bersama	 oleh	 warga	 NU,	 dan	 itu	
adalah	merupakan	hak	warga	NU.

“Warga	 NU	 memang	 tidak	 pernah	 memberikan	 pelabelan	
terhadap	 masjid	 yang	 dibangun	 bersama.	 Hal	 itu	 merupakan	
kelongggaran	warga	NU	terhadap	warga	yang	lain.	Tapi	kelongga-
ran	itu	dimanfaatkan	oleh	sekelompok	orang	yang	mengklaim	diri-
nya	paling	Islam,“	terang	Masdar.

Meski	 tidak	menjelaskan	 secara	detil	 identitas	 kelompok	di	
balik	semuanya,	namun	Masdar	mensinyalir	hal	itu	dilakukan	oleh	
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kelompok	garis	keras.	 “Saya	kira	kelompok-kelompok	 fundamen-
talis	itu,“	tandasnya.

Masdar	menyerukan	kepada	warga	nahdliyyin	untuk	mengam-
bil	kembali	masjid-masjid	tersebut.	Karena	masjid-masjid	tersebut	
merupakan	hak	NU.	“Warga	NU	harus	mengambil	haknya,“	kat-
anya.	

Meski	demikian,	ia	menyatakan	bahwa	NU	tidak	akan	mem-
balas	aksi	pengambilalihan	tersebut	dengan	cara	kekerasan.	“Kita	
tidak	akan	menyerang,	tidak	akan	menyerbu	orang	lain.	Yang	jelas	
kita	akan	ambil	apa	yang	menjadi	hak	kita,“	tegasnya.	(rif)
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Munas dan Konbes NU 
Kiai Sahal: Pancasila Sudah Final 
Jumat,	28	Juli	2006	11:54	

Jakarta,	NU	Online
Nahdlatul	 Ulama	 berkeyakinan	 bahwa	 syari’at	 Islam	 dapat	

diimplementasikan	tanpa	harus	menunggu	atau	melalui	 institusi	
formal.	NU	lebih	mengidealkan	substansi	nilai-nilai	syari’ah	terim-
plementasi	di	dalam	masyarakat	ketimbang	mengidealisasikan	ins-
titusi.	

“NU	sudah	berkesimpulan	bahwa	NKRI	dengan	dasar	Pancasi-
la	sudah	merupakan	bentuk	final	bagi	bangsa	Indonesia,”	Demiki-
an	diungkapkan	oleh	Rais	Aam	PBNU	KH	Sahal	Mahfudz	dalam	
pidato	iftitah	munas	dan	konbes	NU	di	GOR	Kertajaya	Surabaya,	
Jum’at	(27/7).

Menurut	Pengasuh	Ponpes	Maslahul	Huda	Pati	tersebut	Keha-
diran	institusi	formal	bukan	suatu	jaminan	untuk	terwujudnya	ni-
lai-nilai	syari’ah	di	dalam	masyarakat.	Apalagi	Mengingat	kondisi	
obyektif	bangsa	Indonesia	yang	ditakdirkan	Allah	swt,	dengan	pen-
duduk	dan	masyarakat	yang	majemuk.	

Karena	itulah,	universalitas	Islam	tidak	mesti	harus	berhadap-
hadapan	dengan	budaya	lokal	atau	nilai-nilai	yang	berasal	dari	luar	
dirinya.	“NU	juga	sejak	awal	mengusung	ajaran	Islam	tanpa	melalui	
jalan	 formalistik,	 lebih-lebih	 dengan	 cara	 membenturkannya	 de-
ngan	realitas	secara	formal,	tetapi	dengan	cara	lentur,”	tegasnya.

NU	lahir	dan	berkembang	dengan	corak	dan	kulturnya	sen-
diri.	 NU	 menampilkan	 sikap	 akomodatif	 terhadap	 berbagai	 ma-
zhab	keagamaan.	Dan	sebagai	organisasi	kemasyarakatan,	NU	me-
nampilkan	sikap	yang	tolerans	terhadap	nilai-nilai	lokal.

Ditandaskan	bahwa	dalam	lintasan	sejarahnya,	NU	tidak	per-
nah	 berfikir	 untuk	 menyatukan	 apalagi	 menghilangkan	 mazhab-
mazhab	keagamaan	yang	ada.	Demikian	pula	NU	sejak	awal	berdi-
rinya	tidak	pernah	berfikir	untuk	menyingkirkan	nilai-nilai	budaya	
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lokal,	yang	berbeda	dengannya.	
“NU	berakulturasi	dan	berinteraksi	secara	positif	dengan	tradi-

si	dan	budaya	masyarakat	setempat.	Proses	akulturasi	tersebut	telah	
melahirkan	Islam	dengan	wajah	yang	ramah	terhadap	nilai	budaya	
setempat,	serta	menghargai	perbedaan	agama,	tradisi	dan	kepercay-
aan,	yang	merupakan	warisan	budaya	Nusantara,”	tuturnya.

Dengan	sendirinya	NU	memiliki	wawasan	multikultural.	Ke-
bijakan	sosialnya	bukan	melindungi	tradisi	atau	budaya	setempat,	
tetapi	mengakui	manifestasi	tradisi	dan	budaya	setempat	yang	me-
miliki	hak	hidup	seperti	inti	dari	paham	keislaman	NU	itu	sendiri.

“Karena	 itulah	 NU	 mampu	 menerapkan	 ajaran	 teks	 keaga-
maan	yang	bersifat	 sakral	di	dalam	konteks	budaya	yang	bersifat	
profan.	NU	dapat	membuktikan	bahwa	universalitas	Islam	dapat	
diterapkan	 tanpa	 harus	 menyingkirkan	 budaya	 lokal,”	 katanya.	
(mkf)
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Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin, 
LDNU Kumpulkan Majelis Ta’lim se-Jabotabek 
Kamis,	24	Agustus	2006

Jakarta,	NU	Online
Nahdlatul	Ulama	(NU)	merasa	khawatir	dengan	nasib	masjid-

masjid	milik	warga	nahdliyyin	(sebutan	untuk	warga	NU)	diambil	
alih	oleh	kelompok-kelompok	yang	mengatasnamakan	Islam.	Oleh	
karenanya,	Pengurus	Pusat	(PP)	Lembaga	Dakwah	Nahdlatul	Ula-
ma	(LDNU)	berinisiatif	melakukan	gerakan	nyata	untuk	merebut	
kembali	masjid-masjid	milik	warga	nahdliyyin	 itu,	dengan	meng-
umpulkan	para	pemimpin	majelis	ta’lim	se-Jabotabek	(Jakarta,	Bo-
gor,	Tangerang	dan	Bekasi).

“Tanggal	30	(Agustus,	red)	nanti	kita	akan	kumpulkan	ketua-
ketua	majelis	ta’lim	se-Jabotabek.	Kita	harus	rebut	kembali	masjid-
masjid	yang	sudah	dikuasai	orang	(kelompok,	red)	lain	itu,”	kata	
Ketua	Umum	PP	LDNU	KH	Nuril	Huda	kepada	NU	Online	di	
Kantor	PBNU,	Jalan	Kramat	Raya,	Jakarta	Pusat,	Kamis	(24/8).

Seperti	diberitakan	NU	Online	beberapa	waktu	 lalu,	Ketua	
PBNU	KH	Masdar	F	Mas’udi	mengungkapkan,	sekelompok	orang	
yang	mengatasnamakan	Islam	telah	serampangan	mengambilalih	
masjid-masjid	milik	warga	nahdliyyin	dengan	alasan	syarat	ajaran	
bid’ah	 dan	 beraliran	 sesat.	 Pengambilalihan	 yang	 dimaksud	 ber-
bentuk	penggantian	para	takmir	masjid	yang	selama	ini	diisi	oleh	
warga	nahdliiyin.	Demikian	juga	dengan	tradisi-tradisi	ritual	keaga-
maan	khas	NU	pun	diganti.

Kegiatan	yang	merupakan	hasil	kerja	sama	PP	LDNU	dengan	
PP	Muslimat	NU	itu,	kata	Kiai	Nuril	—demikian	panggilan	akrab-
nya—	dilaksanakan	setiap	akhir	bulan.	Dalam	pertemuan	itu,	para	
pemimpin	majelis	ta’lim	tersebut	diberikan	pemahaman	yang	me-
nyeluruh	tentang	paham	Ahlusunnah	wal	Jama’ah	(Aswaja).

Menurut	Kiai	Nuril,	pemahaman	tentang	Aswaja	yang	benar	
dirasa	sangat	penting	guna	menghadapi	gerakan-gerakan	kelompok-
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kelompok	yang	telah	mengambilalih	masjid-masjid	NU.	Pasalnya,	
secara	umum	para	pemimpin	majelis	ta’lim	itu	belum	memahami	
sepenuhnya	ajaran	Aswaja	tersebut.

Selain	 itu,	Kiai	Nuril	menambahkan,	tidak	sedikit	pula	ber-
munculan	 ajaran	 yang	 mengatasnamakan	 Ahlussunnah,	 namun	
yang	dimaksud	bukanlah	Aswaja.	“Sekarang	kan	banyak	sekali	alir-
an	yang	mengaku	Ahlussunnah,	tapi	sebetulnya	bukan	Ahlussun-
nah	Wal	 Jama’ah.	Ahlussunnah	 saja,	beda	dengan	Ahlussunnah	
Wal	Jama’ah.	Makanya,	majelis	ta’lim	ini	harus	diberi	pemahaman	
agar	 bisa	 membedakan	 antara	 Ahlussunnah	 saja,	 dengan	 Ahlus-
sunnah	Wal	Jama’ah,”	terangnya.

“Bedanya,	kalau	Ahlussunnah	saja,	itu	hanya	mengikuti	ajar-
an	dan	perilaku	Nabi	Muhammad	SAW.	Tapi	kalau	Ahlussunnah	
Wal	 Jama’ah,	 mengikuti	 ajaran	 dan	 perilaku	 nabi	 sekaligus	 juga	
para	 Khulafaur	 Rosyidin	 (kholifah	 empat;	 Abu	 Bakar	 Assiddiq,	
Umar	bin	Khatab,	Usman	bin	Affan	dan	Ali	bin	Abi	Tholib,	red),”	
imbuh	Kiai	Nuril.

Disadari	Kiai	Nuril,	sebagai	ormas	Islam	terbesar	di	Indonesia	
yang	berpaham	Aswaja,	NU	merasa	perlu	untuk	segera	melakukan	
gerakan-gerakan	 nyata	 dalam	 rangka	 penyelamatan	 terhadap	 pa-
ham	yang	sudah	diyakini	kebenarannya	selama	ini.	Jika	tidak,	ka-
tanya,	tidak	ada	jaminan	dalam	waktu	sepuluh	tahun	mendatang	
ajaran	moderat	 yang	 terkandung	dalam	Aswaja	 akan	hilang	dan	
tergantikan	oleh	paham	yang	lain.

Diungkapkan	Kiai	Nuril,	pada	pertemuan	pertama	dan	kedua	
yang	diikuti	162	ketua	majelis	 ta’lim	se-Jabotabek	 itu,	 responnya	
cukup	positif	 atas	kegiatan	 tersebut.	Dalam	pertemuan	 tersebut,	
katanya,	sekaligus	terungkap	bahwa	sebagian	besar	Pimpinan	maje-
lis	ta’lim	belum	mengerti	sepenuhnya	paham	Aswaja	sebagaiamana	
diterapkan	NU	selama	ini.

“Ibaratnya,	kita	akan	berikan	pencerahan	kepada	para	majelis	
ta’lim	itu	tentang	ajaran	Aswaja	yang	benar	dan	menyeluruh.	Biar	
mereka	juga	bisa	membedakan	antara	paham	Ahlussunnah	saja	de-



do K u m e n pe n o L a K a n pBnu | 261

ngan	Ahlussunnah	yang	ada	Wal	Jama’ah-nya,”	tandas	Kiai	Nuril.
Kegiatan	tersebut,	kata	Kiai	Nuril	merupakan	awalan.	Selan-

jutnya,	pihaknya	akan	memperluas	wilayah	garapan	dari	kegiatan	
tersebut	hingga	ke	daerah-daerah,	 terutama	daerah	di	 luar	 Jawa.	
Karena,	 ungkapnya,	 fenomena	 tersebut	 tidak	 hanya	 terjadi	 di	
wilayah	Jabotabek	saja,	melainkan	seluruh	Indonesia.

Untuk	pertemuan	mendatang	(30	Agustus),	tutur	Kiai	Nuril,	
pihaknya	telah	mengundang	seorang	tokoh	muslimah	asal	Ameri-
ka	Serikat	untuk	menjadi	penceramah,	yakni	Mrs.	Tiye	Mulazim.	
Menurutnya,	Mrs.	Tiye	Mulazim	juga	seorang	muslimah	yang	ber-
paham	Aswaja.	(rif)
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Hasyim Muzadi: Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, 
tapi Gerakan Politik 
Selasa,	5	September	2006

Jakarta,	NU	Online
Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	

Hasyim	Muzadi	meminta	warga	nahdliyyin	(sebutan	untuk	warga	
NU)	 dan	 umat	 Islam	 pada	 umumnya	 untuk	 waspada	 atas	 mun-
culnya	wacana	Khilafah	Islamiyah	yang	kerap	dihembuskan	oleh	
kelompok-kelompok	 Islam	radikal.	Menurutnya,	wacana	 tersebut	
pada	dasarnya	tidak	lebih	dari	sekedar	gerakan	politik,	bukannya	
gerakan	keagamaan.

“Khilafah	 Islamiyah	 itu	 sebenarnya	 gerakan	 politik,	 bukan	
gerakan	agama.	Karena	di	situ	lebih	kental	aspek	politiknya	dari-
pada	aspek	agama,	ibadah,	ubudiyah-nya.	Yang	difokuskan	itu	kan	
sistem	kenegaraan,	bukan	bagaimana	membuat	madrasah,	masjid,	
menciptakan	kesejahteraan	umat,	dan	sebagainya,”	ungkap	Hasy-
im	saat	bersilaturrahim	dengan	para	petinggi	Pimpinan	Pusat	(PP)	
Lembaga	Dakwah	(LD)	NU	di	Kantor	PBNU,	Jalan	Kramat	Raya,	
Jakarta,	Selasa	(5/9).

Ditegaskan	Hasyim,	begitu	panggilan	akrab	Pengasuh	Pondok	
Pesantren	Al	Hikam,	Malang,	Jawa	Timur	itu,	sistem	ketatanegara-
an	berikut	sistem	kepemimpinannya,	sebagaimana	tertuang	dalam	
konsep	Khilafah	 Islamiyah,	 cukuplah	mengacu	pada	 sistem	yang	
berlaku	di	negara	masing-masing.	“Siapapun	yang	jadi	kepala	ne-
gara,	yang	telah	diproses	secara	sah,	baik	menurut	ukuran	agama	
maupun	negara,	ya	dia	itu	kholifah	(pemimpin,	red).	Nggak	usah	
cari	model-model	yang	lain,”	tegasnya.

Dalam	kesempatan	itu,	Hasyim	juga	mencermati	tumbuh-sub-
urnya	kelompok-kelompok	Islam	radikal	berikut	gerakannya	di	In-
donesia.	Padahal,	katanya,	hampir	di	sebagian	besar	negara-negara	
di	Eropa	dan	Timur	Tengah,	kelompok-kelompok	Islam	garis	keras	
itu	tidak	menemukan	tempat,	bahkan	dilarang	hidup.	“Di	Eropa,	



do K u m e n pe n o L a K a n pBnu | 263

Timur	Tengah,	seperti	Yordania	dan	Syria,	mereka	(kelompok	Is-
lam	radikal,	red)	nggak	punya	tempat.	Tapi	di	Indonesia,	mereka	
bisa	hidup	leluasa	dan	semakin	merajalela,”	tuturnya.

Kepada	 para	 Pimpinan	 LDNU,	 mantan	 Ketua	 Pengurus	
Wilayah	NU	Jawa	Timur	 ini	mengingatkan,	persoalan	yang	cuk-
up	 mengkhawatirkan	 itu	 harus	 segera	 mendapat	 sikap	 dari	 NU.	
LDNU,	katanya,	sebagai	sebuah	wadah	yang	memiliki	tugas	men-
dakwahkan	 serta	 menyosoialisasikan	 paham	 Ahlussunnah	 Wal	
Jama’ah	(Aswaja)	ala	NU,	dituntut	tanggungjawabnya.	Jika	tidak,	
maka	NU	akan	terikut	ke	dalam	arus	gerakan	kelompok	Islam	ra-
dikal	itu.

Tak Mampu Bikin Masjid Sendiri
Pengamatan	Hasyim	juga	tak	luput	dari	fenomena	diambil	ali-

hnya	sejumlah	masjid	milik	warga	nahdliyyin	oleh	kelompok	Islam	
ekstrim	“kanan”.	Menurutnya,	hal	itu	dilakukan	karena	kelompok	
yang	kerap	dengan	mudah	mem-bid’ah-kan	bahkan	mengkafirkan	
warga	nahdliyyin	itu	tak	mampu	membangun	masjid	sendiri.	Se-
hingga	 kemudian	 mengambilalih	 masjid-masjid	 yang	 selama	 ini	
dibangun	dan	dikelola	oleh	warga	nahdliyyin	berikut	takmir	mas-
jid	dan	tradisi	ritual	peribadatannya.

“Karena	mereka	 tidak	mampu	membuat	masjid	 sendiri,	 ke-
mudian	 mengambilalih	 masjid	 milik	 orang	 lain	 (masjid	 milik	
warga	 nahdliyyin,	 red),	 terus	 dipidatoin	 di	 situ	 untuk	 politisasi.	
Kan	maksudnya	begitu.	Yang	dirugikan	akhirnya	kan	NU,”	terang	
Hasyim.	(rif)
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JANGAN KEMASUKAN ALIRAN LAIN 
Hasyim Imbau Takmir Masjid NU Waspada 
Selasa,	28	November	2006	12:33	

Malang,	NU	Online
Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	

Hasyim	 Muzadi	 menyatakaan,	 pihaknya	 telah	 menginstruksikan	
kepada	 jajaran	pengurus	NU	di	daerah	untuk	 lebih	mewaspadai	
munculnya	kelompok	lain	yang	masuk	di	masjid-masjid	milik	NU.

“Jadi	 saya	 sudah	menginstruksikan	kepada	pengurus	di	dae-
rah	untuk	menjaga	masjid,	jangan	sampai	dimasuki	oleh	aliran	ke-
lompok	yang	lain,”	kata	Hasyim	di	Pondok	Pesantren	Al	Hikam,	
Malang,	Jawa	Timur,	Senin	(27/11)	kemarin.

Kelompok	 lain	yang	dimaksud	adalah	kelompok	Islam	yang	
mengutamakan	 formalitas	 dari	 pada	 substansi	 dalam	 beragama.	
“Kalau	dulu	NU	sama	Muhammadiyah	rebutan	masjid,	sekarang	
ini	sudah	tidak.	Capai.	 Justru	yang	ada	adalah	adanya	kelompok	
lain	yang	masuk.	Mungkin	karena	mereka	tidak	ikut	jariyah,	tetapi	
kenapa	 mau	 menduduki	 masjid-masjid	 NU.	 Mungkin,	 daripada	
membuat	 masjid,	 mahal	 harganya,	 lebih	 baik	 ya	 merebut	 punya	
orang	lain”	jelasnya.

Tentu,	Hasyim	mengingatkan	agar	aliran	itu	diwaspadi	karena	
memang	secara	keyakinan	sudah	tidak	segaris	dengan	NU.	“Mereka	
adalah	kelompok	yang	ingin	mendirikan	negara	Islam,”	jelasnya.

Islam	 yang	 rahmatan	 lil	 ‘alamin,	 adalah	 wajah	 Islam	 yang	
harus	 ditampilkan	 kepada	 masyarakat,	 tidak	 hanya	 di	 Indonesia	
tetapi	juga	kepada	kelompok	internasional.	Untuk	itu,	pemikiran	
NU	bakal	dituangkan	juga	oleh	Hasyim	pada	saat	orasi	ilmiah	di	
Gelanggang	Mahasiswa	IAIN	Sunan	Ampel	Surabaya	pada	2	De-
sember	mendatang.	

Dalam	kesempatan	itu,	mantan	Ketua	Pengurus	Wilayah	NU	
Jatim	itu	juga	bakal	memperoleh	gelar	Doktor	Honoris	Causa	oleh	
pihak	IAIN	Sunan	Ampel	Surabaya.	Tema	yang	bakal	ditampilkan	
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Hasyim	adalah	“Islam	Rahmatan	Lil	Alamin	dan	Perdamaian	Du-
nia	 (Perspektif	Nahdlatul	Ulama)”.	Orasi	 ini	bakal	menjadi	pen-
gantar	baginya	meraih	gelar	doktor.

Dengan	berbekal	 roh	NU	itulah	Hasyim	terus	menawarkan	
kepada	dunia	Islam	yang	damai.	“Ada	nggak	sih	orang	yang	masuk	
agama	Islam	itu	karena	perang.	Masuk	Islam	itu	‘kan	harus	tidak	
dengan	pedang	ataupun	dengan	pentungan	yang	sekarang	sering	
muncul	dengan	atas	nama	Allah,”	ujarnya.

Untuk	 itulah,	 sebagai	 Presiden	 WCRP	 (World	 Conference	
on	Religion	and	Peace),	maka	Islam	bakal	terus	digulirkan	melalui	
seminar,	dialog,	pertemuan,	antarorganisasi	negara	Islam	atau	non-
Islam.	Tidak	mengherankan	bila	 ia	 giat	mendirikan	berbagai	 fo-
rum	bersama	umat	lain.	Seperti	Internasional	Confrence	of	Islam	
Scholars	(ICIS)	atau	melalui	Islamic	Supreme	Council	of	America	
yang	dipimpin	oleh	Dr	Shaykh	Muhammad	Hisham	Kabbani	an	
Naqshabandi.	(dtm/so)
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NU Layani ‘Tantangan’ Kelompok Islam Garis Keras 
Selasa,	27	Februari	2007

Jakarta,	NU	Online
Genderang	 perang	 mulai	 ditabuh	 Nahdlatul	 Ulama	 (NU)	

untuk	menghadapi	gerakan	dari	kelompok	Islam	garis	keras	yang	
muncul	akhir-akhir	ini.	Organisasi	kemasyarakatan	Islam	terbesar	
di	 Indonesia	 ini	 siap	melayani	 ‘tantangan’	 kelompok	 Islam	 radi-
kal	yang	sudah	sangat	meresahkan	warga	nahdliyin	(sebutan	untuk	
warga	NU)	itu.

Pada	 Sabtu	 (25/2)	 lalu,	 Pimpinan	 Pusat	 (PP)	 Lembaga	 Da-
kwah	 Nahdlatul	 Ulama	 (LDNU)	 mengeluarkan	 maklumat	 yang	
berisi	 tentang	peneguhan	kembali	 terhadap	ajaran	dan	amaliyah	
Ahlussunnah	 Wal	 Jamaah	 (Aswaja)	 yang	 selama	 ini	 dijalankan	
oleh	warga	nahdliyin.	Sebanyak	8	ketua	Pengurus	Wilayah	LDNU	
se-Indonesia	menandatangani	maklumat	yang	merupakan	respon	
atas	tuduhan	sesat	terhadap	ajaran	dan	amaliyah	NU	itu.

“…kami	menyadari	dengan	 sepenuh	hati,	bahwa	dewasa	 ini	
telah	tumbuh	dan	berkembang	gejala	pemikiran	dan	gerakan	ke-Is-
lam-an	(al-harakah al-islamiyyah)	melalui	praktek-praktek	keagamaan	
yang	dapat	melunturkan	nilai-nilai	Ahlussunnah	Wal	Jamaah	ala	
NU,	maka	dengan	ini	kami	menyatakan:	…Senantiasa	menjalank-
an	 amaliah	 ibadah	Ahlussunnah	wal	 Jama’ah	ala	NU,	melestari-
kan	praktek-praktek	dan	tradisi	keagamaan	salafush	shalih;	sepert	
salat-salat	 sunnat,	 salat	 tarawih	 20	 rakaat;	 wirid,	 salawat,	 qunut,	
talqin,	 ziarah	 qubur,	 tahlil,	 manaqib,	 ratib,	 maulid	 Nabi,	 haul,	
dan	istighotsah;	serta	toleran	terhadap	tradisi	budaya	yang	sesuai	
dengan	nilai-nilai	Islam	sebagai	bagian	dari	dakwah	Ahlussunnah	
wal	Jama’ah	ala	NU,”	demikian	salah	satu	poin	dalam	maklumat	
tersebut.

Ketua	Umum	PP	LDNU	KH	Nuril	Huda	kepada	NU	Online	
menyatakan,	gerakan	kelompok	garis	keras	itu	sudah	melewati	ba-
tas	toleransi.	Karena	mereka	tidak	lagi	sebatas	mengambilalih	mas-
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jid-masjid	milik	warga	nahdliyin,	melainkan	sudah	berani	mengha-
sut	dan	menuduh	NU	adalah	sesat.	

“Masjid-masjid	NU	mulai	diambil	alih.	Muncul	banyak	buku-
buku	 yang	menghujat	 ajaran	Ahlussunnah	Wal	 Jamaah	 ala	NU.	
Salat	tarawih	20	rakaat;	wirid,	salawat,	qunut,	talqin,	ziarah	qubur,	
tahlil,	maulid	Nabi,	istighotsah	dan	lain-lain	dianggap	ajaran	sesat.	
Ini	sudah	tidak	bisa	ditoleransi	lagi,”	terang	Kiai	Nuril	di	Kantor	
PBNU,	Jalan	Kramat	Raya,	Jakarta,	Selasa	(27/2).

Apalagi,	lanjut	Kiai	Nuril,	gerakan	mereka	sudah	sangat	luas	
dan	hampir	merata	di	seluruh	daerah,	tidak	hanya	daerah	yang	ber-
basis	nahdliyin.	Jika	NU	tak	segera	mengambil	sikap	tegas,	maka	
bukan	mustahil	tradisi	keagamaan	yang	dijalankan	warga	nahdliyin	
selama	ini	akan	hilang.

Tak	hanya	itu.	Hal	yang	paling	dikhawatirkan	NU,	menurut	
Kiai	Nuril,	adalah	keutuhan	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia	
(NKRI)	yang	berdasarkan	Pancasila	dan	UUD	1945	pun	ikut	teran-
cam.	Pasalnya,	kuat	disinyalir,	kelompok	Islam	garis	keras	tersebut	
berkeinginan	menjadi	Indonesia	sebagai	negara	Islam.

Karenanya,	 selain	 peneguhan	 kembali	 terhadap	 ajaran	 dan	
amaliyah	Aswaja	ala	NU,	dalam	maklumat	tersebut	juga	ditegaskan	
bahwa	NU	tetap	pada	komitmennya	untuk	setia	menjaga	keutuh-
an	NKRI.	NU	tak	 ingin	ada	pihak-pihak	tertentu	yang	mencoba	
mengusik	keberadaan	persatuan	dan	kesatuan	bangsa	Indonesia.

Ditambahkan	Kiai	Nuril,	sebagai	tindak	lanjut	atas	maklumat	
tersebut,	 setiap	 PW	 LDNU	 se-Indonesia	 akan	 menguatkan	 bari-
san	dalam	rangka	menghadapi	gerakan	kelompok	Islam	garis	keras	
tersebut.	 “Kita	 sudah	 tetapkan	 ada	 lima	 zona	 konsolidasi	 NU.	
Antara	lain,	zona	Sumatera,	Jawa,	Sulawesi,	Nusa	Tenggara	Barat	
dan	Kalimantan.	Masing-masing	zona	ini	akan	menghimpun	dan	
mengkonsolidasikan	seluruh	PW	LDNU	di	provinsi	yang	berada	
di	wilayahnya,”	jelasnya.

Keberadaan	zona-zona	tersebut,	kata	Kiai	Nuril,	diharapkan	
dapat	 menata	 dengan	 rapih	 gerakan	 dakwah	 NU	 di	 daerah-dae-
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rah.	Dengan	demikian,	masjid-masjid	NU	serta	ajaran	dan	amali-
yah	NU	dapat	terjaga.	“Walaupun	berbeda	prinsip,	tapi	kita	ingin	
sama-sama	saling	menghormati	dan	menghargai	keyakinan	masing-
masing.	Tidak	ada	lagi	tuduhan	bahwa	NU	adalah	sesat	dan	seba-
gainya,”	pungkasnya.	(rif)
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PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional 
Ahad,	29	April	2007

Surabaya,	NU	Online
Ketua	Umum	PBNU	KHA	Hasyim	Muzadi	mendesak	peme-

rintah	untuk	mencegah	masuknya	ideologi	transnasional	ke	Indo-
nesia,	baik	ideologi	transnasional	dari	Barat	maupun	dari	Timur.

“Almarhum	Pak	Ud	(sapaan	pengasuh	Pesantren	Tebuireng,	
Jombang,	Jawa	Timur,	KHM	Yusuf	Hasyim)	pernah	meminta	saya	
untuk	 memotong	 masuknya	 ideologi	 transnasional	 itu,	 karena	
sama-sama	merusak	NU	dan	Indonesia,”	ujarnya	di	Surabaya,	Min-
ggu.

Ia	 mengemukakan	 hal	 itu	 saat	 berpidato	 dalam	 peringatan	
100	 hari	 wafatnya	 KHM	 Yusuf	 Hasyim	 di	 kantor	 PWNU	 Jatim	
yang	dihadiri	Ir	KH	Solahuddin	Wahid	(pengasuh	Tebuireng),	KH	
Tholchah	Hasan	(mantan	Menag),	dan	Slamet	Effendy	Yusuf	(Gol-
kar/mantan	Ketua	Umum	PP	Ansor).

Menurut	 Hasyim	 yang	 juga	 pengasuh	 Pesantren	 Mahasiswa	
Al-Hikam,	Malang,	Jawa	Timur	itu,	pemerintah	harus	’memotong’	
masuknya	ideologi	transnasional	itu,	sebab	liberalisme	dari	Barat	
maupun	Islam	ideologis	dari	Timur	sama-sama	merusak.

“Pemerintah	harus	menggunakan	Pancasila	 sebagai	 ideologi	
yang	membatasi	masuknya	ideologi	transnasional	itu,	sedang	saya	
sudah	berupaya	memenuhi	’wasiat’	Pak	Ud	dengan	berkeliling	ke	
Barat	dan	Timur,”	tegasnya.

Mantan	 Ketua	 PWNU	 Jatim	 itu	 menyatakan	 dirinya	 telah	
berkunjung	ke	Amerika,	Eropa,	Timur	Tengah,	dan	sebagainya	un-
tuk	mengkampanyekan	NU	sebagai	ideologi	alternatif	seperti	yang	
telah	dilakukan	pendiri	NU.	“Pendiri	NU	seperti	ayahanda	Pak	Ud	
merupakan	pengekspor	ideologi,	bukan	pengimpor	ideologi.	Saya	
merupakan	pemimpin	Islam	yang	pertama	kali	datang	ke	’ground	
zerro’	di	New	York,	AS	(lokasi	pengeboman	WTC	pada	9-11-2001)	
untuk	menolak	’kekerasan’	dari	Islam	ideologis,”	paparnya.
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Namun,	katanya,	dirinya	 juga	datang	ke	Irak,	 Iran,	dan	Pal-
estina	untuk	menolak	 ’kekerasan’	dari	 liberalisme	ala	Barat	yang	
menancapkan	’penjajahan’	cukup	lama	di	Timur	Tengah.	

“Saya	datang	ke	 Irak,	 Iran,	dan	Palestina	untuk	mendamai-
kan	mereka.	Mereka	selama	ini	hanya	menjadi	 ’jangkrik’	 (hewan	
aduan)	 yang	 diadu	 domba	 intelijen	 asing,	 agar	 ’penjajah’	 dapat	
menang	secara	gratis,”	ungkapnya.

Di	luar	kunjungan	ke	Barat	dan	Timur	itu,	katanya,	dirinya	
juga	ingin	mengkampanyekan	Islam	ala	NU	kepada	dunia	bahwa	
NU	melihat	Islam	adalah	agama,	bukan	ideologi,	karena	itu	apa	
yang	terjadi	di	Timur	Tengah	selama	ini	bukan	Islam	sebagai	aga-
ma,	tapi	ideologi	Islam.

“Ideologi	Islam	di	Timur	Tengah	antara	lain	Ikhwanul	Mus-
limin,	Majelis	Mujahidin,	Al-Qaeda,	dan	sebagainya,	tapi	ideologi	
Islam	itu	bukan	Islam,	karena	Islam	sebagai	agama	bukan	bersifat	
gerakan	kepentingan,	apalagi	politis,”	ucapnya.

Ia	 menambahkan	 dirinya	 juga	 mencoba	 melakukan	 perte-
muan	ulama-ulama	muslim	 se-dunia	dengan	berbagai	konferensi	
Islam	internasional	di	Indonesia.	“Alhamdulillah,	apa	yang	dilaku-
kan	NU	mendapat	sambutan	antusias,	karena	terbukti	85	persen	
muslim	dunia	setuju	dengan	sikap-sikap	NU	yang	tawassuth	dan	
tasammuh	(di	tengah-tengah,	adil,	dan	konsisten),	kecuali	15	per-
sen	yang	masih	idelogis,”	ungkapnya.

Peringatan	 100	 hari	 wafatnya	 Pak	 Ud	 di	 kantor	 PWNU	 Ja-
tim	itu	antara	lain	dihadiri	KH	Tholchah	Hasan	(mantan	Menag),	
Slamet	Effendy	Yusuf	 (politisi	Golkar/mantan	Ketua	Umum	PP	
Ansor),	 Imam	Nahrawi	 (PKB	 Jatim),	Farid	Al-Fauzy	 (PPP	 Jatim),	
dan	KHM	Masduqi	Mahfudz	(NU).

Acara	yang	diawali	dengan	bacaan	tahlil	 itu	dimarakkan	de-
ngan	penyerahkan	buku	dari	pengasuh	Pesantren	Tebuireng	Ir	KH	
Solahuddin	Wahid	(Gus	Solah)	kepada	isteri	Pak	Ud	yakni	Nyai	
Hj	Bariyah	Yusuf	Hasyim	serta	pembacaan	puisi	tentang	kenangan	
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terhadap	Pak	Ud	oleh	Fairuz	Febiyanda	 (cucu	pertama	Pak	Ud)	
dan	Taufik	Ismail	(budayawan	nasional).	(ant/eko).
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PBNU Minta Bangsa Indonesia Tak Ikuti  
Ideologi Transnasional 
Selasa,	15	Mei	2007

Jakarta,	NU	Online
Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	 (PBNU)	meminta	kepada	

bangsa	 Indonesia	 agar	 tak	 mengikuti	 gerakan	 keagamaan	 yang	
berideologi	transnasional	(antar-negara).	Pasalnya,	kebanyakan	ge-
rakan	dari	ideologi	tersebut	tidak	sesuai	dengan	kondisi	masyara-
kat	dan	budaya	setempat.

Ketua	Umum	PBNU	KH	Hasyim	menjelaskan,	banyak	di	an-
tara	kelompok-kelompok	Islam	yang	berideologi	transnasional	itu,	
di	negara	asalnya	sendiri	kerap	terjadi	konflik.	Sehingga,	jika	bang-
sa	Indonesia	mengikutinya,	maka	akan	 ikut	menjadi	bagian	dari	
masalah	mereka,	selain	pula	karena	memang	tidak	sesuai	dengan	
budaya	setempat.

“Seperti	Jaulah,	Hizbut	Tahrir,	Al-Qaeda,	Ikhwanul	Muslimin,	
Mujahidin,	dan	lain-lain,	mereka	itu,	menurut	saya	adalah	gerakan	
politik	 dengan	 ideologi	 tertentu,	 bukan	 gerakan	 agama,”	 terang	
Hasyim	saat	menjadi	pembicara	utama	pada	Sosialisasi	Peraturan	
Bersama	 Menag-Mendagri	 No	 9	 dan	 8	 Tahun	 2006,	 di	 Gedung	
PBNU,	Jalan	Kramat	Raya,	Jakarta,	Selasa	(15/5)

Presiden	World	Conference	of	Religions	for	Peace	itu	menam-
bahkan,	kelompok-kelompok	politik	yang	‘berbungkus’	agama	itu	
lahir	dari	situasi	politik,	sistem	pemerintahan	dan	sistem	kenega-
raan	yang	berbeda	dengan	Indonesia.	Maka,	jelas	akan	ada	perbe-
daan	jika	diterapkan	di	Indonesia.

Pada	acara	yang	digelar	Pimpinan	Pusat	(PP)	Lembaga	Dakwah	
NU	bekerja	sama	dengan	Departemen	Agama	itu,	ia	juga	mengata-
kan,	kelompok	Islam	dengan	ideologi	transnasional	itu	umumnya	
menolak	toleransi	atau	sikap	saling	menghormati.	Hal	itulah	yang	
kemudian	bisa	memicu	terjadinya	konflik	antar-umat	beragama.

“Tolakan-tolakan	toleransi	itulah	yang	kemudian	kerap	men-
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jadi	masalah.	Maka,	muncullah	pelecehan	terhadap	Islam	seperti	
di	Batu	(Malang),	penyisipan	Injil	di	dalam	Al-Quran	di	Jombang,	
beredar	 gambar-gambar	 Nabi	 Muhammad	 di	 Cirebon,”	 terang	
Hasyim	yang	juga	Sekretaris	Jenderal	International	Conference	of	
Islamic	Scholars.

Gerakan	 kelompok	 berideologi	 transnasional	 itu,	 tambah	
Hasyim,	tidak	hanya	terjadi	pada	agama	Islam	saja,	melainkan	juga	
pada	agama	 lain,	 termasuk	Kristen.	 Ia	menceritakan	saat	dirinya	
diundang	pada	forum	World	Council	of	Churches	(Dewan	Gereja	
se-Dunia	 -	WCC),	di	Porto	Alegre,	Brazil,	pada	Februari	2006	si-
lam.

Dalam	pertemuan	besar	para	pemuka	agama	Kristen	sedunia	
itu,	ditemui	beberapa	delegasi	yang	berusaha	mendesakkan	kepada	
forum	untuk	membuat	keputusan	agar	Papua	lepas	dari	negara	In-
donsia.	 “Nah,	 itu	 berarti	 sudah	 bukan	 lagi	 gerakan	 agama,	 tapi	
gerakan	politik,	sekalipun	berbungkus	agama,”	tandasnya.

Fenomena	tersebut,	lanjut	Hasyim,	menunjukkan	bahwa	ge-
rakan	berideologi	transnasional	itu	tidak	hanya	dimonopoli	agama	
Islam	saja,	tapi	juga	agama	lain.	Oleh	karena	itu,	tegasnya,	bangsa	
Indonesia,	 apapun	 agamanya,	harus	meningkatkan	kewaspadaan	
terhadap	gerakan	tersebut.	(rif).
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RMI Kumpulkan Pimpinan Ponpes se-Indonesia 
Bahas ‘Ancaman’ Ideologi Transnasional 
Rabu,	16	Mei	2007

Jakarta,	NU	Online
Rabithath	al-Ma’ahid	al-Islamiyah	Nahdlatul	Ulama	(RMI	NU)	

akan	mengumpulkan	para	Pimpinan	pondok	pesantren	(ponpes)	
se-Indonesia	di	Asrama	Haji	Pondok	Gede,	Jakarta,	pada	18-21	Mei	
mendatang.	Salah	satu	agenda	pertemuan	asosiasi	ponpes	NU	se-
Indonesia	itu	adalah	membahas	munculnya	ideologi	transnasional	
(antar-negara)	yang	dinilai	juga	‘mengancam’	keberadaan	ponpes.

Wakil	Ketua	Pimpinan	Pusat	RMI	NU	Abdul	Adhim	kepada	
wartawan	 mengatakan,	 ideologi	 transnasional	 atau	 ideologi	 ‘im-
por’	dari	luar	negeri	itu	dinilai	telah	mengancam	keutuhan	bangsa	
dan	pesantren.	Karena,	ideologi	tersebut	kebanyakan	tidak	sesuai	
dengan	kondisi	sosial	dan	budaya	setempat.	“Islam	Indonesia	yang	
didakwahkan	 Walisongo	 itu	 ‘kan	 penuh	 semangat	 toleransi	 dan	
santun.	Nah,	ideologi	Islam	transnasional	itu	datang	dengan	tidak	
santun,	dengan	teriak	Allahu	Akbar	sambil	pecahkan	kaca,”	terang	
Adhim	yang	juga	Ketua	Panitia	Pelaksana	acara	tersebut	di	Kantor	
PBNU,	Jalan	Kramat	Raya,	Jakarta,	Rabu	(16/5).

Karena	itu,	menurut	Adhim,	organisasi	yang	menghimpun	14	
ribu	ponpes	NU	se-Indonesia	itu	merasa	turut	bertanggung	jawab	
atas	 masuknya	 ideologi	 impor	 yang	 akan	 mengganggu	 keutuhan	
Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia	(NKRI)	itu.

Adhim	menambahkan,	selain	soal	ancaman	ideologi	transna-
sional,	pertemuan	yang	bakal	dibuka	Wakil	Presiden	Jusuf	Kalla	
itu	juga	akan	membahas	nasib	ponpes	yang	dinilai	masih	kurang	
mendapat	perhatian	dari	pemerintah.	Pertemuan	yang	akan	diikuti	
300	Pimpinan	ponpes	dan	32	pengurus	wilayah	RMI	NU	se-Indo-
nesia	itu	akan	menuntut	kepada	pemerintah	agar	lebih	memerha-
tikan	ponpes.

Selama	ini,	ujarnya,	ponpes	diperlakukan	diskriminatif	oleh	
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pemerintah.	Padahal,	ponpes	yang	juga	menjadi	bagian	dari	sistem	
pendidikan	di	Indonesia	memiliki	hak	yang	sama	seperti	layaknya	
lembaga	pendidikan	yang	lainnya.	Lulusan	pondok	pesantren,	se-
lama	ini,	belum	diakui	keberadaannya	oleh	pemerintah.	“Pondok	
pesantren	yang	berada	di	bawah	naungan	RMI	NU,	hanya	Sido-
giri	(Pasuruan)	dan	Lirboyo	(Kediri)	yang	lulusannya	atau	ijazahnya	
diakui	oleh	pemerintah.	Sementara,	pondok	pesantren	lain,	tidak.	
Padahal,	kalau	bicara	kualitas,	lulusan	pesantren	juga	tidak	kalah	
dengan	lulusan	lembaga	pendidikan	lainnya,”	terang	Adhim.

Tidak	hanya	itu.	Menurut	Adhim,	ponpes	yang	umumnya	be-
rada	di	pinggiran	kota,	kurang	mendapat	perhatian	dari	pemerin-
tah,	terutama	dari	segi	fisik.	“Bantuan	materi	dari	pemerintah	un-
tuk	pesantren	selama	ini	masih	sedikit,	seperti	bantuan	pengadaan	
laboratorium,	dan	sebagainya.	Kalau	pun	ada,	hal	 itu	setelah	era	
reformasi,	sebelumnya	tidak	pernah	ada,”	paparnya.

Untuk	 itu,	 dalam	 pertemuan	 yang	 dirangkai	 dengan	 Rapat	
Kerja	RMI	NU	tersebut,	telah	diagendakan	beberapa	penandatan-
ganan	Naskah	Kesepahaman	Kerja	Sama	(Memorandum	of	Under-
standing/MoU)	antara	PP	RMI	NU	dengan	Pemerintah	yang	akan	
diwakili	menteri-menteri	terkait.	(rif).
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Ideologi Transansional Sukses, Indonesia Berubah Total 
Jumat,	22	Juni	2007

Jakarta,	NU	Online
Gerakan	politik	dalam	bentuk	ideologi	transnasional	(antar-

negara)	harus	semakin	diwaspadai.	Gerakan	tersebut	mengancam	
keutuhan	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia	(NKRI)	dan	beru-
paya	 mengganti	 Pancasila	 sebagai	 dasar	 negara	 dan	 Undang-un-
dang	Dasar	(UUD)	1945.

	“Saya	kira	kalau	gerakan	mereka	sukses,	ya	otomatis	negara	
ini	diubah,	otomatis	tidak	negara	kesatuan,	tidak	UUD	1945,	mes-
ti	diubah	karena	memang	sudah	begitu	programnya,”	kata	Ketua	
Pengurus	Pusat	Lembaga	Bahtsul	Masail	Nahdlatul	Ulama	(LBM	
NU)	Ghozalie	Said,	di	Jakarta,	Kamis	(21/6).

Menurutnya,	jika	ancaman	ini	menjadi	kenyataan,	maka	Indo-
nesia	bisa	bubar	karena	memang	tujuan	ideologi	tersebut	salah	sat-
unya	adalah	membentuk	pemerintahan	Islam	(khilafah	islamiyah).	
Konsep	pemerintahan	itu	meniadakan	keberadaan	negara	saat	ini	
dan	diganti	pemerintahan	tunggal	yang	membawahi	seluruh	umat	
Islam	di	dunia.

Penulis	buku	“Ideologi	Kaum	Fundamentalis	Trans	Pakistan	
Mesir”	 itu	 mendefinisikan	 ideologi	 transnasional	 sebagai	 gerak-
an	Islam	yang	berada	di	Tanah	Air	tapi	dikendalikan	dari	luar.	Ia	
menyebut,	misalnya,	Ikhwanul	Muslimin	kedudukan	al	Mursyidul	
Aam-nya	di	Mesir	dan	Hizbut	Tahrir	yang	pemimpinnya	di	Yorda-
nia	atau	Syiah	dari	Iran.

Pengasuh	 Pondok	 Pesantren	 An-Nur,	 Wonocolo,	 Surabaya,	
Jawa	 Timur,	itu	 berharap	 kepada	 pemerintah	 mampu	 membuat	
kebijakan	yang	jelas	terhadap	gerakan-gerakan	tersebut	agar	tidak	
mengancam	keberadaan	negera.	Di	negara-negara	di	Timur	Ten-
gah	sendiri,	gerakan-gerakan	itu	dilarang	karena	memang	tujuan-
nya	 untuk	 menghancurkan	 negara	 dan	 diganti	 dengan	 pemerin-
tahan	Islam	sebagaimana	 ide	yang	dikembangkan	Hizbut	Tahrir.	
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Indonesia	 tentunya	bisa	 juga	bubar	 jika	 ide	pemerintahan	 Islam	
ini	terlaksana.

“Saya	kira,	pemerintah	itu	mestinya	jelas	ada	kebijakan,	tidak	
dibiarkan	begitu	saja.	Atau	memang	disengaja	oleh	pemerintah	di	
samping	ada	gerakan	Islam,	ada	gerakan	kiri	sebagai	pengimbang,”	
imbuhnya.

Dosen	 Institut	 Agama	 Islam	 Negeri	 Surabaya	 Surabaya	 itu	
menjelaskan,	salah	satu	perkembangan	kelompok	tersebut	adalah	
rencana	konferensi	tentang	pemerintahan	Islam	sedunia	yang	akan	
diselenggarakan	 di	 Jakarta.	 Rencananya,	 konferensi	 itu	 mengun-
dang	para	pengikut	Hizbut	Tahrir	dari	berbagai	negara.

Berkaitan	 dengan	 aspek	 peribadatan	 dan	 syariat,	 Ghozalie	
menjelaskan,	 mereka	 hampir	 rata	 merupakan	 penganut	 paham	
Wahabi	baru.	Kelompok-kelompok	 ini	 tidak	 suka	dengan	 tradisi	
yang	dijalankan	oleh	NU,	seperti	tahlil.

Sementara	 itu,	 pandangan	 politik	 dari	 kelompok-kelompok	
ini	adalah	hadist	nabi	“man	maata,	walaisa	biunukhihi	baiah	mata	
mitaatan	jahiliyyah”	yang	artinya	“Barangsiapa	yang	meninggal	dan	
tidak	pernah	berbaiat	khalifah,	maka	ia	mati	jahiliyyah”,	dianggap	
mati	kafir.

Kelompok	 Ikhwanul	 Muslimin	 sendiri	 juga	 menggunakan	
dalil	yang	senada,	yaitu	“waman	la	yahkum	bima	anzalallah,	 fau-
laaika	 humul	 kaafiruun”.	 Artinya,	 “Dan	 barangsiapa	 yang	 tidak	
berhukum	dengan	apa	yang	diturunkan	oleh	Allah,	maka	mereka	
termasuk	golongan	orang	yang	kafir”

“Ini	kan	berat	secara	teologis.	Kita	 ini	dianggap	tidak	Islam	
lagi	 karena	 tidak	 ikut	 paham	 mereka.	 Saya	 lihat	 khutbah-khut-
bahnya	begitu,	saya	denger	begitu,”	paparnya.

Ghozali	menjelaskan,	gerakan	Ikhwanul	Muslimin	doktrinnya	
berasal	dari	Sayyid	Qutb	yang	ditulis	dalam	bukunya	yang	terkenal,	
yaitu	Pelita	Jalan	yang	menyatakan	di	antaranya,	suatu	negara	yang	
tidak	memberlakukan	syariat	Islam,	berarti	negera	itu	jahiliyah.

“Maka	musuh	utamanya	adalah	pemimpin	negera	itu.	Sebe-
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lum	 memusuhi	 Israel,	 memusuhi	negaranya	 sendiri	 saja.	 Kedua,	
negara	yang	tidak	memberlakukan	syariat	Islam	ya	negera	jahiliyah,	
karena	negera	jahiliyah,	fikih	menjadi	tidak	penting,”	imbuhnya.

Menurutnya	peran	NU	dan	Muhammadiyah	sebagai	gerakan	
Islam	yang	turut	menjadi	founding	father	Indonesia	menyebabkan	
mereka	memiliki	suasana	batin	yang	berbeda	dengan	gerakan-gerak-
an	Islam	baru	tersebut.	“Disitu	bedanya,	karena	NU	dan	Muham-
madiyah	sebagai	founding	fathers	yang	ikut	meletakkan	Pancasila.	
Artinya	ada	suasana	keterikatan	secara	kebatinan	dalam	kontinyui-
tas	negera.	Jadi	history	continuity.	Kita	punya	beban	moral	untuk	
mempertahankan	NKRI,”	tandasnya.	

Karena	itulah	antara	Islam	dan	nasionalisme	orang	Indonesia	
bagi	orang	NU	adalah	adalah	sesuatu	yang	tidak	bisa	dipisah.	“Sep-
erti	orang	Melayu	pasti	Islam,	Islam	adalah	orang	Melayu,	sudah	
menyatu	seperti	itulah,	otomatis	merekalah	yang	membuat	buda-
ya,	 diantaranya	 budaya	 masjid,	 tradisinya,	 yang	 sudah	 terbentuk	
karena	sudah	lama,”	tuturnya.	(mkf).
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Kolom Halaqoh
Ideologi Transnasional Sukses, Indonesia Berubah Total 
02/07/2007	

Keberadaan idologi transnasional belakangan ini menjadi perbincan-
gan yang cukup mengemuka, khususnya di kalangan umat Islam akibat 
gerakan-gerakan yang mereka lakukan dan kaum nasionalis yang merasa 
terancam akan kelangsungan NKRI terkait dengan upaya formalisasi sya-
riah di Indonesia. Sebenarnya apa dan bagaimanakah ideologi transna-
sional ini. Bagaimana sejarah dan apa akibatnya jika ideologi ini terus 
berkembang di Indonesia, berikut ini pandangan Dr. KH Ghozalie Said, 
penulis buku “Ideologi Kaum Fundamentalis Trans Pakistan Mesir,” den-
gan NU Online saat berkunjung di kantor PBNU pertengahan Juni lalu

Islam transnasional ini sebenarnya apa?
Saya	memang	menulis	buku	“Ideologi	Kaum	Fundamentalis	Trans	
Pakistan	Mesir,”	itu	istilah,	tapi	akhir-akhir	ini,	sebetulnya	istilah	
badan	intelejen	dan	rupanya	berdasarkan	laporan-laporan	anggota	
BIN,	yang	dimaksud	adalah	gerakan	Islam	yang	berada	di	tanah	air	
tapi	yang	mengendalikan	dari	luar,	misalnya	Ikhwanul	Muslimin,	
suatu	contoh,	ini	pengendali	utamanya	dari	Mesir.	Jadi	kedudukan	
al-Mursyid al-Aam	di	Mesir.	

Kemudian	menuju	ke	 Indonesia	dalam	sejarah	penjangnya	men-
jadi	dua	faksi.	Faksi	pertama	faksi	resmi,	namanya	ikhwan	juga.	Di	
masing-masing	negara	lain,	namanya	lain-lain.	Di	Sudan	namanya	
Jamaah	Islamiyah,	menjadi	partai	politik	karena	menerima	negara	
demokrasi	dan	menerima	negera	nasional,	tetapi	penerimaan	ini	
sebagai	 sarana	 membentuk	 pemerintahan	 Islam	 dengan	 syariah.	
Namanya	macem-macem,	di	Aljazair	menjadi	FIS,	di	Syiria	dulu	
ada	partai	sendiri,	saya	lupa,	di	Palestina	menjadi	Hamas	dan	ke-
mudian	di	Indonesia	menjadi	PKS.	Ini	jalur	resmi	dan	al-Musryid 
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al-Amnya	ada	di	Mesir.	

Kemudian	 ada	 faksi	 jihad,	 istilah	 BIN-nya	 itu	 Hudaibiyah.	 Yang	
saya	tahu	itu	Hadibi	karena	musryid	aamnya	yang	kedua	itu	Has-
san	Hadibi.	Nah,	ketika	Hassan	Hadibi	menjadi	mursyid am,	ada	
faksi	 tandim al-khosnya,	walaupun	 sudah	ada	 sejak	 zaman	Hassan	
al	Banna,	tetapi	lebih	radikal	ketika	tokoh	tandimul khosnya	itu	di-
pegang	oleh	Sayyid	Qutb.	Tandimul khos	itu	kalau	bahasa	NU-nya	
Banser,	para	militer.	Kalau	Bansernya	sini	kan	tidak	punya	senjata,	
di	sana	punya	senjata.	

Doktrinya	itu	dari	Sayyid	Qutb.	Bukunya	yang	sangat	terkenal	itu	
Maali fit Thorieq	atau	Pelita	Jalan	yang	menyatakan,	di	antaranya,	
suatu	negara	yang	tidak	memberlakukan	syariah,	berarti	negera	itu	
jahiliyah.	Maka	musuh	utamanya	adalah	pemimpin	negera	itu.	Se-
belum	memusuhi	Israel,	memusuhi	negaranya	sendiri	saja.	Kedua,	
negara	yang	tidak	memberlakukan	syariat	Islam	ya	negera	jahiliyah,	
karena	negera	jahiliyah,	fikih	menjadi	tidak	penting.	Itu	nanti	ber-
beda	dengan	Wahbah	Zuhaili,	yang	waktu	itu	masih	muda.

Faksinya	Sayyid	Qutb	ini	membentuk	Islam	radikal	yang	non	nega-
ra,	 non	 resmi	 dan	 keras	 yang	 melahirkan	 Jamaah	 Islamiyah,	 Al	
Jamaat	al	Islamiyyah	di	Mesir.	Itu	anti	negera,	ini	juga	trans	ke	se-
luruh	negara	yang	kemudian	ketemu,	ketika	Soviet	menduduki	Af-
ganistan,	dibantu	oleh	kaum	Salafy	Saudi,	yang	tokohnya	Osama	
bin	Laden,	ketemulah	faksi	ikhwan	dengan	faksi	yang	Wahabi,	di	
Afganistan.	

Dari	Afganistan,	ada	yang	mengirim	kelompok-kelompok	sukarela-
wan	dari	Indonesia,	ada	Amrozi,	masih	anak-anak	ketika	di	sana,	
tapi	sudah	latihan	perang.	Akhirnya	jamaah	Islamiyah	yang	mun-
cul	di	 sana	 itu.	 Ini	 yang	 suka	ngebom-ngebom.	Kalau	 faksi	 yang	
resmi	itu	ya	ikhwan	yang	menganggap	sebagai	haraqah	ustadziyah	
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atau	gerakan	guru.	Guru	gerakan	Islamiyah,	jadi	harus	ditiru.	Lha	
ketemu	 juga	 dengan	 kelompok	 lain	 yang	 mungkin	 non	 ikhwan	
sama-sama	anti	negera.

Gerakan	model	kedua	dulu	juga	ikhwan	yaitu	Hizbut	Tahrir	(HT).	
Dulu	Syeikh	Taqiyuddin	an	Nabhani	bergabung	dengan	 ikhwan	
ketika	 perang	 melawan	 Israel	 tahun	 1948,	 kalah,	 kemudian	 ia	
mendirikan	sendiri	gerakan	Islam	karena	setelah	dievaluasi	tidak	
memiliki	khilafah	Islamiyah	sehingga	membuat	umat	Islam	kalah.	
Maka	ia	mendirikan	ini.	Dan	ini	pengendalinya	 juga	dari	Yorda-
nia.	Baik	Ikhwanul	Muslimin	di	Mesir	dilarang,	HT	di	Yordania	
juga	dilarang.	Di	tiga	negara	kan,	di	Lebanon,	Syiria	dan	Jordania	
kan	dilarang.	Itu	dirahasiakan,	pemimpin	sekarang	namanya	Abu	
Rosta.	Di	Indonesia	itu	kan	nggak	pernah	muncul	itu,	ketua	HTI	
itu,	namanya	Habib	Abdurahman,	yang	muncul	kan	Ismail	Yusan-
to,	itu	sebenarnya	kan	krucuknya	sebetulnya,	terus	di	Surabaya	ada	
dokter	Usman.	Pokoknya	Jubirnya.	

Nah	HT	ini	ciri	khasanya	itu	taat	pada	kebijakan	internasional	ini,	
itu	tidak	mau	menerima	negera.	Jadi	dia	tidak	akan	mau	menjadi	
partai	politik,	tidak	akan	mau	karena	negera	itu	sistem	yang	kufur,	
demokrasi	itu	sistem	yang	kufur.	Konsekuensinya,	ia	bisa	mentak-
fir	pada	orang	 lain,	walaupun	disembunyikan.	Karena	sudah	ku-
fur,	berarti	ini….	Ada	tahapan-tahapannya.	Ini	yang	HT.

Konflik itu timbul ketika gerakan transnasional ini menggerogoti asset-as-
set milik NU atau Muhammadiyah atau organisasi lainnya?
Kayak	 NU	 atau	 Muhammadiyah	 kan	 ikut	 ambil	 bagian	 dalam	
mendirikan	negera	ini.	Jadi	antara	Islam	dan	nasionalisme	orang	
Indonesia	yang	menjadi	the founding fathers	adalah	adalah	sesuatu	
yang	 tidak	bisa	dipisah.	 Seperti	 orang	Melayu	pasti	 Islam,	 Islam	
adalah	orang	Melayu,	sudah	menyatu	seperti	itulah,	otomatis	mere-
kalah	yang	membuat	budaya,	di	antaranya	budaya	masjid,	tradisi-
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nya,	yang	sudah	terbentuk	karena	sudah	lama.	Nah,	gerakan-gera-
kan	baru	ini	kan	belum	punya	tradisi,	nah	paling	cepat	ngambilin	
masjid	yang	tak	terawat,	mereka	masuk.	Tapi	saya	kira	kita	ambil	
manfaatnya	saja.	Kalau	tidak	gitu,	NU	kan	tidur	terus.	Menurut	
saya	begitu.	Memang	programnya	masjid-masjid	di	tingkat	kabupa-
ten	akan	dikuasai,	terutama	HTI.	Kalau	Ikhwanul	Muslimin,	partai	
politiknya	jadi	PKS	yang	berasal	dari	usroh,	tarbiyah	Islamiyah	di	
kampus-kampus	itu,	yang	digerogoti	kan	Muhammadiyah	karena	
banyak	kader	Muhammdiyahnya.	Tapi	banyak	juga	yang	membuat	
masjid.	Tapi	kalau	HTI	tidak,	nggak	buat	masjid,	kalau	PKS	mem-
buat	masjid	yang	memang	disediakan	untuk	kegiatan	mereka.	

HTI kan juga berusaha masuk ke pesantren-pesantren?
Oh	ya,	mereka	aktif,	jam	lima	pagi	itu	sudah	datang	ke	mana-mana	
dan	mereka	umumnya	tidak	faham,	hanya	didoktrin	saja,	khilafah	
Islamiyah,	wong	saya	diparani	tak	bilangin,	kapan	sih	khilafah	Is-
lamiyah	ini	berdiri.	Kan	Syeikh	Taqiuddin	an	Nabhani	kan	bilang	
30	tahun,	mulai	tahun	1952.	Sekarang	kan	sudah	50	tahun	lebih,	
mana	yang	ada	khalifahnya.	Saya	kira	itu	romantisme	masa	silam,	
bukan	masa	depan.	Kalau	NU	dan	Muhammadiyah	kan	masa	de-
pan,	mereka	kan	ingin	kembali	ke	masa	silam.

Ketika gerakan-gerakan ini pemimpin pusatnya berada di luar negeri, 
apakah ini akan mengancam integritas Indonesia?
Saya	kira	kalau	ini	sukses,	ya	otomatis	diubah	negera	ini,	menjadi	
negera	 Islam,	otomatis	 tidak	negera	kesatuan,	 tidak	UUD	1945,	
mesti	diubah	karena	memang	sudah	begitu	programnya.	Saya	kira	
pemerintah	itu	mestinya	jelas	ada	kebijakan,	tidak	dibiarkan	begitu	
saja.	Atau	memang	disengaja	oleh	pemerintah	di	samping	ada	gerak-
an	Islam,	ada	gerakan	kiri	sebagai	pengimbang.	Katanya	27	Juni	ini	
ada	Kongres	Khilafah	di	Senayan.	Dan	bukan	main	mereka,	suplai	
dananya,	disamping	dari	anggota	di	sini,	itu	dari	orang-orang	kaya	
Saudi.	Itu	kan	kelompok	ahlusunnah	yang	seperti	itu,	ahlusunnah	
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sendiri	kan	macem-macem.	Lain	pula	yang	syiah.	Ada	dua	syiah	di	
Indonesia,	ada	Ijabi,	itu	moderat,	plural,	ada	pula	Elkap,	koordi-
nasi	ahlul	bait	pokoknya,	ya	itu	yang	agak	fundamentalis.

Kalau dilihat dari aspek ajaran, itu sebenarnya ada ajaran yang signifi-
kan tidak, atau sekedar ideologi politiknya?
Sebenarnya	kalau	dalam	bidang	peribadatan,	hampir	rata,	Wahabi	
semua.	Mereka	tidak	seneng	tahlil,	paling	moderat,	tidak	anti	tetapi	
tidak	melaksanakan.	Lha	yang	paling	ekstrim	itu	anti,	itu	di	bidang	
tradisi	 keagamaan.	 Tradisi	 pemahaman	 politiknya	 adalah	 hadist	
nabi	 “man mata, walaisa biunukhihi baiah mata mitatal jahiliyyah,”	
barangsiapa	 yang	meninggal	dan	 tidak	pernah	berbaiat	khalifah,	
maka	ia	mati	jahiliyyah,	dianggap	mati	kafir.	Ini	kan	berat	secara	
teologis.	Kita	ini	dianggap	tidak	Islam	lagi	karena	tidak	ikut	faham	
mereka.	Itu	hampir	sama.	Jadi	kalau	Ikhwanul	Muslimin,	waman 
la yahkum bima anzalallah, faulaaika humul kaafiruun.	 Itu	dalilnya	
dan	saya	lihat	khutbah-khutbahnya	begitu,	saya	denger	begitu.	Ya	
otomatis	berbeda	dengan	NU.

Lha,	NU	itu	harus	membuat	cara	berfikir	tandingan	yang	mengim-
bangi	cara	fikir.	Ini	harus	diputuskan	dalam	forum	tertinggi.	Jadi	
kalau	di	HTI	itu	ada	namanya	taqwim	assakhsiyah	islamiyyah	atau	
pembentukan	 kepribadian	 Islam,	 itu	 perlu	 perbedaan.	 Kalau	 di	
HTI	itu	bagaimana	mengamalkan	syariah,	tapi	yang	tak	ada	tahlil-
annya,	kan	beda	dengan	NU.	Kemudian	kedua,	tafkih,	intelektu-
alitasi,	beda	itu.	Kalau	NU	kan	tak	suka	berdebat,	kalau	mereka,	
masalah	harus	diperdebatkan,	namanya	syiraul	fikr	atau	pertarung-
an	pemikiran.

Kedua	itu	ada	ta‘amul maklumah	atau	gerakan	sosial.	Jadi	ada	dua	
tangga,	 satu	 namanya	 syiraul fikr.	 Kedua	 ta‘amul maklumah,	 dan	
yang	terakhir	istilamul hukm	atau	merebut	kekuasaan.	Lha,	di	NU,	
supaya	begitu	 gimana,	 kan	 jelas.	Makanya	harus	 ada	 fikrah	nah-
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dliyyah	harus	jelas	apa	yang	harus	dituju.

Mereka berhasil menarik kalangan muda dan intelektual kampus sehingga 
dalam pemilu berhasil menarik suara yang cukup besar, apa yang menjadi 
kunci keberhasilannya?
Karena	 kecenderungan	 masyarakat	 sekarang	 cenderung	 berfikir	
istidlali.	 Itulah	yang	paling	benar,	berfikir	normatif,	dari	Qur’an,	
Hadist,	kalau	ngga	ada,	ya	salah	lah.	Lha	ini	paling	gampang,	se-
mentara	kelompok	lain	terbiasa	cara	berfikir	istiqroi.	Ini	sebenarnya	
applied,	eksperimen.	Lha	cara	berfikir	seperti	 ini	 lamban,	butuh	
intelektualitas	 yang	 tinggi,	 sedangkan	 yang	 satunya	 tidak	 butuh.	
Lho,	ngga	ada	di	Qur’an,	bid’ah,	lha	gitu	kan	gampang.	Tapi	kalau	
ini	kan	butuh	penalaran	yang	dalam.

Sebab	kedua,	orang	Islam	yang	lama	itu	kayak	NU	dan	Muham-
madiyah	cenderung	korup	menurut	 saya,	 sudah	menikmati	 sing-
gasananya,	 ngga	 bisa	 melakukan	 mobilisasi	 ekonomi	 yang	 baik.	
NU	kan	sudah	berumur	80	tahun	lebih,	tapi	kan	kalau	lihat	pro-
posalnya,	 90	 persen	 kan	 permohonan	 bantuan.	 Lha	 kok	 begini,	
melihat	 pemimpinnya	 kok	 tengkar,	 korup,	 lha	 otomatis	 ini	 kan	
tidak	menarik	bagi	kalangan	muda,	tidak	ideal.	

Sebab	 ketiga,	 konstitusi	 kita	 itu	 dianggap	 dalam	 perjalanannya	
tidak	 pernah	 stabil,	 tergantung	 yang	 mimpin.	 Waktu	 dipimpin	
Soekarno,	ya	presiden	seumur	hidup.	Setelah	Soeharto	ya	P4.	refor-
masi	ya	ganti	lagi,	kan	ruwet	ini,	ganti	lagi.	Nah	ini	menimbulkan	
kekecewaan	pada	generasi	muda,	apa	tidak	lebih	baik	Islam	sebagai	
solusi.	Di	mana-mana	ya	begitu	kampanyenya,	di	samping	tekanan	
internasional	 seperti	 Islam	selalau	dirugikan	yang	memunculkan	
perlawanan.

Ke depan gimana? Apa bisa berkembang semakin besar, stagnan atau 
malah mengalami penyusutan?
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Tergantung	 pada	 sparring	 partnernya.	 Kalau	 NU	 masih	 seperti	
sekarang	dan	tidak	ada	peningkatan,	baik	dari	sisi	kegiatan,	peng-
aturan	organisasi,	mereka	akan	berkembang.	Tetapi	kalau	ada	se-
mangat	 melakukan	 perbaikan	 ke	 dalam,	 pemimpinnya	 menjadi	
bersih,	saya	kira	tidak	bisa	itu.	Tapi	kita	lihat	saja	karena	program-
nya	 ini,	 tahun	2009,	yang	partai	politik	 targetnya	merebut	RI	2,	
tahun	2014	RI	1.	Kita	lihat	dan	ini	test	casenya	pemilu	DKI.	Kema-
rin	di	Banten	kalah	pemimpinnya,	sekarang	DKI	bagaimana,	kalau	
menang	 ya	 tambah	 dekat.	 Harus	 siap-siap	 konstitusi	 ini	 diganti.	
Saya	kira	itu.	

Di	situ	bedanya,	karena	NU	dan	Muhammadiyah	sebagai	found-
ing	 fathers	 yang	 ikut	 meletakkan	 Pancasila.	 Artinya	 ada	 suasana	
keterikatan	secara	kebatinan	dalam	kontinuitas	negera.	Kita	punya	
beban	 moral.	 Tapi	 kalau	 istilahnya	 Anis	 Matta	 ketika	 kampanye	
waktu	 saya	datang:	 “Kami	akan	datang	 sebagai	partai	 yang	 tidak	
pernah	dilakukan	oleh	orang-orang	pendahulu	kita,”	dia	menyitir	
sebuah	syair.	Jadi	kalau	PKB	kan	masih	terbayang-bayang	kebesar-
an	 NU,	 PAN	 masih	 terbayang-bayang	 kebesaran	 orang	 Muham-
madiyah.	Kalau	PKS	datang	tanpa	bayang-bayang	orang	tua.	“Kami	
orang	muda	dan	tak	mengatakan	siapa	pendahulu	kita.	Pendahulu	
kita	adalah	kita	sendiri.”	He	he	he……….	(mkf).	[Beberapa	kesala-
han	tulisan	di	artikel	ini	diperbaiki—red.]
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Taushiyah
Saatnya Dibentuk Front Pancasila Sebagai Penegak NKRI 

Setiap	gerakan	yang	menjurus	kepada	separatisme,	baik	sim-
bol	maupun	tindakan,	wajib	dicegah	oleh	negara.	Apabila	sampai	
ke	tingkat	pemberontakan	atau	pemisahan	diri,	maka	negara	ber-
hak,	bahkan	berkewajiban	untuk	memaklumkan	perang.	Pemerin-
tah	 sebagai	wakil	 eksekutif	negara	harus	bertanggung	 jawab	atas	
kedaulatan	negara.

Perihal	Aceh,	semenjak	perjanjian	Helsinki	telah	banyak	yang	
mengingatkan,	bahwa	banyak	mengandung	kelemahan,	tetapi	pe-
merintah	 sulit	 diberitahu.	 Sekarang	 disalahgunakan	 oleh	 GAM.	
Perihal	 Maluku,	 sejak	 awal	 PBNU	 telah	 menyimpulkan	 bahwa	
konflik	SARA	di	Ambon/Maluku	berintikan	separatisme,	bukan	
sebenarnya	konflik	agama.	Perihal	Papua,	pemerintah	terlalu	long-
gar	membiarkan	multi	intervensi	asing	di	sana.

Saat	ini	tiga	daerah	bergolak	bersama-sama,	berarti	ada	tang-
an-tangan	 asing	 di	 mana-mana.	 Saat	 ini,	 waktunya	 pemerintah	
bertindak	 dan	 tidak	 bisa	 “Nguler	 Kambang”	 (berbelit-belit)	 lagi.	
Semua	 rakyat	 harus	 membantu	 pemerintah	 dalam	 menegakkan	
kedaulatan,	dan	sudah	waktunya	kita	menggalang	“Front	Pancasila	
dan	Penegak	NKRI”,	guna	mendorong	ketegasan	pemerintahan	ne-
gara,	serta	memberikan	pencerahan	kepada	rakyat	Indonesia	secara	
konfrehensif.	Karena	ancaman	terhadap	Pancasila/NKRI	sekarang	
ini	 bukan	 hanya	 datang	 menyerang	 kedaulatan	 teritorial	 politis,	
tapi	juga	ideologi,	ekonomi	dan	budaya	(integritas	bangsa).	Front	
ini	mendesak	diselenggarakan	bersama	penataan	payung	hukum	
(law arrangement)	agar	kedaulatan	negara	terjamin.

Jakarta,	10	Juli	2007
Ketua	Umum	PBNU
KH	Hasyim	Muzadi
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PBNU:
Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas  
di Negara Lain 
Kamis,	26	Juli	2007	20:04	

Jakarta,	NU	Online
Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	

Hasyim	Muzadi	menilai,	konsep	atas	kewajiban	pendirian	Pemer-
intahan	Islam	(Khilafah	Islamiyah)	bagi	setiap	Muslim,	merupakan	
gagasan	yang	tidak	rasional.	Menurutnya,	hal	itu	jelas	akan	mencel-
akakan	kaum	Muslim	minoritas	yang	berada	di	negara	lain.

“Ambil	contoh	saja	 Jepang.	Di	sana	 itu,	orang	Islam,	untuk	
salat	Jumat	saja	tidak	memenuhi	quorum	(syarat	minimal).	Lantas,	
bagaimana	kalau	mereka	diwajibkan	mendirikan	Khilafah	Islami-
yah?	Pasti	tidak	bisa.	Kalau	tidak	bisa	berarti	dosa	dan	masuk	ne-
raka,”	ujarnya	pada	Dialog	Islam	dan	Negara	di	Gedung	PBNU,	
Jalan	Kramat	Raya,	Jakarta,	Kamis	(26/7).

Presiden	World	Conference	on	Religions	for	Peace	itu	menga-
takan,	 terdapat	 kesalahan	 penafsiran	 atas	 pemahaman	 istilah	 Is-
lam	kaffah	(menyeluruh)	yang	kemudian	diterjemahkan	lagi	dalam	
bentuk	 kewajiban	 pendirian	 Pemerintahan	 Islam.	 Menurutnya,	
syariat	atau	hukum	Islam	memang	harus	ditegakkan,	tapi	tak	perlu	
melalui	pemerintahan	Islam.

Kaum	 Muslim	 di	 sebuah	 negara,	 lanjutnya,	 berkewajiban	
menjalankan	setiap	ajaran	Islam.	Namun	demikian,	kewajiban	itu	
tak	berlaku	bagi	upaya	pendirian	pemerintahan	Islam.	“Ber-Islam	
dengan	 sungguh-sungguh	 tak	 harus	 dengan	 Khilafah	 Islamiyah.	
Mengakui	 dan	 taat	 pada	 pemerintahan	 yang	 sah	 dan	 berdaulat	
adalah	wajib,”	pungkasnya.

Menurutnya,	dua	kekuatan	Islam	moderat	terbesar	di	Indone-
sia,	NU	dan	Muhammadiyah,	hingga	saat	ini	tak	pernah	mengh-
endaki	negeri	ini	dibangun	dengan	dasar	sebuah	agama	tertentu,	
termasuk	agama	Islam.
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Pengasuh	Pondok	Pesantren	Al-Hikam,	Malang,	Jawa	Timur,	
itu,	 menilai	 bahwa	 saat	 ini	 mulai	 bermunculan	 tanda-tanda	 po-
tensi	disintegrasi	bangsa	sebagai	akibat	dari	upaya	penerapan	hu-
kum	 agama	 yang	 cenderung	 dipaksakan.	 Kasus	 paling	 mutakhir	
adalah	munculnya	Rancangan	Peraturan	Daerah	 (Raperda)	Kota	
Injil	di	Manokwari,	Papua.

“Kalau	di	Tangerang	ada	Perda	Syariat,	di	Manokwari	ada	Rap-
erda	Kota	Injil.	Ini	merupakan	bentuk	balas	membalas,”	jelas	Hasy-
im	yang	juga	mantan	Ketua	Pengurus	Wilayah	NU	Jawa	Timur.

Dialog	dengan	tema	“Spirit	Keagamaan	dalam	Politik	Kebang-
saan”	tersebut	dihadiri	Rais	Syuriah	KH	Ma’ruf	Amin,	Ketua	Pen-
gurus	Pusat	Muhammadiyah	Yunahar	Ilyas,	Wakil	Kepala	Badan	
Intelijen	Negara	(BIN)	As’ad	Said	Ali,	pimpinan	Persekutuan	Ge-
reja-gereja	Indonesia	Pdt	Andreas	A	Yewangoe	(Ketua	Umum)	dan	
Pdt	Richard	M	Daulay	Sekretaris	Umum)	dan	Sekretaris	Eksekutif	
Komisi	Hubungan	Antaragama	dan	Kepercayaan	Konferensi	Wali	
Gereja	Indonesia	(KWI)	Rm	Benny	Susetyo.	(rif)



do K u m e n pe n o L a K a n pBnu | 289

PBNU: Konsep Khilafah Islamiyah Tidak Pernah Jelas 
Senin,	13	Agustus	2007

Jakarta,	NU	Online
Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	menegaskan,	kon-

sep	 pemerintahan	 Islam	 (Khilafah	 Islamiyah)	 tidak	 pernah	 jelas	
bagaimana	bentuk	dan	mekanisme	pendiriannya.	Kejelasan	kon-
sep	tersebut	hanyalah	selalu	mengganggu	dan	mempersoalkan	ke-
absahan	sebuah	negara	yang	merdeka	dan	berdaulat.	“Kalau	seper-
ti	 itu	 (ketidakjelasan	konsep	Khilafah	Islamiyah,	Red),	saya	sama	
sekali	tidak	heran.	Karena	demikianlah	yang	dilakukan	di	Eropa	
sehingga	negara	yang	ditempati	marah	karena	filosofi	dan	konsti-
tusi	negara	setempat	dipersoalkan,”	ujar	Ketua	Umum	PBNU	KH	
Hasyim	Muzadi	kepada	wartawan	di	Kantor	PBNU,	Jalan	Kramat	
Raya,	Jakarta	(13/8).

Hasyim	menjelaskan,	hingga	saat	 ini	 tidak	ada	satu	pun	ne-
gara	 di	 dunia	 yang	 menerapkan	 sistem	 kenegaraan	 dan	 sistem	
pemerintahan	berdasarkan	agama	Islam.	Bahkan,	di	negara-nega-
ra	berpenduduk	sebagian	besar	Muslim	sekalipun,	sangat	beragam	
bentuk	negara	dan	sistem	pemerintahannya.

“Di	Timur	Tengah	pun	tidak	ada	negara	yang	berdasar	khila-
fah,	yang	ada	kerajaan,	seperti	Saudi	Arabia,	Yordania,	atau	Repu-
blik	 Islam,	 seperti	 Iran,	 Syria,	 Mesir	 dan	 Uni	 Emirat	 Arab	 atau	
negara-negara	Teluk.	Sehingga,	di	Timteng	sendiri,	Hizbut	Tahrir	
menjadi	persoalan,	juga	di	Australia,”	terang	Hasyim.

Dengan	demikian,	menurut	Presiden	World	Conference	on	
Religions	for	Peace	itu,	keberadaan	Hizbut	Tahrir	Indonesia	di	ne-
geri	ini	harus	diwaspadai.	Pasalnya,	kelompok	tersebut	pasti	akan	
melakukan	hal	serupa	seperti	yang	dilakukan	pada	negara-negara	
lain,	 yakni	 mempersoalkan	 sistem	 Republik	 Proklamasi	 Indone-
sia.

Dalam	kesempatan	itu,	Hasyim	juga	mempertanyakan	sikap	
pemerintah	 sebagai	 penyelenggara	 negara	 yang	 tidak	 tegas	 terha-
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dap	gerakan	 tersebut.	Padahal,	 katanya,	 ancaman	bagi	keutuhan	
Negara	 Kesatuan	 Republik	 Indonesia	 sudah	 sangat	 jelas.	 Funda-
mentalisme	dan	liberalisme	seolah-olah	dibiarkan	begitu	saja.

“Ini	semua	(pembiaran	terhadap	fundamentalisme	dan	liber-
alisme,	Red)	mengakibatkan	rontoknya	kedaulatan	politik,	ekono-
mi,	budaya,	serta	sikap	kapitulasi	terhadap	bangsa	asing	di	hampir	
segala	bidang,”	pungkas	Hasyim	yang	juga	Sekretaris	Jenderal	In-
ternational	Conference	of	Islamic	Scholars.	(rif)
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Mbah Muchith: Khittah Tidak Sekedar Persoalan Politik 
Ahad,	17	Agustus	2008	09:14	

Jember,	NU	Online
Setiap	memasuki	masa	pemilu,	baik	Pilpres	maupun	Pilkada,	

Khittah	 selalu	 dipersoalkan,	 itupun	 konteks	 pembicaraan	 hanya	
seputar	hubungan	NU	dan	politik,	padahal	Khittah	tidaklah	ses-
empit	itu.	

“Khittah	mencakup	banyak	hal,	yang	jauh	lebih	penting	dari-
pada	sekadar	persoalan	politik,”	kata	KH	Abdul	Muchith	Muzadi	
(Mbah	Muchith)	 kepada	 NU	Online	di	 kediamannya,	 kompleks	
Masjid	Sunan	Kalijaga,	Jember,	Jumat	(15/8).

Khittah	 dirumuskan	 dalam	 Muktamar	 NU	 ke-27	 melalui	
proses	panjang,	dengan	maksud	supaya	NU	tetap	berjalan	dalam	
trayek	dan	relnya	yang	benar,	supaya	cita-cita	dan	tujuan	NU	terca-
pai.	Tidak	ribut	terus	sedang	tugas	perjuangannya	terbengkalai.

Namun	anehnya,	 setelah	Khittah	NU	berhasil	dirumuskan,	
ternyata	 kaum	 nahdliyin	 (warga	 NU),	 terutama	 para	 tokoh	 dan	
pemimpinnya,	malah	ribut	tentang	penerapannya.	Tidak	heran	ka-
lau	ada	yang	menyebut	Khittah	NU	seringkali	malah	menghambat	
NU.	

Hal	 itu	 tidak	 ditampik	 oleh	 Mbah	 Muchith.	 “Sebab	 orang	
NU	sendiri	tidak	mempelajari	Khittah	NU	dengan	serius,	cender-
ung	merasa	sudah	mengerti,	padahal	belum	pernah	membacanya	
dengan	baik	dan	lengkap,”	jelas	Mbah	Muchith.	

“Sebagian	besar	hanya	dengar-dengar	saja,	tidak	membacanya,	
apalagi	mempelajarinya	dengan	seksama,”	papar	kiai	yang	dikenal	
sebagai	Pakar	Khittah	itu.

Hal-hal	lain	yang	menyebabkan	orang	NU	salah	paham	ten-
tang	Khittah,	karena	mereka	tahunya	Khittah	NU	“hanya”	menga-
tur	hubungan	NU	dengan	politik	praktis	dan	partai-partai.	Pada-
hal	cakupan	Khittah	tidaklah	sesempit	itu.	

Khittah	 NU	 mengatur	 NU	 seluruhnya,	 mencakup	 karak-
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ter	dasar	 tawassuth,	 i’tidal,	 tawazun,	 amar	makruf	nahi	munkar,	
dasar-dasar	 memahami	 al-Quran	 dan	 al-Hadits	 dengan	 pendeka-
tan	 bermadzhab,	 dasar-dasar	 akhlak	 khas	 NU,	 sikap	 kemasyara-
katan,	kebangsaan	dan	kenegaraan	NU,	sikap	terhadap	ulama	dan	
keulamaan,	dan	lainnya.	Sedangkan	urusan	politik		dan	kepartaian	
hanya	sedikit	disebutkan	dalam	Khittah	NU	tersebut.	

“Yang	paling	pokok,	NU	adalah	jamiyah	diniyah.	Segala	sikap	
dan	 langkahnya	 selalu	bersumber	dari	 jatidiri	diniyah	 ini,”	 tegas	
Mbah	Muchith.

Hingga	kini,	menurut	kiai	yang	murid	langsung	dari	Hadratus	
Syeikh	Hasyim	Asy’ari	itu,	pemahaman	Khittah	tentang	hubung-
an	dengan	politik	juga	masih	disalahartikan.	Kebanyakan	mereka	
mengartikan	NU	lepas	sama	sekali	dari	urusan	politik,	atau	men-
jaga	jarak	yang	sama	dengan	semua	partai	politik.	Padahal	sejatinya	
Khittah	NU	tidaklah	sesempit	itu.	“Memahami	Khittah	NU	juga	
harus	dilihat	dari	konteks	waktunya,”	kata	Mbah	Muchith.	

Pemahaman	yang	umum	itu,	menurut	Sekretaris	Pribadi	KH	
Achmad	 Siddiq	 (pencetus	 konsep	 dasar-dasar	 Khittah)	 tersebut,	
adalah	pola	pikir	yang	dikembangkan	oleh	Golkar	pada	masa	itu.	
Golkar	 sangat	 berkepentingan	 dengan	 pemahaman	 seperti	 itu	
demi	merebut	kemenangan	dalam	pemilu.	Sampai-sampai	muncul	
jargon	kala	itu,	Khittah	diartikan	orang	NU	tidak	wajib	pilih	PPP	
dan	tidak	haram	memilih	Golkar.

“Orang	NU	lebih	banyak	ikut	arus	pemikiran	Golkar,	karena	
sebelum	 NU	 mensosialisasikan	 keputusan	 itu	 kepada	 warganya,	
Golkar	 sudah	 melakukan	 lebih	 dulu,	 bahkan	 sampai	 ke	 tingkat	
paling	bawah,”	jelas	Mbah	Muchith.	

Apalagi	kala	itu	banyak	tokoh	NU	yang	sedang	bermasalah	de-
ngan	partai	tersebut,	sampai	akhirnya	terjadilah	apa	yang	dikenal	
dengan	 istilah	“penggembosan	PPP”	 secara	besar-besaran.	Menu-
rutnya,	Khittah	tidak	melarang	warga	NU	untuk	tetap	berpolitik	
praktis	sesuai	yang	diinginkan.	Sebab	kata	“tidak	terikat”	itu	bisa	
diartikan	elastis,	kadang	bisa	 lebih	dekat	kepada	partai	 tertentu,	
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kadang	juga	menjauh,	tidak	harus	dalam	jarak	yang	sama.	Tapi	ka-
lau	pada	suatu	ketika	menjaga	jarak	yang	sama	juga	tidak	apa-apa.

“Sebenarnya	kalimat	dalam	naskah	Khittah	NU	itu	sudah	sa-
ngat	bagus	kalau	mau	dipahami,”	tegas	Mbah	Muchith,	yang	juga	
Ketua	Komisi	tentang	Penjelasan	Khittah	NU	dalam	Munas	Ban-
dar	lLmpung	pada	23	Januari	1992.

Di	akhir	pembicaraan,	Mbah	Muchith	meminta	dengan	sangat	
kepada	nahdliyin,	lebih	khusus	para	tokohnya,	agar	mau	membaca	
kembali	dan	memahami	arti	Khittah	NU	yang	sebenarnya.	Sesu-
dah	itu	mereka	diharuskan	untuk	berusaha	agar	bisa	berkepriba-
dian	Khittah,	di	manapun	dia	berada	dan	bertugas.	“Tidak	boleh	
“lebur”	dalam	situasi	baru	di	 tempat	 ia	berada,”	Mbah	Muchith	
menaruh	harap.	(sbh)
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SILATURRAHMI LINTAS ULAMA
Bendung Paham Transnasional  
dengan Penguatan Tradisi Aswaja 
Rabu,	8	Oktober	2008	11:07	

Bogor,	NU	Online
Maraknya	 penyebaran	 paham	 transnasional	 di	 Indonesia,	

mendapatkan	perhatian	khusus	dari	kalangan	ulama	dan	habaib	
d	Kota	Bogor.	Menurut	mereka	paham	 tersebut	 tidak	 cocok	de-
ngan	akar	budaya	umat	Islam	Indonesia	yang	mayoritas	menganut	
paham	ahlusunnah	wal	jamaah	(Aswaja).

Demikian	wacana	yang	mengemuka	dalam	Halal	Bihalal	dan	
Silaturrahim	Lintas	Ulama	Bogor	Barat	Kota	Bogor,	yang	dilang-
sungkan	di	Kampung	Pilar,	Kelurahan	Bubulak,	Kecamatan	Bogor	
Barat,	Kota	Bogor,	Selasa	(7/10).

Pertemuan	ini	dihadiri	puluhan	ulama	dari	berbagai	penjuru	
Kota	Bogor.	Antara	lain	Habib	Ahmad	Fahmi	Al-Aydrus	yang	juga	
Pimpinan	Majelis	Taklim	Al-Adni	Ciawi	Bogor,	KH	Asep	Abdul	
Wadud	yang	juga	da’i	kondang	di	Kota	Bogor,	KH	Ahmad	Mifta-
huddin	—pengasuh	Pesantren	Arfah—	dan	KH	Yusuf	Syafi’i,	Rais	
Syuriah	PCNU	Kota	Bogor.

Dalam	kesempatan	 tersebut	hadir	pula	mantan	Sekda	Kota	
Bogor	yang	juga	Calon	Walikota	Bogor	H	Dody	Rosadi,	serta	ri-
buan	 jamaah	dari	berbagai	pesantren	dan	majelis	 ta’lim	di	Kota	
Bogor.

Habib	Fahmi	mengatakan,	saat	 ini	paham	transnasional	de-
ngan	berbagai	corak	tengah	berkembang	di	Indonesia.	Paham-pa-
ham	 tersebut	 antara	 lain	 berkedok	 fundamentalisme	 Islam,	 wa-
habisme	hingga	liberalisme.

Menurut	 habib	 kharismatis	 Kota	 Bogor	 ini,	 paham-paham	
tersebut	tidak	cocok	dengan	akar	tradisi	umat	Islam	di	Kota	Bogor	
maupun	di	Indonesia	yang	notabene	berbasis	pada	ajaran	ahlusun-
nah	waljamaah	yang	selama	ini	ala	NU.
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Karena	 itu,	 tradisi	 Aswaja	 perlu	 diperkuat	 dan	 dilestarikan	
kembali,	agar	paham-paham	baru	yang	muncul	dari	luar	negeri	ti-
dak	dapat	berkembang	dan	mendapatkan	tempat	di	tengah	masya-
rakat.

Ritual	seperti	maulid	Nabi,	tahlil,	isra	mi’raj	hingga	upacara	
kematian	 (haul),	 belakangan	 mulai	 memudar,	 perlu	 dikuatkan	
kembali,	karena	ia	sudah	mengakar	dengan	budaya	masyarakat	In-
donesia.

“Tradisi-tradisi	 yang	 selama	 ini	 dikembangkan	 oleh	 ulama	
ahlusunnah	 waljamaah	 terbukti	 mampu	 menyebarkan	 Islam	 di	
Indonesia	dengan	damai.	Dengan	memperkuat	tradisi,	kita	dapat	
membendung	gerakan	transnasional,”	katanya.

Hal	senada	diutarakan	oleh	KH	Asep	Abdul	Wadud.	Mantan	
Ketua	PCNU	Kota	Bogor	ini	mengatakan,	belakangan	kelompok-
kelompok	 transnasional	 terutama	 yang	 menyebarkan	 paham	 wa-
habiyah,	melakukan	berbagai	cara	dalam	menarik	jamaah.	Bahkan	
guna	 menyebarkan	 ajarannya	 mereka	 tak	 segan	 membid’ahkan	
semua	praktik	ibadah	yang	selama	ini	dijalankan	masyarakat.

“Cara-cara	 yang	 mereka	 kembangkan	 sangat	 tidak	 mencer-
minkan	perilaku	dalam	berdakwah	dan	menganggap	tradisi	yang	
dikembangkan	mayoritas	ulama	di	Indonesia	salah,”	tegasnya.

Pandangan	 senada	 diutarakan	oleh	H	Dody	 Rosadi.	Tokoh	
masyarakat	 Kota	 Bogor	 yang	 masih	 kerabat	 mantan	 Rais	 Am	
PBNU	 almarum	 KH	 Ilyas	 Ruchiyat	 ini	 mengatakan,	 masyarakat	
perlu	merespons	perkembangan	tersebut	melaui	aksi	positif,	seper-
ti	penguatan	kembali	tradisi	aswaja	di	tengah	umat.

	“Cara-cara	kurang	positif	tidak	perlu	ditiru.	Kita	ambil	hik-
mahnya,	dengan	maraknya	paham	baru,	kita	perlu	sadar	dan	selalu	
waspada	agar	 tradisi	yang	diwariskan	ulama	dapat	 terus	dilestari-
kan	pada	generasi	berikutnya,”	ujarnya.	(hir)
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IPNU-IPPNU Diminta Waspadai Islam Transnasional 
Rabu,	22	Oktober	2008	05:34	

Brebes,	NU	Online
Sebagai	benteng	kekuatan	kaum	muda	di	pedesaan,	organisa-

si	pelajar	NU,	IPNU-IPPNU	dimintai	mewaspadai	gerakan	Islam	
transnasional	 yang	 berupaya	 mengobok-obok	 ajaran	 Islam	 ahlu-
sunnah	wal	 jamaah.	Pasalnya,	 gerakan	mereka	bagai	 cacing	 yang	
menembus	tanah	basah.

“Dimana	ada	NU,	justru	di	situ	malah	dijadikan	ladang	peng-
garapan	dengan	cara	menyusup	bagai	cacing	di	ladang	yang	basah	
menghisap	saripati	tanah,”	ungkap	Dosen	IAIN	Walisongo	Sema-
rang	Imam	Fadillah	saat	menjadi	pembicara	dalam	dialog	bersama	
Pengurus	Cabang	IPNU-IPPNU	Kab.	Brebes	sekaligus	halalbihalal	
di	Aula	Kantor	Depag	Kab.	Brebes,	Selasa	(21/10).

Dengan	menggerogoti	para	kader	muda	NU,	mereka	berupa-
ya	menghapus	ajaran	NU	yang	ahlussunah	wal	jamaah.	Maka	dia	
berharap	kader	IPNU-IPPNU	jangan	sampai	tergoyahkan.	Dalam	
dakwahnya	 juga	terselubung.	Kadang	dibarengkan	dengan	aktivi-
tas	kepartaian	tertentu.

“Kader	 mereka	 (Islam	 trans),	 juga	 tak	 segan-segan	 mengi-
kuti	 jamiyahan	NU.	Namun	di	dalammnya	sambil	menggerogoti	
dan	menebar	diskusi	kusir	persoalan	bidah	dan	lain	sebagainya,”	
ujarnya.

Sementara	pembicara	lain,	Ketua	Pengurus	Cabang	Lembaga	
Pendidikan	 Maarif	 Kab.	 Brebes	 Syamsul	 Maarif,	 S.Pd.	 Memberi	
solusi	agar	tidak	semakin	berkembang	gerakan	Islam	trans	nasio-
nal,	disetiap	 sekolah	di	bawah	LP	Maarif	 akan	didirikan	Komis-
ariat	 IPNU-IPNU.Menurut	Ketua	Pengurus	Cabang	 IPPNU	Nur	
Imah,	selaku	panitia,	dalam	kesempatan	tersebut	juga	dibedah	Ma-
jalah	Justisia	edisi	32	tahun	ke-XVII	2008	milik	IAIN	Semarang.	
Hadir	 dalam	 kesempatan	 tersebut	 pemimpin	 umumnya,	 Moh.	
Nasrudin.
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Sebanyak	lebih	kurang	150	peserta	diskusi	dan	halalbihalal	sa-
ling	memberikan	penilaian	dan	sikap	sesuai	dengan	daya	nalarnya	
masing-masing	sesuai	 taraf	pelajar.	Namun	pada	kesimpullannya,	
menurut	 Nasrudin	 pelajar	 sekarang	 untuk	 lebih	 waspada	 dalam	
pergaulan	 dan	 memilih	 teman	 sepergaulan	 dalam	 mengembang-
kan	Islam	di	Bumi	Pertiwi	ini.	(was)
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Anak Muda NU Protes PKS Terkait Iklan Mbah Hasyim 
Rabu,	29	Oktober	2008	19:41	

Jakarta,	NU	Online
Anak-anak	 muda	 Nahdlatul	 Ulama	 (NU)	 yang	 tergabung	

dalam	Generasi	Muda	NU	menggugat	Partai	Keadilan	Sejahtera	
(PKS)	yang	menampilkan	pendiri	NU	Hadratus	Syeikh	KH	Hasy-
im	Asy’ary	(Mbah	Hasyim)	dalam	iklan	politik	partai	tersebut.

Dalam	 pernyataan	 sikap	 di	 kantor	 PBNU,	 Jakarta,	 Rabu	
(29/10),	Generasi	Muda	NU	yang	merupakan	gabungan	dari	be-
berapa	 organisasi	 kepemudaan	 NU	 yakni	 PMII,	 IPNU,	 IPPNU,	
Ansor,	dan	Fatayat	NU,	GMNU	menyatakan	keberatan	atas	pen-
catutan	nama	tokoh	yang	sangat	dihormati	warga	NU	itu,	bahkan	
PKS	dikatakan	telah	melakukan	’pembohongan	publik.”

Dikatakan,	pemakaian	para	tokoh	pergerakan	nasional	seba-
gai	 iklan	politik	 justru	mengecilkan	kiprah	para	 tokoh	besar	 itu,	
di	 tengah	 kondisi	 politik	 di	 Indonesia	 yang	 tidak	 sehat.	 “Malah	
kemungkinan	akan	menghilangkan	ketokohan	dari	figur	yang	di-
angkat,”	kata	Adien	Jauharudin,	salah	satu	Ketua	PB	PMII.

Tokoh	dan	pahlawan	nasional	lainnya	yang	dipakai	PKS	un-
tuk	 iklan	 politik	 adalah	 proklamator	 kemerdekaan	 RI	 Soekarno	
dan	pendiri	Muhammadiyah	KH	Ahmad	Dahlan.	Generasi	Muda	
NU	meminta	PKS	segera	menghentikan	 iklan	politik	yang	 tidak	
sehat	itu.

Ketua	Umum	PP	IPNU	Idi	Muzayyad	menyatakan,	pihaknya	
telah	akan	segera	mengirimkan	surat	keberatan	kepada	DPP	PKS	
dan	meminta	iklan	politik	itu	segera	dihentikan.

“Padahal	 jelas	bahwa	aliran	PKS	adalah	Wahabi,	 sedangkan	
Mbah	Hasyim	Asyhari	adalah	Sunni.	Saya	kira	ada	unsur	kesenga-
jaan	untuk	membiaskan	penokohan	ini	oleh	PKS,”	ujarnya.	(min/
nam)
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Kang Said: Aswaja Tak Mengenal Terorisme 
Sabtu,	8	November	2008	05:31	

Jakarta,	NU	Online
Ahlussunnah	wal	jamaah	(Aswaja)	sebagai	paham	dan	ajaran	

keislaman	yang	dianut	oleh	organisasi	NU	mengajarkan	umat	un-
tuk	berlaku	toleran	dan	meninggalkan	cara-cara	kekerasan	dalam	
menyelesaikan	persoalan.

“Ahlussunnah	tidak	mengenal	kekerasan	dan	terorisme.	Kita	
ini	adalah	umat	yang	modern,	yang	penuh	toleran,	dan	moderat,	
agar	 menjadi	 contoh	 bagi	 umat	 yang	 lain,”	 katanya	 dalam	 acara	
silaturrahim	IPPNU	dengan	Ibu	Negara	Ani	Yudhoyono	di	Istana	
Negara,	Jakarta,	Jum’at	(7/11).

Dikatakan	Kang	Said,	panggilan	akrab	KH	Said	Aqil	Siradj,	
para	ulama	yang	yang	tergabung	dalam	NU	berjuang	membela	ta-
nah	air	sebagai	bagian	dari	tugas	agama.	Maka	tugas	membangun	
Indonesia	adalah	tugas	agama.

“Dulu	ulama	yang	bersarung	bercita-cita	mendirikan	negara	
darus	salam	(negara	yang	menyejahterakan),	negara	Indonesia,	bu-
kan	darul	Islam	(negara	Islam).	Pada	tanggal	22	oktober	1945	dike-
luarkanlah	fatwa	Resolusi	 Jihad,	bahwa	membela	tanah	air	sama	
dengan	membela	agama,”	kata	Kang	Said.

Acara	 silaturrahim	 dengan	 Ibu	 negara	 yang	 dihadiri	 Kang	
Said	itu	merupakan	bagian	dari	agenda	Halaqoh	Pelajar	dan	Ken-
ferensi	Besar	(Konbes)	IPPNU	yang	diadakan	di	Jakarta	selama	em-
pat	hari,	6-9	November	2008.	(nam)
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PMII Diminta Ikut Waspadai Islam Transnasional 
Selasa,	9	Desember	2008	07:22	

Brebes,	NU	Online
Terhadap	gerakan	yang	merongrong	paham	Aqidah	Ahlussun-

nah	wal	Jamaah	(Aswaja),	Pergerakan	Mahasiswa	Islam	Indonesia	
(PMII)	diminta	untuk	ikut	waspada.	Pasalnya	Islam	Transnasional	
yang	datang	dari	Timur	Tengah	itu	pergerakannya	sangat	sistematis	
dan	terstruktur	dengan	baik.

“Sebagai	kader	Nahdlatul	Ulama,	PMII	harus	ikut	waspada,”	
pinta	pengasuh	Ponpes	Modern	Al	Falah	Desa	Jatirokeh	Kec.	Song-
gom	Brebes	HM	Nasrudin	saat	diskusi	dengan	tema	mewaspadai	
gerakan	 Islam	 Transnasional	 di	 Aula	 RSPD	 Kab.	 Brebes	 Jateng,	
Sabtu	(6/12)	lalu.

Nasrudin	mengakui,	akidah	Aswaja	yang	menjadi	keyakinan	
sebagian	besar	umat	Islam	di	Indonesia,	saat	ini	mulai	mendapat	
perlawanan	 yang	 serius	dari	 paham	 lain.	Maka	 NU	yang	 meme-
gang	teguh	prinsip	Aswaja	harus	mewaspadai	gerakan	tersebut.	

Melaui	metode	 yang	 sistematis	dan	 terstruktur,	mereka	mu-
dah	merasuk	dalam	struktur	masyarakat,	termasuk	di	lingkungan	
NU.	Tidak	mustahil,	lambat	laun	para	penganut	Aswaja	di	kalang-
an	NU	sendiri	akan	terjebak	dan	justru	memusuhi	NU.

“Orang	 NU	 harus	 waspada,	 termasuk	 PMII,”	 ungkapnya.	
Pergerakan	mereka	terlihat	begitu	sempurna	dan	baik.	Karena	me-
mang	 jumlahnya	mereka	masih	sedikit.	Sehingga	kesan	baik	dan	
sempurna	masih	dimilikinya.

“Yang	jelas,	apapun	mereka,	kalau	sudah	menyangkut	aqidah,	
harus	kita	pertahankan,”	ajak	Nasrudin	pada	peserta	diskusi.	

Munculnya	NU	pada	1926	oleh	sejumlah	Ulama	Besar	Indo-
nesia,	adalah	langkah	nyata	untuk	menyelamatkan	aqidah	Aswaja.	
Sehingga	masuknya	gerakan	Islam	transnasional	tersebut,	dianta-
ranya	 gerakan	Wahabi	 sampai	kini	bisa	dicegah.	 “PMII	harus	di	
garda	depan	untuk	menyelamatkan	Aswaja,”	tandasnya.
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Diskusi	itu,	kata	Ketua	PMII	Cabang	Brebes	Afifudin	El	Ju-
pri,	 merupakan	 salah	 satu	 upaya	 untuk	 mengingatkan	 kembali	
tentang	 aqidah	 Aswaja.	 PMII	 sebagai	 bagian	 dari	 penganut	 dan	
pengamal	Aswaja,	mempunyai	kewajiban	untuk	mempertahankan	
Aqidah	tersebut.

“Salah	 satu	 ciri	 dari	 gerakan	 Islam	 transnasional	 itu	 antara	
lain	anti	tahlil,	anti	ziarah,	anti	barzanzi	dan	menganggap	aqidah	
yang	kita	pegang	selama	ini	salah,”	pungkas	Jupri.	(was)
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Kang Said: Kelompok Anti Tahlil Tak Akan Laku 
Ahad,	11	Januari	2009	06:49	

Jakarta, NU Online
Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	

Said	Agil	Siradj	menyatakan,	ajaran	Islam	tidak	akan	diterima	oleh	
masyarakat	jika	tidak	berakar	pada	budaya	masyarakat	setempat.

Dikatakannya,	Islam	bukan	sekedar	doktrin.	Para	ulama	dan	
wali	menanamkan	ajaran	Islam	ke	dalam	budaya	masyarakat	Nu-
santara.	Cara	ini	kemudian	diwariskan	kepada	para	santri	dan	ka-
langan	pesantren	serta	diorganisir	oleh	Nahdlatul	Ulma	(NU).

”Sebuah	Ideologi	kalau	tidak	diperkuat	dengan	budaya	tidak	
akan	 langgeng.	Kalau	dokrin	 saja,	maka	 ideologi	 atau	ajaran	 itu	
akan	hilang,	bahkan	menjadi	kecil	sekali.	Maka	doktrin	harus	di-
imbangi	kreatifitas	manusia	atau	kita	biasa	menyebutnya	 sebagai	
budaya,”	kata	Kang	Said	–panggilan	akrabnya,	ketika	berbincang	
dengan	NU	Online	di	rumahnya,	Ciganjur,	Jakarta	Selatan,	Jum’at	
(9/1).

Kekuatan	Islam	di	Indonesia,	kata	Kang	Said,	ada	pada	tra-
disi	keislaman	seperti	 tahlil,	haul	para	pendahulu,	 ziarah	kubur,	
selamatan,	maulid	Nabi	Muhammad	SAW.	”Kalau	tidak	ada	seper-
ti	itu	maka	akan	sepi.	Lama-lama	Islam	hanya	dilakukan	oleh	seke-
lompok	kecil,	tidak	membudaya,	tidak	manusiawi,”	katanya.

Dikatakan,	kelompok	Islam	di	Indonesia	yang	menentang	be-
berapa	tradisi	keislaman	yang	telah	diamalkan	itu	tidak	akan	dimi-
nati	oleh	umat	Islam	di	Indonesia.	”Kelompok	yang	anti	tahil,	anti	
maulid	Nabi,	dan	anti	ziarah	kubur	tidak	akan	laku,”	katanya.

Ditambahkan,	sebenarnya	perdebatan	mengenai	tradisi	keis-
laman	di	Indonesia	sudah	selesai	dibahas.	Namun	perdebatan	ini	
kembali	muncul	ketika	beberapa	kelompok	muslim	yang	mengadop-
si	gerakan-gerakan	di	Timur	Tengah	gencar	melakukan	’serangan’	
dengan	menganggap	tradisi-tradisi	ini	sebagai	bid’ah	dan	sesat.

”Karena	ada	yang	mengganggu,	dipersoalkan	lagi,	maka	kita	
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terpaksa	 balik	 lagi	 mengurusi	 itu	 lagi.	 Waktu	 itu	 sudah	 selesai,	
sama	seperti	ketika	Sukarno,	Hatta,	Wahid	Hasyim,	Maramis	dan	
para	 tokoh	 lainnya	menyepakati	di	bentuknya	negara	 Indonesia.	
Namun	ketika	 sekelompok	muslim	memunculkan	 isu	berdirinya	
negara	 Islam,	 maka	 persoalan	 hubungan	 agama	 dan	 negara	 di-
perdebatkan	lagi,”	katanya.	(nam)
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Hasyim: Agama Kerap Disalahgunakan sebagai Alat Provokasi
Kamis,	5	Maret	2009	20:01	

Roma,	NU	Online
Perbincangan	tentang	agama	dan	masyarakat	memang	tidak	

akan	pernah	selesai,	seiring	dengan	perkembangan	masyarakat	itu	
sendiri.	Kehadiran	agama-agama	di	dunia	bahkan	seringkali	dijadi-
kan	sebagai	alat	untuk	memprovokasi.

Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	
Hasyim	Muzadi	menyatakan,	karena	agama	sering	kali	disalahgu-
nakan,	maka	agama	juga	kerap	kali	disalahpahami	bahkan	disalah-
pahamkan.

“Kita	 hidup	 di	 dunia	 di	 mana	 agama	 sering	 kali	 disalahgu-
nakan	sebagai	alat	provokasi.	Akibatnya,	agama	sering	kali	di	salah-
pahami,	tidak	terkecuali	Islam,”	kata	Hasyim	dalam	sambutannya	
pada	forum	dialog	lintas	agama	di	Roma,	Italia,	Rabu	(4/3).

Hasyim	mengatakan	bahwa	 Islam	 sering	disalahpahami	 aki-
bat	beberapa	faktor	yang	muncul	baik	dari	dalam	komunitas	Islam	
sendiri	maupun	dari	komunitas	lain	di	luar	Islam.

Di	antara	faktor	yang	berasal	dari	dalam	komunitas	Islam	itu,	
menurutnya,	adalah	adanya	sebagian	umat	Islam	“yang	belum	bisa	
menunjukkan	diri	sebagai	representasi	dari	kesucian	dan	moralitas	
Islam.”

“Secara	 eksternal,	 komunitas	 lain	 (di	 luar	 Islam)	 sudah	me-
ganggap	perilaku	umat	 Islam	saat	 ini	 sebagai	 refleksi	dari	 ajaran	
Islam,”	katanya.

Presiden	 World	 Conference	 of	 Religions	 for	 Peace	 itu	 juga	
mengingatkan	 pentingnya	 menempatkan	 agama	 sebagai	 sumber	
ajaran.	Terlebih	dalam	dunia	yang	multi	kultural,	agama	harus	bisa	
sejalan	dengan	prinsip-prinsip	kemanusiaan.	

Dalam	 kesempatan	 itu,	 Hasyim	 juga	 mengatakan	 bahwa	
sepanjang	perjalanannya	yang	ke-82	tahun,	Nahdlatul	Ulama	(NU),	
masih	tetap	dan	akan	terus	menyemaikan	ajaran-ajaran	Islam	Ah-
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lussunah	wal	Jamaah	sebagai	rahmat	bagi	seluruh	umat	manusia.	
(dar)
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Hati-hati dengan Propaganda Anti Maulid 
Senin,	9	Maret	2009	09:01	

Jombang,	NU	Online
Umat	 Islam	 diharapkan	 berhati-hati	 dan	 waspada	 dengan	

propaganda	yang	mengajak	untuk	meninggalkan	perayaan	Maulid	
Nabi	Muhammad	SAW.	Propaganda	yang	dimuat	dalam	berbagai	
artikel	di	situs	internet	itu	menyatakan	Maulid	Nabi	sebagai	bid’ah	
yang	dilarang	dalam	agama	Islam.

Demikian	dalam	sarasehan	bertajuk	“Telaah	Shalawat	Diba’	
Kampung”	dalam	rangka	memperingati	Maulid	Nabi	Muhammad	
SAW	di	Pondok	Pesantren	As-Salam	Peterongan	 Jombang,	Ahad	
(8/3).

Berbicara	di	depan	para	santri	As	salam,	para	ustadz	dan	ma-
syarakat	 sekitar	 pesantren,	 pembicara	 Yusuf	 Suharto	 yang	 juga	
pengurus	Lajnah	Ta’lif	wan	Nasyr	Nahdlatul	Ulama	(LTN-NU)	Ca-
bang	Jombang	mengingatkan	kaum	muslimin	untuk	berhati-	hati	
terhadap	 beberapa	 situs	 sekelompok	 muslim	 yang	 mendiskredit-
kan	amaliyah	warga	mayoritas	muslim	Indonesia,	seperti	peringat-
an	maulid	nabi	atau	hari	kelahiran	Nabi	Muhammad	SAW.

“Membaca	 artikel	 hukum	 merayakan	 Maulid	 Nabi,	 seolah	
kita	 akan	 mendapatkan	 referensi	 tambahan	 penting	 tentang	 pe-
ringatan	maulid	Nabi,	namun	 yang	 terjadi	 adalah	 sebaliknya,	 di	
sana	ternyata	memperingati	Maulid	Nabi	dikategorikan	bidah	yang	
jelek,”	paparnnya.

Pengajar	di	Pondok	Pesantren	Denanyar	ini	menyatakan,	pe-
ringatan	Maulid	Nabi	termasuk	tadisi	baru,	yang	belum	pernah	ter-
jadi	pada	masa	Nabi	Muhammad	masih	hidup,	bahkan	juga	belum	
dikenal	pada	masa	ulama	salaf	pada	abad	III	Hijriyah.

“Jika	dilihat	dari	bentuk		peringatannya,	maka	Maulid	Nabi	
dapat	dikategorikan	sebagai	adalah	hal	baru	yang	baik,	atau	bid’ah	
hasanah.	 Jika	 dilihat	 dari	 kandungan	 di	 dalam	 perayaannya,	 pe-
ringatan	maulid	bernilai	positif	(hasanah).	Maka	para	ulama	kita	
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bersepakat	untuk	mengatakan	bahwa	peringatan	Maulid	Nabi	hu-
kumnya	adalah	mubah	(boleh),	bahkan	bisa	berubah	menjadi	sun-
nah	(dianjurkan),”	katanya.

Dikatakannya,	 peringatan	 maulid	 nabi	 dapat	 meneguhkan	
hati	umat	Islam,	yakni	saat	disampaikan	kisah	hidup	Nabi	dalam	
acara	peringatan	Maulid.	Sebab	beliau	adalah	rahmat	a’dlam	(rah-
mat	paling	agung)	bagi	umat	manusia.

Kedua,	 Memperbanyak	 bacaan	 shalawat	 dan	 salam	 kepada	
Nabi	 Muhammad	 yang	 dilakukan	 pada	 acara	 [eringatan	 maulid	
itu	sesuai	dengan	Firman	Allah	SWT	dalam	surat	Al-Ahzab	ayat	
58:	 “Sesungguhnya	Allah	dan	malaikat-malaikat-Nya	bershalawat	
untuk	Nabi.	Hai	orang-orang	yang	beriman,	bersalawatlah	kamu	
untuk	 Nabi	 dan	 ucapkanlah	 salam	 penghormatan	 kepadanya.”	
(nam/shof)
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NU Memandang Budaya secara Selektif dan Inovatif 
Selasa,	10	Maret	2009	06:21	

Roma,	NU	Online
Ketua	Umum	Pengurus	Besar	Nahdlatul	Ulama	(PBNU)	KH	

Hasyim	Muzadi	mengatakan	bahwa	Nahdlatul	Ulama	selalu	meli-
hat	nilai-nilai	budaya	secara	selektif	dan	inovatif.

Menurutnya,	secara	historis	masuknya	Islam	di	Indonesia	juga	
dibarengai	dengan	jalur	seleksi	budaya	ketika	budaya-budaya	Hin-
du,	Budha	dan	sistem-sistem	kepercayaan	pribumi	sudah	muncul	
selama	berabad-abad.

Diakuinya,	ada	nilai-nilai	budaya	yang	sudah	sejalan	dengan	
ajaran-ajaran	agama	dan	bahkan	berfungsi	 sebagai	 faktor	pendu-
kung	dalam	penyebaran	agama.

“Ini	berarti	agama	sejatinya	dapat	mencerahkan	suatu	komu-
nitas	 tanpa	 perlu	 mengubah	 budayanya	 yang	 asli,”	 kata	 Hasyim	
saat	berbicara	dalam	sebuah	pertemuan	di	Roma,	belum	lama	ini.

Dalam	 kesempatan	 itu,	 sekjen	 International	 Conference	 of	
Islamic	Scholars	(ICIS)	menyatakan,	realitas	Indonesia	yang	multi	
kultural	itu	juga	turut	berperan	telah	membentuk	karakter	Nahdla-
tul	Ulama.

Hasyim	menegaskan,	sikap	NU	yang	secara	relatif	lebih	lentur	
dan	adaptif	 terhadap	berbagai	nilai	budaya	menunjukkan	bahwa	
NU	bisa	menjalin	hubungan	baik	dengan	ormas	dan	agama	apa-
pun	juga.

Pihaknya	juga	mengatakan,	sebagai	tempat	bernaungnya	NU,	
Indonesia	 adalah	 sebuah	 mozaik	 dengan	 lebih	 dari	 200	 budaya,	
sementara	di	Timur	Tengah,	satu	budaya	itu	terbagi	di	32	negara.	
(dar)




