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ABSTRAK

Muncubrya berbagai kekerasan yang diatasnamakan agama telah mengusik

berbagai organisasi keagamaan Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU)' sebagai

organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dituntut

untuk berperan aktif menyelesaikan berbagai kekerasan dimaksud' sehingga aSama

tetap sebagai piranti yang dapat memberikan kedamaian pada masyarakat lahir dan

bathin. Untuk mengetahui peran Nahdlatul Ulama (NU) ini, perlu kiranya

menelusuri bagaimana pemikiran dan tindakan Nahdlatul U1ama (NU)'

sumber utama dalam penelitian ini adalah pemikiran dan tindakan Nahdlatul

ulama (NU) terkait kekerasan yang diatasnamakan agama' Data yang ditelusuri

adalah dinamika sejarah perkembangan dan pemikiran NU tentang Islam

Indonesia; pandangan NU tentang radikalisasi agama dan kekerasan agama-

terorisme; dan peran NU dalam upaya deradikalisasi dan uPaya membangun

moderasi Islam Indonesia. Analisis data dilakukan dengan model deskriptif

kualitatif. Data-data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu dikelompokan

berdasar kualitas dan kategorinya. Data yang sudah dikategorikan kemudian

diinterpretasikan dengan modei interpretasi surface structure maupun deep stucture'

Dari analisis yang dilakukan, diketahui bagaimana realitas sebenarnya keberadaan

NU, tantangan, pandangan dan pemikiran menyelesaikan berbagai permasalahan'

Dari analisis dirumuskan beberapa solusi persoalan terkait dinamika NU dan

responnya dalam perubahan sosial. Hasil analisis dan rumusan solusi kemudian

disusun secara sistematis dalam bentuk laporan dengan model deskriptif'

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi

keagamaan Isiam telah berperan aktif menyelesaikan berbagai kekerasan yang

diatasnamakan agama. Memahami sikap NU terhadap kekerasan dan lasa

keberceraian dapat dibagi ke dalam dua, yaitu: (1) sikap resmi organisasi; (2) sikap

tidak resmi yang diperlihatkan oleh warga NU, baik ia sebagai tokoh NU ataupun

merekasebagaikomunitas.Untuksikapresmiorganisasi,upayaNUdalam
deradikalisasi Islam Indonesia dilakukan melalui uPaya struktural dan upaya

kultural. Upaya struktural dilakukan oleh lembaga-iembaga yang jika dilihat pada

tugas, pokok, dan fungsinya, berperan aktif termasuk mencegah tersebarnya

gerakan Islam transnasional. Untuk gerakan kultural, para nahdliyin aktif di

berbagai celah dan lapisan untuk meredam berbagai upaya tersebarnya faham dan

gerakan radikal ini'



ditunjuk untuk itu, untuk memberikan kesempatan kepada warga memperoleh

pelayanan pendidikan yang berkualitas; (9) tumbuhnya kesadaran warga NU

terhadap bud.ayaltradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam Aswaja

sebagai bagian dari tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang mesti dilestarikan

dan dikembangkan dalam upaya memperkuat peradaban masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang deradikalisasi Islam Indonesia dapat

disimpulkan dalam tiga simpulan sebagai berikut:

1. Dinamika sejarah perkembangan dan pemikiran Nahdlatul ulama tentang Islam

Indonesia

NU adalah organisasi masa Islam yang menurut khittahnya meruPakan gerakan

keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan

masyarakat yang bertaqwa kepada Al1ah Swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia,

tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya

melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang

membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Berdasarkan Khittah Nahdlatul

Ulama, dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama adalah untuk

menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada: (a) sikap tawassuth dan

i'tidal; (b) sikap tasamuh, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik

dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat futu', atau menjadi

masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebud ayaan; (c) sikap

tawazttn, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah; (d) amar ma'ruf nahi munkar,

yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna

dan bermanfaat bagi kehiduPan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal

yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Nahdlatul Ulama (NU) dicatat sebagai organisasi yang menganut paham

Ahlussunah waljama'ah. Paham ini merupakan sebuah pola pikir yang mengambil

jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli

(skripturalis). Sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Our'an. sunnah. tetapi

juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara

berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Aslz'ari

dan Abu Malrsur Al Maturidi dalam bidang tgpleg/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian

dalam bidang fiqrh lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Slzafi'i dan mengakui

tiga madzhab yang lain, yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali

sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang4 di bawah. Sementara

dalam bidang tasawuf. mengembangkan metode Al-Ghazali dan Slreikh Juneid al-

Bagdadi. yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan slzariat.



Gagasan kembali kekhittah pada tahun DW merupakan momentum penting

untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan

kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih mauPun sosial. Serta

merumuskan kembali hubr.rngan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil

kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Bagi kalangan Nahdliyin, Islam yang dipraktikkan oleh orang Indonesia adalah

Islam yang seharusnya tidak mengabaikan budaya tetapi justeru berdamai dengan

budaya Indonesia, dan bukan dengan budaya masyarakat Arab kemudian

dipraktikkan di Indonesia. Islamnya Indonesia adalah Islam yang dikenalkan dan

disebarkan oleh para wali, yaitu Islam yang bersentuhan langsung dengan berbagai

keragaman yang ada di Nusantara. Bagi kalangan Nahdliyin, keragaman adalah hal

yang harus diterima. Ada beberapa alasan kenapa NU menerima keragaman, di

antaranya: (a) Perbedaan harus dianggap sebagai rahmat tuhan, dan tak

diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan atas alasan

perbedaan; (b) Mengembalikan seluruh penilaian akan iman, ideologi dan

keyakinan kepada suara hati masing-masing orang dan menghindari klaim

kebenaran atas tafsir agama. Kebenaran biarlah menjadi otoritas Tuhan, dan

menghargai pilihan keyakinan orang tain; (c) Menghargai kehidupan manusia

sebagai orang yang sama-sama memiliki hak untuk hidup, berkembang, berkarya

dan menentukan pilihan-pilihan keyakinan sesuai nuraninya; (d) Keragaman

merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi manusia agar dapat saling belajar, saling

memahami dan melengkapi.

Bagi kalangan Nahdliyin, Islam tidak akan besar jika mengabaikan budaya. NU

sejak awal dakwahnya memang mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan

formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkan diri dengan realitas secara

formal, tetapi dengan cara lentur. Inilah yang ditegaskan oleh KH Sahal Mahfudz

ketika beliau menjabat sebagai Raim Aam PBNU. Hubungan NU dengan budaya

dipertegas ketika Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama di Makassar. Pada

pengembangan kebudayaan NU, tim Perumus Program kerja lima tahun PBNU

masa khidmat 201,0-201,5 merumuskan 9 rumusan, yaitu: (a) memperjuangkan

kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja (baik sebagai khazanah

pengetahuaru nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat;

maupun-terlebih-sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan

dan mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk material

yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh para pengambil

kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang menentukan

dalam setiap kebijakan pemerintah; (b) membuka ruang kreativitas seluas mungkin



bagi para seniman untuk mngembangkan seninya yang tidak bertentangan dengan

Islam Aswaja, baik tradisional, modern, mauPun kontemporer, yang mengalami

kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan

politik dan birokrasi negara, dominasi pasat, maupun kekuatan formalisme agama;

(c) merumuskan dan mengembangkan strategi kebudayaan yang mamPu menjaga,

memelihara, menginspirasi dan memberi orientasi bagi pengembangan kreativitas

masyarakat pada wilayah kebudayaan dalam rangka pemenuhan kodratnya sebagai

khalifah fii ardl dan sekaligus warga masyarakatnya; (d) menjadikan pesantren

sebagai pusat pengembangan seni dan budaya melalui penyelenggaraan berbagai

pelatihan, festival dan event kesenian di pesantren; (e) memfasilitasi dan memberi

perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atas berbagai karya seni para

seniman NU; (f) memberikan legitimasi syariah terhadap kesenian tradisional dan

berbagai praktek tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja; (g)

mendokumentasikan karya-karya seni para intelektual, ulama dan seniman NU; (h)

mengembangkan dan mempromosikan kesenian religi baik gagasa& karya dan

pelaksanaannya; (i) membuat data base yang memuat nama-nama seniman NU,

karya-karya, sejarah dan prestasinya.

2. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang radikalisasi agama dan kekerasan agama-

terorisme

Dasar moderasi Nahdlatul Ulama bermuara pada pemahaman syariat Islam

yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan. NU selalu condong pada pemahaman

agama yang mengarah kepada maslahatan dan kerahmatan. Beberapa dasar profetis

moderasi NU ditihat dari cara pandang sebagai berikut: (a) Memilih Jalan Damai; (b)

Keragaman adalah Fitrah Manusia; (c) Jaminan Keselamatan bagi Orang yang

beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir; (e) Beragam Nabi tetapi Satu Umat; (f)

Tidak Ada Paksaan dalam Agama; (g) Beragama dengan kasih sayang

Dalam pandangan NU, kekerasan aPa Pun bentuknya terlebih

mengatasnamakan agama harus dihentikan. Di antara hal-hal yang harus dilakukan

di antaranya adalah sebagai berikut: (a) Pemahaman terhadap Islam anti Kekerasan;

(b) Mengutamakan Islam Rahmatan lil' alamin; (c) Memperjuangkan Demokrasi.

Islam nusantara yang diusung NU justru anti terhadap tindakan kekerasan

dalam berdakwah. Sebejat apapun seseorang tidak boleh diperangi sejauh mereka

tidak memerangi umat Islam. Dakwah amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara-

cara yang ma'ruf (baik), mencegah kemungkaran (nahi munkar) harus dilakukan

dengan cara-cara yang tidak membawa kemungkaran. Prinsip berdakwah seperti



initah yang menjadi spirit Islam Nusantara yang telah dipraktikkan para sufi dan

Wali di Jawa pada abad 15.

Bagi NU deradikalisasi bisa dimulai dengan membuka diri atas perbedaan,

bahkan berani mengakui keberadaan yang lain. Selagi ada curiga dan ketakutan

akan memicu ketegangan. Bagi NU saat sekarang semua fihak dapat bijak dengan:

(a) Memastikan kebebasan beragama, yang penting untuk mempertemukan

kebutr.rhan-kebutuhan agama dalam masyarakat plural di Indonesia; (b)

Mempromosikan sikap saling menghargai, apresiasi dan kerjasama antar ragam

group keagamaanr guna mendukung stabilitas lokal, regional dan nasional sebagai

prasyarat pembangr.rnan; (c) Memfasilitasi secara institusi sebagai pusat kajian

hubungan antar umat beragama.

Melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang bertugas

membahas masalah-masalah maudlu'iyyah (tematik) dan waqi'iyyah (aktual) yang

akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, NU mengambil

pandangan dan sikap, terutama terkait Khilafah dan Formalisasi Syari'ah dan

Dlawabithul Kufr.

Terkait Khilafah dan Formalisasi Syari'ah, NU mengambil pandangan dan sikap,

yaitu: (a) Tidak ada dalil nash, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk

ijtihadiyah; (b) Hukum merubah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain

maka hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Sedangkan merubah dasar hukum negala jrga tidak diperbolehkan jika

menggunakan cara yang inkonstitusional dan diperbolehkan jika menggunakan cara

yang konstitusional; (c) Tidak menyalahi prinsip tathbiq, bahkan strategi secara

tadrij sangat tepat bila diterapkan di Negara Indonesia'

Terkait Dlawabithul Kufr, NU mengambil pandangan dan sikap: (a) Secara

etimologi, al-kufr berarti as-satr wa ath-taghthiyah (tutup). Malam disebut juga

dengan kufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya menutupi segala

sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, kufr berarti mengiingkari apa yang sudah

pasti dibawa Rasulullah Saw;(b) Para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat

macam: (1) Kufr Inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama

sekaii, seperti kufurnya Fir'aun; (2) Kufr Juhud, yaitu seseorang mengakui Allah

dalam hatinya hanya saja lisarurya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu,

seperti kufumya Iblis; (3) Kufr'Inad, yaitu seseolang mengakui Allah dalam hatinya

dan merutyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau

menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufumya Umayah bin Abi Shalt

dan Abi Thalib; (4) Kufr Nifaq, yaitu seseorang mengakui dengan lidahnya hanya

saja hatiinya tidak mau mengakuinya; (5) Kufr Ni'mah; (c) Ukuran seseorang



dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukr.rn Islam dan sesuatu yang

diketahui secara pasti dari Rasulullah; (d) Secara bahasa bid'ah adalah suatu yang

baru. Sedangkan secara istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal

Nabi Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah semPuma. Ulama

mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji) atau hasanah

(bagus); kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid'ah mahmudah atau

hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur'an, as-Sr.rnnah, atsar shahabat,

atau ijma' sebagai sumber syari'at Islam. Sedangkan bid'ah madzmumah atau

sayyi'ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan Syari'at Islam; (e)

Ditinjau dari sisi hukum, bid'ah ada lima macam: (1) wajib, seperti merumuskan

dalil-dalit 'aqli dalam bidang teologi untuk menolak pemikiran atheisme (al-

mulahadah) dan semacamnya; (2) mandub/sunnah, seperti menulis karya ilmiah,

membangun gedung-geddung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan

sebagainya; (3) mubah, seperti mengembangkan reseP makanan, mushafahah

setelah Shalat dan sebagainya; (4) makruh, seperti shalat memakai pakaian yang

dapat mengganggu kekhusyu'an Shalat dan sebagainya; (5) haram, seperti

mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang berttentangan dengan syari'at

Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qaddariyyah, murji'ah, dan sebagainya;

(0 Dalam kaitannya dengan kekufuraru tidak semua bid'ah identik dengan

kekufurran. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan dalil-dalil qath'i saja yang

menyebbabkan kekufuran.

3. Peran NU dalam upaya deradikalisasi dan upaya membangun moderasi Islam

Indonesia

Memahami sikap NU terhadap kekerasan dan rasa keberceraian dapat dibagi ke

dalam dua, yaitu: (1) sikap resmi organisasi; (2) sikap tidak resmi yang diperlihatkan

oleh warga NU, baik ia sebagai tokoh NU ataupun mereka sebagai komunitas.

Untuk sikap resmi organisasi, spaya NU dalam deradikalisasi Islam Indonesia

dilakukan melalui upaya struktural dan upaya kultural. Upaya struktural dilakukan

oleh lembaga-lembaga yang jika dilihat pada tugas, pokok, dan fungsinya, berperan

aktif termasuk mencegah tersebamya gerakan Islam transnasional.Untuk gerakan

kultural, para nahdliyin aktif di berbagai celah dan lapisan r-rntuk meredam berbagai

upaya tersebamya faham dan gerakan radikal ini.

pada Muktamar ke 33 NU di Jombang, dibahas pada Komisi Bahtsul Masail al-

Diniyyah al-Qonuniyyah tentang Perlindungan Umat Beragama melalui Undang-

undang, dan pada Komisi Program dibahas tentang kehidupan beragama-

berbangsa, termasuk meningkatnya propaganda anti aswaja. Komisi Rekomendasi



Muktamar ke 33 NU semakin memperkuat sikap NU tentang pentingnya hidup

berdampingan secara damai dengan komunitas lain. Lima dari enam rekomendasi

NU untuk keumatan mengatakan: (a) NU di semua tingkatan baik ]amiyah maupun

Jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran,

moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru

yang selaras dengan karakter Islam Nusantara; (b) Pemerintah harus tegas

mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan meronglong dan

mengubah konsensus nasional (Muahadah Wathaniyah) yang menjadi landasan

kehidupan berbangsa dan bernegara; (c) Umat Islam perlu melakukan strategi

dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang

menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri;

(d) Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah, NU

mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan aPapun. Pemerintah harus

memberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara Indonesia untuk

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemerintah harus

menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan

hukum kepada semua pihak yang bersalah dan menfasilitasi resolusi konflik agar

terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat

dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif

yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan; (e) NU

mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak

digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok

lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok

lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di

tempat lain.

Untuk memahami beberapa upaya apa yang telah dilakukan NU, berikut ini di

antaranya: (u) Penyebarluasan ajaran di berbagai media, baik cetak ataupun

elektronik; (b) Penguasaan aset sebagai upaya meredam tersebarnya faham radikal

melalui lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga NU; (c) Membangun

kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye Islam ala NU; (d) Penguatan di

bidang SDM Nahdlatul Ulama.
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