
1

Bagian 1

Benarkah Politik itu Kotor?
Kekeliruan Berpikir Kaum Akademisi

dan LSM

Ada golongan atau kelompok di tengah
masyarakat kita, yaitu sebagian golongan kaum
terdidik, yang menyatakan bahwa politik itu
kotor. Karena juga selalu disosialisasikan secara
massif oleh media massa, anggapan tersebut
kini sudah menjadi persepsi umum yang hampir
diamini oleh semua lapisan masyarakat.
Padahal anggapan ini kalau dilihat secara jernih
dan mendalam, adalah anggapan yang keliru.

Selama ini ada asumsi dan pemikiran di
kalangan para akademisi dan aktivis lembaga
swadaya masyarakat (LSM), yaitu bahwa politik
merupakan pekerjaan atau wilayah yang kotor.
Seolah-olah semua orang yang terlibat dalam
politik pasti akan kotor tanpa kecuali. Dengan
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menyebut politik sebagai sesuatu yang kotor,
pada saat yang sama, mereka seolah menyata-
kan bahwa dunia akademis dan LSM adalah
pekerjaan dan wilayah yang suci dan bersih. Ini
tentu sebuah sikap takabbur, arogansi intelek-
tual, simplifikasi dan generalisasi yang keliru.

Bahwa ada politisi yang nakal dan korup itu
adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.
Tapi bukan berarti karena perilaku satu atau dua
orang lantas politik secara keseluruhan adalah
kotor. Sebagaimana kenyataan bahwa ada
akademisi atau aktivis LSM yang nakal dan
tidak jujur. Itu tidak bisa digunakan untuk
menggeneralisasi bahwa dunia akademik dan
LSM adalah wilayah yang tidak jujur.

Kalau di dunia media massa dikenal ada juru
tinta yang dikenal dengan sebutan “wartawan
bodong”, itu juga bukan berarti bisa disimpulkan
bahwa dunia kewartawanan adalah ‘bodong’
semua. Kalau ada satu atau dua wartawan yang
nakal, hal itu harus dilihat sebagai kasus per
kasus, ada oknum wartawan, bukan dalam
konteks lembaga atau organisasi kewartawanan
secara`keseluruhan.

Kalau ada beberapa orang Islam yang
misalnya tertangkap sebagai pencuri, lantas
apakah itu bisa digunakan sebagai dasar untuk
menyimpulkan bahwa Islam adalah agama
para pencuri? Tentu saja tidak. Kalau
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kesimpulan demikian yang dihasilkan, maka itu
suatu pemikiran yang sangat keliru secara fatal.
Kalau dari 560 anggota DPR RI (Dewan Perwa-
kilan Rakyat Republik Indonesia), kurang dari
20 anggota disangka melakukan korupsi misal-
nya, itu juga bukan berarti bisa dikatakan DPR
sebagai lembaga adalah lembaga korup. Karena
540 anggota lainnya adalah orang-orang baik.
Banyak sekali anggota DPR yang bekerja dari
pagi sampai dinihari untuk melaksanakan
tugasnya sebagai wakil rakyat, bahkan di hari
libur pun mereka tetap bekerja turun ke daerah.

Kalau ada ustadz yang setiap kali ceramah
selalu meminta bayaran dengan pasang tarif,
itu bukan berarti dunia keustadzan adalah dunia
yang ‘matre’. Ustadz yang berperilaku demikian
hanyalah segolongan kecil dari sekian ustadz
dan kiai yang berdakwah dengan penuh
keikhlasan.

Dalam konteks ini, lembaga (birokrasi,
agama, DPR, wartawan, dsb.) adalah sesuatu
yang netral. Ibaratnya ia adalah sebuah pisau.
Di tangan orang baik, pisau akan menjadi alat
yang sangat berguna, setidaknya untuk
keperluan dapur dan rumah tangga. Tapi di
tangan orang jahat, pisau akan menjadi alat
kejahatan yang bisa melukai orang lain.

Anggapan atau katakanlah doktrin yang
menyatakan bahwa politik itu kotor jelas tidak
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berasal dari tradisi atau ajaran Islam. Tidak ada
satu pun ayat al-Quran atau Hadis Nabi
Muhammad SAW yang menyatakan bahwa
politik adalah kotor. Tidak ditemukan ayat atau
Hadis yang misalnya mendeklarasikan: “wahai
orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa
politik itu kotor. Maka jangan sekali-kali kalian
berpolitik.” Sampai bibir ndower, atau sampai
mata kering melotot, tidak akan pernah ditemu-
kan dalil seperti itu dalam Islam.

Asumsi yang menyatakan politik itu kotor
berasal dari pemikiran Barat, setidaknya dari
seorang Lord Acton yang menyatakan bahwa
“politik atau kekuasaan adalah cenderung korup”
(power tends to corrupt). Itulah ungkapan
terkenal dari Lord Acton yang kemudian menjadi
referensi sampai saat ini.

Anggapan“kekuasaan cenderung korup” bisa
jadi meng-copy paste sinyalemen kitab suci al-
Quran yang menyatakan bahwa “nafsu
cenderung untuk melakukan hal yang tidak
baik” (inna an-nafsa la ammarotun bis-su’).
Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya nafsu itu menyeru kepada
kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat
oleh Tuhan.”
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Meski nafsu selalu cenderung kepada
kejahatan dan perbuatan yang tidak baik, tetapi
manusia tidak mungkin hidup tanpa nafsu. Sifat
bawaan manusia adalah “jeda” antara malaikat
dan setan. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu,
hidupnya total untuk beribadah kepada Allah.
Sementara setan totalitas dengan nafsunya.
Manusia juga mempunya sifat bawaan seperti
malaikat, tetapi juga dilengkapi dengan nafsu
sebagaimana setan.

Untuk menjadi manusia utama dan baik,
manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk
bisa mengendalikan nafsunya. Orang yang bisa
mengendalikan nafsunya adalah orang yang
diberi rahmat oleh Allah SWT. Misalnya melalui
ibadah puasa, nafsu manusia dikendalikan
secara rutin. Juga melalui ibadah-ibadah yang
lain. Meski memiliki nafsu, manusia tetap bisa
menjadi hamba-Nya yang terbaik. Allah SWT
berfirman:

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada
kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari
keinginan hawa nafsunya, maka sesungguh-
nya surga lah tempat tinggalnya.”
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Dengan demikian, tidak bisa politik disebut
sebagai sesuatu yang kotor. Bahwa ada sebagian
politisi yang kotor itu iya. Tetapi menyebut politik
sebagai sesuatu yang kotor seperti halnya me-
nyebut manusia sebagai setan. Bahwa ada seba-
gian manusia yang tunduk kepada nafsunya, itu
iya. Tetapi manusia tetap manusia, di mana ia
bisa menjadi khalifah Allah di muka bumi yang
penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Politisi yang dirahmati Allah SWT dan selalu
mendapat bimbingan-Nya adalah politisi yang
baik. Politisi yang bisa mengendalikan nafsunya
adalah hamba Allah yang mulia yang kelak
bertempat tinggal di surga.***
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Bagian 2

Menjadi Politisi Itu Ibadah Yang
Sangat Mulia

Berpolitik dalam konteks syar’i bisa dilihat
dari dua perspektif. Yang pertama, dari
perspektif maslahah atau asas manfaat. Dalam
konteks ini berpolitik atau menjadi politisi
adalah mengabdikan diri untuk kepentingan
rakyat banyak demi mewujudkan keamanan,
keadilan dan kesejahteraan di antara mereka.
Menjadi politisi adalah menjadi tempat bagai
umat untuk menyalurkan aspirasi dan artikulasi
politiknya. Menjadi politisi adalah menyerahkan
hidup secara total untuk mengabdi kepada
kepentingan umat dunia akhirat.

Kalau menjadi pedagang, wirausahawan atau
pengusaha tujuan utamanya adalah mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya, maka tujuan
utama menjadi politisi adalah mewujudkan
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kemaslahatan rakyat seluas-luasnya dan
semaksimal mungkin yang bisa dicapai, baik
melalui kebijakan yang menjamin terwujudnya
kemakmuran, maupun dengan pelayanan
langsung kepada masyarakat melalui berbagai
progam bantuan dan stimulan.

Dari pengertian dan perspektif ini, menjadi
politisi adalah panggilan hidup yang sangat
mulia. Berpolitik adalah ibadah yang sangat
mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang
bermanfaat bagi manusia yang lain.”

Dengan menjadi politisi seseorang bisa
bermanfaat bagi banyak sekali orang. Kalau
menjadi dosen misalnya, seorang dosen bisa
dikatakan hanya bermanfaat untuk para
mahasiswanya. Tetapi seorang politisi bisa
mendatangkan manfaat bagi mahasiswa, dosen,
dunia kampus dan seluruh unsur dalam suatu
sistem pendidikan. Karena melalui undang-
undang yang dirumuskannya, politisi bisa
menjamin kesejahteraan dosen, hak-hak dasar
mahasiswa dan kelangsungan hidup perguruan
tinggi.

Kalau seorang pengusaha katakanlah hanya
memberi manfaat untuk para karyawannya,
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maka seorang politisi yang baik bisa bermanfaat
untuk pengusaha, pekerja dan dunia usaha
secara umum. Melalui undang-undang yang
disusunnya, seorang politisi bisa melindungi
pengusaha, menjamin hak-hak tenaga kerja,
dan menjaga kelangsungan hidup dunia usaha.

Yang kedua perspektif aqidah. Dalam konteks
ini, berpolitik adalah upaya untuk memperta-
hankan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari
berbagai kontaminasi, agresi dan subordinasi
ideologi lain yang sesat dan merusak. Kita semua
tahu akhir-akhir ini, gerakan-gerakan keaga-
maan yang aqidahnya bertentangan dengan
aqidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah,
sudah menggunakan politik untuk memperkuat
posisinya dan secara perlahan merancang sistem
politik yang akan membumihanguskan aqidah
dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan
kelompok ini sudah memiliki beberapa menteri
atau pejabat negara setingkat menteri, ratusan
anggota DPR dan DPRD, beberapa Gubernur
dan Bupati/Walikota. Mereka adalah orang-
orang yang anti-NU, anti-Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Kalau warga NU tidak berpolitik, maka
cepat atau lambat, aqidah dan ajaran Ahlus
Sunnah wal Jamaah akan terpinggirkan dan
tidak menutup kemungkinan di kemudian hari
akan dilarang hidup di bumi Nusantara.
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Dalam konteks ini, menjadi politisi – sebagai-
mana pernah ditegaskan oleh KH Machrus Ali
Lirboyo Kediri – adalah memperjuangkan
tegaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan
mengembangkannya melalui dukungan
kekuasaan, kebijakan dan birokrasi. Kalau
kelompok Salafi-Wahabi semakin kuat dan
besar pengaruh politiknya, maka semakin wajib
pula bagi warga NU untuk berpolitik.

Mempertahankan aqidah adalah di atas
segalanya. Kalau gara-gara terperangkap oleh
penafsiran dangkal terhadap khittah NU,
kemudian warga NU dilarang berpolitik, dan
membiarkan kelompok Wahabi-Salafi semakin
besar dan semakin kuat menguasai pusat-pusat
kekuasaan dan mengancam aqidah Ahlus
Sunnah wal Jamaah, maka sikap seperti itu jelas
sikap yang keliru secara fatal.

Apalah gunanya khittah jika aqidah umat
semakin rusak karena diserang terus oleh
Wahabi-Salafi. Karena aqidah lebih utama dari
dunia seisinya.

Di sini semakin jelas bahwa menjadi politisi
adalah ibadah dan perjuangan yang sangat
mulia. Tidak heran jika untuk tujuan-tujuan
seperti itu, para pendiri NU juga berpolitik dan
mendirikan partai politik.
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Bagian 3

Hakikat Politik NU dan Kiai

Banyak pengamat yang keliru berpendapat.
Misalnya mereka menyatakan, NU adalah
ormas keagamaan, tidak perlu berpolitik. Kiai
adalah tokoh agama, tidak tahu dan tidak perlu
terlibat urusan politik. Kiai sebaiknya mengurus
pesantren saja. Asumsi-asumsi atau pendapat
seperti itu sepenuhnya muncul dari mereka
yang kurang memahami hakikat politik kiai dan
pandangan dunia NU secara utuh.

Ada tiga hal yang perlu diberi catatan dari
asumsi-asumsi tersebut. Pertama, kerangka
berpikir yang digunakan para pengamat tersebut
sepenuhnya berperspektif Barat-sekular. Kalau
tidak hati-hati, menggunakan cara berpikir
Barat untuk memahami masyarakat kita
(Timur/Islam) akan menyeret kita pada
kesimpulan yang keliru, bahkan kadang sampai
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fatal: menganggap Barat itu ideal, men-cap
masyarakat sendiri terbelakang. Kelompok ini
terjebak dalam keyakinan palsu bahwa bahwa
the West was best and the rest had to follow
(Ronaldo Munck, Critical Development Theory:
Contributions to a New Paradigm, 1999: 201).

Kalau kerangka berpikir seperti itu yang
menjadi pilihan, maka kita tidak akan pernah
bisa memberi kontribusi untuk masyarakat dan
NU, selain hanya mengeluh, pesimis dan
menyalahkan masyarakat sendiri. Kita akan
kehilangan kebanggaan, kecintaan dan
ketaatan kepada tradisi, para guru dan kiai.

Sejak dekade 1950-an misalnya, para
pengamat Barat – dan intelektual Indonesia
yang modern minded – melihat NU dan para
kiai dengan skeptisisme. Para kiai dianggap naif
dan oportunis, tidak mampu mengemban tugas-
tugas untuk memodernisasi Indonesia (Greg
Fealy & Greg Barton, Nahdlatul Ulama,
Traditional Islam and Modernity in Indonesia,
1996: xxi]. Sampai akhirnya tampillah KH
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang
mematahkan semua asumsi dan teori keliru
yang digunakan oleh para pengamat Barat itu.
Pendapat Mitsuo Nakamura, Donald K
Emmerson dan Clifford Geertz tentang NU
dikritisi dengan cerdas oleh Gus Dur. Menurut
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Gus Dur, sebuah kerangka acuan tidak akan
banyak hasilnya untuk menafsirkan pola-pola
kehidupan dalam sebuah kelompok masyarakat,
jika tidak ditunjang oleh pengetahuan
mendalam akan ciri-ciri berbagai pola
pemahaman warga kelompok itu akan hakikat
kelompok itu sendiri. Dunia pun akhirnya
membuka mata dan meyakini peran besar NU
dalam kehidupan masyarakat bangsa.

Kedua, pendapat tersebut terlalu pesimis dan
tidak mencerminkan sikap pemimpin NU.
Dengan kekayaan tradisi dan peradaban fiqih
yang dimilikinya, pemimpin NU sejati akan bisa
menjawab dan memberi solusi atas berbagai
tantangan masyarakat. Dalam diri para
pemimpin NU, khususnya para kiai, tersimpan
pandangan hidup yang berwatak dinamis dan
kecerdasan membaca tanda-tanda zaman,
sehingga kiai seringkali bisa menyelesaikan
persoalan pelik dengan cara-cara yang
sederhana. Karena itu, pemimpin NU sejati
selalu optimis dalam situasi serumit apapun. KH
Wahab Chasbullah dan Gus Dur adalah contoh
pemimpin NU sejati yang selalu percaya diri dan
optimis dengan kekuatan NU.

Ketika sejumlah kiai ragu untuk keluar dari
Masyumi, dengan tegas Kiai Wahab Chasbullah
menyatakan: “Kalau tuan-tuan ragu, silakan



14

terus bergabung dengan Masyumi. Biarkan saya
sendiri memimpin NU sebagai partai politik
yang terpisah dari Masyumi. Saya hanya butuh
seorang pemuda untuk menemani, cukup satu,
sebagai sekretaris saya. Tuan-tuan boleh lihat
nanti.” (KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari
Pesantren, 1987: 398).

Optimisme Kiai Wahab akhirnya terbukti.
Hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa NU
adalah kekuatan besar. Pada pemilu tersebut,
NU memperoleh 6.955.141 suara atau 18,4%.
Jika ketika bergabung dengan Masyumi, NU
hanya mendapat jatah 8 kursi di DPR, maka kini
NU memiliki 45 kursi. Wakil NU di DPR naik
462%.

Ketiga, pendapat tersebut juga sangat
dipengaruhi oleh nalar sekular Barat dalam
melihat masalah politik: 1) politik adalah urusan
dunia, bukan urusan agama; dan 2) politik kiai
pasti bertujuan kekuasaan. Suatu nalar yang
tidak bisa diterapkan dalam masyarakat Timur/
Islam.

Perbedaan mendasar antara nalar Barat
dengan Islam, pernah ditulis oleh Seyyed Hossein
Nasr dalam bukunya A Young Muslim’s Guide
to the Modern World (1993). Menurut Nasr,
filsafat Barat tidak berakar pada “sesuatu yang
tetap”, melainkan pada penggunaan pikiran dan
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data empiris, sehingga selalu timbul aliran-
aliran baru yang mengkritik dan menghapus
aliran sebelumnya. Sejak “masa pencerahan”,
Barat telah meninggalkan agama atau tepatnya
tradisionalisme Kristen yang berusaha mencapai
sintesis antara iman dan akal seperti digagas oleh
St Thomas Aquinas. Pemikiran Barat membe-
rontak melawan Tuhan, dan kemudian lahirlah
pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, dan
humanisme, yang menjauhkan manusia dari
dimensi sakral.

Sementara filsafat Islam bersumber pada
“sesuatu yang tetap”, yaitu al-Quran dan Hadis.
Pemikiran Islam juga tidak pernah melawan
Allah. Pemikiran Islam menyatukan manusia
dengan dimensi sakral, menyatukan dunia dan
akhirat dalam keseimbangan yang proporsional.

Sebagai warga NU, saya 1000% yakin dan
percaya bahwa para kiai berpolitik untuk tujuan
yang mulia, yaitu – seperti pernah ditegaskan
oleh al-Maghfurlah KH Machrus Ali Lirboyo
Kediri – untuk mempertahankan dan
menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Saya yakin bahwa KH Abdulwahab
Chasbullah, KH Masykur, KH A Wahid Hasyim,
KH Bisri Syansuri dan KH Saifuddin Zuhri,
untuk menyebut beberapa contoh, berpolitik
dengan niat dan tujuan yang sangat mulia,
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yaitu menjaga dan membentengi aqidah umat
dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka
semua. Padahal, kalau mau dibuat skala
prioritas, menjaga aqidah umat itu harus
didahulukan daripada memperjuangkan furu’.

Dalam konteks ini, berpolitik adalah
merealisasikan kaidah fiqih “ma la yatimmul
wajib illa bihi fahuwa wajib” (menjaga aqidah
umat adalah wajib. Kalau politik menjadi sarana
utama untuk menjaga aqidah mereka, maka
berpolitik juga wajib). Kalau lah dari berpolitik
ada jabatan atau hal-hal duniawi yang bisa
diraih, hal itu tidak mengurangi kemuliaan
tujuan politik para kiai.

Imam az-Zarnuji dalam kitab Ta’limul
Muta’allim, mengutip sebuah Hadis yang
berbunyi:

“Betapa banyak amal perbuatan yang secara
lahiriah merupakan amal duniawi, tetapi
kemudian menjadi amal akhirat (bernilai
ibadah), karena niat yang baik. Sebaliknya,
betapa banyak perbuatan yang secara lahiriah
merupakan perbuatan akhirat, tetapi
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kemudian tidak bernilai ibadah dan menjadi
perbuatan duniawi, karena niat yang salah.”

Berpolitik secara lahiriah – atau menurut
anggapan umum – tampak sebagai perbuatan
dunia. Tapi kalau kader NU berpolitik niatnya
adalah untuk membela dan memperjuangkan
aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencari
ridho dan barokah dari Allah SWT, maka
berpolitik yang demikian adalah amal akhirat
yang sangat mulia, besar pahala dan
manfaatnya.

Dalam pandangan NU, berpolitik adalah
bagian dari ibadah yang mulia karena di
dalamnya terbuka kondisi-kondisi kemungkinan
(condition of possibilities) untuk memperjuang-
kan ajaran agama Allah, dalam hal ini aqidah
dan amaliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam
al-Ghazali pernah mengutip sebuah Hadis qudsi
yang berbunyi:

“Yang manapun dari hamba-Ku, yang Aku
amati hatinya lalu Aku lihat di sana bahwa
hatinya selalu berpegang teguh dengan amat
kuatnya selalu ingat pada-Ku, maka Akulah
yang memimpin pandangan politiknya,
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Akulah yang menemaninya, Akulah yang
menjadi penasihatnya dan Akulah yang
menghibur hatinya.”

Berpolitik dengan tujuan mulia dan penuh
kamantapan hati untuk memperjuangkan
aqidah yang lurus dan benar, adalah berpolitik
yang akan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT.
Dan itulah hakikat politik dan politisi dalam
pandangan NU.
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Bagian 4

Politik adalah Sunnah Nabi:
Nabi Muhammad, Sahabat, Tabiin

dan Para Ulama juga Berpolitik

KH Abdulwahab Chasbullah, salah satu
ulama pendiri Nahdlatul Ulama, pernah
menyatakan, Islam dan politik tidak dapat
dipisahkan. Menurutnya, Islam dan politik
seperti gula dan manisnya. Jika seseorang bisa
memisahkan gula dari manisnya, dia akan
mampu memisahkan Islam dari politik [Allan
A Samson, “Conceptions of Politics, Power and
Ideology in Contemporary Indonesian Islam”,
dalam Karl D Jackson & Lucian W Pye (eds.),
Political Power and Communications in
Indonesia, 1978: 213].

Mengapa Islam dan politik tidak dapat
dipisahkan? Jawabannya setidaknya karena tiga
hal. Pertama, Islam bisa berdiri kokoh dan
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berkembang di Madinah pada zaman Nabi
adalah karena di-back up oleh suatu sistem
politik yang kuat, di mana Nabi Muhammad
SAW menjadi pemimpin politik tertinggi.
Dengan adanya kekuasaan politik itulah, ajaran
Islam bisa berdiri kokoh dan berkembang luas
sampai di luar Madinah.

Di Indonesia, ajaran anti-amaliah NU dan
Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berkembang
misalnya disebarkan melalui jaringan radio dan
televisi, seperti TV Roja dan kawan-kawan, juga
karena dukungan politik. Karena menteri yang
terkait dengan izin mendirikan radio dan TV itu
bukan dari NU.

Kedua, Islam menyebar dengan pesat ke
berbagai kawasan di luar dunia Arab sampai ke
daratan Eropa adalah melalui ekspansi
kekuasaan politik. Hal inilah yang kemudian
dianggap memicu ketegangan di antara umat
Islam dan Kristen. Kalau Islam berkembang
semata-mata dengan “dakwah kultural” tentu
tidak aka nada ketegangan yang begitu kuat
sehingga akhirnya muncul Perang Salib (RM
Savory, Introduction to Islamic Civilization,
1976: :127-135).

Bahkan Islam masuk pertama kali ke
kawasan Nusantara ditopang oleh kekuasaan
kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan



21

Samudera Pasai di ujung Sumatera dan
Kerajaan Demak di Jawa.

Ketiga, ketertiban suatu negara menjadi
syarat mutlak agar umat bisa menjalankan
syariat Islam dengan nyaman dan terlindungi.
Jika negara tidak aman, maka umat Islam pun
tidak bisa bebas dan nyaman untuk menjalan-
kan ajaran agamanya. Karena itulah, Imam al-
Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtishad fil I’tiqad
(1983: 147-154), merumuskan suatu kaidah
yang bagus sebagai berikut:

“Tertib sosial politik menjadi syarat bagi
terwujudnya tertib agama”

Menurut Imam al-Ghazali, kepemimpinan
politik (imamah) wajib dibentuk dan diikuti
bukan karena pertimbangan akal, tetapi pertim-
bangan syariah dengan menggunakan pende-
katan akal. Menurutnya, tanpa kepemimpinan
politik, kehidupan masyarakat akan mengalami
kekacauan. Dan kalau negara kacau, maka
tertib agama tidak mungkin terwujud.

Sementara Imam al-Mawardi menyatakan
kepemimpinan politik (imamah) dibangun
sebagai pengganti kenabian untuk melindungi
agama dan mengatur dunia (Al-Mawardi, al-
Ahkam as-Sulthaniyyah wal Wilayat ad-
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Diniyyah, 1983: 5). Dengan demikian, berpolitik
merupakan bagian dari penegakan syariah
Islam yang menyatu dengan ajaran Islam itu
sendiri.

Untuk mewujudkan tertib politik dan tertib
agama tersebut, di kalangan ulama Sunni (Ahlus
Sunnah wal Jamaah) disepakati bahwa prinsip
dasar Islam tentang politik (siyasah ad-dunya)
adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau
kemakmuran dalam naungan ridho Allah SWT.
Karena itu, tujuan utama disyariatkannya
hakum-hukum dan nilai Islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia, baik
kemaslahatan dunia maupun akhirat (Abdul
Wahab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, 1977: 197).

Dalam rangka mewujudkan tujuan universal
tersebut, dalam fiqih siyasah dikenal istilah “as-
siyasah asy-syar’iyyah”, yaitu bahwa untuk
mewujudkan kemaslahatan umat, imam
(politisi) bisa mengambil atau membuat suatu
kebijakan untuk merealisasikan kemaslahatan
itu, meski hal ihwal seperti ini tidak ditetapkan
secara eksplisit oleh nas (Abdurrahman Taj, As-
Siyasah asy-Syar’iyyah wal Fiqh al-Islamy,
1953: 10).

Doktrin tentang politik sebagai bagian dari
penegakan syariat Islam tercermin secara nyata
dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.
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Tidak semata-mata menjadi pemimpin agama,
Nabi Muhammad juga seorang pemimpin
politik, seorang kepala negara, atau seorang
politisi besar yang berhasil mengubah dunia.

Dengan demikian, menjadi politisi adalah
sunnah Nabi dalam rangka mewujudkan tertib
sosial dan menjaga keberlangsungan ajaran
Islam. Tentu saja hal ini menjadi sunnah, jika
tujuannya adalah sesuai apa yang dirumuskan
oleh semangat syariat Islam, yaitu untuk
mengabdikan diri dalam membangun tertib
sosial dan tegaknya ajaran Islam.

Para sahabat juga berpolitik. Sahabat Abu
Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan
Ali bin Abi Thalib, mereka semua adalah juga
seorang politisi, di samping seorang pemimpin
agama.

Umar bin Khattab misalnya, seperti ditulis
oleh Syibli Nu’mani dalam bukunya Al-Faruq:
Life of Umar the Great,  Second Caliph of Islam
(1976), adalah seorang politisi, negarawan,
pembaharu, penakluk, pembuat hukum, peletak
dasar sistem pemerintahan Islam yang nyaris
sempurna dan pemimpin spiritual sekaligus.

Umar adalah seorang pemimpin yang agung
dalam arti sebenarnya. Alexander, Julius Caesar
dan Napoleon dikatakan agung karena mereka
adalah gubernur-gubernur dan administrator
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yang sangat berkuasa. Peter dan Frederick
dikatakan besar karena mereka membangun
ketertiban dari kekacauan dan membuat
bangsanya menjadi besar. Sulaiman disebut
besar karena ia sangat bijaksana. Justinian juga
disebut agung karena seorang pembuat undang-
undang yang besar. Tetapi khalifah Umar
adalah agung karena menjadi teladan, melebihi
kebesaran Alexander, Julius Caesar, Napoleon,
Peter, Frederick, Justinian dan Sulaiman, tanpa
mewarisi kekurangan mereka.

Sisi buruk Alexander adalah dia pernah
memerintahkan pembantaian tidak pandang
bulu terhadap semua penduduk laki-laki
Istakhar (Persepolis). Julius Caesar mendapat
jabatan Pontifex Maximas – suatu jabatan yang
menempatkannya sebagai pemimpin agama
dan negara, dengan cara menyuap. Ia juga
dikenal suka berfoya-foya.

Napoleon dicatat pernah menumpahkan
ratusan ribu orang tentara yang sangat baik ke
padang kematian sekadar untuk menyenangkan
ulahnya. Peter pernah menghukum mati anak
laki-lakinya sendiri (Alexis), hanya karena
anaknya itu menentang kehendak sang ayah
yang otokratis. Frederich tidak dapat membe-
rikan toleransi kebebasan berbicara kepada
orang lain.
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Sementara Umar bin Khattab adalah
pemimpin agung yang mulia. Ia penguasa atas
jutaan manusia yang mengangkat air di
punggungnya sendiri bagi rakyatnya yang
miskin. Menjadi penentu nasib Arab, Mesir, Asia
Kecil dan Persia, tetapi hidup sebagai rakyat
jelata: makan secara sederhana, berpakaian
juga sederhana. Sebagai raja yang dihormati oleh
para Kaisar bangsa lain, Umar menggunakan
untanya bergantian dengan budaknya.

Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi’in
semua berpolitik, atau menjadi politisi. Berjuang
di jalur politik adalah bagian dari perjuangan
untuk menyebarkan dan mempertahankan
ajaran Islam. Karena itu, berpolitik dengan
tujuan seperti ini adalah ibadah dan perjuangan
yang sangat mulia.

Pilihan menjadi politisi kemudian juga diikuti
oleh para ulama, termasuk para kiai pendiri NU
dan gererasi berikutnya. KH Hasyim Asy’ari, KH
A Wahid Hasyim, KH Masykur, KH Abdul-
wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Ach-
mad Siddiq, KH Saifuddin Zuhri dan KH Abdur-
rahman Wahid, untuk menyebut beberapa
contoh, adalah seorang politisi, di samping
seorang ulama yang mumpuni.

Kiai Hasyim Asy’ari misalnya pernah menjadi
Ketua Partai Masyumi. Kiai Wahid Hasyim
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pernah menjadi menteri agama. Kiai Wahab
dan Kiai Bisri pernah menjadi anggota DPR di
zamannya. Bahkan seperti ditulis Greg Fealy
(Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,
2003, hlm. 55-56), sebagai pemimpin politik
yang agung, Kiai Hasyim Asy’ari juga berhasil
mendidik santri-santrinya menjadi politisi yang
tangguh di tingkat nasional. Menurut catatan
Fealy, 15 menteri dari NU di era kepresidenan
Sukarno adalah santri atau mempunyai
hubungan keluarga dengan Kiai Hasyim.
Sekurang-kurangnya dua belas dari empat puluh
lima anggota DPR dari NU tahun 1955 dan 1959
adalah santri Kiai Hasyim di Pesantren
Tebuireng.

Dengan demikian, jika hari ini para tokoh NU
berpolitik, maka itu sepenuhnya mengikuti
sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dan jalan
hidup mulia yang ditempuh para aulia dan
ulama terdahulu. Asal niatnya baik untuk
kepentingan agama dan lestarinya Ahlus
Sunnah wal Jamaah, maka berjuang di jalur
politik akan sangat besar fadilah dan pahalanya.
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Bagian 5

Memahami Doktrin
“Kembali ke Khittah 1926”

Banyak warga NU keliru memahami doktrin
kembali ke khittah 1926. Terutama keliru
memahami tujuan hakiki dari khittah itu sendiri
berdasarkan konteks sosio-politik munculnya
doktrin tersebut. Jadinya seperti orang
memahami teks Hadis tetapi tidak melihat
konteks kesejarahan munculnya Hadis tersebut,
atau biasa dikenal dengan asbabul wurud.

Sebagai contoh, sebuah Hadis riwayat Imam
Lima (akhrajahu al-khamsah) berikut ini:
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“Ada seorang laki-laki datang dan bertanya
kepada Nabi: Ya Rasulallah, saya di tengah
salat menyentuh kemaluan saya, apakah salat
saya batal dan harus berwudlu’? Rasulullah
SAW kemudian menjawab: tidak, karena
kemaluan adalah bagian dari tubuhmu.”

Bagi yang memahami Hadis tersebut secara
tekstual tentu akan berpendapat menyentuh
kemaluan tidak membatalkan wudlu’. Dan kalau
pendapat itu yang dipilih, hal itu jelas merupa-
kan kekeliruan yang fatal karena pemahaman
seperti itu adalah pemahaman tanpa konteks,
tanpa memahami asbabul wurud-nya Hadis.

Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal
Jamaah, pemahaman Hadis tersebut setidaknya
harus dilihat dari dua konteks, agar sampai
kepada pemahaman yang sahih. Pertama,
Imam Bukhari berpendapat ada banyak Hadis
yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan
adalah membatalkan wudlu. Dan yang paling
sahih adalah Hadis-hadis yang menyatakan
menyentuh kemaluan membatalkan wudlu’.

Rasulullah SAW bersabda:
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“Barangsiapa menyentuh kemaluannya,
maka wajib baginya untuk berwudlu.” Dalam
hal ihwal menyentuh kemaluan, menurut
Imam Bukhari, Hadis ini (yang menyatakan
bahwa menyentuh kemaluan adalah
membatalkan wudlu’) adalah Hadis yang
paling sahih.

Kedua, dalam kita Subulus Salam (syarahnya
Bulughul Marom), disebutkan bahwa Hadis di
atas (yang menyatakan menyentuh kemaluan
tidak membatalkan wudlu’), turun dari konteks
yang khusus dan mengandung unsur perkecua-
lian. Latar belakang (asbabul wurud) Hadis
tersebut adalah suatu kondisi tertentu di mana
ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai
penggembala kambing yang tiap hari hidup di
padang pasir yang tidak ada air, dan dia terkena
penyakit gatal (Jawa: gudhigen). Ketika dia
bertanya kepada Rasulillah SAW apakah
menggaruk-garuk kemaluan membatalkan
wudlu? Nabi dengan sifat kasihnya memberi
rukhsah kepadanya, yaitu khusus bagi dia yang
sehari-hari hidup di padang tandus tidak ada air,
dan terkena penyakit gudhig, menyentul
kemaluan tidak membatal-kan wudlu’.

Jadi Hadis di atas berlaku sangat terbatas dan
tertentu. Orang yang mau menggunakan Hadis
tersebut harus memenuhi dua syarat sekaligus:



30

hidup di daerah yang sulit air dan terkena
penyakit gatal akut.

Sebagaimana Hadis tersebut, doktrin kembali
ke khittah 1926 juga mempunya konteks sosio-
politik yang khas. Khittah 1926 tidak bisa
dipahami keluar dari konteks latar belakang yang
menjadi faktor kelahirannya. Jika dipahami di
luar konteksnya, maka memahami khittah NU
akan jatuh fatal seperti memahami Hadis di atas.

Menurut KH A Hasyim Muzadi seperti ditulis
dalam buku Membangun NU Pasca Gus Dur:
Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam (1999),
doktrin kembali ke Khittah lahir dalam suasana
politik Orde Baru yang sangat otoriter, sentra-
listik dan monolitik. Ormas adalah panggung
opera. Partai politik juga penggenap saja. Inti
kekuasaan ada di tangan Presiden Soeharto yang
didukung penuh oleh militer (ABRI – Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia). Partai politik
manapun pada waktu itu hakikatnya tidak bisa
membentuk kekuasaan, karena semua jaringan
partai telah dikuasai pemerintah.

Dalam kondisi seperti itu, para kiai NU
melihat bahwa partai politik tidak ada gunanya.
Menitipkan aspirasi politik di partai manapun
tidak akan mempengaruhi kediktatoran rezim
Orde Baru. Sebesar apapun suara yang diraih
NU, tetap tidak akan bisa melawan sentralisme
kekuasaan Soeharto. Maka dengan tekad bulat,
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NU menyatakan keluar dari politik (khususnya
PPP – Partai Persatuan Pembangunan) dengan
doktrin kembali ke khittah 1926. Atau dalam
bahasa KH Achmad Shiddiq; “NU tidak ke
mana-mana, tapi ada di mana-mana.” NU
ingin mandiri sambil terus menjadi kekuatan
moral bagi perubahan rezim di masa depan.

Itulah konteks lahirnya doktrin kembali ke
khittah. Setelah reformasi, kondisi sosial-politik
bangsa berubah. Partai politik bisa berdiri secara
mandiri dan ikut menentukan arah kehidupan
bangsa serta merumuskan kebijakan politik
strategis. Di sinilah para ulama NU memikirkan
kembali posisi NU dalam percaturan politik
nasional pasca Orde Baru.

Menurut KH Hasyim Muzadi, di era
reformasi yang multi partai, menyebarkan
tokoh-tokoh dan warga NU ke berbagai partai
politik jelas akan merugikan NU. Mengapa?
Karena kekuatan NU tidak mungkin tumbuh
dalam sebuah aliran politik yang kepentingan-
nya berbeda secara diametral, baik yang terkait
dengan ideologi maupun perbedaan bentuk dan
visi perjuangan. Bahkan, kalau hal itu dibiarkan,
suara dan aspirasi warga NU yang disalurkan
ke parpol lain, bukan tidak mungkin akan
membesarkan pihak yang justeru akan
menyulitkan dan merugikan perjuangan NU
sendiri.
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Sejarah telah memberikan pelajaran
berharga ketika  NU menitipkan aspirasinya
kepada Masyumi dan PPP. Semuanya berakhir
tragis di mana NU hanya dimanfaatkan. Dan
akhirnya NU keluar dari Masyumi  pada tahun
1952 dan juga keluar dari PPP tahun 1984.

Dalam kondisi dan latar belakang sejarah
seperti itu, para ulama memandang doktrin
kembali ke khittah kehilangan konteksnya.
Karena itulah, pada tahun 1998, para ulama dan
PBNU memutuskan bahwa tidak ada pilihan
lain bagi NU kecuali membuat wadah resmi
sebagai tempat menyalurkan kepentingan dan
aspirasi warga NU. NU tidak akan dibiarkan lagi
ada di mana-mana, tapi akan dijadikan dalam
satu wadah politik. NU juga tidak akan
menitipkan aspirasinya kepada parpol lain,
karena sejarah penitipan aspirasi politik di
Indonesia selalu berakhir dengan pengkhi-
anatan. PBNU dan para ulama akhirnya secara
resmi mendirikan partai politik yang diberi nama
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam
konteks kekinian, khittah tidak bisa dimaknai
lain kecuali membesarkan PKB sebagai saluran
resmi dan alat politik satu-satunya bagi NU
untuk ikut menentukan arah perkembangan
bangsa.
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Tidak heran kiranya jika pada Muktamar NU
di Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun
1999, NU secara resmi memutuskan dan
menganjurkan warga NU untuk menyalurkan
aspirasi politiknya melalui PKB. Kalau ada
warga atau pengurus NU yang memahami
khittah sebagai netral politik atau bebas
berpolitik tidak harus PKB, itu sama seperti
memahami dan menjalankan hadis menyentuh
kemaluan tidak membatalkan wudlu’. Suatu
pendapat keliru karena tidak memahami
konteksnya.
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Bagian 6

Tidak Maslahah Jika Kiai Netral
Politik:

Slogan “Ada di Mana-mana”
Membawa Kerusakan yang Nyata

Ada rombongan warga NU menghadap
sowan seorang kiai, ketua NU di daerahnya,
bermaksud untuk minta nasihat dan bimbingan
agar memiliki ketetapan hati dan pilihan yang
maslahah untuk menghadapi Pemilu 2014 nanti.

“Pak Kiai, mohon arahan Kiai partai apa yang
harus kami dukung dan kami pilih untuk
kemaslahatan jam’iyyah NU pada Pemilu 2014
nanti?” tanya juru bicara warga NU kepada kiai.

Sang kiai pun menjawab: “saya tidak meng-
urusi politik. Dan NU sudah khittah, jadi warga
NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya di
partai manapun. NU tidak ke mana-mana, tapi
ada di mana-mana.”
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Jika pemimpin NU menjawab pertanyaan
umat soal politik dengan jawaban seperti itu,
maka sikap tersebut setidaknya menimbulkan
komplikasi dua persoalan sekaligus. Pertama,
para pemimpin NU (kiai) adalah pembimbing
umat. Kalau umat mendapatkan jawaban
seperti itu, tentu kita bertanya: sudah hilangkah
peran dan fungsi kiai sebagai pembimbing
umat? Apakah kalau umat kemudian ikut
bimbingan media massa seperti televisi akan
membawa maslahat bagi umat dan NU itu
sendiri. Pasti tidak bukan?

Di tengah bisingnya pencitraan dan iklan
politik dari berbagai partai politik, bisa dikatakan
umat perlu pegangan dan bimbingan untuk
menentukan pilihan politiknya, agar partai yang
dipilihnya membawa maslahat dan barokah bagi
dirinya, masyarakat dan bangsanya. Bukan
sekadar pilihan karena ada kompensasi (money
politics) atau asal pilih karena ikut arus. Tapi
kalau para pemimpin umat tidak bisa memberi-
kan bimbingannya, tentu hal ini membuat umat
bagai ayam kehilangan induknya. Bagai berja-
lan dalam kegelapan tanpa ada tangan yang
membimbing atau cahaya yang menerangi.
Dan berpolitik tanpa panduan dan arah yang
jelas, apalagi jika hilang kontrol atas aqidahnya,
maka itu politik yang bertentangan dengan
tradisi Nabi, sahabat dan ulama terdahulu.
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Nabi, sahabat, tabi’in dan ulama terdahulu
justeru menjadikan politik sebagai alat untuk
mempertahankan dan mengembangkan aqidah
umat. Berpolitik tanpa panduan aqidah, apalagi
salah memilih aqidah politik, justeru akan
menghancurkan aqidah umat itu sendiri. Karena
berpolitik tanpa landasan aqidah seperti berjalan
tanpa arah dan tanpa ada pemandu yang
menunjukkan jalan yang benar.

Ibaratnya kiai adalah orang tua, warga NU
atau umat adalah anaknya. Dalam agama,
tugas dan kewajiban orang tua adalah menjaga
anak-anaknya untuk bisa menjadi manusia
bertaqwa agar selamat dari api neraka. Allah
SWT telah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa
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yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan
selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk
menjaga anak-anaknya dari kesesatan dan hal-
hal yang menyimpang dari agama. Kewajiban
orang tua adalah memimbing anak agar hidup
dengan benar dalam segala aspek kehidupan-
nya. Kewajiban ulama juga membimbing umat
agar mereka hidup dengan benar dalam semua
aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Sementara tugas dan kewajiban seorang
anak adalah selalu taat dengan bimbingan orang
tua dan berbakti kepadanya. Tugas umat adalah
taat kepada ulama. Allah SWT berfirman:
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Kami perintahkan kepada manusia supaya
berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya
mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula).
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah
tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah
dewasa dan umurnya sampai empat puluh
tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu
bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal
yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguh-
nya aku bertaubat kepada Engkau dan
sesungguhnya aku termasuk orang-orang
yang berserah diri”.

Jadi sangat keliru jika orang tua misalnya
ditanya anaknya: Pak saya sebaiknya ngaji di
mana? Si orang tua menjawab: ngaji silakan,
tidak ngaji juga silakan. Ngaji di pondok silakan,
ngaji di jalanan juga silakan. Sikap orang tua
seperti itu jelas tidak tepat, tidak maslahat. Kalau
anaknya kemudian tidak ngaji, itu menjadi
kesalahan dan tanggung jawab orang tua. Kalau
kemudian anaknya ngaji di tempat yang salah,
itu juga akan merugikan orang tuanya sendiri.

Umat sudah berniat dan bertekad ikut ulama
dunia akhirat. Kalau sudah demikian, dalam hal
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apapun, ulama wajib memberikan bimbingan-
nya kepada umat, termasuk dalam hal politik.

Kedua, jika kiai mengarahkan umatnya
untuk bebas memilih partai politik, dan umat
kemudian salah memilih partai, maka itu akan
menjadi dosa si kiai. Misalnya karena semua
partai politik dianggap atau dikatakan sama,
kemudian umat salah memilih partai, yaitu
mereka memilih partai yang secara ideologis
(aqidah) bertentangan dengan ajaran Ahlus
Sunnah wal Jamaah (NU). Sebut saja partai
nya kaum Salafi-Wahabi. Dengan sikapnya yang
membebaskan umatnya untuk memilih partai
politik, dan umat kemudian memilih partai
berpaham Salafi-Wahabi, maka si kiai bukan
saja menjerumuskan umat ke dalam kerusakan
aqidah dan amaliah, tetapi juga mendelegitimasi
atau bahkan menghancurkan perjuangan abadi
kiai itu sendiri.

Kalau karena tidak mendapat bimbingan
atau arahan dari ulama, kemudian umat
memilih partai yang aqidahnya bertentangan
dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukankah
hal itu setidaknya akan merepotkan para kiai
dan NU sendiri? Jelas lah di sini bahwa sikap
netral kiai, slogan “ada di mana-mana”, atau
sikap apolitis yang menganggap semua partai
itu sama dan pada akhirnya membiarkan umat
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memilih partai tanpa arahannya, itu semua
secara nyata merupakan sikap dan pilihan yang
mafsadat. Kalau pun ada sisi kebaikan atau sisi
positifnya, sisi tersebut tidak sebanding dengan
dampak buruk dan kerusakan aqidah dan
amaliah yang segera hadir dalam kehidupan
umat!



41

Bagian 7

Menjadi Generasi yang Amanah
dan Bertanggung Jawab:

Menjaga Warisan Politik Para Kiai
NU

Kalau ada orang tua membangun sebuah
rumah, dan rumah itu kemudian oleh anak-
anaknya dirawat dengan baik, diisi dengan
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka
tentu orang tua akan bangga dengan anaknya
dan merasa tidak sia-sia mewariskan rumah itu
kepada anaknya. Masyarakat umum pun akan
sepakat mengatakan bahwa anak tersebut
adalah anak baik, soleh dan amanah.

Tapi jika rumah itu ditelantarkan, tidak
dirawat, dibiarkan rusak dan akhirnya roboh,
karena anak-anaknya tidak mau merawatnya,
maka akan sedihlah si orang tua. Sia-sia lah
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perjuangan berat dan kerja keras untuk
membangun rumah itu. Dan masyarakat
umum akan sepakat mengatakan bahwa si
anak adalah anak yang tidak berbakti, tidak
soleh dan tidak bertanggung jawab.

Kalau ada seorang kiai NU mewariskan
sebuah masjid kepada anak dan santrinya dan
si anak dan santri menjaga masjid itu dengan
baik, mengembangkannya, sehingga syiar Islam
di kampung semakin kuat, maka senanglah hati
si kiai karena anak-anak dan santrinya menjadi
anak yang berbakti dan amanah. Tapi kalau
anak-anak dan santrinya tidak mau merawat
dan melestarikan masjid itu, membiarkan masjid
itu sepi, tidak berkembang bahkan akhirnya
ditutup menjadi rumah hantu, maka sangat
sedihlah hati si kiai itu.

Atau anak-anak dan santrinya tidak peduli
dengan masjid itu sehingga akhirnya masjid itu
dikelola atau dikuasai oleh orang-orang yang
aqidahnya bertentangan dengan aqidah si kiai
yang mewariskan masjid itu, misalnya masjid
itu akhirnya dikuasai oleh kelompok non-NU,
yang di masjid itu tongkat mimbarnya dibuang,
bedugnya disingkirkan, setelah adzan dilarang
pujian, sehabis salat diharamkan wiridan
berjamaah dibaca keras, dan malam Jumat
dilarang diadakan sholawatan atau dibaan,
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maka sungguh malang nasib si kiai itu. Karena
anak-anak dan santrinya apolitis terhadap
masjid, sehingga akhirnya masjid itu dikuasai
oleh orang-orang non-NU.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah
ibarat sebuah rumah atau sebuah masjid yang
didirikan oleh para kiai NU sebagai tempat
untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuang-
kan kepentingan warga NU dan masyarakat
luas. Selain itu PKB juga dimaksudkan sebagai
tempat memperjuangkan, mengembangkan
dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal
Jamaah melalui jalur politik. PKB dirancang
sebagai motor penggerak dan pengembangan
syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia
melalui jalur-jalur taktis-strategis dalam
lembaga lembaga-lembaga politik dan birokrasi
pemerintahan. PKB adalah “rumah ibadah”
yang diwariskan para kiai NU untuk dijaga,
dirawat dan diramaikan agar Islam Ahlus
Sunnah wal Jamaah di Indonesia tetap eksis.

Berbeda dengan partai-partai lain, PKB
adalah satu-satunya partai politik yang didirikan
oleh orang-orang soleh, para kiai ahli zikir dan
ibadah, serta para kekasih Allah SWT yang ingin
ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang
pesat dan berkuasa di Indonesia. Kalau partai
lain didirikan oleh tokoh nasionalis, bahkan ada
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yang tidak salat, atau tokoh Islam tapi non-NU
dan bukan kiai, maka PKB merupakan produk
politik istimewa, yaitu satu-satunya partai politik
yang lahir dari para pewaris para Nabi.

Jika demikian adanya, kini para tokoh,
pengurus dan anggota PKB, mendarmabaktikan
hidupnya untuk menjaga warisan politik orang-
orang soleh tersebut, peninggalan para kiai, ingin
tabarruk dengan apa yang telah didirikan oleh
para ulama, sungguh hal itu merupakan suatu
pengabdian dan ibadah yang sangat mulia.
Mereka adalah generasi NU yang soleh, berbakti
dan bertanggung jawab. Mereka tidak ingin
warisan para kiai dihinakan dan ditelantarkan.
Kebesaran PKB adalah kemuliaan para kiai yang
telah mendirikannya. Membesarkan PKB, de-
ngan demikin, sama dengan menjaga kebesaran
dan kemuliaan para kiai.

Sementara orang-orang yang mengaku NU
tapi tidak mau peduli dengan PKB, tidak terketuk
hatinya untuk membesarkan warisan para kiai,
maka bisa dikatakan mereka adalah generasi
yang tidak berbakti, tidak amanah. Warisan
para kiai mau rusak atau hancur, mereka tidak
peduli. Karena alasan khittah yang salah tafsir,
mereka bersikap apolitis, netral, atau mengambil
sikap tertentu yang intinya tidak mau menerima
tanggung jawab untuk membesarkan dan



45

melestarikan sesuatu yang telah diwariskan oleh
para kiai.

Melihat gigihnya para generasi muda NU
yang didukung oleh para kiai dalam
membesarkan dan melestarikan PKB di tengah
gelombang pasang politik yang transaksional
seperti sekarang ini, tentu almarhum Gus Dur,
Kiai Ilyas Ruchiat, Kiai Munasir dan para kiai-
kiai NU yang dulu ikut membidani lahirnya
PKB, mereka semua sangat bahagia di alam
kubur, wajahnya bercahaya dan mengeluarkan
sinar putih yang terang, tanda mereka merasa
sangat bangga dengan para generasi muda NU
yang amanah dan bertanggung jawab untuk
mengurus warisan para kiai tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Amal perbuatan manusia dilaporkan kepada
Allah SWT tiap hari Senin dan Kamis. Dan
dilaporkan kepada para Nabi, para ayah dan
para ibu pada hari Jumat. Mereka gembira
dengan amal perbuatan anak cucunya yang
baik, wajah-wajah mereka bertambah putih
dan cemerlang. Karena itu, bertaqwalah
kalian kepada Allah, dan jangan kalian sakiti
orang-orang yang sudah meninggal.”
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Sementara melihat generasi NU yang tidak
mau peduli dengan PKB, atau bahkan
mendukung dan membesarkan partai lain yang
di kemudian hari jelas akan menyulitkan NU,
bisa dibayangkan Gus Dur, Kiai Ilyas Ruchiat,
Kiai Munasir dan para kiai NU yang ikut
melahirkan PKB menangis di alam kuburnya.
Generasi NU yang tidak peduli dengan PKB
sungguh telah menyakiti para kiai yang sudah
wafat, sebagaimana disebutkan dalam Hadis di
atas. Mudah-mudahan Allah SWT menunurun-
kan hidayah kepada mereka.
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Bagian 8

Berpolitik untuk Mencari Ridho
Allah SWT:

PKB sebagai Wasilah Hidup Barokah
dan Sakinah

Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad SAW
bersabda:

“Sekali-kali janganlah engkau meremehkan
perbuatan yang baik.”

Imam al-Baqir menerjemahkan Hadis
tersebut dengan kalimatnya yang indah:
1. Allah SWT merahasiakan ridho-Nya dalam

suatu amal kebaikan. Karena itu jangan
pernah meremehkan perbuatan baik, sekecil
apapun perbuatan itu. Karena bisa jadi amal
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baik yang terlihat kecil dan sepele itu
mendatangkan ridho-Nya.

2. Sebaliknya, Allah SWT merahasiakan
murka-Nya dalam suatu perbuatan yang
tidak baik (maksiat). Maka jangan pernah
meremehkan perbuatan tidak baik, sekecil
apapun perbuatan itu. Karena bisa jadi
perbuatan tidak baik yang terlihat kecil dan
sepele itu mendatangkan murka-Nya.

KH Abdul Choliq Syifa’, rais Syuriah PCNU
Bantul, pada acara mujahadah dan pengajian
rutin malam Kamis pernah menambah
penjelasan soal Hadis di atas. Menurut Kiai
Choliq, makan dengan tangan kanan adalah
perbuatan baik yang diperintahkan oleh Nabi
SAW. Makan dengan tangan kanan kelihatan-
nya masalah sepele. Tapi jangan dianggap
remeh kebaikan yang sepele ini, karena siapa
tahu dengan istiqamah makan dan minum
dengan tangan kanan, itu akan menjadi
lantaran kita mendapat ridho dan barokah dari
Allah SWT.

Memilih partai mungkin sering dianggap
masalah yang sepele. Tapi bisa jadi hal yang
kelihatannya sepele ini mendatangkan ridho dan
rahmat Allah SWT. Karena jika yang dipilih
adalah partai yang didirikan oleh orang-orang
soleh, yaitu para ulama dan orang-orang ahli
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zikir, dan partai tersebut akan menentukan
kelangsungan hidup ajaran Ahlus Sunnah wal
Jamaah, maka satu suara untuk syiar agama
Allah SWT tentu lebih berharga dari dunia
seisinya.

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam
sebuah hadits riwayat Imam Muslim:

“Sungguh kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan
takbir, lebih saya sukai daripada dunia
seisinya.”

Dari Hadis tersebut, ada dua hal yang perlu
digaris bawahi di sini. Pertama, kalimat yang
baik seperti kalimat tasbih, tahmid, takbir dan
tahlil, lebih bernilai dan berharga daripada dunia
seisinya, walaupun kalau diucapkan kalimat itu
sangat ringan dan pendek. Mengucapkan 4
kalimat itu cuma butuh waktu 5 detik. Tapi 5
detik itu lebih mulia dan berharga daripada
dunia seisinya. Sungguh, betapa berharganya
aqidah dan amaliah. Betapa sangat berharganya
suatu kebaikan.
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Kedua, dari segi ideologi dan sumber daya
yang mengelolanya, PKB di isi oleh orang-orang
yang senang membaca dan mentradisikan
kalimat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu
artinya, dari sudut pandang agama, memilih
PKB sangat bermakna dan bermanfaat bagi
setiap orang, tidak ada kejelekan yang didapat,
meski hanya menjadi anggota biasa. Karena
menjadi anggota atau pemilih PKB sama
dengan menghidupkan kalimat tasbih, tahmid,
takbir dan tahlil. Manfaat dan maslahah
minimal yang bisa diraih dengan menjadi
anggota PKB atau menjadi pemilih PKB adalah
mendapat barokah karena mendukung dan
berkumpul bersama orang-orang soleh, yaitu
orang-orang ahli tasbih, tahmid, takbir dan
tahlil.

Mendukung kebaikan atau mendukung
tradisi yang baik, dengan cara memilih PKB, bisa
menjadi lantaran (wasilah) seseorang untuk
mendapat ridho Allah SWT. Meski kelihatannya
hal itu sangat sepele, tapi jangan pernah
menganggap remeh kebaikan yang tampak kecil
itu.

Sebaliknya, jangan pernah menganggap
remeh hal tidak baik (maksiat) meski hal yang
tidak baik itu tampak kecil atau sepele. Karena
siapa tahu hal buruk yang sepele itu justeru yang
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akan mendatangkan murka atau laknat dari
Allah SWT.

Memilih partai kelihatannya masalah sepele,
dan selama ini memang dianggap sepele urusan
dunia semata. Tapi kalau yang dipilih adalah
partai yang anti-tahlilan, anti-Yasinan dan anti
tradisi yang sudah dikembangkan oleh para
sahabat, tabi’in, para aulia dan ulama soleh
terdahulu, maka orang yang memilih partai
bersangkutan artinya sama dengan mendukung
upaya menghancurkan Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Kita tidak dapat membayangkan
seperti apa dosa orang yang menghancurkan
dan suka menghujat ajaran orang-orang soleh.

Atau kalau yang dipilih adalah partai dari
golongan orang yang suka melalukan maksiat
(seperti suka minum-minuman keras, berjudi,
malam Jumat tidak shalawatan tapi justeru
bermain karaoke di tempat hiburan malam, di
malam Ahad ada undangan pengajian tapi
justeru memilih kongkow-kongkow di jalanan),
maka orang yang memilih partai bersangkutan
sedikit banyak, langsung atau tidak langsung
telah ikut mendukung, membesarkan dan
menyebarkan kemaksiatan di muka bumi.
Na’udzubillah.

Atau kalau yang dipilih adalah partai yang
nasionalis murni (tidak peduli dengan syiar
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agama, tradisi tahlilan di hujat di sana-sini partai
ini tidak peduli dan tenang-tenang saja), dan di
kemudian hari syiar Islam semakin redup, maka
orang yang memilih partai bersangkutan secara
langsung atau tidak langsung, sedikit atau
banyak, telah ikut memberikan andil dalam
menghancurkan kebesaran ajaran agama Allah.
Na’udzubillah.

Memilih PKB dengan niat mendukung,
membesarkan dan menyebarkan ajaran Ahlus
Sunnah wal Jamaah dan niat ingin ikut dan
berkumpul dengan orang-orang soleh ahli
tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, adalah suatu
kebaikan yang lebih baik daripara dunia seisinya.
Suatu kebaikan yang selama ini dianggap kecil
dan sepele, tapi insya Allah kebaikan yang di-
anggap sepele itulah yang akan mendatangkan
ridho dan rahmat Allah SWT. Karena tujuan
hidup yang tertinggi adalah mencari ridho Allah
SWT, maka kebaikan yang tampak sepele itu
sejatinya merupakan sesuatu yang paling
berharga bagi manusia beragama dari sisi
manapun.

Sebagai tambahan, Nabi Muhammad SAW
dalam Hadis riwayat Imam Bukhori dan Imam
Muslim telah bersabda:
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“Perumpaan rumah yang biasa digunakan
untuk berzikir kepada Allah SWT, dan rumah
yang tidak biasa digunakan untuk berzikir
kepada-Nya, itu seperti perumpamaan orang
hidup dan orang mati.”

Partai adalah rumah politik. Dan PKB adalah
satu-satunya partai yang di dalamnya
dibiasakan tardisi berzikir kepada Allah (tahlilan,
mujahadah, istighatsah, tadarus, shalawatan,
dsb.), baik dalam keseharian para pengurus dan
anggotanya maupun acara-acara PKB itu
sendiri. Dengan demikian, tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa PKB – karena kuatnya tradisi
dan amaliah zikir – di dalamnya merupakan
rumah orang hidup, bukan rumah orang-orang
mati.

Berada dalam sebuah rumah (partai) yang
di dalamnya hidup tradisi zikir dan berkumpul
orang-orang ahli zikir (ahli membaca tasbih,
tahmid, takbir dan tahlil) sungguh sanggat besar
pahala dan barokahnya, karena berkah dari
Allah hanya akan turun di tempat-tempat
(rumah) yang baik, yang di dalamnya
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dihidupkan tradisi agama yang mulia. Dalam
Hadis riwayat Imam Bukhori dan Imam
Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda
bahwa Allah SWT akan mengampuni orang
yang ikut duduk atau ikut rombongan majlis
zikir (orang-orang yang sedang berzikir), meski
ia hanya sekadar datang, ikut duduk dan tapi
tidak ikut berzikir.

Memilih atau ikut mendukung PKB sama
dengan ikut duduk dengan kelompok jamaah
zikir. Yang sekadar menjadi anggota biasa, insya
Allah barokahnya sangat besar, minimal selalu
mendapat ampunan dari Allah SWT. Kalau yang
aktif dan ikut membesarkan PKB, tentu barokah
dan fadilahnya akan lebih besar lagi, baik
manfaat di dunia maupun di akhirat nanti.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam
sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam
Muslim:

“Di akhirat nanti, setiap orang akan
dikumpulkan bersama orang yang dia cintai
di dunia.”

Orang yang mencintai PKB, memilih PKB,
karena ia cinta kepada ulama, cinta kepada
warisan ulama, maka insya Allah dia akan
bersama ulama di akhirat nanti. Karena ulama
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adalah pewaris Nabi, maka ulama juga akan
bersama para Nabi di akhirat nanti, yaitu di
surga. Kalau ulama bertempat di surga, maka
orang-orang yang mencintai ulama juga akan
tinggal di surga.

Kalau di dunia seseorang memilih partai yang
pengurusnya suka melakukan maksiat (berjudi,
minuman keras, hidupnya banyak di tempat
hiburan malam, dsb.) atau partai yang anti-
Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu artinya
dia mencintai orang-orang ahli maksiat tersebut.
Di akhirat nanti ahli maksiat tempatnya sudah
jelas.

Mari dengan niat mencari ridho Allah SWT,
kita dukung dan besarkan PKB. Seperti dipesan-
kan oleh Rais Syuriah PCNU Kulonoprogo DIY
pada acara buka bersama NU-PKB Kulonprogo
di Kantor PCNU Kulonprogo, 21 Juli 2013:
“Kepada semua pengurus dan warga NU saya
mohon dengan ikhlas niat mencari ridho Allah
SWT untuk memilih dan membesarkan PKB.
Tidak usah lihat siapa caleg PKB, atau siapa
pengurus PKB. Tapi lihatlah PKB sebagai satu-
satunya partai politik yang didirikan oleh NU
dan para kiai.”
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Bagian 9

Ber-NU dengan Filosofi Ilmu
Nahwu:

Kasroh, Fathah dan Dhommah

Dalam ilmu nahwu, ketika mempelajari i’rab
(perubahan harokat pada akhir kata), kita
mengenal harokat atau tanda baca seperti sukun
(   ), kasroh (   ), fat-hah (    ) dan dhommah
(    ). Sukun adalah tanda i’rab untuk jazm.
Kasroh tanda jar. Fathah adalah untuk nashab.
Dan dhommah adalah tanda untuk rafa’.

Sukun artinya mati atau diam. Kalau warga
NU diam, tidak bergerak, maka NU akan mati.
Kalau ulama dicaci maki dan amaliah Ahlus
Sunnah wal Jamaah dihujat, warga NU diam
saja, maka kehancuran NU tinggal menunggu
waktu. Sikap sukun, dengan demikian, bukan
pilihan yang membawa kebaikan (maslahah).

Kasroh artinya pecah, dan tempatnya di
bawah. Kalau NU itu pecah, tidak bersatu, baik
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secara politik maupun yang lain, maka NU sela-
manya akan di bawah. Jangan kan menjadi
kelompok besar, untuk bertahan hidup saja akan
sulit. Dengan demikian, keadaan kasroh, bukan
pilihan yang membawa manfaat.

Fat-hah artinya terbuka. NU membuka diri
untuk bekerjasama dengan semua partai politik,
berharap bisa berkembang di mana-mana dan
dapat sumbangan dari mana-mana. Tapi fat-
hah adalah manshub, bagiannya selalu ditentu-
kan orang lain. Tidak pernah besar, karena selalu
tergantung kepada kelompok lain. Fat-hah,
dengan demikian, bukan pilihan yang aslah.

Menyalurkan aspirasi politik ke partai lain di
luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan
menjadi anak kost atau numpang hidup di
rumah orang. Sebanyak apapun jumlah anak
kost, tidak akan pernah bisa menguasai atau
memiliki rumah kost. Sebaik apapun anak kost,
jika sewaktu-waktu tuan rumah tidak
membutuhkan, mereka pasti akan diusir dari
rumah kost tersebut.

Dhommah artinya berkumpul atau bersatu.
NU berkumpul atau disatukan dalam satu
wadah politik yang secara historis, kultural-
ideologis (aqidah-amaliah) dan aspiratif benar-
benar membawa semangat Ahlus Sunnah wal
Jamaah, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. NU
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berada di rumah sendiri, jika besar maka rumah
itu akan dikelola sendiri dan menjadi tempat
berteduh berbagai kelompok lain. Ahlus Sunnah
wal Jamaah pun akan aman karena dijaga
sendiri, tidak dititipkan kepada orang lain.
Berpolitik jalan dhommah, yaitu NU bersatu
dan disatukan dalam wadah PKB, merupakan
pilihan yang paling aslah dan bermanfaat bagi
NU dan warganya.

Dhommah adalah tanda asli untuk i’rab
rafa’. Rafa’ artinya naik, mulia atau jaya. Jika
dhommah, bersatu dalam satu wadah politik
yaitu PKB, pasti NU akan jaya, kuat dan besar.
Jika terbuka (fat-hah), NU akan berjalan di
tempat. Jika kasroh (pecah) NU akan terus
mundur. Jika sukun, maka NU akan mati.
Dengan demikian, pilihan untuk bersatu di PKB
bagi seluruh warga NU adalah suatu keharusan
dan kemaslahatan dari sudut pandang filosofi
ilmu nahwu, kecuali bagi mereka yang tidak
memahami ilmu ini.

Sebaik-baiknya rumah orang, semegah-
megahnya rumah orang, sebesar-besarnya
rumah orang, itu adalah rumah orang, yang kita
tidak mungkin nyaman tinggal di rumah itu.
Meski kecil dan sederhana, jika itu rumah
sendiri, apalagi jika rumah itu sering diisi dengan
zikir, tahlil dan mujahadah, maka itu jauh lebih
nyaman dan barokah bagi penghuninya.
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