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1 =  APA ITU ISLAM? 

 
- Dari kata SALAM (salom, Ibrani), berati DAMAI. 
- ISLAM bentuk transitif berarti MENGHADIRKAN keDAMAIan, baik dalam 

kehidupan DIRI SENDIRI maupun dan terutama kehidupan SESAMA.  
- Maka SIAPA MUSLIM ITU ? 

 

  ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمنَهُ النَّاُس َعلَى ِدَمائِِهْم َوأَْمَواِلِهْم  اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاسُ 
“Seorang muslim adalah orang yang mampu menjamin kedamaian (salam) 
kepada manusia lain, baik dengan mulut maupun tangannya; Mukkmin 
adalah orang yang mampu menjamin rasa aman kepada orang lain, baik 
darah maupun hartanya” (Nasa’ie & Ahmad)  

 
2 = NEGRA ISLAM atau NEGARA KEADILAN? 
     - Istilah  Negara Islam (Dawlah Islamiyah / Khilafat Islamiyah) sendiri tidak 

ada dalam dokumen/nash QURAN  maupun HADIST. 
- Sejalan dengan pengertian dasar ISLAM di atas, maka NEGARA yang 

diidealkan oleh Islam bukanlah NEGARA yang secara resmi disebut atau 
berlabel ISLAM, melainkan Negara yang BERKEDAILAN: 

 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإَِذا َحَكْمتُْم َبْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا    بِاْلعَْدلِ إِنَّ َّللاَّ
“Sungguh Allah menyuruh kalian untuk memenuhi amanat kepada yang 
berhak, dan jika kalian memerintah/ menetapkan hokum diantara manusia, 
haruslah dengan keadilan” (Annisa [4] 58) 
 

ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِى ِظل ِِه ، َيْوَم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُّهُ  َوَرُجٌل تََصدََّق  ... إَِماٌم َعاِدلٌ  َسْبعَةٌ يُِظلُُّهُم َّللاَّ
 «عَْت َيِمينُهُ بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها ، َحتَّى الَ تَْعلََم ِشَمالُهُ َما َصنَ 

“Ada tujuh orang yang bakal mendapatkan perlindungan Allah di hari 
Kiyamat pada hari tanpa perlindungan selain dari pada-Nya; pertama 
pemimpin yang adil…. Ketuju yang mensedekahkan hartanya tanpa 
mememerkannya” (Al-Bukhari) 

    
  مؤمنة  وان كانت الدولة العادلة ولو كانت كافرة وال ينصر الدولة الظالمة  ينصرهللا 

“Allah menolong negara berkeadilan meskipun kafir (secular), dan tidak menolong 
negara yang lalim meskipun mukmin” (Ibn Taimiyah). 



 
  ودينه.... هللا رعش فثم كان طريق بأي وجهه وأسفر العدل أمارات ظهرت فإذا
  يقال فال له.... مخالفة وليست الدين من فهي والقسط العدل بها استخرج طريق فأي
  به جاء لما موافقة هي بل الشرع به نطق لما مخالفة العادلة السياسة إن

 
“Jika tanda-tanda keadilan telah menampakkan diri dengan jalan mana 
pun, mana disana syariat Allah dan agama-Nya berlaku. Dengan jalan mana 
saja keadilan dapat ditegakkan, maka di sana ada kesesuaian dengan 
agama,bukan berseberangan; Tidak dapat dikatakan politik yang 
berkeadilan bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengannya; 
sejalan dengannya (Ibn Al-Qayyim Al-Jauziy).  
 

3 = NKRI dg PANCASILANYA,   
 BUKAN NEGARA ISLAM, TAPI NEGARA ISLAMI 
 
 -  Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid) ,sebagai landasan Spiritualnya; 

   -  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Karamatul Insan), sbg Landasan 
Moralnya; 

 -  Persatuan (Ukhuwah) Indonesia, sbg acuan sosialnya 
 -  Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan (Syura), sbg Acuan Politiknya 
 -  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indoensia (al-Adalah), sbg tujuan dan 

muarnya. 
   

4 =  SEBERAPA PENTING KEUTUHAN NKRI dari SABANG - MERAUKE? 
 
  -  Dunia yang damai, hanya mungkin jika ada keseimbangan antara 4 

kekuatan Peradaban dunia: Kristianisme (Eropa & Amerika), Budhisme 
(China), Hindusme (India), Islamisme (Indonesia?!) 

  -  NKRI dari Sabang Sampai Merauke, merupakan harga mati, demi 
kelayakan Indonesia sebagai Pemimpin dunia Islam yang disegani. 

 
5 =  KONTRIBUSI NU UNTUK KEUTUHAN NKRI: 

 
  -  Persetujuan NU melalui Rois Akbar KH. Hasyim Asy’arie, terhadap 

dihilangkannya 7 kata dalam Pembukaan UUD 1945/ Piagam Jakarta. 
  -  Resolusi JIHAD Munas Alim Ulama NU tgl 22 Oktober 1945 demi    

mempertahankan Keutuhan NKRI Pancasila dari Penjajah Belanda yang 
datang kembali numpang Sekutu.  

  -  Partisipasi Penumpasan Kudeta Komunisme tahun 1965 
    -  Penegasan Munas PBNU tahun 1984, ahwa NKRI dengan PANCASILA-nya 

sebagai final.    
 

 

 



 
 

 6 =  APA AGENDA KE DEPAN? 
- Tanggungjawab NU: sebagai kekuatan keagamaan-keulamaan dominan 

di Indonesia, di satu pihak harus lebih aktif  mempromosikan 
pemahaman dan akhlak keagamaan yang penuh kelembutan dan 
penghormatan, sekaligus menjauhi keberagamaan yang penuh kekerasan 
dan penistaan kepada sesama: 

 
َم َصاِلَح اْلَْخالَق=   )احمد( إِنََّما بُِعثُْت ْلُتَم ِ
إِنَّ اْلُمْفِلَس  :قَالُوا اْلُمْفِلُس فِينَا َمْن الَ ِدْرَهَم لَهُ َوالَ َمتَاَع. فَقَالَ  ؟أَتَْدُروَن َما اْلُمْفِلُس = 

تِى يَأْتِى َيْوَم اْلِقيَاَمِة بَِصالَةٍ َوِصيَاٍم َوَزَكاةٍ َويَأْ  َل ِتى قَْد َشتََم َهَذا َوقََذَف َهَذا َوأَكَ ِمْن أُمَّ
َماَل َهَذا َوَسفََك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا فَيُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه فَإِْن 

 ثُمَّ ُطِرَح فِى فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعَلْيِه أُِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطِرَحْت َعلَْيهِ 
 ِ  النَّار

 
- Tanggungjawab Pemerintah: Sebagai penanggungjawab politik dan 
sosial, Pemerintah harus lebih bekerja keras untuk mempercepat 
terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat terutama 
yang lemah, apa pun agama dan keyakinannya (HR. Muslim). 

 
ِ فِي اْْلَْرِض يَأِْوي إلَْيِه ُكلُّ َمْظلُومٍ =   السُّْلَطاُن ِظلُّ َّللاَّ

”Penguasa adalah payung Allah di muka bumi, kepadanya orang-orang 
yang teraniaya mendapatkan perlindungan”  ( HR. Baihaqie). 

  

 ها حقه من شديدها غير متعتعال قدس هللا أمة ال يأخذ ضعيف= 
Allah tidak merahmati suatu bangsa dimana si lemah tidak bisa 
mendapatkan hak-haknya dari  yang kuat tanpa harus dengan susah 
payah ( HR. Al- Baihaqie). 
 

 نَّ ْدَرؤوا الحدوَد ما اْستَطعتُْم ، فإن كان له مخَرٌج فخل واَ سبيلَهَ ، فإا  =
 اإلماَم إْن يُْخطىُء في العفِو َخيٌر من أن يُْخطىَء في العقوبة

”Hindarilah menghukum orang, semampu mungkin selagi ada jalan; 
karena kesalahan pemimpin dalam mengampuni lebih baik daripada 
salah memberi sangsi (HR. Tirmidzi)   

 

 

 

 

 



Tulisan ini pernah disampaikan pada acara Kajian TITIK-TEMU dengan 
tema “Etika Sosial dan Misi Sosial Agama”, Kamis, 25 Juli 2013 
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* Rois Syuriah PBNU, Penulis buku “SYARAH UUD 1945 Pesperktif Islam”; 
buku “PAJAK ITU ZAKAT, Uang Allah untuk Rakyat”.  
 
 


