
Menyimak berita-berita terkini yang menyangkut ISIS, maka tugas uta-
ma kita adalah berjuang sungguh-sungguh agar fenomena serupa ISIS ini 
tidak terjadi di Indonesia. Jika sampai ada golongan serupa ISIS yang eksis 
di Indonesia, niscaya dampaknya lebih berbahaya dibandingkan dengan apa 
yang sudah terjadi di luar Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia berbentuk 
negara kepulauan. Sehingga apabila terjadi konflik, maka sangat sulit sekali 
untuk meredamnya. Yang lebih parah lagi, tanda-tanda perpecahan sudah 
ada di Indonesia, bahkan kantong-kantong yang menyediakan perpecahan 
itupun juga sudah sangat siap.

Mengatasi masalah di atas bukanlah perkara gampang, apalagi di era 
reformasi ini, di mana HAM dijadikan tempat berlindung, pikiran tidak bisa dibatasi dan semua baru 
disebut aksi kriminal jika benar-benar sudah dilakukan. Fakta inilah yang menyebabkan embrio-          
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Indonesia memiliki dua organisasi keag-
amaan muslim terbesar yang sama-sama tua, 
yaitu Muhammadiyah (lahir tahun 1912, usia 
103 tahun) dan Nahdlatul Ulama (lahir tahun 
1926, usia 89 tahun). Keduanya lahir sebelum 
kemerdekan, sehingga sudah memberi kontri-
busi nyata bagi kemerdekaan maupun pasca ke-
merdekaan Nusantara ini. 

Kiprah kedua ormas tersebut ditandai oleh 
Muktamar NU ke-33 yang akan berlangsung 
pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang, 
sementara muktamar Muhammadiyah ke-47 
berlangsung pada tanggal 3-7 Agustus 2015 di 
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bangsa ini tentu menyambut antusias muktam-
ar akbar kedua ormas besar ini. Apalagi mereka 
yang menyadari betapa besar sumbangsih kedua 
ormas ini dalam perjalanan sejarah Republik In-
donesia yang berdasarkan Pancasila. 

Muktamar keduanya mengusung tema 
yang nyaris sama. Tema Muktamar NU adalah 
“Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban 
Indonesia dan Dunia”, sedangkan tema muktam-
ar Muhammadiyah adalah “Gerakan Pencerah-
an Menuju Indonesia Berkemajuan”. Tema-tema 
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ini menggambarkan aktualisasi kepedulian yang 
mengatasi dan melintasi golongan, suku, etnis, 
dan agama. Bahkan wujud dari rasa kepedulian 
pada level kebangsaan dan kemanusiaan secara 
universal.

Tema tersebut dilatarbelakangi oleh kepri-
hatinan umat muslim, terutama kaum nahdli-
yyin dan muhammadiyah, terhadap isu-isu ke- 
Islaman masa kini yang dinamis. Secara spesifik, 
isu yang dimaksud adalah konflik-konflik yang 
marak terjadi, baik skala lokal, nasional, regional 
maupun global. Islam dituding sebagai motor 
di balik berbagai konflik yang penuh kekerasan 
bertopeng agama yang saat ini semakin tidak 
terkontrol. Ini adalah ironi, jika melihat idealitas 
Islam yang seharusnya menjadi terdepan dalam 
mengemban misi kedamaian. Islam Rahmatan lil 
‘Alamin tidak lagi menjadi prinsip hidup, namun 
hanya menjadi jargon yang lambat laun semakin 
pudar, tertutupi oleh perilaku umat muslim. Al-Is-
lam mahjubun bi al-Muslimin, [keindahan] Islam 
telah tertutupi oleh [perilaku] umat muslim, de-
mikian komentar Muhammad Abduh.

Akhir-akhir ini, Transnasionalisme politik 
yang berbaur dengan agama menjadi salah satu 
fenomena yang potensial semakin meningkat 
dimasa depan. Hal tersebut semakin populer 
dengan adanya media massa, baik media cetak 
maupun elektronik, yang membantu penyeba-
ran tranformasi gagasan dan praksis transnasi-
onalisme keseluruh dunia secara cepat. Gagasan 
dan praksis transnasionalisme politik-agama ini 
tidak hanya mengacaukan kehidupan agama dan 
mengubah lanskap sosio-religius, tetapi sekaligus 
mengancam eksistensi Negeri Nusantara ini.

Bukti kongkretnya adalah lahirnya kelom-
pok-kelompok radikal, semisal ISIS (Islamic State 
of Iraq and Sham), yang dengan cepat menyebar 
keseluruh dunia dan dianggap sebagai isu global. 
Padahal gagasan dan praksis ISIS sangat kental 
nuansa politisnya, khususnya gagasan mendiri-
kan apa yang mereka sebut sebagai khilafah atau 
disamarkan dengan daulah Islamiyah. Meman-

faatkan sektarianisme Sunni-Syiah, ISIS melaku-
kan kekerasan dan brutalisme dengan mem-
bunuh siapa saja yang mereka temui dan tidak 
sepandangan dengan mereka. Oleh karenanya, 
transnasionalisme ISIS tidak hanya berbahaya 
dalam hal pandangan keagamaannya, namun 
juga dalam praksisnya yang penuh kekerasan dan 
brutalisme yang menyimpang jauh dari ajaran Is-
lam yang menekankan kedamaian bagi seluruh 
alam.

Berkaca pada latar belakang di atas, maka 
tema dalam muktamar ke-33 NU kali ini sangat 
relevan. Dengan keberadaan kelompok-kelom-
pok radikal seperti ISIS, maka rusaklah wajah 
Islam yang sesungguhnya. Tentu saja aksi-aksi 
mereka telah merobek-robek jatidiri Islam yang 
selalu mempromosikan “salam” (kedamaian).

Dikutip dari website resmi NU, www.nu.or.
id, dalam wawancara resmi dengan media, ket-
ua umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj mengatakan, 
bahwa Islam bukan hanya akidah dan syariah se-
mata, tetapi ilmu pengetahuan dan peradaban. 
“NU sejak didirikan, sekarang, dan seterusnya 
akan mendukung peradaban”. Dengan kematan-
gan dalam ber-Islam yang moderat dan toleran, 
serta pandangan kenegaraannya yang nasionalis 
dan dan patriotis, keduanya menjadi jangkar uta-
ma bangsa yang majemuk ini. Para ulama boleh 
datang dan pergi silih berganti tetapi mereka se-
lalu merupakan tokoh-tokoh bangsa yang meng-
utamakan Negara di atas golongan. Sungguh tak 
terbayangkan, bagaimana wajah Islam di bumi 
nusantara ini, jika tidak memiliki ormas keag-
amaan terbesar di seluruh dunia ini. Meski Indo-
nesia masih menjadi Negara dengan penduduk 
mayoritas muslim, besar kemungkinan Negeri 
ini secara ideologi dan politik akan berkembang 
menjadi seperti yang marak terjadi di beberapa 
Negara Timur Tengah, yang kaotik dan konfliktu-
al.

Walhasil, siapapun yang kelak terpilih pada 
Muktamar NU ke-33 ini, baik yang menjabat 
sebagai ketua umum PBNU maupun Rais ‘Am, 
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embrio gerakan serupa ISIS tumbuh dan berkem-
bang dengan mudah.

Jika ditelusuri, gerakan-gerakan semodel 
ISIS bermula dari manhaj takfiriyah, yaitu gaya 
berpikir yang selalu mengkafirkan siapapun 
yang berada di luar keyakinan mereka, kendati 
sama-sama muslim. Inilah titik perbedaan yang 
sangat jelas antara Walisongo dengan “wali jeng-
got” itu. Misalnya, jika Walisongo meng-Islamkan 
orang kafir, sehingga penduduk Indonesia yang 
pada mulanya didominasi warga non-muslim, 
akhirnya berubah menjadi 90% muslim. Sebali-
knya, “wali jenggot” mengkafirkan orang yang 
sudah muslim. Sehingga bisa jadi, di Indonesia ini 
dianggap 10% saja yang muslim, yakni anggota 
kelompok mereka sendiri.

Selanjutnya gagasan takfiriyah ini berubah 
menjadi takfiriyah hukmi, yaitu melabelkan hu-
kum kafir kepada siapapun yang dinilai meny-
impang dari ideologi mereka. Akhirnya, mereka 
sering sekali menyematkan status kafir kepada 
sesama muslim sekalipun.

Apabila tidak segera ditanggulangi, maka 
fenomena ini bisa menimbulkan konflik sosial 
yang luar biasa besar antara agama dengan 

besar harapan agar para ulama selalu menja-
ga tiga fungsi yang menjadi amanah dasar NU, 
yaitu pendidikan, sosial kemasyarakatan dan 
dakwah. Sesuai dengan lambang NU, yakni bola 
dunia yang diikat tali dan terdapat sembilan bin-
tang, maka tanggung jawab para ulama adalah 
mengemban misi dan perjuangan NU untuk 
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negara. Konflik agama dan negara ini umumnya 
dipicu oleh kondisi dimana seseorang tidak bisa 
membedakan mana yang termasuk urusan neg-
ara, dan mana yang termasuk urusan agama. 
Seharusnya, hubungan antara agama dengan 
negara adalah nilai-nilai agama masuk ke nilai-
nilai negara, sehingga negara melindungi agama. 
Bukan sebaliknya, agama dibenturkan pada neg-
ara, sehingga negara menindas agama. Akhirnya, 
negara menuduh orang-orang yang beragama 
sebagai pemberontak negara, seperti yang terja-
di sekarang ini. 

Jika kondisi seperti di atas dibiarkan terus 
berlangsung, sudah pasti akan membahayakan 
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indone-
sia. Tampaknya selama ini penanganan konflik 
agama dengan negara dalam bentuk penanga-
nan aksi terorisme hanya berupa penanganan 
pada hilirnya, bukan pada hulunya. Padahal ba-
gian hulu tidak bisa ditangani oleh polisi saja. 
Itulah mengapa saya usul agar POLRI, TNI, MUI, 
BNN, DENSUS, Mendagri, Deplu, duduk bersa-
ma untuk merumuskan gerakan anti terorisme 
agar bisa menjadi ketahanan nasional. Upaya ini 
dilakukan demi menyelamatkan Indonesia dan 
Islam. ( bimo )

 

merekatkan umat muslim secara global melalui 
peranan para ulama yang mewakili simbol 
sembilan bintang tersebut. Semoga kita segera 
menyaksikan kiprah nyata dari para ulama yang 
didekasikan untuk bumi pertiwi ini. Semoga..!!! 
Aamiin.

Mutiara Hikam

“Barang siapa yang cemerlang pada permulaan, akan cemerlang pula pada            
kesudahanya” - Ibn ‘Athaillah 


