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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Penelitian mengenai makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan 

Nahdlatul Ulama, penting dan menarik dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai macam alasan. Pertama, Toleransi merupakan unsur penting dalam 

menjaga keutuhan suatu bangsa dan negara. Menurut KH. Salahudin Wahid (dalam 

Fathurrohman, 2012, hal. 38) “Toleransi adalah konsep untuk menggambarkan 

sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok 

masyarakat yang berbeda secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. 

Karena itu toleransi merupakan konsep mulia yang sepenuhnya menjadi bagian dari 

ajaran agama-agama, termasuk Islam”. 

Di Indonesia terdapat beragam etnis, bahasa, budaya, politik maupun 

agama. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap 

realita yang ada, mungkin negara Indonesia tak akan pernah ada dan bertahan 

hingga saat ini. Indonesia merupakan role model toleransi dalam bernegara, hal ini 

dibuktikan dengan Indonesia pernah menjadi tuan rumah United Nations Alliance 

of Civilizations (UNAOC) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali sekitar bulan 

Agustus tahun 2014 silam. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah dapat 

dimaknai sebagai bentuk pencapaian dan apresiasi oleh internasional bahwa 

Indonesia dapat menjadi role model bagaimana sebuah negara yang harmonis antar 

keberagaman suku, agama, ras dan budaya (Baderi, 2017). 

Kedua, nilai-nilai toleransi yang dahulu ditumbuhkan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seakan mulai terkikis, banyaknya 

oraganisasi masyarakat yang menyuarakan sikap intoleran, hingga public figure 

yang secara terbukti dalam peradilan bersalah, karena dianggap telah menista suatu 

agama. Akibtanya mulai bermunculan isu-isu bernada sara yang mencuat 

kepermukaan dan membuat gaduh bangsa yang pada awalnya tentram di bawah 

naungan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kasus dewasa ini yang mencuat kepermukaan 

dan bahkan menjadi buah bibir di masyarakat adalah hadirnya SARACEN, dimana 

saracen ini bertugas menyebarkan informasi palsu (hoax) dan menyebarkan 
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kebencian. Parahnya organisasi ini sudah menjadi alat bisnis dengan konsumennya 

adalah para politikus guna mengalahkan lawan politiknya melalui informasi palsu 

yang disebarkan oleh oraganisasi ini. 

Ketiga, toleransi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan suatu 

negara. Namun, data menyebutkan dari tahun 2007 sampai dengan 2012, 

pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama cenderung meningkat, dilihat dari 

data pengaduan ke Komnas HAM dan laporan hasil monitoring lembaga-lembaga 

masyarakat sipil seperti Setara Institute, The World Institute, dan Moderate Muslim 

Society (Asshiddiqie, 2014). Seperti dilansir oleh Komnas HAM (2014) 

Pelanggaran-Pelangaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada tahun 2013, 

jumlah pengaduan berjumlah 39 berkas, meningkat pada tahun 2014 menjadi 64 

berkas.  

Sementara itu, Nisa (dalam Wahidinstitut.org, 2012) mengungkapkan fakta 

bahwa sepanjang tahun 2012, 40 kasus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. 

Menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran, disusul oleh Nangroe 

Aceh Darussalam (20 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), dan jawa timur (15 kasus). 

Terlebih dengan adanya aksi pembubaran kegiatan Kebaktian Pembangunan 

Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung yang dilakukan oleh ormas Pembela Ahlus 

Sunnah (PAS) dan ormas Dewan  Dakwah Indonesia (Ramdhani, 2016). Laporan 

SETARA Institute (2010) menunjukan bahwa sebagian besar pelanggaran 

intoleransi terjadi di Jawa Barat, Jakarta, dan di pinggiran kota Jakarta seperti 

Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Di wilayah-wilayah ini pula, organisasi 

Islam radikal bersemai dan tumbuh serta menjadikan wilayah-wilayah ini sebagai 

wilayah dakwah utama mereka. 

Studi yang dilakukan Centre of Strategic and International Studies (CSIS) 

pada tahun 2012 (dalam Hermawati, Paskarina, & Runiawati, 2016, hal. 106) 

menyatakan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam 

survei CSIS, sebanyak 59,5 persen responden tidak berkeberatan bertetangga 

dengan orang beragama lain. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya. 

Penelitian ini dilakukan pada Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 

responden. Saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di 
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lingkungannya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan lebih baik hal itu 

tidak dilakukan. Hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan. 

Keempat, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan di 

bidang agama yang dikenal dengan nilai toleransinya yang tinggi, menurut Abdul 

Muchith Muzadi (dalam Rofi’i, 2014, hal. 398) ada beberapa prinsip dasar dalam 

NU, diantaranya adalah tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan 

pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi 

perasaan saling terganggu, saling memusuhi, saling menonjolkan ego masing-

masing dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang Islami (ukhuwwah 

Islamiyyah). 

Kelima, nilai-nilai toleransi yang tertanam dalam tubuh Nahdlatul Ulama 

seakan membuat organisasi ini diberikan predikat sebagai organisasi masyarakat 

yang liberal, penganut syi’ah dan sebutan-sebutan negatif lainnya yang ditujukan 

kepada Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan sikap yang diambil oleh pimpinan 

NU dan kyai-kyai di tubuh NU yang cenderung berbeda dengan pemikiran 

golongan Islam yang lain yang cenderung radikal dan intoleran. 

Keenam, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat keagamaan 

terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) 

jumlah pengikut NU atau biasa disebut Nahdliyin berjumlah 86,4 juta orang. 

Dengan jumlah pengikut yang sebesar itu, maka tidak heran jika NU memiliki peran 

yang besar pula di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

(Wahyuni, 2017). Selain itu, dilansir dari (Alawi, 2017) Nahdlatul Ulama (NU) 

merupakan organisasi massa Islam yang paling dikenal di Indonesia. Berdasarkan 
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Grafik 1.1 Hasil Survey CSIS 
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penelitian Alvara Research Center, sekitar 97 persen penduduk Indonesia tahu 

organisasi yang kini berusia 91 tahun tersebut. Hal itu dikemukakan CEO Alvara 

Research Center Hasanuddin Ali di gedung PBNU, Jakarta pada Senin (30/1). 

Sebanyak (94.3%) penduduk Indonesia juga mengenal ormas Muhammadiyah pada 

posisi kedua. Sementara di posisi ketiga (68.8 %) mengenal Front Pembela Islam 

(FPI). Menurut Hasan, penelitian itu dilakukan di 34 provinsi di Indonesia pada 

awal November 2016. Penelitian tersebut dilakukan kepada 1600 orang di provinsi 

tersebut. Selain menjadi organisasi masyarakat kegamaan yang paling dikenal di 

masyarakat, NU merupakan organisasi masyarakat yang paling banyak di ikuti, hal 

ini tercermin dalam survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center, dimana 

umat Islam Indonesia mayoritas melakukan tahlilan (83.4%), merayakan maulid 

Nabi (90%), melakukan qunut saat sibuh (71.7%), ziarah kemakam ulama (48.8%), 

dan melakukan shalat tarawih 11 rakaat (54.1%), serta penentuan awal hari besar 

mengikuti rukyatul hilal (62.8%). “Amaliyah tersebut merupakan amalan 

Nahdliyin,” ungkapnya saat membeberkan hasil penelitiannya yang disaksikan 

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PBNU H Masduki 

Baidlowi dan Imam Pituduh, serta sejumlah watawan. 

Menurut Wahyuni (2017): 

“...NU adalah ormas Islam yang memiliki pengikut terbesar di Nusantara 

ini.  Pengikutnya kebanyakan berbasis masyarakat tradisional yang direpre-

sentasikan oleh masyarakat pesantren. Dengan adanya hubungan hierakis 

antara kyai, santri, dan masyarakat pada umumnya, NU menjelma menjadi 

wadah untuk menyebarkan ajaranIslam secara damai dan merata.” 

(https://duta.co/nu-dan-toleransi-masyarakat/) 

Ketujuh, dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat disebutkan bahwa 

organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang 

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selain daripada itu, ormas juga 

dipandang memiliki kedudukan sebagai pembentuk karakter bangsa dalam 

melaksanakan kehidupannya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah misalnya, dari 

https://duta.co/nu-dan-toleransi-masyarakat/
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hasil survei menandaskan bahwa keduanya dipandang sebagai aset bangsa. Tingkat 

kepuasan publik terhadap peran NU dan Muhammadiyah dalam membentuk nilai 

kebangsaan, membangun karakter anak negeri, menumbuhkan demokrasi, dan 

memelihara toleransi relatif tinggi (Wahyu, 2015). 

Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwasannya NU merupakan 

oraganisasi dengan catatan 41,5% dalam mewujudkan iklim toleransi beragama di 

Indonesia. Namun, perjuangan ormas yang ada seakan ternodai oleh ormas-ormas 

yang mengutarakan kebencian, intoleran, bahkan ormas yang ingin mengganti 

sistem Ideologi yang ada di Indonesia. Dilansir dari kompas.com “Pemerintah 

tengah mengkaji pembubaran organisasi kemasyarakat (ormas) lain setelah 

mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa 

waktu lalu”. Selain daripada itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

mengungkapkan pihaknya juga akan membubarkan ormas serupa (read:Radikal) 

yang ada di Indonesia, ada beberapa ormas kecil-kecil. Tidak bersekala nasional.  

Ini sudah dua tahunan lebih (diamati). “Daerahnya ya jangan dulu disebutkan, tidak 

Gambar 1.1 Peran NU dalam Toleransi 

Sumber : Litbang Kompas, 2015 

http://indeks.kompas.com/tag/Ormas
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bisa kami buka sebelum adanya data yang akurat. HTI saja dicermati dalam kurun 

waktu 10 tahun”, imbuhnya (Nadlir, 2017)  

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 ini tentunya tidak tanpa alasan, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan 

bahwasannya di Indonesia saat ini tercatat ada 344.039 organisasi masyarakat yang 

telah beraktifitas dalam segala bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun 

daerah. Ia menilai, banyaknya ormas tersebut mengakibatkan pergerakan ormas 

ttidak terkendali bahkan ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Ia juga menilai Undang-

Undang Keormasan yang berlaku saat ini sudah tidak bisa mencegah beredarnya 

aliran-aliran radikal dan intoleran (Fakhri, 2017) 

Berdasarkan fakta dan data diatas inilah, penulis memiliki keinginan untuk 

meneliti salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang terangkum dalam 

judul penelitian “Makna Toleransi Dalam Bingkai Politik Kebangsaan 

Nahdlatul Ulama (Studi Deskriptif dalam Perspektif Pendidikan Politik di 

Jawa Barat)”. Karena toleransi merupakan unsur terpenting dalam 

penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan 

berdemokrasi di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana makna 

toleransi yang dipedomani Nahdlatul Ulama dalam bingkai politik kebangsaannya. 

Mengingat begitu luas dan kompleksnya rumusan masalah tersebut, maka 

secara khusus dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Apa saja yang menjadi sumber rujukan Nahdlatul Ulama dalam merealisasikan 

makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan? 

2. Bagaimana cara PWNU Provinsi Jawa Barat merealisasikan makna toleransi 

yang dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 

3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi Nahdlatul Ulama dalam 

merealisasikan makna toleransi yang dipedomani dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara? 
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4. Bagaimana sikap Nahdlatul Ulama terhadap adagium “pemimpin non-muslim 

yang kompeten lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak kompeten” 

dalam konteks politik kebangsaan? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui makna toleransi dalam politik kebangsaan Nahdlatul Ulama.  

Adapun tujuan khususnya adalah untuk: 

1. Mengetahui Apa saja yang menjadi sumber rujukan Nahdlatul Ulama dalam 

merealisasikan makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan. 

2. Megetahui cara PWNU Provinsi Jawa Barat dalam meralisasikan makna 

toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi Nahdlatul Ulama dalam 

merealisasikan makna toleransi yang dipedomani dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

4. Mengetahui sikap Nahdlatul Ulama terhadap adagium “pemimpin non-muslim 

yang kompeten lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak kompeten” 

dalam konteks politik kebangsaan 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk 

memperluas pengetahuan khususnya mengenai makna toleransi dalam bingkai 

politik kebangsaaan Nahdlatul Ulama. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

a. Mahasiswa 

Memberikan informasi dan pemahaman tekait konsep toleransi, serta 

toleransi yang diusung oleh Nahdlatul Ulama 

b. Masyarakat 
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Sebagai informasi dan pemahaman akan pentingnya sikap toleransi, 

khususnya masyarakat yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. 

c. Universitas / perguruan tinggi 

Memberikan masukan dalam pengembangan penelitian di bidang politik 

khusunya mengenai organisasi kemasayarakat Nahdlatul Ulama dalam bingkai 

politik kebangsaannya.  

 

d. Pemerintah  

Sebagai informasi dan data mengenai salah satu peran ormas yang ada di 

Indonesia juga sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang 

sedang atau akan diambil. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari 

setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab. 

Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian, yaitu latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang 

defenisi toleransi, klasifikasi toleransi, batasan toleransi, sejarah lahirnya Nahdlatul 

Ulama, tujuan di dirikannya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama dan kebangsaan, 

bentuk dan sistem organisasi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama dan politik, 

Tinjauan politik kebangsaan. 

Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen 

lainnya, seperti desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V merupakan simpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti berusaha 

mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan diteliti dalam 

penelitian ini terkait skripsi ini, serta memberikan implikasi pada pembaca terhadap 
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permasalahan yang diteliti terkait toleransi dalam bingkai politik kebangsaan NU, 

dan kemudian memberikan rekomendasi sebagai salah satu upaya pencapaian 

dalam penelitian yang dilakukan. Ketiga hal tersebut merupakan bagian penutup 

dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam 

skripsi ini 


