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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu dampak terbesar penetrasi Barat ke dunia Islam adalah menyangkut 

konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sitem politik barat tentu saja asing 

dan karena itu bersifat a-historis bagi masyarakat muslim pada umumnya. Sebab itu 

telah terjadi perdebatan hebat dikalangan pemikir dan penguasa Muslim tentang 

konsep- konsep Barat semacam nation states (Negara kebangsaan), nasionalisme, 

sovereignity (kedaulatan) dan semacamnya (Azra, 1996, hlm.10). 

Perdebatan mengenai nation state ini bisa dilihat dari pendapat Asyakaunie 

(2011, hlm. 16) yang mengatakan bahwa dalam merumuskan pemikiran politiknya 

mengenai model pemerintahan ideal untuk Indonesia kalangan Islam mempunyai 

beberapa model pemerintahan. Pertama, Negara Demokrasi Islam. Kedua, Negara 

Demokrasi Agama dan Ketiga, Negara Demokrasi Liberal.  

Pertama, Negara Demokrasi Islam adalah model yang bertujuan menjadikan 

Islam sebagai dasar Negara dan mendorong kaum muslim untuk mengambil peran 

utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pendukung model 1 adalah 

Mohammad Natsir yang mengatakan “Negara berdasarkan Islam bukanlah teokrasi, 

ia adalah Negara Demokrasi, Ia bukan juga negara sekuler pemerintahan tanpa tuhan” 

(Assyaukanie, 2011, hlm. 17). Bagi para pendukung model 1 ini Islam dianggap 

sebagai ajaran yang sempurna sehingga tidak bisa orang memilih sistem lain selain 

Islam. 

 Kedua, Model Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan 

pentingnya kehidupan pluralis di Indonesia dan bertujuan menjadikan negara sebagai 

pengawal agama. Soeharto memainkan peranan penting dalam munculnya model ini. 

Kebijakannya yang ketat untuk menyingkirkan segala ideologi politik sambil 

menganut Pancasila yang plural sebagai satu-satunya ideologi negara mendorong 

kaum muslim untuk menghadapi situasi baru ini. Pendukung model 2 berusaha 

menyediakan pembenaran teologis untuk Negara Pancasila (Assyaukanie, 2011, hlm. 

21).  



2 
 

Anggi Muhammad Adha,2019 
KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI DASAR NEGARA 1945-1984 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Ketiga, Model Negara Demokrasi Liberal yaitu model yang bertujuan 

membebaskan agama dari dominasi negara dan mengusung sekularisasi sebagai 

fondasi negara. Pendukung model 3 berargumen bahwa ucapan Nabi antum a’lamu bi 

umuri dunyakum (kalian lebih tahu mengenai urusan dunia) sebagai rujukan yang 

kokoh bagi proyek sekularisasi Islam. Orang-orang pendukung model ini ialah 

Nurcholish dan Abdurrahman Wahid. Dari ketiga model yang dipaparkan oleh 

Assyaukanie ini terlihat bahwa telah terjadi perubahan sikap mengenai negara yang 

ideal. Pada mulanya kalangan muslim Indonesia menginginkan negara yang mereka 

tinggali harus berdasarkan Islam dan menjalankan segala aturaNya. Selanjutnya umat 

kalangan Islam tidak lagi mempersalahkan mengenai dasar Negara asalkan negara 

mengakomodir agama Islam. Terakhir kalangan muslim menolak negara yang di 

dominasi oleh agama (Assyaukanie, 2011, hlm. 23). 

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi masyarakat berbasis 

agama terbesar di Indonesia. Mengutip dari kompas online Hilmi menyebutkan, 

Lembaga Survei Indonesia melalui exit poll pada 2013 merilis data bahwa dari 249 

juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih, sekitar 36 persen atau 91,2 juta 

di antaranya mengaku sebagai warga NU. Hilmi meyakini bahwa jumlah warga NU 

lebih besar dari yang dicatat oleh Lembaga Survei Indonesia. Sebagai salah satu 

organisasi masyarakat terbesar di Indonesia NU terlibat dalam perdebatan model 

pemerintahan ideal bagi kalangan Islam Indonesia. Meskipun tidak melibatkan diri 

secara langsung dalam dunia politik, para pemimpin NU memperhatikan juga bentuk 

negara Indonesia yang akan datang (Feillard, 1999. hlm. 19). Haidar (dalam Soon, 

2007, hlm. 96) mengatakan 

Sikap politik dalam Islam pada dasarnya sangat erat dengan hukum, sebab salah 

satu yang penting dalam hukum Islam mengharuskan adanya lembaga politik 

untuk menjalankan hukum itu. Atas dasar konsep tersebut, maka orientasi NU 

untuk berjuang berlakunya hukum Islam ditanah air tidak bisa dilepaskan dari 

orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu, hukum Islam 

dimungkinkan dapat difungsikan.  

Pada 7 Desember 1944 pemerintah Jepang mendirikan Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Tugas utama BPUPKI adalah 

untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai segi-segi politik, 
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ekonomi, tata pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara 

(Saydam, 2010, hlm. 33). Disidang BPUPKI untuk pertama kalinya secara formal 

masalah dasar negara menjadi perdebatan. Terdapat dua kubu yang berlawanan 

disidang BPUPKI ini . Pertama adalah yang mendukung negara berdasarkan konsep 

kebangsaan dan yang kedua yang mengusulkan konsep Islam (Rahayu, 2008, 95). 

Karena perdebatan tidak menemukan titik temu maka Soekarno membentuk panitia 

kecil yang terdiri dari sembilan untuk menyelesaikan perdebatan antar kedua kubu 

(Boland dalam Feillard, 1999, hlm 32). Wahid Hasyim yang mewakili NU menjadi 

anggota kecil ini. Pada tanggal 22 Juni panitia kecil ini berhasil membuat kesepakatan 

yang disebut piagam Jakarta (Nasution, 1995, hlm. 11). Namun hasil kesepakatan ini 

mendapat protes dari beberapa anggota BPUPKI terutama karena adanya kalimat 

ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya (Rahayu, 

2008, hlm. 106-107). Tetapi pada akhirnya atas imbauan Soekarno bahwa piagam 

Jakarta merupakan kompromi antara kedua belah pihak akhirnya semua anggota 

menerimanya (Feillard, 1999, hlm. 34). 

Pada sore hari tanggal 17 Agustus, setelah proklamasi dibacakan Hatta 

terkejut mendapat informasi dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang bahwa 

pencantuman kata-kata” dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” menyebabkan mereka yang beragama Kristen (Protestan dan Katolik) di 

daerah Kaigun di Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dalam negara baru yang 

dibentuk kalau tujuh kata-kata itu tetap tercantum dalam undang-undang dasar (Noer, 

1990, hlm. 254).  Esok harinya pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) yang pertama Hatta menyampaikan beberapa usulan perubahan 

mengenai Undang-Undang Dasar. Salah satu usulannya adalah menghapus kalimat 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan kalimat Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sidang pun menyetujui usulan ini. Usulan perubahan yang diajukan 

oleh Hatta secara langsung merubah isi piagam Jakarta yang merupakan kompromi 

antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis sekuler. Atas dihapusnya kalimat 

dalam piagam Jakarta ini tidak membuat kalangan Islam bereaksi keras. Sebabnya 

adalah disebutkan bahwa UUD yang disahkan oleh PPKI ini bersifat sementara dan 
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enam bulan setelah MPR terbentuk akan menyusun UUD yang baru (Budiardjo, 

2015, hlm. 195). Tetapi pada kenyataanya UUD baru disusun kembali pada tahun 

1956 bukan enam bulan setelah pembentukan MPR. 

Ketika perumusan Undang-Undang Dasar kembali dibahas disidang 

konstituante gagasan mengenai dasar Negara kembali diperdebatkan. Ada tiga dasar 

negara yang diajukan dalam konstituante yaitu Pancasila, Islam dan Ideologi sosial-

ekonomi (Nasution, 1995, hlm. 49). Perdebatan yang sebenarnya terjadi adalah antara 

kalangan Islam dan Nasionalis karena pendukung ideologi sosial-ekonomi hanya di 

dukung oleh Partai Murba, Buruh dan Acoma yang secara keseluruhan hanya 

memiliki 10 kursi. Sedangkan kalangan nasionalis yang mendukung Pancasila 

memiliki 274 kursi dan kalangan Islam 230 kursi. Masjumi  yang diwakili oleh Natsir 

merupakan partai yang paling lantang dalam menyuarakan dasar Negara Islam 

(Nasution, 1995, hlm.105). Sejak NU keluar dari Masjumi, NU mengembangkan 

sikap politik yang berbeda dengan Masjumi. Meskipun berbeda sikap politik dalam 

soal Islam sebagai dasar semua partai politik Islam bersatu termasuk NU (Nasution, 

1995, hlm. 52). Dalam kampanyenya NU menyatakan diri sebagai penganjur negara 

nasional yang berdasarkan Islam. Sikap NU ini bisa dilihat dari pendapat Achmad 

Zaini yang merupakan perwakilan NU. Zaini mengatakan bahwa 

perjuangan umat Islam selama berpuluh bahkan beratus tahun di Indonesia 

hanya bertujuan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keyakinan dan 

Ideologi Islam. Semua penderitaan dan pengorbanan tidak mempunyai tujuan 

selain mendukung kebenaran dan hak yang tersirat dalam hukum Allah. Ia 

menyitir Surat Al-Baqarah ayat 147 bahwa: “Kebenaran itu adalah dari 

tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. 

Konsekuensinya, hanya negara yang berdasarkan Islam yang dapat diterima 

oleh NU dan partai politik Islam lainnya. Bukan karena fanatisme agama atau 

hanya karena mayoritas rakyat Indonesia menganut Islam, tetapi karena 

tanggung jawab untuk mendukung kebenaran yang tersirat dalam hukum 

Allah Risalah (dalam Nasution, 1995, hlm 118). 

 Bagi NU, Islam berguna bagi Negara sebagai suatu jaminan atas ketertiban dalam 

masyarakat. Kata Kyai Wahab “Misalnya tentang dasar ketuhanan, apa definisinya, 

dan sampai dimana batas-batas pengertiannya menurut hukum. Lain halnya jika 

berdasar Islam, yang ada jaminan hukum untuk dipraktekkan dengan adil dan benar, 

karena ada sanksi yang sangat kuat, yaitu keinsafan diri sendiri terhadap apa yang 
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dinamakan dosa besar manakala tidak dilaksanakan dengan adil dan benar, dosa besar 

yang akan menuntut kita kelak di hadapan tuhan Y.M.E (Feillard, 1999, hlm.55). 

Karena perdebatan yang tidak berkesudahan mengenai dasar negara antara kalangan 

Islam dan Nasionalis maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang 

membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.  Dari persiapan  

kemerdekaan hingga perdebatan di konstituante dapat simpulkan bahwa kebijakan 

politik Islam pada umumnya termasuk NU ialah bagaimana Indonesia yang baru 

merdeka menjadikan Islam sebagai dasar negara yang menurut Assyaukanie 

pemikiran seperti yang dijelaskan di atas merupakan model Negara Demokrasi Islam.  

 Setelah pemerintahan Soekarno diganti dengan pemerintahan Soharto 

kebijakan politik Islam berubah yang mulanya menolak Pancasila menjadi 

mendukung Pancasila. Hal ini terjadi karena peran Soeharto (Assyaukanie, 2011). 

Kebijakannya yang ketat untuk menyingkirkan segala ideologi politik sambil 

menganut Pancasila yang plural sebagai satu-satunya ideologi negara mendorong 

kaum muslim untuk menghadapi situasi baru ini. Selain peranan Soeharto juga terjadi 

karena faktor internal yaitu santri yang masuk gelanggang politik tahun 1970-an 

terdidik dalam lembaga tradisional dan sebagian meneruskan studi di Universitas 

Barat. Pengetahuan mereka mengenai ilmu-ilmu sekuler sering sekali sama baiknya 

dengan pengetahuan mereka tentang agama. Generasi intelektual Islam ini selain 

menerima Pancasila mereka menolak keras sekulerisme. Untuk meyakinkan diri 

mereka bahwa negara Pancasila tidak akan menjadi negara sekular, mereka 

mendukung setiap kebijakan dan rancangan undang-undang yang bertujuan 

menetapkan fungsi agama di ranah publik. Berbagai rancangan hukum yang 

kontroversial seperti RUU Perkawinan, RUU Peradilan Agama, dan RUU Sistem 

Pendidikan Nasional mereka dukung dengan penuh. Pemikiran politik muslim yang 

mendukung Pancasila dan menolak sekulerisme Assyaukanie menyebutnya sebagai 

model Negara Demokrasi Agama. 

 Untuk mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah 

memulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila bagi 

semua warga negara (Ricklefs, 2008, hlm 637). Usaha penyeragaman ideologi pada 
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setiap organisasi dikemukakan kembali oleh Presiden Soeharto pada pidato di depan 

Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 1982 tentang asas tunggal terus 

menggelinding dan mendapat legitimasi lewat ketetapan Sidang Umum MPR 1983. 

Kebijakan itu diperkuat dengan keluarnya UU No 3 tahun 1985 tentang kepartaian 

dan keormasan, yang mengatur bahwa asas selain Pancasila tidak lagi diperbolehkan 

(Humaidi, 2010, hlm 295). Reaksi umat Islam cukup bervariasi dalam menyikapi 

gagasan asas tunggal. Tidak sedikit tokoh Islam yang menyatakan menolak 

penunggalan asas tersebut. Penolakan ini di latar belakangi kekhawatiran Pancasila 

akan menggantikan fungsi agama, yang berarti pula akan menjurus pada terbentuknya 

negara sekuler, yang mana pada gilirannya memarginalisasi peranan agama (Hakim, 

2005, hlm 80). 

 NU merupakan ormas pertama yang menerima Pancasila. Kongres NU di 

Situbondo 1984 menyepakati secara sah menerima Pancasila setahun sebelumnya 

ditempat yang sama NU telah menerima Pancasila. Dalam anggaran dasar barunya 

menyatakan bahwa “Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila”  namun juga 

mengukuhkan juga NU sebagai sebuah organisasi agama Islam yang mengikuti salah 

satu dari mazhab fikih ortodoks (Ricklefs, 2008, hlm. 648). Penerimaan NU terhadap 

Pancasila membuat banyak kalangan terheran-heran karena NU dikenal sebagai 

organisasi kolot dan tradisional. 

Alasan penulis menganggap penting untuk mengadakan penelitian mengenai 

kebijakan politik Islam mengenai dasar negara terutama sikap NU yang merupakan 

organisasi Islam terbesar di indonesia. Sebagai organisasi yang dianggap kolot NU 

mengejutkan banyak kalangan sebagai organisasi Islam pertama yang menerima 

Pancasila sebagai asasnya. Padahal pada mulanya bersama-sama dengan partai Islam 

lainnya mendukung total negara harus berdasarkan Islam. Untuk meneliti penyebab 

terjadinya perubahan sikap NU ini penulis berusaha menjelaskan secara mendalam 

perdebatan-perdebatan di BPUPKI, Konstituante dan Muktamar NU di Sitobondo 

tahun 1984 yang terkenal dengan “kembali ke khittah 1926”.  Dengan demikian 

penulis ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul Kebijakan Politik 

Nahdlatul Ulama Mengenai Dasar Negara 1945-1984. Kurun waktu yang penulis 



7 
 

Anggi Muhammad Adha,2019 
KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI DASAR NEGARA 1945-1984 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pakai adalah dari 1945 sampai 1984 karena pada tahun 1945 Indonesia setelah sekian 

lama diperintah oleh negara lain akhirnya dapat memerintah dirinya sendiri dan 

menentukan nasibnya. Sedangkan penulis mengambil batasan pada tahun 1984 

karena pada tahun ini NU mengadakan muktamar yang hasilnya menyatakan NU 

keluar dari dunia politik praktis dan menyatakan menerima Pancasila sebagai dasar 

negara. Keputusan ini dikenal dengan kembali ke khitah 1926. 

1.2 Rumusan Masalah 

2. Bagaimana pandangan NU tentang hubungan agama dan negara? 

3. Bagaimana kebijakan politik NU mengenai dasar negara pada masa orde 

lama? 

4. Bagaimana kebijakan politik NU mengenai dasar negara  pada masa  Orde 

Baru? 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dikemukakan dalam didalam rumusan masalah yaitu: 

1. Menjelaskan pandangan NU mengenai hubungan negara dan agama. 

2. Menjelaskan kebijakan politik NU mengenai dasar negara pada masa orde 

lama. 

3. Menjelaskan kebijakan politik NU mengenai dasar negara pada masa orde 

baru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Memperkaya penulisan sejarah mengenai sejarah Indonesia terutama 

mengenai sejarah organisasi yang ada di Indonesia khususnya Nahdlatul 

Ulama 



8 
 

Anggi Muhammad Adha,2019 
KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI DASAR NEGARA 1945-1984 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2. Memperkaya penulisan sejarah politik Indonesia, khususnya bagi departemen 

Pendidikan Sejarah FPIPS UPI 

3. Menambah informasi yang bisa menjadi rujukan dan memberikan kontribusi 

terhadap mata pelajaran sejarah kelas XII berkiatan dengan kompetensi dasar 

3.1 dan 3.5. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan gambaran menyeluruh mengenai penelitian 

yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. Struktur 

organisasi skripsi yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. Hal yang akan disampaikan adalah mengenai alasan penulis 

memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian yang kemudian dilanjutkan 

dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam bab IV. 

Kemudian penulis juga akan menguraikan manfaat dari penelitian yang 

dilakukan.  

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab II, dikemukakan tentang kajian pustaka yang 

merupakan hasil kajian terhadap buku-buku sumber yang dijadikan sebagai 

referensi maupun acuan oleh peneliti dalam skripsi ini. Kajian pustaka berisi 

tentang pendapat dan analisa dari beberapa penulis atau pakar sejarah yang 

berhubungan dengan masalah yang dikaji. Untuk mendukung penelitian ini, 

peneliti menggunakan buku-buku yang relevan mengenai penelitian yang peneliti 

kaji. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji 

permasalahan penelitian. Kajian pustaka ini berisi tentang buku- buku yang 

berkaitan serta penelitian terdahulu dari berbagai kepustakaan melalui sebuah 

penelusuran yang berkaitan dengan masalah utama penelitian yaitu mengenai 

“KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI  DASAR NEGARA 

(1945-1984)”. 
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Bab III Metode PenelitianPada bab III akan diuraikan metode penelitian yang 

digunakan penulis yaitu metode historis. Metode historis ini terdiri dari heuristik, 

kritik sumber, interpretasi dan historiografi.  

Bab IV: Temuan dan Pembahasan Pada bab ini penulis akan menguraikan 

berbagai temuan penulis dari hasil kajian literatur. Kemudian akan dikemukakan 

pula jawaban-jawaban atas rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang 

sebelumnya telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. 

Bab V: Simpulan dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis akan memaparkan 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang 

Kebijakan Politik Nahdlatul Ulama Mengenai Dasar Negara (1945-1984). Selain 

itu penulis akan memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi peneliti 

selanjutnya jika akan membahas topik yang sama. 

 

 


