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PENERBIT

PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah
Swt akhirnya Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU dibantu dengan
segenap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan buku hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar
(Konbes) Nahdlatul Ulama pada akhir 15-17 September 2012. Terimakasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang membantu
penerbitan buku ini.
Buku hasil Munas Alim Ulama dan Mubes NU memiliki dua
nilai penting, Pertama dari sisi konten, buku ini memberikan banyak
informasi penting tentang hasil Bahtsul Masail yang berhubungan
dengan masalah-masalah terkini mengenai hukum pajak, hukum
koruptor, dan juga review beberapa Undang-undang. Hal ini sangat
penting bagi masyarakat Nahdliyyin yang terbiasa menjawab segala persoalan berdasar pada nash dan qaul ulama. Sementara bagi
Nahdliyyin yang berada dalam kepengurusan struktural baik lembaga, lajnah dan badan otonom NU diberbagai tingkatan (Wilayah,
Cabang, Majlis Wakil Cabang, Ranting dan Anak Ranting) buku ini
memiliki nilai lebih karena di dalamnya termuat Peraturan Organisasi dan Pedoman Administrasi yang telah disahkan dalam Konbes
NU.
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Kedua dari sisi keorganisasian, penerbitan buku ini dapat
dinilai sebagai upaya penguatan organisasi. Artinya, buku ini dapat
diposisikan sebagai media sosialisasi dan saling bersilturrahim antar
pengurus maupun antara pengurus dengan jama’ah. Karena tidak
semua jama’ah dapat mengakses dan memahami konten buku ini.
Akhirul kalam, Lajnah Ta’lif wan Nasyr PBNU sebagai lembaga yang berkonsentrasi dalam dokumentasi dan penyebaran informasi hanya bisa menyajikan materi hasil Munas Alim Ulama dan
Mobes NU, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.
Wabillahit Taufiq wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 15 Maret 2015
Ketua LTN-PBNU

H. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
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PIDATO IFTITAH RAIS AAM
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
PADA MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR NU
DI PESANTREN KEMPEK CIREBON
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2012

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
 أشهد أن ال إلو, وبو نستعني على أمور الدنيا والدين,احلمد هلل رب العاملني
 وأشهد أن دمحما عبده ورسولو,إال هللا وحده ال شريك لو امللك احلق املبني
, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خامت النبيني,صادق الوعد األمني
 سيدان وحبيبنا وشفيعنا دمحم وعلى آلو وصحبو ومن,املبعوث رمحة للعاملني
. أما بعد.سار على هنجو واىتدى هبديو إىل يوم الدين
•
•

Yang kami muliakan para alim ulama, habaib dan masyayikh panutan umat
Yang kami hormati peserta Munas dan Konbes NU yang datang
dari berbagai penjuru tanah
ََك َع َد ِمهاair.وجو ُد َىا

ُْ ُ

ِ
ِ
ك
َ نَعُ ْوذُ ِِبهلل ِم ْن ذل
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x
•
•

Yang kami hormati sahabat-sahabat insan pers baik dari media
cetak maupun media elektronik.
Para hadirin dan hadirat yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas perkenan dan ri-dla-Nya, yang telah
memungkinkan kita untuk bertemu dalam forum yang mulia ini,
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul
Ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon Jawa Barat. Shalawat
dan salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita, Nabi
besar Muhammad Saw, Nabi penebar rahmat untuk semesta alam.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama merupakan agenda organisasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Musyawarah Nasional
merupakan forum permusyawaratan para alim ulama NU, baik
yang duduk dalam struktur kepengurusan maupun berkedudukan
sebagai ulama NU non-struktural. Forum ini dimaksudkan untuk
membahas berbagai perkembangan masalah keagamaan dan kebangsaan yang terjadi pasca muktamar NU yang ke-32 di Makassar.
Sedangkan Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan
para pelaksana organisasi NU (tanfidziyah) guna mengevaluasi perjalanan organisasi dalam periode yang sama, guna melangkah untuk waktu-waktu berikutnya.
Dengan demikian, Munas dan Konbes NU tidak saja berkutat membicarakan persoalan internal organi-sasi Nahdlatul Ulama,
melainkan lebih dari itu membahas persoalan bangsa dan negara, di
mana NU merupakan salah satu bagiannya yang penting.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Dalam kaitannya dengan masalah internal organisasi, Munas
dan Konbes NU merasa wajib untuk melakukan evaluasi diri (muhasabah) terkait dengan keberadaannya sebagai organisasi sosial
keagamaan (jam`iyyah diniyyah ijtima`iyyah) yang mengusung paham keagamaan ahlussunnah wal jama`ah (Aswaja). NU sangat me-
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الصراطyang
اهلادى إىل
 وىو,وهللا املوفق إىل أقوم الطريق
Hadirin,املستقيم
dan hadirat
berbahagia,
, وىو اهلادى إىل الصراط املستقيم,وهللا املوفق إىل أقوم الطريق
كاتوkita
هللا وبرmaklumi
عليكم ورمحة
السالمbangsa
و
Sebagaimana
bersama,
kita telah meكاتو
وبر
هللا
ورمحة
عليكم
السالم
و
lalui tahapan sejarah yang telah mewarnai pa-sang surut kehidu-

pannya; sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa orde
lama, masa orde baru, dan era reformasi. Kita wajib mengakui bah-
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اجعة dan
Konbes
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nama PBNU menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa:

وهللا املوفق إىل أقوم الطريق ,وىو اهلادى إىل الصراط املستقيم,
جزاكم هللا خري اجلزاء وأحسنو آمني
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
وهللا املوفق إىل أقوم الطريق ,وىو اهلادى إىل الصراط املستقيم,

ُِكل ما جاوز حدَّه عاد إِ َىل ِض ِّده
َ َ ُ َ ََ َ َ
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مراجعة احلق خري من التمادى ىف الباطل
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Atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penyelenggaraan Munas dan Konbes NU kali ini, kami memohon maaf sedalamdalamnya. Untuk kesuksesan
danهللاKonbes
وأحسنو آمنيMunas
خري اجلزاء
 جزاكمNU ini pula kami
memohon bantuan doa, saran dan masukan. Semoga Allah berkenan mengabulkan! Amin.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
, وىو اهلادى إىل الصراط املستقيم,وهللا املوفق إىل أقوم الطريق
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
Cirebon, 15 September 2012

DR. KH. M. A. SAHAL MAHFUDH
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

NU merasa wajib untuk melakukan
evaluasi diri (muhasabah) terkait dengan
keberadaannya sebagai organisasi sosial keagamaan

(jam`iyyah diniyyah ijtima`iyyah)
yang mengusung paham keagamaan

ahlussunnah wal jama`ah (Aswaja).
NU sangat menyadari bahwa puluhan bahkan
ratusan juta penganut paham Aswaja di Indonesia
masih selalu membutuhkan

bimbingan dan arahan dari para ulama
Dr. KH. M.A. Sahal Mahfudh
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh
Alhamdulillah berkat dan rahmat dari Allah Swt, Munas
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini bisa terlaksana dengan penuh semarak dan penuh hidmat. Hal ini tidak lain
berkat dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan alim ulama,
kalangan pejabat dan kalangan pengusaha. Dan yang tidak kalah
pentingnya adalah berkat pengabdian, sumbangan yang tulus tak
terhingga dari rakyat atau masyarakat di sekitar pesantren.
Hanya NU organisasi yang berani menyelenggarakan hajat
nasional bertempat pesantren di desa terpencil. Tahun 1983-1984
lalu NU menyelenggarakan Munas dan Muktamar di desa terpencil Asembagus di Situbondo sana. Tetapi di desa terpencil itu, NU
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menegaskan kembali ke Khittah 1926 dan menegaskan di hadapan
rakyat dan di hadapan presiden yang hadir di desa itu bahwa Pancasila dan NKRI harga mati. Tahun 1986 NU juga menyelenggarakan
Munas di desa terpencil Kasugihan Cilacap, di situ ditelorkan gagasan besar mengenai pembangunan nasional dan konsep ijtihad yang
mampu menggerakkan dunia pemikiran Islam. Lalu tahun 1997 NU
menyelenggarakan Munas di Bagu, sebuah desa terpencil di Nusa
Tenggara Barat. Di situ NU mengeluarkan keputusan dibolehkannya
wanita menjadi presiden, yang saat itu dianggap masih sangat kontroversial.
Sekarang NU kembali mengadakan Munas- Konbes di desa
yaitu di pesantren Kempek di desa yang sederhana ini yang mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, baik fasilitas maupun cara
penyambutannya, yang memang semuanya dipersiapkan dengan
mendadak. Tetapi kami berharap kekurangan yang ada ini tidak
menghalangi kita untuk merumuskan dan melahirkan gagasangagasan besar seperti Munas-Kobes sebelumnya, yang diharapkan
oleh umat dan bangsa ini. Karena para ulama, para kiai yang biasa
hidup sederhana dan selalu bekerja keras, bisa berkarya besar tanpa
harus dengan fasilitas lengkap. Banyak kaia melahirkan karya besar
yang mempengaruhi dunia justru dari pesantren terpencil.
Hadirin sekalian,
Kali ini NU sengaja menyelenggarakan hajat penting ini
di pesantren desa, karena NU saat ini bertekad untuk kembali ke
pesantren, baik secara spirit dan secara fisik. Di tengah kehidipan
yang serba materialistis dan pragmatis ini kita mencoba untuk
kembali pada spirit pesantren yang mengutamakan nilai kejujuran,
pengabdian, kesederhanaan, gotong royong, kebersamaan. Kembali secara spirit dan filosofis ini perlu disertai kembali secara fisik,
karena dengan kembali ke pesantren, kita dihadapkan pada fasilitas
seadanya, dilayani secara apa adanya. Tetapi dari sini bisa kita bangkitkan pola hidup sederhana dan kebersamaan.
Kita berani menyelenggarakan kegiatan nasional di desa
karena melihat kesiapan masyarakatnya. Meskipun mereka tidak
terbilang kaya, tetapi mereka dermawan yang siap membantu
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pelaksanaan Munas ini dengan penuh semangat dengan menyumbangkan harta dan tenaganya. Sejak menjelang munas mereka telah
menyumbangkan beras, sapi, sayuran secara suka rela dan mereka
melakukan kerja bakti membersihkan kampung, jalan dan saluran
air demi menyambut peserta Munas. Ini menujukkan bahwa keswadayaan masyarakat masih ada, kegotongroyongan masih ada.
Ini berarati Pancasila masih ada, Pancasila masih hidup dan berkembang di masyarakat dalam bentuk nyata. Itulah cara NU dan kaum
pesantren ber-Pancasila.
Hadirin yang terhormat,
Dengan menyenggarakan Munas di pesantren desa sebenarnya kita ingin menjunjung martabat rakyat ternyata mereka
bisa. Hal itulah yang dilakukan rakyat ketika membantu memberikan perlindungan dan menyokong logistik tentara pejuang yang
memerdekakan negeri ini. Dan ternyata semangat juang rakyat
masih ada. Terbukti saat ini mampu menyelenggarakan Munas di
Pesantren Kempek ini. Hal ini menunjukkan bahwa semangat proklamasi semangat perjuangan 1945 masih ada pada rakyat kita, walaupun mereka generasi baru, tetapi mendapatkan warisan spirit dari
orang tua, guru dan para ulama, agar menjadi pejuang dan pembela
Indonesia.
Cita-cita rakyat, cita-cita bangsa itulah yang kemudian kita
anggap menjadi tema Munas Alim Ulam dan Konbes NU ini yang
mengangkat tema “Kembali ke Khittah Indonesia 1945”, yang tidak
lain adalah ajakan untuk kembali pada semangat proklamasi untuk
membangun Indonesian yang merdeka dan berdaulat. Kembali pada
nilai-nilai luhur Pancasila dan juga kembali kepada amanat Mukaddimah UUD 1945. Dari situ pula NU mengajak semua pihak untuk
mengevaluasi proses perjalanan bangsa ini baik bidang politik, ekonomi dan budaya. Kebebasan perlu dibuka, agar muncul kreativitas
dan tanggung jawab. Semuanya akan dibahas dan diputuskan sebagai landasan kerja NU ke depan.
Sebagai tuan rumah sekali lagi kepada semua pihak yang
telah membantu terlaksananya Munas-Konbes ini kami ucapkan

xviii

MUNAS
& KONBES NU
2012

banyak terima kasih jaza kumullah khairal jaza. Dan juga kami tidak lupa mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan dalam
penyelenggaraaan Munas-Konbes ini, kekurangsopanan dalam menyambut para kiai, dan segenap undangan. Ini semua bukan kesengajaan, tetapi hanya itu kemampuan kami. Maka semuanaya mohon dimaafkan.
Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh
Cirebon, 17 September 2012

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
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REPUBLIK INDONESIA
PADA MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR NU
DI PESANTREN KEMPEK CIREBON
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh
•
•
•
•

Yang saya hormati para Tamu Undangan baik yang datang dari
dalam negeri maupun dari luar negeri,
Yang saya cintai, Bapak KH. Sahal Mahfudz beserta para sesepuh Nahdlatul Ulama,
Yang saya cintai, Bapak KH. Said Aqil Siroj beserta para Pimpinan
dan jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama,
Para Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan para Peserta
Konferesi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2012, yang saya muliakan.
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Pada kesempatan yang baik, dan semoga senantiasa penuh
berkah ini, saya mengajak hadirin dan ha-dirot sekalian, untuk sekali
lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena atas
perkenan rahmat dan ridla-Nya kita dapat melanjutkan pelaksanaan
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul
Ulama Tahun 2012 ini. Shalawat dan salam, marilah sama-sama kita
haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, Insya
Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman.
Pada kesempatan yang membahagiakan ini, atas nama negara dan pemerintah, izinkan saya untuk juga mengucapkan selamat melaksanakan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama
Tahun 2012 ini. Semoga dari Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul
Mubtadiin, Palimanan, Cirebon, lahir pikiran-pikiran bijak dan cerdas. Bukan hanya untuk jajaran PBNU dan Kaum Nahdiyyin, bukan
hanya untuk masyarakat bangsa dan negara, tetapi juga untuk dunia.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini,
untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama,
atas perjuangan yang telah dilakukan sejak kebangkitan nasional
pada era kemerdekaan bangsa dan terus berlanjut hingga era pembangunan nasional dewasa ini. Juga kepeloporan dan kegigihan
keluarga besar Nahdliyin dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sasanti
Bhinneka Tunggal Ika. Juga, partisipasi dan kontribusi Nahdlatul Ulama dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, termasuk upaya
memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia yang
sama-sama kita cintai. Juga, peran dalam membimbing umat, untuk
menjalankan kehidupan agama yang benar, seraya berdiri di depan
untuk menjaga kerukunan antar-umat beragama, termasuk intraumat Islam di negeri tercinta ini.
Saudara-saudara,
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Tadi malam, setelah saya dan rombongan dengan kereta
api sampai di Cirebon ini, saya mendapatkan penjelasan dari yang
mengikuti Musyawarah Nasional dan Alim Ulama, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, menyangkut isu-isu
fundamental dan masalah-masalah aktual yang dibahas dalam Munas dan Konbes tersebut. Saya juga telah mendapatkan informasi,
tentang seperti apa arah, agenda, serta kandungan, dari rekomendasi, yang Alhamdulillah tadi telah diserahkan oleh Ketua Umum
PBNU kepada saya, selaku Presiden. Saya akhirnya mengetahui bahwa dalam Musayawarah Nasional dan Konferensi Besar ini, Bapak,
Ibu, dan Hadirin sekalian, telah dengan penuh kepedulian bertanggung jawab, dan ikhtiar untuk mencari solusi, membahas berbagai
masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, termasuk
yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sedunia. Oleh karena itu, mendengar apa yang Bapak, Ibu lakukan dalam Munas dan Konbes ini,
saya atas nama negara dan pemerintah mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Oleh karena itu, sambutan saya pada acara yang sungguh
penting ini, akan saya bagi dalam dua bagian. Bagian pertama
adalah tanggapan saya, terhadap butir-butir kandungan rekomendasi yang telah dihasilkan dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar ini.
Sedangkan bagian kedua adalah saya ingin menyampaikan
ke hadapan Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, menyangkut posisi,
peran dan ikhtiar Indonesia untuk menanggapi sejumlah isu internasional yang akhir-akhir ini terjadi.
Izinkan saya untuk memulai dari yang pertama, yaitu tanggapan saya, terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan dalam
Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar ini. Secara umum, tadi
juga sudah saya sampaikan kepada Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Aqil
Siroj, dan beberapa sesepuh dan ulama, bahwa secara umum saya
menerima dan menyambut baik rekomendasi itu, dan pemerintah
akan mengkaji, mempelajari, dan menindaklanjutinya.
Dari draft yang saya baca, sebagian dari rekomendasidasi
itu sama persis dengan yang dipikirkan pemerintah dan sekarang
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tengah kita jalankan, berarti pemerintah satu hati dengan Nahdlatul Ulama. Sebagian dari rekomendasi itu, bagi saya sesuatu yang
baru, pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran yang cerdas dan setelah
saya baca, wajib bagi pemerintah dan siapa pun untuk meresponnya
dengan baik. Ada sebagian, sebagian kecil, apa yang direkomendasikan barangkali ada perbedaan persepsi atau data, yang dimiliki
oleh Munas dan Konbes dengan yang ada di tangan pemerintah.
Namun, secara keseluruhan, sekali lagi, rekomendasi itu positif, konstruktif, dan memang menyangkut masalah-masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Saudara-saudara,
Bagi pemerintah, rekomendasi itu tentu penting untuk meningkatkan kebijakan dan program-program pemerintah yang
kami jalankan. Juga penting di dalam upaya pemerintah untuk
menjalankan roda pemerintahan di seluruh tanah air. Ingat, sistem
pemerintahan yang berlaku sekarang ini, pada era reformasi dewasa
ini, adalah pemerintahan yang menganut desentra-lisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, kalau berbicara pemerintah haruslah
dimaknai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota dengan jajarannya. Rekomendasi itu, melihat isinya
yang baik, relevan, dan kontekstual, saya berharap bisa diteruskan
ke semua lembaga negara, termasuk DPR, DPD, dan lembaga negara yang lain, ke jajaran penegak hukum. Penegak hukum sangat
penting.
Tentu juga patut dibaca oleh para ulama dan pemuka agama, agama apa pun yang ada di tanah air kita ini, juga masyarakat
luas, dan jangan lupa juga bagi atau untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama sendiri. Struktur dari rekomendasi itu dibagi-bagi, ada
bidang politik dan pemerintahan, ada bidang ekonomi, ada bidang
pendidikan, ada bidang sosial budaya, dan kemudian bidang internasional. Saya tentu tidak akan merespon keseluruhannya, saya
akan respon hal-hal fundamental dan penting di bidang-bidang itu.
Di bidang politik dan pemerintahan, saya belum baca teks
yang final, tetapi dalam draft dan barangkali muncul dalam diskusidiskusi, perlunya Majelis Permusyawaratan Rakyat melihat kembali
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Undang Undang Dasar negara kita yang telah empat kali dilakukan perubahan atau amandemen. Rekomendasi yang saya tangkap
adalah perlunya dipikirkan, perubahan yang kelima untuk menata
keseluruhan konstitusi kita itu agar tetap sejalan dengan apa yang
telah ditetapkan oleh para pendiri Republik dan sesuai tentunya dengan perkembangan zaman yang berlaku ini. Niatnya baik, tujuannya mulia, oleh karena itu, saya merespon selaku Presiden, dengan,
pertama, mesti dipikirkan ketika ada pikiran hendak mengubah Undang Undang Dasar, bahwa alasannya sungguh sangat kuat. Karena
kita ingin tentunya sebuah Undang Undang Dasar tidak terus mengalami yang disebut dengan bongkar pasang. Manakala diyakini
ada urgensi, ada alasan dan rasional untuk melakukan perubahan
Undang Undang Dasar itu maka, diniscayakan diadakannya perubahan Undang Undang Dasar yang berlaku. Sementara itu rakyat
sebagai pemegang kedaulatan yang sejati di negeri ini, ketika ada
pikiran untuk melakukan perubahan atas Undang Undang Dasar,
mereka semua dengan cara-cara yang baik perlu dilibatkan dan dimintai pandangannya. Pada saatnya, apabila memang ada urgensi
dan alasan yang sangat kuat, dan kemudian rakyat kita juga telah
dimintai pandangan dan pikiran-pikirannya, dan kemudian memang
perlu dilakukan perubahan Undang Undang Dasar itu, maka Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh Undang Undang Dasar, tentu akan melakukan proses perubahan Undang Undang Dasar yang dimaksud. Itulah panda-ngan saya
selaku Presiden.
Sedikit saya ingin bercerita, dulu, waktu saya menjadi calon
presiden tahun 2004, dalam sebuah pertemuan, ada yang menyampaikan kepada saya. Saudara SBY, anda akan menjadi calon presiden, sanggupkah nanti, kalau sudah jadi Presiden bila diberikan
dekrit, dikeluarkan dekrit, untuk kembali ke Undang Undang Dasar
1945 sebelum empat kali dilakukan perubahan atau amandemen.
Jawaban saya, dalam sistem politik dan demokrasi sekarang ini,
tidak ada lagi ruang bagi seorang Presiden untuk mengeluarkan
dekrit, kemudian kembali ke Undang Undang Dasar sebelum ada
perubahan. Namun, kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, marilah
kita proses sesuai dengan tatanan konstitusio-nal kita, tatanan ketatanegaraan kita. Dengan demikian terjadi kepastian di dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini.
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Yang jelas, selama saya jadi Presiden waktu itu, saya berjanji untuk tidak setiap saat mengubah-ubah Undang Undang Dasar
kecuali sangat dipentingkan dan sangat diperlukan, dan memang
memiliki urgensi yang luar biasa. Oleh karena itu, Saudara juga
tahu, sepanjang lima tahun banyak sekali gerakan yang memaksa
dan menekan saya untuk mengeluarkan dekrit. Saya tetap mengacu
pada rambu-rambu konstitusi dan tentunya tidak saya lakukan. Tetapi pikiran Nahdlatul Ulama yang tadi itu, terbuka peluang dengan
catatan, apa yang saya sampaikan tadi, memang diikuti oleh bangsa
ini sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan tugasnya
sesuai dengan amanah konstitusi. Itu yang pertama, di bidang politik dan pemerintahan.
Sedangkan yang kedua, sangat mengemuka semangat, dan
saya salut, berterima kasih, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama
untuk ikut juga menyukseskan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya sungguh berterima kasih atas tekad dan
kepedulian para ulama dan Nahdlatul Ulama. Itu juga tekad kami,
tekad saya, tekad pemerintah. Insya Allah, dengan dukungan para
ulama, kami akan tetap konsisten dan konsekuen, dalam pemberantasan korupsi tidak ada istilah tebang pilih, tidak ada istilah pandang bulu, tidak ada istilah tebang pilih dan pemberantasan korupsi
itu tanpa pandang bulu. Dari sekian banyak yang diproses secara
hukum, apakah KPK, Kepolisian, Kejaksaan, sebagian dari mereka
adalah yang berasal dari sebuah partai politik yang dekat dengan
saya. Ada juga sebagian dari mereka, orang-orang yang juga dianggap dekat dengan saya. Saya harus adil, siapa pun yang melaksanakan pemberantasan kejahatan korupsi, hukum harus ditegakkan. Saya berharap yang lain juga begitu. Mari kita dukung penuh
KPK, mari kita dorong, dan juga kita dukung Polri, Kejaksaan, jajaran
Mahkamah Agung, dan dunia pengacara.
Pencegahan dan penindakan korupsi sama pentingnya. Kalau
korupsi sudah terjadi, kadang-kadang tidak mudah untuk mengembalikan aset negara yang telah dicuri. Oleh karena itu, pencegahan juga
sangat pen-ting. Manakala masih tetap melaksanakan tindak pidana
korupsi, maka hukum harus ditegakkan. Satu lagi, ada fakta bukan
hanya gejala, bahwa korupsi terjadi sekarang ini justru banyak di dae-
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rah. Sebagian dari mereka adalah oknum kader-kader partai politik,
banyak partai politik yang terlibat di situ. Sebagian lagi kongkalikong,
kolusi antara pemerintah dengan DPR RI, pemerintah daerah dengan
DPD RI. Oleh karena itu, mari kita awasi penggunaan APBN dan APBD.
Saya menggarisbawahi dua hal itu tentang konstitusi, dan tekad kita
bersama untuk memberantas korupsi, dan sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Di bidang ekonomi, mari kita sebagai umat Islam, umat
hamba Allah, ketika kita membicarakan ekonomi, kita bersyukur
terlebih dahulu. Mengapa? Dunia sekarang ini mencatat, bahwa
ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang baik. Di tengah-tengah
krisis ekonomi global, dunia menilai ekonomi kita selamat, dan
tetap tumbuh tinggi. Di antara anggota G-20, tahun lalu ekonomi
kita nomor tiga yang pertumbuhannya tinggi, sekarang ada gejala
mungkin kita menjadi nomor dua setelah Tiongkok, yang juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1998 ekonomi kita hancur,
sepuluh tahun kemudian kita menjadi anggota G-20, dan ekonomi
kita posisinya adalah nomor lima belas di dunia dari segi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan income per kapita naik. Sementara pengangguran dan kemiskinan terus turun. Perbandingan
utang terhadap pendapatan nasional atau GDP itu membaik. Tahun
2004, delapan tahun yang lalu, perbandingan itu 56%, artinya lebih
dari separuh pendapatan negara kita harus ditanggungkan untuk
membayar utang. Sekarang angka itu turun menjadi 24%, artinya
kurang dari seperempat dari pendapatan nasional kita yang harus
kita tanggungkan untuk membayar utang. Pertanyaannya, apakah
berarti sudah cukup? Saya katakan belum, belum. Ekonomi kita harus sama-sama kita bangun agar makin adil, makin merata di seluruh tanah air. Kemiskinan dan pengangguran harus bisa kita turunkan lagi. Komponen utang luar negeri yang terus menurun harus
bisa kita turunkan lagi.
Keadaan fiskal kita, APBN kita, APBD kita, juga harus kita jaga.
Subsidi yang terlalu besar itu merusak. Subsidi harus tepat sasaran.
Warga bangsa yang penghasilannya menengah dan tinggi, tidak adil
kalau harus menikmati subsidi. Karena itu, mengurangi jatah untuk
rakyat kecil, mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Bisnis
sumber daya alam yang telah kita perbaiki, harus kita teruskan dan
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semua itu ada dalam rekomendasi Saudara. Oleh karena itu, saya
merasa bahwa klop. Itulah yang menjadi agenda pemerintah, itulah
yang kami jalankan. Saya meminta dukungan dari Saudara semua.
Sedangkan kebijakan dan langkah pemerintah menyangkut
ekonomi, kami akan terus menjaga di te-ngah gonjang ganjing perekonomian global, ekonomi kita tidak mengalami krisis sebagaimana
yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Kita akan menjaga pertumbuhan,
kita akan tetap mempertahankan strategi empat jalur, yaitu pembangunan ekonomi pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro
pengurangan kemiskinan, dan pro menjaga kelestarian alam.
Kita juga ingin menjaga kesehatan fiskal kita, Saudara sudah
tahu tadi bahwa dengan ratio utang terhadap pendapatan negara
yang rendah, defisit yang terjaga, tidak seperti negara-negara maju
sekarang ini, besar sekali hutangnya, besar sekali defisitnya maka
dengan seperti itu, Insya Allah, keadaan fiskal kita akan terjaga. Undang-undang dan regulasi yang Saudara sarankan untuk ditinjau
kembali agar lebih adil, terus kita lakukan.
Mengenai pajak, saya berterima kasih sekali, ada semangat
dari Nahdlatul Ulama yang intinya, yang intinya, pajak itu sumber
penerimaan negara. Tahun 2004, kita punya APBN kurang dari 500
triliun. Alhamdulillah tahun ini lebih dari 1600 triliun, 70% lebih dari
pajak. Artinya apa? Kalau pembayaran pajak lebih baik lagi, pengelolaan pajak lebih baik lagi, maka APBN kita jauh lebih tinggi, dan itu
akan baik untuk membangun negeri ini, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan.
Kami juga melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak adil terus berjalan. Kontrak itu terjadi tiga puluh tahun yang lalu,
dua puluh tahun yang lalu. Sekarang terasa tidak adil. Inilah yang
kita bicarakan kembali dengan cara yang baik agar menjadi adil dan
membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Indonesia juga aktif bekerja sama de-ngan negara sahabat
karena ekonomi kita sudah menjadi satu, tidak mungkin Indonesia
mengisolasi diri. Itulah, Alhamdulillah, tahun depan Indonesia akan
menjadi Ketua APEC, yaitu kerja sama ekonomi di Asia Pacific. Dengan demikian, Insya Allah dengan kerja sama itu hampir pasti ada
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manfaat yang dialirkan ke negeri kita untuk menjaga pertumbuhan
dan kebangkitan ekonomi nasional.
Di bidang pendidikan, saya sudah membaca. Menteri terkait
saya minta untuk segera mempelajari rekomendasi ini, utamanya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan lain-lain, karena banyak yang bisa kita pelajari. Saya setuju,
materi akhlak, moral, budi pekerti, dan karakter itu diarus-utamakan
dalam pendidikan kita. Saya juga setuju, agar tidak ada campur tangan yang negatif, saya ulangi, campur tangan yang negatif, dari jajaran pejabat pemda dalam urusan sekolah-sekolah di daerah. Saya
menerima laporan banyak, dan ini juga menjadi rekomendasi dari
Munas dan Konbes ini. Saya juga setuju tentunya dengan pemikiran
Saudara-saudara, Bapak, Ibu, untuk meningkatkan mutu pendidikan
di tanah air. Apakah pendidikan umum maupun pendidikan agama,
dan itulah yang menjadi agenda pemerintah. Saya meminta dukungan dan kerja sama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Bidang sosial dan budaya, kalau saya baca, itu harus dibaca oleh semua pihak. Banyak yang harus membaca rekomendasi
di bidang sosial budaya ini bukan hanya pemerintah. Yang menyangkut pemerintah akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Ada
juga yang harus dibaca oleh keluarga besar Nahdliyyin sendiri dan
tentang pikiran agar pemerintah mengatur bagaimana kehidupan
antar-umat beragama, agar tidak terjadi tabrakan terus, konflik horisontal, dan yang lain-lain, ini pikiran yang baik, pikiran yang mulia. Namun demikian, mari kita rumuskan secara hati-hati, jangan
sampai dianggap pemerintah mencampuri urusan kegiatan agama,
atau dianggap pemerintah menjalankan politik otoritarian. Oleh
karena itu, harus tepat, dan justru saya meminta pandangan, dan
saran dari para ulama dan Nahdlatul Ulama, seperti apa yang paling
baik hubungan, antara agama dengan pemerintah atau negara, dan
aturan seperti apa yang bisa kita bikin agar kehidupan bernegara,
saya ulangi, kehidupan beragama teduh, penuh kedamaian, ada masalah diselesaikan secara damai, fatwa para ulama didengar, ulama
bisa membimbing, mengarahkan ajaran yang benar sesuai dengan
aqidah dan ajaran-ajaran yang berlaku. Saya kira seperti itulah yang
perlu kita pikirkan secara bersama, dan PBNU saya lihat sudah mantuk-mantuk, mari kita bicarakan untuk kepentingan rakyat kita.
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Yang terakhir adalah bidang internasional, Saya juga berterima kasih tulus, Saudara-saudara karena ada kepedulian menyangkut apa yang terjadi di dunia ini, terutama yang berkaitan dengan
kehidupan beragama, termasuk rekomendasi Saudara. Isu-isu internasional sekarang ini cukup banyak dan semuanya terus terang,
telah, sedang, dan akan terus ditangani oleh pemerintah. Saya selaku Presiden, beserta pemerintahan yang saya pimpin akan terus
aktif dan bahkan pro aktif untuk ikut serta dalam menangani masalah-masalah internasional itu.
Saudara-saudara,
Di bagian kedua sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan tiga hal berkaitan dengan rekomendasi Saudara, berkaitan
dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, yaitu isu penistaan
agama. Yang kedua, apa yang terjadi di Suriah, negara sahabat kita.
Dan juga, isu yang berkaitan dengan etnis Rohingya atau muslim
Rohingya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan posisi, peran, dan
upaya pemerintah Indonesia khususnya menyangkut tiga isu aktual
itu. Menyangkut yang disebut dengan isu yang penistaan agama,
kali ini yang terus terang dilecehkan dan dinistakan adalah agama
Islam, dengan beredarnya sebuah film yang berjudul Innocence of
Moslem. Saya dan pemerintah terus terang, telah menyampaikan
ketidaksenangan dan kecaman saya atas dibuatnya, dan diedarkannya film seperti itu, yang menurut saya merupakan bentuk pelecehan
terhadap sebuah agama. Kalau hal-hal semacam itu terus dibiarkan
akan menyulut konflik dan benturan yang luas di seluruh dunia, menimbulkan ketidaktentraman di antara pemeluk-pemeluk agama di
dunia ini. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab dengan produsennya, maka banyak negara dibikin repot karena ada aksi-aksi
kekerasan. Demikian juga warga negara Amerika Serikat atau warga
negara barat yang lain, yang sebenarnya juga tidak bersalah ikut
menjadi sasaran kekerasan di banyak negara. Bayangkan, perbuatan
seperti itu menyusahkan semua, membikin dunia ini menjadi kurang
tentram dan kurang damai.
Saudara-saudara,
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Indonesia terus aktif dan peduli. Saudara masih ingat, sekian tahun yang lalu ada karikatur yang dibuat di Denmark yang dianggap tidak senonoh terhadap Rasulullah Nabi Muhammad Saw.
Waktu itu ada juga masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Saya memiliki inisiatif untuk menulis artikel di media internasional, Saya dengan Perdana Menteri Norwegia berinisiatif untuk
menyelenggarakan dialog antarmedia, termasuk media barat dan
media Islam yang pertama kali dilaksanakan di indonesia. Tujuan
saya, haruslah semua saling menghargai, saling menghormati, dan
saling memahami sensitivitas yang ada di agama mana pun, bukan
hanya Islam, tapi juga agama mana pun. Dengan demikian itu akan
membawa kehidupan di seluruh dunia itu lebih tentram. Demikian
juga ketika ada isu, ada yang akan membakar kitab suci Al-Quran,
kita, saya bersama para pemuka agama, dan semua agama di Indonesia waktu itu bukan hanya Islam, bersama-sama menyerukan,
janganlah ada kegiatan seperti itu terjadi di dunia kita.
Saudara-saudara,
Dengan kejadian seperti ini, dengan masih terjadinya lagi
aksi-aksi atau perbuatan yang tidak tepat seperti itu, ke depan dunia
harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencegah
hal-hal seperti ini untuk terjadi lagi. Seluruh pemimpin dunia, negara barat, negara timur, negara Islam, juga harus sangat serius untuk
mengelola masalah ini. Kita punya yang disebut Universal Declaration of Human Rights, deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia. Kalau kita baca, meskipun bercerita tentang hak dan kebebasan, ada
Pasal 29, Article twenty-nine, yang sebetulnya membatasi penggunaan hak dan kebebasan. Kebebasan tidak boleh dilaksanakan secara absolut di dunia ini, ada batasnya. Manakala itu misalnya terkait
dengan moralitas, ketertiban umum, dan lain-lain. Undang Undang
Dasar kita pun demikian, di Indonesia juga jangan menggunakan
kebebasan secara absolut karena bisa menimbulkan ketidakbaikan,
ada batasnya. Ini yang juga harus kita serukan ke masyarakat dunia.
Saya menyeru organisasi kerjasama Islam dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk memikirkan sebuah protokol internasional,
untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, terjadi lagi. Indonesia akan aktif, Indonesia siap, sekarang pun kita telah melakukan di-
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plomasi untuk ikut merumuskan semacam protokol internasional
untuk menolak dan mencegah penistaan agama seperti itu di masa
depan dari siapa pun, terhadap agama mana pun. Dan masih berkaitan dengan film Innocence of Moslem, saya berterima kasih kepada
umat Islam di Indonesia, yang masih terukur di dalam menyampaikan responsnya, ini sungguh perilaku yang islami. Kita tidak ingin
memerangi kemungkaran dengan cara-cara yang lebih mungkar.
Oleh karena itu, segala sesuatunya tidak boleh melampaui batas,
apalagi sampai melanggar hukum, apalagi sampai menyerang dan
menjatuhkan korban bagi diplomat. Ingat, kita juga punya duta besar, punya diplomat di negara mana pun, kewajiban Indonesia, kewajiban saya melindungi keselamatan mereka. Oleh karena itu, bagus
kalau pada tingkat dunia, semua negara punya tanggung jawab yang
sama. Tentu kita sakit, kita terluka dengan tayangan film itu, tetapi
sekali lagi marilah dengan cerdas itu, kita respon itu, dan yang penting ke depannya, bagaimana dunia saling belajar hidup berdampingan secara damai, antarkeyakinan, antar-agama, antarbangsa, dengan demikian dunia kita makin teduh dan makin aman.
Yang kedua, isu tentang Suriah atau Syria. Terus terang Indonesia menyesalkan tiadanya komitmen yang kuat dari masyarakat
dunia untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan yang ada di Suriah.
Usulan Indonesia jelas, sekarang ini yang penting hentikan dulu kekerasan dan korban jiwa yang terus berjatuhan, anak-anak, kaum
perempuan, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah.
Setelah dihentikan kekerasan dan perang saudara itu, silakan dilanjutkan dengan proses politiknya sesuai dengan kehendak rakyat
Suriah, sesuai dengan kehendak atau keinginan bangsa Suriah. PBB,
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus sungguh berperan, saya telah
mengambil inisiatif, beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya
telah menelepon Sekjen PBB, Ban Ki Moon. Intinya, tolonglah PBB
tegas bertindak segera dan menghentikan tragedi kemanusiaan itu.
Saya juga telah berbicara dengan Presiden Rusia, Presiden
Putin di Los Cabos, karena saya tahu Rusia memegang hak veto
dalam Dewan Keamanan PBB, sebagaimana Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Saya sampaikan kepada Presiden Putin, tolonglah bersatu, Dewan Keamanan
PBB untuk menghentikan tragedi itu. Saya juga berbicara dengan
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Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, Amerika Serikat yang juga memiliki hak veto. Sama pesan saya, tolonglah dihentikan dulu, politiknya nomor dua sesuai dengan keinginan bangsa Suriah. Dan saya
sudah menulis surat kepada Lakhdar Brahimi, pengganti Kofi Annan,
yang sekarang ditunjuk sebagai utusan khusus PBB dan Liga Arab.
Insya Allah, akhir bulan ini saya akan bertemu dengan Bapak Lakhdar Brahimi, saya akan sampaikan pandangan-pandangan Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Yang penting,
hentikanlah tragedi kemanusiaan itu, dan kemudian yang lain baru
dilaksanakan kemudian.
Saudara-saudara,
Itu posisi kita, jelas, tegas, dan kita ingin menjadi solusi dari
apa yang terjadi di Syria sekarang ini. Yang terakhir, adalah apa posisi dan peran Indonesia yang berkaitan dengan etnis Rohingya
yang ada di Myanmar. Kita prihatin atas tragedi etnis Rohingya yang
ada di Myanmar. Sebenarnya Saudara-saudara, itu konflik komunal
antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhaing. Kebetulan Rohingya
beragama Islam dan Rakhaing beragama Budha. Sama dengan dulu
konflik di Maluku, Maluku Utara, dan di Poso, seperti itu. Sungguhpun demikian saya sudah menyurati Presiden Myanmar, Presiden
Thein Sein, yang intinya saya sangat berharap dan meminta pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik komunal secara adil,
tuntas, dan tidak diskriminatif. Saya juga menyarankan perlunya dilibatkan organisasi kerja sama Islam termasuk negara-negara Islam,
untuk bersama-sama dengan PBB mengatasi masalah-masalah itu,
dan saya katakan Indonesia sangat siap untuk membantu. Respon
dari Presiden Myanmar positif, oleh karena itu saya berharap-harap
benar-benar itu dijalankan, dengan demikian segera bisa diakhiri. Di
dalam negeri, saya menyampaikan kepada semua, kalau ingin memberikan bantuan kemanusiaan, silakan. Silakan untuk menolong
saudara-saudara kita. Saya sudah bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,
Ketua PMI, yang juga datang ke Myanmar untuk bersama-sama
PMI, Pemerintah, dan masyarakat luas bisa memberi bantuan kemanusiaan yang tepat.
Itulah tiga isu besar pada tingkat dunia yang harus kita
lakukan, yang kita jalankan. Dan masih menyangkut tiga hal itu,
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saya sungguh berharap para pemimpin jajaran Nahdlatul Ulama
memberi contoh menjadi pelopor. Marilah menyelesaikan segala
sesuatunya dengan sedamai mungkin, tanpa menimbulkan kekerasan apalagi jatuhnya korban jiwa. Itulah cara-cara yang islami.
Saya sudah bertukar pikiran dengan PBNU, Kiai Aqil Siroj, beberapa waktu yang lalu, pandangan kita sama. Saya sungguh mengajak
NU bergandengan tangan menjalankan tugas mulia bagi dalam
negeri maupun di luar negeri agar betul-betul tercipta kerukunan
antar-umat beragama. Di dalam negeri barangkali ada isu intraagama, sesama Islam, mungkin Islam dengan non Islam, selalu
ada jalan yang baik, yang mulia, untuk mencari solusi. Ini bangsa,
bangsa sendiri, negara, negara sendiri, alangkah mulianya kalau
Islam menjadi contoh, dan betul-betul menaburkan Islam sebagai
rahmat bagi semesta alam.
Itulah yang saya harapkan Saudara-saudara, dan akhirnya
sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, telah mengundang saya pada
acara yang sangat penting ini, dan juga sekali lagi, saya ucapkan
selamat atas pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar yang berjalan dengan baik ini. Semoga Allah Swt membimbing
kita semua, Nahdlatul Ulama, pemerintah, bangsa Indonesia, dan
sahabat-sahabat kita di seluruh dunia untuk membangun hari esok
yang lebih baik. Sekian.
Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Cirebon, 17 September 2012

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
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واممل وا دلين ثوأم دان ,ف دالين أصل وامسلطان ح دارس ,وما ل أصل ل
فمِدوم ,وما ل ح دارس ل فضائدع.

Dengan demikian, antara agama dan negara ada hubungan saling membutuhkan. Hal ini termasuk dalam masalah duniawi
yang diserahkan Islam kepada pilihan umat manusia sesuai hadits Nabi:

أهت أػل بدأم در دهياك( .رواٍ مسل غن أوس)

“Kamu lebih mengetahui mengenai urusan duniamu” (H.R. Mus)lim dari Anas ra.
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اذا ثؼارض مفسدات دن رو دغي أغظ
Al-Baihaqiخ دفِدم.
dariرا دبر دتاك دب أ
َAbiض
)Hurairahمِما
 Negaraاذا َسق
Islamأَّنم َكهوا
 (dawlahقبلك
ُIslamiل داَّلينإ اهما أ
يف تركوٍ واذا
امَّش
 bukanlahدف دهيم د
Meskipun
Indonesia
 Islam.دمن جل دب ال د إ
yyah),
 menurutد
 sahأن فا د
 Demikianدد أ
اس
إدر
akanت مح إمد
tetapiطمة بدً
اّلل مو
pandanganصاما دمح دحد .واي
امضو دؼىليف أقاموا ػليَ
َسءقال دف دهي دم
امبخاري غن ػائشة)
َسقت مقطؼت يدُا( .رواٍ
ا دن أىزمت هف دس دمن مالد د د
َضاميرا دت دب دمير دتااكن دباحتأخج دفِتدم.أخذت دمٌَ
هللاأ دبغمظ دنمِ دلماو د دل
إ اذا ثؼارض مفسدات دن روغي
إ

2.

3.

4.

5.
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pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan merupakan syari’at/agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan
selaras dengan Islam.
6.

Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen
bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya.

7.

Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masingmasing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan
berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada
pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama II
PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
1.
Pemilukada yang didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tenorganisasi dan sebuah organisasi tidak akan
tang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan yang sangat mulia,
berjalan jika tidak ada anggotanya;
antara lain:
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
a. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat luas dalam
secara baik dan berkesinam-bungan maka
memilih pemimpin di daerahnya. Dengan demikian, ini
diperlukan politik
pengaturan
yang jelasdalam
mengenai
merupakan pendidikan
bagi masyarakat
beranggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
demokrasi.
dengan
efektifyang
menjalan-kan
kegiatannya;
b. Terpilihnya kepala
daerah
aspiratif yang
memahami
c.
Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar
Nahdlatul
betul problematika masyarakat dan pemecahannya.
Ulama
tentang
tata cara
penerimaan
dan
Tujuan mulia
ini dapat
disebut
dengan
kemaslahatan
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
(mashlahah) yang hendak diraih dengan pemilukada.
tidak memadai lagi;
2.
Dalam praktek pelaksanaan pemilukada selama ini, dampak
positif (mashlahah)
yang diharapkan
tidak selalu
Mengingat
: 1. Anggaran
Dasar Nahdlatul
Ulama terbukti.
Bab V
Bahkan sebaliknya,
negatif
(mafsadah),
baik Rumah
dalam
Pasaldampak
10 dan
11;2.
Anggaran
proses maupun Nahdlatul
dalam produknya,
telah
terjadi
dalam
Ulama Bab I, II, dan III skala
yang
yang sangat mencemaskan.
terdapat dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
3.
Pendidikan :politik
yang Konferensi
diberikan kepada
rakyat melalui
Memperhatikan
Keputusan
Besar Nahdlatul
Ulamapedi
milukada bukanlah
pendidikan
politik
yang
sehat,
melainkan
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
pendidikan politik yang buruk, antara lain berupa merebaknya
money
politics bertawakal
(risywah siyasiyyah).
Biaya Subhanahuwa
pemilukada menjadi
Dengan
senantiasa
kepada Allah
Ta’ala
sangat mahal, bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi para
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
kandidat. Hal ini sangat potensial untuk menimbulkan korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Banyaknya kepala daerah yang
terlibat kasus korupsi, membuktikan kebenaran hal ini.
4.

Harapan untuk memperoleh kepala daerah yang terbaik (ashlah) melalui pemilukada, lebih sering tidak terwujud dalam kenyataan. Sementara itu konflik horizontal akibat pemilukada
telah menjadi kenyataan yang sangat memprihatinkan.

.و)ما ل ح دارس ل فضائدع323
,صدوم
ِفم
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5.

امبهيقيأوس
مسل غن
 أالهتس دلأمػل7
)غن) أيب ُريرة
ٍواٍ(روا. دط(ِردم.ون بدأػم درل دهيُشاكو

Mengingat mafsadah pemilukada merupakan mafsadah yang
sudah nyata terjadi (muhaqqaqah), sedangkan mashlahahnya
lebih sering maslahat semu (wahmiyyah), maka pemilukada
wajib ditinjau kembali. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

 (غبد امرمحن بن أيب بكر.ثصف الما دم ػل امر دغي دة مٌوط دبلصلح دة
امس إ
ش
، ُـ3041 ، دار امكتب امؼلمية،بريوت
،اميظائر
و
ٍبا
ال
,يوطي
.درء الف داس دد أوىل دمن جل دب الصا دم دح
)323 ص
“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan.” (Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, al-Asybah wa
an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H, h. 87).
6.

.االذا ثدؼارض مفسدات دند رو دغي أغظمِما َضرا دبر دتاك دب أخ دفِدم
) (رواٍ امبهيقي غن أيب ُريرة.إ سلمون ػل ُشوطِدم

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati dan walikota melalui lembaga perwakilan (DPRD tingkat I dan DPRD
tingkat II) layak untuk diberlakukan kembali, karena terbukti
mafsadahnya lebih kecil daripada mafsadah pemilukada. Hal
ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang ditempuhnya
madharat yang lebih ringan di antara dua madharat (irtikab
akhaff al-dlararain) yang didasarkan pada kaidah fiqhiyyah:

ا دن أىزمت هف دس دمن مالد د
ٌَهللا دبم د دن دل و د دل امي دت دمي ان احتجت أخذت دم
.إدرء الف داس دد أوىل دمن جل دب الصام دح
إ
.فاذا أيست رددثَ وا دن اس تغييت اس تؼففت
إ
إ
.اذا ثؼارض مفسدات دن رو دغي أغظمِما َضرا دبر دتاك دب أخ دفِدم
“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan, maka harusإ
dijaga
dengan
(ركوٍ واذاdihindari)
امَّشيف ت
ين قبلك
ُل داَّلmelakاهما أ
وا اذاlebih
هlebih
َّنم َكringan”
 أbesar
 َسق دف دهيyang
م دmudarat
sanakan / memilih mudarat yang
(Abdurrahman
إ
إ
ػلي دan-Nazha`ir,
 دal-Asybah
اّلل مو أن فا د
ح إمدAbi
ت مBakr
ًطمة بدas-Suyuthi,
َ امحد وايwa
امض دؼيف أقامواBairut-Dar
َسق دف دهيم
bin
al-Kutub
h.
م (الدرواٍ د.س ي دمدُنا
 دلH,امبخاريو د
 دن دل87).
هللا دبم
َسقأىزم
ا دن
ٌَأخذت دمal-‘Ilmiyyah,
ػائشة)ن احتجت
 دمي ا1403
غن امي دت
ت هطفؼ دت
ت مق
إ
إ
.فاذا أيست رددثَ وا دن اس تغييت اس تؼففت
إ
إ
امَّشيف تركوٍ واذا
اهما أُل داَّلين قبلك أَّنم َكهوا اذا َسق دف دهيم د
إَسق دف دهيم امض دؼيف أقاموا ػلي دَ امح إد واي د
اّلل مو أن فا دطمة بدًت مح إمد
) (رواٍ امبخاري غن ػائشة.َسقت مقطؼت يدُا

إ د
، ُـ3041 ، دار امكتب امؼلمية، بريوت، الش باٍ واميظائر,امس يوطي
)323 ص
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)﷽يرة
 (رواٍ امبهيقي غن أيب ُر.الس دلمون ػل ُشو دطِدم
III
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
1.
Salah satu wujud dari kewajiban taat kepada ulil amri, seorganisasi dan sebuah organisasi tidak akan
bagaimana diperintahkan dalam al-Quran, adalah kewajiban
berjalan jika
tidak
ada anggotanya;
rakyat untuk membayar
pajak
(dlaribah)
kepada pemerintah.
b.
Bahwa
untuk
menjadikan
berjalan
Harta pajak yang dikumpulkan merupakanorganisasi
milik rakyat
yang
secara
baik
dan
berkesinam-bungan
maka
diamanatkan kepada pemerintah. Sebagai pemegang amapengaturan
jelasprofesional,
mengenai
nah, pemerintahdiperlukan
wajib mengelola
pajakyang
secara
sehingga
organisasi dapat
transparan dananggota,
akuntabel
serta anggota
menggunakannya
untuk
dengan
efektif menjalan-kan
kegiatannya;
sebesar-besarnya
kemaslahatan
rakyat. Sayyidina
Umar Ibn
Pengurus Besar Nahdlatul
al-Khaththab c.RaBahwa
berkataPeraturan
:
Ulama tentang tata cara penerimaan dan
pemberhentian anggota yang ada sudah
tidak memadai lagi;

.درء الف داس دد أوىل دمن جل دب الصا دم دح

.اذا ثؼارض مفسدات دن رو دغي أغظمِما َضرا دبر دتاك دب أخ دفِدم
إ

ا دن أىزمت هف دس دمن مالد د
ٌَهللا دبم دن دل و د دل امي دت دمي ان احتجت أخذت دم
إ
إ
.فاذا أيست رددثَ وا دن اس تغييت اس تؼففت
إ
 إUlama
“Sungguh aku
diriku
mengenai
hartaBab
Allah
Mengingat
: 1. menempatkan
Anggaran Dasar
Nahdlatul
V
(harta ummat) dalam
wali anak
yatim. Jika
aku
Pasal posisi
10 seorang
dan 11;2.
Anggaran
Rumah
membutuhkan, maka
aku
menggunakan
sebagian
hartanya.
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
Oleh karena itu, terdapat
apabila aku
telah
berkelapangan
maka
dalam
Pasal
1, 2, 3, 4, 5, rezeki,
6, 7, dan
8;
aku mengembalikannya. Dan jika aku berkecukupan rezeki,
maka aku menahan
diri Konferensi
untuk tidakBesar
menggunakannya”.
(AbMemperhatikan
: Keputusan
Nahdlatul Ulama
di
durrahman bin
Abi
Bakr
as-Suyuthi,
al-Asybah
wa
an-Nazha`ir,
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H, h. 121).

امَّشيف تركوٍ واذا
اهما أُل داَّلين قبلك أَّنم َكهوا اذا َسق دف دهيم د
إَسق دف دهيم امض دؼيف أقاموا ػلي دَ امح إد واي د
اّلل مو أن فا دطمة بدًت مح إمد
) (رواٍ امبخاري غن ػائشة.َسقت مقطؼت يدُا

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
2.
Dalam kenyataannya, pemerintah RI belum optimal dalam
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
mengelola pajak secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak. Pajak yang seharusnya untuk kemaslahatan rakyat, beralih menjadi sarana/
media memperkaya oknum-oknum tertentu.
3.

Penegakan hukum/law enforcement/iqamatul-hukmi wal-qanun wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat
perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.

إ
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إ
.فاذا أيست رددثَ وا دن اس تغييت اس تؼففت
إ
إ
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امَّشيف تركوٍ واذا
اهما أُل داَّلين قبلك أَّنم َكهوا اذا َسق دف دهيم د
إَسق دف دهيم امض دؼيف أقاموا ػلي دَ امح إد واي د
اّلل مو أن فا دطمة بدًت مح إمد
) (رواٍ امبخاري غن ػائشة.َسقت مقطؼت يدُا

“Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah melakukan
kerusakan, bahwa ketika orang kuat mencuri, mereka membiarkannya. Dan ketika orang lemah mencuri, mereka memberikan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah
binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya”.
(H.R. Bukhari dari Aisyah ra.)
4.

Ketika pajak tidak dikelola dengan amanah dan/atau tidak digunakan untuk kemaslahatan rakyat, maka pemerintah telah
kehilangan legitimasi keagamaan dalam memungut pajak dari
rakyatnya.

Ditetapkan di : Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon,
		
Jawa Barat
Pada tanggal : 30 Syawwal 1433 H. / 16 September 2012
Tim Perumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prof. Dr. KH. Artani Hasbi (Rais Syuriyah PBNU/Ketua Komisi)
Dr. H.A. Malik Madaniy, MA (Katib ‘Aam PBNU)
KH. Afifuddin Muhajir (Katib PBNU)
Sholahuddin al-Aiyubi, M.Si (Katib PBNU)
HM. Mujib Qulyubi, MH (Katib PBNU/Sekretaris Komisi)
Drs. KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I. (A’wan PBNU)
H. Ahmad Asyhar Shofwan (PWNU Jawa Timur)
Tgk. H. Syarqawi Abdus Shamad (PWNU Aceh)
Muhammad Jadul Maula (PWNU DIY)
Dr. Abdul Jalil, M.E.I (PWNU Jawa Tengah)
H. Bachrudin Nasori, S.Si,. M.M. (Lembaga Wakaf PBNU)
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
KOMISI
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-QONUNIYYAH
Nomor : 001/Konbes/09/2012
MUSYAWARAH
NASIONAL ALIM ULAMA
Tentang:
Di Pondok Pesantren Kempek,
Palimanan, Cirebon Jawa Barat
TATA
CARA
PENERIMAAN
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul Qo’dahDAN
1433PEMBERHENTIAN
/ 15-17 September 2012
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA

﷽
I
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
A. Latar Belakang organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
berjalan
ada
anggotanya;
		 Undang-Undang
Nomorjika
25tidak
Tahun
2007
tentang Penanaman
b. hasil
Bahwa
untuk
menjadikan
organisasi
berjalan
Modal adalah UU
revisi
dari dua
UU Penanaman
Modal
yang
secara
baik
dan
berkesinam-bungan
maka
sudah lama berlaku di Indonesia, hampir 40 tahun umurnya, yaitu
diperlukan
jelas
mengenai
UU No. 1 Tahun 1967
tentangpengaturan
Penanamanyang
Modal
Asing
sebaanggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
gaimana telah diubah
dengan
UU No.
11 Tahun
1970 tentang
dengan UU
efektif
kegiatannya;
Perubahan dan Tambahan
No. menjalan-kan
1 Tahun 1967 tentang
Penanac. dan
Bahwa
Pengurus
BesarPenanaman
Nahdlatul
man Modal Asing
UU Peraturan
No. 6 Tahun
1968 tentang
Modal Dalam Negeri
sebagaimana
telah
diubah
dengan
UU dan
No.
Ulama tentang tata cara penerimaan
12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan
Tambahan
UU No.
Tahun
pemberhentian
anggota
yang
ada 6 sudah
1968 tentang Penanaman
Modal
Dalam
Negeri.
tidak memadai lagi;
		 Dalam UU tersebut, investasi sebagai penopang pembangunan dimaknai
proses
ekonomi
denganUlama
pertumbuhan
Mengingat
: 1. sebagai
Anggaran
Dasar
Nahdlatul
Bab V
ekonomi semata. Sebagaimana
undang-undang
(UU)
yang
sarat
Pasal 10 dan 11;2. Anggaran Rumah
kepentingan asing,Nahdlatul
seperti UU Ulama
Sumber Bab
Daya I,AirII,(SDA).
dan III yang
		 Secara empirik terdapat
semua haldalam
di atasPasal
menggambarkan
1, 2, 3, 4, 5, 6,penjajahan
7, dan 8;
asing dengan mengatasnamakan investasi. Bila kondisi demikian
dibiarkan, Indonesia akan semakin berada dalam cengkeraman
Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
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penjajahan ekonomi di bawah rezim neoliberalisme global. Menurut Revrisond Baswir, Ekonom Universitas Gajah Mada Yogyakarta
(di Harian Republika Senin 9 April 2007), bahwa UU Penanaman
modal terdapat sesat pikir di antaranya dengan beberapa aspek;
		Pertama, UU Penanaman Modal yang menggantikan UU
No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UndangUndang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) tersebut, jelas bersifat ahistoris. Artinya, UU itu cenderung mengabaikan latar belakang Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dijajah. Padahal sebagai akibat dari penjajahan
selama 3,5 abad yang dialami Indonesia, telah menjadikan struktur perekonomian Indonesia berwatak kolonial. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan perekonomian Indonesia dalam hubungannya dengan pusat-pusat kapitalisme internasional dan berbagai
komoditas strategis sekarang ini yang dikuasai oleh perusahaanperusahaan asing.
		Kedua, para pendukung Undang-undang tersebut cenderung
tidak menyadari keberpihakan mereka yang sangat berlebihan
terhadap penanaman modal asing. Oleh karena itu mereka mengabaikan kebutuhan untuk mengoreksi watak kolonial perekonomian Indonesia. Sebagaimana sering mereka kemukakan, terutama ketika membela diri terhadap para penanam modal asing,
juga membela diri terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu. Salah
satu asas yang dipakai dalam menyusun Undang-Undang Penanaman Modal adalah asas “perlakuan yang sama”, yang seharusnya di bidang-bidang usaha strategis memberi perlakuan khusus
kepada penanaman modal dalam negeri.
		 Sepintas lalu tampak tidak ada masalah dengan asas tersebut. Namun bila dicermati berdasarkan sifat ahistoris UU itu, justru penggunaan asas yang mengabaikan kebutuhan koreksi atas
watak kolonial perekonomian Indonesia itulah pangkal semua
masalah. Dipakainya asas ”perlakuan yang sama” dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, di tengah-tengah
struktur perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial, dengan
sendirinya para pendukung UU itu secara terbuka menyatakan
persetujuannya terhadap status quo yang mempertahankan
watak kolonial dalam perekonomian Indonesia sampai saat ini.
		 Undang-Undang Penanaman Modal itu telah menyempurnakan kesalahan UU No.1/1967 yang telah membuka jalan bagi
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berlangsungnya proses neokolonialisme di negeri ini. UU Penanaman Modal telah menaikkan investasi asing, terutama sektor
industri kimia dan farmasi. Misalnya pada tahun 2007 investasi di
dua sektor tersebut mencapai 1,495 Miliar dolar AS. Inggris menempati urutan pertama realisasi investasi menurut negara asal
sebesar 1,412 miliar dolar AS. Taiwan di urutan kedua dengan nilai
investasi 396,4 juta dolar AS. (Data LTN NU 2007). Dengan UU
Penanaman Modal seperti ini ada indikasi kuat kegiatan investasi
asing cenderung naik.
		 Pandangan ini secara mendasar telah mengabaikan hal terpenting dalam ekonomi yakni aspek keadilan distribusi sehingga
menciptakan jurang kesenjangan yang makin melebar. Inilah awal
petaka bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin karena
tidak mampu mengakses sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya.
B. Pasal/Ayat Bermasalah
1. UU Penanaman Modal memperlakukan sama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
2. Pemerintah tidak akan menasionalisasi atau mengambil alih
hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undangundang;
3. Penanam modal berhak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing;
4. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing hanya pada produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan
perang.
C. Rekomendasi
UU Penanaman Modal perlu direvisi, terutama:
1. Penanaman Modal dalam negeri harus diutamakan untuk
melindungi kepentingan ekonomi nasional;
2. Negara berhak menasionalisasi dan mengambil alih kepemilikan modal asing, jika situasi mengharuskan;
3. Negara harus mengatur secara ketat praktek transfer dan repatriasi aset oleh pemilik modal.
4. Pembatasan bidang usaha bagi pemodal asing harus diperluas terutama kepada sektor-sektor strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
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بسم هللا امرمحن امرحمي

D. Dalil-Dalil
1. Al-Quran

QS. Al-Hasyr (59): 7:
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َما َأفَ َاء ُ
ون د َ ً
ُول ب َ ْ َي ْا َل ْق ِي ََا ِء ِمنْ ُ ْك.
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َوامْ ََخَا َمى َوامْ َم َسا ِكيِ َوا ْب ِن َ
بسم هللا امرمحن امرحمي
(احلرش)7 :

Apa saja harta fai-i (rampasan) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta
itu jangan (hanya) beredar di antara orang-orang kaya di antara
]kamu. [QS. Al-Hasyr (59): 7
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ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ب ُ َم
حدود
ىذه
روا َهح
بريوتْ-طو
ونمَ .م
وطـ ِ ٌاب
مـلِدة ْر ُزؿَوا َم ٌل
ف
َص
امر ُمؾ ََ ْحوةاخَك َُمرنُ َ
ملهنج،مو ُ
امْ"ىفامَجخَا ِما َ ُ ُّ
حرمس ا ٔلوىل،
املاؿدةامعبـة
ماجوملـارص،
دارةا ا"بن،مفكر ا
وقرش َوا َمًـة
سوعان)17امولة وثَصفاهتم ؿل
امرشؾَة ىف
7277ىـ/امـامة
الٕدارة
مـرشون ،ص.
َاسةامثامن وا
امساجلزء
7997وم،
مسؤلَصؾيو ٔ
اميافدة ًومؿلاملِامة
فاهتمأمام هللا
موجدثين
بشط فر
امرؾَة
امولة وث
ؾاملاتىؤلء
جدي ٔأن ٔأ
ىكل فذفِد
موامرؾَة.
املوزمة ميا ىف حلوكيا امـامة واخلاضة جيب ٔأن ثبين ؿل مطوحة ادلاؿة

َ َ
َ
َْ َ
َ َ َ ََ
ئُس) ربـيا ميفسو ،وىو املرابعٔ ( .أبو ؾبد هللا دمحم بن ٔأمحد بن
ٔأ(خذ ام
احلرشر7 :
وحتلِق امس َول ٔنولك( .وىبة امزحِيل ،ام
مليري
خفسري ا
املرظيب،ادلَؽ،
بكرمبد ٔأ إقياء
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rakyatبنئأ امْ ُل
هللاولِدمحم َو ِ ِِل
danس
ؾبد ِن َور
َ mewujudkanو
املرابع َ.رى( ٔأ فَبوِو َ ِّل
pemerataanى ِْل امْ ُل
يفسوِ ،م ْون َأ
ول
ل
هللا
ٔأ َماخذَأ
bagiفَام َاءر ُ
ُ
ىو
seluruh
kekayaan
ْ
ُ
ِ:mereka.
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
خفسري ِماهللا
امزحِيل،ال اَلم َ ْرق ُ ِيسَا ِءول
ُوللبَ ْ :كيا
اب،د كا
نولكُ .كَع( ِ
ِِلر َْب ْن امخ
املسُببِ ،ن َؾ ٔ ْن
سـَدوامْمبن
ٔأ َوامْبو ََ
ون
ٕقياءسا ِك
وىذاا َمبكرى
ؾنخ
املرظيب،يِ
امسابُعمسِ
ٔ
َ
مليري
أ
مبد
َولِكر ٔأ َلنَ ٍَ،
وىبة َ ً َ
وحتلِق َْ
َ
هللانْ ُ ْك.بن
حتلِق:
حاكمَ امل
اجلامؽ ل
َ
َ
ادلكخور ْ ؾبدَ
ادلَؽَ ،وا ِْ
ْ
ماجو
دار ا
بريوت-رواه
ون.
ملهنج،مو ُـ
sendiriرش َوامًـة ُم ْحواَخ
مـلِدة ْرُ 7ز)وام ٌوق
بم
ا(مْىف َجا
بريوت ٌ
bangsaر َ
ؾبد ِما ُ
امرتك،ك ُ
Negara
harus
memprioritaskan
dalam
معبـة اا ٔل ٔلوىل،
ملـارص ،ا
مؤسسةابنمفكر ا
وىل،
امعبـة
امرسال،
-peran
احلرشَ :اجملسن
mengelola kekayaan dalam negeri.
ص)17.
امـرشون ،ص.
اجلزء وامـرشون،
اجلزء،امثامن
7997م،
7277
)353
4002مـ.
7247ىـىـ/ ./
ٔ
املِامة
ًوم
هللا
مام
أ
ؾيو
مسؤل
موجدثين
ات
ر
ف
بشط
جدي
ىكل
مو
يَاء 2.
Hadits
ومـىن الًٓة :فـويا ذكل يف ىذا امفيء ك ل ثلسموSaw.
Nabiوا ٔلق
امرؤساء
خفسري اقمن ِ
اجلاىوَةا َ
هللاوا
امزحِيل،لاكهام َورا ُسا ُٕذا
نولكٔ َ .أَع( ِىل
ٕقياء دون
سـَدابُهنم
وىذاكوايء
واؾنٔل
وىبة كَا َل :كَ
مليري:
ول
اب،
امضـفاءن ا ٔلمْنخ
وحتلِقنوا ُ َُعمس َ ْر ْب
بن
ٔ
ادلَؽ،
أ
مبد
َول َِ
املسُبامفل،ر َؾاء ٌْ
َص ُ
حدود
حرمس
املاؿدة
بنبو ىذه
املرابع َهحة"،
ونمَ .م ْطو
وطـىو ِاب
ئُسزؿَ َرل
ف
امرمِؾ ََ ْحوِةاخ ِك َمنُ
ٔأامْ"ىفامجخَ
خذ ِما َ امُ ُّ
بـياوا َمْم
محد بن
دمحم بن
ؾبد هللا
ر
ماجو
روا
وق
ر
م
ب
ا
ٌ
م
ُ
وىل،
معبـة ٔأ ا ٔل
ملـارص ،ا
دار .ا ا( ٔأمفكر ا
بريوت-
رش
ا
و
مـلِدة
يفسو،ر َ
َ
ملهنج،مووْ ُ ٌ
ًـة ُ َُ
ال َٕدارة ْامـامة و َ
امس
ؿل
فاهتم
َص
ث
و
امولة
سوعان
ىف
امرشؾَة
َاسة
اجلامؽام ٔ
Dari
Musayyab,
beliau/berkata:
ادلكخورbinؾبدSa’idهللا بن
Umarن،
حاكم املر ٔأ
ٔأبو
حتلِق)17:
dariص.
مـرشون،
Khatthab,لثامنbinوا
املرظيب،م ،اجلزء
7997
بكرىـ
7277
Rasulullah
Saw.
bersabda:
“Orang
yang
menyediakan
barang
keامرؾَة
امرسال،ماماميافدة
فاهتم
مؤسسةوث
امولة
ؾاملاتىؤلء
جدي ٔأن ٔأ
فذفِد
امرؾَة.
وىل،
ًومؿل ا ٔل
امعبـة
بريوت-
kebutuاجملسنموؾبد
املِامة
مسؤلَصؾيو
موجدثين
امرتك،ر
بشط ف
ىكل
butuhan
هللا itu
ٔ rezeki,أ diberi
sedangkan
penimbun
barang
ٔ
ادلاؿة
َ (HR.ؿل
.Ibnuثبين
جيب أن
امـامة و
7247مياىـ/ .ىف حلوكيا
املوزمة
اخلاضة ِن امْ
ص
4002مـ
ِ itu
مطوحة ُ
:han
هللا
ول
terkutuk.س
 ):353كَا َل َر
اب ،كَال
امـرشونََ ،ع ِ
)Majahخ
اجلزء ُ َُع َر ْب
املسُبَ ،،.ؾ ْن
ؾن سـَد بن
ُ
امـامل
al-Shahabahمن
املاؿدةوهو
اخلوَفة مفن د
وهتدف ُ ا
امولةوَ
ذكلرنُ َم ٔلٌو ُْ
حدود 3.
حرمسAqwal
خريىامْامرُ.مِؾ ََ ْح ِةخَ ِك َُم
بن ىذه
روا َهحةامن"،
ونمَْ .م ْط
وطـن ِ ٌاب
ف ْر ُٕىلزؿَ َ ٌل
َص
امْ"امَجخَا ِم َ
ماجو
وق َو َا
ب َم
ُّ
ُ
خفسريو الكٓء
هفسيم.اموٕامنا
ؾامل ٔل
نولك.و
احلكومِةىفمُس
امسوعة
مبد ٔأ ايف
املـؼفي
وحتلِق امس
مليري
امزحِيل،
وىبة
ra.:ا(
امرشؾَةَول
فروعامس
ؿل
فاهتم
امولة وث
سوعان
ادلَؽَ،اسة
ٕقياء و
امـامة
الوىذإدارة
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اخلوَفةpada
hari،kiamat”.
فٕىلؿَ َل َ
ولو ِ
َصوُٕاسمنا ُ
امولة كَاوث َ
ؿل:
هفسيملَ .ر
ؾامل كَا ٔل َل:
سوعان،
مُس َوَعا ِاب
احلكومِةنىفامْخ
امرشؾَة ْب
امسوعة ْن ُ َُع َر
َاسة َؾ
املسُب،
لكٓ
ِ
هللاIniء
سـَديف
املـؼفي
فروعامس
فاهتم
امـامةبن و
الؾنٕدارة
berarti bahwa pemimpin tidak boleh membuat kebijakan
املِامٔأم ْبح
َmerugikanصماجو
امولةهل اوثبن
امخدابريروا
ون.
ضوح َموْ ُـ
ؾامل ُر
bahkanأٔخَ ِك
ب َممة ْر ُز
امْ َج
ىؤلء ٌ
امرؾَةهة
salahوضَا
اميافدةامؼمل
dapatودفؽ
امـدل
ٕكامة
tidakيف
ٔ .ُbolehل
ؾنا ِم ا
yang
dan
rakyat,
فذفِد ٌوق ٔأ َنوامْ ُ
ؿل
فاهتم
امرؾَة
pula merugikan binatang.
امـمل وج
افق امـامة
سيَل املر
اخلاضةوورش
امـامة او ٔلمن
حلوكياوضبط
احللوق مياوا ٔلىفخالق
ادلاؿة
مطوحة
ثبين ؿل
جيب ٔأن
املوزمة
امـامل 4.
Aqwal
al-Ulamaمناملِامة
هللاوهوًوم
اخلوَفة ٔأمام
مسؤل ؾيو
ذكلات ٔلنموجدثين
بشط فر
مفن د
امولة من
جديخريىا.
ىكل إىل
مووهتدف
هفسيم .وٕامنا ولكٓء
ؾامل ٔل
املـؼفي يف فروع امسوعة احلكومِة مُسوا
Al-Madkhal
al-Fiqhy
al-‘Amm:
ضوح ٌ
"ام
حدود
ٕكامة ىذه
امخدابريطوَ َلحة"،
ف ؿَيف َل َامر
املِام ِؾََب ِةأٔ َمنُ
وط ِابمْ َم ْ
حرمس وضَاهة
املاؿدة امؼمل
امـدل ودفؽ
َص ُمة
ؾنخَ َا ُّ ٔل
ؿل
سوعان وجامولة
خالقامس َاسة
امـامة و
الٕدارة
فاهتمامـامة
َصافق
سيَل وثاملر
امرشؾَة وىفورش امـمل
وضبط ا ٔلمن
احللوق وا ٔل
امرؾَة .فذفِد ٔأن ٔأؾامل ىؤلء امولة وثَصفاهتم اميافدة ؿل امرؾَة
املوزمة ميا ىف حلوكيا امـامة واخلاضة جيب ٔأن ثبين ؿل مطوحة ادلاؿة
وهتدف إىل خريىا .ذكل ٔلن امولة من اخلوَفة مفن دوهو من امـامل
َ

وط َّبََِّّمْ َم ْطوَ َحة"َّ ،ىذه َّاملاؿدة َّحرمس َّحدودَّ
ل َّامر ِؾَ َِّة َّ َمنُ ٌ َّ
ف َّؿَ َ َّ
َص ُ َّ
"امخَّ َ ُّ
 15الٕدارة َّامـامة َّوامس َاسة َّامرشؾَة َّىف َّسوعان َّامولة َّوثَصفاهتم َّؿلَّ
امرؾَةَّ.فذفِد َّ ٔأن َّ ٔأؾامل َّىؤلء َّامولة َّوثَصفاهتم َّاميافدة َّؿل َّامرؾَةَّ
املوزمةَّمياَّىفَّحلوكياَّامـامةَّواخلاضةَّجيبَّ َّٔأنَّثبينَّؿلَّمطوحةَّادلاؿةَّ
وهتدف َّإىل َّخريىاَّ.ذكل َّ َّٔلن َّامولة َّمن َّاخلوَفة َّمفن َّدوهو َّمن َّامـاملَّ
املـؼفني َّيف َّفروع َّامسوعة َّاحلكومِة َّمُسوا َّؾامل َّ ٔلهفسيمَّ .وٕامنا َّولكٓءَّ
ؾن َّا ٔلمة َّيف َّاملِام َّبأٔضوح َّامخدابري َّلٕكامة َّامـدل َّودفؽ َّامؼمل َّ َّوضَاهةَّ
احللوق َّوا ٔلخالق َّوضبط َّا ٔلمن َّوورش َّامـمل َّوجسيَل َّاملرافق َّامـامةَّ
وثعيري َّا�متؽ َّمن َّامفساد َّوحتلِق َّلك َّما َّىو َّخري َّم ٔلمة َّيف َّحارضىاَّ
ومس خلبوياَّبأٔفضلَّاموسائلَّمماًَّـخربَّؾيوَّبملطوحةَّامـامةَّ.فلكَّمعلَّ ٔأوَّ
ثَصف َّمن َّامولة َّؿل َّخالف َّىذه َّاملطوحة َّمما ًَّلطد َّبو َّاس خئشار َّ ٔأوَّ
اسدبداد َّ ٔأو ًَّؤذي َّإىل َّرضر َّ ٔأو َّفساد َّىو َّكري َّجائز(َّ .مطعفى َّ ٔأمحدَّ
امزركاءَّ،املدخلَّامفليييَّامـامَّ،دمشق-معبـةَّظربنيَّ،امعبـة َّامـارشةَّ،
7831ىـ7693َّ/َّ.مـَّ،.اجلزءَّامثاينَّ،صََّّ َّ)7101
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Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan. Kaidah ini menggariskan batas-batas aturan secara umum dan batas-batas politik Islam mengenai kewenangan
para pemimpin dan pelaksanaan tugas-tugas mereka untuk
rakyat. Kaidah in dapat dipahami, bahwasanya pelaksanaan
tugas-tugas para pemipin serta kebijakan-kebijakan mereka
yang terkait dengan hak-hak rakyat secara umum dan khusus,
wajib dilakukan atas dasar kemaslahatan umum dan dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Hal itu karena para
pemimpin sebagai kholifah, dan lainnya sebagai pejabat dalam
berbagai urusan bukanlah untuk diri mereka. Tetapi mereka
adalah orang-orang yang mewakili rakyat dalam melaksanakan
berbagai urusan untuk menegakkan keadilan, menghindarkan
kedhaliman, menjaga hak-hak dan moral, menciptakan keamanan, mengembangkan keilmuan, memberikan santunan sosial, membebaskan kemafsadatan, mewujudkan segala sesuatu
yang terbaik bagi rakyat pada saat ini dan mendatang dengan
berbagai sarana untuk kemaslahatan umum. Tidak boleh ada
tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan

َّْ َ َِجَ ًـاَّ َُّثَّ ْاس َخ َوىَّا َ َّىلَّامس َما َِّءَّفَ َسواىُنََّّ
ى ََُّوَّ ِاَّليَّ َخوَ ََّقَّمَ ُ َّْكَّ َماَّ ِ َّيفَّ ْا أَّل ْر ِ َّ
ِ
امبلرةَّ َّ)96َّ:
َش ٍَّءَّؿَ ِو ٌَّيَّ (َّ.
اتَّ َوى ََُّوَّ ِب ُ َِّّ
َس ْب ََّؽَّ َ ََس َو ٍَّ
لكَّ َ ْ

واخلالضة َّ ٔأن َّاملـادن َّاجلامدة َّوامسائةل َّندلوةل َّؾيد َّاملامكِة َّىف َّمشيورَّ
املذىب َّ ٔلن َّاملـادن َّكد َّجيدىا َّرشار َّامياس َّفوو َّمل ٍَّكن َّحمكيا َّم ٕالمامَّ
ٔلدى َّا ٔلمر َّإىل َّامفنت َّواميرج(َّ.وىبة َّامزحِيلَّ ،امفلو َّالٕساليم َّو ٔأدمخوَّ،
بريوت-دار َّامفكرَّ ،امعبـة َّامثامثة7016َّ ،ىـ7636َّ/َّ.مـَّ ،.اجلزءَّ
اخلامسَّ،صََّّ )030-038
وط َّبََِّّمْ َم ْطوَ َحةَّ ،ىذه َّاملاؿدة َّهص َّؿوهياَّ
ل َّامر ِؾَ َِّة َّ َمنُ ٌ َّ
ف َّ ْال َما َِّم َّؿَ َ َّ
ََص ُ َّ
ث َ ُّ
ِ
امشافـيَّ ،وكالَ "َّ:م ْ ِْن َ َُّةل َّ ْال َما َِّم َّ ِم َّْن َّامر ِؾَ َِّة َّ َم ْ ِْن َ ََّةل َّاَّمْ َو ِ ِ ّلَّ َّ ِم َّْن َّاَّمْ ََ ِد َِّي"َّ.....
وٕامنا َّوػَفة َّالٕمام َّاملسمة َِّ.واملسمة َّل َّبد َّ ٔأن َّحكون َّبمـدلَّ ،ومنَّ
امـدل َّثلدم َّا ٔلحوج َّوامدسوًة َّبني َّمدساوي َّاحلاجات(َّ .جالل َّادلٍنَّ
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kemaslahatan yang dapat mendatangkan kemudaratan atau
kerugian rakyat.*

Nomor : 001/Konbes/09/2012
Tentang:
KOMISI TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN
BAHTSUL
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA
MASAIL

17

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama II
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
menjadi pintu masuk memperkuat neoliberalisme di Indonesia
secara baik dan berkesinam-bungan maka
yang memperkokoh watak kolonialisme dalam pengelolaan Midiperlukan
pengaturanadalah
yang jelas
mengenai
gas Nasional. Landasan
yang digunakan
UU Migas
No.
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
22/2001 yang menggantikan UU No. 44 Prp/1960 dan UU No.
dengan efektif menjalan-kan kegiatannya;
8/1971.
c. Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar Nahdlatul
UU Migas tersebut
disusun
atas desakan
International
MoneUlama
tentang
tata(LOI)
cara
penerimaan
dan
tary Fund (IMF) melalui
Letter
of Intent
sebagai
kompensasi
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
dana pinjaman IMF untuk menanggulangi krisis moneter yang
memadai
lagi;
dialami Indonesia. tidak
Penyusunan
RUU
Migas dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah) dibiayai oleh World Bank melalui USAID. : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V
Mengingat
Sehigga RUU Pasal
Migas (kami
istilahkan
I) yang diajukan
10 dan
11;2. Jilid
Anggaran
Rumah
oleh Mentamben Nahdlatul
Kuntoro Mangkusubroto
pada
era
Presiden
Ulama Bab I, II, dan III yang
Habibie ditolak oleh
DPR. Meski
terdapat
dalam dalam
Pasal 1,Pemandangan
2, 3, 4, 5, 6, 7, Umumdan 8;
nya di DPR pada tanggal 1 Maret 1999 Mentamben Kuntoro
Mangkusubroto
mengajukan
dalil bahwa
Memperhatikan
: Keputusan
Konferensi
Besarmonopoli
NahdlatulPertamina
Ulama di
selama ini telahKempek,
berdampak
pada
ineffisiensi
KKN.M;
Cirebon, Tahun 1433 dan
H/ 2012
Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, Mentamben Susilo
Bambang
Yudhoyono
mengajukan
RUU Migas Ta’ala
Jilid I
Dengan senantiasa
bertawakal
kepada kembali
Allah Subhanahuwa
yang sudah ditolak DPR dalam bentuk RUU Migas Jilid II dengan
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
substansi yang sama dengan RUU Migas Jilid I. Namun pengajuan tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman
Wahid dan mentok di Sekneg dan tidak bisa diteruskan untuk
dibahas di DPR. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengganti Susilo Bambang Yudhoyono dengan Purnomo Yusgiantoro
sebagai Menteri ESDM.
Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan pada 23
Juli 2001, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tetap dipertahankan pada posisinya oleh Megawati Soekarnoputri. Dan di era
Presiden Megawati RUU Migas yang kemudian menjadi UU No.
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22/2001 berhasil digolkan. Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri
ESDM kemudian mengimplementasikan UU Migas No. 22/2001
hampir 9 tahun, yaitu di era Presiden Megawati dan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan Sistem Migas antara
lain: pertama, kuasa Pertambangan dicabut dari Pertamina. Yang
berkontrak dengan Perusahaan Minyak Asing/Swasta adalah
Pemerintah yang diwakili oleh Lembaga baru: BP Migas.
Kedua, BP Migas berstatus Badan Hukum Milik Negara, sehingga penjualan migas bagian Negara harus dilakukan dengan
menunjuk pihak Ketiga dan Blok produksi yang sudah selesai
Kontrak tidak akan pernah bisa diambil alih/dioperasikan oleh
BP Migas.
Ketiga, management/pengelolaan Cost Recovery dan assets
yang dibeli dengan dana cost recovery beralih dari Pertamina ke
BP Migas.
Keempat, pertamina sebagai Perusahaan minyak yang terintegrasi, harus dipecah atas Perusahaan Hulu dan Perusahaan
Hilir yang terpisah. Kelima, di hilir dibentuk BPH Migas sebagai
Regulator dan Perusahaan asing bisa masuk melalui izin dari
Pemerintah dan Harga BBM dan Gas untuk dalam negeri diserahkan ke mekanisme pasar, dsbnya.
Kemudian Pengelolaan Pertambangan umum non migas
dalam UU Pertambangan No. 11/1967 menganut pola hubungan Bussines to Goverment dengan Perusahaan Tambang dimana Pemerintah berkontrak dengan Perusahaan Tambang
Asing dalam bentuk Kontrak Karya (CoW) yang merupakan
kelanjutan dari Sistem Konsesi Zaman Kolonial berdasarkan Indische Mijnwet 1899. Posisi Pemerintah ‘sejajar’ dengan Kontraktor. Kontraktor diwajibkan membayar Pajak dan Royalti/
PNBP sekitar 1% untuk emas. Seluruh isi Kontrak baru bisa dirubah setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak, termasuk kontrak yang menyangkut besaran royalti. Regulasi/ PP
No. 13/2000 yang merubah royalti emas dari 1% menjadi 3.75%
hingga saat ini tidak digubris oleh Pemegang Kontak Karya.
Pemerintah tidak berdaya karena Pemerintah yang berkontrak.
Kedautan Negara hilang!
Dengan Kontrak Karya dan sejenisnya (PKP2B), management
sepenuhnya ditangan Pemegang Kontrak. Pemegang Kontrak
“berkuasa penuh” atas wilayah konsesi.
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Sistem Kontrak Karya telah disadari merugikan Negara.
Disamping kedaulatan negara atas kekayaan bahan tambang
mineral dan batubara tergerus (karena yang berkontrak adalah
Pemerintah), perolehan Negara (Pajak dan PNBP) dari pertambangan umum relatif masih amat sangat kecil (karena royalti
yang sangat sangat kecil), juga management kontraktor tambang sepenuhnya berada ditangan mereka.

B.

C.

D.

َّ َّىذه َّاملاؿدة َّحرمس َّحدود،"وط َّبََِّّمْ َم ْطوَ َحة
َّ ٌ ُل َّامر ِؾَ َِّة َّ َمن
َّ َ َف َّؿ
َّ ُ َص
ُّ َ َّ"امخ
Pasal/ayat Bermasalah
َّ  َّوثَصفاهتمkuasa
سوعان َّامولة
َّ ىفdalam
َّ امرشؾَة
َّ امـامة َّوامس َاسة
َّ (ٕدارةBP
ال
1.َّؿل
Penunjukan
hukum
pelaksanakan
kontrak
Migas) menyebabkan Pemerintah kehilangan otoritas untuk
َّامرؾَة
َّ َّفذفِد َّ ٔأن َّ ٔأؾامل َّىؤلء َّامولة َّوثَصفاهتم َّاميافدة َّؿل.امرؾَة
melakukan perubahan kontrak secara sepihak;
2.َّادلاؿة
Royalti
kepada
dariَّhasil
Daya
َّمطوحة
ََّّؿلNegara
جيبَّ َّٔأنَّثبين
اخلاضةpengelolaan
حلوكياَّامـامةَّوSumber
َّاملوزمةَّمياَّىف
Alam terlalu kecil;
َّ َّمنada
دوهوpengaturan
َّ من َّاخلوَفة َّمفن
َّ امولة
َّ نuntuk
ذكل َّ َّٔلDaerah
َّ.َّخريىاdimana
وهتدف َّإىل
3.َّامـامل
Belum
bagi
hasil
lokasi
Migas
itu
berada.
َّ َّوٕامنا َّولكٓء.املـؼفني َّيف َّفروع َّامسوعة َّاحلكومِة َّمُسوا َّؾامل َّ ٔلهفسيم
Rekomendasi
َّؾن َّا ٔلمة َّيف َّاملِام َّبأٔضوح َّامخدابري َّلٕكامة َّامـدل َّودفؽ َّامؼمل َّ َّوضَاهة
1. Pemerintah harus memiliki otoritas dalam pengelolaan Miَّامـامة
َّاملرافقmelakukan
امـمل َّوجسيَلperubahan
َّ  ٔلمن َّوورشkontrak
وضبط َّاkarya
َّ خالقsecara
احللوق َّوا ٔل
gasَّ untuk
sepihak. َّ لمة َّيف
ٔ وثعيري َّا�متؽ َّمن َّامفساد َّوحتلِق َّلك َّما َّىو َّخري َّم
َّحارضىا
2. Rasio penerimaan Negara dari hasil pengelolaan Sumber
َّ ٔأوDaya
َّفلكَّمعل
َّ.امـامة
َّبملطوحة
ًََّّـخربَّؾيوusyur
اموسائلَّمما
َّفضل
ومس خلبويا
Migas
minimal
mencakup;
(10%)
danَّٔبأditambah
sesuai dengan perundang-undangan
سkhoroj
َّ ٔأوdengan
َّyang
خئشارberlaku.
(ًلطد َّبو َّاpajak)
َّ املطوحة َّمما
َّ ثَصف َّمن َّامولة َّؿل َّخالف َّىذه
3.َّمحد
Harus
ada (pengaturan
hasil
مطعفى َّ ٔأ
َّ .ىو َّكري َّجائزbagi
َّ فساد
َّ  ٔأوuntuk
َّ َّرضرdaerah
ًؤذي َّإىلtempat
َّ داد َّ ٔأوsumاسدب
ber daya Migas secara adil dan proporsional.
َّ،َّامعبـةَّامـارشة،معبـةَّظربني-َّدمشق،َّاملدخلَّامفليييَّامـام،امزركاء
Dalil-Dalil
َّ َّ)7101ََّّص،َّاجلزءَّامثاين،.مـ7693َّ/َّ.ىـ7831
1. Al-Quran
QS. Al-Baqarah: 29:

َََّّّْ َ َِجَ ًـاَّ َُّثَّ ْاس خَ َوىَّا َ َّىلَّامس َما َِّءَّفَ َسواىُن
َّ ِ ى ََُّوَّ ِاَّليَّ َخوَ ََّقَّمَ ُ َّْكَّ َماَّ ِ َّيفَّ ْا أَّل ْر
ِ
َّ َّ)96َّ:امبلرة
َّ (َّ.َش ٍَّءَّؿَ ِو ٌَّي
َِّّ ُ اتَّ َوى ََُّوَّ ِب
ٍَّ َس ْب ََّؽَّ َ ََس َو
ْ َ َّلك

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu, dan kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit,
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. [Q.S. al-Baqarah (2): 29)

َّواخلالضة َّ ٔأن َّاملـادن َّاجلامدة َّوامسائةل َّندلوةل َّؾيد َّاملامكِة َّىف َّمشيور
َّاملذىب َّ ٔلن َّاملـادن َّكد َّجيدىا َّرشار َّامياس َّفوو َّمل ٍَّكن َّحمكيا َّم ٕالمام
َّ، َّامفلو َّالٕساليم َّو ٔأدمخو،َّ(وىبة َّامزحِيل.ٔلدى َّا ٔلمر َّإىل َّامفنت َّواميرج
َّ َّاجلزء،.مـ7636َّ/َّ.ىـ7016َّ ، َّامعبـة َّامثامثة،دار َّامفكر-بريوت

و س خلبوياَّبأفضلَّاموسائلَّمماًَّـخربَّؾيوَّبملطوحةَّامـامةَّ.فلكَّمعلَّ ٔأوَّ
7831ىـ7693َّ/َّ.مـَّ،.اجلزءَّامثاينَّ،صََّّ َّ)7101
ثَصف َّمن َّامولة َّؿل َّخالف َّىذه َّاملطوحة َّمما ًَّلطد َّبو َّاس خئشار َّ ٔأوَّ
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Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu:
املـادن َّاجلامدة َّوامسائةل َّندلوةل َّؾيد َّاملامكِة َّىف َّمشيورَّ
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اخلامسَّ،صََّّ )030-038
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َّ )030-038
اخلامسَّ،ص
وٕامنا َّوػَفة َّالٕمام َّاملسمة َِّ.واملسمة َّل َّبد َّ ٔأن َّحكون َّبمـدلَّ ،ومنَّ
Al-Asybah Wa an-Nadha-ir:
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ف َّ ْال َما َِّم َّٔشؿَ َّ
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صَّ )799-797َّ.
وٕامنا َّوػَفة َّالٕمام َّاملسمة َِّ.واملسمة َّل َّبد َّ ٔأن َّحكون َّبمـدلَّ ،ومنَّ
امـدل َّثلدم َّا ٔلحوج َّوامدسوًة َّبني َّمدساوي َّاحلاجات(َّ .جالل َّادلٍنَّ
امس َوظيَّ ،ا ٔلش باه َّواميؼائرَّ ،بريوت-دار َّامكذب َّامـومَة7018َّ ،ىـَّ،
صَّ )799-797َّ.

Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyatnya, harus terkait
dengan kemaslahatan mereka. Teks kaidah ini oleh Imam AsSyafi’i, dan beliau bersabda: “Kedudukan pemimpin terhadap
rakyatnya itu seperti kedudukan seorang wali anak yatim. Sesungguhnya tugas pemimpin itu membagikan hak-hak rakyat.
Sedangkan pembagian hak itu harus adil, dan termasuk adil
itu mengutamakan orang yang lebih membutuhkan, dan menyamaratakan bagian di antara orang-orang yang setingkat
kebutuhannya.
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Pengurus Besar Nahdlatul UlamaIII
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Batubara (UU Minerba) disahkan sebagai perubahan atas UU No.
secara baik dan berkesinam-bungan maka
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.
diperlukan
pengaturan
yang jelas mengenai
Perubahan dilakukan
terutama
untuk mengembalikan
fungsi
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dan kewenangan negara terhadap penguasaan sumber dapat
daya
efektif menjalan-kan
kegiatannya;
alam yang dimilikidengan
dan diharapkan
dapat membawa
perbaikan
c. Bahwa
Pengurus
BesarAir.
Nahdlatul
dalam pengelolaan
sektorPeraturan
pertambangan
di Tanah
Dengan
tentang
tata“Bumi,
cara air
penerimaan
dan
demikian amanat Ulama
UUD 1945
bahwa
dan kekayaan
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
tidak
memadai lagi;
dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat”, dapat
diwujudkan.
Jika dibandingkan
denganDasar
UU No
11 tahunUlama
1967, UU
Mengingat
: 1. Anggaran
Nahdlatul
BabMiV
nerba memang telah
memuat
beberapa
yangRumah
cukup
Pasal
10 dan
11;2.perbaikan
Anggaran
mendasar. Di antaranya
penghapusan
sistem
kontrak
karya
bagi
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
pengusahaan pertambangan
yang
digantikan
sistem
terdapat dalam
Pasal
1, 2, 3, 4,dengan
5, 6, 7, dan
8;
Izin Usaha Pertambangan (IUP).
UU Minerba
juga mengakomodasi
daerah,
Memperhatikan
: Keputusan
Konferensi Besarkepentingan
Nahdlatul Ulama
di
dengan memberikan
kewenangan
kepada
pemerintah
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;daerah
untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pembatasan luas
wilayah
dan jangka
waktu izin
usaha Allah
pertambangan.
Dengan
senantiasa
bertawakal
kepada
Subhanahuwa Ta’ala
Meskipun ada beberapa pasal perbaikan, UU Minerba dinilai
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
belum mengatur secara lebih detail hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan
strategi pertambangan nasional yang akan dituju.
UU Minerba masih bersifat umum sehingga tidak bisa operasional. Karena itu teknis pelaksanaannya banyak diserahkan
kepada Pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) dan atau
peraturan daerah (Perda). Dari 175 pasal UU Minerba, setidaknya terdapat 22 pasal yang mengharuskan adanya peraturan
pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemeirntah (PP), dan 3
pasal dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). UU
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tersebut tidak memberikan kepastian arah dan gambaran pengelolaan sektor pertambangan. UU tersebut juga masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian
khusus. Antara lain, pertama, tidak adanya norma yang mengatur adanya kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Akibatnya terjadi kasus pembangkit listrik PLN yang tidak mendapatkan pasokan batu bara
pada saat pertumbuhan produksi batu bara begitu besar.
Kedua, ketidakjelasan besaran penerimaan negara dari pajak dan nonpajak untuk sektor pengusahaan Minerba yang berakibat penerimaan penerimaan negara tidak optimal (potencial
lost).
Ketiga, pemberian kewenangan IUP kepada pemerintah
daerah tanpa disertai kesiapan kerangka acuan tentang strategi
kebijakan pertambangan nasional. Akibatnya pengelolaan dan
eksploitasi pertambangan di daerah-daerah tidak terkontrol.
Berdasarkan data, semenjak otonomi daerah digulirkan, tidak
kurang dari 3.000 izin dan kuasa pertambangan telah diterbitkan oleh pemerintah daerah tanpa kontrol dan pengawasan
yang memadai.
Keempat, UU Minerba juga tidak mampu ‘mengintervensi’
dan memperbaiki kontrak-kontrak pertambangan yang telah
ada selama ini. Pasal 169 (a) UU Minerba menyebutkan bahwa
kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang
ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
Terkait dengan beberapa kekurangan UU Minerba, maka dipandang mendesak dilakukan perbaikan UU ini sehingga ada
arah, kebijakan, dan strategi sektor pertambangan nasional
yang jelas dan terukur.
B. Pasal/Ayat yang Bermasalah
1. Tidak adanya norma yang mengatur adanya kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri;
2. Ketidakjelasan penerimaan negara dari pajak dan non pajak
dari sektor pengusahaan Minerba;
3. Terlalu besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan IUP tanpa disertai kesia-
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pan kerangka acuan tentang strategi kebijakan pertambangan nasional yang jelas.
4. Tetap diberlakukannya kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, meskipun fakta menunjukan
kontrak itu dibuat dengan tidak menguntungkan Negara.
C. Rekomendasi
1. Perlu adanya norma yang mengatur kewajiban memasok kebutuhan Minerba dalam negeri;
2. Rasio penerimaan Negara dari hasil pengelolaan sumberdaya Minerba minimal mencakup; usyur (10%) dan ditambah
dengan khoroj (pajak) sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku;
3. Otoritas terkait pemberian izin penambangan tetap harus
menjadi kewenangan pemerintah pusat;
4. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang berlaku sebelum Undang-Undang
ini harus menyesuaikan dan tidak menunggu sampai jangka
waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
D. Dalil-Dalil:
1. Al-Quran
QS. Al-Baqarah: 29:

َامس َما َِءَفَ َس ذواى ذَُن
َ ِ ى ََُوَ ذ ِاَّليَ َخوَ ََقَمَ ُ َْكَ َماَ ِ َفَ ْا أَل ْر
َْ َ َِجي ًؾاَ ُ ذَثَ ْاس َت َوىَ ِا َ َلَ ذ
َ )92َ:َش ٍَءَؽَ ِو ٌَيَ(امبلرة
َِّ ُ اتَ َوى ََُوَ ِب
ٍَ َس ْب َػََ َ ََس َو
ْ َ َك

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu, dan kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit,
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. [Q.S. al-Baqarah (2): 29)

َامس َ َْرم ْاج َِءنَاَفََمَ َ ُس َْكذواَ ِىم َذَُنن
َينوَ ََ َأَقٓ َمَمَنُ ُو ْاَكَ َأأمهْا ِفَ ُل ِواَفَ ْا ِم أَل َْنرَِ َط
اسس َتبْ َُو َْت َى ََواِم َ ذمَلاََ أأ ذخ
ًَ ْ ِيَّ َب َ َِج ِي
َََيى ََُو أأَُّيه َ ذا ِاَّلَ ذي ِاَّلَ َخ
ْ اتؾاََ َم ُا ذَثَ َك
َ
ِ
َ ْ َ كخَب
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َ ُ)َْت َِبآَ ٓ ِخ ِذي َِو ََا َلذ َ أأ َْن َثُ ْق ِمضُ وا92
َ ََومَ ْس:امبلرة
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بريوت-دار َامفكرَ ،امطبؾة َامثامثة9042َ ،ىـ َ9292َ /مَ ،اجلزءَ
اخلامسَ )390-395َ،
KOMISI
BAHTSUL
MASAIL
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bersabda:اَمْ َو ِ ِ ّلَ َ ِم ْ
ِ waliَ anak
seperti
seorang
َrakyatnya
تكون َituبمؾدلَ ،ومن
kedudukanن َ
املسمة َل َبد َ ٔأ
املسمةَ.و
َyatim.الٕمام
َSesوعيفةوٕامنا
ungguhnya tugas pemimpin itu membagikan hak-hak rakyat.
َSedangkan
(pembagianجالل َادلين
متساوي َاحلاجاتَ .
adil,ية َبني
danامتسو
حوج َو
adilثلدم َا ٔل
امؾدل َ
hak ituَharus
termasuk
itu
menyaامس
َmengutamakan
orangامؾومية9045َ ،ىـ،
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صَ )999-999َ.
َ
Al-Muwafaqat:
املطوحة َامؾامة َملدمة َؽل َاملطوحة َاخلاضة(َ .امشاطيبَ ،املوافلات َىفَ
ٔأضول َامرشيؾةَ ،حتليقٔ َ:أبو َؼبيدة َمشيور َبن َحسن َأل َسوامنَ ،دار َابنَ
ؼفانَ،امطبؾةَا ٔلول9092َ،ىـ9222َ/.مـَ،.اجلزءَامثامثَ،صََ )92
Kemaslahatan umum harus diutamakan atas kemaslahatan
khusus.

امس َما َِء َ َم ًَاءَ
ُرشا َب َ ْ ََ
َوى ََُو َ ذ ِاَّلي َ أأ ْر َس ََل َ ّ ِامر َي ََح َب ْ ً
ني َيَدَ َْي َ َر ْ َََح ِت َِو َ َو أأ ْى َزمْيَا َ ِم ََن َ ذ
س َكَ ِث ًرياَ.
ي َ ِب َِو َب َ ْ َدل ًَة َ َم ْيتًا َ َوو ُ ْس ِليَ َُو َ ِم ذما َ َخوَ ْلنَا َ أأهْ َؾا ًما َ َو أأَنَ ِ ذَ
َطي ًُوراِ َ ،م ُي ْح ِ ََ
(امفركانَ )02-09َ:
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Pengurus Besar Nahdlatul UlamaIV
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia
secara baik dan berkesinam-bungan maka
di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan
pengaturan
yang
jelas mengenai
karunia Allah SWTdiperlukan
untuk dimanfaatkan,
juga
seharusnya
dijaga
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.
dengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumberc. Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar Nahdlatul
sumber air seharusnya
juga
diusahakan
bersama.
Ulama fungsi
tentang
penerimaan
dan
Melihat pentingnya
air tata
bagi cara
kehidupan
dan keberpemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
langsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan
tidak karena
memadai
lagi;dikuasai bersama tidaklah
menjadi barang publik
harus
salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun UndangUndang Dasar
dalam Nahdlatul
salah satu Ulama
pasalnya
Mengingat
: 1.menetapkan
Anggaran Dasar
BabyaiV
tu pasal 33 (2) UUD
45 yang
berisi: 11;2.
Ayat (2):
"Cabang-cabang
Pasal
10 dan
Anggaran
Rumah
produksi yang penting
bagi
negara
dan
yang
menguasai
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III hajat
yang
hidup orang banyak
dikuasai
olehPasal
negara";
(3):6, "Bumi,
air,
terdapat
dalam
1, 2, Ayat
3, 4, 5,
7, dan 8;
dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan
dipergunakan
untuk Besar
sebesar-besar
Memperhatikan
: Keputusan
Konferensi
NahdlatulkemakmuUlama di
ran rakyat."; Ayat
(4):
Perekonomian
nasional
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/diselenggarakan
2012 M;
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
lingkungan,
keDengan
senantiasa
bertawakal
kepadaberwawasan
Allah Subhanahuwa
Ta’ala
mandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
kesatuan ekonomi nasional.
Sejarah pengaturan kebijakan air di Indonesia selama masa
penjajahan Belanda ditetapkan dalam Algemeen Waterreglament (AMR) di tahun 1936 tentang peraturan perairan umum.
Pada masa itu pemerintah Belanda tidak membebani masyarakat
pengguna air untuk membayar iuran namun hanya ditekankan
pada masalah pemeliharaan bersama. Walaupun pelaksanaan
peraturan tersebut lebih diuntukkan untuk kepentingan penjajah, namun pada masa itu air belum menjadi komoditas yang
bisa diperjualbelikan. Pada masa orde lama keluarlah Undang-
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undang Pokok Agraria (yang selanjutnya populer dengan sebutan UUPA) di tahun 1960. Pengaturan air dalam UUPA dapat
dilihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2: " Seluruh bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa merupakan kekayaan nasional." Ayat 3: " Hubungan antar
bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi".
Pada era pemerintahan Sokearno tersebut pemerintah tetap
mengakui keberadaan swasta yang dikelola oleh putra bangsa atau swasta nasional dan dilarang keras untuk melakukan
monopoli. UUPA sendiri secara konsepsi mampu memberikan
pencerahan kepada kehidupan petani karena menjanjikan penataan sumber-sumber agraria umumnya dan pengelolaan air
secara khusus untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian.
Beberapa kenyataan di atas mengindikasikan bahwa pemanfaatan air masih seputar untuk mendukung kebijakan pertanian.
Di bawah rezim orde baru konsep "pembangunan" menjadi
agenda penting kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto.
Konsep bahwa politik adalah panglima di masa orde lama digantikan menjadi ekonomi adalah panglima. Keberhasilan pembangunan di kaitkan dengan kenaikkan GNP (Gross National
Product). Di Indonesia ideologi dan teori pembangunan tersebut dilaksanakan dengan kontrol yang ketat oleh pemerintah.
Kontrol ketat tersebut dimaksudkan supaya pembangunan yang
bertumpu pada bantuan hutang luar negeri dan investasi dari
perusahaan transnasional lainnya dapat berjalan mulus. Karena
persyaratan agar modal dan investasi asing bisa masuk ke Indonesia adalah dengan terjaminya stabilitas politik dan keamanan disamping tersedianya tenaga buruh murah dan lemahnya
UU lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong aktifnya peran
swasta dalam setiap sektor-sektor pembangunan di Indonesia.
Masuknya hutang luar negeri di sektor air dimulai pada periode 1970-an saat Soeharto mencanangkan program revolusi
hijau atau swasembada pangan. Kebijakan tersebut memang
berhasil membawa Indonesia kepada keberhasilan swasembada
beras di tahun 1984, tetapi keberhasilan tersebut harus dibayar
mahal dengan "keharusan" masuknya bisnis swasta ke sektor
air karena program swasembada pangan tersebut dibiayai oleh
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hutang luar negeri. Hal itu juga yang mendorong pemerintah
mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Penguasaan negara pemerintah untuk mengelola sendiri persoalan pengelolaan sumberdaya air ternyata menimbulkan persoalan tersendiri, karena terbukti bahwa Negara tidak mempunyai
sumberdaya yang memadai untuk pengelolaan tersebut. Maka
pemerintah-pun beralih ke paham selanjutnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air tersebut. Mulai awal tahun 1980-an tampak upaya
dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, khususnya dalam sektor sub-irigasi dan penyediaan air bersih.
Setelah itu pada dekade 1990-an, upaya menarik minat dan
menggandeng swasta dalam sektor pengairan tampak semakin gencar dilakukan. Upaya penarikan pihak swasta terhadap
pengelolaan SDA tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintahan
orde baru waktu itu yang dikendalikan oleh kekuatan modal asing. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara semasa orde
baru tidak lain bertujuan untuk memuluskan program pembangunan yang bertumpu pada bantuan dan hutang luar negeri
serta investasi dari perusahaan transnasional lainnya. Kebijakan
pemerintah orde baru menyeret ketergantungan Negara kepada
bantuan asing yang selalu meningkat dalam setiap repelita.
Masa reformasi ternyata belum bisa merubah substansi kebijakan di sektor air, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan jeratan
hutang yang menimpa bangsa Indonesia akibat politik "pembangunan" di masa lalu. Hal tersebut tercermin dari kelahiran UU
No. 7 tahun 2004 yang diindikasikan banyak pasalnya yang melanggengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya
air. Sebagaimana telah diketahui pada tanggal 19 Februari 2004,
DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumberdaya Air menjadi undang-undang baru. Undang-undang ini
menggantikan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Kelahiran Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
tersebut mendapat banyak tantangan dari berbagai kalangan.
Sebuah undang-undang, yang mengatur pengelolaan air lebih
terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan
mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air,
memang sangat dibutuhkan tetapi pada kenyataannya Undang-
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Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tersebut
tampak didominasi oleh kepentingan ekonomis, air yang seharusnya memiliki fungsi sosial dan seharusnya dikuasai dan dikelola bersama karena bersangkutan dengan hajat hidup orang
banyak justru dikomersialisasikan karena ada pandangan yang
melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi
ekonomi tinggi.
B. Pasal/Ayat Bermasalah
1. Hak guna usaha air dalam operasionalnya telah dikomersialkan;
2. Hak guna usaha air diberikan kepada perorangan atau badan
usaha swasta/asing atas izin pemerintah;
3. Ketiadaan peraturan UU yang melindungi ketahanan persediaan air dan mengendalikan mekanisme pengusahaan air
untuk ekspor ke negara lain;
4. Praktik penggalian sumber air tidak mempedulikan dampak
ekologi, ketahanan suplai air, dan standar eksplorasinya;
C. Rekomendasi
1. Hak guna air harus dimiliki oleh negara agar terwujud sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikomersilkan;
2. Hak guna pakai air dan hak guna usaha air harus mencerminkan kolektivitas antar pengguna; dalam hal ini pemerintah sebagai regulator pemerataan hak guna pakai tersebut;
3. Diperlukan UU yang melindungi ketahanan cadangan air
dan mengendalikan praktik ekspor air ke luar negeri;
4. Penggalian sumber daya air harus mempedulikan dampak
ekologi dan pencemaran lingkungan yang merusak standar
kehidupan rakyat banyak;
5. Beberapa pasal UU Sumber Daya Air bertentangan dengan
jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan, kemakmuran rakyat
dan mengutamakan demokrasi ekonomi. Untuk itu, beberapa pasal tersebut harus segera dibatalkan.
6. Semangat resentralisasi pengelolaan sumberdaya air yang
diwujudkan dalam kewenangan pengelolaan berdasarkan
luasan sawah (i) dibawah 1000 ha untuk Pemerintah Kabu-
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)paten, (ii) 1000-3000 ha untuk Pemerintah Propinsi; dan (iii
lebih dari 3000 ha untuk Pemerintah Pusat, sangat berlawanan dengan semangat partisipasi rakyat, desentralisasi dan
otonomi daerah. Resentralisasi ini harus dihapuskan.
D. Dalil-Dalil
1. Al-Quran
QS. Al-Furqan: 48 - 49:

امس َما َِء َ َم ًَاءَ
ُْشا َب َ ْ ََ
َوى ََُو َ ذ ِاَّلي َ َأ ْر َس ََل َ ّ ِامر ََي ََح َب ْ ً
ي َيَدَ َْي َ َر ْ ََح ِت َِو َ َو َأ ْى َزمْيَا َ ِم ََن َ ذ
س َكَ ِث ًرياَ.
ي َ ِب َِو َب َ ْ َْل ًَة َ َم ْي ًتا َ َوو ُ ْس ِل َي َُو َ ِم ذما َ َخوَ ْلنَا َ َأهْ َؼا ًما َ َو َأَنَ ِ ذَ
َطي ًُوراِ َ ،م ُي ْح ِ ََ
(امفركانَ )27-26َ:

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) kabar gembira dengan
kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih. Agar Kami menghidupkan dengan air
itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum
dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatangbinatang ternak dan manusia yang banyak. [Q.S. Al-Furqan
)(25): 48-49

ل َ َذىَابٍَ َ ِب َِوَ
ْ َ َواَنذَ َػَ َ َ
دَر َفَأَ ْسكَنذا َُه َ ِ َف َ ْا ََل ْر ِ َ
امس َما َِء َ َم ًَاء َ ِبلَ ٍَ
َو َأ ْى َزمْيَا َ ِم ََن َ
ذ
ي َي َدَِ َْي َ َر ْ ََح ِت َِو َ َو َأ ْى َزمْ ُّيَ ْا َ ِ ِم ََن َ ذ ِ
ذِ
اَّلَ .يفََأَو َأْ ْشَر َأِسَنََ ََلَمََ ُ َْكّ ِامرَ َ ِبَي َِو ََحَ َ َبجن ذ ْ ً ٍ
امسِك َمَُواََء َكَ ِث َم َري ًَاءةٌَََ
يل َ َو َأ ْغيَابٍَ َم َك َفهيَا َفَ َوا
اتََب َ ِْم َ ََْن ََن ٍَ
ُْشاَ
م َولَاى ِ َدَُوُرَ ََ
ون
ِ
ي َ ِب َ َِو َب َ ْ َْل ًَة َ َْ َم ْيتًا َ َِوو ُ ْس ِل َي ُ َُو َ ِم ذما َ َخوَ ْلنَا َ َأهْ َؼا ًما َ َو َأَنَ ِ ذَ َ ِ
س ََ َكوث ِض ً ْبرياَؽ ٍََ.
ور َ َسيْنَ ََاء َثَ ْيبُتَُ َ ِِبدلُّ ى َِْن
ونَِ َََ .وَش ََر ًَة ََت ُر َُج َم َْن َط َِ
َ َو ِطميْنْ َا ًُورَثَا،أِ َُ ُُكم ُي ْ َحَ
كان27-26(َ.َ:
املؤمنون)َ )02-86َ َ:
لٓامف ِ ُِكر ََ
ي
ِم(ْ ََ
QS. Al-Mukminun: 18 - 20:

امس ِكَما ِسَءمَ ٌ ََةمَب ًاءَيْنََ ِبلَ
كََفَ ِأَ ْس
ل ََ َذىَابٍَ َ ِب َِوَ
َ)َ06
ْ َ َو
دَرَ
َووه َأَ ِْىب ّْئَْزمْيََماَ َأَ ِمَن ََنَاَمَْ
ضَ ََلَْ .ر(ِ َ
بٍَاَ ُهَ ُمَ ِْحتَف ََ ْا
ٍ
ِشكَن ذ
املمراََ:نذَ َػَ
ذ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
م
َ
َ
اء
م
ْ
ٌ
َ
ُ
ِْ
ََ َ ِ ُ ْ ذ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ْ
َ
ٍ
ِ
يل َ َو َأ ْغيَابٍَ َمَ ُّ َْك َ ِفهيَا َفَ َوا ِك َُو َ َك ِث َريَةٌَ
ات َم َْن ََن ٍَ
ونَ .فأوشَ أَنََ َم َك َ ِب َو َ َجن ذ َ
ملاد ُر ََ
ور َ ََسيْ َنَ ََاء ََثَ ْيبُتَُ َ ِِبدلُّ ى َِْن َ ِ
هللا ُطَ َِ
ريضِمَ َْن َ
ونمَْ .نَ ََوَا ََشمط ََر ًحَةابَ َِة َ َْتَ ُر َُج َ
و ِمْنْ ا َثَأِ ُ ُُك َ
هللا ٍََ
ولَِ َوَض ْب َِؽَ
غيو َكا َلَ:ؾ َز ْوتَُ َ َم ََع َ َر ُس
ِ ََ ْو َغَ َْ َِن َ َر ُج ٍَل َ َ ِ ذ َ َ
املؤمنونَ:
لٓ ُِك
مَ
وسمل-َ86فَ َس ِم
ثَ ِ َ:فَ
ِش ََك َُء َ ِ َف َجَ َال ٍَ
ولَ (َ:اميذ ُ َ
ْ 02ؼ) ُت َُوَ َي َ ُل َُ
َ (َ.ػويو َ
ضل ََيَهللا
اس َ ُ َ
Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu
ْام َ َ َ
َbumi,أبُوَdiد َُاو ََدَ .
َ danأ ْ َحدََُ َو
َ Sesungguhnyaر َوا َُهَ
َ َ،Kamiوامْ َما ِءَ َ،واميذ َِار)َ
َك
Kami jadikan air itu menetap
َوه َ ِب ّْئْ
 airذَنَاَمْ َم ََاءَ ِك
َ )06berkuasa
(َ.menghilangkannya.املمرَ:
ِشبٍََ ُم ْحتَ َ ٌَ
ض
Laluبَيْْنَ ُ َْمَ ُ َُّ
ْ denganس َم ٌَةَ
َّْ ُ itu,مَ َأ
كَ ِ ْ
benar-benar
;Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur
هللاَػَوَ ْي
لَ َُ
هللاَ َض ذ َ
ََ kamuلََِ itu
 perolehذَنَ َر ُسو
هللاَ َغ ْي َُوَ َأ
َُ buah-buahan
يضَ
َ ِ yangبَى َُرْي َر ََةَ َر ِ ََ
َغ َْنَ َأ
َdalamا ََلَ:di
َِkebun-kebunوَ َو َس ذ ََملَك
ِ
ِ
َِbanyak
َdariكَا َ
َ َkamuاitu
danر ُسولَِ َ َ
هللا
ػويوَل ََ:ؾَ َز ْوتَُ
غيو
هللا
مطحاب
ُmakan.جَفَ ٍَلضْ َم َُل ََْن
وغ َن
َ َsebahagianم ََع َ َ
َ(pohonةََعََ ِب َِوَ َْام َ
ريض َََ
َdari
buah-buahanمََتفق
َThursina
َك)
yangمَيََرَُع
َ( َ ََل َْي ُ
zaitun),اَمْ َما ِ ذَءَ ِم َُي ْم َيَ
ْ
Dan pohon kayu keluar
َ makananس ِم ْؼ ُت َُو َّي َ ُل ُ
bagiػويو َوسمل َفَ
ولَ (َ:ام
َmenghasilkan
ثَ ِ َ:ف
َُ minyak,ء َ ِ َف َجَ َال ٍَ
ِش ََك
danيذ ُ َ
َpemakan
orangهللا َضل َ
اس َ ُ َ
orang yang makan. [Q.S.
َُ (23):هَ َأ ْ
(ْامو َ َ َ
َAl-Mu`minunد.
18-20].ن)َ ََملر َوَا
َاملباحة)وامَبيذأٔ َِار
َك،
منوََاد َٔل َُاو َ
متكل َح َدَُ(َ َو َأب ُ
املياهَ َوامْ َما ِءَ َ،
وديةَ) ََكم ِيّيل َ ََواَمْ ُفرات َو ِد ْج َلََ
ّ
(وامؼيون) َاماكئية َ(ف َاجلبال) َوحنوىا َمن َاملوات َوس يول َا َٔلماارَ
هللاَػَوَ ْي َِوَ َو َس ذ ََملَكَا َ
هللاَ َغ
لَ َُ
هللاََ َضف ذََ
ِشَكءَِ
امياسسَو ََلَ
يضهياَ) َ َُ
امياس َِف ََ
( َغ َْنيسَ َأت َِوَبَيىَ َُرْي َر ََةَ َر
خلربْي َُوََ{ َأ ذَنَ َر ُ
كَلََ،:
جالثَ :املاءَََ ،وام َٔ
( ََلَيميعََفَضْ َُلَاَمْما َِءَ ِميميعََ ِب َِوَ َْام َ َ َ
َك)َمَتفقَػويو َ

كثريةََ
من َ ٍَ
ونَ .فأوشَ أَنََ َمكَ َ ِبوَ َ َجنذاتَ َ َْ
ملادر ََ
َنيل َ َوأ ْغيَابٍَ َمكَ َفهيَا َ َفواك َُو َ َ
ُ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
تَُا ََ ِ َِبوأَنَدلُّ ى ِ ذَْنَ
ورم ذمَا ََسيْ َخنَولَاءنَاَثََ ْيأهْبُ َؼا ًم
ونََِ .
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َك َواميار} َفال َجيوز َ ٔلحد
َٔ  َاملاء َ َوام:واميار} َوحص َ{جالجة َل َمييؼن
ََم& ٕالمام َإكااغياَِب َٕلجاع َوغيد َالاَزدحام َمع َضيق َاملاء َ ٔأوKONBES
اَولMUNAS
حتجرى
NU
2012
ٔ
ََهنايةَاجملتاج،َ(مشسَادلينَامرميل.مْشػوَيلدذمَا َلس بقَوَٕالَ ٔأكرعَبيْنا
ََاجلزء،.مـ8762َ /َ.ىـ8222َ،َدارَامفكر،َبريوت،إىلَِشحَاملْناج
)130-138َ.َص،اخلامس
Air yang dibolehkan untuk umum, adalah air tanpa pemilik yang berasal dari sungai, seperti sungai Nil, sungai Furat,
sungai Dijlah, dan air dari sumber air di gunung-gunung, dan
sesamanya; seperti air dari tanah tanpa pemilik, dan air dari
aliran air hujan. Semua itu menjadi hak bagi siapa saja secara
merata karena hadits Nabi Saw.: ”Manusia itu berserikat dalam
tiga hal; yaitu air, rumput, dan api”. Oleh karena itu, berdasarkan ijma’ (konsensus) ulama tidak boleh bagi siapa pun menguasai penggunaannya, dan tidak boleh pula bagi penguasa
/ pemerintah membuat keputusan untuk menguasainya. Ketika
banyak orang membutuhkan air yang ketersediaannya tidak
memadai, seharusnya diutamakan orang yang lebih dahulu.
Jika semuanya dalam waktu bersamaan, seharusnya digilir secara bergantian.
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama V
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PANGAN
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
Beberapa waktu terakhir ini banyak pihak sibuk mencermati
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
RUU Pangan yang baru diluncurkan oleh DPR. Tidak dipungkiri
secara baik dan berkesinam-bungan maka
bahwa semangat yang dikandung dalan RUU ini sedikit lebih
pengaturan
yang jelas Sekurangmengenai
maju dibanding UUdiperlukan
Pangan yang
akan digantikannya.
sehingga
anggota
organisasi
dapat
kurangnya, hal ini anggota,
tampak dari:
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kedaulatan
dan
kedengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
mandirian pangan, (ii) semangat otonomi daerah, keragaman
c. Bahwa
Peraturan
Pengurus Besar
Nahdlatul
pangan dan potensi
lokalita,
(iii) pembenahan
kelembagaan
Ulama tentang
cara penerimaan
dan
pangan berbasis multidimensi,
dantata
(iv) standarisasi
keamanan
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
pangan.
tidakrumusan
memadaipasal
lagi; demi pasal, keberadaan
Setelah dicermati
pasal-pasal sebagai jabarannya ternyata nuansa yang tersurat
maupun yang: 1.
tersirat
sangatDasar
jauh dari
semangat
reorientasi
Mengingat
Anggaran
Nahdlatul
Ulama
Bab V
tersebut. Bahkan justru
penjajahan
kolonialisasi
terPasal berbau
10 dan
11;2. dan
Anggaran
Rumah
hadap sistem pangan
nasional
RI.
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
Dalam bahasaterdapat
Bung Karno,
hal seperti
itu5, pada
tahun
dalam Pasal
1, 2, 3, 4,
6, 7, dan
8;
1960an disebut sebagai NEKOLIM: neokolonialisme dan neoimperialisme. BK: juga
menyindir
merekaBesar
yang Nahdlatul
membuka Ulama
diri bagi
Memperhatikan
Keputusan
Konferensi
di
maraknya penjajahan
baru
dalam
urusan
ekonomi
politik
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M; sebagai antek Nekolim.
ini tidak
mudah
membedakan
antara pemikiran
DenganDewasa
senantiasa
bertawakal
kepada
Allah Subhanahuwa
Ta’ala
Nekolim, antek Nekolim dan negarawan. Itu yang bisa dilihat
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
terkait dengan beberapa permasalahan besar di balik urusan importasi beras, kedelai, daging sapi dan garam dapur. Hal itu pula
yang mewarnai investasi persawitan nusantara. Nuansa abu-abu
yang sama juga muncul dalam materi yang dikandung dalam
RUU Pangan yang ambigu.
RUU ini berpotensi memarjinalisasi kehidupan kaum Nahdliyyin pada tingkat basis yang notebene adalah mayoritas warga
Negara Indonesia. Jika dicermati, materi yang dikandung dari
RUU ini lebih menonjolkan orientasi impor, membuka pasar bagi
siapapun, dan desentralisai tanpa kendali. Adanya ketentuan
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yang tersurat dalam pasal-pasal keamanan pangan, standarisasi mutu, pemenuhan gizi, dan lain-lainya, diperkirakan akan
memberatkan warga NU. Karena itu warga NU hanya punya dua
pilihan: melanggar UU Pangan atau keluar dari pasar sebagai
produsen maupun penjual pangan segar maupun olahan. Berbagai pasal RUU ini yang menyebutkan beragam sanksi dalam
pelanggaran pemenuhan standard bisa menjadi proses kriminalisasi terhadap rakyat kecil dan fakir-miskin pelaku ekonomi.
B. Pasal/Ayat Bermasalah
1. RUU ini memberikan peluang terlalu besar untuk impor yang
dapat merugikan petani;
2. RUU ini berorientasi pada ketahanan pangan, dan bukan
pada kedaulatan pangan.
C. Rekomendasi
1. RUU ini harus membatasi impor pangan demi terwujudnya
kedaulatan pangan dan perlindungan kepada petani;
2. RUU ini harus tetap menjadikan dan membina petani sebagai produsen pangan nasional utama, dan tidak mengalihkan tanggung jawab produksi pangan kepada perusahaan;
3. Untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu ada Lembaga Negara yang khusus menangani masalah
tersebut. Lembaga ini memiliki kedudukan setingkat Kementerian atau lebih tinggi dan harus memiliki kapasitas koordinasi urusan pangan yang multi dimensi sifatnya.
4. RUU ini juga harus menekankan perlunya upaya perlindungan dan pemberdayaaan terhadap rakyat tani.
D. Dalil-dalil
1. Al-Quran
QS. Al-Mu’minun: 8:

َ )8َ:َ(املؤمنون.ُون
ََ ينَ ُ ْهََ ِ َِل َماَنَ ِتِ ِ ْمََ َو َغيْ ِد ِ َْهَ َراغ
ََ َو ذ ِاَّل

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya. [Q.S. al-Mu`minun (23): 8]

َ.وامراغي َاملامئ َػىل َاميشء َحلفظ َوٕاضالح َكراغي َامغمن َوراغي َامرغية
َ/َ.ىـ4141َ ،دار َامفكر- َبريوت، َامتفسري َامكبري،(خفر َادلين َامرازي
َ )88َ.َص،َاجلزءَامثامثَوامؼرشون،.مـ4991

َ 35و ذ ِاَّل ََ
ُون(َ.املؤمنونَ )8َ:
ينَ ُ َْهَ ِ َِل َماَنَ ِتِ ِ َْمَ َو َغيْ ِد ِ َْهَ َراغ ََ
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Tafsir Al-Razi:
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هللإىلَ َ ِاَّل ََ
رشاده َا َُ
ُشوٕاوا َيَ ْرفََع ِ َ
دغوةََكي ََل َا
امتفلوُ َْكََ َوا َذا
و َُ
اخلوقو ْ َُا ُ
َص
احلق َُ
ُأ{ َوثُو ِ
هللاجَ ُؼِبموااََثاَهؼَهيْ ِم ْوَُم َم َ
اتاَ َ
ونو ذَي َْخَُمبَ َ ِْريٌََي َ
املسا ْنَ ِاذمْ ُ ِؼر ْ َواَملََِكَ
44أٔ
م
ي
ؼ
م
اطََ
هللاامَوَصهلمتو
َ
س
ب
َ
يؼين
َ
}
َ
ون
ر
ذ
ر
َ
ا
ذ
َ
َ
ُم
ي
و
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ٍ
ْ
و
َ
)َ
َ:
اجملادل
(َ.
َ
َ
و
َ
ج
َر
د
ُ
ْ
َ
َ
تلي َ
ثؼمل ََهبذا املطد ََكن َاملهنج َاملومي َو
من ََ ٓثفلو َو ِ
فلك َ ِ
ٔ
ٔ
امؼملََ
َ
من
َ
امللطود
َ
يكون
َ
ن
أ
َ
جيب
َ
هو
أ
َ
ػىل
َ
دميل
َ
ية
ِل
ا
َ
ف
َ
مره
املس تخامف
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Tentang:
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN MUNAS
& KONBES NU
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA
2012

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaVI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
Konsekuensi dari komitmen Indonesia masuk menjadi angb. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
gota WTO sejak tahun 1994, telah diikuti dengan kesertaan
secara baik dan berkesinam-bungan maka
dalam penandatangan GATS (General Agreement on Trade in
diperlukan
pengaturan
yangDesember
jelas mengenai
Services). Kemudian
Indonesia
pada bulan
2005
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
menandatangani GAT’s (General Agreement on Trade in Services)
dengan efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
yang mengatur liberalisasi
perdagangan
pada 12
sektor. Perjanc.
Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar
Nahdlatul
jian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu
bentuk
Ulamayang
tentang
tata cara penerimaan
dan
pelayanan sektor publik
harus diprivatisasi.
Arah liberalisasi
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
pendidikan sejalan dengan logika ekonomi kapitalisme dengan
tidak memadai
lagi; komersial (komoditi).
menjadikan pendidikan
sebagai barang
Liberalisasi pendidikan sejatinya merupakan kepentingan
kelas pemodal: 1.
dengan
orientasi
surplus
value. Praktek
Mengingat
Anggaran
Dasar
Nahdlatul
Ulama liberaliBab V
sasi akan menghilangkan
tanggung
dengan
mePasal 10
dan jawab
11;2. Negara
Anggaran
Rumah
nyerahkan pendidikan
ke
pasar,
karena
dunia
pendidikan
meruNahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
pakan ladang bisnis
yang sangat
terdapat
dalammenjanjikan.
Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
Liberalisasi pendidikan sejatinya bertentangan dengan kepribadian bangsa
Indonesia.Konferensi
Kepribadian
rakyat
Indonesia
adalah
Memperhatikan
: Keputusan
Besar
Nahdlatul
Ulama
di
anti terhadap Kolonialisme
dan
Imperialisme
dalam
mewujudKempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
kan kesejahteraan. Rakyat Indonesia telah dijamin mendapatkan
kesejahteraan
dalam
Pembukaan
(Preambule)
UUD 1945. Ta’ala
Dengan
senantiasa
bertawakal
kepada
Allah Subhanahuwa
Esensi UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan nasional
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, yang satu kategori dengan industri pertambangan, perdagangan, jasa perbankan dan keuangan serta jasa-jasa lainnya.
Artinya, Pendidikan bukan bidang usaha melainkan upaya sosial, politik dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan merupakan jalan untuk memiliki kesadaran diri guna
pembebasan nasional menuju kemerdekaan sejati. Karena itu,
pendidikan adalah layanan yang merupakan kewajiban Pemerintah dan bukan bidang usaha yang perlu diliberalisasi.
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Hak konstitusional rakyat Indonesia untuk mendapatkan
pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, usaha
pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan dan
peningkatan kesejahteraan, melalui pemajuan keilmuan dan
teknologi diberikan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: ”(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.”
Namun sejumlah pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional justru memberikan beban kepada
masyarakat untuk mengurus pendidikan. Hal ini tidak benar dan
bertentangan dengan UUD 1945 karena negara justru mewajibkan rakyat untuk membiayai dan mendanai penyelenggaraan
pendidikan. Ketentuan ini secara terang disebutkan dan ada pula
yang “diselundupkan” sehingga tidak terlalu terlihat beban masyarakat. Karena itu, untuk mengingatkan kembali peran negara
mensejahterakan rakyatnya melalui pendidikan maka pengambilan keputusan harus tunduk pada UUD 1945.
B. Pasal/Ayat Bermasalah
1. Penyebaran beban tanggung jawab pendidikan dan sumber
daya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat;
2. Operasionalisasi pendidikan menimbulkan beban pembiayaan yang berakibat penurunan minat belajar;
3. Sistem pendidikan nasional gagal mencapai tujuan pendidikan, dan akan bertambah parah jika penyelengara pendidikan menyertakan lembaga pendidikan asing;

َ MUNASاملامئ َػىل َاميشء َحلفظ َوٕاضالح َكراغي َامغمن َوراغي َامرغيةَ.
وامراغي
& KONBES NU
خفر َادلين َامرازيَ ،امتفسري َامكبريَ ،بريوت-دار َامفكر4141َ ،ىـ38 َ/َ.
2012
(
C. Rekomendasi
4991مـَ،.اجلزءَامثامثَوامؼرشونَ،صَ )88َ.
1. Penanggung jawab pendidikan adalah Negara, sesuai ama;nat proklamasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Pendidikan harus mempertimbangkan aspek kelemahan
ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dan tetap men;jaga daya saing peserta didik di pasar kerja
3. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
masih terdapat kelemahan-kelamahan dan telah merugikan
rakyat serta berpotensi menghilangkan peran dan tanggung
jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memjamin hak rakyat atas pendidikan. Untuk itu, kelemahan-kelemahan beberapa pasal yang ada dalam UU Sikdiknas tersebut harus segera direvisi.
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mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya. [Q.S. at-Taubah (9): 122]
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َّ ِ ُ َونَ ِم َي ْن ِف ُرواَ ََكفذ ًَةَفَوَ ْو ََإلَه َ َف ََرَ ِم َْن
ََ َُو َماَ ََك ََنَاَمْ ُم ْؤ ِمن
َ )488َ:َ(امبلرة.ون
ََ ينَ َو ِم ُي ْن ِذ ُرواَكَ ْو َم ُي َْمَا َذاَ َر َج ُؼواَاهَهيْ ِ َْمَمَ َؼوذي َُْمَ َ َْي َذ ُر
َِ ِ َفَ ِّادل
ِ
ِ
Tafsir al-Khazin:

َون} َيؼين َبأٔس َهللا َوهلمتو
ََ { َو ِم ُي ْن ِذ ُروا َكَ ْو َمي َُْم َا َذا َ َر َج ُؼوا َاهَهيْ ِ َْم َم َ َؼوذي َُْم َ َ َْي َذ ُر
ِ
ِ
َإذاَخامفواَ ٔأمرهَفَاِلٓيةَدميلَػىلَ ٔأهوَجيبَ ٔأنَيكونَامللطودَمنَامؼمل
َوامتفلو َدغوة َاخلوق َإىل َاحلق َوٕارشاده َإىل َادلين َاملومي َوامَصاط
َاملس تلي َفلك َمن َثفلو َوثؼمل َهبذا َاملطد ََكن َاملهنج َاملومي َوامَصاط
َ، َبريوت، َمباب َامتأٔويل َف َمؼاين َامتنـزيل، َ(ثفسري َاخلازن.املس تلي
َ )468ََص،َاجلزءَامثامث،.مـ4999َ/َ.ىـ4199َ،دارَامفكر

“Agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya”. Artinya, menjaga diri dari ancaman Allah
dan siksa-siksa-Nya, ketika mereka menentang perintah-Nya.
Ayat ini menunjukkan, bahwa ilmu dan pendalamannya itu
wajib ditujukan untuk membawa rakyat kepada kebenaran,
dan mengarahkan mereka ke jalan lurus. Oleh karena itu, pendidikan dengan tujuan untuk hal tersebut merupakan cara
yang baik, jujur dan lurus.

2. Hadits Nabi Saw.

ِ عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام َأه َّ ُو َ َِس َع َر ُسو َل
هللا صىل هللا
 َوى َْو، فَاإل َما ُم َرا ٍع، ( ُكلـ ُ ْك َرا ٍع َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِو:عويو وسمل يقول
ِ
 رواه امبخاري ومسمل.)َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِو

Dari Abdullah ibn Umar ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Kalian semua adalah pemimpin, dan
akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.
Imam (kepala negara) adalah pemimpin, dan akan dimintai
pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari
dan Muslim)

،ْسى ي َ ْو َم بَدْ ٍر مَ ْم يَ ُك ْن مَي ُْم ِفدَ ا ٌء
َ ْ  ََك َن َنَ ٌس ِم َن ا َأل:َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍاس قَا َل
ِ ول
ُ فَ َج َع َل َر ُس
هللا عَوَ ْي ِو َو َس َّ َمل ِفدَ َاء ُ ْه َأ ْن يُ َع ِوّ ُموا َأ ْو َإل َد ا َأله َْص ِار
ُ هللا َص َّىل
) (رواه ٔأمحد.ْام ِكتَاب َ َة

ِ  قَا َل َر ُسو ُل:ال قَا َل
ٍ ِ َع ْن َأو َ ِس ْب ِن َم
 ( َطوَ ُب:هللا صىل هللا عويو وسمل

َ َُ
عويو وسمل يقولُ ( :كلـ ُ ْك َرا ٍع َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِو ،فَاإل َما ُم َرا ٍعَ ،وى َْو
ِ
عنس ُئو ٌ
NU
عبد َع ْن
MUNASل
ومسمله َّ ُو َ َِس َع َر ُسو َل ِ
َم ْ
هللا صىل هللا
امبخاري عهنام َأ
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عويو وسمل يقولُ ( :كلـ ُ ْك َرا ٍع َو َم ْس ُئو ٌل َع ْن َر ِع َّي ِت ِو ،فَاإل َما ُم َرا ٍعَ ،وى َْو
ْس
اس ِع َّيقَ ِتا ِو َلََ .):ك َن
ومسملى ي َ ْو َم بَدْ ٍر مَ ْم ِيَ ُك ْن مَي ُْم ِفدَ ا ٌء،
رواه َنَ ٌس ِم َ
امبخارين ا َأل ْ َ
م َع ْ ِنس ُئا ْبو ِ ٌنل َع َّب ْن ٍ َر
ول ِ
فَ َج َع َل َر ُس ُ
هللا عَوَ ْي ِو َو َس َّ َمل ِفدَ َاء ُ ْه َأ ْن يُ َع ِو ّ ُموا َأ ْو َإل َد ا َأله َْص ِار
هللا َص َّىل ُ
ْامَع ِِكنتَاباَ ْب َة ِ.ن ( َع َّب ٍ
ْسى ي َ ْو َم بَدْ ٍر م َ ْم يَ ُك ْن مَي ُْم ِفدَ ا ٌء،
رواهاس ٔأ قَا
محدَل)ََ :ك َن َنَ ٌس ِم َن ا َأل ْ َ
Dari
perang
ول ِ
Baع َل ر ُس ُهللا
هللا َص َّىل
َ Ibnuأله َْص ِار
ْ Abbas,و َإل َد ا
 berkata:يُ َع ِوّ ُموا َأ
ِ Manusiaفدَ َاء ُ ْه َأ ْن
َ(untukس َّ َمل
dariعَوَ ْي ِو َو
ُ tawanan
فَ َج َ
dar tidak mempunyai tebusan
membebaskan diriَ mereَ sebagaiل َر ُسو ُل ِ
رواه َم ٔأ ِ ٍ
َ Laluطوَ ُب
وسمل( :
Saw.هللا عويو
menjadikanصىل
هللا
محد)قَا َل :قَا
ال
س( ْب ِن
ka).
Rasulullah
tebusan,
mereka
ْامَع ِْكنتَابَأَو َة ِ.
mengajari
)ٌ Ahmadة عَ َ
 shahabatامْ ِع ْ ِمل ِع ْندَ غَ ْ
(HR.ىل ُ ِ ّ
Anshar.س ِ ٍمل َو َو ِاض ُع
ُmenulisقَ ِ ّ ِل امْ َخنَ ِازي ِر
ِ anak-anakي َأى ِ ِْل ََك
امْ ِع ْ ِمل فَ ِريضَ
ك ُم ْ
رواهر ُاسوبن ُل ِ
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هللا
ال َّذل قَىا َل
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امْ ِع ْ ِمل فَ ِريضَ ٌة عَ َىل ُ ِ ّ
ك ُم ْس ِ ٍمل َو َو ِاض ُع امْ ِع ْ ِمل ِع ْندَ غَ ْ ِي َأى ِ ِْل ََكُقَ ِ ّ ِل امْ َخنَ ِازي ِر
اذلانو لَينْؤمُ َأَ ٓؤ َمنُ َواوا َّذلاى َذا ََبِق)يَ .ل مَ ُ
َامْي َج َأ ُّْيلو َىا ََر َّ َ ِ
ماجو ِف امْ َم َجا ِم ِس فَافْ َس ُحوا ي َ ْف َس ِح
رواه ْك اثَ َفبن َّس ُحوا
و
َُْ َ ِ ِ
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هللا
ُشوا
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َintan,َ mutiara danَ emas. (HR.
هللا مَ ُ ْك َوا َذا قي َل ُ)ِ ْ َ Ibnuُ Majah
ون ه َ َف َخربِيٌِمْ .ن( ُ ِ ّ
ْ 11م) َطا ِئ َف ٌة ِم َي َت َفقَّ ُيوا
ك ِف ْر
هللاوا ِب َ َمَكافَّثًَة ْع َفمَوَُ ْو َ َإل
ون
ُأَو َومثُاوا ََكامْ َ ِنع ْا َملمْ ُ ِم ْدؤ َِمَرنُ َج َ ٍ
اجملادةلقٍَ :ة ِمهنْ ُ
ات ِم َي ْنو ِف ُر ُ
ون( .امتوبة)111 :
ِف ِّال ِين َو ِم ُي ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُي ْم ا َذا َر َج ُعوا اهَْيْ ِ ْم مَ َعوَّي ُْم َ َْي َذ ُر َ
ِ
ِ
ون ِم َي ْن ِف ُروا ََكفَّ ًة فَوَ ْو َإل ه َ َف َر ِم ْن ُ ِ ّ
ك ِف ْرقَ ٍة ِمهنْ ُ ْم َطا ِئ َف ٌة ِم َي َت َفقَّ ُيوا
َو َما ََك َن امْ ُم ْؤ ِم ُن َ
درجات
منك)111
امعملامتوبة:
ون( .
ات َ}ر َج ٔأ ُعيوا اهويَْيْ ِر ْمفعمَ َعوَّي ُْم
ِ{ َفو َّ ِاذل ِّ ْيال َنِين ُأ َو ِموثُُي ْنو ْا ِذ ُارمْ ِعوا ْملقَ ْو َمد َُيرْم َج ا َذ ٍا
اذلينَ َْي ٔأَذ ُوثروا َ
عامية ف امكرامة ف ال ِهيا ،وامثو ِاب ف األٓخرة ،ومعىن األٓية ٔأهو يرفع
اذلين
اذلينو ٔأاوثواامعملامعمل ع
درجات،رفعويرفع
عىلمْ ِع ْ َملمن َدمل َر َج ٍ
اذلين ْي أَ ٓنمن ُأواوثُو ْا ا
{ َو َّ ِاذل
منكىلدرجات
اذلين ٔأوث
يؤمن} ٔأي وي
ات
درجات،رفعمث
خرة،هللا بٕميا
امعملاأل ٓرفعو
أٓمنوا
ومعىنهواألٓية ٔأهو ي
بني اوإلامثوٕميانابو ف
درجات،امةمفنف امجعلهيا،
عامية ف امكر
دارىلامفكر،
امقدير،
يؤمنوَكين،
درجات.مل (امش
رفعو
اذلين
بيوت،امعمل ع
اذلين ٔأوثوا
درجات،فتحويرفع
بعومو عىل من
اذلين أٓمنوا
اخلامس،اهوص 162
1991موـ،.
1111
امطبعة ا ٔأل
درجات )،مث
اجلزءفعو هللا بٕمي
امعمل ر
مجعىـ.بني /اإلٕميان
وىل ،مفن
درجات،
أٓمنوا
رفعو بعومو درجات( .امشوَكين ،فتح امقدير ،بيوت ،دار امفكر،
اخلامس،ل ِ
اجلزءْع ُت َر ُسو َ
وىل،ن ع ََّسالٍ
هللا
هللا َص َّىل
:1991مـفَ.اّ ِ،ين َ َِس
1111امْ ُىـمَ.را ِ/د َّي ،قَا َل
ُ )162
َع ْن َ
امطبعةص ْفا َو ٔأل َان ْب َ
ص
ولَ ( :ما ِم ْن خ َِار ٍج َ َْي ُر ُِج ِم ْن بَيْ ٍت ِف َطوَ ِب امْ ِع ْ ِمل اإلَّ
عَوَ ْي ِو َو َس َّ َمل ي َ ُق ُ
ِ
رواه
محدو َل ِ
َوع ْضَن َع َ ْص ْ
تف َوَ ُل َانامْ ْب َم َن َلئِع َك َّ َُسة َأالٍ ْجاِنمْ ُ َمح ََتَراَاِد ِ َّريضً،ا قَ ِبا َم َال:ي َفَْاص ِ ّنَ ُينع) ََِ .س ْع ُ
هللا
ت ٔأ َر ُس
هللا َص َّىل ُ
ِ
َ ْ ِ ْ َّ
َ ِ َّ ُ ُ
ِ ِ ٍ
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaVII
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PERGURUAN TINGGI
Menimbang
: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang
berjalan jika tidak ada anggotanya;
Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya DPR menyeb. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
tujui Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Unsecara baik dan berkesinam-bungan maka
dang-Undang PT ini merupakan turunan dari Undang-Undang
diperlukan
pengaturan
yang
jelas mengenai
Badan Hukum Pendidikan
(BHP)
yang sudah
dibatalkan
Mahkaanggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
mah Konstitusi pada tahun 2010 karena bertentangan dengan
dengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun pendidikan IndoBahwa
Peraturan
Besarnampak
Nahdlatul
nesia. Demikianc. juga
dengan
UU PT,Pengurus
yang masih
setentang tata cara penerimaan dan
mangat liberalisasiUlama
dan komersialisasi.
yang
ada sudah
Lahirnya UU PTpemberhentian
yang mengusunganggota
semangat
otonomisasi
dan
tidak memadai
internasionalisasi kampus
adalah lagi;
angin segar bagi perguruan
tinggi di Indonesia. Namun, tidak dapat ditepis justru otonomi
dalam pengelolaan
perguruan
tinggi
ini bernuansa
Mengingat
: 1. Anggaran
Dasar
Nahdlatul
UlamaindividuBab V
alistik. Sebab, dengan
UU PT11;2.
ini kita
akan dihadapkan
Pasaladanya
10 dan
Anggaran
Rumah
dengan drama “kelinci
dan
kura-kura”
yaitu
sebuah
gambaran
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
bagaimana universitas
yang
memiliki
mumpuni
terdapat
dalam
Pasalkapasitas
1, 2, 3, 4,yang
5, 6, 7,
dan 8;
akan dapat maju pesat layaknya seekor kelinci yang mampu berlari kencang di: sirkuit
perlombaan,
mungkin
ini memang
baik
Memperhatikan
Keputusan
Konferensi
Besar hal
Nahdlatul
Ulama
di
tapi, di sisi lainKempek,
universitas-universitas
negeri
dan
swasta
yang
Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
belum digdaya dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi
akan senantiasa
ketinggalanbertawakal
dalam mutu
dan kualitas
pendidikan layaknya
Dengan
kepada
Allah Subhanahuwa
Ta’ala
seekor kura-kura yang berjalan lamban dalam sirkuit perlomseraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
baan. Gambaran inilah yang perlu dicermati bahwa negara ini
tidak dilahirkan dari ideologi liberal yang mengedepankan kepentingan masing-masing universitas, tetapi negara ini dibangun di atas fondasi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai
keadilan, kebersamaan dan gotong-royong.
B. Pasal/Ayat Bermasalah
1. Perguruan tingi dibentuk dengan pola BHMN yang cenderung profit oriented dan terbuka bagi persaingan yang tak
sehat;
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ََ َو ذ ِاَّل
َ )8َ:َ(املؤمنون.ُون
ََ ينَ ُ َْهَ ِ َِل َماَنَ ِتِ ِ َْمَ َو َغيْ ِد ِ َْهَ َراغ

2. Biaya yang mahal pada penyelenggaraan pendidikan tinggi
akan membuat nyali kecil sebagian besar masyarakat Nahdliyyin;
3. Intervensi lembaga pendidikan tinggi asing yang cenderung
liberalisme dan kapitalisme.

C.

َ.وامراغي َاملامئ َػىل َاميشء َحلفظ َوٕاضالح َكراغي َامغمن َوراغي َامرغية
َ/َ.ىـ4141َ ،دار َامفكر- َبريوت، َامتفسري َامكبري،(خفر َادلين َامرازي
Rekomendasi
)88َ.َص،امؼرشون
َامثامثbersifat
ََاجلزء،.مـnirlaba,
4991
1. Penyelenggaraanَ pendidikan
tinggi وharus

sehingga harus dijauhkan dari sistem BHMN yang profit oriented;
2. Pendidikan harus dinilai sebagai investasi jangka panjang
bagi penyiapan kader bangsa yang produktif, kreatif dan
berdedikasi bagi bangsa dan Negara; untuk itu negara harus
menswasembadakan peserta didik di perguruan tinggi;
3. Pendidikan tinggi harus menetralisir dampak dari liberalisme
dan kolonialsme peredaban demi terwujudnya manusia Indonesia yang berintegritas, bermartabat dan menjujung
tinggi nasionalisme.

َهللا َضىل َهللا
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َ،دار َامكتب َامؼومية- َبريوت، َا ِٔلش ِباه َوامنظائر،ادلين َامس يوطي
1. Al-Qur’an
َ )484 .َص،ىـ4141
QS. Al-Mujadalah: 11:

َس َفَافْ َس ُحوا َي َ ْف َس َِح
َ ِ ين َ َأ ٓ َمنُوا َا َذا َ ِكي ََل َمَ ُ َْك َثَ َف ذس ُحوا َ ِ َف َامْ َم َجا ِم
ََ ََي َ َأُّيُّ َا َ ذ ِاَّل
ِ
َين
ََ ين َ َأ ٓ َمنُوا َ ِمنْ ُ َْك َ َو ذ ِاَّل
ََ هللا َ ذ ِاَّل
َُ َ ِ ُشوا َيَ ْرفََع
َُ
ُ ُ ْ ُشوا َفَاو
ُ ُ ْ هللا َمَ ُ َْك َ َوا َذا َ ِكي ََل َاو
َ َ)44َ:َ(اجملادل.ٌَونَ َخبِري
ََ ُهللاَ ِب َماَثَ ْؼ َمو
َُ اتَ َو
ٍَ ُأوثُواَامْ ِؼ ْ ََملَِد ََر َج
Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis”, lapangkanlah, maka Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu”, berdirilah, maka Allah akan mengangkat
beberapa derajat, orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Q.S. al-Mujadalah
(58): 11]

َكَ ِف ْركَ ٍَةَ ِمهنْ ُ َْمَ َطا ِئ َف ٌَةَ ِم َي َت َفلذ ُيوا
َّ ِ ُ َونَ ِم َي ْن ِف ُرواَ ََكفذ ًَةَفَوَ ْو ََإلَه َ َف ََرَ ِم َْن
ََ َُو َماَ ََك ََنَاَمْ ُم ْؤ ِمن
َ )488َ:َ(امبلرة.ون
ََ ينَ َو ِم ُي ْن ِذ ُرواَكَ ْو َم ُي َْمَا َذاَ َر َج ُؼواَاهَهيْ ِ َْمَمَ َؼوذي َُْمَ َ َْي َذ ُر
َِ ِ َفَ ِّادل
ِ
ِ

َون} َيؼين َبأٔس َهللا َوهلمتو
ََ { َو ِم ُي ْن ِذ ُروا َكَ ْو َمي َُْم َا َذا َ َر َج ُؼوا َاه َهيْ ِ َْم َم َ َؼوذي َُْم َ َ َْي َذ ُر
ِ
ِ
َإذاَخامفواَ ٔأمرهَفَاِلٓيةَدميلَػىلَ ٔأهوَجيبَ ٔأنَيكونَامللطودَمنَامؼمل
َوامتفلو َدغوة َاخلوق َإىل َاحلق َوٕارشاده َإىل َادلين َاملومي َوامَصاط
َاملس تلي َفلك َمن َثفلو َوثؼمل َهبذا َاملطد ََكن َاملهنج َاملومي َوامَصاط

َي َأُّيل َا َّ ِاذل َين َأ ٓ َمنُوا ا َذا ِقي َل مَ ُ ْك ثَ َف َّس ُحوا ِف امْ َم َجا ِم ِس فَافْ َس ُحوا ي َ ْف َس ِح
ال ِ و ْقَا ُ َل :قَا َ َل و ْ َ ُر ُس ُ ِ
ب
وسمل ْك( :و َ َّط ِو
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QS. At-Taubah: 122:
ون ِم َي ْن ِف ُروا ََكفَّ ًة فَوَ ْو َإل ه َ َف َر ِم ْن ُ ِ ّ
ك ِف ْرقَ ٍة ِمهنْ ُ ْم َطا ِئ َف ٌة ِم َي َت َفقَّ ُيوا
َو َما ََك َن امْ ُم ْؤ ِم ُن
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)َ 111س ِح
َ ُ ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َّ ُ َ
َّ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
َ (keذا ِقي َل او ْ ُ
ُشِوا فَاو
ين
َbagiين أ ٓ َمنُوا منْك
ِ mukmininاذل
هللا
ْmedanك َوا
هللا م
ُش ِوا يَ ْرفَع ِ ُ
ُ
َ sepatutnyaواذل َ
ُ ُ ْ pergi
ُsemuanya
Tidak
itu
ْ
perang). Mengapa
tidak(pergi
dari
golongan
tiap-tiapوُ
ِ antaraع ْ َُملِ diد َ َْر َج ْ ِ ٍ
خ
)
11
:
اجملادةل
.
ب
َ
ون
م
ع
ث
ا
م
ب
هللا
و
ات
ِ
ِيٌ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٍ
ٔ
ٔ
ُأ{ َووثُ َّو ِااذل ْيامَن أوثُوا
منك درجات
orangثوا امعمل
untukاذلين أو
 memperdalamويرفع
pengetahuanامع َمل َد َر َجات} أي
mereka
beberapa
mereka
untuk memberi peringatan kepada
agamaومعىن األٓ
tentangية ٔأهو يرفع
ٓdanخرة،
telahف األ
kembaliواب
kepadanya,الهيا ،وامث
supayaف امكرامة ف
عامية
kaumnya
apabila
mereka
ِ
ِ
ْ
ٍ
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اذلينْرقَ
امعملائَituفعة م
[Q.S.فَو ْوإل ه َ َ
dirinya.مر ْنفع ُ ِ ّ
merekaا
ىل َي َت َفقَّ ُيو
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ََ at-Taubahك
مني ْنفمل ُروا
]122امو ُام ْؤ
َو َما
(9):منُعىل َ
ون م َ
اذلين
درجات،ف َروي
اذلينََك أ َٓنمن
ٕمياناهَْيْ ِو ْم مَ َع
درجات)،
ون.ب(ٕمياامتهووبة111 :
فعو َذ ُر
امعملوَّي ُْمر َ َْي
مجعم ا َذابني َرا َجإل ُعوا
درجاتُ ،روامفنقَ ْو َم ُي
أِ ٓفمنوا ِّال ِين َو ِم ُي ْن ِذ
َ
ْ
Tafsirمث
هللا
Fat-h al-Qadir:
ِ
ِ
رفعو بعومو درجات( .امشوَكين ،فتح امقدير ،بيوت ،دار امفكر،
َ 1111جىـٍ .
امطبعة َنا ُٔأألوثُو ْا
{ َو َّ ِاذل ْي
درجات
اجلزء ٔأوثوا
1991مرـ.فع ،اذلين
اتٔ }/أي وي
وىل،امْ ِع ْ َمل َد َر
امعملصمنك)162
اخلامس،
عامية ف امكرامة ف الهيا ،وامثواب ف األٓخرة ،ومعىن األٓية ٔأهو يرفع
اذلين
منالٍمل امْ ُم َرا ِ
اذلين َٔأر ُوثسووا َلامعملِ
عىلع ََّس
اذلين َصأ ْٓف َمنوو َاان ْب َن
َع ْن
هللا
درجات ،فَاو ِي ّرينفع َ َِس ْع ُت
يؤمند َّي ،قَا َل:
هللا ع َصىلَّىل ُ
ِ
درجات ،اإلَّمث
درجاتُ ،مفن مجع بني اإلٕميان وامعمل ر
فعويْ ٍتهللا ِفبٕميا َطهووَ ِب امْ ِع ْ ِمل
أ ٓعَوَ ْمني ِووا َو َس َّ َمل ي َ ُق
ولَ ( :ما ِم ْن خ َِار ٍج َ َْي ُر ُج ِم ْن ب َ
درجات َ(ِ .امشوَكين ،فتح امقديرٔ ،بيوت ،دار ِ
امفكر،
بعوموامْ َم َلئِ َك ُة أ ْجن َحَتَ َا ِرضً ا ِب َما ي َ ْصنَ ُع) .رواه أمحد
فعو ْت َ ُل
َورضَ َع
امطبعة ا ٔألوىل1111 ،ىـ1991 / .مـ ،.اجلزء اخلامس ،ص )162
(Dan orang-orang yang diberi ilmu, memperoleh kedudukan),
artinya; Allah mengangkat orang-orang yang berilmu pada
beberapa derajat yang tinggi mengenai kemuliaan di dunia,
dan pahala di akhirat. Makna ayat ini: ”Sesungguhnya Allah
akan mengangkat orang-orang yang beriman pada beberapa
derajat di atas orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah
mengangkat orang-orang yang berilmu pada beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, barang
siapa yang beriman dan berilmu, tentu Allah akan mengangkat
beberapa derajat karena imannya, kemudian mengangkat beberapa derajat lagi karena ilmunya.

َع ْن َص ْف َو َان ْب َن ع ََّسالٍ امْ ُم َرا ِد َّي ،قَا َل :فَا ِ ّين َ َِس ْع ُت َر ُسو َل ِ
هللا
هللا َص َّىل ُ
ولَ ( :ما ِم ْن خ َِار ٍج َ َْي ُر ُِج ِم ْن بَيْ ٍت ِف َطوَ ِب امْ ِع ْ ِمل اإلَّ
عَوَ ْي ِو َو َس َّ َمل ي َ ُق ُ
ِ
َوضَ َع ْت َ ُل امْ َم َلئِ َك ُة َأ ْج ِن َحَتَ َا ِرضً ا ِب َما ي َ ْصنَ ُع) .رواه ٔأمحد
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2. Hadits Nabi Saw.

ِ  فَا ِ ّين َ َِس ْع ُت َر ُسو َل: قَا َل،َع ْن َص ْف َو َان ْب َن ع ََّسالٍ امْ ُم َرا ِد َّي
هللا
ُ هللا َص َّىل
َّ ( َما ِم ْن خ َِار ٍج َ َْي ُر ُِج ِم ْن بَيْ ٍت ِف َطوَ ِب امْ ِع ْ ِمل اإل:ول
ُ عَوَ ْي ِو َو َس َّ َمل ي َ ُق
ِ
 رواه ٔأمحد.)َوضَ َع ْت َ ُل امْ َم َلئِ َك ُة َأ ْج ِن َحَتَ َا ِرضً ا ِب َما ي َ ْصنَ ُع

Dari Shafwan ibn ‘Assal al-Muradiy berkata: Sungguh aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah orang yang keluar
dari rumah untuk mencari ilmu kecuali baginya para Malaikat
memayungkan sayapnya karena senang apa yang ia lakukan”.
(HR. Ahmad).

Cirebon, 17 September 2012
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KH. Hasyim Abbas, M.A.
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H. Sarmidi Husna, M.A.
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Drs. KH. Zaenuddin Abdillah
Dr. H. Abdul Ghoffar, MBA.
Drs. H. Zaini Rahman, M.Si.
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CARA PENERIMAAN

KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama I
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Latar Belakang berjalan jika tidak ada anggotanya;
Indonesia merupakan
negaramenjadikan
yang wilayahnya
luas berjalan
dan terb. Bahwa untuk
organisasi
dapat berbagai jenis sumber daya alam yang berlimpah. Semua
secara baik dan berkesinam-bungan maka
itu merupakan kekayaan negara yang sangat besar nilainya, didiperlukan pengaturan yang jelas mengenai
samping kekayaan lain dalam bentuk bada-badan usaha. Kekaanggota, sehingga anggota organisasi dapat
yaan negara yang sangat besar itu kiranya cukup memadai untuk
dengan efektif menjalan-kan kegiatannya;
dijadikan modal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. c. Bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul
caratersebut
penerimaan
dan
Oleh karena itu,Ulama
seluruhtentang
kekayaantata
negara
harus dikepemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
lola dengan benar untuk kemaslahatan rakyat. Baik pengelolaantidak
memadai
lagi;
nya secara langsung
oleh
negara maupun
melalui kerjasama de-

ngan pihak investor (penanam modal) asing dan nasional. Namun
Mengingat
1. Anggaran
Nahdlatul
Ulama Bab
V
sangat eronis, :jika
pengelolaanDasar
kekayaan
negara tersebut
justeru
Pasal 10 pihak
dan investor.
11;2. Anggaran
Rumah
lebih banyak menguntungkan
Sehingga peningNahdlatul
Ulama rakyat
Bab I,secara
II, dan
III yang
katan kesejahteraan
dan kemakmuran
merata
sejak
dalam Pasal
1, kunjung
2, 3, 4, 5,datang.
6, 7, dan 8;
Indonesia merdekaterdapat
sampai sekarang
tidak

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
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B. Pertanyaan

1. Bagaimanakah hukum pengelolaan kekayaan negara yang
lebih menguntungkan investor?
2. Bagaimanakah hukum mematok keuntungan saham usaha
milik negara, dan keharusan pemerintah memberikan subsidi
untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok?
3. Apakah pejabat berwenang wajib mengganti kerugian negara
akibat kesalahan pengelolaan, dan akibat pemberian subsidi
untuk memenuhi keuntungan yang telah dipatok?
C. Jawaban
1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih banyak menguntungkan investor, hukumnya haram dan tidak sah karena pengelolaan tersebut merugikan negara dan rakyat.
2. Pematokan keuntungan saham pada usaha milik negara
adalah haram dan tidak sah karena menyalahi prinsip syirkah. Seharusnya pembagian keuntungan ditentukan sesuai
persentase modal. Demikian pula haram bagi pemerintah
memberikan subsidi untuk memenuhi keuntungan saham
yang telah dipatok.
3. Pejabat berwenang yang gegabah wajib mengganti kerugiankerugian negara yang diakibatkan salah pengelolaan, termasuk kerugian dalam memberikan subsidi untuk memenuhi
keuntungan yang telah dipatok.
D. Dasar Penetapan

: املرآٓن امكرمي
﴿ َوان َن ِثي ًا ِم َن امْ ُخوَ َطا ِء م َ َي ْب ِغي ب َ ْؼضُ ي ُْم ػَ َل ب َ ْؼ ٍظ ال ِاَّل َين ءآ ٓ َمنُوا َو َ َِعوُوا
ِ
ِ امطِا ِم َح
ات َوكَ ِوي ٌل َما ُ ْه َو َظن د َُاو ُد َآه َما فَذَنا ُه فَ ْاس خَ ْغ َف َر َرب ُو َودَر َرا ِنؼ ًا
)42 :َو َآَنَ َب﴾ (سورة ص
:  ا ٔلمويس،روح املؼاين
 ﴿ َوان َن ِثي ًا ِم َن امْ ُخوَ َطا ِء مَ َي ْب ِغي ب َ ْؼضُ ي ُْم ػَ َل ب َ ْؼ ٍظ: يف كوهل ثؼاىل:وكيل
ِ ِ ِ َُ
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روح املؼاين ،ا ٔلمويس :
وكيل :يف كوهل ثؼاىلَ ﴿ :وان َن ِثي ًا ِم َن امْ ُخوَ َطا ِء مَ َي ْب ِغي ب َ ْؼضُ ي ُْم ػَ َل ب َ ْؼ ٍظ
ال ِاَّل َين ءآ ٓ َمنُوا َو َ َِعوُوا ِامطا ِم َح ِ
ات﴾ (ص )42 :إشارة إىل ٔآن امنفوس
ِ
جمبوةل ػل امظمل وسائر امطفات اَّلممية وٕاىل ٔآن اَّلين حزهت ٔآهفسيم
كويل جدا ابمنس بة إىل الٓدرين( .روح املؼاين يف ثفسي املرآٓن امؼظمي
وامس بع املثاين ،شياب ادلين محمود ابن غبد هللا احلسيين ا ٔلمويس،
بيوت ،دار إحياء امرتاث امؼريب ،ج  ،42ص )422
ٔآحاكم املرآٓن ،اجلطاص :
وكوهل ثؼاىلَ ﴿ :وان نَ ِثي ًا ِم َن امْ ُخو َ َطا ِء م َ َي ْب ِغي ب َ ْؼضُ ي ُْم ػَ َل ب َ ْؼ ٍظ﴾ وىو
يؼين امرشاكء ِ
يدل ػل ٔآن امؼادة يف ٔآنرث امرشاكء امظمل وامبغي ويدل
ػويو ٔآيضا كوهل﴿ :ال ِاَّل َين ءآ ٓ َمنُوا َو َ َِعوُوا امطا ِم َح ِ
ات َوكَ ِوي ٌل َما ُ ْه﴾.
ِ
( ٔآحاكم املرآٓنٔ ،آبو بكر ٔآمحد بن ػيل امرازي اجلطاص ،بيوت ،دار
امكذب امؼومية ،طبؼة  ،2س نة  2221ىـ 2552 / .مـ ،.ج  ،2ص
)155

امس نة املطيرة :
ول ِ
هللا َغ ْن ُو كَا َل :كَا َل َر ُس ُ
هللا ضل هللا ػويو
ض ُ
َغ ْن َآ ِيب ى َُرْي َر َة َر ِ َ
وسمل( :ي َ ُل ُ
امرشي َك ْ ِي َما م َ ْم َ َُي ْن َآ َحدُ ُ َُها
هللا َغز َو َجل َآَنَ ََث ِم ُر ِ
ول ُ
َضا ِح َب ُو فَا َذا ذ ََان د ََر ْج ُت ِم ْن ب َ ْيِنِ ِ َما) رواه امبهيلي.
ِ
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أكوال امؼوٌلء :
ا�موع ،الإمام امنووي :
وإان المني اإذا فرط مضن( .ا�موع رشح امليذب ،حميي ادلين حيىي بن
رشف امنووي ،بريوت ،دار امفكر ،ج  ،1ص )23
روضة امطامبني ،الإمام امنووي :
ومو أجر املخويل حبمك امخومية مث حدث ذكل فكذكل احلمك ػىل الحص
لن امؼلد جرى ابمغبطة يف وكذو فأش بو ما اإذا ابع امويل مال امطفل،
مث ارثفؼت املمية ابلسواق أو ظير طامب ابمزايدة ،وامثاين ينفسخ
امؼلد لهو ابن وكوػو خبالف امغبطة يف املس خلبل .وامثامر اإن اكهت
الإجارة س نة مفا دوهنا مل يخأثر امؼلد ،وإان اكهت أنرث فامزايدة مردودة
وبو كطع أبو امفرج امزاز يف "المايل"( .روضة امطامبني ومعدة املفذني،
حميي ادلين حيىي بن رشف امنووي ،بريوت ،املكذب الإساليم ،س نة
 1041ىـ ،.طبؼة  ،3ج  ،1ص )213
الش باه وامنظائر ،امس يوطي :
ََصف ْال َمام ػَ َىل َّامرغ َّية َمنوط ابمْ َم ْطوَ َحة" ،ىذه املاػدة هص ػوهيا
"ث َ ُّ
امشافؼيِ ،وكالَ " :م ْْن َل ْال َمام م ْن َّامرغ َّية َم ْْن َ َل امْ َو ِيل م ْن امْ َيدي" .كوت:
وأضل ذكل ما أدرجو ِسؼيد بن منطور يف سننو ،كال :حدزنا أبو
الحوص غن أيب اإحساق غن امرباء بن ػازب كال :كال معر ريض هللا
غنو" :ا ِإين َأ ْن َزمْت ه َ ْفس م ْن َمال هللا ب َم ْْن َل َو ِيل امْ َيدي ،ا ْإن ْاحذَ ْجت
َْست َر َددْثو فَا ْن ا ْس خَ ْغنَيْت ْاس خَ ْؼ َف ْفت"( ... .اإىل
َأذ َْذت منْو فَا َذا َأي َ ْ
كوهل) ِ ...
ومهنا :أهو ل جيوز هل أن ِيلدم يف مال بيت املال غري الحوج
ػىل الحوج .كال امس بيك يف فذاويو ،فوو مل يكن اإمام ،فيل مغري
الحوج أن يخلدم بنفسو فامي بينو وبني هللا ثؼاىل ،اإذا كدر ػىل ذكل،
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كوهل)  ...ومهنا :أهو ال جيوز هل أن يلدم يف مال بيت املال غري الحوج
ػىل الحوج .كال امس بيك يف فذاويو ،فوو مل يكن امام ،فيل مغري
الحوج أن يخلدم بنفسو فامي بينو وبني هللا ثؼاىل ،اذا كدر ػىل ذكل،
موت اىل أهو ال جيوز .واس خنبطت ذكل من حدير (امنا أان كامس ،وهللا
املؼطي) .كال :ووجو ادلالةل :أن اهمتويم واالغطاء امنا ىو من هللا ثؼاىل
ال من االمام ،فويس ملمام أن ميكل أحدا اال ما موكو هللا .وامنا وظيفة
االمام املسمة .واملسمة ال بد أن حكون ابمؼدل( .الش باه وامنظائر،
غبد امرمحن بن أيب بكر جلل ادلين امس يوطي ،بريوت ،دار امكذب
امؼومية ،س نة  3041ىـ ،.طبؼة  ،3ص )323
كواػد الحاكم ،ابن غبد امسلم :
فصل :يف ثرصف اموالة وهواهبم .يخرصف اموالة وهواهبم مبا ذهران من
امخرصفات مبا ىو الصوح نوموىل ػويو درءا نورضر وامفساد ،وجوبا نونفع
وامرشاد ،وال يلذرص أحدمه ػىل امصلح مع املدرة ػىل الصوح اال أن
يؤدي اىل مشلة شديدة ،وال يخخريون يف امخرصف حسب ختريمه يف
حلوق أهفسيم مثل أن يبيؼوا درىام بدرمه ،أو مكيةل زبيب مبثويا ملول
ه أَ ْح َس ُن﴾ ،وان اكن ىذا
هللا ثؼاىلَ ﴿ :و َال ثَ ْل َربُوا َما َل امْ َي ِد ِي ِاالا ِابم ا ِت ِ َ
يف حلوق اميخاىم فأوىل أن يثبت يف حلوق ػامة املسومني فامي يخرصف
فيو المئة من الموال امؼامة؛ لن اغخناء امرشع ابملصاحل امؼامة أوفر
وأنرث من اغخنائو ابملصاحل اخلاصة ،ولك ثرصف جر فسادا أو دفع
صلحا فيو مهنيي غنو اكضاػة املال بغري فائدة( .كواػد الحاكم يف
مصاحل الانم ،غز ادلين غبد امؼزيز بن غبد امسلم امسومي ،احمللق:
محمود امش نليطي ،بريوت ،دار املؼارف ،ج  ،2ص )75
حتفة احملخاج ،امييمتي :
واحلاصل أن لك رشط مناف مللذىض امؼلد امنا يبطل ان وكع يف صوب

MUNAS
& KONBES NU
2012

حتفة احملتاج ،امييمتي :
واحلاصل أن لك رشط مناف ملقتىض امعقد امنا يبطل ان وقع يف صلب
امعقد أو بعده وقبل مزومو ال ان ثقدم عليو ومو يف جملسو لام يأيت
وحيث حص مل جيرب عىل فسخو بوجو وما قبض برشاء فاسد مضمون
بدال وأجرة وهمرا وقمية ودل اكملغصوب ويقلع غرس( .حتفة احملتاج رشح
املهناج ،ابن جحر امييمتي ،بريوت ،دار امفكر ،ج  ،4ص )692
مغين احملتاج ،امرشبيين :
(و) امرابع (أن يكون امرحب واخلرسان عىل قدر املامني) ابعتبار امقمية ال
الجزاء سواء رشطا ذكل أم ال ،جساوى امرشياكن يف امعمل أم ثفاوات
فيو لن ذكل مثرة املامني فاكن ذكل عىل قدرىام ،لام مو اكن بيهنام جشرة
فأمثرت أو شاة فنتجت فان رشطا خالفو بأن رشطا امتساوي يف امرحب
واخلرسان مع امتفاضل يف املامني أو امتفاضل يف امرحب واخلرسان مع
امتساوي يف املامني ،فسد امعقد لهو خمامف ملوضوع امرشلة( .مغين
احملتاج اىل معرفة معاين أمفاظ املهناج ،دمحم بن أمحد املعروف ابخلطيب
امرشبيين ،بريوت ،دار امفكر ،ج  ،6ص )612
احلاوي امكبري ،املاوردي :
زين :قال امشافعي رمحو هللا(َ :و َال َ َ
َض َان عَ َىل ُامو َ َ
لَك ِء َو َال
مسأةل :قال امل َ ّ
عَ َىل ا َل ْو ِص َيا ِء َو َال عَ َىل املُو ِد ِع َني َو َال عَ َىل امل ُقَ ِار ِض َني االا َأ ْن يَتَ َع ادوا
ِ
فَ َيضْ َم ُنوا) .قال املاوردي :وىذا لام قال اليدي يف أموال امغري جالجة
أقسام :يد ضامنة ،ويد أمينة ،ويد اختلف قول امشافعي فهيا :ىل يه
ضامنة أو أمنية؟ .فأما اميد امضامنة فيد امغاصب ،واملس تعري،
واملساوم ،واملشرتي ،واملس تقرض ،ولك ىؤالء يلزهمم ضامن ما ىكل
بأيدهيم ،وان اكن ىاللو بغري ثعدهيم ،لهنم من بني متعد بيده أو
معارض عىل ما يف يده .وأما اميد المينة فيد اموميل واملضارب
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واملساوم ،واملشرتي ،واملس تقرض ،ولك هؤالء يلزهمم ضامن ما هكل
بأأيدهيم ،وان اكن هالله بغري تعدهيم ،ألهنم من بني متعد بيده أأو
معارض عىل ما يف يده .و أأما اميد ا ألمينة فيد اموميل واملضارب
وامرشيك واملودع واملس تأأجر واملرهتن ،فهؤالء لكهم ال ضامن علهيم ما مل
يتعدوا ويفرطوا ،ألنه ميس فهيم متعد بيده ،وال معاوض عىل غ رري.
(احلاوي امكبري ،عيل بن دمحم بن دمحم بن حبيب امبرصي امبغدادي
امشافعي ،امشهري ابملاوردي ،بريوت ،دار امفكر ،ج  ،8ص .)091
***
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Nomor : 001/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN MUNAS
& KONBES NU
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA
2012

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama II
PEMBAYARAN PAJAK
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Pajak merupakan sumbangan rakyat kepada kas negara
secara baik dan berkesinam-bungan maka
berdasarkan undang-undang. Pajak yang berlaku di Indonesia
jelas
mengenai
meliputi berbagai diperlukan
jenis pajak, pengaturan
dan nilainyayang
cukup
tinggi.
Pajak
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
tersebut sengaja dikondisikan menjadi sumber utama pendapaefektif2012
menjalan-kan
kegiatannya;
tan negara, sepertidengan
pada tahun
pendapatan
pajak sebesar
c.
Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar
Nahdlatul
78 % dari seluruh pendapatan negara. Sedangkan pendapatan
Ulama
tentang
tataberlimpah,
cara penerimaan
dan
berbagai jenis sumber
daya
alam yang
badan-badan
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
usaha milik negara, dan banyak lainnya hanya mencapai 22 %.
tidak
memadai
lagi;
Pajak merupakan
sumber
dana
dari rakyat yang berpengaruh pada beban ekonomi terutama bagi rakyat miskin. Apalagi
bila pajak dikenakan
secara berlebihan
meliputiUlama
berbagai
jenis
Mengingat
: 1. Anggaran
Dasar Nahdlatul
Bab
V
pajak dengan nilaiPasal
cukup 10
tinggi.
Bahkan
ekonomiRumah
rakyat
dan
11;2.beban
Anggaran
akan menjadi lebihNahdlatul
berat, manakala
dana
pajak
yang
dibayarkan
Ulama Bab I, II, dan III yang
oleh rakyat banyakterdapat
digelapkan
dan
diselewengkannya.
dalam
Pasal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Semendan 8;
tara sumber-sumber dana non pajak yang semestinya sangat
besar dan dapat
mengurangi
pajak, justeru
tidak banyak
meMemperhatikan
: Keputusan
Konferensi
Besar Nahdlatul
Ulama
di
nguntungkan negara,
dan
tidak
pula
banyak
bermanfaat
untuk
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
rakyat.
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
B. Pertanyaan
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
1. Bagaimana hukum pembayaran pajak di Indonesia?
2. Apakah tetap wajib membayar pajak, ketika dana pajak banyak digelapkan dan diselewengkan?
C. Jawaban
1. Pada dasarnya tidak ada kewajiban pembayaran pajak di
dalam syari’at Islam. Namun, pembayaran pajak boleh diberlakukan bagi rakyat yang mampu untuk kemaslahatan rakyat
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apabila sumber-sumber dana non pajak yang telah dikelola
dengan benar tidak mencukupi untuk kebutuhan negara.
2. Adapun pembayaran pajak yang dikenakan kepada rakyat
miskin adalah haram. Sedangkan pengenaan pajak yang
telah dilakukan secara berlebihan dan memberatkan rakyat, wajib dikurangi jenis-jenisnya, dan diturunkan besaran
nilainya.
3. Apabila pemerintah telah mewajibkan pembayaran pajak secara benar, tetapi dana pajak banyak digelapkan dan diselewengkan, maka hukum pembayaran pajak tetap wajib.
Sedangkan penyelewengan dana pajak wajib segera diberantas dan pelakunya ditindak tegas.
Rekomendasi :
1. Pemerintah harus segera mengurangi di antara berbagai jenis wajib pajak, dan menurunkan tinginya nilai pembayaran
yang memberatkan rakyat.
2. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memberantas
penggelapan dan penyelewengan dana pajak, maka kewajiban pembayaran pajak oleh pemerintah wajib ditinjau
ulang.
D. Dasar Penetapan

: املرآٓن امكرمي
للا َأ َآ ِطي ُعوا ذامر ُوو َل َأ لآ ِأي ْا َل ْم ِر ِمنْ ُ ْْم إَا ْن
َ ﴿ ََي َآُّيه َا ذ ِاَّل َين َءا َمنُوا َآ ِطي ُعوا
ِ َش ٍء إَ ُردهأ ُه ا ََل
ون ِا ِلل َأامْ َي ْ ْو ِم
َ ُللا َأ ذامر ُوولِ ا ْن ُن ْن ُ ُْت ث ُْم ِمن
ْ َ ثَنَ َازع ُ ُْْت ِِف
ْ
ْ
)55 :ْال ٓ ِِخ ِر ََ ِ َِ َ ْ ٌَْ َأ َآ ْْ ََ ُن ثَبو ِأل ًا﴾ (امنَاء

: امَ نة املطيرة
 (ا ذن ِف:َع ْن إَا ِط َم َة ِتن ْ ِت كَيْ ٍس َع ِن امنذ ِ ِ ّب صىل للا عليو أومل كَا َل
ْ
. رأاه امرتمذي.)امْ َمالِ َْلًّا ِو َوى ذامز ََك ِة

امَ نة املطيرة :
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َع ْن إَا ِط َم َة ِتن ْ ِت كَيْ ٍس َع ِن امنذ ِ ِ ّب صىل للا عليو أومل كَا َل( :ا ذن ِف
ْ
امْ َمالِ َْلًّا ِو َوى ذامز ََك ِة) .رأاه امرتمذي.
حتفة ا ٔلْوَئ ،آتو امعا املحارنفوري :
كوهل (إن ِف املال حللا ووى امزَكة) نفاكك ٔآوْ إٔاطعام مضطر إٔاهلاَ
حمرتم إيذه ْلوق أاجبة غْىا مكن أجوهبا عارض إا ثداإع تينو أتني
َرب (ميس ِف املال ْق ووى امزَكة) كاهل املناأي ِف رشح اجلامع
امصغْ .أكال املارىء ِف املركاة أَِ مثل ٔآن ال حيرم امَائل
أاملَ تلرض أ ٔآن ال مينع متاع تيتو من املَ تعْ َكملدر أاملصعة أغْىام
أال مينع ٔآحد املاء أامللح أامنار نذا َكره امطييب أغْه ،انهتى ( .حتفة
ا ٔلْوَي ثرشح جامع امرتمذئ ،آتو امعا دمحم عحد امرمحن جن عحد
امرْمي املحارنفوري ،تْأت ،دار امكتة امعلمية ،ج  ،3ص )262

ٔآكوال امعلامء :
اجملموع ،االٕمام امنوأي :
(إرع) كال امغزاي" :مال املصاحل ال جيوز رصإو إال ملن إيو مصلحة
عامة ٔآأ ىو حمتاج عاجز"( .اجملموع رشح امليذب ،حميي ادلين حيىي جن
رشف امنوأي ،ج  ،5ص )345
تغية املَرتشدين ،اعلوي :
(مسبةل :ك) :عني السلطان عىل تعض الرعية شيئا لك س نة من حنو
درامه يرصفها يف املصاحل ان أدّوه عن طية نفس ال خوفا وحياء من
السلطان أو غريه جاز أخذه ،واال فهو من ألك أموال الناس ابلااط،،
ال حي ،هل الترصف فيه توجه من الوجوه ،وارادة رصفه يف املصاحل ال
تصريه حالال( .تغية املسرتشدين ،عاد الرمحن بن دمحم بن حسني بن
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(مسبةل :ك) :عني السلطان عىل تعض الرعية شيئا لك س نة من حنو
 55درامه يرصفها يف املصاحل ان أدّوه عن طية نفس ال خوفا وحياء من
السلطان أو غريه جاز أخذه ،واال فهو من ألك أموال الناس ابلااط،،
ال حي ،هل الترصف فيه توجه من الوجوه ،وارادة رصفه يف املصاحل ال
تصريه حالال( .تغية املسرتشدين ،عاد الرمحن بن دمحم بن حسني بن
معر املشهور ابعلوي).
***
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Nomor : 001/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN MUNAS
& KONBES NU
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA
2012

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaIII
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia merupakan negeri
secara baik dan berkesinam-bungan maka
yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam. Semendiperlukan sumber
pengaturan
jelas mengenai
tara dana pajak merupakan
danayang
pendapatan
negara
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
yang sangat besar. Namunm, jumlah rakyat miskin masih terlalu
dengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
banyak, termasuk mereka yang miskin mengenaskan. Kemiskic. Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar tetapi
Nahdlatul
nan yang menjerat
mereka
tidak hanya
sementara,
tertentangturun
tata sampai
cara penerimaan
dan
hitung sepanjang Ulama
hidup, bahkan
pada anak cucu.
pemberhentian
anggota sebagian
yang ada
sudah
Sebagian rakyat mencapai
hidup sejahtera,
yang
lain
tidak memadai
lagi;
hidup dalam kemakmuran,
dan sebagian
lagi hidup hura-hura
bergelimang harta.
Selama puluhan
tahun sejak
Indonesia
merdeka,
Mengingat
: 1. Anggaran
Dasar
Nahdlatul
UlamaketimpaBab V
ngan ekonomi berlanjut
dan tidak
tanda-tanda
akan
Pasal terjadi
10 dan
11;2.adaAnggaran
Rumah
terhenti. Sehingga,Nahdlatul
kesejahteraan
dan
kemakuran
rakyat
secara
Ulama Bab I, II, dan III yang
menyeluruh dan merata
masih
jauh
dari1,harapan.
fakta,
terdapat
dalam
Pasal
2, 3, 4, 5,Terkuat
6, 7, dan
8;
bahwa dari waktu ke waktu ekonomi selalu dikuasai oleh kelompok kecil tertentu.
Sedangkan
rakyat miskin
tidak memperoleh
Memperhatikan
: Keputusan
Konferensi
Besar Nahdlatul
Ulama di
hak-hak secara Kempek,
layak, penuh
dan
utuh.
Semua
ini 2012
menjadi
Cirebon, Tahun 1433 H/
M; bukti,
bahwa di negeri yang kaya ini ternyata keadilan ekonomi bagi
seluruh
rakyat belum
terwujud.
Dengan
senantiasa
bertawakal
kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
B. Pertanyaan

1. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin?
2. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah melakukan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejateraan hidup
rakyat?
3. Bagaimanakah hukum bagi pemerintah yang mengabaikan,
mengurangi, dan mengalihkan hak-hak rakyat miskin?
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C. Jawaban
1. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab meningkatkan
kesejahteraan hidup rakyat terutama rakyat miskin karena
hal tersebut merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan
pemerintahan.
2. Pemerintah wajib menciptakan pemerataan dalam arti keseimbangan dalam bidang ekonomi diantara sesama rakyat
karena hal tersebut merupakan bagian dari keadilan sosial.
3. Pemerintah tidak boleh (haram) mengabaikan, mengurangi atau mengalihkan hak-hak rakyat miskin kepada lainnya
dengan alasan apa pun karena hal tersebut merupakan tindakan khianat yang dapat menyengsarakan mereka.
D. Dasar Penetapan

املرآن امكرمي :
للا ؽَ َل َر هس ِ ِ
ول ِمن َآى ِل ام هل َرى فَ ِل َ ِّل َو ِن َلر هسولِ َو ِ ِِلي ام هلر َب
﴿ َما َآفَ َاء ه
ون د َ ً
هول ت َ َي ا َلنْغ ِي ََا ِء ِمن هك
امسخ ِ
ِِل َك َل ٍَ هك َ
َوام ََخَا َمى َوام َم َسا ِكيِ َواج ِن َ
َو َما آَتَ هكه َامر هس ه
للا َش ِدًده
للا ا َن َ
ول فَخ ههذو هه َو َما َنَ َ هاك ؼَي هو فَانَتَ هوا َواث َ هلوا َ
ِ
ام ِؾلَ ِاب﴾ (احلرش)8 :
اجلامػ ألحاكم املرآن  /ثفسري املرطيب ،اجن فرح املرطيب :
ومؾىن الًة فؾليا ذكل يف ىذا امفيء ك ل ثلسمو امرؤساء وا ألنْغيَاء
وا ألكوايء تُهنم دون امفلراء وامضؾفاء ألن أآىل اجلاىلَة اكهوا اذا نْغمنوا
أآخذ امرئُس رتؾيا ميفسو وىو املرابع مث ًططفى مهنا أآًضا تؾد املرابع
ما شاء( .اجلامػ ألحاكم املرآن  /ثفسري املرطيب ،دمحم جن أآمحد جن أآيب
جكر جن فرح املرطيب ،احمللق :أآمحد ؼحد امؾلمي امربدوين ،املاىرة ،دار
امشؾة ،س ية  2483ىـ ،.طحؾة  ،3ج  ،29ص )27
للا َو َامر هسو َل َو َ هَتوههوا َآ َماَنَ ِح هك َو َآ ههت
﴿ َاي َآُّيه َا َ ِاِل ٍَن آ َمنهوا َل َ هَتوههوا َ
َ
أ

جكر جن فرح املرطيب ،احمللق :أآمحد ؼحد امؾلمي امربدوين ،املاىرة ،دار
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للا َو َامر هسو َل َو َ هَتوههوا َآ َماَنَ ِح هك َو َآ ههت
﴿ َاي َآُّيه َا َ ِاِل ٍَن آ َمنهوا َل َ هَتوههوا َ
ون﴾ (ا ألهفال)38 :
ثَؾلَ هم َ
مفاثَح امغَة  /ثفسري امرازي ،امرازي :
وكال ؽلَو امطالة وامسالم( :ل اميان ملن ل أآماهة ل) .وكال مميون جن
همران :ثالثة ًؤدٍن اىل امرب وامفاجر :ا ألماهة وامؾيد وضةل امرمح .وكال
املايض :مفظ ا ألماهة وان اكن مذياول نللك ال أآهو ثؾاىل كال يف ىذه
الًة .وكال مميون جن همران :ثالثة ًؤدٍن اىل امرب وامفاجر :ا ألماهة
وامؾيد وضةل امرمح .وكال املايض :مفظ ا ألماهة وان اكن مذياول نللك ال
للا ًَبْ هم هرهك َآن ثه َؤ هدوا ا َل َماَنَ ِت ا َىل
أآهو ثؾاىل كال يف ىذه الًة﴿ :ا َن َ
أِ
ِ
َآى ِليَا﴾ فوجة أآن ٍكون املراد هبذه ا ألماهة ما جيري جمرى املال؛ لَنا
يه اميت ميكن أآداؤىا اىل امغري( .مفاثَح امغَة  /ثفسري امرازي ،دمحم
جن معر جن احلسي امرازي امشافؾي املؾروف ابمفخر امرازي ،تريوت،
دار احِاء امرتاث امؾرب ،ج  ،21ص ) 218

امس نة املطيرة :
للا ػَلَ ْي ِو َو َس َّل كَا َل( :فَبَي ُّ َما
للا َغ ْن ُو َأن امن ِب َضّل ُ
ض ُ
َغ ْن َأ ِِب ى َُرْي َر َة َر ِ َ
ات َوحَ َركَ َما ال فَلْ َ َِيثْ ُو َغ َط َح ُخ ُو َم ْن ََكهُوا َو َم ْن حَ َركَ َديْن اا َأ ْو ضَ َياػ اا
ُم ْؤ ِمن َم َ
فَلْ َيبْ ِث ِن فَبَنَ َم ْو َل ُه) رواه امحخاري
للا ػَلَ ْي ِو َو َس َّل كَا َلَ ( :م ْن
للا َغ ْن ُو َغ ْن امن ِ ِ ّب َضّل ُ
ض ُ
َغ ْن َأ ِِب ى َُرْي َر َة َر ِ َ
حَ َركَ َما ال فَ ِل َو َرثَ ِخ ِو َو َم ْن حَ َركَ َ ًّ
لَك فَام َ ْين َا) رواه امحخاري ومسّل
ِ

ٔأكوال امؼلامء :
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للا ػَلَ ْي ِو َو َس َّل كَا َلَ ( :م ْن
للا َغ ْن ُو َغ ْن امن ِ ِ ّب َضّل ُ
ض ُ
َغ ْن َأ ِِب ى َُرْي َر َة َر ِ َ
حَ َركَ َما ال فَ ِل َو َرثَ ِخ ِو َو َم ْن حَ َركَ َ ًّ
لَك فَام َ ْين َا) رواه امحخاري ومسّل
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ٔأكوال امؼلامء :
كواػد ا ٔلحاكم ،اجن غحد امسالم :
فطل :يف ثرصف امولة وهواهبم .يخرصف امولة وهواهبم مبا ذكرن من
امخرصفات مبا ىو ا ٔلضلح نلموىل ػليو درءا نلرضر وامفساد ،وجلحا نلنفع
وامرشاد ،ول يلذرص ٔأحدمه ػّل امطالح مع املدرة ػّل ا ٔلضلح إل ٔأن
يؤدي إىل مشلة شديدة ،ول يخخَيون يف امخرصف حسة ختَيمه يف
حلوق ٔأهفسيم مثل ٔأن يخيؼوا درىام تدرمهٔ ،أو مكيةل زتية مبثليا ملول
ه أَ ْح َس ُن﴾ ،وٕان َكن ىذا
للا ثؼاىلَ ﴿ :ول ثَ ْل َرتُوا َما َل امْ َي ِد ِي ِال ِِبم ِت ِ َ
يف حلوق اميخاىم فبٔوىل ٔأن يثخت يف حلوق ػامة املسلمني فامي يخرصف
فيو ا ٔلمئة من ا ٔلموال امؼامة؛ ٔلن اغخناء امرشع ِبملطاحل امؼامة ٔأوفر
و ٔأكرث من اغخنائو ِبملطاحل اخلاضة ،ولك ثرصف جر فسادا ٔأو دفع
ضالحا فيو مهني غنو َكٕضاػة املال تغَي فائدة ،وٕارضار ا ٔلمزجة مغَي
ػائدة ،والٔلك ػّل امش حع مهني غنو؛ ملا فيو من إثالف ا ٔلموال،
وٕافساد ا ٔلمزجة( .كواػد ا ٔلحاكم يف مطاحل ا ٔلنم ،غز ادلين غحد
امؼزيز جن غحد امسالم امسلم  ،احمللق :محمود امش نليط  ،تَيوت ،دار
امكذة امؼلمية ،ج  ،2ص )85-85
ا ٔلش حاه وامنظائر ،امس يوط
يوطي :
ػىل امرغية منوط ِبملطلحة
(املاػدة اخلامسة) ثرصف الٕمام ػّل
ابملطلحة .ىذه
املاػدة هص ػلهيا امشافؼ ،
امشافؼي ،وكال منـزةل الٕمام من امرغية منـزةل امويل
من اميدمي كلت و ٔأضل ذكل ما ٔأخرجو سؼيد جن منطور ىف سننو كال
حدثنا ٔأتو ا ٔلحوص (غن) أٔىب إحساق (غن) امرباء جن ػازب كال كال
معر "ا ِ ّٕن َأ ْن َزمْت ه َ ْف ِس ِم ْن َمالِ ِ
للا ِت َم ْ ِْن َ ِةل َو ِ ِ ّيل امْ َي ِد ِمي ،ا ْٕن ْاحذَ ْجت
َْست َر َددْثو فَا ْن ا ْس خَ ْغنَيْت ْاس َخ ْؼ َف ْفت" (ومن فروع
َأخ َْذت ِمنْو فَا َذا َأي َ ْ
ذكل) ٔأهو إذا ِ كسم امزاكة ػىل ا ٔل ِضناف حيرم ػليو امخفضيل مع جساوي

املاػدة هص ػلهيا امشافؼي ،وكال منـزةل الٕمام من امرغية منـزةل امويل
كلت و ٔأضل ذكل ما ٔأخرجو سؼيد جن منطور ىف سننو كال
اميدمي
من
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حدثنا ٔأتو ا ٔلحوص (غن) أٔىب إحساق (غن) امرباء جن ػازب كال كال
معر "ا ِ ّٕن َأ ْن َزمْت ه َ ْف ِس ِم ْن َمالِ ِ
للا ِت َم ْ ِْن َ ِةل َو ِ ِ ّيل امْ َي ِد ِمي ،ا ْٕن ْاحذَ ْجت
َْست َر َددْثو فَا ْن ا ْس َخ ْغنَيْت ْاس َخ ْؼ َف ْفت" (ومن فروع
َأخ َْذت ِمنْو فَا َذا َأي َ ْ
ذكل) ٔأهو إذا ِ كسم امزاكة ػىل ا ٔل ِضناف حيرم ػليو امخفضيل مع جساوي
احلاجات (ومهنا) إذا ٔأراد إسلاط تؼظ اجلند من ادليوان ثسخة جاز
وتغري سخة ل جيوز حاكه ىف امروضة (ومهنا) ما ذكره املاوردي ٔأهو ل
جيوز ٔلحد من ولة ا ٔلمور ٔأن ينطة إماما نلطالة فاسلا وٕان حصحنا
امطالة خلفو ٔلهنا مكروىة ووىل ا ٔلمر مبٔمور مبراػاة املطلحة ول
مطلحة ىف محل امناس ػىل فؼل املكروه( .ا ٔلش حاه وامنظائر ،غحد
امرمحن جن ٔأيب جكر جالل ادلين امس يوطي ،تريوت ،دار امكذة
امؼلمية ،س نة  3041ىـ ،.طحؼة  ،3ص )323
كواػد ا ٔلحاكم ،اجن غحد امسالم :
فطل :يف ثرصف الٓحاد يف ا ٔلموال امؼامة غند جور ا ٔلمئة .ل يخرصف
يف ٔأموال املطاحل امؼامة إل ا ٔلمئة وهواهبم ،فإذا ثؼذر كياهمم تذكل ،و ٔأمكن
امليام هبا ممن يطلح ذلكل من الٓحاد تبٔن وجد شيئا من مال املطاحل،
فليرصف إىل مس خحليو ػىل اموجو اذلي جية ػىل ا ٕلمام امؼدل ٔأن
يرصفو فيو ،تبٔن يلدم ا ٔلمه فا ٔلمه ،وا ٔلضلح فا ٔلضلح ،فيرصف لك مال
خاص يف هجاثو ٔأمهيا فبٔمهيا ،ويرصف ما وجده من ٔأموال املطاحل امؼامة
يف مطارفيا ٔأضلحيا فبٔضلحيأ ،لان مو منؼنا ذكل مفاثت مطاحل رصف
ثكل ا ٔلموال إىل مس خحلهيا ،و ٔلمث ٔأمئة اجلور تذكل ومضنوه ،فاكن
حتطيل ىذه املطاحل ودرء ىذه املفاسد ٔأوىل من ثؼطيليا( .كواػد
ا ٔلحاكم يف مطاحل ا ٔلانم؛ غز ادلين غحد امؼزيز جن غحد امسالم امسلمي،
احمللق :محمود امش نليطي ،تريوت ،دار املؼارف ،ج  ،3ص )59
ا ٔلش حاه وامنظائر ،امس يوطي :

60

61

KOMISI
BAHTSUL
MASAIL

ا ألش باه والنظائر ،الس يوطي :
ومهنا أأهه ال جيوز هل أأن يقدم يف مال بيت املال غري ا ألحوج ػىل ا ألحوج.
( ...اىل قوهل)  ...وامنا وظيفة االمام القسمة والقسمة ال بد أأن تكون
ابلؼدل ،ومن الؼدل ثقدمي ا ألحوج والتسوية بني متساوي احلاجات.
(ا ألش باه والنظائر ،غبد الرمحن بن أأيب بكر جالل ادلين الس يوطي،
بريوت ،دار الكتب الؼلمية ،س نة  3041هـ ،.طبؼة  ،3ص )323
الفقه ػىل املذاهب ا ألربؼة ،اجلزيري :
وجيب ػىل لك رئيس قادر سواء اكن حاكام أأو غريه أأن يرفع الرضر غن
مؤوس يه فال يؤذهيم هو وال يسمح ألحد أأن يؤذهيم( .الفقه ػىل املذاهب
ا ألربؼة ،غبد الرمحن اجلزيري ،بريوت ،دار الفكر ،ج  ،0ص .)6
***
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Tentang:
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaIV
KORUPSI DAN HUKUMAN MATI
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Korupsi merupakan tindak kejahatan yang semakin merebak
secara baik dan berkesinam-bungan maka
di negeri ini dan sangat membahayakan negara serta menyengdiperlukan
pengaturan
jelasdan
mengenai
sarakan bangsa. Setiap
sumber
dana milikyang
negara,
setiap
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
anggaran belanja negara menjadi incaran untuk menjadi dapat
lahan
dengan
efektifjalan
menjalan-kan
kegiatannya;
korupsi. Korupsi telah
dijadikan
pintas tercepat
untuk mec. Bahwa
Besar Nahdlatul
rauk kekayaan yang
besarPeraturan
dan lebih Pengurus
besar. Merebaknya
korupsi
Ulama tentang
tata dalam
cara peringkat
penerimaan
dan
tersebut telah menempatkan
Indonesia
korupsi
pemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
tertinggi di dunia. Dalam setiap tahun, jumlah korupsi yang samemadai lagi;
ngat besar itu telahtidak
mengakibatkan
kemiskinan tanpa ujung menimpa rakyat banyak.
Korupsi yang
sangat diharapkan
dapat segera
diberantas
Mengingat
: 1. Anggaran
Dasar Nahdlatul
Ulama
Bab V
habis, ternyata belum
tanda-tanda
keberhasilan.
Pasalmenunjukkan
10 dan 11;2.
Anggaran
Rumah
Kiranya terlalu mudah
pelaku
korupsi
membebaskan
diri
dari
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
dakwaan, dan bahkan
dari jeratan
hukum.
sanksi
terdapat
dalam Pasal
1, Demikian
2, 3, 4, 5, 6,pula,
7, dan
8;
hukum atas tindak korupsi dirasa sangat ringan, dan pengembalian harta yang
dikorupsiKonferensi
hanya sebagian
kecil dari sebanyak
Memperhatikan
: Keputusan
Besar Nahdlatul
Ulama di
jumlah keseluruhan.
Pada
sisi
lain,
pengusutan
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/kerugian
2012 M;negara
akibat korupsi, dan pengembaliannya tidak pernah dilakukan
ketikasenantiasa
terduga pelaku
telah meninggal
dunia.
Kiranya masih
baDengan
bertawakal
kepada Allah
Subhanahuwa
Ta’ala
nyak kelemahan dan keganjilan dalam pemberantasan korupsi.
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
B. Pertanyaan
1. Bagaimanakah hukum menerapkan hukuman mati bagi koruptor?
2. Apakah hasil korupsi wajib dikembalikan seluruhnya meskipun telah ditetapkan hukuman penjara bagi pelakunya?
3. Bagaimanakah hukum memeriksa kekayaan yang diduga
hasil korupsi, sedangkan tersangka pelaku telah meninggal
dunia?
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C. Jawaban
1. Menerapkan hukuman mati bagi koruptor adalah mubah
(boleh), apabila telah melakukan korupsi berulang kali dan
tidak jera dengan berbagai hukuman, atau melakukannya
dalam jumlah besar yang dapat membahayakan rakyat banyak.
2. Seluruh harta hasil korupsi wajib dikembalikan ke negara
meskipun pelaku telah menjalani hukuman penjara.
3. Memeriksa kekayaan yang diduga hasil korupsi adalah wajib meskipun tersangka pelaku telah meninggal dunia agar
diperoleh kepastian mengenai status harta tersebut. Apabila
telah terbukti, bahwa harta tersebut adalah hasil korupsi,
maka wajib dikembalikan kepada negara untuk kemaslahatan rakyat dan untuk membersihkan harta warisan dari harta
haram.
D. Dasar Penetapan

: املرآٓن امكرمي
﴿ َو َما ََك َن ِمنَ ِ ٍ ّب َآ ْن ًَغُل َو َم ْن ً َ ْغوُ ْل ًَبْ ِت ِت َما غَل ً َ ْو َم امْ ِل َِا َم ِة ُث ث َُوّف ُ ل
ك
)161 :ون﴾ (آل معران
َ ه َ ْف ٍس َما َن َسخَ ْت َو ُ ْه َل ً ُ ْغوَ ُم
:  املرطب، ثفسري املرطب/ اجلامػ ٔلحاكم املرآٓن
 تدمَل ىذه ا ٔلًة وما،" "وامغوول هحرية من امكدائر:امثامثة؛ كال امؾوٌلء
 (اجلامػ ٔلحاكم. ٔآهو حيمهل ؽىل ؼنلو:ذهرانه من حدًث ٔآيب ىرٍرة
، دمحم جن ٔآمحد جن ٔآيب جكر جن فرح املرطب، ثفسري املرطب/ املرآٓن
1372  س نة، دار امضؾة، املاىرة، ٔآمحد ؼحد امؾومي امربدوين:اﶈلق
)258  ص،4  ج،2  طحؾة،.ىـ
ُ َ للا َو َر ُس
ول َوٌ َْس َؾ ْو َن ِف ْا َل ْر ِض فَ َساد ًا َآ ْن
َ ون
َ ُ ﴿اه َما َح َزا ُء ِاَّل ٍَن ُ َحي ِارت
ِ
ً ُ َلتوُوا َآ ْو ً ُ َعو ُحوا َآ ْو ثُ َلط َػ َآًْ ِد ِهي ْم َو َآ ْر ُخوُي ُْم ِم ْن ِخ َال ٍف َآ ْو ً ُ ْن َف ْوا ِم َن ْا َل ْر ِض

اﶈلقٔ :آمحد ؼحد امؾومي امربدوين ،املاىرة ،دار امضؾة ،س نة 1372
 ،&2KONBESج  ،4ص )258
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للا َو َر ُس َ ُ
ول َوٌ َْس َؾ ْو َن ِف ْا َل ْر ِض فَ َساد ًا َآ ْن
ون َ
﴿اه َما َح َزا ُء ِاَّل ٍَن ُ َحي ِارت ُ َ
ِ
ً ُ َلتوُوا َآ ْو ً ُ َعو ُحوا َآ ْو ثُ َلط َػ َآًْ ِد ِهي ْم َو َآ ْر ُخوُي ُْم ِم ْن ِخ َال ٍف َآ ْو ً ُ ْن َف ْوا ِم َن ْا َل ْر ِض
َذ ِ َل مَي ُْم ِخ ْز ٌي ِف ازلل هْ ََا َومَي ُْم ِف ْالٓ ِخ َر ِة ؽَ َذ ٌاب َؼ ِغ ٌمي * ال ِاَّل ٍَن تَ تُوا ِم ْن
ِ
للا غَ ُف ٌور َر ِح ٌمي﴾ (املائدة)34-33 :
كَ ْد ِل َآ ْن ثَ ْل ِد ُروا ؽَوَْيْ ِ ْم فَا ْؽوَ ُموا َآن َ
ثفسري املران امؾغمي  /ثفسري اجن نثري ،اجن نثري:
وكول "إمنا حزاء اَّلٍن حيارتون للا ورسول وٌسؾون ف ا ٔلرض فسادا
ٔآن ًلتووا ٔآو ًعوحوا ٔآو ثلطػ ٔآًدهيم و ٔآرخويم من خالف ٔآو ًنفوا من
ا ٔلرض" الًٓة .اﶈارتة يه املضادة واجملامفة ويه ظادكة ؽىل امكفر وؽىل
كطػ امطرًق وٕاخافة امسخِل ،ونذا الٕفساد ف ا ٔلرض ًطوق ؽىل ٔآهواع
من امرش حىت كال نثري من امسوف مهنم سؾَد جن املسُةٔ :آن كدغ
ازلراه وازلانهري من الٕفساد ف ا ٔلرض ،وكد كال للا ثؾاىلَ ﴿ :وا َذا
ث ََوىل َس َؾى ِف ْا َل ْر ِض ِم َُ ْف ِسدَ ِفْيَا َوهيُ ْ ِ َ
للا َل ُ ِحي ِ لة
ل امْ َح ْر َث َوامن ْس َل َو ُ
امْ َف َسا َد﴾ (امحلرة( )205 :ثفسري املر ٔآن امؾغمي  /ثفسري اجن نثرئ ،آتو
امفداء احلافظ ٕاسٌلؼَل جن نثري ازلمضلي ،تريوت ،دار امفكر ،س نة
 1401ىـ ،.ج  ،2ص )48
ٔآأحاكم املرآأ ٓن ،اجلعاص :
وكد يعح اطالق مفظ اجملارتة هلل ومرسوهل ؽىل من ؼغمت حريرثو
اب�اىرة ابملؾعية وان اكن من أىل املةل ،وازلميل ؽويو ما روى زيد جن
أسمل ؼن أتيو أن معر جن اخلطاب رأى مؾاذا يحيك فلال :ما يحكيم؟
كال مسؾت رسول هللا ظىل هللا ؽويو وسمل يلول اميسري من امراب
رشك ومن ؽادى أومياء هللا فلد ابرز هللا ابجملارتة فبطوق ؽوهيم امس
اجملارتة ومل يذهر امردة ومن حارب مسوٌل ؽىل أخذ ماهل فيو مؾاد لومياء
هللا ثؾاىل تذكل( .أحاكم املرأن ،أتو جكر أمحد جن ؽًل امرازي
اجلعاص ،اجمللق؛ دمحم امعادق مقحاوي ،دار احياء امرتاث امؾريب،
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 65اجملارتة ومل يذهر امردة ومن حارب مسوٌل ؽىل أخذ ماهل فيو مؾاد لومياء
هللا ثؾاىل تذكل( .أحاكم املرأن ،أتو جكر أمحد جن ؽًل امرازي
اجلعاص ،اجمللق؛ دمحم امعادق مقحاوي ،دار احياء امرتاث امؾريب،
تريوت 5849 ،ىـ ،.ج  ،8ص )95

امس نة املطيرة :
َؼن دَي َ ممل ام ِحم َ ِري ِي ريض هللا ؼنو كَا َلَ :سبَمت َرسو َل ِ
هللا َظ َىل هللا
ؽَوَي ِو َو َس َ َمل فَلوتَ :ي َرسو َل ِ
هللا اّنَ ِتبَر مض َاب ِر َد مة ه َؾا ِمج ِبِ َا َ َمع ًال َص ِديد ًا
ِ
رشا ًاب ِمن ى ََذا املَم ِح هَتَلَ َوى ِت ِو ؽَ َىل َأ َمعا ِمنَا َوؽَ َىل جَر ِد ِت َال ِدّنَ ،
َواّنَ هَتَ ِخذ َ َ
كَ ِا َل( :ىَل يس ِكر؟) ،كوت :ه َ َؾم ،كَا َل( :فَاحتَ ِنحوه!) ،كَا َل َث ِحئت ِمن
ت َ ِي يَدَ ي ِو فَلوت َهل ِمث َل َذ ِ َكل فَلَا َل( :ىَل يس ِكر؟) ،كوت :ه َ َؾم ،كَا َل:
(فَاحتَ ِنحوه !) ،كوت :ا َن امنَ َاس غَري َتَ ِر ِني ِو ،كَا َل( :فَان مَم يَرتنوه
ِ
ِ
فَاكتووه)( .رواه أمحد وأتو داود توفظ "فلاثووه")

أكوال امؾوٌلء :
تمكةل ا�موع رشح امليذب ،المام امنووي  -بيت املطيؾي :
(املتل) وىو أصد أهواع امتؾزير نذكل اكن حزاء ؽىل أخفش اجلرامئ
وأؼغميا رضرا مبعاحل ا�متػ واجلرامئ اميادمة مكيان ا�متػ امللوضة لراكن
امنغام( ... .اىل كوهل)  ...فلد هط احلنفية ؽىل حواز امتؾزير ابملتل ملن
ل يزول فساده ال ابملتل مكن تكرر منو اغتيال امنفوس لخد املال مثال.
ونذكل كاموا امساؼي اىل احلاكم ابلفساد وامغومة وامسارق وأمثاهلم ممن
يتؾدى رضره اىل امناس .ونذكل روى ؼن ماكل وتؾغ أحصاب أمحد
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جواز املتل ثؼزيرا كٌل يف كتل اجلاسوس املسمل اذا اكتضت املطوحة
ذكل .وأما غند امشافؼية فلد اختوف امنلل غهنم فيا ىو امغزايل يف
اموجزي يلول" :وال جيوز أن يلتل يف امتؼزير والاس تطالح وىذا امنص
رصحي ىف ػدم جواز املتل ثؼزيرا غندمه" ،ومكن ابن املمي يلول :روي
غن بؼظ أحصاب امشافؼي جواز كتل ازلاغية اىل امبدػة اكمتجيم
وامرفظ واناكر املدر ،وىذا رصحي أيضا يف أن بؼظ أحصاب امشافؼي
جيزيون املتل ثؼزيرا .وروى أمحد يف مس نده غن ديمل اذلريي ريض هللا
غنو كال سأمت رسول هللا ضىل هللا ػويو وسمل فلوت اي رسول هللا اان
بأرض ابردة هؼاجل فهيا معال شديدا واان هتخذ رشااب من املمح هتلوى بو
ػىل أغٌلمنا وػىل برد بالدان فلال ىل يسكر ؟ كوت هؼم ،كال فاجتنبوه
كوت ان امناس غري اتركيو ،كال فان مل يرتكوه فاكتوومه .وىكذا اكن معهل
ضىل هللا ػويو وسمل( ... .اىل كوهل)  ...وكد جرى معل املسومني ػىل
ذكل فلد كتل معر ابن غبد امؼزيز ريض هللا غنو غيالن املدري لهو
اكن داغية اىل بدػة ،مفن ىذا لكو يتبني أن املتل ثؼزيرا أيدثو امس نة
املومية وامؼموية( .تمكةل ا�موع رشح امليذب ،حميي ازلين حيىي بن رشف
امنووي  -خبيت املطيؼي ،ج  ،62ص )646 – 642
بغية املسرتشدين ،ابػووي :
فائدة :كال اجملب امطربي يف كتابو امتفليو :جيوز كتل غٌلل ازلوةل
املس تومني ػىل ظمل امؼباد احلاكا هلم ابمفواسق ارلس ،اذ رضرمه أغظم
مهنا ،وهلل الس نوي غن ابن غبد امسالم أهو جيوز نولادر ػىل كتل
امظامل اكملاكس وحنوه من اموالة امظومة أن يلتهل بنحو س ميسرتحي
امناس من ظومو ،لهو اذا جاز دفع امطائل ومو ػىل درمه حىت ابملتل
برشطو فأوىل امظامل املتؼدي ،اىـ( .بغية املسرتشدين ،غبد امرمحن بن
دمحم بن حسني بن معر املشيور ابػووي)
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برشطو فأوىل امظامل املتؼدي ،اىـ( .بغية املسرتشدين ،غبد امرمحن بن
دمحم بن حسني بن معر املشيور ابػووي)
امفلو الإساليم وأدمتو ،وىبة امزحييل :
ومن مل يندفع فساده يف الرض اإل ابملتل كتل ،مثل املفرق دلاػة
املسومني ،وازلاغي اإىل امبدع يف ازلين( ... .اإىل كوهل)  ...وأمر امنيب
ضىل هللا ػويو وسمل بلتل رجل ثؼمد ػويو امكذب ،وسأهل ديمل اذلريي
– فامي يرويو أمحد يف املس ند – معن مل ينتو غن رشب ارلر يف املرة
امرابؼة ،فلال" :فاإن مل يرتكوه فاكتوومه" .واخلالضة :أهو جيوز املتل
س ياسة ملؼتادي الإجرام ومدمين ارلر ودػاة امفساد وجمريم أمن ازلوةل
وحنومه( .امفلـو الإساليم وأدمتـو ،أ .د .وىبة امزحييل ،دار امفكر،
بريوت ،طبؼة  ،3س نة  9041ىـ 9191 / .مـ ،.ج  ،6ص )149
امزواجر ،امييمتي :
امرضب امثاين :ما يتؼوق بو حق أديم فامتوبة منو يشرتط فهيا مجيع ما مر،
ويزيد ىذا بأهو ل بد من اإسلاط حق الديم ،فاإن اكن مال رده إان بلي وإال
فبدهل ملامكو أو انئبو أو موارثو بؼد موثو ما مل يربئو منو ول يوزمو اإػالمو بو.
(امزواجر غن اكرتاف امكبائر ،ابن جحر امييمتي؛ ج  ،3ص )349
أس ىن املطامب ،زكراي الهطاري :
(ويبادر) بفتح ازلال هداب (بلضاء دينو ،وإاهفاذ وضيتو اإن ثيرس) حال
ثؼجيال نوخري وخلرب (هفس املؤمن مؼولة بدينو حىت يلىض غنو) رواه
امرتمذي وحس نو كال يف اجملموع .واملراد ابمنفس ىنا امروح ومؼولة
حمبوسة غن ملاهما امكرمي فاإن مل يتيرس حال سأل وميو غرماءه أن
حيوووه وحيتاموا بو ػويو هص ػويو امشافؼي والحصاب واستشلك يف
اجملموع امرباءة بذكل مث كال وحيمتل أهنم رأوا ذكل مريااث نوميت نوحاجة

(ويبادر) بفتح ازلال هداب (بلضاء دينو ،وإاهفاذ وضيتو اإن ثيرس) حال
 MUNASنوخري وخلرب (هفس املؤمن مؼولة بدينو حىت يلىض غنو) رواه
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امرتمذي وحس نو كال يف اجملموع .واملراد ابمنفس ىنا امروح ومؼولة
حمبوسة غن ملاهما امكرمي فاإن مل يتيرس حال سأل وميو غرماءه أن
حيوووه وحيتاموا بو ػويو هص ػويو امشافؼي والحصاب واستشلك يف
اجملموع امرباءة بذكل مث كال وحيمتل أهنم رأوا ذكل مريااث نوميت نوحاجة
واملطوحة وظاىر أن املبادرة جتب غند طوب ذي احلق حلو مع اهمتكن
من امرتكة( .أس ىن املطامب رشح روض امطامب ،زكراي بن دمحم بن أمحد
بن زكراي الهطاري ،ج  ،0ص )910
***
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama V
RISYWAH POLITIK
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi untuk memisecara baik dan berkesinam-bungan maka
lih di antara para calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
diperlukan
pengaturan
yangRakyat,
jelas mengenai
Misalnya, jabatan Anggota
Dewan
Perwakilan
Presiden,
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
Gubernur, Bupati, dan lainnya. Pelaksanaan pemilihan umum
dengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
tersebut sering membuat banyak orang terkesima. Para calon
c. Bahwa
Peraturan
Pengurus Mereka
Besar Nahdlatul
berkompetisi untuk
merebut
suara terbanyak.
melakuUlama
caramasyarakat
penerimaan
dan
kan bermacam cara
untuktentang
menariktata
simpati
pemepemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
gang hak pilih.
memadai
Dalam upaya tidak
menarik
simpatilagi;
masyarakat untuk merebut
suara terbanyak, tidak jarang diwarnai berbagai bentuk pemberian oleh para :calon
kepada para
pemegang
hak pilih.
ParaBab
calon
Mengingat
1. Anggaran
Dasar
Nahdlatul
Ulama
V
membagikan kepada
pemberian
dalihRumah
transPasalmereka,
10 dan
11;2. dengan
Anggaran
port, ongkos kerja,Nahdlatul
atau kompensasi
meninggalkan
kerja
Ulama Bab I, II, dan III untuk
yang
datang ke tempat pemilihan
suara.Pasal
Bahkan
para
terdapat dalam
1, 2,
3, 4,calon
5, 6, terkadang
7, dan 8;
memanfaatkan kesempatan pemilu untuk memberikan kepada
mereka, zakat: dan
shadaqah.
Pemberian
dengan
berbagai
Memperhatikan
Keputusan
Konferensi
Besar
Nahdlatul
Ulamadadi
lih tersebut tidak
lepas
dari
maksud
tertentu,
dan
berpengaruh
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
bagi mereka sebagai calon pemilih untuk menentukan calon
yang senantiasa
akan dipilihnya.
Dengan
bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
B. Pertanyaan

1. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja
yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu,
termasuk kategori risywah?
2. Bagaimanakah hukum pemberian zakat atau shadaqah yang
dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, dan
apakah termasuk kategori risywah?
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3. Bagaimanakah hukum menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan?
4. Apakah penerima risywah haram memilih calon sesuai
maksud diberikannya risywah sebagaimana ia diharamkan
menerima risywah?
C. Jawaban
1. Pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport,
ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak
sah dan termasuk kategori risywah (suap).
2. Pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan sematamata agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah
dan termasuk risywah (suap). Jika pemberian zakat atau shadaqah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi shadaqah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima
memilih calon tertentu, maka zakat atau shadaqah itu sah,
tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan
antara dua maksud tersebut.
3. Menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah
(suap) oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan
agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram bila
penerima mengetahui maksud pemberian itu dimaksudkan
untuk risywah. Adapun bila penerima tidak mengetahuinya,
maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada suatu saat mengetahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk risywah,
maka penerima wajib mengembalikannya.
4. Apabila penerima risywah (suap) memilih calon sesuai
maksud diberikannya risywah karena pemberian risywah,
maka hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima
risywah. Tetapi jika ia memilihnya semata-mata karena ia
merupakan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih, maka
hukum memilihnya mubah (boleh). Bahkan wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik dan
terpenuhi syarat. Sedangkan menerima risywah tetap haram.
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D. Dasar Penetapan

املربٓن امكرمي :
﴿ َو َل ثَبِ ُ ُُكوا َب ْم َوامَ ُ ْك تَيْنَ ُ ْك ِبمْ َحا ِظ ِل َوثُدْ مُوا ِبِ َا ا َل امْ ُح اَّك ِم ِمتَبِ ُ ُُكوا فَ ِريل ًا ِم ْن
ّ
ون﴾( .امحلرت)811 :
َب ْم َوالِ امنا ِاس ِ ْبل ْ ِث َو َبه ُ ْْت ثَ ْـوَ ُم َ
ّ
خامؽ امحيان ؾن ثبٔويل بٓي املربٓن  /ثفسري امعربي ،اجن حرير امعربي :
فتبٔويل امالكم" :ول يبٔلك تـضك ٔبموال تـغ فامي تينك بمحاظل و ٔبُكو
بمحاظل" ٔبُكو من غري اموخو اذلي ٔببحو هللا لُٓكيو( ... .إل كوهل) ...
ويـين تلوهل بلٕث بحلرام اذلي كد حرمو هللا ؿويك و ٔبهت ثـومون ٔبي
و ٔبهت ثتـمدون ٔبلك ذكل بلٕث ؿىل كعد منك إل ما حرم هللا ؿويك
منو ومـرفة تبٔن فـوك ذكل مـعية هلل وٕاث( .خامؽ امحيان ؾن ثبٔويل بٓي
املربٓن  /ثفسري امعربي) ،دمحم جن حرير جن يزيد جن خادل امعربي،
تريوث ،دار امفكر ،س نة  8041ىـ ،.ج  ،2ص )811
مـامل امتنـزيل  /ثفسري امحغوي ،امحغوي :
ٔبي ل يبٔلك تـضك مال تـغ بمحاظل ٔبي من غري اموخو اذلي ٔببحو
هللا ،و ٔبظل امحاظل اميشء اذلاىة ،والٔلك بمحاظل ٔبهواع ،كد يكون
تعريق امغعة واههنة وكد يكون تعريق انويو اكملامر و ٔبحرت املغين
وحنوىام ،وكد يكون تعريق امرصوت واخلياهة ﴿ َوثُدْ مُوا ِبِ َا ا َل امْ ُح اَّك ِم﴾
ّ
ٔبي ثولوا ٔبمور ثكل ا ٔلموال تينك وتني ٔبربِبا إل احلَّكم( ،مـامل امتنـزيل
 /ثفسري امحغوي ،احلسني جن مسـود امفراء امحغوي ،تريوث ،دار
املـرفة ،س نة  8041ىـ 8811 / .مـ ،.ظحـة  ،2ج  ،8ص )818

امس نة املعيرت :

 /ثفسري امحغوي ،احلسني جن مسـود امفراء امحغوي ،تريوث ،دار
 MUNASس نة  8041ىـ 8811 / .مـ ،.ظحـة  ،2ج  ،8ص )818
املـرفة،
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امس نة املعيرت :
اّلل َؾ ْن ُو كَا َلَ :ب ان َر ُسو َل ِ
هللا ؿَوَ ْي ِو
هللا َظ اىل ُ
ض اُ
َؾ ْن ُ َُع َر ْج َن امْخ اَع ِاة َر ِ َ
َو َس ا َّل كَا َل( :اه ا َما ْا َل ْ َُعا ُل ِبم ِنّ اي ِ
اث َواه ا َما ِم ُ ِّ
ك ا ْم ِرئٍ َما ه ََوى) .متفق ؿويو،
ّ
ّ
وانوفغ نوحخاري
ّلْ
للا ْ َظ َ ْ
ول ْ ِْ
للا ْ ْج ِْن ْ َ َْع ٍرو ْريض ْللا ْغنو ْ ٔأهو ْكَا َْل"ْ :مَ َؼ َْن ْ َر ُس ُْ
َغ ْْن ْ َغ ْح ِْد ْ ِْ
ُْ
ش"(ْ.رواهْامرتمذيْو ٔأتوْداودْواجنْماخوْ
اشْ َْواْمْ ُم ْرج َ ِ َْ
للاْػَو َ ْي ِْوْ َو َس َ َّْلْ َامر ِ َْ
و ٔأمحد) ْ
ْ
ّلْ ُْ
للاْ َظ َ ْ
ولْ ِْ
َغ ْْنْجَ ْو ََب َْنْكَا َْل"ْ:م َ َؼ َْنْ َر ُس ُْ
شْ
اشْ َْواْمْ ُم ْرج َ ِ َْ
للاْػَوَ ْي ِْوْ َو َْس َ َّْلْ َامر ِ َْ
شْتَيَْنَ ُ َما"(ْ.رواهْ ٔأمحد) ْ
نِ َ ْ:اَّليْي َ ْم ِ ْ
شْ.ي َ ْؼ ِ ْ
َو َامرائِ َ ْ
ْ
للا ْظّل ْللا ْػويو ْوسّل(ْ:جَ َالجَ ٌْة ْ َْلْ
ول ْ ِْ
َغ ْْن ْ َأ ِ ْب ْى َُرْي َر َْة ْكَا َْلْ:كَا َْل ْ َر ُس ُْ
ّل ْفَضْ ِْلْ
اب ْ َأ ِم ٌْي ْ َر ُخ ٌْل ْػَ َ ْ
للا ْي َ ْو َْم ْاْمْ ِليَا َم ِةَ ْ ،و َْل ْيُ َز ِكّ ِهي ْمَ ْ ،ومَيُ ْْم ْ ْػَ َذ ٌْ
يُ َ ِك ّ ُميُ ُْم ْ ُْ
ِيلَ ْ،و َر ُخ ٌْلْ ََبي َ َْعْا َما ًماْ َْلْي ُ َحا ِي ُؼ ُْوْا ْلَْ ِ ُِلهْ َيا ُهْ،
يقْي َ ْمنَ ُْعْ ِمنْ ُْوْا ْج َْنْ
َما ٍْءْ َِب َمع ِر ِْ
امسخ ِ
َ
ِ
ِ
فْ ََلَُ ْ،و َر ُخ ٌْلْيُ َحا ِي ُْعْ َر ُخ ًْالْث ِِسوْ َؼ ٍْةْت َ ْؼدَْْ
ا ْْنْ َأغ َْعا ُْهْ َماْيُ ِريدُْْ َو َ ْفْ ََلَُ ْ،وا ْلَْم َ ْْمْي َ ِ ْ
ِ
للْمَلَدْْْ ُأغ ِْع ِ َْيِْبِ َاْ َك َذاْ َو َك َذاْفَ َع َدكَوُْ،فَبَخ ََذىَاَ ْ،وم َ ْْمْيُ ْؼطَْ
فْ َِب ِْ
صْفَ َحوَ َ ْ
اْمْ َؼ ْ ِْ
ِبِ َا)ْ.متفقْػويو ْ
ْ

ٔأكوالْامؼوامءْْ :

ْ
ا ٔلص حاهْوامنظائرْ،امس يوظيْْ :
املاػدةْا ٔلوىلْ:ا ٔلمورْمبلاظدىاْ،فهياْمداحث(ْ:ا ٔلول)ْا ٔلظلْيفْىذهْ
املاػدةْكوَلْظّلْللاْػويوْوسّلْ(إمناْا ٔلغاملَْبمنيات)(ْ...ْ.إىلْكوَل)ْ
ْ...وغن ْامحهيلي ْيفْسننو ْمن ْحديث ْ ٔأوسْ(لَْعلْملنْل ْهية َْل) ْويفْ
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 73املاػدةْا ٔلوىلْ:ا ٔلمورْمبلاظدىاْ،فهياْمداحث(ْ:ا ٔلول)ْا ٔلظلْيفْىذهْ
املاػدةْكوَلْظّلْللاْػويوْوسّلْ(إمناْا ٔلغاملَْبمنيات)(ْ...ْ.إىلْكوَل)ْ
ْ...وغن ْامحهيلي ْيفْسننو ْمن ْحديث ْ ٔأوسْ(لَْعلْملنْل ْهية َْل) ْويفْ
مس ند ْامضياب ْمن ْحديثو ْ(هية ْاملؤمن ْخري ْمن َْعهل)(ْ.ا ٔلص حاهْ
وامنظائرْ ،غحد ْامرمحن ْجن ْ ٔأيب ْجكر ْخالل ْاِلين ْامس يوظيْ ،تريوتْ،
دارْامكتةْامؼوميةْ،س نةْْ3041ىـْ،.ظحؼةْْ،3صْْ )8
ْ
روضةْامعامحنيْ،الٕمامْامنوويْْ :
فرعْ :كدْذكرانْ ٔأنْامرصوةْحرامْمعولاْواميديةْخائزةْيفْتؼغْفيعوةْ
امفرقْتنيْحليلتهيامْمعْ ٔأنْامحاذلْراضْفهيامْ .وامفرقْمنْوهجنيْ ٔأحدىامْ
ذكرهْاجنْكجْ ٔأنْامرصوةْيهْاميتْيرشطْػّلْكاتوياْاحلمكْتغريْاحلقْ ٔأوْ
الامتناعْغنْاحلمكْحبقْ،واميديةْيهْامؼعيةْاملعولةْ.وامثاين كالْامغزايلْ
ماْمؼاخلْ
خلْفيوْككرتةتةْوظدكة
يفيفْاالٕحياء
وضدكةْ ،وٕإاما مؼاجل
ٕماْيحذلْمغرضْأآ ٓجل فهو
املالْاإما يحذل مغرض
إحياءْ :املال
وهو اإما مال فهو هحة ثرشط جواب آو متوكع جواب ،وإاما معل فاإن اكن
معال حمرما آو واجدا متؼينا فهو رشوة ،وإان اكن مداحا فاإجارة آو جؼاةل،
وإاما نوتلرب وامتودد اإىل املحذول هل ،فاإن اكن مبجرد هفسه فهدية ،وإان
اكن ميتوسل جباهه اإىل آغراض وملاضد فاإن اكن جاهه ابمؼمل آو امنسة
فهو هدية ،وإان اكن ابملضاء وامؼمل فهو رشوة( .روضة امعامحني ومعدة
املفتني ،حميي ادلين حيىي جن رشف امنووي ،تريوت ،املكتة الإساليم،
س نة  5041مـ ،.ظحؼة  ،6ج  ،55ص )500
مغين احملتاج ،امرشتيين :
ثنخيه :كدول امرشوة حرام ،ويه ما يحذل هل ميحمك تغري احلق ،آو هميتنع
من احلمك ابحلق وذكل خلرب (مؼن هللا امرايش واملرجيش يف احلمك) رواه
اجن حدان وغريه وحصحوه ،ولن احلمك اذلي يبخذ ػويه املال اإن اكن
تغري حق فبخذ املال يف ملاتوته حرام ،آو حبق فال جيوز ثوكيفه ػىل
املال اإن اكن هل رزق يف تيت املال( .مغين احملتاج اإىل مؼرفة آمفاظ

مغين احملتاج ،امرشتيين :
& KONBESامرشوة حرام ،ويه ما يحذل هل ميحمك تغري احلق ،آو هميتنع
MUNASكدول
ثNUنخيه:
2012احلمك ابحلق وذكل خلرب (مؼن هللا امرايش واملرجيش يف احلمك) رواه
من
اجن حدان وغريه وحصحوه ،ولن احلمك اذلي يبخذ ػويه املال اإن اكن
تغري حق فبخذ املال يف ملاتوته حرام ،آو حبق فال جيوز ثوكيفه ػىل
املال اإن اكن هل رزق يف تيت املال( .مغين احملتاج اإىل مؼرفة آمفاظ
املهناج ،دمحم جن آمحد املؼروف ابخلعية امرشتيين ،ج  ،0ص )510
حوايش امرشواين ،امرشواين :
فاإن اكن تحذل هظر فاإن ثؼني ػىل امحاذل املضاء آو اكن ممن يسن هل
جاز هل تذل املال ومكن الخذ اا م ابلخذ وهذا كام اإذا ثؼذر المر
ابملؼروف اإل تحذل مال( .حوايش امرشواين ػىل حتفة احملتاج ثرشح
املهناج ،غحد امحليد امرشواين ،ج  ،54ص )540
روضة امعامحني ،الإمام امنووي :
فرع :ما ذكرانه هو حمك امعوة تال تذل فوو تذل مال ميتوىل فلد آظوق
اجن املايض وآخرون آهه حرام وكضاؤه مردود .وامطحيح ثفطيل ذكره
امروايين وهو آهه اإن ثؼني ػويه املضاء آو اكن ممن يس تحة هل فهل تذل
املال ومكن الخذ اا م ابلخذ ،وهذا كام اإذا ثؼذر المر ابملؼروف اإل تحذل
و م يكن مس تححا جاز هل تذل إاملال ميتوىل( .روضة
مال .وإان مل م يتؼني ومل
إمعامحني ومعدة إملفتني ،حميي إدلين حيىي جن رشف إمنووي ،تريوت،
إملكتة إلساليم ،س نة  5041هـ ،.ظحؼة  ،6ج  ،0ص )556
إحياء ػلوم إدلين ،إلمام إمغزإيل :
إخلامس أن يعلة إمتقرب إىل قلحه وحتطيل حمحته ل حملحته ول ملوس
ته من حيث أهه أوس فقط تل ميتوضل جباهه إىل أغرإض هل ينحرص
جنسها ،وإن مل ينحرص غيهنا واكن مو ل جاهه وحشمته ماكن ل هيدي
إميه ،فان اكن جاهه لجل ػمل أو وسة فالمر فيه أخف وأخذه
مكروه ،فان فيه مشاهبة إمرشوة ومكهنا هدية يف ظاهرها فان اكن جاهه
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إحياء ػلوم إدلين ،إلمام إمغزإيل :
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جنسها ،وإن مل ينحرص غيهنا واكن مو ل جاهه وحشمته ماكن ل هيدي
إميه ،فان اكن جاهه لجل ػمل أو وسة فالمر فيه أخف وأخذه
مكروه ،فان فيه مشاهبة إمرشوة ومكهنا هدية يف ظاهرها فان اكن جاهه
تولية ثولها من قضاء أو معل أو ولية ضدقة أو جباية مال أو غريه
من إلغامل إمسلعاهية حىت ولية إلوقاف مثال واكن مول ثكل إمولية
ماكن ل هيدي إميه فهذه رشوة غرضت يف مؼرض إمهدية إذ إمقطد هبا
ىف إحلال ظلة إمتقرب وإكتساب إحملحة ومكن إلمر ينحرص ىف جنسه.
(إحياء ػلوم إدلين ،إلمام أتو حامد دمحم جن دمحم إمغزإيل ،تريوت ،دإر
إإملؼرفة ،ج  ،6ص )511
مغين إحملتاج ،إمرشتيين :
ومو خلص خشص أخر من يد ظامل مث أهفذ إميه شيئا هل يكون رشوة أو
هدية ،قال إمقفال يف فتاويه :ينظر إن اكن أهدى إميه خمافة أهه رمبا مو مل يربه
ثيشء منقظ مجيع ما فؼهل اكن رشوة وإن اكن يبمن خياهته تبن ل ينقظ
ذكل حبال اكن هحة( .مغين إحملتاج إىل مؼرفة مؼاين أمفاظ إملهناج ،دمحم جن
أمحد إملؼروف ابخلعية إمرشتيين ،تريوت ،دإر إمفكر ،ج  ،6ص .)041
***
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Nomor : 001/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN MUNAS
& KONBES NU
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA
2012

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaVI
CALON BERMASALAH
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Setiap jabatan penting menjadi sasaran ambisi orang basecara baik dan berkesinam-bungan maka
nyak. Baik jabatan Presiden, Kepada Daerah, Anggota Dewan
pengaturan yangpenting
jelas mengenai
Perwakilan Rakyat,diperlukan
maupun jabatan-jabatan
lainnya.
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
Banyak orang mencalonkan diri dan selalu siap berkompetisi
dengan
efektif
menjalan-kan
kegiatannya;
untuk meraih jabatan-jabatan tersebut. Ambisi mereka mungkin
c. Bahwa
Peraturandengan
Pengurus
Besar Nahdlatul
terlalu besar, dan
tidak sebanding
besarnya
keinginan
Ulama tentang
dan
untuk sukses mengemban
jabatantata
jika cara
nanti penerimaan
terpilih. Semenpemberhentian
anggota
yang
ada
sudah
tara rekam jejak para calon mengindikasikan, bahwa di antara
tidaktekad
memadai
lagi; menjadikan jabatan yang
mereka tidak memiliki
baik akan
menjadi sasaran ambisinya itu untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana mustinya.
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V
Kondisi para calon
setiap 11;2.
prosesAnggaran
pencalonanRumah
untuk
Pasal dalam
10 dan
meraih suatu jabatan,
tidak
terlepas
dari
keterlibatan
beberapa
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
pihak. Yakni, pihak
yang mencalonkan,
terdapat
dalam Pasal 1,mendukung,
2, 3, 4, 5, 6, 7,memilih,
dan 8;
dan pihak lainnya. Sungguh merupakan suatu petaka, bila semakin langka ditemukan
paraKonferensi
calon yangBesar
benar-benar
menyadari,
Memperhatikan
: Keputusan
Nahdlatul
Ulama di
bahwa jabatan Kempek,
adalah untuk
berbagai
kepentingan
KiCirebon, Tahun 1433 H/ 2012rakyat.
M;
ranya sangat memprihatinkan, bila di antara para calon adalah
orangsenantiasa
yang sebenarnya
telah
gagalAllah
secara
terencana dalam
Dengan
bertawakal
kepada
Subhanahuwa
Ta’ala
mengemban jabatan sebelumnya. Bahkan kiranya menjadi suatu
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
kewaspadaan, bila di antara mereka adalah orang-orang yang
terindikasi akan cenderung menyelewengkan jabatan dengan
mengabaikan berbagai kepentingan rakyat untuk kepentingan
pribadi, termasuk kecenderungan korupsi.
B. Pertanyaan
1. Bagaimanakah hukum mencalonkan diri untuk menduduki
suatu jabatan, bagi orang yang terbukti telah gagal dalam
melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya, terbukti
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sering mengabaikan kepentingan rakyat, terbukti sering
menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan terbukti
sering melakukan korupsi?
2. Bagaimanakah pula hukum mencalonkan, mendukung dan
memilih calon dengan beberapa hal sebagaimana di atas?
C. Jawaban
1. Tidak boleh (haram) mencalonkan diri, bagi orang yang terkena satu di antara beberapa hal sebagai berikut:
a. Terbukti gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan
sebelumnya.
b. bTerbukti sering mengabaikan berbagai kepentingan
rakyat.
c. Terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan
pribadi.
e. Terbukti sering melakukan korupsi.
2. Tidak boleh (haram) mencalonkan, mendukung dan/atau
memilih orang yang terkena satu di antara beberapa hal sebagaimana di atas.
Hukum tidak boleh (haram) sebagaimana di atas (pada no.1 dan
2) karena beberapa hal tersebut di atas menjadi bukti, bahwa ia
tidak memiliki keahlian, tidak jujur, tidak terpercaya, dan lebih
cenderung khianat.
D. Dasar Penetapan

: املرآٓن امكرمي
)23 : (املؾَرج/ )4( :ُون﴾ (املمؤاَمٌون
َ ﴿ َو ذ ِاَّل ٍَن ُ ْه ِ أل َاَمَتاَ هِ ِ ِْ َو َؼِْ ِد ِ ْه َراؼ
:  امرازي، ثفسري امرازي/ اَمفَثَح امغَب
َُون﴾ كر ٔآ تافػ وابن نثري واؽمل ٔآه
َ  ﴿ َو ذ ِاَّل ٍَن ُ ْه ٔل َاَمَتاَ هِ ِ ِْ َو َؼِْ ِد ِ ْه َراؼ:كوهل ثؾَىل
: واَمٌَ كوهل ثؾَىل،ٌسمى اميشء املمؤمتن ؽلََ واملؾَُد ؽلََ ٔآاَمَهة وؼِدا
 ﴿ َو َ َُتوهُوا:للا ًَأْ ُاَم ُرُ ْك أآن ثُ َمؤ ُّدوا ا ٔل َاَمَتاَ ِت ا َىل أآ ُْ ِلََِ﴾ وكَل
َ ﴿ َع ِلَ ال * ا ذن
ِ
ِ
ََ) وٕامنَ ثمؤدي امؾَون دون املؾَين فاكن املمؤمتن ؽل33 :أآ َاَمَتاَ ِِت ُ ُْ﴾ (ا ٔلهفَل

اَمفَثَح امغَب  /ثفسري امرازي ،امرازي :
ثؾَىل:
كوهل
ُون﴾ كر ٔآ تافػ وابن نثري واؽمل ٔآهَ
MUNAS
َ ﴿KONBESو& ذ ِاَّل ٍَن ُ ْه ٔل َاَمَتاَ هِ ِ ِْ َو َؼِْ ِد ِ ْه َراؼ َ
NU
ٌسمى اميشء املمؤمتن ؽلََ واملؾَُد ؽلََ ٔآاَمَهة وؼِدا ،واَمٌَ كوهل ثؾَىل78 :
2012
للا ًَأْ ُاَم ُرُ ْك أآن ثُ َمؤ ُّدوا ا ٔل َاَمَتاَ ِت ا َىل أآ ُْ ِلََِ﴾ وكَلَ ﴿ :و َ َُتوهُوا
﴿ َع ِلَ ال * ا ذن َ
ِ
ِ
أآ َاَمَتاَ ِِت ُ ُْ﴾ (ا ٔلهفَل )33 :وٕامنَ ثمؤدي امؾَون دون املؾَين فاكن املمؤمتن ؽلََ
ا ٔلاَمَهة يف هفسَ وامؾِد ،اَمَ ؼلدٍ ؽىل هفسَ فامي ًلربَ إىل ربَ وًلػ ٔآًضَ ؽىل
للا َؼِِدَ امَ َْيَأ ٓ﴾ (آل معران:
اَمَ ٔآاَمر للا ثؾَىل بَ نلوهل ﴿ :ذ ِاَّل ٍَن كََمُوا ا ذن َ
ِ
ِ
 )342وامراؼي املَمئ ؽىل اميشء حلفظ وٕاضلح هراؼي امغمن وراؼي امرؼَة،
وًلَل :اَمن راؼي ُذا اميشء ؟ ٔآي اَمومََ( .اَمفَثَح امغَب ،دمحم بن معر بن
احلسني امرازي امشَفؾي املؾروف ابمفخر امرازي ،بريوت ،دار إحَِء امرتاث
امؾرىب ،ج  ،32ص )324

امس ية املطِرة :
للا ؽَلَ َْ َِ َو َس ذ َمل أآه ذ َُ كََ َل ( :أآ َل ُُكُّ ُ ُْ َراع َو ُُكُّ ُ ُْ
َؼ ْن ا ْب ِن ُ َمع َر َؼ ْن اميذ ِ ِ ّب َض ذىل ُ
َاَم ْس ُئول َؼ ْن َر ِؼ ذَ ِت َِ فَ َْ أل ِاَم ُري ذ ِاَّلي ؽَ َىل اميذ َِس َراع َوُ َُو َاَم ْس ُئول َؼ ْن َر ِؼ ذَ ِت َِ
َو ذامر ُج ُل َراع ؽَ َىل أآُ ِْل بَُْ ِت َِ َوُ َُو َاَم ْس ُئول َؼنْ ُ ِْ َوامْ َم ْر أآ ُة َرا ِؼ ََة ؽَ َىل بَُْ ِت ب َ ْؾ ِلََِ
َو َو َ َِل ٍِ َو ِ َه َاَم ْس ُئ َول َؼنْ ُ ِْ َوامْ َؾ ْبدُ َراع ؽَ َىل َاَمَلِ َس ِ َّ ِد ٍِ َوُ َُو َاَم ْس ُئول َؼ ْي َُ أآ َل
فَ ُُكُّ ُ ُْ َراع َو ُُكُّ ُ ُْ َاَم ْس ُئول َؼ ْن َر ِؼ ذَ ِت َِ) اَمتفق ؽلََ ،وانلفظ ملسمل
َؼ ْن ٍَ ِزًدَ ْب ِن أآ ِىب ُس ْف َِ ََن كََ َل :كََ َل أآبُو بَ ْكر فََ ذن َر ُسو َل ِ
للا ضىل للا ؽلََ
وسمل كََ َلَ ( :اَم ْن َو ِ َل ِاَم ْن أآ ْاَم ِر امْ ُم ْس ِل ِم َني َشُْئ اَ ِ فَأأ ذاَم َر ؽَلَْيْ ِ ِْ أآ َحد اا ُاَم َح ََاب اة فَ َؾلَ َْ َِ
مَ ْؾيَ ُة ِ
َصف اَ َو َل ؽَدْ ال َح ذّت ًُدْ ِخ َ ُل َ ََجمنذ َ َو َاَم ْن أآؼ َْطى أآ َحد اا
للا َل ً َ ْل َب ُل ُ
للا ِاَمٌْ َُ َ ْ
للا َشُْئ اَ ِبغ ْ َِري َح ِلّ َِ فَ َؾلَ َْ َِ مَ ْؾيَ ُة ِ
للا فَ َل ِد ا ْىَتَ َ َم ِف ِ َِحى ِ
ِ َِحى ِ
للا) أآ ْو كََ َل:
(ث َ ذََب أآ ْت ِاَم ٌْ َُ ِذ ذاَم ُة ِ
للا َؼ ذز َو َج ذل) رواٍ ٔآِحد
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اِل ،كَا َل :كَا َل َر ُس ُول ِ
َغن َأو َ ِس ج ِن َم ِ ٍ
للا ػَلََ َِ َو َس َ َّلَ ( :من َو ِ َل ِمن
للا َض َّل ُ
َأم ِر ام ُمس ِل ِم َي َشُئًا فَغ ََشُِم فَِ َُو ِف اميَا ِر) رواٍ امطرباين

أكوال امؼلامء :
روضة امطامحي ،الإمام اميووي :
مث من ل ًطلح نللضاء حترم ثومَتَ وحيرم ػلََ امتول وامطلة .وأما من
ًطلح فهل حالن أحدُام أن ًتؼي نللضاء فِجة ػلََ املدول وًلزمَ أن
ًطلحَ وٌشِر هفسَ غيد الإمام اإن اكن خامال ول ًؼذر تبن خياف مِل هفسَ
وخِاىهتا تل ًلزمَ أن ًلدل وحيرتز فاإن امتيع غطا وُل جيرب وهجان امطحَح
هؼم وتَ كال الكرثون كام جيرب ػّل املِام ثسائر فروض امكفاًة غيد امتؼي
فاإن كِل امتياػَ من ُذا امواجة املتؼي املتؼلق ابملطاحل امؼامة وٌش حَ أن
تكون كحرية فِفسق تَ وخيرج غن الُلَة فكِف ًوىل وجيرب ،فاجلواب أهَ
ميكن أن ًلال اإهَ ًؤمر ابمتوتة أول فاإذا اتب ول .كلت وًًدغي أن ًلال ل
ًفسق لهَ ل ميتيع غامحا اإل متبول وُذا مُس تؼاص كطؼا وإان اكن خمطئا،
وللا أػّل .احلال امثاين أن ٍكون ُياك غريٍ ممن ًطلح فذِل امغري اإما أن
ٍكون أضلح وأوىل مٌَ ،وإاما مثهل وإاما دوهَ فاإن اكن أضلح مٌَ تين ػّل أن
الإمامة امؼظمى ُل ثيؼلد نلمفضول مع وجود امفاضل ابلهؼلاد فاإن مل جنوز
نلمفضول املضاء حرمت ثومَتَ وحرم ػلََ امطلة واملدول وإان جوزانٍ جاز
املدول .وأما امطلة مفكروٍ ،وكِل حرام وإان اكن الضلح ل ًتوىل فِو
اكملؼدوم .وأما اإذا اكن ُياك مثهل فهل املدول ول ًلزمَ ػّل الحص فرمبا كام تَ
غريٍ .وأما امطلة فاإن اكن خامل اذلكر ومو ثوىل اش هتر واهتفع امياس تؼلمَ
اس تحة هل امطلة ػّل امطحَح .وكال املفال ل ٌس تحة وإان اكن مشِورا
ًًتفع امياس تؼلمَ فاإن مل ٍكن هل كفاًة ومو ول حطلت كفاًتَ من تُت
املال .كال الكرثون ٌس تحة ،وكِل ل ٌس تحة ول ٍكرٍ ،وإان اكن هل كفاًة
فامطحَح أن امطلة مكروٍ ،وكِل الوىل تركَ .مث كام ٍكرٍ امطلة واحلاةل
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ينتفع امناس بؼلمو فان مل يكن هل كفاية ومو ويل حصلت كفايتو من بيت
املال .كال الأكرثون يس تحب ،وكيل ال يس تحب وال يكره ،وان اكن هل كفاية
فامصحيح أأن امطلب مكروه ،وكيل ا ألوىل تركو .مث كام يكره امطلب واحلاةل
ىذه يكره املبول ومو ويل بال طلب وػىل ىذا محل امتناع امسلف وان اكن
ىناك من ىو دوهو فان مل جنوز ثومية املفضول فلد ثؼني ػليو وان جوزانىا
اس تحب هل املبول ويف اموجوب اموهجان .ويس تحب هل امطلب اذا وجق
بنفسو ،وىكذا حيث اس تحببنا امطلب وامتويل أأو أأحبناىام فذكل غند اموجوق
وغلبة امظن بلوة امنفس .و أأما غند اخلوف فيحرتز فرع امتفصيل اذلي ذكران
فامي اذا مل يكن ىناك كاض متول فان هظر ان اكن غري مس تحق جلور أأو هجل
فيو كام مو مل يكن وان اكن مس تحلا .وامطامب يروم غزهل فامطلب حرام
وامطامب جمروح ذكره املاوردي ،كلت وسواء اكن فاضال أأو مفضوال اذا
حصحنا ثومية املفضول ،وهللا أأػمل( .روضة امطامبني ومعدة املفتني ،حميي
ادلين حيىي بن رشف امنووي ،بريوت ،املكتب االساليم ،س نة 5041
ىـ ،.طبؼة  ،6ج  ،55ص )26
اسؼاد امرفيق ،ابفضل :
ومهنا امتوىل مالمامة امؼظمى أأو االمارة أأو سائر اموالايت اكمتويل ػىل مال
يتمي أأو ػىل وكف أأو مسجد أأو ػىل املضاء أأو ػىل حنو ذكل من لك ما فيو
والية وال حيرم ذكل فضال غن كوهو كبرية اال اذا صدر من خشص مع ػلمو
من هفسو ابمؼجز غن امليام بتكل اموظيفة ػىل ما ىو ػليو رشػا أكن ػمل من
هفسو اخلياهة فيو أأو غزم ػلهيا فيحرم ػليو حينئذ سؤال ذكل وبذل املال
ػليو ،اىـ( .اسؼاد امرفيق ،دمحم بن سامل بن سؼيد ابفضل ،رسااباي ،اميداية،
ج  ،6ص .)6
***
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﷽
Pengurus Besar Nahdlatul UlamaVII
DANA TALANGAN HAJI
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
A. Deskripsi
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
Dana talangan haji merupakan dana pinjaman atau piutang
secara baik dan berkesinam-bungan maka
yang diberikan oleh suatu bank tertentu kepada calon jama’ah
diperlukan untuk
pengaturan
yang
jelas mengenai
haji dan langsung dibayarkan
melunasi
pembayaran
biaya
anggota,
sehingga
anggota
organisasi
dapat
haji yang diselenggarakan Kementerian Agama. Adapun pemdengan
menjalan-kan
kegiatannya;
berian dana talangan
haji efektif
tersebut
dalam bentuk
akad kredit /
c.
Bahwa
Peraturan
Pengurus
Besar
piutang dengan ketentuan peminjam dikenakan ujrohNahdlatul
(ongkos
Ulama sistem
tentang
tata cara penerimaan dan
sewa) atas pemanfaatan
perbankan.
pemberhentian
anggota merupakan
yang adakerjasasudah
Pemberian dana
talangan haji tersebut
tidak memadai
lagi;
ma antara Kementerian
Agama dan
beberapa Bank Syari’ah. Setiap bank pemberi dana talangan haji memberikannya kepada
para calon jama’ah
haji sesuai Dasar
jumlah Nahdlatul
yang telah ditetapkan
oleh
Mengingat
: 1. Anggaran
Ulama Bab
V
Kementerian Agama.
Program
dana 11;2.
talangan
haji tersebut
saPasal
10 dan
Anggaran
Rumah
ngat diminati oleh Nahdlatul
para calon jama’ah
haji
terutama
bagi
mereka
Ulama Bab I, II, dan III yang
yang belum memiliki
danadalam
untukPasal
melunasi
biaya
Bahkan
terdapat
1, 2, 3,
4, 5, haji.
6, 7, dan
8;
mereka yang sebenarnya telah memiliki dana untuk melunasi
biaya haji, di :antaranya
lebih
menghendaki
pelunasannya
dari
Memperhatikan
Keputusan
Konferensi
Besar Nahdlatul
Ulama
di
dana talangan haji,
sedangkan
dana
yang
dimilikinya
dimanfaatKempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
kan untuk kebutuhan usaha atau lainnya.
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
B. Pertanyaan
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
1. Bagaimanakah hukum penerapan ujrah (ongkos sewa) dalam
akad kredit pemberian dana talangan haji?
2. Apakah melaksanakan ibadah haji dengan pinjaman dana
talangan haji terpenuhi syarat istitha’ah?
C. Jawaban
1. Hukum penerapan ujrah (ongkos sewa) yang disyaratkan
dalam akad qiradl (kredit/piutang) pemberian dana talangan
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haji adalah tidak sah, haram dan termasuk riba karena ujrah
(sewa) tersebut merupakan tambahan yang ditentukan sebagai syarat untuk memperoleh qiradl (kredit/piutang).
Padahal qiradl (kredit/piutang) disyari’atkan untuk tujuan irfaq (belas kasihan / berbaik hati) dengan jumlah pembayaran sama besarnya dengan jumlah piutang, tanpa ada ketentuan penambahan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian,
penerapan ujrah (ongkos sewa) tersebut menjadikan akad qiradl (kredit/piutang) bertentangan dengan prinsip syar’i.
2. Melaksanakan ibadah haji dengan dana talangan, terkait
syarat istitha’ah (kemampuan haji), terdapat tafshil (rincian)
sebagai berikut:
a. Tidak terpenuhi syarat istitha’ah, dan tidak menjadikan
seseorang wajib haji, apabila dana talangan haji tersebut
merupakan dana untuk memenuhi kekurangan ongkos
haji. Sedangkan sampai ia berangkat haji tidak memiliki
dana yang cukup untuk pembayaran piutang dana talangan haji tersebut.
b. Terpenuhi syarat istitha’ah dan menjadikan seseorang
wajib haji, apabila;
1). Sebenarnya ia memiliki dana untuk melunasi pembayaran ongkos haji, tetapi dana tersebut digunakan
untuk keperluan lain yang tidak dlaruri (musti dipenuhi), seperti; memperbaiki rumah.
2). Pada saat ia berangkat haji memiliki dana yang cukup untuk pembayaran piutang dana talangan haji,
meskipun belum dibayarkannya.
D. Rekomendasi
Pemerintah harus menghentikan kebijakan pemberian dana talangan haji karena:
1. Akad ijarah (sewa) yang disyaratkan untuk memperoleh
dana talangan haji adalah tidak sah dan haram karena termasuk riba.
2. Pemberian dana talangan haji oleh bank bisa menyebabkan
terjadinya praktek-praktek yang menimbulkan banyak mafsadah, seperti; munculnya banyak praktek percaloan yang
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justru menambah beban pembayaran bagi calon jama’ah
haji yang memperoleh dana talangan haji.

اًلرآٓن اًىرمي :

E. Dasar Penetapan

للا ً َ ْلد ُِض
للا كَ ْرض ًا َح َس ن ًا فَ ُِضَ ا ِغ َف ُو َ ُل َآضْ َؼاف ًا َن ِث َري ًة َو ُ
﴿ َم ْن َذا ذ ِاَّلي ًُ ْل ِر ُض َ
ون﴾ (اًحلرة)542 :
َوً َ ْخ ُس ُ
ط َواًَ َْ ِو ُت ْر َج ُؼ َ
ِ
للا كَ ْرض ًا َح َس ن ًا فَ ُِضَ ا ِغ َف ُو َ ُل َو َ ُل َآ ْج ٌر َن ِر ٌمي﴾
﴿ َم ْن َذا ذ ِاَّلي ًُ ْل ِر ُض َ
(احلدًد)11 :
مؼامل اًتنـزًي  /ثفسري اًحغوي ،اًحغوي :
للا كَ ْرضً ا َح َس نًا﴾ اًلرض امس ًلك ما
كول ثؼاىلَ ﴿ :م ْن َذا ذ ِاَّلي ًُ ْل ِر ُض َ
ًؼعَو الٕوسان ًَجازى ػََو ،فسمى للا ثؼاىل معي املؤمنني ل ػىل رجاء ما
وػدمه من اًثواب كرضأ ،لهنم ًؼمَوهو ًعَة جواتو .كال اًىسايئ :اًلرض
ما ٔآسَفت من معي صاحل ٔآو س ئي ،و ٔآصي اًلرض يف اٌَغة اًلعع ،مسي تو
اًلرض ٔلهو ًلعع من مال شُئا ًؼعَو ًريجع إًَو مثهل( .مؼامل اًتنـزًي /
ثفسري اًحغوئ ،آتو دمحم احلسني جن مسؼود اًفراء اًحغوي ،احمللق :خادل
اًؼم ومروان سوار ،تريوت ،دار املؼرفة ،س نة  1441ىـ 1891 / .مـ،.
ظحؼة  ،5ج  ،1ص .)552

اًس نة املعيرة :
للا ْج َن َ ْمع ٍرو َآ ذن َر ُسو َل ذ ِ
َغ ْن َغ ْح ِد ِ
اّلل ػَََ َْ ِو َو َس ذ َّل كَا َلَ ( :ل َ َِيي
اّلل َص ذىل ذ ُ
َش َظ ِان ِيف ت َ َْع ٍ َو َل ِرتْ ُح َما ًَ ْم ًُضْ َم ُن َو َل تَ َْ ُع َما ًَُْ َس ِغ ْندَ كَ ).
َسََ ٌف َوت َ َْ ٌع َو َل َ ْ
رواه اًرتمذي واًنسايئ و ٔآتو داود و ٔآمحد
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للا ْج َن َ ْمع ٍرو َآ ذن َر ُسو َل ذ ِ
َغ ْن َغ ْح ِد ِ
اّلل ػَََ َْ ِو َو َس ذ َّل كَا َلَ ( :ل َ َِيي
اّلل َص ذىل ذ ُ
َش َظ ِان ِيف ت َ َْع ٍ َو َل ِرتْ ُح َما ًَ ْم ًُضْ َم ُن َو َل تَ َْ ُع َما ًَُْ َس ِغ ْندَ كَ ).
َسََ ٌف َوت َ َْ ٌع َو َل َ ْ
رواه اًرتمذي واًنسايئ و ٔآتو داود و ٔآمحد

َشح ىذا احلدًث (يف حتفة ا ٔلحوذي ثرشح جامع اًرتمذي) :
كول ( ل َيي سَف ) تفتحتني ( وتَع ) ٔآي مؼو ًؼين مع اًسَف تبٔن
ٍىون ٔآحدىٌل مرشوظا يف الٓخر .كال اًلايض رمحو للا :اًسَف ًعَق ػىل
اًسّل واًلرض ،واملراد تو ىنا َشط اًلارض ػىل حذف املضاف ٔآي ل َيي
تَع مع َشط سَف تبٔن ًلول مثال :تؼتم ىذا اًثوب تؼرشة ػىل ٔآن
ثلرضين غرشة ،هفى احل ذي اًالز َم ٌَصحةًَ ،دل ػىل اًفساد من ظرًق
املالزمة .وكيل ىو ٔأن يلرضو كرضا ويخيع منو شيئا تبٔكرث من كميتو فإهو حرام
ٔلن كرضو روج متاػو هبذا اهمثن ،ولك كرض جر هفؼا فيو حرام( .حتفة
ا ٔلحوذي ثرشح جامع امرتمذي ،دمحم غحد امرمحن جن غحد امرحمي املحاركفوري
ٔأتو امؼال ،تريوت ،دار امكتة امؼومية ،ج  ،4ص )063-063
َغ ْن ػَ ِ ي ّل ريض هللا غنو كَا َل :كَا َل َر ُس ُول َا ِلل َصّل َا ُلل ػَوَ ْي ِو َو َس َّل ُ ( :ل
لك
كَ ْر يض َجر َمنْ َف َؼ ًة ,فَي َُو ِر ًب)َ .ر َوا ُه امْ َحا ِر ُث ْج ُن َأ ِب ُأ َسا َم َة.
ائ كَا َلَ " :سبَمْ ُت َأو َ َس ْج َن َم ِ ي
ال امر ُج ُل ِمنا
َغ ْن َ َْي َي ْج ِن َأ ِب ا ْْس ََاق امْيُنَ ِ ِ ّ
يُ ْل ِر ُض َأخَا ُه امْ َما َل فَ ُِيُ ْ ِدي َ ُل" كَا َل :كَا َل َر ُس ُول ِ
هللا صّل هللا ػويو وسّل( :ا َذا
ِ
َأ ْك َر َض َأ َحدُ ُ ْك كَ ْرضً ا فَبَىْدَ ى َ ُل َأ ْو َ َمح َ ُل ػَ َّل ادلات ِة فَ َال يَ ْر َكْبْ َا َو َل ي َ ْل َد ْ ُل ال َأ ْن
ِ
ون َج َرى تَيْنَ ُو َوتَيْنَ ُو كَ ْد َل َذ ِ َل) .رواه اجن ماجو.
يَ ُك َ

ٔأكوال امؼوامء :
امليذب ،امشريازي :
فصل :ول جيوز كرض جر منفؼة مثل ٔأن يلرضو ٔأمفا ػّل ٔأن يخيؼو داره ٔأو

84

85

ِ
َأ ْك َر َض َأ َحدُ ُ ْك كَ ْرضً ا فَبَىْدَ ى َ ُل َأ ْو َ َمح َ ُل ػَ َّل ادلات ِة فَ َال يَ ْر َكْبْ َا َو َل ي َ ْل َد ْ ُل ال َأ ْن
ِ
يَ ُ
ون َج َرى تَيْنَ ُو َوتَيْنَ ُو كَ ْد َل َذ ِ َ
.
ماجو
جن
ا
رواه
).
ل
ك
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ٔأكوال امؼوامء :
امليذب ،امشريازي :
فصل :ول جيوز كرض جر منفؼة مثل ٔأن يلرضو ٔأمفا ػّل ٔأن يخيؼو داره ٔأو
ػّل ٔأن يرد ػويو ٔأجود منو ٔأو ٔأكرث منو ٔأو ػّل ٔأن يكتة ل هبا ُس ْفتَ َجة يرحب
فُيا خطر امطريق .وادلميل ػويو ما روى معرو جن شؼية غن ٔأتيو غن جده
ٔأن امنيب صّل هللا ػويو وسّل هنى غن سوف وتيع ،وامسوف ىو املرض يف
مغة ٔأىل احلجاز .وروي غن ٔأب كؼة واجن مسؼود واجن غحاس ريض هللا
غهنم ٔأهنم هنوا غن كرض جر منفؼة و ٔلهو غلد ٕارفاق فإذا رشط فيو منفؼة
خرج غن موضوػو( .امليذب يف فلو الٕمام امشافؼئ ،أتو إْساق إجراىمي جن
ػل جن يوسف امشريازي ،تريوت ،دار امفكر ،ج  ،3ص )034
حتفة احملتاج ،امييمتي :
(ول جيوز) كرض هلد ٔأو غريه إن اكرتن (ثرشط رد حصيح غن مكّس ٔأو)
مللرض ٔأو رد جيد غن رديء ٔأو غري ذل من لك
رد (زايدة) ػّل املدر ا َ
رشط جر منفؼة نوملرض كرده تحدل أٓخر ٔأو رىنو تدين أٓخر فإن فؼل فسد
امؼلد خلرب (لك كرض جر منفؼة فيو رب) َ
وجرب ضؼ َفو جمي ُء مؼناه غن مجع
من امصحابة ،ومنو املرض ملن يس تأجر ملكو أي مثال بأكرث من كميتو لجل
املرض ان وكع ذكل رشطا اذ ىو حينئذ حرام اجامػا ،واال كره غندان وحرم
غند كثري من امؼلامء كاهل امس بيك( .حتفة احملتاج برشح املهناج ،ابن جحر
امييمتي ،ج  ،5ص )37-36
بغية املسرت شدين ،ابػلوي :
أما حمك من طلب املؼامةل ندلار الآخرة مفبين ػىل امللاصد ،فاذا كصد مؼطي
حنو ادلرامه أو امطؼام ابمنذر امتوصل اىل امزايدة احملرمة بلوهل ػليو امصالة
وامسالم( :لك كرض جر نفؼا فيو راب) فلصد فاسد ووكع يف امش هبات،

غند كثري من امؼلامء كاهل امس بيك( .حتفة احملتاج برشح املهناج ،ابن جحر
 MUNASج  ،5ص )37-36
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بغية املسرت شدين ،ابػلوي :
أما حمك من طلب املؼامةل ندلار الآخرة مفبين ػىل امللاصد ،فاذا كصد مؼطي
حنو ادلرامه أو امطؼام ابمنذر امتوصل اىل امزايدة احملرمة بلوهل ػليو امصالة
وامسالم( :لك كرض جر نفؼا فيو راب) فلصد فاسد ووكع يف امش هبات،
فليس لك حمك حيمك احلامك بصحتو ال مؤاخذة مببارشثو اال ان وافق امظاىر
امباطن ،وأما مو خامفو فامنا ىو كطؼة انر يلطؼيا احلامك ذلكل امفاجر ،وكد
حذر امؼلامء من ىذه املؼامالت ومجيع احليل امربوايت ،كام يف امنصاحئ
وادلغوة امتامة نللطب احلداد( .بغية املسرتشدين ،غبد امرمحن بن دمحم بن
حسني بن معر املشيور ابػلوي ،بريوت ،دار امبكر ،ج  ،1ص )127
املبسوط ،امرسخيس :
وميذا كلنا ان املنفؼة اذا اكنت مرشوطة يف االكراض فيو كرض جر منفؼة.
وان مل تكن مرشوطة فال بأس بو حىت مو رد املس تلرض أجود مما كبضو ،فان
اكن ذكل غن رشط مل حيل لنو منفؼة املرض( .املبسوط ،أبو بكر دمحم بن أيب
سيل امرسخيس ،بريوت ،دار املؼرفة ،س نة  1446ىـ ،.ج  ،14ص )35
املغين ،ابن كدامة :
فصل :ولك كرض رشط فيو أن يزيده فيو حرام بغري خالف .كال أن املنذر:
أمجؼوا ػىل أن املسلف اذا رشط ػىل املستسلف زايدة أو ىدية فاسلف
ػىل ذكل أن أخذ امزايدة ػىل ذكل راب وكد روي غن أيب بن كؼب وابن
غباس وابن مسؼود أهنم هنوا غن كرض جر منفؼة ولنو غلد ارفاق وكربة،
فاذا رشط فيو امزايدة أخرجو غن موضوػو ،وال فرق بني امزايدة يف املدر
أو يف امصفة مثل أن يلرضو مكرسة ،ميؼطيو حصاحا ،أو نلدا ،ميؼطيو خريا
منو .وان رشط أن يؼطيو اايه يف بدل أآخر ،واكن محلهل مؤنة مل جيز لنو
زايدة ،وان مل يكن محلهل مؤنة جاز( .املغين يف فلو االمام أمحد بن حنبل
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منو .وإن رشط أن يعطيو إايه يف بدل أخر ،واكن محلهل مؤنة مل جيز لنو
زايدة ،وإن مل يكن محلهل مؤنة جاز( .إملغين يف فلو إلمام أمحد بن حنبل
إمشيباين ،أبو دمحم عبد هللا بن أمحد بن كدإمة إمللديس ،بريوت ،دإر إمفكر،
س نة  5041ىـ ،.طبعة  ،5ج  ،0ص )655
إحياء علوم إدلين ،إلمام إمغزإيل :
وأما الاس تطاعة فنوعان :أحدىام إملبارشة وذكل هل أس باب أما يف نفسو
فبامصحة ،وأما يف إمطريق فبأن تكون خصبة أمنة بال حبر خمطر ول عدو
كاىر ،وأما يف إملال فبأن جيد نفلة ذىابو وإايبو إىل وطنو -اكن هل أىل أو مل
يكن -لن مفاركة إموطن شديدة وأن ميكل نفلة من تلزمو نفلتو يف ىذه إملدة
وأن ميكل ما يليض بو ديونو( .إحياء علوم إدلين؛ إلمام أبو حامد دمحم بن دمحم
إمغزإيل ،بريوت ،دإر إإملعرفة ،ج  ،5ص .)611
***
Cirebon
30 Syawal 1433 / 16 September 2012

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PIMPINAN SIDANG
KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDLU’IYYAH
Pimpinan Sidang :
Ttd.

Ttd.

			Ttd.

KH. Saifuddin Amsir KH. Arwani Faishal KH. Dr. Yasin Asmuni
			Ketua
Ketua
Ketua
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Ttd.		

Ttd.

KH. Romadlon Chothib		
Ketua			

KH. Busyro Musthofa
Sekretaris

TIM PERUMUS :
Pengarah
		
		
		

: KH. DR. Malik Madani		
KH. Abdul Aziz Masyhuri
KH. Saifuddin Amsir		
KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag.

(PBNU)
(PWNU Jawa Timur)
(PBNU)
(PBNU)

Ketua		
Wakil Ketua

: KH. Arwani Faishal
: KH. Dr. Ahmad Yasin Asmuni

(PBNU)
(PWNU Jawa Timur)

Sekretaris
: KH. Busyro Musthofa		
Wk. Sekretaris : Imam Bukhori, M.Pd.
Anggota
:
1. KH. Ramadlon Chotib		
2. KH. Zakki Anwar			
3. KH. Ardani Ahmad			
4. KH. Imam Abi Jamrah		
5. KH. Ahmad Roziqin			
6. KH. Ah. Nur Salim			
7. KH. Ahmad Muzammil		

(PWNU Jawa Tengah)
(PBNU)

(PWNU Jawa Timur)
(PBNU)
(PWNU Jawa Timur)
(PWNU Jawa Tengah)
(PWNU Jawa Tengah)
(PWNU Sulawesi Selatan)
(PWNU D.I. Yogyakarta)
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KOMISI ORGANISASI
KOMISI ORGANISASI (Pedoman Organisasi)

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 001/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN NAHDLATUL ULAMA

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa anggota adalah unsur penting dalam
organisasi dan sebuah organisasi tidak akan
berjalan jika tidak ada anggotanya;
b. Bahwa untuk menjadikan organisasi berjalan
secara baik dan berkesinam-bungan maka
diperlukan pengaturan yang jelas mengenai
anggota, sehingga anggota organisasi dapat
dengan efektif menjalan-kan kegiatannya;
c. Bahwa Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama tentang tata cara penerimaan dan
pemberhentian anggota yang ada sudah
tidak memadai lagi;

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V

diperlukan pengaturan yang jelas mengenai
anggota, sehingga anggota organisasi dapat
dengan efektif menjalan-kan kegiatannya;
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Ulama tentang tata cara penerimaan dan
pemberhentian anggota yang ada sudah
tidak memadai lagi;
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Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab V
Pasal 10 dan 11;2. Anggaran Rumah
Nahdlatul Ulama Bab I, II, dan III yang
terdapat dalam Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN NAHDLATUL
ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terlepaskan dari organisasi Nahdlatul Ulama, disahkan sebagai anggota
berdasarkan aturan yang berlaku yang dengan demikian memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota;
(2) Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
(3) Anggota luar biasa, adalah setiap orang yang beragama Islam,
menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menganut salah
satu Mazhab Empat, sudah aqil baligh, menyetujui aqidah, asas,
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tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.
(4) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota
biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.
(5) Penerimaan adalah pendaftaran baik bagi anggota baru melalui
prosedur dan tahapan yang ada, maupun anggota lama melalui
proses verifikasi.
(6) Pemberhentian adalah prosedur tetap untuk menyatakan bahwa
seseorang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota
Nahdlatul Ulama.
BAB II
PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 2
(1) Calon anggota biasa harus mengajukan permohonan dengan
form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melampirkan
identitas diri. (KTP/SIM/PASPORT yang dikeluarkan oleh Negara).
(2) Keanggotan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang
memenuhi persyaratan.
(3) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Ranting atas rekomendasi Pengurus Anak Ranting setempat.
(4) Apabila tidak ada Pengurus Ranting di tempat tinggal maka
pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat atau di tempat terdapat kepengurusan NU.
(5) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui
Pengurus Cabang Istimewa.
(6) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal maka pendaftaran anggota dilakukan di Pengurus Cabang
Istimewa terdekat.
(7) Calon Anggota dapat mendaftarkan diri secara elektronik dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tersebut pada Ayat (1)
sampai Ayat (7) dalam Pasal ini.
(8) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa.
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(9) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus
memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada
calon anggota.
Pasal 3
(1) Calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan dengan form yang telah disediakan Nahdlatul Ulama dan melampirkan identitas kewarganegaraannya.
(2) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
(3) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan
disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
(4) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggal
maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
(5) CalonAnggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara elektronik diterima dan disahkan dengan tetap memperhatikan halhal yang tersebut pada Ayat (1) sampai Ayat (4) dalam Pasal ini.
(6) Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Istimewa harus
memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada
calon anggota.
Pasal 4
(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus
Besar.
(2) Usulan sebagaimana pada Ayat (1) harus menjelaskan jasa yang
sudah diberikan/dilakukan terhadap Nahdlatul Ulama dan disertai dengan riwayat hidup yang lengkap.
(3) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini untuk memberikan
persetujuan atau penolakan.
(4) Persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh Pengurus Besar
harus diberitahukan kepada pengusul.
(5) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada calon anggota kehormatan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan atau sertifikat
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yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.
(6) Penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan dan
atau sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan
oleh pengusul dan atau Pengurus Besar kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi NU.
BAB III
KARTU TANDA ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA (KARTANU)
Pasal 5
(1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan
Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) sebagaimana
contoh terlampir.
(2) Penyerahan KARTANU dilakukan oleh Pengurus Cabang dan
atau Pengurus Cabang Istimewa.
(3) Proses penyerahaan KARTANU sebagaimana Ayat (2) dapat disubstitusikan kepada Kepengurusan di bawahnya.
(4) Anggota kehormatan berhak mendapatkan Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Sertifikat yang dikeluarkan dalam bentuk khusus (persamaan KARTANU Khusus).
Karena anggota kehormatan adalah penghargaan bukan permohonan
(5) Tata cara dan bentuk KARTANU akan diatur secara detail melalui
Surat Keputusan PBNU dan sekurang-kurangnya memuat datadata mengenai Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Nama Orang Tua.
Pasal 6
Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU), adalah:
(1) Sudah terdaftar dan disahkan menjadi anggota Nahdlatul Ulama.
(2) Sudah memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
(3) Sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap
ucapan, sikap dan perbuatan.
(4) Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan KARTANU dengan
mengisi formulir yang telah disediakan.
(5) Membayar biaya administrasi pembuatan KARTANU.
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BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7

Setiap anggota wajib :
(1) Berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga ajaran Ahlu
Sunnah wal Jama’ah.
(2) Setia dan taat serta menjaga nama baik organisasi.
(3) Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu
yang diamanahkan kepadanya.
(4) Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah
Wathaniyah dan Ukhuwah Basyariyah serta mempertahankan
ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Mempromosikan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain
menjadi anggota Nahdlatul Ulama.
Pasal 8
(1) Setiap anggota membayar uang pangkal dan i’anah syahriyah
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Anggota memberikan iuran kepada organisasi sesuai dengan
kemampuan.
(3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan
(2) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
BAB V
HAK ANGGOTA
Pasal 9
Setiap anggota berhak:
(1) Menghadiri musyawarah Anggota, mengemukakan pendapat
dan memberikan suara.
(2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan
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lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
Memperoleh pelayanan dan pembelaan dari organisasi.
Memberikan usulan dan masukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Membela diri dan memperoleh kesempatan tabayyun dalam
pelanggaran aturan organisasi.
(7) Terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah
jam’iyah seperti tahlil, talqin, istighatsah, lailatul ijtima’ dan lain-lain.
(3)
(4)
(5)
(6)

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 10
(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus
Ranting dengan tembusan kepada Pengurus Anak Ranting atau
Pengurus Cabang Istimewa secara tertulis bagi yang pendaftaran keanggotaannya melalui Pengurus Cabang Istimewa.
(2) Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa akan mengadakan rapat untuk membahas permohonan tersebut.
(3) Penerimaan permohonan pengunduran diri tersebut harus
mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang atau Pengurus
Cabang Istimewa.
(4) Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan
kepada anggota yang bersangkutan melalui pengurus ranting.
(5) Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa
bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.
(6) Untuk menetapkan pemberhentian anggota atas permintaan
sendiri tersebut, Pengurus Ranting atau Pengurus Cabang Istimewa dapat meminta pendapat pada kepengurusan organisasi
yang berada di atas atau bawahnya.
(7) Jangka waktu penetapan pengunduran diri dari anggota Nahdlatul Ulama maksimal adalah 3 (tiga) bulan sejak pertama kali
surat pengunduran diri diajukan.
(8) Apabila anggota sudah diberhentikan keanggotaannya dari
Nahdlatul Ulama maka segala hak dan kewajibannya menjadi
hilang.
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Pasal 11

(1) Seorang anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang
mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
(2) Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan
sebanyak dua (2) kali dengan rentang waktu masing-masing 1
(satu) bulan.
(3) Pengurus Ranting dan atau Pengurus Cabang Istimewa akan
mengadakan Rapat Harian Syuriyah-Tanfidziyah untuk membahas proses pemberhentian tersebut.
(4) Dalam rapat sebagaimana Ayat (3), anggota yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
(5) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima maka proses pemberhentian tersebut dihentikan dan sebaliknya apabila
pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan
dengan persetujuan rapat.
(6) Persetujuan Pengurus Ranting atas pemberhentian anggota harus mendapat pengesahan dari Pengurus Cabang dan dilaporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(7) Persetujuan Pengurus Cabang Istimewa atas pemberhentian
anggota harus mendapat pengesahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(8) Pengesahan tersebut berupa surat persetujuan yang ditujukan
kepada anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Ranting.
(9) Pengesahan pengunduran diri oleh Pengurus Cabang Istimewa
bisa diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.
(10)Seseorang yang sudah diberhentikan dari keanggotaan Nahdlatul Ulama dengan sendirinya kehilangan hak dan kewajiban
sebagai anggota.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 002/Konbes/09/2012
Tentang:
PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa sebagai organisasi yang menaungi
umat Islam penting kiranya Nahdlatul Ulama
menanamkan semangat yang tinggi bagi terciptanya keteraturan dalam tubuh organisasi;
b. Bahwa untuk menciptakan keteraturan dalam
organisasi tersebut membutuhkan perangkat
yang berjalan secara sistemik dan bergerak
secara terpadu serta menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketertiban dalam menjalankannya;
c. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di
seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama yang dicita-citakan;

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VI
Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) dan (3), serta Pasal
24;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
Bab V

Memperhatikan : Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di
Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG PERANGKAT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Perangkat adalah bagian dari organisasi yang mendukung dijalankannya tujuan dan usaha serta program-program Nahdlatul Ulama.
(2) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul
Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana program dan kebijakan
Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
(3) Lajnah adalah Perangkat departementasi organisasi Nahdlatul
Ulama yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama,
yang sifat programnya memerlukan penanganan khusus.
(4) Lembaga/Lajnah adalah perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama
yang melekat di bawah koordinasi Tanfidziyah.
(5) Badan Otonom adalah Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama
yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
(6) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom
berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan Badan
Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
BAB II
LEMBAGA
Pasal 2
(1) Struktur Kepengurusan Harian Lembaga terdiri dari seorang
Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang
Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan
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seorang Wakil Bendahara.
(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
(3) Ketua Lembaga bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun
kepengurusan harian Lembaga.
(4) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali
masa jabatan.
(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk divisi-divisi sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui
Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing
tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
(7) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, Cabang dan Cabang
Istimewa disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program
yang akan dijalankan.
(8) Pembentukan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang
keahlian Lembaga tersebut.
Pasal 3
Lembaga-Lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama adalah :
a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan
agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah.
b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdalatul Ulama disingkat LP
Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama
di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
c. Rabithah Ma’ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan
pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat
LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di
bidang pengembangan pertanian, dan kelautan.
f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bi-
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dang kesejahteraan sosial dan kependudukan.
g. Lembaga Kajian dan Sumberdaya Manusia disingkat Lakpesdam, bertugas melaksanakan Kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBHNU,
bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi
dan kajian kebijakan hukum.
i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat Lesbumi,
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan seni dan budaya.
j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiqnya.
k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU,
bertugas membahas masalah-masalah Maudhu’iyah (tematik),
Waqi’iyah (aktual) dan Qonuniyah (Perundangundangan) yang
akan menjadi bahan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
m. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU,
bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
o. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pelestarian lingkungan dan
penanggulangan bencana.
BAB III
LAJNAH
Pasal 4
(1) Struktur Kepengurusan Harian Lajnah terdiri dari seorang Ketua,
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan
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seorang Wakil Bendahara.
(2) Ketua Lajnah ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada
Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
(3) Ketua Lajnah bersama Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun
kepengurusan harian Lajnah.
(4) Ketua Lajnah dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa
jabatan.
(5) Pengurus Harian Lajnah dapat membentuk divisi-divisi sesuai
dengan kebutuhan.
(6) Pembentukan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan
Nahdlatul Ulama.
(7) Penghapusan Lajnah ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan
Nahdlatul Ulama.
(8) Pembentukan
kepengurusan Lajnah harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian Lajnah tersebut.
Pasal 5
Lajnah yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah:
a. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas
mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
b. Lajnah Ta’lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU,
bertugas mengembangkan penelitian, penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta pengembangan informasi
menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah.
c. Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU
bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
BAB IV
BADAN OTONOM
Pasal 6
(1) Pembentukan dan Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar
dan ditetapkan dalam Muktamar.
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(2) Pembubaran Badan Otonom diusulkan melalui Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam
Muktamar.
(3) Badan Otonom memiliki Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman
Rumah Tangga (PRT) sendiri;
(4) PD/PRT Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
Pasal 7
(1) Badan Otonom berkewajiban berpedoman akidah, azas dan tujuan Nahdlatul Ulama.
(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai
dengan kelompok basis keanggotaanya.
Pasal 8
Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap
tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
Pasal 9
Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :
a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota
perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maskimal 40 tahun.
c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU
untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal
berusia 40 tahun.
d. Ikatan Pelajar Nadhaltul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan
santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun.
e. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal
berusia 30 tahun.
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Pasal 10

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya :
a. Jam’iyyah Ahli Thariqah Al Mu’tabarah An-Nahdliyah disingkat
JATMAN yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pengamalan dan pengembangan
tasawuf.
b. Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh Nahdlatul Ulama disingkat JQH
NU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan
Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kajian dan tilawatil
qur’an.
c. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI yang
bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul
Ulama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteran
buruh dan tenaga kerja Indonesia.
d. Pagar Nusa (Pencak Silat Nahdlatul Ulama) yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dalam
pengembangan seni bela diri.
e. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU yang bertugas sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul
Ulama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan
guru.
f. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU yang bertugas
sebagai badan otonom pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama
dalam pengembangan, penerapan dan tanggungjawab keilmuan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Semua Peraturan Organisasi di lingkungan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama harus menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah PO ini
ditetapkan.
(2) Semua Perangkat Organisasi di level kepengurusan yang lain
harus sudah menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
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Pasal 12

Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M
DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 003/Konbes/09/2012
Tentang:
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa melalui Muktamar XXVII Nahdlatul
Ulama pada tahun 1984 di Pondok Pesantren
Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo,
Jawa Timur, menegaskan kembali jati dirinya
sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyah yang
mandiri secara politik, menjaga jarak yang
sama dengan semua kekuatan politik, untuk
meningkatkan perannya di masyarakat dan
oleh karenanya perlu secara terus menerus
melakukan pembenahan dan penertiban
organisasi;
b. Bahwa sejak tahun 1985 Nahdlatul Ulama
telah menerapkan larangan rangkap jabatan
baik antar jabatan dalam organisasi di
lingkungan Nahdlatul Ulama maupun antara
jabatan dalam organisasi Nahdlatul Ulama
dengan jabatan dalam Partai Politik;
c. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan larangan rangkap
jabatan, telah diterbitkan Peraturan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama No.015 /A.II.04.d / III
/ 2005;
d. Bahwa pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan mengenai rangkap jabatan yang pernah
ditertibkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul
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Ulama dianggap sudah tidak memadai lagi,
sehingga perlu disempurna-kan dalam
peraturan Organisasi yang baru.

Mengingat

: 1. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama
Nomor 002/MNU-27/1984 jo Keputusan
Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/
4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul
Ulama 1926;
2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama Nomor 01/PBNU/I-1985 tentang Larangan Rangkap Jabatan Pengurus Harian
Nahdlatul Ulama jo Peraturan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama Nomor 72/A.II/ 04.d
/XII/1985 tentang Larangan Rangkap Jabatan
Pengurus Harian jo Peraturan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama Nomor 015/A.II.04.d/
III/2005 tentang Larangan Rangkap Jabatan
Pengurus Harian di Lingkungan Nahdlatul
Ulama;
3. Anggaran RumahTangga Nahdlatul Ulama
Bab XVI Pasal 51 hasil Muktamar ke-32
Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun
2010.

Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No.02
tahun 2006 tentang Rangkap Jabatan;
2. Kasus-Kasus
terjadinya
benturan
kepentingan yang merugikan Nahdlatul
Ulama akibat rangkap jabatan yang terjadi
dewasa ini;
3. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pengurus Harian di
lingkungan Nahdlatul Ulama adalah meliputi :
(1) Pengurus Harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul
Ulama Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal
26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (2),
pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), pasal 35 ayat (1), Pasl 37 ayat
(1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) hasil Muktamar ke-32
Nahdlatul Ulama di Makassar pada tahun 2010.
(2) Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 39 hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar
pada tahun 2010.
(3) Pengurus Harian adalah pengurus yang karena kapasitas dan
otoritasnya memiliki dan bisa melakukan instruksi ke bawah.
(4) Pengurus Harian Lembaga/Lajnah adalah Pengurus Harian departementasi yang tidak memiliki garis instruktif ke bawah.
(5) Rangkap Jabatan Internal adalah seseorang yang memiliki dua
jabatan atau lebih yang sama tingkatannya dan atau berbeda
tingkatannya di internal organisasi Nahdlatul Ulama.
(6) Rangkap Jabatan Politik adalah seseorang yang memangku jabatan pengurus harian Nahdlatul Ulama atau pengurus harian
Badan Otonom Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan
pengurus harian partai politik atau organisasi yang berafiliasi
kepada partai politik.
(7) Rangkap Jabatan Lainnya adalah seseorang yang memangku jabatan di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus memangku jabatan pengurus Organisasi kemasyarakatan yang bertentangan
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dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
(8) Jabatan Politik adalah sebagaimana disebut dalam Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 Ayat (5), meliputi : Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
anggota DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(9) Ormas yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah Ormas yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah wal Jama’ah dan atau tidak mengakui Pancasila sebagai
azas Negara.
BAB II
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA
Pasal 2
(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada
semua tingkatan.
(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah
pada semua tingkatan.
(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga,
Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom di
semua tingkatan.
Pasal 3
(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah
pada semua tingkatan.
(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada
semua tingkatan.
(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga,
Pengurus Harian Lajnah dan Pengurus Harian Badan Otonom
pada semua tingkatan.

MUNAS
& KONBES NU
2012

112
Pasal 4

(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga
pada semua tingkatan.
(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada
semua tingkatan.
(3) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.
(4) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lajnah pada
semua tingkatan.
(5) Jabatan Pengurus Harian Lajnah pada suatu tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.
(6) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan
tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan
Otonom pada semua tingkatan.
BAB III
RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL
ULAMA DENGAN
JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI
YANG BERAFILIASI
DAN PERANGKAPAN LAINNYA
Pasal 5
(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah
dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai
Politik pada semua tingkatan.
(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah
dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik pada semua tingkatan.
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Pasal 6

Jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul
Ulama.
Pasal 7
(1) Pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagaimana dalam Pasal 5 di atas, harus mengundurkan
diri dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(2) Pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap sebagaimana dalam Pasal 6 di atas, harus mengundurkan diri dalam
waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(3) Pengurus Harian Partai Politik yang mencalonkan diri dan atau
dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom di
semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus Harian Partai Politik yang dibuktikan
dengan menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri yang
bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
(4) Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik
yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus Harian
Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik yang dibuktikan
dengan menunjukan surat pernyataan pengunduran diri yang
bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
(5) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menjadi Pengurus Nahdlatul
Ulama atau Pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka
yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari Pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan
menunjukan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
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BAB IV
PERANGKAPAN JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN
NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK
Pasal 8
Jabatan Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah
dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan
jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dan anggota
DPR/DPRD.
Pasal 9
Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPR/ DPRD.
Pasal 10
Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan 9 yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dan 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak
ditetapkannya sebagai calon.
Pasal 11
Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana Pasal 10, maka yang bersangkutan dapat diangkat
pada jabatan struktural lainnya.
BAB V
TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN
Pasal 12
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terha-
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dap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama, anggota
Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat
Pusat yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan atau Badan
Otonom di semua tingkatan.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Besar Harian Nahdlatul Ulama dan
Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap dengan jabatan
Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan dan atau merangkap dengan jabatan politik.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang
merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), (2) dan (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang terdiri 4 (empat) orang dari unsur Syuriyah dan 5 (lima) orang Tanfidziyah.
Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus
Besar Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Pusat yang merangkap
Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk
memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum
mengajukan pilihannya maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sebagai berikut :
a. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang
merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul
Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah
memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur
yang paling tinggi dan jabatan Pengurus lainnya dinyatakan
batal dengan sendirinya.
b. Surat Keputusan Penetapan bagi Pengurus Harian yang
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merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik
dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik
untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus Harian di
lingkungan Nahdlatul Ulama.
c. Surat Keputusan penetapan bagi Pengurus yang merangkap
dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul
Ulama untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah
mengundurkan diri secara otomatis dari jabatan Pengurus di
lingkungan Nahdlatul Ulama.
d. Tindasan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada
yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana yang
bersangkutan merangkap.
Pasal 13
(1) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama,
anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom
tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan
atau Badan Otonom di semua tingkatan.
(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama dan
Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang
berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan.
(3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, anggota
Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah
yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), (2) dan (3) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.
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(5) Apabila hasil pendataan menunjukkan adanya anggota Pengurus Wilayah Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Wilayah yang
merangkap Jabatan, maka Pengurus Besar Nahdalatul Ulama
segera memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.
(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum mengajukan pilihannya maka Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan
sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi
Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa
yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Harian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus
Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal
dengan sendirinya.
b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi
Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang
bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari
jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.
c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Wilayah sesuai ART Pasal
50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk
dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus
Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan Surat Keputusan penetapan.
(7) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat
Permohonan dari Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan Surat Keputusan penetapan yang tindasannya disampaikan
kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana
yang bersangkutan merangkap.
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Pasal 14

(1) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama, anggota Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom
tingkat Cabang yang merangkap dengan jabatan Pengurus
Harian Nahdlatul Ulama, Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan
atau Badan Otonom di semua tingkatan.
(2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Harian Nahdlatul Ulama dan
Badan Otonom tingkat Wilayah yang merangkap dengan jabatan Pengurus Harian Partai Politik dan atau Organisasi yang
berafiliasi kepada Partai Politik di semua tingkatan.
(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, anggota
Pengurus Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang
yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), (2) dan (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pendataan yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah.
(5) Apabila hasil pendataan menunjukan adanya anggota Pengurus
Cabang Harian Nahdlatul Ulama, anggota pengurus harian lembaga, Lajnah dan Badan Otonom tingkat Cabang yang merangkap Jabatan, maka Pengurus Cabang Nahdalatul Ulama segera
memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan
untuk memilih salah satu jabatan dengan pernyataan tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah disampaikan pemberitahuan rangkap jabatan, yang bersangkutan belum mengajukan pilihannya maka Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama dapat langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan
sebagai berikut :
a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan penetapan bagi
Pengurus Harian yang merangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan bahwa
yang bersangkutan memilih 1 (satu) jabatan Pengurus Ha-
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rian dalam struktur yang paling tinggi, dan jabatan Pengurus
Harian dalam struktur yang lebih rendah dinyatakan batal
dengan sendirinya.
b. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan bagi
Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik untuk ditetapkan bahwa yang
bersangkutan telah mengundurkan diri secara otomatis dari
jabatan Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama.
c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus Cabang sesuai ART Pasal
50 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu untuk menunjuk
dan menyepakati calon pengganti dari anggota Pengurus
Harian yang dianggap mengundurkan diri dan mengusulkan
kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan.
(7) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat
Permohonan dari Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud
pada ayat 6 (enam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerbitkan Surat Keputusan Penetapan yang tindasannya disampaikan
kepada yang bersangkutan dan kepada kepengurusan dimana
yang bersangkutan merangkap.
BAB VI
SANKSI
Pasal 15
(1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini dikenakan sanksi organisasi.
(2) Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama
pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan 14.
(3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pemberhentian pengurus diatur melalui Peraturan Organisasi tentang Tata Cara
Penggantian Pengurus.
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BAB VII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 16

Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi Peraturan Organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Organisasi ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat.
Pasal 17
Semua ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom di semua tingkatan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 004/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN
KEPENGURUSAN

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa Nahdlatul Ulama telah menegaskan
kembali jati dirinya sebagai jam’iyah diniyah
ijtima’iyah yang memiliki misi: (a) mewujudkan masyarakat sejahtera lahiriyah maupun
batiniah, dengan mengupayakan sistem tata
aturan yang mempengaruhi kebijakan yang
menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera. (b) mewujudkan
masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi
masyarakat. dan (c) mewujudkan masyarakat
yang adil, demokratis dan berakhlaqul
karimah;
b. Bahwa untuk merealisasikan misi sebagaimana huruf a diperlukan tertib organisasi
dengan sistem dan prosedur yang bersifat
baku dan mengikat bagi seluruh pengurus di
lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama yang
mengatur tata pergantian pengurus;
c. Bahwa tertib organisasi harus dilaksanakan di
seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan mulia Nahdlatul Ulama yang dicita-citakan;
d. Bahwa tertib organisasi bertujuan memperlancar jalannya roda organisasi Nahdlatul
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Ulama dengan mengutamakan kerjasama
dan profesionalisme yang penuh semangat
kekeluargaan, sehingga menghindari perpecahan yang mungkin timbul dalam menjalankan organisasi.
Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VII
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
Bab IV-Bab XIV.

Memperhatikan : 1. Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama No.
03 Tahun 2006;
2. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG TATA CARA PENGESAHAN DAN
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Pengesahan adalah tindakan organisasi yang menetapkan dan
mengesahkan (legalisasi) susunan kepengurusan organisasi di
lingkungan Nahdlatul Ulama.
(2) Pembekuan adalah tindakan organisasi yang menghentikan dan
membubarkan tugas, tanggung jawab serta kewenangan suatu
kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
(3) Pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Pasal 40 Ang-
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garan Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan persyaratan lainnya.
(4) Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang harus dilalui/dipenuhi oleh Calon Pengurus terutama Mandatori
yang ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan.
Pasal 2
Syarat-syarat Kepengurusan
Seseorang bisa menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) Sudah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya sebagaimana ditentukan Pasal 40 ART NU, yang dibuktikan dengan KARTANU dan atau kesaksian.
(2) Pernah mengikuti jenjang kaderisasi yang diadakan oleh NU dan
atau Banom NU, yang dibuktikan dengan verifikasi sertifikat dan
atau kesaksian.
(3) Memiliki latar belakang pondok pesantren dan atau memiliki
pemahaman keagamaan ala Ahlusunnah wal Jama’ah.
(4) Bersedia meluangkan waktu.
(5) Memiliki integritas dan khidmat terhadap kyai/ulama yang dibuktikan dengan rekomendasi.
(6) Menerima Pancasila sebagai azas dan dasar negara serta NKRI
sebagai bentuk final yang dibuktikan dengan surat pernyataan
di atas Materai.
BAB II
PENGESAHAN PENGURUS
Pasal 3
(1) Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan
dalam Muktamar Nahdlatul Ulama.
(2) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan
dalam Muktamar Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis Rais ‘Aam terpilih.
(3) Penyusunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dilakukan oleh
Tim Formatur.
(4) Tim Formatur terdiri dari Rais Aam terpilih (Ketua Formatur) dan
Ketua Umum Terpiliih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa
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orang Mede Formatur.
(5) Tim Formatur bekerja selama satu bulan setelah Muktamar berakhir.
(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditanda tangani oleh Rais ‘Aam terpilih dan Ketua
Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.
(7) Susunan Pengurus Besar terdiri dari :
a. Beberapa orang Mustasyar.
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais Aam,
seorang Wakil Rais Aam dan beberapa orang Rais, seorang
Katib Aam dan beberapa orang Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua
Umum, seorang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang
Ketua, seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa orang
Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan
beberapa orang Bendahara.
e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat pusat ditunjuk melalui Rapat
Pengurus Besar Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.
f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus
Besar menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara
lengkap.
g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Besar.
h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.
Pasal 4
(1) Rais Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi
Wilayah Nahdlatul Ulama.
(2) Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.
(3) Penyusunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan oleh
Tim Formatur.
(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ke-
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tua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.
Tim Formatur bekerja selama-lamanya satu bulan setelah Konferensi Wilayah berakhir.
Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan
tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai Ketua
Formatur dan Ketua terpilih sebagai Sekretaris dengan dilampiri
berita acara hasil Konferensi.
Apabila ada protes/keberatan atas usulan Tim Formatur, PBNU
berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari :
a. Beberapa orang Mustasyar.
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang
Wakil Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa
orang Wakil Bendahara.
e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Wilayah ditunjuk melalui
Rapat Pengurus Wilayah Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.
f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus
Wilayah menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara
lengkap.
g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Wilayah.
h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.
Pasal 5

(1) Rais Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi
Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Ketua Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konfe-
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rensi Cabang Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.
Penyusunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dilakukan oleh
Tim Formatur.
Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.
Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah
Konferensi Cabang berakhir.
Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan
tim formatur ditanda tangani oleh Rais terpilih sebagai ketua
formatur dan Ketua terpilih dengan dilampiri berita acara Konferensi Cabang dan Berita Acara Sidang Formatur serta Surat
Rekomendasi Pengurus Wilayah.
Surat Rekomendasi Wilayah tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.
Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :
a. Beberapa orang Mustasyar.
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang
Wakil Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa
orang Wakil Bendahara.
e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Cabang ditunjuk melalui
Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriah dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.
f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus
Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara
lengkap.
g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang.
h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.
Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pe-
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ngurus Cabang hasil Konferensi maka Pengurus Wilayah dapat
menunda penerbitan Surat Rekomendasi.
(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah
selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Wilayah
tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PBNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Cabang.
Pasal 6
(1) Pembentukan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di
luar negeri dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang kader atau anggota Nahdlatul Ulama di Negara
yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan pengesahan kepada Pengurus Besar.
(2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilampiri:
a. Daftar pemohon yang disertai identitas lengkap pemohon.
b. Alamat sekretariat dan pihak yang bisa dihubungi.
c. Usulan susunan pengurus sementara.
(3) Pengurus Besar membahas surat permohonan dimaksud pada
Ayat (2) dalam rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan mengumpulkan data dan informasi yang lengkap
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah permohonan masuk.
(4) Apabila dicapai kesepakatan maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat harian gabungan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (3), Pengurus Besar menerbitkan Surat Keputusan
pembentukan Pengurus Cabang Istimewa dengan susunan pengurus sementara.
(5) Pengurus sementara bertugas menyelenggarakan Konferensi
Cabang Istimewa yang pertama selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah terbitnya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
(6) Apabila Pengurus Cabang Istimewa sementara di luar negeri
telah didirikan maka pembentukan pengurus selanjutnya melalui Konferensi Pengurus Cabang Istimewa yang dihadiri oleh
anggota.
(7) Susunan Pengurus Cabang Istimewa di luar negeri sekurangkurangnya terdiri dari:
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a. Beberapa orang Mustasyar.
b. Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari seorang Rais,
seorang Wakil Rais, seorang Katib dan seorang Wakil Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua, dua
orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
e. Ketua Lembaga / Lajnah tingkat Cabang Istimewa ditunjuk
melalui Rapat Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriah
dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.
f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus
Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/Lajnah secara
lengkap.
g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang Istimewa.
h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.
Pasal 7
(1) Rais Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan
dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan
dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yang
sebelum pemilihan sudah mendapatkan persetujuan tertulis
Rais terpilih.
(3) Penyusunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
dilakukan oleh Tim Formatur.
(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.
(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah
Konferensi Majelis Wakil Cabang berakhir.
(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PWNU berdasarkan
permohonan Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konferensi Majlis Wakil Cabang serta Surat Rekomendasi Pengurus
Cabang.
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(7) Surat Rekomendasi Cabang tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.
(8) Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari :
a. Beberapa orang Mustasyar.
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang
Wakil Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa
orang Wakil Bendahara.
e. Ketua Lembaga /Lajnah tingkat Majelis Wakil Cabang ditunjuk
melalui Rapat Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah
dan Tanfidziyah sesuai kebutuhan.
f. Ketua Lembaga/Lajnah yang ditunjuk bersama Pengurus
Majelis Wakil Cabang menyusun Pengurus Harian Lembaga/
Lajnah secara lengkap.
g. Kepengurusan Harian Lembaga/Lajnah disahkan dengan surat keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
h. Pengurus Harian Lembaga/Lajnah menyusun dan mensyahkan kelengkapan kepengurusan dengan surat keputusan.
(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang hasil Konferensi maka Pengurus
Cabang dapat menunda penerbitan Surat Rekomendasi.
(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Cabang
selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus Cabang
tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PWNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Cabang.
Pasal 8
(1) Rais Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi
Cabang Nahdlatul Ulama.
(2) Ketua Ranting Nahdlatul Ulama dipilih oleh dan dalam Konferensi Ranting Nahdlatul Ulama, yang sebelum pemilihan sudah
mendapatkan persetujuan tertulis Rais terpilih.
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(3) Penyusunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dilakukan oleh
Tim Formatur.
(4) Tim Formatur terdiri dari Rais terpilih (Ketua Formatur) dan Ketua Terpilih (Sekretaris Formatur) dibantu beberapa orang anggota Mede Formatur.
(5) Tim Formatur bekerja selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah
Konferensi Ranting berakhir.
(6) Surat Pengesahan (Keputusan) susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan
Tim Formatur yang dilampiri berita acara Konferensi Ranting
serta Surat Rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.
(7) Surat Rekomendasi Majlis Wakil Cabang NU tidak boleh mengubah susunan hasil Tim Formatur.
(8) Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :
a. Beberapa orang Mustasyar.
2. Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari seorang Rais dan beberapa orang Wakil Rais, seorang Katib dan beberapa orang
Wakil Katib.
c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A’wan.
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari seorang Ketua dan
beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa
orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa
orang Wakil Bendahara.
(9) Apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Susunan Pengurus Ranting hasil Konferensi maka Pengurus MWC dapat
menunda penerbitan Surat Rekomendasi.
(10)Penundaan penerbitan surat rekomendasi Pengurus Wilayah
selama-lamanya 1 (satu) bulan.
(11)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pengurus MWC tidak mengeluarkan rekomendasi, maka PCNU harus mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan Ranting.
BAB III
TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 9
(1) Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pe-
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ngurus Cabang melalui keputusan Rapat lengkap Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(2) Pengurus Wilayah dapat membekukan Pengurus Majelis Wakil
Cabang setelah melalui keputusan Rapat Pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari
Pengurus Cabang.
(3) Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Ranting setelah
melalui keputusan Rapat Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah serta mendapat rekomedasi dari Pengurus Majelis
Wakil Cabang.
Pasal 10
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :
(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar’i berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah.
(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Wilayah.
(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa)
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali
dalam rentang wktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatandalam rangka memenuhi amanat Konferensi Wilayah selama 1 (satu) tahun berturutturut tanpa pemberitahuan dan alasan yang rasional.
(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurangkurangnya 2/3 Pengurus Cabang.
Pasal 11
(1) Pembekuan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus Besar setelah dilakukan kajian dan pertimbangan dan memenuhi
salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 9.
(2) Pembekuan Pengurus Wilayah 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
dapat dilaksanakan setelah Pengurus Besar memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
(3) Pembekuan Pengurus Wiayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar melakukan te-
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(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

guran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Wilayah selama 1(satu) bulan.
Pembekuan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 Ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Besar mempertemukan antara Pengurus Wilayah dengan Pengurus Cabang
dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai
kesepakatan.
Kepengurusan Wilayah yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar.
Pengurus Besar menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan
kepengurusan akibat dari pembekuan.
Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Besar harus menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
Masa kerja caretaker bisa diperpanjang untuk selama-lamanya 2
(dua) bulan dengan SK perpanjangan.
Pasal 12

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :
(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar’i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar.
(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi cabang.
(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa)
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali
dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun
berturut-turut.
(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurangkurangnya 2/3 Majelis Wakil Cabang dan Ranting.
Pasal 13
(1) Pembekuan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Pengurus Besar
melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi salah satu
unsur sebagaimana dimaksud Pasal 11.
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(2) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) dapat dilaksanakan setelah
Pengurus Besar melakukan teguran dan memberi kesempatan
kepada Pengurus Cabang selama 3 (tiga) bulan.
(3) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Besar memberikan
peringatan pertama dan kedua yang masing-masing tenggang
waktunya 1 (satu) bulan.
(4) Pembekuan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus Wilayah mempertemukan antara Pengurus Cabang dengan Pengurus Majelis
Wakil Cabang dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan.
(5) Kepengurusan Cabang yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Besar.
(6) Pengurus Besar memberi mandat kepada Pengurus Wilayah untuk menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.
(7) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Wilayah harus menyelenggarakn Konferensi Cabang.
(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang.
Pasal 14
Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dibekukan apabila :
(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar’i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Wilayah.
(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Konferensi Majelis Wakil Cabang.
(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa)
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali
dalam rentang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun
berturut-turut.
(5) Adanya permintaan dan atau mosi tidak percaya dari sekurangkurangnya 2/3 Pengurus Ranting.
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Pasal 15

(1) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang dilaksanakan oleh
Pengurus Wilayah setelah melakukan kajian dan pertimbangan
yang memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal
13.
(2) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan teguran dan memberi kesempatan kepada Pengurus Majelis
Wakil Cabang selama 3 (tiga) bulan.
(3) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus
Wilayah memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan.
(4) Pembekuan Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Pengurus
Cabang mempertemukan antara Pengurus Majelis Wakil Cabang
dengan Pengurus Ranting dalam sebuah permusyawaratan yang
hasilnya tidak mencapai kesepakatan.
(5) Kepengurusan Majelis Wakil Cabang yang dibekukan diambil
alih oleh Pengurus Wilayah.
(6) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama memberi mandat kepada
Pengurus Cabang untuk menunjuk caretaker untuk mengisi
kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.
(7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Cabang harus menyelenggarakan Konferensi Majelis Wakil Cabang.
(8) Masa kerja caretaker tidak dapat diperpanjang.
Pasal 16
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibekukan apabila :
(1) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar syar’i berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Cabang.
(2) Melakukan kegiatan yang nyata-nyata melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat Rapat Anggota.
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(3) Masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluarsa)
dan telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
(4) Tidak dapat menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi amanat Rapat Anggota selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
Pasal 17
(1) Pembekuan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Cabang melakukan kajian dan pertimbangan yang memenuhi
salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 15.
(2) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dilaksanakan setelah
Pengurus Cabang melakukan teguran dan member kesempatan
kepada Pengurus Ranting selama 3 (tiga) bulan.
(3) Pembekuan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) dilakukan setelah Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing tenggang waktunya 1 (satu) bulan.
(4) Kepengurusan Ranting yang dibekukan diambil alih oleh Pengurus Cabang.
(5) Pengurus Cabang memberi mandat kepada Pengurus Majelis
Wakil Cabang untu menunjuk caretaker untuk mengisi kekosongan kepengurusan akibat dari pembekuan.
(6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, caretaker atas nama Pengurus Majelis Wakil Cabang harus menyelenggarakan Rapat Anggota.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini maka ketentuanketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 005/Konbes/09/2012
Tentang:
WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa dalam struktur organisasi Nahdlatul
Ulama membutuhkan pengurus yang menjunjung tinggi ketertiban dalam menjalankan
organisasi.
b. Bahwa setiap pengurus memiliki tugas dan
wewenang yang berbeda sayu sama lain dan
semua itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta tetap menjaga keterpaduan antar bagian.
c. Bahwa ketertiban organisasi harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan keteraturan dalam mencapai tujuan
mulia Nahdlatul Ulama.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VIII;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
Bab XVIII.

Memperhatikan : 1. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG WEWENANG, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat
pada seseorang karena jabatannya.
(2) Tugas adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan fungsi
yang diberikan pada seseorang sesuai dengan jabatannya.
(3) Mustasyar adalah penasihat bagi pengurus Organisasi Nahdlatul
Ulama.
(4) Syuriyah adalah pegarah, pembina dan pengawas pelaksanaan
keputusan-keputusan organisasi Nahdlatul Ulama.
(5) Tanfidziyah adalah pelaksana keputusan-keputusan organisasi
Nahdlatul Ulama.
BAB II
WEWENANG DAN TUGAS MUSTASYAR
Pasal 2
(1) Mustasyar mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan
rapat internal yang dipandang perlu.
(2) Mustasyar bertugas memberikan nasihat baik diminta atau tidak
secara perseorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.
BAB III
WEWENANG DAN TUGAS RAIS A’AM
Pasal 3
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(1) Kewenangan Rais ‘Aam adalah:
a. Menentukan kebijakan umum organisasi.
b. Menjaga, memelihara, mengembangkan paham Islam Ahlu
Sunnah waljama’ah
c. Menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan
NKRI
d. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan.
e. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang,
penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas
harta benda bergerak dan tidak bergerak milik atau yang
dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam maupun di luar pengadilan.
f. Bersama Ketua Umum menandatangani Keputusan-keputusan penting Nahdlatul Ulama.
g. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat
organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
h. Bersama Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal
menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang
bukan domain dari Tanfidziyah.
i. Memiliki kewenangan tertinggi dalam Mahkamah Ishlah NU
untuk menyelesaikan sengketa internal organisasi.
(2) Tugas Rais ‘Aam adalah :
a. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
b. Mengukuhkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan
pengembang paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah.
c. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi
negara Pancasila dan NKRI
d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di jajaran Syuriyah.
e. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar,
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat
Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
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f.

Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah.
BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL RAIS ‘AAM
Pasal 4

(1) Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah :
a. Menjalankan kewenangan Rais ‘Aam ketika Rais ‘Aam berhalangan.
b. Menjalankan kewenangan Rais ‘Aam sebagaimana didelegasikan Rais ‘Aam.
c. Bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah :
a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam.
b. Mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan.
c. Mewakili Rais ‘Aam atas seizin dan perintah Rais ‘Aam.
d. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan
atau bersama Rais ‘Aam.
e. Merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi ulama.
f. Merumuskan arah dan kebijakan pemeliharaan dan pengembangan pendidikan pondok pesantren.
g. Merumuskan arah dan kebijakan pendidikan agama di PTNU.
BAB V
WEWENANG DAN TUGAS RAIS
Pasal 5
(1) Kewenangan Rais adalah :
a. Menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam
ketika berhalangan.
b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus sesuai pembagian
tugas masing-masing.
(2) Tugas Rais adalah :
a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam.
b. Mewakili Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam apabila berha-
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langan.
c. Melaksanakan bidang khusus sesuai pembagian tugas masing-masing.
BAB VI
WEWENANG DAN TUGAS KATIB A’AM
Pasal 6
(1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah :
a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Syuriyah.
b. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
menandatangani keputusan keputusan Pengurus Besar yang
bukan domain dari Tanfidziyah.
(2) Tugas Katib ‘Aam adalah :
a. Membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam
menjalankan wewenang dan tugasnya.
b. Menyiapkan bahan-bahan materi dan forum terkait pengembangan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah.
c. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi serta forum untuk
menjaga ideologi negara Pancasila dan mempertahankan
NKRI.
d. Merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Syuriyah.
e. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas diantara
para Katib yang dituangkan dalam ketetapan.
f. Menyusun prosedur administrasi Syuriyah dituangkan dalam
ketetapan.
g. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan, rapat-rapat pengurus
Syuriyah.
h. Menyiapkan kerjasama-kerjasama keulamaan baik regional
maupun internasional.
i. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Tanfidziyah.
BAB VII
WEWENANG DAN TUGAS KATIB
Pasal 7

MUNAS
& KONBES NU
2012

142

(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib ‘Aam apabila
berhalangan.
b. Melaksanakan kewenangan sesuai dengan bidang masingmasing.
c. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar
yang bukan domain dari Tanfidziyah, apabila Katib ‘Aam berhalangan.
(2) Katib mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
a. Membantu tugas-tugas Katib ‘Aam.
b. Mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan.
c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam.
d. Melaksanakan tugas kekatiban sesuai dengan ketetapan
yang ada.
e. Mendampingi Rais-Rais sesuai bidang masing-masing.
BAB VIII
WEWENANG DAN TUGAS A’WAN
Pasal 8
(1) Kewenangan A’wan adalah memberi masukan kepada Syuriyah.
(2) Tugas A’wan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuriyah.
BAB IX
WEWENANG DAN TUGAS KETUA UMUM
Pasal 9
(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut :
a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi.
b. Menjalankan, mengembangkan dan melakukan konsolidasi
organisasi.
c. Menggerakkan NU sebagai penjaga, pemelihara dan
pengembang paham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.
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d. Mendayagunakan NU sebagai pilar penyangga ideologi
negara Pancasila dan NKRI.
e. Merumuskan kebijakan internal organisasi berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program.
f. Bersama Rais ‘Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan,
tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta
benda bergerak atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan
yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
g. Bersama Rais ‘Aam menandatangi keputusan-keputusan
strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
h. Bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
i. Bersama Rais ‘Aam, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal
menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar
yang bukan domain dari Syuriyah.
j. Mendelegasikan sebagian wewenang kepada Wakil Ketua
Umum.
k. Membuat pernyataan/informasi yang menjadi sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai isu public yang strategis.
l. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan
kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan Banom serta
tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.
m. Mengambil langkah dan tindakan korektif guna mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah
(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut :
a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan
keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
b. Melaksanakan program-program dalam rangka menjaga,
memelihara dan mengembangkan paham Islam Ahlu Sunnah wal Jama’ah.
c. Memposisikan NU dan melaksanakan program-program
dalam rangka memperkuat peran NU sebagai pilar penyang-
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ga ideologi negara Pancasila dan NKRI.
d. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi mengevaluasi tugas-tugas dan program-program yang
dilaksanakan diantara jajaran Pengurus Besar Tanfidziyah.
e. Menjaga, mengelola dan mengembangkan aset-aset NU.
f. Bersama Rais ‘Aam memimpin pelaksanaan Muktamar,
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat
Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
g. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus
Lengkap Tanfidziyah.
h. Menjalin komunikasi dan kerjasama secara efektif dengan
semua pihak untuk kepentingan Nahdlatul Ulama baik di
dalam maupun di luar negeri.
i. Menyampaikan pernyataan / informasi sikap Nahdlatul Ulama mengenai isu-isu publik yang strategis.
j. Mengarahkan, mendorong dan mengevaluasi efektivitas dan
kemajuan kepengurusan Lembaga, Lajnah dan Banom serta
tim-tim kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan.
k. Mengevaluasi dan mengambil tindakan korektif guna
mengefektifkan kepengurusan Lembaga dan Lajnah.
BAB X
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL KETUA UMUM
Pasal 10
(1) Wewenang Wakil Ketua Umum adalah :
a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum ketika berhalangan.
b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
c. Menjalankan kewenangan Ketua Umum yang dilimpahkan
antara lain konsolidasi organisasi dan kaderisasi.
(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah :
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan
atau bersama-sama Ketua Umum di antaranya konsolidasi
dan pengembangan organisasi serta kaderisasi.
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BAB XI
WEWENANG DAN TUGAS KETUA-KETUA
Pasal 11
(1) Kewenangan Ketua-Ketua adalah :
a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
(2) Tugas Ketua-Ketua adalah :
a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam hal:
1. Negosiasi atau lobi dengan pihak terkait dengan kewenangannya.
2. Membuat jejaring terkait dengan lembaga atau lajnah.
3. Membantu kerja dalam hubungan dengan pihak lain
yang berkaitan dengan Lembaga atau Lajnah.
4. Menentukan arah dan kebijakan operasional.
5. Melakukan koordinasi dan membina wilayah yang tersebar luas dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum berdasarkan perbidangan sebagai berikut :
1. Bidang Dakwah Keagamaan
2. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
3. Bidang Banom Keagamaan
4. Bidang Banom Kepemudaan
5. Bidang Banom Profesi
6. Bidang Wakaf, ZIS dan Pengembangan Aset
7. Bidang Ekonomi
8. Bidang Pertanian dan Kelautan
9. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pesantren Kebudayaan
10. Bidang Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi
11. Bidang Kesehatan, Lingkungan dan Sosial
12. Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan
13. Bidang Hubungan Luar Negeri
14. Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketahanan Nasional
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15. Bidang Politik, Kerjasama kelembagaan masyarakat dan
hubungan dengan Lembaga-Lembaga Negara
16. Bidang-bidang lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.
BAB XII
WEWENANG DAN TUGAS SEKRETARIS JENDERAL
Pasal 12
(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah :
a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan Kesekretariatan
Jenderal Pengurus Besar Tanfidziyah.
b. Mengendalikan penyelanggaraan dan tata laksana organisasi.
c. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan dan
pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
d. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar.
e. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada WakilWakil Sekretaris Jenderal.
(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah :
a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
b. Merumuskan manajemen administras dan mengkoordinasikan Kesekretariatan.
c. Mengatur penyelanggaraan dan tata laksana organisasi.
d. Mengkoordinasi kegiatan Ketua Umum dan Wakil Ketua
Umum.
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi: ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.
f. Mengatur kerjasama dengan pihak ketiga.
g. Koordinasi lintas pengurus dan Lembaga/Lajnah/Badan
Otonom serta kewilayahan.
h. Koordinasi dan konsultasi masalah-masalah hukum.
i. Koordinasi dan program yang dijalankan Ketua-Ketua.
j. Koordinasi penyelenggaraan kehumasan dan protokoler.
k. Membagi tugas kepada Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
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BAB XIII
WEWENANG DAN TUGAS WAKIL-WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
Pasal 13
(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah :
a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
c. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.
d. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib Aam menandatangani keputusan-keputusan Pengurus Besar yang bukan domain dari Syuriyah apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.
(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah :
a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.
d. Melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal yang dilimpahkan.
BAB XIV
WEWENANG DAN TUGAS BENDAHARA UMUM
Pasal 14
(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah :
a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.
b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
c. Menentukan kebijakan dalam memobilisasi sumber daya finansial.
d. Melaksanakan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga, Lajnah dan Banom NU yang pelaksanaannya akan diatur
dengan Surat Keputusan PBNU.
e. Menentukan kebijakan administrasi, pengelolaan dan
pengembangan aset NU.

MUNAS
& KONBES NU
2012

148
f.

Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting
Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.
(2) Tugas Bendahara Umum adalah :
a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan KetuaKetua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.
c. Membuat dan mensosialisasikan penerapan Standar Operating Procedure (SOP) keuangan dan aset.
d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU), dan Anggaran Program
Pengembangan.
e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.
f. Melakukan audit konsolidasi terhadap keuangan Lembaga,
Lajnah dan Banom NU sebagaimana diatur dengan Surat
Keputusan PBNU.
g. Membuat laporan keuangan.
BAB XV
WEWENANG DAN TUGAS BENDAHARA
Pasal 15
(1) Kewenangan Bendahara adalah :
a. Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan.
b. Melaksanakan kewenangannya sesuai dengan pembagian
yang disepakati.
(2) Tugas Bendahara adalah :
a. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum.
b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan.
c. Melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pembagian yang disepakati.
d. Menjadi bendahara kepanitiaan yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

(1) Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan
Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Organisasi ini berlaku
secara mutadis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh
tingkat kepengurusan.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(4) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama
Nomor : 006/Konbes/09/2012
Tentang:
TATA CARA RAPAT ORGANISASI

﷽
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi
yang dibentuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan
menjalankan aturan dan tata cara yang
sudah digariskan oleh-Nya
b. Bahwa untuk merealisasikan misi tersebut
organisasi Nahdlatul Ulama senantiasa berjalan pada rel yang sudah ditentukan-Nya,
membangun tata cara berorganisasi yang
konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan warga Nahdlatul Ulama khususnya dan
bangsa Indonesia pada umumnya.
c. Bahwa tertib organisasi dalam setiap
pertemuan yang diadakan harus dilaksanakan di seluruh tingkatan guna menciptakan
keteraturan dalam mencapai tujuan mulia
Nahdlatul Ulama.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab X;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
Bab XXIII.

Memperhatikan : 1. Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H / 2012 M.
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Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG TATA CARA RAPAT ORGANISASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing
tingkat kepengurusan.
(2) Keputusan adalah hasil musyawarah yang diperoleh dari rapat.
(3) Quorum adalah batas jumlah peserta rapat sebagai syarat sah
dilaksanakannya rapat.
(4) Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidaknya rapat.
(5) Pimpinan rapat adalah seseorang yang bertanggung jawab
mengatur jalanya rapat.
(6) Sekretaris rapat adalah seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab mencatat semua pembicaraan dalam rapat.
(7) Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis maupun rekaman
suara.
BAB II
JENIS-JENIS RAPAT
Pasal 2
Jenis-jenis rapat terdiri dari :
(1) Rapat Pleno.
(2) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
(3) Rapat Harian Syuriah.
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(4) Rapat Harian Tanfidziyah.
(5) Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.
BAB III
QOURUM
Pasal 3

(1) Suatu rapat dianggap mencapai quorum apabila peserta rapat
mencapai 50% + 1 dari peserta yang seharusnya.
(2) Apabila rapat tidak mencapai quorum, maka rapat wajib ditunda
untuk menghadirkan peserta rapat yang belum hadir.
(3) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara
lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi quorum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemimpin rapat yang
bersangkutan.
(4) Untuk mencapai quorum tersebut, rapat dapat ditunda selama 2
x 15 menit.
(5) Setelah diusahakan untuk menghadirkan peserta dan sudah ditunda selama 2 x 15 menit rapat tidak mencapai quorum, maka
peserta yang sudah hadir dapat memutuskan untuk melanjutkan rapat.
BAB IV
RAPAT PLENO
Pasal 4
(1) Rapat Pleno adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh Mustasyar,
Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, A’wan,
Ketua Lajnah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
di Jakarta atau di tempat lain yang ditentukan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja yang sudah disepakati oleh muktamar.
(4) Pemberitahuan untuk Rapat Pleno sudah harus disampaikan 7
(tujuh) hari sebelum pelaksanaan, dengan menginformasikan
agenda rapat.
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Pasal 5

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais ‘Aam.
(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua
Umum.
Pasal 6
(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais ‘Aam.
(2) Apabila Rais ‘Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana
Pasal 5 Ayat (2).
(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan
dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah.
BAB V
RAPAT PENGURUS HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH
Pasal 7
(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah yang dihadiri
oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(2) Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Materi rapat Pengurus Harian Syuriyah Dan Tanfidziyah adalah
laporan pelaksanaan program dan kegiatan PBNU oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.
(4) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat
pengurus harian 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
Pasal 8
(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh
Rais ‘Am.
(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil
Rais ‘Am.
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Pasal 9

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais ‘Aam.
(2) Apabila Rais ‘Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana
Pasal 8 Ayat (2).
(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
mengikat seluruh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan
dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan atau Keputusan Rapat Pengurus Harian
Tanfidziyah.
BAB VI
RAPAT PENGURUS HARIAN SYURIYAH
Pasal 10
(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian
Syuriyah.
(2) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(3) Rapat Pengurus Harian Syuriyah ini membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta
isu-isu keagamaan terkini.
(4) Rapat Pengurus Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah (cq) Sekretaris Jenderal dapat mengundang Lembaga,
Lajnah dan Badan Otonom.
(5) Materi rapat harus sudah disampaikan kepada peserta rapat pengurus harian Syuriyah 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
Pasal 11
(1) Rapat Pengurus Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais ‘Aam.
(2) Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil
Rais ‘Aam.
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Pasal 12

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais ‘Am.
(2) Apabila Rais ‘Aam berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana
Pasal 10 ayat 2.
(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Syuriyah mengikat seluruh
Pengurus Harian Syuriyah.
BAB VII
RAPAT PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH
Pasal 13
(1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(2) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sekali.
(3) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah membahas kelembagaan organisasi, pelaksanaan dan perkembangan program kerja serta
isu-isu penting terkini.
(4) Rapat Pengurus harian Tanfidziyah dapat mengundang Pengurus Harian Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.
Pasal 14
(1) Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum.
(2) Ketua Umum dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada
Wakil Ketua Umum.
Pasal 15
(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah ditandatangani oleh Ketua Umum.
(2) Apabila Ketua Umum berhalangan maka dokumen hasil rapat
ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana
Pasal 14 Ayat (2).
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(3) Keputusan Rapat Pengurus Harian Tanfidziyah mengikat seluruh
Pengurus Harian Tanfidziyah.
BAB VIII
RAPAT-RAPAT LAIN
Pasal 16
(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan
oleh organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat
Lintas Lembaga/Lajnah dan Banom NU.
(2) Rapat ini tidak mengenal pembatasan waktu dan pembatasan
peserta.
(3) Keputusan-keputusan rapat ini mengikat dan dapat dikoreksi
pada Rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Rapat-rapat dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku dan mengikuti ketentuan ini.
Pasal 18
Semua peraturan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan
diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Dzulqa’dah 1433 H / 19 September 2012 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal

161

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA
Di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon Jawa Barat
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul Qa’dah 1433 / 15-17 September 2012
PENDAHULUAN
A. Para pendiri bangsa bercita-cita membangun negara ini secara utuh
melalui seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bernegara sebagaimana yang
tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi NKRI, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan
melaksanakan ketertiban dunia. Dinamika yang muncul pada proses penyelenggaraan pembangunan ini dapat dianggap wajar apabila masih di dalam bingkai tujuan itu. Akan tetapi, ada beberapa
persoalan yang akhir-akhir ini meresahkan banyak pihak.
Salah satunya adalah kebijakan politik ekonomi negeri ini yang sudah salah kiblat. Hal itu antara lain ditandai oleh orientasi pembangunan ekonomi yang lebih mementingkan pertumbuhan (demi
kepentingan pemilik modal) dan kurang memperhatikan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun globalisasi ekonomi
sudah menjadi keniscayaan, perekonomian nasional semestinya
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tidak serta merta diserahkan kepada mekanisme pasar secara total.
Pengalaman selama ini membuktikan bahwa kekuatan modal dan
korporasi tidak membawa manfaat secara nyata dan merata kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya memperjelas kebijakan
tentang ekonomi-koperasi dengan aturan yang lebih tegas dan
berpihak. Pemerintah juga harus diingatkan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi tidak hanya sebatas jargon, tetapi harus
menjadi semangat pengendalian perekonomian nasional.
Lewat rekomendasi ini, pemerintah juga harus diingatkan bahwa
semangat kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah harus secara
terus- menerus diperkuat kembali dengan cara apapun, baik melalui organisasi kemasyarakat formal maupun non-formal. Pemerintah mesti punya strategi pengaturan masyarakat yang tegas
dan kongkrit, merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ruang
gerak dan pemikiran untuk mengubah azas dan dasar negara tidak semakin meluas. Pemerintah juga harus menghidupkan kembali semangat gotong royong di level masyarakat sebagai gerakan
pembanding terhadap perilaku hedonis, konsumtif, dan individualis yang telah menjadi perilaku sebagian masyarakat Indonesia.
B. Sasaran dari rekomendasi ini adalah pihak internal NU dan eksternal, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.
C. Rekomendasi internal mencakup: organisasi, akidah dan akhlak
warga jam’iyah.
D. Rekomendasi eksternal mencakup: bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya.
1.

BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang sukses melaksanakan transformasi politik, dari sistem politik yang otoriter di jaman
Orde Baru (1965–1998) menuju sistem demokrasi yang meletakkan
kedaulatan di tangan rakyat. Kesuksesan transformasi politik negeri
kita ini banyak mendapat apresiasi dari negara-negara lain. Bahkan
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Indonesia sekarang menyandang predikat negara demokratis terbesar ketiga (setelah India dan Amerika Serikat).
Namun, bentuk apresiasi dan pujian dari pelbagai negara itu jangan
sampai membuat kita lupa diri, bahwa di balik kesuksesan demokratisasi politik di negeri ini, masih banyak terdapat kelemahan yang harus
segera dibenahi. Kelemahan itu, antara lain:
A. Bahwa amandemen UUD 1945 ke-1 sampai dengan ke-4 serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, ternyata telah
mengubah wajah dan karakter bangsa ini secara mendasar serta
menimbulkan implikasi negatif bagi penyelenggaraan kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Itu semua dirasakan
sebagai penyimpangan dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.
B. Masih kentalnya politik uang dari hampir setiap kegiatan demokrasi yang berlangsung; mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah sampai ke proses pemilihan wakil-wakil rakyat dan
pemilihan presiden mengusik hati nurani banyak pihak. Jika dibiarkan, maka jalannya demokrasi politik ini hanya berputar pada
tingkat prosedural (dari pemilu ke pemilu berikutnya) yang sah
secara periodik, namun tak pernah sampai pada tujuan dasar dari
demokrasi politik itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan para
pendiri bangsa ini.
C. Partai politik dengan berbagai kepentingannya masih menjadi
hambatan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang
memilihnya. Kondisi ini menyebabkan tugas dan fungsi sebagai
wakil rakyat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan
masih sangat jauh dari kondisi riil kepentingan rakyat.
D. Banyaknya politisi dan birokrat yang terlibat dalam kasus-kasus
korupsi merupakan indikasi kegagalan partai politik dan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Hal Ini
disebabkan proses rekrutmen dan pengkaderan yang berlangsung selama ini jauh dari nilai-nilai akhlaqul karimah.

164

MUNAS
& KONBES NU
2012

E. Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak
menunjukkan keseriusan. Ketidak seriusan ini hanya dapat diatasi
oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden.
Rekomendasi:
1. MPR RI agar melakukan peninjauan kembali secara sungguhsungguh hasil amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung
4 kali untuk menghasilkan amandemen berikutnya yang benarbenar sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Semua pihak, terutama tokoh-tokoh politik dan birokrat segera
beranjak dari proses demokrasi prosedural ke demokrasi substansial yang terbebas dari money politics (risywah siyasiyah) untuk
lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
3. Partai politik dan anggota-anggotanya yang ada di parlemen
dalam mengambil prakarsa-prakarsa kebijakan, hendaknya lebih
mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat daripada
kepentingan partai.
4. Dalam proses rekrutmen dan pengkaderan, hendaknya pemerintah dan partai politik mengedepankan nilai-nilai amanah dan
akhlaqul karimah.
5. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara
penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah, utamanya terkait dengan kinerja lembaga-lembaga di bawah kendali Presiden
yang terkait langsung, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
6. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan
budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek
pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
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2. BIDANG EKONOMI
Setelah 67 tahun merdeka, 14 tahun paska reformasi digulirkan, banyak hal telah dicapai oleh Indonesia dalam kehidupan sosial-ekonomi.
Angka kematian bayi menurun, jumlah sarjana meningkat, begitu pula
jumlah kelas menengah. Menurut catatan Bank Dunia, jika tahun 2003
kelas menengah Indonesia hanya berjumlah 37.7%, tahun 2010 meningkat signifikan menjadi 56.5% atau setara dengan 134 juta orang.
Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini juga bertahan di
kisaran angka 6% dengan cadangan devisa di Agustus 2012 sebesar
US$108,99 miliar, pencapaian yang cukup baik di tengah krisis ekonomi global. Namun di balik angka-angka yang tampak membanggakan dan menggembirakan itu, Indonesia mengalami masalah mendasar yang harus segera dipecahkan.
Seiring dengan cadangan devisa yang meningkat, jumlah utang kita
juga meningkat dari Rp 1.225 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp 1.944
triliun pada Mei 2012, meningkat Rp 700-an triliun dalam sepuluh tahun. Dengan kondisi itu, Indonesia punya kewajiban membayar cicilan pokok utang senilai Rp 58,16 triliun pada 2012, serta beban bunga
utang yang mencapai Rp 117,785 triliun—angka yang luar biasa besar.
Di sisi lain, pertumbuhan yang dicapai juga tidak diiringi dengan
pemerataan ekonomi yang memadai. Kemiskinan masih mendera puluhan juta warga khususnya yang tinggal di pedesaan—termasuk warga NU (nahdliyyin). Pertumbuhan yang dicapai oleh Indonesia dalam
kurun 7 tahun tidak banyak menyentuh warga pedesaan, karena lebih
banyak dihasilkan oleh sektor jasa kemasyarakatan, perdagangan dan
pertambangan. Sektor pertanian dan perikanan yang merupakan topangan ekonomi warga pedesaan selama bertahun-tahun tidak terurus dan mengalami keruntuhan.
Tidak banyak kebijakan negara yang mendukung sektor ekonomi
agrarian. Kredit yang disalurkan oleh perbankan kita lebih banyak
untuk sektor perkotaan yang industrial, bukannya untuk usaha kecil
menengah pedesaan. Undang-undang kita pun lebih banyak yang
berorientasi pada modal besar ketimbang pada kesejahteraan—demi
mengejar angka pertumbuhan. UU Migas, UU Minerba, UU Sumber-
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daya Air, perbankan, pertanahan, lebih memberi ruang bagi makin
kuatnya modal besar ketimbang bagi pelaku ekonomi kecil untuk
berkembang.
Harga dari UU yang berorientasi pada modal dan pertumbuhan itu selain menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan, juga menimbulkan
dampak eksploitasi sumber daya alam yang tak terperikan. Hutan habis
dibabat, tambang-tambang terus dikeruk, tanpa mendasarkan pada
kebutuhan dan kondisi lingkungan. Lebih dari itu, ekonomi Indonesia
menjadi liberal dan tidak berdaulat, karena dikuasai oleh para pemodal
besar yang tidak bertanggungjawab dan tidak berpihak pada rakyat.
Manifestasi dari kekuasaan kekuataan ekonomi liberal dapat dilihat,
misalnya, dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan dalam beberapa kurun waktu terakhir yang bercorak neo-liberal dan jauh melenceng dari semangat Pasal 33 UUD—mulai dari UU Migas, Minerba,
Sumber Daya Air dan seterusnya.
Sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional
ditopang oleh tiga sendi yaitu : 1) Koperasi; 2) Korporasi/Perusahaan
Negara/BUMN; 3. Korporasi/perusahaan swasta. Tetapi dalam praktiknya pemerintah lebih mengutamakan dan memperhatikan korporasi ketimbang koperasi.
Rekomendasi:
A. Segera dibentuk Undang-Undang Payung (induk) yang melingkupi semua undang-undang yang berhubungan dengan masalah
ekonomi agar sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
B. Revisi Undang-Undang Agraria terutama terkait redistribusi lahan
untuk rakyat, dan HGU perusahaan yang mencapai 90 tahun.
C. Revisi Undang-Undang Migas dan Minerba agar lebih berpihak
kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan kepada pihak asing sebagaimana yang selama ini terjadi.
D. Revisi peraturan-peraturan pemerintah untuk disesuaikan dengan
hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review beberapa Undang-Undang.
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E. Renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan
kesejahteraan warga.
F.

Pengubahan kebijakan finansial yang lebih berpihak pada ekonomi moneter menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada
ekonomi riil, sektor pertanian dan ekonomi kecil menengah, di
antaranya dengan melakukan kebijakan financial inclusion (pelayanan perbankan yang lebih memihak kepada warga negara yang
selama ini tidak terlayani).

G. Dibangkitkannya kembali ekonomi berbasis agrarian sehingga
berdampak pada kesejahteraan warga pedesaan.
H. Pengambilan kebijakan yang berimbang terhadap koperasi dan
korporasi dan tidak menjadikan koperasi sebagai entitas sosial semata.
I.

Pengambilan kebijakan yang memperkuat produk khas nasional
seperti batik, industri kreatif, kretek dan lain-lain agar dapat bersaing dengan produk-produk asing.

J.

Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al-Quran dan Hadits secara eksplisit
adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan pada perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amr). Penguasa di dalam membelanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak, berdasarkan
kaidah fikih “tasharruful imam ‘alal ra’iyyah manuutun bil mashlahah”, mesti mengacu pada tujuan kemaslahatan warga negara
(terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak
dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan:
Apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih
punya landasan hukum keagamaan yang kuat?
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Rekomendasi:
1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab
terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak,
serta memastikan tidak ada kebocoran.
2. Pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan warga negara, terutama fakir miskin dalam penggunaan uang pajak.
3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi
poin 1 dan 2.
3. BIDANG PENDIDIKAN
Sistem pendidikan nasional yang dibangun negeri ini perlu menegaskan komitmen terhadap cita-cita nasional berbangsa dan bernegara,
terutama cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan watak kemandiran pada diri anak-anak bangsa. Pendidikan yang
bermutu saat ini lebih terbuka bagi orang-orang yang mampu secara
finansial, sementara elemen masyarakat kita yang paling bawah mengalami banyak hambatan untuk menikmati pendidikan yang bermutu. Ini akibat pendidikan nasional diserahkan kepada mekanisme
pasar bebas, sementara dukungan dan alokasi anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD belum optimal.
Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) perlu mengajak segenap elemen bangsa ini untuk memikirkan kembali tujuan dan cita-cita sistem
pendidikan nasional kita, dan menyelaraskannya dengan cita-cita dan
tujuan berbangsa dan bernegara. Seharusnya sistem pendidikan kita
mengajak anak-anak didik bangsa ini untuk mandiri, bukan hanya
dalam soal ekonomi dan politik, tapi juga dalam kebudayaan dan kerja-kerja pengetahuan. Sistem pendidikan nasional perlu mengajarkan
bahwa bangsa ini juga punya pengetahuan sendiri (local knowledge)
dan kearifan lokal (local wisdom), bukan sekedar menjadi bangsa konsumtif terhadap segenap produk pengetahuan dan kebudayaan asing.
Harus ada kebanggaan tersendiri untuk tahu tentang dirinya sebagai bangsa, punya tradisinya sendiri, dan juga percaya diri bahwa
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mereka bisa melakukan kerja pengetahuan yang bebas dan mandiri. Pesantren mestinya menjadi salah satu acuan pendidikan karakter kebangsaan, di mana nilai-nilai hidup bersama diajarkan dengan
komitmen kebangsaan. Dan sudah saatnya kini pesantren diangkat
kembali sebagai acuan alternatif pendidikan karakter terhadap sistem
pendidikan nasional yang liberal itu. Yakni, dengan memaksimalkan
segenap kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki pesantren
untuk kepentingan penguatan pendidikan karakter dalam sistem
pendidikan nasional kita.
A. Kebijakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN
dan APBD harus diimplementasikan dan didistribusikan secara
adil dan tidak diskriminatif terutama oleh pemerintah pusat dan
daerah (propinsi dan kab./kota) untuk penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh kementerian-kementerian terkait. Dalam
hal ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah pesantren dan
madrasah diniyah.
B. Pemerintah pusat perlu melakukan tindakan hukum terhadap
pemerintah daerah yang tidak merealisasikan anggaran 20% pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar
1945. Data sementara akhir tahun 2011 pemkab dan pemkot hanya 60% yang sudah menganggarkan 20% sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
C. Nilai-nilai Kepesantrenan
Selama ini, salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai-nilai
pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam
menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan
pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter melalui keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santrisantrinya. Di pesantren, para santri juga dibiasakan dengan hidup
sederhana, mencukupkan diri dengan sedikit bekal untuk belajar,
jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi:
1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau
ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum
menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum
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2.

3.

4.
5.

6.

berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul)
bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa
diaplikasikan dengan maksimal;
Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan
kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu
minallah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam);
Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang Pendidikan, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia. Oleh karena itu
nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional;
Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik
dalam menyelenggarakan pendidikan, dan menjamin pendidik
bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter;
Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi
kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan,
seperti pelanggaran dan kecurangan.
PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal
keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.

D. Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional antara lain ditetapkan mengenai pentingnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Praktik di lapangan,
MBS ini belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu inti MBS
adalah komite sekolah sebagai penentu dan arah kebijakan sekolah/madrasah dibuat oleh sekolah/madrasah sendiri dengan pola
manajemen berbasis bottom up, bukan top down. Tetapi sekarang
MBS ini mulai kehilangan ruhnya dengan semakin kuatnya posisi
kepala daerah yang menentukan kepala dinas, lalu kepala dinas
menentukan kepala sekolah/madrasah.
Akibatnya komite sekolah/madrasah tidak berdaya dan tidak difungsikan secara optimal. Pilkada dan otonomi daerah mengaki-
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batkan MBS tidak berjalan dengan benar, bahkan konsep yang
ada menjadi hancur akibat kesewenang-wenangan bupati/walikota terpilih yang memiliki otoritas tunggal menentukan siapa
yang akan menjadi kepala dinas pendidikan, dan siapa saja yang
akan menjadi kepala sekolah/madrasah di daerah kekuasaannya.
Rekomendasi:
Hendaknya MBS dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
tujuan dasar semula, maka hendaknya memperkuat kemandirian
sekolah/madrasah dan memfungsikan komite sekolah/madrasah
sebagai penentu kebijakan. Khususnya dalam hal pengangkatan
dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan pemindahan
guru harus melibatkan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah (dengan tidak mengurangi semangat otonomi daerah, di
mana bupati/walikota menjadi penguasa tunggal).
E. Selama ini, hubungan antara perguruan-perguruan tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) dan guru besar yang ada di lingkungan PTNU
dengan organisasi Nahdlatul Ulama belum terjalin dan belum
menjadi bagian struktural di lingkungan Nahdlatul Ulama (PBNU,
PWNU, dan PCNU). Sementara ke depan, PTNU akan mengalami
perkembangan yang cukup signifikan, yang tidak bisa lagi dibiarkan berkembang sendiri tanpa ada hubungan struktural keorganisasian yang baik dengan struktur PBNU. Sampai saat ini, PBNU
periode 2010-2015 telah mengajukan 29 PTNU dan sebanyak 4
PTNU yang sudah mendapatkan ijin dari Ditjen Dikti dan 25 PTNU
yang sedang dalam proses perijinan di Dikti. Termasuk STAINU
Jakarta akan dikembangkan menjadi Universitas Nahdlatul Ulama
(UNU) Jakarta.
Rekomendasi:
Perlu melibatkan pimpinan PTNU dalam struktur organisasi NU
dan pimpinan PTNU serta guru besar menjadi peserta Munas,
Konbes, dan Muktamar. Untuk mengesahkan rekomendasi ini
perlu adanya perubahan di dalam AD/ART pada Muktamar yang
akan datang.
F.

Problem terbesar pendidikan di Indonesia saat ini adalah kesenjangan mutu. Baik kesenjangan antar wilayah, antar kota dan dae-
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rah, antar satu kabupaten/kota, dan antar kementerian (Kemenag,
Kemdikbud, dan kementerian lainnya). Hanya 6% output pendidikan nasional yang mampu bersaing secara global. Mereka adalah
para lulusan dari pendidikan-pendidikan yang sudah sangat maju
dan bertaraf internasional. Sementara ada 24% output nasional
yang sesuai dengan target 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Sementara sisanya yang 70% mutunya berada di bawah Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang secara konsep mutu SPM itu jauh
berada di bawah konsep mutu SNP.
Rekomendasi:
1. Untuk mengatasi kesenjangan mutu perlu kebijakan yang
bisa saling membuka dan memberi akses terhadap sumber
daya mutu antar daerah dan antar kementerian. Masih adanya
egoisme-sektoral (Kemdikbud memiliki banyak sumber daya,
namun belum terkoneksi dengan kementerian/lembaga yang
lain) ini harus segera dihentikan agar mutu pendidikan nasional bisa tumbuh bersama-sama antar kementerian dan antar
daerah. Misalnya, penggunaan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) yang selama ini berada di bawah Kemdikbud mesti membuka diri terhadap guru-guru di bawah kementerian lain. Contoh lain adalah pembinaan mata pelajaran
oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang selama ini cukup efektif
untuk guru-guru di bawah Kemdikbud saja, dan hendaknya
dibuka untuk guru-guru di bawah kementerian lain. Begitu
juga di tingkat perguruan tinggi negeri hendaknya membuka
akses kepada pembinaan dosen perguruan tinggi di bawah
kementerian lain serta perguruan tinggi swasta.
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
berkualitas. Hal itu sudah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena
itu, PBNU mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan
secepat mungkin amanat konstitusi tersebut.
3. Kepada Kementerian Agama RI terkait dengan madrasah dan
pondok pesantren, hendaknya: a) menghidupkan kembali
Madrasah Aliyah Program Khusus; b) memberikan bantuan
pendidikan yang bersifat affirmative kepada Madrasah Aliyah
berbasis Tahfidzul Qur’an; c) membuat nomenklatur khusus
untuk guru madrasah terkait kesejahteraan mereka; d) meny-
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elenggarakan program Akselerasi untuk guru-guru Madrasah
Diniyah agar bisa memiliki ijazah S1 atau yang setara; dan e)
mengkaji ulang dan menerbitkan kembali PMA No. 3 tahun
2012 tentang Diniyah dan Pondok Pesantren.
4. SOSIAL DAN BUDAYA
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah disepakati secara bersama oleh seluruh
komponen bangsa memiliki dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan landasan konstitusional. Seluruh sila dalam
Pancasila berangkat dari nilai spirit agama-agama. Oleh karena itu,
NKRI memiliki ciri sebagai negara kebangsaan yang religius. Bagi
umat Islam, spirit yang menjadi landasan inspirasi Pancasila adalah
akidah tauhid. Oleh karena itu, dasar dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sepenuhnya berdasar pada
semangat keagamaan. Rancangan kehidupan beragama hendaklah
dibangun di atas kesadaran bersama sebagai bangsa yang majemuk
dalam bidang agama, suku, budaya dan sebagainya agar sejalan dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia.
Atas dasar itu, maka umat Islam hendaklah memiliki keyakinan bahwa
NKRI adalah sarana untuk mewujudkan fungsi manusia diciptakan
Allah sebagai hamba Allah (Q.S. Al Dzariyat: 56). Tidak ada yang bertentangan antara tuntutan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara
dengan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup bangsa.
Kesadaran masyarakat terhadap kemajemukan seluruh bangsa Indonesia tidaklah tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, akan
tetapi memerlukan proses sosialisasi dan internalisasi. NKRI dapat
berdiri adalah atas peran serta semua warga masyarakat yang berbeda agama, ras dan budaya. Namun semuanya memiliki kesepakatan
yang sama untuk mendirikan sebuah negara dalam bentuk perjanjian bersama (darul mu’ahadah), sebagaimana yang dinyatakan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Akan tetapi keberhasilan
tujuan pembangunan tidaklah datang dengan tiba-tiba, melainkan
memerlukan keterlibatan semua pihak.
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Rekomendasi kepada:
A. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
1. Perkembangan masa depan aliran paham keagamaan mendorong terjadinya kemajemukan mazhab yang berkembang di
kalangan warga, baik di bidang akidah, fikih maupun tasawuf.
Kebebasan bermazhab pada dasarnya adalah hasil kreasi umat
Islam dalam mendialogkan Islam dengan perubahan sosial sehingga melahirkan berbagai aliran. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap berbagai hal antara lain sikap NU
terhadap aliran Mu’tazilah, Syiah, Khawarij, Wahabi/Salafi, serta
batas pengertian thariqah mu’tabarah dan ghairu mu’tabarah.
Oleh karena itu, perlu disusun panduan teknis, tertulis dan
rinci tentang sikap NU terhadap berbagai aliran mazhab pemikiran yang berkembang pada masa lalu guna disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan modern. Sikap Ahlussunah
Waljama’ah yang memilih jalan tengah antara aliran Jabariyah
dengan Qadariyah guna menuju kepada kemajuan Islam.
2. PBNU perlu merumuskan secara teknis sikap dan pandangan
NU terhadap paham Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), dan berbagai aliran sempalan lainnya sebagai sumbangan NU kepada pemerintah
dalam merumuskan arah kebijakan yang jelas dalam melakukan penanganan berbagai aliran sempalan.
3. PBNU perlu merumuskan pedoman terhadap warga NU tentang bagaimana menyikapi berbagai persoalan tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup pola relasi hubungan
antar umat beragama dan relasi intern sesama muslim.
4. PBNU perlu merumuskan konsep format ideal kehidupan beragama di Indonesia sehingga agama tidak lagi dipandang
oleh sebagian masyarakat sebagai beban pembangunan,
akan tetapi agama menjadi landasan etos kerja dan acuan
bagi kemajuan Indonesia sebagai pusat peradaban.
5. Menegaskan perlunya pembentukan lajnah tsaqafiyah yang
bertugas melakukan analisis sosial, politik, dan budaya untuk
membekali NU dalam bersikap sehubungan dengan perubahan sosial budaya, terutama dalam kaitanya dengan globalisasi
dan makin kuatnya dominasi materialisme dan pragmatisme.
6. Merekomendasikan kepada PBNU untuk mensosialisasikan
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doktrin Ahlussunah Waljama’ah secara komprehensif dan sistematis melalui kepengurusan di tingkat nasional, wilayah, cabang, MWC, dan ranting. Misalnya, mengembangkan Aswaja
Centre seperti yang dikembangkan oleh PWNU Jawa Timur.
7. Merekomendasikan kepada PBNU untuk mendorong pondok
pesantren dan masjid yang secara amalan keagamaannya sesuai dengan ajaran Nahdlatul Ulama hendaknya mencantumkan label/lambang “Nahdlatul Ulama”. PBNU hendaknya mendorong pemerintah untuk bertindak tegas kepada pesantren
dan institusi pendidikan lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan NKRI.
B. Sesama Ormas Islam
1. Ormas Islam hendaklah berupaya meningkatkan kewibawaan
Islam dalam mendialogkan Islam dengan perkembangan modern sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa sesama ormas Islam bisa memberikan pengayoman terhadap seluruh
kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia. Umat Islam
hendaklah memiliki prinsip keyakinan dan pendirian yang teguh dalam berhadapan dengan perkembangan kehidupan global, mampu memilih dan memilah hal-hal yang positif untuk kemajuan Islam dan hal-hal negatif yang merusak ajaran Islam.
2. Ormas Islam hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk
melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang dapat
memperlemah semangat persaudaraan antar umat Islam.
3. Ormas Islam hendaklah memberikan sumbangan pemikiran
kepada pemerintah terhadap upaya menyelamatkan kehidupan bangsa terutama kelompok generasi muda dari ideologi
dan gerakan trans-nasional, seperti radikalisme, materialisme,
liberalisme, dan lain sebagainya.
4. Ormas Islam hendaklah lebih berperan aktif untuk mendorong tumbuhnya semangat kerukunan yang dinamis dan aktif
di kalangan umat Islam Indonesia sebagai bagian dari langkah
meningkatkan upaya integrasi nilai-nilai Islam yang universal
ke dalam hukum positif di Indonesia.
C. Pemerintah
1. Selama Indonesia memperoleh kemerdekaan tahun 1945 telah
disepakati bahwa nilai ketuhanan adalah dasar utama dalam

MUNAS
& KONBES NU
2012

176

2.

3.

4.

5.

6.

pembangunan bangsa, akan tetapi sampai sekarang belum
pernah dirumuskan letak posisi agama sebagai landasan etik,
moral dan spiritual pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu dirumuskan konsep cetak biru (blueprint) format ideal kehidupan beragama yang sejalan dengan cita-cita proklamasi.
Pemerintah perlu merumuskan batasan pengertian tentang
kerukunan hidup umat beragama yang di satu sisi bersikap
fanatik terhadap ajaran agamanya sebagai wujud dari tuntutan kebangsaan yang relijius, sementara pada sisi yang lain
harus bersikap toleran terhadap sejumlah perbedaan baik terhadap agama maupun keyakinan yang lain.
Pemerintah perlu merumuskan tentang kebijakan peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan umat beragama
serta perlindungan agama dari berbagai tindakan yang dapat
mengaburkan ajaran-ajaran agama. Konsep pelayanan terhadap umat didasarkan pada prinsip kebutuhan akan menghindarkan adanya kesan diskriminatif untuk menghindari terjadinya distorsi pemahaman terhadap adanya fakta mayoritas
dan minoritas dalam struktur kehidupan umat beragama di
Indonesia (agar jangan sampai terjadi tirani minoritas dan diktator mayoritas).
Pemerintah perlu membuat rumusan tentang bentuk perlindungan terhadap kehidupan umat beragama agar kemajemukan bangsa tidak membawa akibat terjadinya tindakan
anarkhi dalam beragama dan berkeyakinan.
Pemerintah perlu melakukan insiatif untuk menyusun RUU
Perlindungan Kehidupan Beragama, termasuk di dalamnya
mengatur ihwal larangan penodaan agama, sebagai langkah
penjelasan secara komprehensif tentang makna keberagamaan di Indonesia, karena sampai sekarang belum pernah
dilakukan upaya untuk memberikan penjelasan secara rinci
makna UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) tanpa
melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama.
Merekomendasikan kepada PBNU dan pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak umat muslim di NTT yang sampai saat
ini belum berhasil mendirikan tempat ibadah karena terhalang oleh keberatan warga non-muslim, walau ijin mendirikan
bangunan (IMB) serta legalitas lainnya dari walikota setempat
(Kupang) sudah diperoleh.
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5. BIDANG INTERNASIONAL
A. Film Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini, dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang melecehkan dan menodai
simbol-simbol agama Islam. Misalnya, film Innocence of Muslims,
kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain. Sebagai reaksi terhadap hal
itu banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak.
Rekomendasi:
1. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI agar
membuat konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan/atau menodai
simbol-simbol yang dihormati agama.
2. Umat Islam agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan
tindakan yang tidak terkendali dan destruktif atas segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocence
of Muslims.
B. Etnis Rohingya
PBNU prihatin atas nasib dan kondisi kaum muslim etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami diskriminasi secara sistematis,
terstruktur, massif dan berkepanjangan dari penguasa dan militer
Myanmar serta dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu di
Myanmar. Perlakuan tersebut sangat bertentangan dengan nilainilai universal, antara lain hak asasi manusia, perikemanusiaan,
perikeadilan, dan demokrasi.
Rekomendasi:
1. PBNU lewat pemerintah Indonesia mendorong pemerintah
Myanmar untuk segera menghentikan segala diskriminasi
sekaligus mengembalikan harkat dan martabat etnis Rohingya sebagai manusia dan warga negara penuh Myanmar.
2. PBNU mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan
Negara-negara Islam serta tokoh-tokoh pemerintah dari
negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam un-
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tuk memberikan bantuan nyata untuk mengatasi penderitaan
kaum etnis Rohingya.
3. PBNU mendesak pemerintah Myanmar agar segera merevisi
Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mengakui hak etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar dengan segenap hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya.
C. Nuklir Iran
Perkembangan isu senjata nuklir Iran yang dikaitkan dengan
tekanan, ancaman, dan sanksi negara-negara Barat dan sekutunya sejatinya menjadi lambang upaya memperkuat dominasi
Barat dan Israel di Kawasan Timur Tengah. Hal itu sekaligus menjadi bukti standar ganda Barat yang tidak adil dan diskriminatif
di Timur Tengah, di mana Iran dilarang mempunyai senjata nuklir (tuduhan yang belum terbukti dan selalu dibantah pihak Iran)
sementara Barat mendiamkan bahkan mendukung keberadaan
senjata-senjata nuklir milik Israel.
Rekomendasi:
PBB, OKI, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok agar memainkan peran
lebih besar sebagai mediator dan fasilitator yang adil guna meredakan
ketegangan antara Iran dengan Barat dan Israel serta menciptakan
kawasan Timur Tengah yang damai, melalui dialog konstruktif dan
obyektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.
D. Konflik Suriah
Perkembangan Konflik di Suriah secara nyata menunjukkan telah
dijalankannya strategi serta intervensi Barat, Israel, dan beberapa
negara Arab pro-Barat terhadap masalah dalam negeri Suriah.
Praktik pelanggaran hukum Internasional dan fatsun hubungan
Internasional di antara negara-negara yang berdaulat di negara
Suriah tersebut sejatinya dilakukan untuk memecah belah bangsa
Suriah, khususnya umat Islam Suriah. Seperti yang terjadi di Libya,
diperkirakan skenario berikutnya akan diupayakan terbentuknya
pemerintahan baru Suriah yang pro Barat. Di lain pihak, pemerintah Suriah melakukan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap
rakyatnya sendiri yang tidak bisa dibenarkan.
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Rekomendasi:
1. PBNU agar mendesak Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam
(OKI), PBB, dan Gerakan Non Blok segera mengambil langkah
nyata sebagai mediator dan fasilitator untuk mencari penyelesaian melalui resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial di Suriah
secara adil, tidak merugikan rakyat dan pemerintah Suriah.
2. Penyelesaian masalah Suriah agar mengacu pada prinsip
menghormati kedaulatan negara Suriah, larangan intervensi
pihak asing dengan alasan apapun, gencatan senjata dan
terwujudnya ketertiban umum, terselenggaranya dialog dan
perjanjian perdamaian antar kelompok yang bertikai.
6. INTERNAL ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
A. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan yang
ikut secara langsung mendirikan republik ini, telah banyak memberi kontribusi terhadap perjalanan bangsa dan negara ini. Lewat
tokoh-tokohnya, NU telah banyak memberi solusi berupa pemikiran dan praktik-praktik kenegaraan yang mencerahkan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut hubungan antar agama dan negara. Di antara para tokoh itu
adalah KH. Wahab Chasbullah dan KH. Abdurrahman Wahid.
Dengan berbagai pemikiran dan praktik-praktik kenegaraan yang
diperagakan oleh kedua tokoh tersebut, sudah selayaknya apabila
negara memberikan apresiasi dan penghargaan yang layak bagi
kedua tokoh tersebut.
Rekomendasi:
Merekomendasikan kepada PBNU untuk memperjuangkan lebih
lanjut terhadap usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada
salah satu pendiri Nahdlatul Ulama KH. Wahab Chasbullah, serta
mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid.
B. NU perlu menegaskan kembali bahwa akidah Ahlussunnah wal
jama’ah adalah nilai dasar, sedangkan sebagai organisasi, NU
adalah alat pembawa misi dari akidah tersebut. Warga Nahdliyyin harus menjadi manusia yang sadar akan posisi akidahnya di
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tengah akidah dan kepercayaan yang lain. Jajaran organisasi NU
mulai dari pusat sampai ranting perlu memperkuat penyebaran
akidah Ahlussunnah wal jama’ah berupa penataran secara meluas dan berjenjang, mulai dari internal pengurus, pesantren, madrasah, sekolah, lembaga NU, Banom, dan masyarakat umum.
Ada kebutuhan di jajaran organisasi NU dari pusat sampai daerah
untuk mengembangkan pola pengkaderan dengan sistem stelsel
aktif berdasarkan jenjang penataran yang telah diikuti. Pengkaderan berdasarkan stelsel aktif belum menjadi dasar pertimbangan
-selain intensitas keaktifan dalam organisasi, dalam penempatan
posisi setiap kepengurusan NU, mulai dari pusat sampai daerah.
Rekomendasi:
1. PBNU menimbang ulang posisi NU agar tidak semata-mata
menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang longgar dan
terbuka, tetapi sekaligus menjadi organisasi kader yang memiliki kader inti.
2. Pimpinan NU di semua tingkatan, kiai-kiai dan da’i-da’i NU
agar mengefektifkan kembali ruh dakwah NU.
C. NU telah mengalami perubahan kiprahnya dari organisasi sosial
keagamaan tahun 1926 menjadi partai politik pada tahun 1952,
kemudian pada tahun 1984 pada Muktamar ke 27, NU kembali
ke khittah NU 26 (jam’iyah diniyah ijtima’iyah). Perubahan-perubahan itu membawa perubahan pada AD-ART yang dihasilkan
oleh Muktamar. Perubahan AD/ART memang seringkali tak dapat
dihindari. Akan tetapi, perlu difikrkan dengan mendalam apakah
perlu diputuskan bagian-bagian AD/ART yang telah lalu yang bisa
dipertahankan, dan yang tak bisa dipertahankan.
Rekomendasi:
1. Agar Muktamar yang akan datang menempatkan kembali Khittah 1926 sebagai kuputusan yang tidak bisa diubah-ubah.
2. AD/ART yang sudah dihasilkan pada Muktamar ke-27 tahun
1984 ditetapkan sebagai AD/ART dasar yang dipakai untuk
menata kembali AD/ART yang dihasilkan sesudahnya.
3. Perubahan AD/ART yang dilakukan terhadap AD/ART yang
tersebut pada poin 2, hanya bersifat amandemen.
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D. Jajaran pengurus NU dari pusat dan daerah perlu mengembangkan manajemen organisasi dan kinerja yang efektif. Organisasi
yang efektif bila kinerja manajerialnya berorientasi kepada realisasi program dan pencapaian tujuan. Organisasi NU akan menjadi mati suri bila tanpa ada program yang terrealisir dan tujuan
organisasi yang tercapai. Untuk itu, NU perlu memperkuat orientasi pelaksanaan program dan pencapaian tujuan dalam setiap
menentukan kepengurusan tanfidziyah.
Rekomendasi:
1. Pengurus NU di semua tingkatan memiliki renstra organisasi
secara berjenjang.
2. Pemilihan Pengurus NU hendaknya bukan semata berdasarkan pemilihan (election), tetapi sekaligus seleksi kemampuan (selection).
3. Menghadapi Muktamar yang akan datang, perlu dipertimbangkan dengan serius perlunya menggunakan kembali
metode pemilihan dengan menggunakan ahlul halli wal ‘aqdi.
E. Banyak warga NU yang duduk menjadi anggota legislatif, menduduki jabatan politik dan jabatan pemerintahan. Sampai saat ini,
hubungan dengan NU belum dikelola dengan baik. Padahal mereka dapat menjadi saluran aspirasi dan kepentingan warga NU.
Rekomendasi:
NU agar segera merangkul warga yang menduduki jabatan tersebut. Untuk maksud tersebut diperlukan lembaga khusus dalam
NU dari tingkat pusat sampai daerah.
Kempek, Cirebon, 17 September 2012
TIM PERUMUS

Drs. H. Masduki Baidlawi
Ketua

M. Syafi’ Alielha
Sekretaris
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HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM

HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NAHDLATUL ULAMA
Di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon Jawa Barat
Tanggal, 29 Syawwal - 1 Dzul Qo’dah 1433 / 15-17 September 2012

I.

GAMBARAN PROGRAM DASAR NAHDLATUL ULAMA HASIL
MUKTAMAR KE 32 TAHUN 2010 DI MAKASSAR

A. PENDAHULUAN
Muktamar NU ke-32 di Makassar telah menetapkan Program
Dasar NU yang harus dijalankan oleh PBNU periode 2010-2015, termasuk oleh lembaga/banom/lajnah, dan menjadi dasar program dan
kebijakan bagi Pengurus NU di bawahnya, mulai dari wilayah sampai ranting. Bagi organisasi gerakan seperti NU, program-program
semacam ini sangat dibutuhkan, karena melalui program seperti
ini berbagai kegiatan organisasi bisa dirumuskan dan dilaksanakan.
Meskipun demikian, program-program di masing-masing tingkatan
organisasi NU acapkali terpisah-pisah atau berjalan sendiri sendiri.
Program Dasar sebagaimana ditetapkan di dalam Muktamar belum
sepenuhnya menjadi rujukan bagi semua tingkatan organisasi NU.
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Program Dasar yang ditetapkan oleh Muktamar Makassar itu
mencakup 16 program dasar. Program-program ini dirancang tidak
hanya untuk memenuhi aktivitas dari lembaga/banom/lajnah yang
dimiliki oleh NU. Lebih dari itu merupakan cerminan dari perhatian
NU, dan upaya untuk mencapai cita-cita jam’iyyah. Meskipun demikian, setelah setengah perjalanan Kepengurusan PBNU 2010-2015,
dibutuhkan langkah yang lebih sistematis, strategis dan terarah,
agar program-program tersebut bisa lebih mudah dilaksanakan. Hal
ini dilakukan, antara lain, agar program-program yang ada itu tidak
tumpang tindih satu sama lain, dan lebih jelas lembaga/banom/lajnah mana yang mengerjakannya. Sistematisasi itu dilakukan melalui
pendekatan kluster, yaitu mengelompokkan program-program itu ke
dalam kelompok tertentu.
Pengelompokkan itu sendiri bersumberkan pada upaya untuk mencapai tujuan didirikannya NU, di bidang sosial keagamaan.
Di awal-awal pendirian, para ulama memiliki tiga semangat di dalam
mendirikan NU, yaitu untuk mempertahankan dan mengembangkan
paham Aswaja, mendorong kemandirian ekonomi atau kesejahteraan warga, dan semangat kebangsaan. Pengelompokkan program ke
depan, termasuk yang akan dilaksanakan dalam dua setengah tahun
ke depan mencakup upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan paham Aswaja, pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Warga, dan penataan serta penguatan kelembagaan.
Berbagai program yang dibuat dan dilaksakan oleh NU pada
dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian jam’iyyah
dan jama’ah NU di dalam kehidupan sosial, hukum ekonomi dan
politik, yang didasari oleh nilai-nilai Aswaja. Upaya mewujudkan kemandirian ini juga ditempatkan di dalam konteks bahwa NU merupakan bagian dari negara Indonesia. Karena itu, kemandirian itu juga
tidak lepas dari upaya serius dan terus menerus agar NU aktif mendorong dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di
pusat sampai di daerah-daerah atau tingkatan pemerintahan yang
paling rendah, agar kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut lebih
berorientasi kepada kepentingan warga.
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B. VISI, MISI dan TUJUAN
1. VISI
Terwujudnya NU sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wal jama’ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat
yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri.
2. MISI
a. Melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal jama’ah
dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin;
b. Memberdayakan lembaga penndidikan dan pesantren untuk
meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah;
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi
umat;
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum yang berkeadilan;
3. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi yang jujur dan
adil;
f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
3. TUJUAN
a. Kokohnya paham Aswaja sebagai dasar pembentukan masyarakat mutamaddin;
b. Menguatnya fungsi dan peran kelembagaan organisasi-organisasi di lingkungan NU;
c. Terbentuknya masyarakat NU yang memiliki kemandirian
ekonomi, sosial dan politik.
C. PENGELOMPOKAN PROGRAM DASAR NU
1.

Bidang KE NU AN :
1.1. Penguatan Paham ke NU an
Hasil yang diharapkan:
a. Aswaja menjadi cara pandang dan pola pikir Nahdliyin.
b. Aswaja menjadi pola hidup Nahdliyin.
c. Aswaja menjadi panduan gerakan perjuangan NU.
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1.2. Pengembangan Dakwah dan Pengembangan Pemikiran Keagamaan
Hasil yang diharapkan:
a. Para kader dan warga NU memiliki pemahaman keagamaan Aswaja.
b. Para kader dan warga NU bisa mempertahankan ajaran
Aswaja.
c. Para kader dan warga NU menyebarluaskan ajaran Aswaja.
2. Bidang Sumber Daya Manusia:
2.1. Pemberdayaan Politik Warga
Hasil yang diharapkan:
a. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
b. Warga NU memiliki kemandirian sikap politik.
c. Warga NU mampu mengkritisi kebijakan publiK, baik di
pusat maupun daerah.
d. Partisipasi warga NU di dalam menyelesaikan konflikkonflik antar kelompok di masyarakat.
e. Terbangunnya komunikasi politik dengan semua kekuatan-kekuatan politik yang sejalan dengan NU.
3. Penataaan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Hasil yang diharapkan:
a. Tumbuhnya kesadaran akan kewajiban dalam memenuhi pendidikan bagi keluarga;
b. Makin besarnya partisipasi NU dalam penyelenggaraan pendidikan.
c. NU memperjuangkan pemenuhan hak-hak warganya dalam
bidang pendidikan.
4. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan
Hasil yang diharapkan :
a. Warga NU sadar terhadap kesehatan sebagai sikap hidup sehari-hari (kultural)
b. Warga NU sadar bahwa persoalan kesehatan merupakan hak
dasar yang harus dipenuhi oleh Negara.
c. NU berperan dalam menumbuhkan kemandirian warga dalam
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bidang kesehatan, membela dan memperjuangkan kepentingan kesehatan warga sebagai bagian dari kebijakan Negara.
1.

5. Kaderisasi
Hasil yang diharapkan:
a. Tersusun kurikulum dan modul pendidikan kader untuk :
i. Kader Khusus penggerak NU.
ii. Kader Penggerak MWC dan Ranting.
iii. Kader Ulama Muda (Program pengembangan Wacana
Keagmaan/PPWK).
iv. Kader struktural Organisasi (Pengurus Syuriah dan Tanfidziyah NU).
b. Terselenggara kegiatan orientasi dan terbangunnya komitmen bagi calon Pengurus di semua tingkatan;
c. Terselenggaranya pendidikan Kader di lingkungan lembaga
pendidikan NU
d. Lahirnya kader-kader Professional yang memiliki komitmen
terhadap NU.

6. Bidang Kesejahteraan dan Keadilan:
6.1. Pengembangan Ekonomi Umat
Hasil yang diharapkan:
a. Tumbuhnya kesadaran warga NU atas potensi diri dan
lingkungannya sebagai dasar untuk mengembangkan kemandirian di bidang ekonomi, membangun kedaulatan
pangan;
b. NU mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam bidang
ekonomi dan keuangan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kebijakan pertanian yang berpihak
pada kedaulatan pangan;
c. Terbangunnya kelembagaan dan jaringan keuangan dan
pemasaran mandiri.
6.2. Perlindungan tenaga kerja dan buruh
Hasil yang diharapkan :
a. Tumbuhnya kesadaran dan kemampuan para buruh untuk
melindungi diri dan meningkatkan profesionalismenya.
b. Tumbuhnya kemampuan para buruh untuk mengorganisir
diri dan konsolidasi serta mampu membangun jaringan
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untuk memperjuangkan hak-haknya.
c. NU dapat menjadi intermediasi antara buruh dan para pihak dalam masalah perburuhan.
d. NU mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap buruh di
dalam dan di luar negeri.
6.3. Pemberdayaan Hukum dan Penegakan Keadilan
Hasil yang diharapkan:
a. Warga NU memiliki pemahaman dan kesadaran hukum.
b. Tumbuhnya kajian terhadap produk hukum , berikut rekomendasi dan melakukan Judicial Review di Mahkamah
Konstitusi.
c. NU memiliki kemampuan memberikan pembelaan terhadap warganya, Lembaga/Badan Otonom NU dan masyarakat yang menghadapi masalah hukum.
6.4. Peningkatan Kualitas Lingkungan, Adaptasi Perubahan Iklim
dan Penanggulangan Bencana
Hasil yang diharapkan:
a. Meningkatnya kesadaran warga NU terhadap masalahmasalah krisis di dalam lingkungan hidup, perubahan
iklim dan kebencanaan;
b. Terkonsolidasinya gerakan warga NU di dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan hidup, perubahan
iklim dan bencara alam;
c. Adanya keterlibatan NU dalam mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.
6.5. Pengembangan Kebudayaan NU
Hasil yang diharapkan:
a. Meningkatnya kesadaran warga NU tentang pentingnya
karakteristik kenusantaraan budaya Indonesia;
b. Menguatnya gerakan mempertahankan dan mengembangkan budaya keagamaan Aswaja sebagai dasar meningkatnya peradaban nusantara;
c. Adanya keterlibatan warga NU di dalam perumusan dan
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pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan.
7. Bidang Kelembagaan :
7.1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan
Hasil yang diharapkan:
a. Tertatanya kelembagaan dilingkungan NU agar effektif
dalam melayani warga NU dan masyarakat.
b. Terciptanya aturan organisasi yang memiliki keputusan
mengikat.
c. Teridentifikasi asset dan potensi warga NU.
d. Terbentuknya ranting dan anak ranting di lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan NU.
7.2. Penguatan jaringan kerja Nasional dan Internasional
Hasil yang diharapkan :
a. NU semakin diterima sebagai mitra strategis oleh organisasi di luar NU, baik di dalam maupun di luar negeri.
b. Adanya keberlangsungan dan peningkatan kerjasama
dengan organisasi di luar NU, dalam bentuk tukar menukar informasi, pemikiran di berbagai bidang khususnya
keagamaan dan penyelesaian masalah-masalah bersama.
8. Mobilisasi Dana dan Pengelolaannya
Hasil yang diharapkan:
a. Berkembangnya sumber dana mandiri dari warga dan simpatisan NU, untuk mendukung kegiatan NU.
b. Memperoleh dukungan dana dari lembaga pemerintah maupun lembaga donor untuk program NU.
c. Terbangunnya sistim keuangan NU yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel);
d. Laporan Keuangan semua tingkatan organisasi NU teraudit.
9. Pengembangan Media dan teknologi Informasi
Hasil yang diharapkan:
a. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi;
b. NU memfasilitasi terselenggaranya pendidikan dan infrastruktur Teknologi Informasi;
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c. NU terlibat menentukan kebijakan pemerintah di bidang
Teknologi Informasi.
II. PENJABARAN 16 PROGRAM DASAR HASIL MUKTAMAR 32
MENURUT KATEGORI BIDANG PROGRAM

NO

1.

2.

NAMA
PROGRAM

KE NU AN

SUMBER
DAYA
MANUSIA

KEGIATAN
1.1 Mengirim da’i ke
daerah Transmigrasi,
daerah terpencil dan
daerah perbatasan,
terpadu dengan
program kementrian
terkait.
1.2 Merumuskan
panduan doktrin
Aswaja
2.1. Mendirikan UNU di
setiap wilayah
2.2. Mendirikan SMK dan
POLITEKNIK sesuai
kebutuhan daerah.
2.3. Memberikan beasiswa
untuk santri, siswa
didik, dan mahasiswa
yang
berprestasi.secara
terbuka.
2.4. Pelatihan ketrampilan
Tenaga Kerja
2.5. Pemberdayaan
masyarakat
transmigrasi , daerah
terpencil, dan
perbatasan.
2.6. Program Kaderisasi
sesuai dengan jenis
kader yang telah di
tetapkan dalam
kebijakan NU.
2.7. Program penghafalan
Al Quran disetiap
satuan pendidikan
Ma’arif dan program
tashih bacaan Al

PENANGGUNG
JAWAB

PBNU, PWNU,
PCNU

PBNU
PBNU, PWNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU

PBNU, PWNU
PBNU

PBNU, PWNU,
PCNU

PBNU, PWNU,
PCNU

WAKTU
MULAI

Jan 2013
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3.

4.

KESEJAHTE
RAAN &
KEADILAN

KELEMBA
GAAN

perbatasan.
2.6. Program Kaderisasi
sesuai dengan jenis
kader yang telah di
tetapkan dalam
kebijakan NU.
2.7. Program penghafalan
Al Quran disetiap
satuan pendidikan
Ma’arif dan program
tashih bacaan Al
Quran bagi imam
masjid.
3.1. Penguatan lembaga
induk koperasi NU
hingga ketingkat
cabang (PUSKOP).
3.2. Pemberdayaan anak
jalanan (AnJal),
Disable.
3.3. Mengembangkan
Lembaga Keuangan
Mikro.
3.4. Penyadaran hak dan
kewajiban warga NU
tentang kadarkum
3.5. Mengembangkan
wakaf produktif
3.7. Sertifikasi halal.
4.1. Membuat database
(warga NU, Aset NU
dan profesi warga
NU)
4.2. Penambahan Aset (
Tanah dll) NU di
daerah.
4.3. Labelisasi PONPES,
Masjid, Mushola dan
Sekolah sekolah NU.
4.4. Membangun sistem
standar Mutu
Pendidikan Dasar
Menengah dan
Tinggi NU.
4.5. Mengembangkan
jaringan dengan
pihak luar dan dalam
negeri dalam rangka
penguatan organisasi
dan program.
4.6. Standarisasi tata
kelola organisasi dan
kelembagaan.

PBNU, PWNU,
PCNU
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PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU

PBNU, PWNU,
PCNU
PBNU, PWNU,
PCNU

PBNU, PWNU,
PCNU

PBNU, PWNU,
PCNU
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4.5. Mengembangkan
jaringan dengan
pihak luar dan dalam
negeri dalam rangka
penguatan organisasi
dan program.
4.6. Standarisasi tata
kelola organisasi dan
kelembagaan.

PBNU, PWNU,
PCNU
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III. HASIL SIDANG SUB KOMISI PROGRAM
A. BIDANG KE-NU-AN (PENGUATAN KE-NU-AN)
1.

PENDAHULUAN
Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) lahir sebagai penyelamat
umat Islam dengan fahamnya yang meliputi berbagai bidang kehidupan, terutama akidah, syariah, akhlaq, dan bertasawuf. Dalam lingkup
akidah maupun syariah, Aswaja memiliki manhaj berfikir secaraa garis
besar taqdimun nash alal aql (mendahulukan nash dari pada akal).
Dalam realitasnya di dunia dan khususnya Indonesia, faham ini dianut
oleh mayoritas umat Islam.
Untuk melindungi umat Islam penganut Aswaja dari pengaruh
faham lain yang bertentangan dengan Aswaja, para ulama pesantren
bangkit dan mendirikan jam’iyyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926.
Dengan berjam’iyyah, faham Aswaja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek. Mulai dari aspek agama, sosial,
politik, ekonomi, budaya, pertahanan & keamanan, pendidikan, ilmu
pengetahuan, lingkungan hidup, sampai dengan hak asasi manusia dll.
2. LATAR BELAKANG MASALAH
Problematika yang dihadapi NU saat ini sangat kompleks, dari
persoalan kelembagaan, ancaman ideologis, pendidikan maupun
ekonomi. Pengamat NU dari Jepang, Mitsuo Nakamura, mengungkapkan, tantangan terbesar NU saat ini, adalah mengatasi masalah
kemiskinan. Begitu banyak masalah di lingkungan NU sehingga
kadang sampai lupa membicarakannya. Padahal sebetulnya umat
sangat menunggu dan butuh penyelesaian konkrit.
Akhir-akhir ini warga Nahdliyyin diterpa berbagai arus ideologi transnasional yang ingin mempengaruhi, mengoyak-ngoyak,
dan menfitnah tradisi dan amaliah NU. Mereka menganggap tradisi
Maulid Nabi, tahlil, barzanji. ratib, yasinan, dan ziarah kubur adalah
sebuah penyimpangan dan bid’ah. Gerakan Anti Maulid (GAM), dan
Gerakan Anti Tahlil (GAT) dan sebangsanya telah mencoba menusuk
masuk “wilayah perbatasan NU” dengan cara memfitnah melalui ra-
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dio, internet, selebaran gelap, ceramah-ceramah maupun tulisan
yang menyesatkan. Dampak dari gerakan yang mengatasnamakan
pemurnian ajaran Islam tersebut, membuat warga nahdliyyin resah,
karena mendangkalkan ke-Islaman dan semangat ke-NU-an warga
nahdliyyin di kampung-kampung tingkat ranting.
Permasalahan sebenarnya tidak semata-mata datang dari luar
(eksternal), ada andil dari dalam (internal) struktur NU sendiri yang
abai dan lalai dalam hal kader penggerak dan doktrin Aswaja. Akibatnya benteng pertahanan Aswaja kita di akar rumput lemah dan
mudah diserang, diambil-alih oleh faham lain. Faktanya, bukan hanya
masjid dan musholla milik warga nahdliyyin yang direbut oleh kelompok lain, beberapa pesantren pun meski secara fisik belum beralih ke
tangan mereka setidaknya buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi
rujukan mereka sudah masuk ke beberpa pesantren.
3. TUJUAN (INDIKATOR)
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga nahdliyyin tentang ASWAJA.
2. Menumbuh kembangkan semangat warga nahdliyyin dalam
mempertahankan dan mengamalkan tradisi amaliah NU.
3. Mengaktualisasikan faham Aswaja dengan realitas masa kini
dalam persepektif globalisasi, maupun kehidupan bernegara.
4. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan warga nahdliyyin
terhadap hingar bingar “perang aliran”yang sering berujung
pada tindakan anarkis.
5. Membentengi kaum nahdliyyin dari anasir sesat dan menyesatkan.
6. Menjadikan Aswaja sebagai sistem:
a. Pemikiran
b. Gerakan/harakah
c. Dan perilaku yang menuju terbentuknya masyarakat yang
Mutamadhin; saling kenal mengenal, saling memahami,
saling percaya, saling tolong menolong, dan saling tanggung-jawab.
4. TARGET GROUP (SASARAN)
1. Menguatnya faham Aswaja sebagai pola pikir dan cara pandang warga nahdliyyin.
3. Terimplementasinya faham Aswaja dalam kehidupan seharihari, baik dalam persepektif globalisasi maupun dalam ke-
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hidupan bernegara, berbangsa, dan beragama.
4. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan faham Aswaja di
jajaran struktural maupun kalangan cultural sebagai panduan
melestarikan perjuangan NU.
5. Meningkatnya semangat dakwah dalam mempertahankan
dan menyebar luaskan ajaran Aswaja.
5. PROGRAM
1. Pengembangan materi ajaran Aswaja
2. Pengembangan metode dakwah Aswaja yang lebih strategis
dan menarik.
3. Memperbanyak buku-buku ajaran Aswaja.
4. Kaderisasi disetiap lembaga, lajnah, dan banom NU.
5. Penyusuan buku Aswaja sebagai maraji dan panduan.
6. Membentengi faham Aswaja.
6. STRATEGI PROGRAM
Untuk melaksanakan program di atas perlu merumuskan strategi,
sbb:
1. PBNU melakuan road show ke cabang-cabang NU.
2. PBNU bekerjasama dengan ormas Islam lainnya yang sefaham dalam membentengi faham Aswaja.
3. Struktur NU dari Pusat sampai ke ranting-ranting harus :
a. Memeprkuat paham keagamaan Aswaja melalui pengajian Majelis Ta’lim, madrasah, pesantren dan masjid /
mushalla.
b. Menerbitkan buku yang menegaskan kebenaran dan keshoheh-an tradisi amaliah NU; seperti tahlil, ziarah kubur,
maulidan, dhiba’an, ratiban, serta tradisi NU lainnya.
c. Melakukan gerakan penguatan dakwah internal NU untuk
membendung, melawan atau paling tidak mengimbangi
gerakan-gerakan anti amaliah NU dengan membentuk
Gerakan Pengamal Setia AswajaNU (Gerpas).
7. KEGIATAN
1. Seminar Penguatan Aswaja.
2. Pelatihan/workshop kader penggerak Aswaja.
3. Penerbitan buku-buku ajaran Aswaja.
4. Pelatihan jurnalistik dan internet (Penguasaan IT).
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5. Bedah buku/Halaqah kitab Aswaja.
6. Membentuk Tim penyusun buku Aswaja sebagai sistem dan rujukan.
8. LOKASI KEAGIATAN dan PESERTA
NO
1
2

3

4

5

KEGIATAN
Pelatihan
Kader Inti
Pelatihan
Kader
Penggerak
Utama
Pelatihan
Kader
Penggerak
Madya
Pelatihan Da’i
dan Da’iyah

Pelatihan
Pengurusan
Jenazah

LOKASI
Tingkat
Nasional
Tingkat
Kabupaten/
Kota

PESERTA
1. PBNU=100 kader
inti
1. PWNU =100 kader
2. PCNU = 100 kader

PENJAB
PBNU

Tingkat
Kecamatan

MWCNU = 50 kader

PCNU

Tingkat
Kelurahan/
Desa

1. Pengurus
Ranting=10 kader
2. Pengurus Anak
Ranting= 10 kader
3. Pimpinan Majelis
Taklim= 10 kader
4. Imam Masjid dan
Musholla= 10
kader
1. Tingkat Kecamatn
= 10 kader
2. Tingkat Desa
/Kelurahan = 10
orang

PWNU

MWCNU

B. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
PRIORITAS PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) NU
1.

PENDAHULUAN
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan memiliki peran yang besar dalam memberikan arah dan menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Berbagai
pengalaman dan keberhasilan yang telah dicapai oleh para pendiri
maupun para pimpinan NU sejak periode awal sampai saat ini mem-
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berikan kontribusi dalam menata kehidupan sosial, politik, ekonomi,
budaya, hankam, menjadi bukti nyata bagaimana peran tersebut telah
dilakukan. Seiring dengan berbagai perkembangan tatanan sosial,
ekonomi, politik dan budaya dewasa ini, tuntutan yang mesti dijawab
oleh NU sebagai Jam’iyah yaitu apakah sumber daya manusia NU sebagai aset dan pelaku utama Jamiyah telah juga disiapkan, dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan daya saing untuk menggerakkan
Jam’iyyah maupun Jama’ah NU untuk terus menjalankan perannya
tersebut. NU sebagai Jam’iyyah maupun Jama’ah sangat diperhitungkan oleh komponen bangsa ini dalam mendorong perubahan sosial,
ekonomi dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan
bernegera sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Mengacu pada hasil Muktamar ke 32 tahun 2010 di Makassar
tentang program dan memperhatikan hasil telaah terhadap pelaksanaan program tersebut sampai dengan tahun 2012, 16 (enam belas) program dasar dalam keputusan Muktamar ke 32 tersebut telah
di katagorikan kedalam empat (4) bidang yaitu; bidang Ke NU an,
bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang kesejahteraan/kemakmuran dan keadilan, bidang Kelembagaan. Beberapa program yang
masuk dalam katagori bidang SDM meliputi; Pengkaderan, Penataan
dan Peningkatan kualitas Pendidikan, Pemberdayaan Politik Warga,
Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan. Memperhatikan luasnya
cakupan Bidang SDM tersebut dan untuk optimalisasi capaian-capain
bidang SDM yang sangat dibutuhkan dan mendesak maka perlu ada
prioritas program dasar yang akan di laksanakan sampai tahun 2015
dengan tetap melaksanakan program dasar lainnya.
Pilihan dan penetapan prioritas program dasar yang dilaksanakan ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam upaya meningkatkan
kualitas secara individu maupun Jam’iyah, menata dan menyiapkan
SDM untuk memenuhi kebutuhan internal NU maupun external NU
khususnya pada posisi strategis didalam urusan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. LATAR BELAKANG
Meskipun sudah banyak program yang dilaksanakan oleh Lembaga/Lajnah dan Banom dalam rangka menjabarkan pelaksanaan
program dasar yang masuk katagori bidang Sumberdaya Manusia,
masih saja banyak keluhan dari pemangku kepentingan dilingkungan NU, seakan-akan NU sebagai Jam’iyah belum melaksanakan
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banyak hal dibidang ini. Padahal jika diamati program yang sudah
dilaksanakan sampai dengan kurun waktu 2 tahun (2010-2012) sudah
cukup memadai.
Sesungguhnya pelaksanaan program kegiatan terkait dengan
bidang SDM sekarang ini tidak semua dimulai dari awal, saat periode
kepengurusan PBNU memulai bekerja (2010), tetapi juga melanjutkan
program yang selama ini telah berjalan. Walaupun demikian apa yang
sudah dilakukan tetap saja belum memberikan dampak yang besar
serta berpengaruh pada munculnya persepsi bahwa SDM yang dibutuhkan belum memenuhi harapan.
Program dasar Kaderisasi sebagaimana hasil Muktamar ke 32 ,
dalam pelaksanaannya masih sangat kurang jumlah frekuensi maupun cakupan penerima manfaatnya. Kaderisasi lebih banyak dilakukan secara terintegrasi dengan program lain seperti dalam bentuk
pelatihan bagi pelaksana program tertentu baik ditingkat manajerial
maupun pelaksana program ditingkat lapangan sebagai field worker
atau Community Organizer. Program kaderisiasi yang seperti itu dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan kader professional dibidangnya. Sementara kebutuhan jenis kader lainnya belum terpenuhi.
Sumber Daya Manusia yang memiliki intergitas individu, integritas kelompok atau organisasi dan integritas sosial merupakan aset
dapat menjadi penggerak organisasi NU disemua tingkatan, mutlak dibutuhkan dan itu dapat dicapai salah satunya melalui program
dasar Kaderisasi. Dalam kaitan itu perlu upaya sistematis, berkelanjutan, bersifat massif dengan konsep yang jelas dan pelaksanaannya
didukung tenaga professional, dari situ akan lahir kader-kader NU
sebagaimana yang diharapkan.
Pada bagian lain, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kehidupan sosial dan tuntutan SDM yang bisa mengisi peluang
perubahan tersebut maka NU juga harus memberikan perhatian yang
besar kepada upaya menyiapkan SDM-nya diantaranya melalui lembaga pendidikan dan penyapaan kader-kader NU yang tidak didalam
struktur organisasi NU.
3. PRIORITAS PELAKSANAAN PROGRAM DASAR
Dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2015, prioritas program bidang SDM ini akan memberikan perhatian yang utama pada
pelaksanaan program dasar Kaderisasi serta program dasar Penataan
dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
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4. TUJUAN
4.1. Program Dasar Kaderisasi.
Hasil yang akan dicapai yaitu :
a. Tersusun Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
b. Tersusun Modul Pelatihan Kaderisasi.
c. Terselenggara Pelatihan untuk pelatih kaderisasi (training
of trainers) sebanyak 60 orang.
d. Terselenggara pendidikan/pelatihan kader untuk 2000
orang oleh masing-masing organisasi dilingkungan NU
(Lembaga/Lajnah/Banom) disemua tingkatan.
2. Program Dasar, Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
Hasil yang akan dicapai yaitu:
a. Tertata dan terkordinasikannya Institusi Pendidilkan NU
yang ada dalam Lembaga Ma’arif maupun Lembaga Perguruan Tinggi NU sebagai sebuah kesatuan lembaga pendidikan NU.
b. Berdiri dan terselenggara pendidikan yang secara langsung menyiapkan siswa masuk dalam lapangan kerja melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik
disetiap kabupaten.
c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan jumlah peserta didik di SMK yang sudah ada di lingkungan NU.
d. Berdiri dan terselenggara pendidikan tingkat perguruan
tinggi (Universitas NU) dengan fokus untuk pendidikan
umum sebanyak 20 universitas.
e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
jumlah mahasiswa universitas NU yang sudah ada.
f. Pemberian beasiswa S2 dan S3 didalam dan luar negeri.
5. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM
1. Program Dasar Kaderisi
a. Penyiapan dan penyusunan Pedoman Kaderisasi dilakukan di tingkat Nasional.
b. Penyiapan dan penyusunan Modul Pelatihan di tingkat
Nasional.
c. Penyelengggaran Pelatihan untuk pelatih kaderisasi (training of trainers) ditingkat nasional.
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d. Penyelenggaraan Pelatihan Kaderisasi di tingkat wilayah
dan Cabang.
2. Program Dasar Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
a. Penataan dan Kordinasi dilakukan oleh lembaga di tingkat
Nasional.
b. Mendirikan SMK dan Politeknik di tingkat kabupaten/kota.
c. Mendirikan 20 universitas NU.
d. Program penyiapan beasiswa S2 dan S3.
6. KEGIATAN
1. Program Dasar Kaderisasi
a. Melakukan revisi penyempurnaan Pedoman Kaderisasi
Nahdlatul Ulama.
b. Mengembangkan Modul Pelatihan Kaderisasi sesuai
dengan jenis-jenis kader sebagaimana yang di tetapkan
dalam Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
c. Sosialisasi Pedoman Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
d. Melaksanakan pelatihan kaderisasi baik tingkat nasional,
wilayah, maupun cabang.
e. Monitoring dan evaluasi pelatihan kaderisasi.
2. Program Dasar Penataan dan peningkatan Kualitas Pendidikan.
a. Koordinasi dan penataan antar penyelenggara dan penanggungjawab pelaksanaan pendidikan dilingkungan NU.
b. Merancang pendirian institusi pendidikan untuk SMK, Politeknik dan universitas Nahdlatul Ulama.
c. Mengembangkan jaringan nasional maupun internasional
untuk memperoleh dukungan dalam rangka penataan
dan peningkatan kualitas pendidikan dilingkungan NU.
d. Membangun institusi pendidikan baru (SMK, Politeknik
dan univeritas NU) sesuai dengan kebutuhan.
C. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN
1.

LATAR BELAKANG
a. Kesulitan mengelola hasil pertanian terutama pasca panen.
b. Kualitas hasil pertanian yang rendah.
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c. Rendahnya harga hasil pertanian.
d. Belum adanya budaya packaging atas hasil pertanian.
e. Sulitnya akses pasar (terutama) akses pasar besar, karena adanya mafia pasar.
f. Sulitnya akses bank dan pendanaan bagi warga, terutama
warga jam’iyyah NU.
g. Warga NU belum mampu mensertifikatkan produksinya agar
mendapat label halal.
2. TUJUAN
a. Hasil pertanian meningkat segi produksi dan kualitas.
b. Mampu mengelola hasil pertanian, utamanya pasca panen.
c. Menjaga kualitas hasil pertanian secara terus menerus.
d. Akses pasar hasil pertanian dan hasil kreasi warga tidak sulit.
e. Akses bank dan pendanaan untuk usaha warga tidak suli.
f. Memudahkan warga NU utk mendapatkan sertifikasi halal.
3. LOKASI
Dalam waktu 2,5 tahun ini akan dilaksanakan 20 Desa, 15 kecamatan 7 Kabupaten, 4 Propinsi.
4. TARGET GRUP
a. Para pengurus Harian PCNU terutama yang membidangi ekonomi.
b. Para pengurus Harian MWCNU terutama yang membidangi
ekonomi.
c. Para Pengurus Harian Ranting NU.
d. Para petani NU.
e. Para pengusaha menengah bawah NU.
f. Warga NU yang mengalami kesulitan ekonomi.
g. Dalam waktu 2,5 tahun ini akan menjangkau 2.000 peserta.
5. PROGRAM
a. Penguatan dan pengembangan ekonomi melalui lembaga
keuangan mikro (konvensional/syari’ah)
b. Pengembangan sector pertanian dan sumber daya alam.
c. Fasilitasasi sertifikat halal.
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6. KEGIATAN
a. Pelatihan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mikro (Konvensional & KJKS).
b. PWNU dan PBNU mencari peluang pendanaan yang bisa
diakses oleh Cabang, MWC, Ranting dan warga NU.
c. Pelatihan Peningkatan SDM di bidang pertanian, peternakan
dan perikanan di tingkat PCNU dan MWC NU.
d. Pelatihan Packaging hasil pertanian dan kreasi warga NU.
e. Pelatihan pemasaran di tingkat Ranting, MWC dan Cabang
( jika perlu). Untuk PWNU dan PBNU mencari peluang pasar
yang diinformasikan ke Wilayah dan Cabang.
f. PCNU melakukan kegiatan penyadaran Sumber Daya Alam yg
tersedia di masing-masing daerah
g. PCNU dan PWNU secara bersama-sama menginventarisasi
masalah sosial warga NU.
h. PBNU memfasilitasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Halal
dan Jujur bagi Warga NU.
D. BIDANG KELEMBAGAAN
PRIORITAS PROGRAM BIDANG KELEMBAGAAN
1.

PENDAHULUAN
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi social kemasyarakatan terbesar di negeri ini telah diakui peran serta aktifnya dalam kancah berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini, bahkan sangat cukup
dominann pada saat perjuangan membebaskan diri dari cengkraman
penjajah, merumuskan bimngkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika, kemudian mengisinya dengan keringat dan peluh dalam membangun masyarakat dan bangsa yang
sudah merdeka menuju masyarakat yang berdaulat adil dan makmur.
Pada sisi lain peran Nahdlatul Ulama itu akan dengan sendirinya tampak ada dan diakui keberadaannya manakala secara kelembagaan Nahdlatul Ulama itu tertata dengan rapih, tertib serta solid
sistem keorganisasiannya, warganya mematuhi dan mentaati aturanaturan organisasinya begitupun para pengurusnya melaksanakan
amanah kepengurusan dengan baik dan menjadi contoh utama dan
pertama sebagai nahdliyyin yang baik sekaligus sebagai warga Negara yang baik.
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Peningkatan kualitas Jaringan kerja baik regional, nasional maupun internasional adalah menjadi sebuah kemestian yang menuntut
keseriusan khidmad dari pengurus NU di semua lini untuk mewujudkannya.
Secara kelembagaan NU akan tetap eksis dan mantab bila didukung penegelolaan keuangan yang akuntable, Dana dengan sumbersumbernya yang telah ditetapkan oleh organisasi harus menjadi perhatian serius untuk mewujudkan kemandirian NU. Di era informatika
yang sudah sedemikian maju ini warga Nahdliyyin tidak boleh ketinggalan bahkan jika perlu harus berada di garda depan.
2. LATAR BELAKANG
Dalam usianya yang hamper mendekati satu abad Nahdlatul
Ulama masih menghadapi persoalan kelembagaan yang tidak mudah
penyelesaiannya. Tingkat pengurus Nahdlatul Ulama yang berada di
ujung tombak, yakni Pengurus Anak Ranting masih banyak yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, terlebih disebabkan oleh faktor koordinasi dan konsolidasi dari kepengurusan yang ada di tingkat
atasnya yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan jangankan anak
ranting, tingkat ranting, MWC PC sampai ke PW masalah ini menjadi
penyebabnya.
Di beberapa wilayah/Daerah utusan pengurus untuk kegiatan kepengurusan tingkat atasnya yang berbeda-beda, yang hadir
orangnya ya itu-itu saja, apalagi sampai ke tingkat yang paling ujung
yakni pengurus anak ranting. Apabila mata rantai kepengurusan dari
tingkat yang paling bawah hingga yang tertinggi ini bisa berfungsi
dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan maka alangkah dahsyatnya NU ini. Persoalan sosialisasi program saja, bisa dihitung dengan
jari yang melaksanakan sampai tingkat paling bawah, apalagi pelaksanaan program itu sendiri.
Atas dasar itu, maka penataan, penguatan kepengurusan dari
tingkat anak ranting sampai tingkat Wilayah itu menjadi sangat urgen.
3. PRIORITAS PELAKSANAAN PROGRAM DASAR
Dalam masa khidmat kepengurusan PBNU yang sekarang ini,
sisa waktu yang ada harus dititik-beratkan pada penanganan serius
tentang menggerakkan kembali, memompa motivasi perkhidmatan
para pengurus dari tingkat anak ranting samapai dengan tingkat
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Wilayah. Pada waktu yang sama dibangun jaringan yang intens antara satu daerah dengan daerah lainnya untuk sisi intern, dan dibukakan peluang membangunj jaringan dengan pihak manapun dari sisi
ekstern sambil menata kemampuan penguasaan dan pemanfaatan
kemajuan media dan teknologi informasi serta membangun sumbersumber pendanaan.
4. TUJUAN
a. Tertatanya kelembagaan di lingklungan NU agar efektif dalam
melayani warga NU serta masyarakat luas.
b. Terciptanya aturan organisasi yang memiliki kekuatan mengikat.
c. Teridentifikasinya asset dan potensi warga NU.
d. Terbentuknya Pengurus Ranting dan Anak Ranting, utamanya
di lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan NU.
e. NU semakin diterima sebagai mitra strategis oleh organisasi
di luar NU, di dalam maupun luar negeri.
f. Adanya keberlangsungan dan peningkatan kerjasama dengan
organisasi di luar NU.
g. Berkembangnya sumber dana mandiri dari warga NU dan
simpatisan NU.
h. Terbangunnya system keuangan NU yang akuntabel.
i. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi informasi.
j. NU terlibat menentuykan kebijakan pemerintah di bidang
teknologi informasi.
5. PROGRAM
a. Penataan dan penguatan kelembagaan di tingkat MWC dan
ranting.
b. Penguatan jaringan kerja nasional dan internasional.
c. Mobilisasi dana dan pengelolaannya.
d. Pengembangan media dan teknologi informasi.
IV. REKOMENDASI
A. UMUM
1. Bahwa hasil Muktamar NU merupakan keputusan organisasi
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tertinggi dan bersifat mengikat yang akan dilaksanakan oleh
PBNU dan pengurus-pengurus di bawahnya. Oleh karena itu,
program NU hasil Muktamar yang akan datang mencakup
program semua tingkatan kepengurusan organisasi NU.
2. Bahwa rumusan Program NU hasil keputusan Muktamar yang
masih bersifat umum untuk jangka waktu lima tahunan harus
dijabarkan ke dalam program tahunan oleh PBNU dan pengurus di bawahnya, sesuai bidang program masing-masing.
3. Bahwa Program PBNU dan PWNU yang dilaksanakan di tingkat Cabang dan di bawahnya melalui lembaga-lembaganya
masing-masing harus berkoordinasi dengan PCNU setempat.
4. Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi fungsi perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi efektifitas pelaksanaan
program NU di masing-masing tingkatan organisasi, PBNU
harus menetapkan penanggung jawab dan mekanisme kendali manajemen.
B. PROGRAM
1. PBNU hendaknya mengeluarkan surat intruksi kepada PCNU
untuk membentuk Anak Ranting NU.
2. PBNU hendaknya meningkatkan koordinasi dengan lembaga
ditingkat PBNU, dengan PWNU, dan PCNU Secara Periodik.
3. Perlu ada pengaturan Representasi PBNU ke daerah dalam
rangka kunjungan kerja maupun tugas lainnya.
4. PBNU membentuk TIM Audit management untuk melakukan
audit internal PBNU dan organisasi dibawahnya.
5. PBNU segera membuat konsep tentang “kembali ke pesantren”
6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan BUMN dan Perusahaan Swasta.
7. PBNU diharapkan memprioritaskan program di luar Jawa,
daerah tertinggal, transmigrasi, dan di daerah perbatasan.
8. PBNU diharapkan memprioritaskan program TV NU dan Radio NU.
9. PBNU diharapkan mengeluarkan surat edaran, yang isinya:
seluruh sekolah yang beraviliasi ke NU wajib mengajarkan aswaja dan ke NU an.
10. PBNU Perlu mengawal program pelayanan kesehatan semesta.
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11. PBNU diharapkan dapat mengadakan MTQ mulai tingkat
ranting sampai nasional.
12. Perlu ada penataan satu payung badan hukum NU bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, penyelenggara pendidikan,
sosial, dan lainnya.
13. PBNU diharapkan menfasilitasi koordinasi antar lembaga dan
Banom yang menangani Pendidikan (Ma’arif, LPTNU, Pergunu,
Muslimat, JQH dan RMI).
14. PBNU menginstruksikan kepada lembaga, lajnah dan Banom
yang menangani bidang pendidikan, kepemudaan dan dakwah untuk melakukan upaya-upaya membendung pemahaman yang bertentangan dengan Aswaja melalui Rohis di
sekolah-sekolah umum.
15. Penjabaran program diselaraskan dengan visi dan misi NU.
16. PBNU segera melakukan revisi penyempurnaan Pedoman Kaderisasi NU.
17. PBNU menerbitkan dan mengesahkan Pedoman Kaderisasi
Nahdlatul Ulama yang sudah disempurnakan dan mendistribusikannya ke organisasi dibawahnya.
18. PBNU menerbitkan dan mendistribusikan modul/panduan
pendidikan/pelatihan kader ke organsiasi dibawahnya sesuai
dengan bidang masing-masing.
19. PBNU mengeluarkan instruksi kepada organisasi dibawahnya
untuk menyelenggarakan kaderisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
20. PBNU menyelenggarakan pelatihan untuk para pelatih untuk pelaksanaan pendidikan / pelatihan kader di organisasi
dibawahnya.
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SURAT KEPUTUSAN

Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI
NAHDLATUL ULAMA

Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulam
PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI
DAN PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI
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Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor : 250 / A.II.04 / 04 / 2013
Tentang:
PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

﷽

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa Nahdlatull Ulama sebagai organisasi
besar harus memiliki standar administrasi
yang berlaku secara nasional;
b. Bahwa dengan standar administrasi tersebut
akan memudahkan Nahdlatul Ulama melakukan konsolidasi organisasi karena memiliki
pijakan kerja korespondensi yang sama;
c. Bahwa ketentuan tentang pedoman administrasi yang sekarang ada dirasa sudah tidak
memadai lagi, karenanya harus disesuaikan
dengan perkembangan sekarang.;

Mengingat

: 1. Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 71 ayat
(2).;
2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi
NU dalam Bab Pedoman Administrasi
Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan : Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PEDOMAN
ADMINISTRASI
NAHDLATUL ULAMA

ORGANISASI
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
(1) Peraturan Administrasi adalah aturan-aturan administrasi di
lingkungan NU sebagai pijakan kerja pengurus di bidang Kesekretariatan.
(2) Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan
kop dan stempel sesuai ketentuan serta dibubui tandatangan
yang sah.
(3) Distribusi Surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui pos/paket maupun secara elektronik melalui
email dan sarana lainnya.
BAB II
JENIS DAN KOP SURAT
Pasal 2
Jenis Surat
(1) (Surat biasa adalah surat-surat yang dikirim dan diterima tanpa
kekhususan tertentu seperti :
a. Surat Rutin: surat biasa yang ditandatangani oleh seorang
Ketua dan seorang Wakil Sekjen.
b. Surat Pengantar: surat-surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh seorang Ketua dan
seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
c. Surat Keterangan: surat-surat yang berisi keperluan organisasi tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain
ditandatangani oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
(2) Surat khusus (penting) adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh
organisasi karena keperluan khusus seperti :
a. Surat Keputusan: surat-surat yang dikeluarkan organisasi
berdasarkan keputusan rapat atau konfrensi yang berkaitan
dengan kebijaksanaan organisasi, ditandatangani oleh Rais
Aam, Ketua Umum, Katib Aam dan Sekretaris Jenderal.
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b. Surat Pengesahan: surat-surat yang mempunyai kekuatan
hukum untuk mengesahkan susunan pengurus atau perangkat organisasi ditandatangani oleh Rais Aam, Ketua Umum,
Katib Aam dan Sekretaris Jenderal.
c. Surat Pengangkatan: surat-surat yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan
tertentu, ditandatangai oleh Ketua Umum/Wakil Ketua
Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
d. Surat Rekomendasi: surat-surat organisasi yang memberikan
persetujuan terhadap suatu kepentingan ditandatangai oleh
Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
e. Surat Perjanjian: surat-surat yang berisi perjanjian antara
organisasi dan pihak-pihak Iain, ditandatangani oleh Ketua
Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua.
f. Surat Instruksi: surat-surat perintah tentang kebijakan organisasi yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil
Sekretaris Jenderal.
g. Surat Mandat: surat-surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama organisasi untuk
melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu,
ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
h. Surat Pernyataan: surat-surat yang berisi pernyataan sikap
organisasi terhadap suatu masalah ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Wakil
Sekretaris Jenderal.
Pasal 3
Kop Surat
(1) Kertas yang dipakai untuk surat organisasi ukuran A4, berwarna
putih, diutamakan jenis HVS 70 gram.
(2) Kop Surat ditulis dengan huruf cetak warna hijau, pada kop surat
tertera:
a. Lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah kiri.

SK
PBNU

215

b. Tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama.
c. Garis tebal panjang yang melintang berwarna hijau berada
di bawah alamat kantor/sekretariat.
d. Kop Surat Lembaga/Lajnah harus menggunakan lambang
Nahdlatul Ulama.
e. Tulisan pengurus Lembaga/Lajnah diawali dengan tulisan
tingkat kepengusrusan Nahdlatul Ulama.
(3) Ketentuan mengenai kop surat seperti pada ayat (2) berlaku
juga untuk amplop.
BAB III
FORMAT SURAT
Pasal 4
Nomor, Lampiran Dan Perihal
(1) Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar
beserta kode-kode yang telah ditetapkan untuk itu.
(2) Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis
miring, yaitu :
a. Kolom 1 : Nomor surat yang dimulai dari pergantian pengurus.
b. Kolom 2 : Singkatan dari tingkatan organisasi yang mengirim
(PB, PW, PC, MWC, PR).
c. Kolom 3 : Kode klasifikasi surat (Syuriyah: Syur, Tanfidziyah:
Tanf, Surat rutin: A.I, Surat Khusus: A.II).
d. Kolom 4 : Kode indeks tingkatan organisasi :
1. Pengurus Wilayah, terdiri dari urutan abjad, diatur oleh
Pengurus Besar.
2. Pengrus Cabang, terdiri dari urutan abjad dan angka,
diatur oleh Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Majlis Wakil Cabang, terdiri dari dua angka,
diatur oleh Pengurus Cabang.
4. Pengurus Ranting, terdiri dari tiga angka, diatur oleh
Pengurus Cabang.
e. Kolom 5 : Bulan dengan memakai angka romawi.
f. Kolom 6 : Tahun ditulis dua angka terakhir.
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(3) Jarak pemisah kode indeks tingkatan organisasi antara PC, MWC,
dan PR ditandai dengan titik.
(4) Nomor surat Syuriyah dan Tanfidziyah tidak sendiri-sendiri.
(5) Letak nomor surat rutin di bawah kepala surat sebelah kiri sedangkan letak nomor selain surat rutin berada di tengah di
bawah judul surat.
(6) Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan
bersama surat tersebut sebagai tambahan/penjelasan yang
mempunyai kaitan langsung.
(7) Jumlah lampiran ditulis dengan angka.
(8) Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud.
(9) Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen.
Pasal 5
Tanggal, Alamat dan Tujuan Surat
(1) Surat menggunakan tanggal hijriyah sebelah atas dan miladiyah
di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak di sudut kanan atas
sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah
dikeluarkannya surat.
(2) Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup.
(3) Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakan sebelah
kiri di bawah perihal.
Pasal 6
Kalimat Pembuka Dan Penutup Surat
(1) Setiap surat rutin dibuka dengan kalimat “Assalamu alaikum wr.
wb.” berada di bawah alamat tujuan surat, sejajar dengan perihal.
(2) Setiap alinea rata kiri.
(3) Setiap surat ditutup dengan “Wallahul muwaffiq ila aqwamit
tharieq,” dan untuk surat rutin ditambah “Wassalam wr. wb.”
yang berada di bawahnya.
(4) Setiap surat harus menyebut dengan jelas pengirimnya (organisasi yang mengirim).
(5) Penulisan nama penandatangan dengan huruf besar semua tanpa tanda baca diberi garis bawah dan dibawahnya dicantumkan
nomor induk anggota (NIA).
(6) Penulisan jabatan di atas nama penandatangan.
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Pasal 7
Tembusan Surat

(1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Ranting harus
memberikan tembusan kepada Pengurus Majlis Wakil Cabang
dan Pengurus Cabang.
(2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Majlis Wakil Cabang harus memberikan tembusan kepada Pengurus Cabang.
(3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang harus
memberikan tembusan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus
Besar.
(4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah harus
memberikan tembusan kepada Pengurus Besar.
(5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lajnah, Lembaga dan Badan
Otonom harus memberikan tembusan kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
(6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Kepanitiaan yang dibentuk
Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus
memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya.
(7) Setiap surat khusus yang ditandatangani selain Mandatori harus
diberikan tembusan kepada Mandatori.
BAB IV
PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI
Pasal 8
Penyimpanan Surat
(1)
(2)
(3)
(4)

Setiap surat keluar dan masuk setelah diagenda harus diarsip.
Surat keluar dibendel dalam satu file.
Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat.
Surat Keputusan dibendel tersendiri.
Pasal 9
Lembar Disposisi

(1) Setiap surat masuk sebelum diagenda, diberi lampiran lembar
disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5.
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(2) Lembar disposisi diperlukan :
a. Untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penjelasan-penjelasan terhadap surat yang diterima.
b. Agar tidak mengotori surat asli.
(3) Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi :
a. Kop/Kepala surat diketik menurut tingkatannya.
b. Tanggal terima.
c. Nomor agenda surat.
d. Ruang Catatan.
BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 10
(1) Buku Agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk-surat.
(2) Buku Notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat,
yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tempat rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan
peserta rapat dan keputusan rapat.
(3) Buku Ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman
surat, terdapat dua macam ekspedisi:
a. Berbentuk buku, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
1. Tanggal pengiriman surat.
2. Tanggal dan nomor surat.
3. Isi Pokok Surat.
4. Tujuan surat.
5. Tanda tangan penerima.
b. Berbentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran A5
dengan kolom :
1. Asal surat.
2. Nomor dan tanggal surat.
3. Tujuan.
4. Perihal.
5. Tanda tangan, nama jelas dan no kontak penerima.
6. Tanggal terima.
(4) Buku Tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan
ketentuan kolom sebagai berikut :
a. Tanggal kedatangan.
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b. Nomor urut.
c. Nama Tamu.
d. Jabatan/pekerjaan.
e. Maksud kunjungan.
f. Diterima oleh.
g. Catatan.
h. Tanda tangan.
Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua barang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
a. Nomor urut.
b. Tanggal pembukuan.
c. Kode barang.
d. Keterangan barang.
e. Kwantitas atau jumlah.
f. Tahun pembuatan.
g. Asal barang.
h. Dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang.
i. Keadaan barang.
j. Harga.
Buku Kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
a. Tanggal penerimaan/pengeluaran uang.
b. Uraian.
c. Kode mata anggaran.
d. Jumlah uang.
Buku Kegiatan Harian adalah untuk mencatat segala kegiatan
yang dilakukan oleh pengurus / organisasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut :
a. Waktu dan tempat kegiatan.
b. Nama kegiatan.
c. Pelaksana kegiatan.
d. Keterangan.
Buku Induk Anggota adalah untuk mencatat nama anggota,
dengan kolom sebagai berikut :
a. Nomor induk anggota.
b. Nama Anggota.
c. Umur/tanggal lahir.
d. Alamat.
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e.
f.
g.
h.
i.

Pendidikan.
Nikah/belum.
Mulai menjadi anggota.
Jenis keanggotaan.
Keterangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan peraturan
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal

SK
PBNU

221

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor : 251 / A.II.04 / 04 / 2013
Tentang:
PEDOMAN TENTANG SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG
ORGANISASI

﷽

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Menimbang

: a. Bahwa lambang organisasi Nahdlatul Ulama
memiliki makna penting sebagai identitas
pemersatu.
b. Bahwa lambang sebagaimana dimaksud
perlu distandarkan dalam ukuran maupun
penggunaan.
c. Bahwa ketentuan tentang atribut organisasi
yang ada sudah harus disesuaikan dengan
perkembangan sekarang.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab III
Pasal 7
2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi
NU dalam Bab Ketentuan tentang Atribut
Organisasi dan Pemakaiannya.

Memperhatikan : Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
di Kempek, Cirebon, Tahun 1433 H/ 2012 M;
Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala
seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya:
MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PEDOMAN
TENTANG
SPESIFIKASI
PENGGUNAAN LAMBANG ORGANISASI

DAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
(1) Lambang adalah lambang organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri.
(2) Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/ditempeli lambang
Nahdlatul Ulama yang diperuntukan untuk maksud tertentu.
(3) Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagaimana yang ditentukan dalam pedoman ini.
BAB II
LAMBANG NAHDLATUL ULAMA
Pasal 2
(1) Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul; dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima)
terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) diantaranya terbesar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang
lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan
Nahdlatul Ulama berhuruf Arab yang melintang dari sebelah
kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan “N” di kiri dan “U”
kanan bawah logo.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan
warna putih di atas warna dasar hijau.
Pasal 3
Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dirincikan dalam Pasal 2
(dua) di atas merupakan identitas resmi organisasi yang ada dalam
atribut-atribut organisasi seperti:
a. Bendera
b. Stempel
c. Kop Surat/Amplop
d. Papan Nama
e. Duaja/Panji-panji
f. Lencana
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g. Baju Seragam
h. Dan atribut lain.
BAB III
BENDERA
Pasal 4
Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan (spesifikasi) sebagai berikut:
(1) Warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang
Nahdlatul Ulama yang terlukis dengan warna putih dan di tambahkan tulisan NU dengan huruf Arab dan huruf latin.
(2) Ukuran bendera adalah 120 x 90 cm atau disesuaikan dengan jenis keperluan. Perbandingan panjang berbanding lebar adalah 4:3.
Pasal 5
(1) Penggunaan/pemakaian bendera NU harus dijaga kehormatannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
(2) Pemasangan bendera NU dalam ruang resepsi resmi, ruang
rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman kantor
NU harus disertai dengan bendera nasional Sang Saka Merah
Putih dengan ukuran yang sama. Letak bendera NU di sebelah
kiri dan bendera nasional di sebelah kanan.
(3) Pemasangan bendera NU di luar ruangan diutamakan dalam setiap kegiatan organisasi NU, pada upacara nasional, setiap tanggal 16 Rajab (Harlah NU - di halaman kantor atau pusat kegiatan
milik NU), dalam kegiatan peringatan hari besar Islam atau acara
intern NU dan perangkatnya.
Pasal 6
Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbeda dengan bendera NU.
Pasal 7
Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera sendiri.
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BAB IV
STEMPEL
Pasal 8

Stempel organisasi Nahdlatul Ulama berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 3,5 cm. Di tengahnya terdapat lambang NU, di luar
garis yang melingkari lambang diisi tulisan tingkat kepengurusan
NU, Lembaga/Lajnah.
Pasal 9
(1) Lambang dalam stempel organisasi NU adalah lambang Nahdlatul Ulama, tanpa ada tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf
apapun.
(2) Bentuk stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana contoh terlampir.
Pasal 10
Lembaga dan Lajnah tidak boleh membuat bentuk/model stempel
tersendiri yang berbeda dengan stempel organisasi NU.
BAB V
KOP SURAT DAN AMPLOP
Pasal 11
1. (1) Kertas surat organisasi NU berwarna putih, berukuran A4
dan dianjurkan menggunakan jenis kertas HVS 70 gram.
2. (2) Amplop surat organisasi NU menggunakan jenis amplop
panjang berwarna putih.
3. (3) Kertas surat dan amplop surat disertai kop yang memuat
lambang organisasi, tingkat kepengurusan NU, alamat jelas
yang disertai kode pos dan nomor telepon, fax dan email.
4. (4) Kop kertas surat/amplop dicetak dengan warna hijau cerah.
BAB VI
PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA
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Pasal 12

(1) Papan nama merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan
organisasi Nahdlatul Ulama dalam wilayah tertentu.
(2) Papan nama organisasi dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng,
kayu atau bahan lainnya yang baik.
(3) Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan
panjang dan lebar empat berbanding tiga.
(4) Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tulisan berwarna putih. Jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapital tegak.
(5) Ukuran papan nama sebagai berikut:
- Pengurus Besar
: panjang 200 cm, lebar 150 cm.
- Pengurus Wilayah
: panjang 180 cm, lebar 135 cm.
- Pengurus Cabang
: panjang 140 cm, lebar 105 cm.
- Pengurus MWC
: panjang 120 cm, lebar 90 cm.
- Pengurus Ranting
: panjang 100 cm, lebar 75 cm.
(6) Papan nama memuat lambang NU tingkat kepengurusan NU,
alamat kantor dan nomor telepon.
(7) Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor NU
atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat. Pemasangan
dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan
atau digantungkan.
(8) Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan
yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan
kepada instansi terkait.
Pasal 13
PAPAN DATA
(1) Setiap tingkatan organisasi perlu membuat papan data yang dipasang di kantor sekretariat.
(2) Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Papan data terdiri dari:
- Data pengurus berikut strukturnya.
- Data potensi (Banom NU, Masjid, Ponpes, Madrasah, Sekolah, Perguruan Tinggi, Majelis Ta’lim, Koperasi, dll)
- Kalender kegiatan organisasi
- Peta organisasi.
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BAB VII
DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM
Pasal 14
(1) Duaja/panji-panji organisasi seyogyanya dimiliki oleh kepengurusan organisasi NU tingkat Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar sebagai atribut kehormatan organisasi.
(2) Duaja/panji-panji dipasang di kantor organisasi dengan cara digantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning.
(3) Duaja/panji-panji berbentuk perisai yang dipinggirnya dilingkari
rumbai-rumbai warna kuning. Ukuran duaja/panji-panji adalah
90 cm (tegak) x 60 cm (datar).
(4) Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna
hijau cerah. Lambang NU disulam / bordir dengan benang warna kuning keemasan.
Pasal 15
(1) Lencana NU adalah kelengkapan atribut organisasi untuk disematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah kiri, di atas
kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci.
(2) Lencana NU berbentuk bulat, dengan diameter garis tengah 3
cm, di bagian pinggir bulatan ada garis kecil melingkar berwarna kuning keemasan.
(3) Lencana dibuat dari bahan kuningan, stainless, atau jenis logam
lain, vibreglass, coating atau bahan lain yang baik, dengan warna dasar hijau cerah.
(4) Di atas dasar hijau terdapat lambang NU tanpa tulisan NU dalam
huruf apapun yang dilukis dengan warna kuning keemasan.
Pasal 16
(1) Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang menggunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama.
(2) Baju seragam batik berlambang NU dibuat dari bahan dasar
mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik.
(3) Lambang NU yang dicetak/dilukis dalam bahan dasar tersebut
harus tampak nyata tercetak/tertulis sesuai dengan ketentuan
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AD-NU.
(4) Warna khas dan motif batik seyogyanya bisa ditetapkan tersendiri untuk setiap wilayah oleh PWNU.
Pasal 17
(1) Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/dilukis)
pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci,
stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya.
(2) Penggunaan lambang NU untuk keperluan pembuatan atribut
intern organisasi harus diketahui oleh tingkat kepengurusan organisasi yang bersangkutan dan diawasi kualitas kelayakan serta
akurasinya.
(3) Penggunaan lambang NU untuk keperluan komersial oleh
perseorangan harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
(1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan pedoman
ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Jumadal Ula 1434 H / 5 April 2013 M

DR. KH. M.A.Sahal Mahfudh
Rais Aam

Dr. H. A. Malik Madaniy, MA
Katib Aam

Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum

Dr. H. Marsudi Syuhud
Sekretaris Jenderal
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Lampiran:
CONTOH

LAMBANG, BENDERA, PAPAN NAMA, PAPAN DATA,
LENCANA, STEMPEL, KOP SURAT/AMPLOP, LAMBANG
BADAN OTONOM DAN LAIN-LAIN
a. Contoh Lambang NU

b. Contoh Bendera NU
Uk. 90 x 120 (disesuaikan dengan kebutuhan)
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c. Contoh Papan Nama
PWNU

PCNU

d. Contoh Papan Nama
PWNU
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e. Contoh Lencana NU

f.

Contoh Kop Surat/Amplop

g. Contoh Stempel NU (Warna Biru)
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h. Contoh lambang Badan Otonom NU
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