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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Nahdhatul Ulama (NU) adalah sebuah kelompok yang sudah lama berdiri di 

Indonesia serta berkembang dengan pesat. Mereka (ulama NU) telah banyak mengambil 

keputusan hukum Islam dengan jalan melakukan bahstul masail (mencari solusi dari 

sebuah masalah) dengan banyak merujuk pada kitab-kitab fiqh yang berbagai madzhab. 

Meskipun sebenarnya mereka lebih condong pada madzhab Syafi’ie. 

Pada makalah ini, penulis berusaha mengupas tuntas bagaimana pengambilan 

hukum para ulama NU melakukannya, serta pedoman dan taktisnya dalam melakukan 

penetapan sebuah hukum di Indonesia. Telah bnyak penetapan hukum Islam yang 

dihasilkan oleh ulama NU ini.  

Yang menarik dalam makalah ini, penulis berusaha menampilkan NU sebagai 

sebuah kelompok yang sangat fleksibel karena masalah yang mereka bahas sesuai dengan 

perkembangan zaman. 
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BAB II 

PENBAHASAN 

 

I. FIQH DAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER NU 

Dalam tradisi Islam, fiqh memiliki peranan sentral sebagai instrument 

hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim. Mereka meerlukan karakter 

hukum yang karakternya tidak lagi murni tekstual nurmatif (al-Qur’an dan Hadist), 

tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif (fiqh). Dengan 

demikian maka fiqh dikodifikasikan untunk mengelola secara operasional keseluruhan 

aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaansampai pada masalah – 

masalah profan, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hanya saja pembagian 

materi fiqh menjadi bermacam bidang tersebut tidak pernah mengemuka dalam 

diskursus hukum Islam. Hal itu karena masa kodifikasi fiqhpada era klasik dan tengah 

Islam memang tidak melakukan diferensisasi terhadap aktifitas rtual dan profan. Al-

Mawardi adalah seorang faqih, keahliannya dalam bidang politik menempatkannya 

sebagai Aqd al-Qudat dan bukan Qadi al-Qudat. Gelar Aqd al-Qudat yang diberikan 

kepadanya ini membuktikan adanya pembidangan materi (politik) dalam fiqh sejak 

dahulu 1. 

Perlu diketahui bahwa diferensisasi fiqh menjadi beberapa bidang 

merupakan fenomena baru untuk memenuhi kualisifikasi fiqh sebagai penata hukum 

diera modern yang menuntut adanya spesialisasi. Dalam konteks Indonesia misalnya, 

terma fiqh al-siyasah beru bergulir setelah munculnya gagasan reaktualisasi hukum 

Islam pada tahun 1980an. Para penggagas reaktualisasi ini berupaya mengintrodusir 

prinsip universalitas dalam etika politik Islam untuk menjustifikasi Pancasila sebagai 

satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial dan politik dinegeri ini. Sejak itu terma 

yang dipergunakan untuk hukum Islam tentang politik adalah fiqh al-siyasah, terpisah 

dari induknya fiqh. 

Bidang kajian fiqh yang memisahkan diri dari indukn1ya tentu saja tidak 

terbatas pada fiqh al-siyasah saja. Salah satu bidang yang menegaskan kemandiriannya 

                                                
1 Dr. H. Thoha Hamin, MA., Islam dan NU dibawah Tekanan Kontemporer, Surabaya, Diantama, 2004 hlm. 
167 
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adalah fiqh sosial. Dalam bidang ini solusi terhadap problem-problem kontemporer 

yang diletakkan dalam presfektif fiqh mulai diupayakan.melalui berbagai forum 

masalah-masalah sosial yang muncul dalam kehidupan modern serta memerlukan 

kepastian hukum dalam prespektif Islam dibahas oleh kalangan  Ulama NU yang selalu 

aktif dalam membahas masalah-masalah sosial ini. Mereka berupaya untuk 

memecahkan kebutuhan hukum Islam terhadap problematika sosial kontemporer 

tersebut. Dalam negara yang tidak berlakukan hukum Islam seperti Indonesia, 

keputusan hukum mereka tidak mempunyai daya ikat publik (legally unbinding). 

Meskipun demikian, upaya ulama NU tadi membuktikan adanya reaktualisasi fiqh, serta 

menunjukkan eksistensinya sebagai pranata hukum yang masih dijadikan rujukan oleh 

sebagian masyarakat di negeri ini. 

Salah satu problem sosial yang memperoleh perhatian luas dari kalangan 

ulama beberapa waktu lalu adalah kontroversi diseputar keabsahan kepemimpinan 

seorang perempuan. Meskipun tersebut dapat dimasukkan kedalam ruang lingkup 

politik, munculnya kontroversi tersebut merupakan refleksi dari norma sosial 

paternalistik yang masih kuat menguasai sebagian sikap masyarakat Indonesia 2. Dalam 

seminar Pra-Muktamar NU ke 30 dengan tema “fiqh al-nisa” di Baturaden Banyumas 

22 Juli 1999 yang lalu, ulama NU menetapkan keabsahan perempuan menjadi 

pemimpin nasional 3. 

Dalam kaitannya dengan interaksi dengan kelompok sosial lain ini, kalangan 

pesantren NU dengan referensi Fiqhnya juga terbukti lebih mampu bersosialisasi 

dengan mereka. Untuk memberikan gambaran dari sikap toleran tersebut, kalangan 

pesantren NU dapat dipersonifikasikan melalui sikap Gus Dur. Personufikasi ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa GusDur adalah produk pesantren NU. Gus Dur 

dikenal memiliki kedekatan hubungan, baik dengan menoritas agama (Nasrani) maupun 

etnis (China). Pengangkatannya menjadi seorang presiden menunjukkan pengakuan 

dunia atas keterbukaannya terhadap berbagai komponen sosial di Indonesia. Gus Dur 

juga dikenal sangat getol mengupayakan proses demokratisasi dan penegakan human 

                                                
2 Ibid 
3 keputusan seperti itu diambil, karena larangan perempuan menjadi pemimpin yang dinyatakan dalam sebuah 
hadist tidak didasarkan pada watak sosial permanen, tetapi didasarkan pada watak sosial temporer. 
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rights disaat Indonesia masih dalam politik orde baru. Upaya tersebut merupakan jalan 

untuk menkonstruk bangunan kehidupan sosial lintas agama, politik dan ras. 

Paparan ringkasan tentang tipologi fiqh tersebut dapat menepis anggapan 

bahwa fiqh yang menjadi rujukan ulama NU tidak mampu menawarkan solusi terhadap 

problem-problem yang muncul pada zaman sekarang ini. NU juga termasuk kelompok 

yang pertama kali menerima pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dan 

menetapkan keabsahan perempuan sebagai seorang pemimpin. 

 

II. BAHTSUL MASAIL DAN ISTINBATH HUKUM NU 

NU sebagai jam’iyah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah dan ijtima’iyah, 

sejak berdirinya telah menjadikan faham ahlussunnah wal jama’ah sebagai basis teologi 

(dasar beraqidah) dan menganut dari salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, 

Syafi’I dan Hambali sebagai pandangan dalam berfiqh. Dengan mengikuti empat 

madzhab fiqh ini, menunjukkan elestisitas dan fleksibelitas sekaligus memungkinkan 

bagi NU untuk beralih madzhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang 

sebagai kebutuhan (hajah) meskipun kenyataannya dalam keseharian para ulama NU 

menggunakan fiqh Indonesia yang bersumber dari madzhab Syafi’i. Hampir dapat 

dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU 

dan kalangan pesantren selalu bersumber dari madzhab Syafi’I 4. 

Dengan menganut salah satu dari empat madzhab dalam fiqh, NU sejak 

berdirinya memang selalu mengambil sikap dasar untuk bermadzhab. Sikap ini secara 

konsekuen ditindak lanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqh dari referensi dari 

kitab-kitab fiqh yang umumnya dikerangkakan secara sisrtematik dari beberapa 

komponen: ibadah, mu’amalah, munaqahah (hukum keluarga), jinayah/qadha’ 

(pidana/peradilan).dalam hal ini para ulama NU dan forum bahstul masail mengarahkan 

orentitasnya pada pengambilan hukum kepada pendapat para mujtahid yang muthlaq 

maupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan pendapat yang telah ada nashnya, maka 

qaul itulah yang dipegangi, kalau tidak ditemukan maka akan beralih ke pendapat hasil 

takhrij. Bila terjadi khilaf (perbedaan) maka diambil yang paling kuat sesuai pentarjihan 

                                                
4 para ulama NU juga terkadang dalam keadaan tertentu _untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional 
_berpaling ke madzhab lain. Lihat : Dr. K.H. Sahal Mahfud, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam NU, 
Surabaya, Diantama, cet:I 2004, Kata Pengantar vii 
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ahli tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf.akan tetapi 

mengambil sikap dalam menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajiyah 

tahsiniyah (kebutuhan sekunder maupun dharuriyah (kebutuhan primer)5 

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahstul masail NU merupakan 

forum yang sangat dinamis, demoktratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis 

sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan hukum di 

masyarakat. Demokratis karena forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiyai, santri 

yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. 

Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahstul masail tidak ada dominasi madzhab 

dan selalu sepakat dalam khilaf. 

 

III. MENGUJI KREDIBELITAS FIQH SEBAGAI KONSTITUSI KEAGAMAAN 

JAM’IYAH NU 

Dalam sebuah artikelnya, KH Sahal Mahfudz memberikan ilustrasi 

metaforis tentang hubungan timbal balik antara NU dan Pesantren. Dalam ilustrasi 

tersebut dapat dikatakan bahwa NU dapat dipadang sebagai pesantren besar, sedangkan 

pesantren adalah miniatur NU. Selanjutnya Rois Am PB NU ini memberikan sebutan 

bagi kalangan pesantren NU dengan istilah masyarakat fiqh. Pernyataan tadi merupakan 

gambaran kuatnya timbal-balik  antara NU dan pesantren. Disatu sisi, keberagaman 

kalangan NU didasarkan sepeuhnya pada ketentuan dalam fiqh. Disisi lain, fiqh sendiri 

adalah bidang kajian pokok dalam kurikulum pesantren NU 6. 

Para ulama NU sering mengambil keputusan hukum dari kitab-kitab fiqh, 

sebagai pemikiran manusia (fukaha’), fiqh seharusnya berfungsi sebagai referensi 

hukum sekunder tidak menjadi referensi hukum primer. Pernyataan bahwa fiqh hanya 

bisa menjadi referensi hukum sekunder tentu memiliki alasan. Karena fiqh memang 

tidak termauk dalam kategori substantive low. Namun hal ini juga masih bisa 

diperdebatkan, seperti diketahui bahwa fiqh semula adalah kumpulan dari sejumlah 

hadist yang disusun berdasarkan kesamaan tema untuk membentuk berbagai bab-

                                                
5 Ibid 
6 Dr. H. Thoha Hamin, MA., Islam dan NU dibawah Tekanan Kontemporer, Surabaya, Diantama, 2004 hlm. 
173 
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babnya. Menjadikan hadist sebagai basis material seperti itu dimaksudkan untuk 

memasukkan fiqh kedalam katagori sustantive low.  

Disamping alasan metodologis tersebut, dalam tradisi Islam para fuqaha’ 

adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk memelihara keautentikan hadist. 

Karena itu tidak sedikit dari mereka yang juga menyandang gelar ahli hadist 

(muhaddistin). Dengan kata lain bahwa kualifikasi kepakaran dalam bidang hadist 

merupakan persyaratan keilmuan yang harus dipenuhi oleh para fuqaha’. Dengan 

kapasitas kepakaran seperti itu, maka setiap keputusan hukum yang ditetapkannya akan 

selalu memiliki prespektif hadist. 

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kedudukan fiqh dalam penentuan 

hukum pada setiap masalah yang ada dapat dijadikan rujukan serta pedoman bagi ulama 

NU, dikarenakan para fuha’ itu sendiri adalh orang yang ahli hadist. 
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BAB III 

ANALISIS 

 

Menurut pelunis NU adalah sebuah golongan yang lebih banyak memakai 

nalar dari pada dalil-dalil tetapi tidak menyimpangnya. Para ulama NU cendrung lebih 

sosial dari pada golongan-golongan yang lain. NU juga lebih luwes pemikirannya di 

sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab itu para ulama NU banyak 

yang menggunakan ijtihad sehingga banyak sekali bid’ah yang mereka lakukan, makanya 

para ulama NU membagi bid’ah itu sendiri kedalam dua bagian, pertama bid’ah hasanah 

yaitu sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi pada zaman Rasul tetapi juga tidak 

melanggar syari’at yang ada. Yang kedua bid’ah sayyi’ah kebalikan dari yang pertama. 

Meode yang digunakan oleh ulama NU dalam mengambil sebuah 

keputusan/penetapan hukum Islam adalah bahsul masail, dimana masalah yang dihadapi 

dirembuk bersama untuk mencapai hasil mufakat. 

Selain itu pula para ulama NU menurut penulis terlalu terpaku pada kitab-

kitab fiqh saja, meskipun itu juga tidak keliru. Tetapi semakin banyak referensi yang 

diambil akan semakin bagus dan kemungkinan keliru dalam mengambil sebuah istimbat 

akan semakin kecil. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari makalah diatas kami telah mencoba memaparkan seluk-beluk NU yang 

berkembang di Indoesia, serta dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa : 

1. Para ulama NU terlalu sering serta berpedoman pada fiqh, yang masih diragukan 

keautentik keabsahannya. Itu bisa dilakukan apabila tidak menemukan penetapan 

hukum dari hadist dan al-Qur’an. 

2. NU adalah sebuah golongan yang luwes dan fleksibel, sebab NU bukanlah golongan 

yang hanya bergerak dalam bidang agama saja, tipi NU juga bergerak dalam bidang 

politik, ekonomi, maupun budaya. 

Selain itu, NU juga golongan yang mengikuti perkembangan zaman, sebab yang 

dibahas dalam bahstul masail NU bukan hanya permasalahan kontemporer tetapi juga 

permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini 

 


