
BAB IV

GAMBARAN KETERLIBATAN ULAMA DALAM PERPOLITIKAN DI

BANDA ACEH

A. Huda Dalam Kancah Politik

HUDA  adalah  singkatan  dari  Himpunan  Ulama  Dayah  Aceh  yang

sebelumnya  bernama  PUSA,  yaitu  Persatuan  Ulama  Seluruh  Aceh.  Kantor

pusatnya berada di Kota Banda Aceh dengan pimpinan Tgk. Hasanoel Basri yang

merupakan  juga  pimpinan  dayah  Mudi  Mesra  di  Samalanga.  Dari  awalnya

kemunculannya,  HUDA  merupakan  wadah  menyampaikan  aspirasi  atau

pemikiran mengenai keagamaan, sosial dan politik yang mencakup semua aspek

kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus sejarah mencatat proses

kelahiran HUDA terkait erat dengan isu perdamaian di Aceh. Kehadiran HUDA

juga  memiliki  sejarah  tersendiri  dan  tidak  jauh  berbeda  dengan  proses

terbentuknya PUSA. Berkat hasil musyawarah pertama yang dilakukan di Makam

Syiah Kuala tanggal 13-14 September 1999, yang diikuti oleh lebih kurang 600

peserta dari berbagai daerah yang ada di Aceh yang terdiri dari kalangan  aktivis

muda, mahasiswa, santri dan para ulama.

Tercapailah sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang

siap menampung aspirasi masyarakat dan berjuang menyelesaikan konflik yang

berkepanjangan.  Organisasi  dimaksud  diberi  nama  HUDA (Himpunan  Ulama

Dayah  Aceh),  didirikan  di  Makam Syiah  Kuala  Banda  Aceh  pada  Tanggal  4

Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M  dan

berkedudukan di Kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh.81

Sebetulnya bukan Makam Syiah Kuala rencana awal tempat pelaksanaan

Musyawarah,  tetapi  ada masalah yang menjadi  pertimbangan pemerintah Aceh

pada waktu itu,  sehingga membatalkan pelaksanaan di Asrama Haji.  Pada hal,

sebelumnya  hasil  audiensi  dengan  Gubernur  dan  unsur  Muspida  telah

81 Firdaus, Peran Ulama HUDA, h. 13.
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menyetujuinya. Namun dalam masa tenggang waktu satu minggu lagi pelaksanaan

musyawarah,  tiba-tiba  mereka  menerima  surat  resmi  dari  Sekcam  (Sekretaris

Kecamatan)  tentang  pembatalan  tempat  dimaksud,  dengan  alasan  bahwa

pemerintah  tidak  bertanggung  jawab  tentang  keamanan.  Memang,  Pak

Syamsuddin selaku Gubernur Aceh pada waktu itu merasa takut, jika ulama yang

menyuarakan, pasti akan menjadi hal yang lain. Ketakutan beliau dianggap wajar,

mengingat ia berada di posisi pemerintahan, sedangkan mengenai persoalan yang

sedang terjadi dianggap sangat sensitif.82

Inisiasi awal munculnya HUDA adalah kesediaan beberapa ulama merespon

permintaan kaum muda dan aktivis dari kalangan mahasiswa, termasuk para santri

tentang persoalan yang muncul dalam berbagai pertemuan yang mereka lakukan.

Mereka binggung siapa yang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang mereka

hadapi.  Persoalan sinilah yang mendorong mereka meminta bantuan pada para

ulama.  Sebelumnya  mereka  mencoba  menawarkan  kepada  NU,  Dayah

Shafiatuddin dan PARTI dan lain-lain, tetapi tidak ada satu organisasi pun yang

bersedia. 

Akhirnya  muncullah  inisiatif  dari  beberapa  ulama  untuk  merespon

keinginan mereka. Dari kalangan ulama muda yang hadir pada waktu itu adalah

Tgk. H. Faisal Ali (Sekjen HUDA sekarang), Tgk Bulqaini (Lueng Bata), Tgk H.

Baihaqi (Pimpinan HUDA Aceh Utara)  dan Tgk. H. Anwar (Pimpinan HUDA

Pidie Jaya, anak dari Abu Kuta Krueng), Tgk. Iskandar Zulkarnain (Malaysia).

Sedangkan dari kalangan tua yang hadir pada waktu itu adalah Abu Tumin, Abu

Kuta Krueng, dan Abu Panton.

Di tengah-tengah aksi kekerasan yang terjadi ketika itu dimana masyarakat

terpecah  menjadi  kelompok  yang  mendukung  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)

menuntuk  kemerdekaan  dan  mendukung  referendum  dan  yang  mendukung

otonomi  luas.  Para  ulama  ini  tidak  berhenti  melakukan  musyawarah  untuk

mencari  solusi  terhadap  konflik  berkepanjangan  yang  terjadi  di  Aceh.

Musyawarah  tersebut  dilakukan  pada  tanggal  13  s/d  14  September  1999  di

Komplek  Makam  Syiah  Kuala  (Abd.  Rauf  Singkel)  Banda  Aceh.  Dalam

82 Firdaus, Peran Ulama HUDA, h. 14,
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musyawarah  tersebut  membahas  mengenai  tentang  hukum  agama  tentang

intimidasi, pembunuhan, penjajahan, pembakaran, dan pelanggaran HAM.

Menariknya,  salah satu hasil  dari  musyawarah tersebut  HUDA mendesak

pemerintah untuk segera mewujudkan referendum seperti  yang diorasikan oleh

mahasiswa  dan  thaliban.  Namun  apakah  untuk  bergabung  ataupun  berpisah

dengan  negara  kesatuan  republik  Indonesia  (NKRI)  itu  menjadi  pilihan

masyarakat  Aceh.  Konflik  dan  penyelesaikan  konflik  yang  panjang  di  aceh

menjadi awal mula sejarah lahirnya HUDA di Aceh.83

Hal ini  terlihat jelas melalui upacara do’a bersama yang diselenggarakan

sehari setelah HUDA terbentuk, tepatnya dipekarangan mesjid Raya Baiturrahman

Banda  Aceh  tanggal  15  September  1999.  Di  hadapan  2000  pengunjung

dibacakanlah  putusan  musyawarah  HUDA  ditandai  dengan  penaikan  bendera

putih yang bertuliskan referendum dan sekaligus pembukaan selubung billboard

yang berukuran 4x16 meter, bertuliskan Konflik Aceh dapat Diselesaikan dengan

Referendum, di  Pekarangan Mesjid  raya  Baiturrahman yang juga dihadiri  oleh

Bapak  KH.  Abdurrahman  Wahid  dan  didampingi  oleh  Bapak  Amin  Rais.

Pernyataan  sikap  ulama  HUDA  ini  dengan  tegas  mendapat  pujian  dan

penghargaan dari  GAM, sebagaimana  dikatakan  oleh  Tgk.  Maulida  (eksponen

GAM wilayah Pase, Aceh Utara) kepada  Serambi Indonesia yang memuji sikap

ulama HUDA yang sudah berpihak kepada rakyat, dan tidak berhasil di beli oleh

pemerintah.84

HUDA tidak terlahir dengan mudah begitu saja. Kemunculannya bukanlah

yang  sudah direncanakan tetapi  merupakan  hal  yang tidak  direncanakan  sama

sekali.  Pada  awa  kemunculannya  HUDA adalah  organisasi  yang  mendapatkan

dukungan dari pihak pemerintahan yang ketika merasa terdesak dengan paksaan

dikarenakan mempertimbangakan kiprah ulama serta dukungan dari masyarakat

luas terhadap perjuangan ulama yang sangat besar. Hal inilah yang memaksakan

pemerintah untuk mendukung berdirinya organisasi HUDA.

83 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan, (Sekjen HUDA Aceh), pada 
11 Januari 2016.

84 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan,.
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HUDA  berbeda  dengan  organisasi  lainnya  seperti  Inshafuddin  yang

berorientasikan  pendidikan,  MPU  yang  bersifat  independen  maka  HUDA

merupakan  organisasi  yang  berorientasikan  kepada  isu-isu  kontemporer,  lebih

menjurus  kepada  politik.  HUDA  peduli  terhadap  hal-hal  yang  bersifat

kontemporer, seperti isu perdamaian, dimana ada celah HUDA akan masuk untuk

menawarkan solusinya.85

Tujuan utama dari HUDA masih sama dengan tujuan ulama pada umumnya,

yaitu  memperkokoh  silaturrahim  antar-ulama  Aceh  dalam  rangka

membina/membentuk ummat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam melalui

pengembangan  kegiatan-kegiatan  yang  Islami  demi  mencapai  ridha  Allah.

Eksistensi  HUDA  dalam  perjalanan  sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh,

memiliki peran signifikan, mulai dari awal kemunculannya sampai sekarang. 

HUDA telah memainkan perannya dalam berbagai bidang. Berkat dukungan

dari  sejumlah dayah yang ada di Aceh, kini keberadaan dayah menjadi sangat

penting, khususnya di bidang agama dalam upaya mewujudkan penerapan syari’at

Islam di tanah Serambi Mekkah ini. Di bidang politik, ulama telah menghasilkan

perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh.

Berikut merupakan sruktur kepengurusan HUDA

Ketua Umum        : Tgk. H.Hasanoel Basri

Sekretaris Jenderal                                                       : Tgk. H. TU Bulqaini

Ketua I  Bidang Kajian dan pendidikan       :Tgk.H.Nuruzzahri Yahya

Ketua II  Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dayah : Tgk. H.Syamaun Risyad

Ketua III  Bidang Pengembangan Ekonomi Dayah       :Tgk.H. Marhaban Adnan

Ketua IV  Bidang Dakwah dan Komunikasi Ummat       :Tgk. H.Husaini A Wahab

Ketua V  Bidang Hubungan antar Lembaga  dan   

Pengembangan Organisasi                    : Tgk. H. Haramen       

85 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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1. Bentuk Keterlibatan HUDA dalam politik

Dilihat dari sejarah kemunculannya HUDA merupakan organisasi yang aktif

dalam isu politik. Keterlibatannya sebagai sebuah organisasi tidak hanya sebagai

organisasi  yang memberikan  solusi  terhadap  persoalan  mengenai  agama tetapi

mencakup  seluruh  aspek persoalan  kehidupan  manusia.  Keterlibatannya  dalam

dunia  politik  jelas  terlihat  dari  awal  kemunculannya  yang  memberikan  solusi

terhadap  konflik  Aceh  yang  berkepanjangan.  Bahkan  setelah  penandatanganan

perdamaian MoU Helsinki kiprah HUDA dalam politik masih sangat aktif. 

HUDA  terlibat  aktif  dalam  proses  perdamaian  GAM-NKRI.  HUDA

mengirim  utusan  untuk  berangkat  ke  Helsinki  menghadiri  proses  MoU  pada

waktu  itu  adalah Tgk Zarkasyi  Abdul  Wahid.  Sebetulnya  yang diminta datang

adalah pimpinan HUDA sendiri yang ketika itu adalah  Tgk. H.  Ibrahim Bardan

(Abu Panton),  tetapi beliau tidak bersedia hadir pada waktu itu, dan mengutus

Tgk.  H.  Zarkasyi  Abdul  Wahid  (Pimpinan  HUDA Aceh  Utara).  Abu  Panton

merupakan tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh pihak GAM, kalangan

pemerintahan dan  masyarakat. Beliau dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah

satu  figur  lokal  yaitu  ulama  karismatik  yang  sangat  tepat  untuk  ikut  serta

menjembatani proses perdamaian GAM-NKRI. Ini dikarenakan kapasitas beliau

yang  mampu  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  berbagai  pihak  terkait,

terutama para pemimpin GAM dan komponen pemerintahan NKRI.86

Keterlibatan  ulama  HUDA dalam  berpolitik  tidak  hanya  sebatas  politik

secara substansial saja tetapi juga terlibat dengan politik praktis. Hal ini terbukti

dengan  sejak  awal  mula  kemunculannya  HUDA secara  tidak  langsung  sudah

terlibat  politik  substansial.  Namun ada  di  antara  anggota  HUDA yang terlibat

langsung politik  praktis,  di  antaranya ada Tgk Muhibban yang pernah terpilih

selaku anggota  DPRK pada periode  yang lalu.  Kemudian  disusul  dengan Tgk

Harmen Nurhikmar.

86 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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Ulama HUDA yang terjun ke dunia politik praktis ditampung melalui partai

politik. Partai politik yang memiliki konektivitas yang baik dengan HUDA dalah

Pardai Daulat Aceh (PDA). Bagi anggota HUDA yang ingin mengikuti pemilihan

politik praktis maka PDA merupakan salah satu partai yang menampung jalannya

proses pemilihan.87

Keterlibatan HUDA lainnya dalam dunia politik  di  Banda Aceh adalah

keterlibatannya secara substansial yang dapat dilihat dari peran penting  HUDA

yang dilibatkan dalam proses  merancang UU-PA (Undang-undang Pemerintahan

Aceh). Dalam penyusunan draft awal UU-PA, HUDA mengadakan Musyawarah

di Aron Lhokseumawe, dengan mengundang para pemateri dari Yogyakarta, yakni

Prof Dr. Ibrahim Alfian, di samping tokoh MPU Aceh, Prof. Dr. Muslim Ibrahim,

MA, dan juga melibatkan unsur organisasi keulamaan.88 

Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai masukan

penting  dan  mendesak  yang  harus  direkomendasikan  pada  waktu  itu  terkait

dengan kejelasan eksistensi masyarakat Aceh dalam penerapan syari’at Islam di

Aceh.  Usulan yang diterima di dalam rancangan draft UU-PA tersebut terutama

menyangkut  penerapan  syari’at  Islam,  pemeliharaan  situasi  damai,  dan

pemeliharaan Adat-istiadat. 

HUDA telah melakukan upaya-upaya dalam bentuk dukungannya terhadap

pelaksanaan  UU-PA.  Proses  perdamaian  dan  penyelesaian  konflik  Aceh  telah

memasuki  situasi  penting  dan  strategis  dengan  pengesahan  UU-PA  dan

terbentuknya  pemerintahan baru melalui  pilkada  ya  ng  damai  dan demokratis.

Kewenangan  pemerintahan  Aceh  yang  besar  seperti  tertuang  dalam  UU-PA,

menurut HUDA, seharusnya menjadi landasan utama dalam upaya memberikan

kesejahteraan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Aceh. Hal itu memberi

dampak pada perubahan situasi sosial dan politik di Aceh.  

HUDA  bukan  hanya  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  Aceh

khususnya tetapi juga peduli terhadap seluruh umat manusia. Hal ini tercermin

87 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.

88 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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dari  sikap  HUDA yang  juga  pernah ikut  mendukung aksi  demo damai  dalam

rangka  memperingati  Hari  Anti  Korupsi  Sedunia.89 Melihat  fakta  yang  terjadi

selama  ini  dalam  hal  pencegahan  korupsi  yang  masih  banyak  rintangan  dan

halangan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  ingin  korupsi

dihapus di negeri ini, maka aksi demo damai  dilakukan oleh berbagai komponen

masyarakat sipil dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tersebut. Ulama

Huda  mendukung  kegiatan  tersebut  asalkan  dilakukan  secara  damai  dan

bermartabat.  Ulama  mengingatkan  para  mahasiswa  dan  masyarakat  yang

melakukan  aksi  demo  agar  tidak  melakukan  tindakan–tindakan  yang  besifat

kontra produktif, melalui semangat perdamaian dalam aksi demo. 

Keterlibatannya  membantu  pemerintah  dalam  merancang  draf  UU-PA

terus  berlanjut  hingga  sekarang.  Para  ulama  HUDA  selalu  diundang  dan

dilibatkan  dalam  penyusunan  UU-PA sekalipun  terjadi  perubahan.  Kiprahnya

tidak  hanya  diperuntukan  dalam  politik  saja  tetapi  juga  merangkap  ke  dunia

pendidikan  agama  Islam  di  Aceh.  Perkembangan  pendidikan  agama  Islam

terutama di  Kota  Banda  Aceh  semakin  menunjukkan  kekuatannya  di  lembaga

dayah. 

Menghadapi  persoalan kehidupan sosial  dan  politik  yang dinamis  seperti

pelaksanaan  syariat  islam,  reintegrasi,  memajukan  Aceh  pasca  tsunami  serta

membentuk  pemerintahan  yang  bersih  HUDA tidak  lepas  tangan  begitu  saja.

HUDA  kembali  melakukan  musyawarah  besar  dan  menghasilkan  beberapa

rekomendasi  dan  bekerjasama  dengan  pimpinan-pimpinan  dayah.  Adapun

beberapa hasil dari musyawarah tersebut yang dijadikan rekomendasi adalah90:

1. HUDA mendukung penuh dan mengabadikan pelaksanaan klausul-klausul

kesepakatan  damai  yang  tertuang  dalam  MoU  Helsinki  dalam  koridor

NKRI.

89 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan,

90 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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2. Untuk mendukung pelaksanaan syari’at  Islam secara kaffah,  diharapkan

kepada Pemerintah Aceh supaya menerapkan pendidikan  Islam di setiap

jenjang pendidikan yang ada di Aceh.

3. Mengharapkan  kepada  pemerintah  Aceh  dan  DPRA  mempercepat

Pengesahan Qanun Syariat Islam, Qanun  yang berkaitan dengan MPU dan

qanun pendidikan yang sesuai dengan amanat MoU.
4. Pendidikan  Pesantren/Dayah  harus  diatur  tersendiri  di  dalam  Qanun

Pendidikan,  anggaran  dan  legalitasnya  disamakan  dengan  pendidikan

negeri.
5. Mengharapkan  Pemerintah  Aceh  untuk  menindak  dengan  tegas  seluruh

bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun di bumi Aceh.
6. Mengharapakn  pemerintahan  Aceh  dalam  penempatan  pejabat  harus

mengutamakan  profesionalisme  sesuai  dengan  keahlian  dan

kemampuannya.
7. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA supaya mewajibkan

baca Alquran dan ilmu  fardh ‘ain sebagai salah satu syarat untuk calon

keuchik,  camat,  bupati/walikota  dan  gubernur  serta  pegawai  negeri  di

Aceh.
8. Mengharapkan pemerintah Aceh untuk tidak menjual tanah kepada pihak

asing, dan tidak membenarkan penyewaannya lebih dari 10 tahun.91

Ulama  MUNA  memiliki  kiprah  dan  tugas  yang  ganda,  yaitu  satu  sisi

bertugas mengembangkan pendidikan dayah baik  modern maupun salafi, ulama

bertugas  mencerdaskan  anak  bangsa,  memberikan  pendidikan  moral  sehingga

menghasilkan generasi yang cerdas, berintelektual dan berahklak mulia. Kedua,

ulama  MUNA  juga  menanggung  tugas  untuk  memberikan  solusi  terhadap

permasalahan  umat,  termasuk  di  dalamnya  bidang  politik  yang  mencakup

pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.

2. Strategi Politik HUDA

HUDA  merupakan  organisasi  yang  dipimpin  oleh  ulama  dan

beranggotakan seluruh ulama di  Aceh.  Ulama merupakan figur  yang disegani,

91Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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dihormati,  dipatuhi  serta  menjadi  panutan  bagi  masyarakat  Kota  Banda  Aceh.

Ulama  merupakan  simbol  dari  kepercayaan  masyarakat  Aceh  tak  terkecuali

masyarakat Kota Banda Aceh khususnya.

Ulama  sebagai  simbol  kepercayaan  inilah  yang  kemudian  dijadikan

sebagai sebuah srategi oleh partai politik maupun ulama yang berpolitik dalam

menjalankan  proses  perpolitikannya.  HUDA yang  terdapat  di  seluruh  wilayah

yanga ada di  Aceh dengan sangat  mudah bisa mengontrol  masyarakat  melalui

kegiatan kajian keagamaan di samping melalui lembaga-lembaga dayah. 

Melalui  kajian  keagamaan  seperti  pengajian  yang  dilakukan  di  daerah-

daerah  itu  merupakan  salah  satu  strategi  politik  yang  digunakan oleh  HUDA.

Secara tidak langsung dalam setiap kegiatan pengajian yang disampaikan oleh

ulama HUDA menjadi sebuah ajang promosi, memperkenalkan organisasi HUDA

dan  anggotanya  yang  akan  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  ataupun  yang

mendaftar menjadi calon legislatif.92

Strategi  tersebut  relatif  ampuh  untuk  mengikat  sejumlah  massa

dikarenakan  ulama yang  menjadi  juru  bicara  langsung  untuk  mempromosikan

calon tertentu yang berasal dari HUDA. Hal ini merupakan kampanye rutin yang

mereka  lakukan  jauh  sebelum  masa  kampanye  diberlakukan  karena  tidak

memerlukan  biaya  yang  besar  serta  tidak  perlu  mengundang  tokoh  ataupun

mengadakan hiburan tertentu. Proses kampanye ini terus dilakukan jauh-jauh hari

sebelum masa penetapan pencalonan ke TPS.

Melalui  proses  pengajian  yang diisi  oleh  ulama inilah  menjadi  strategi

yang ampuh yang dimiliki oleh HUDA. Di samping mengisi pengajian juga untuk

memperkenalkan dan mengkampanyekan calon kandidatnya kepada para jamaah

pengajian.

Selain itu, HUDA juga memiliki dukungan dari para santri  yang ada di

lembaga dayah seluruh Aceh serta memiliki koneksi dengan Pesantren-pesantren.

Citranya  sebagai  ulama menempatnya  dalam posisi  yang  sangat  mudah  untuk

mempengaruhi masyarakat.

92 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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Di samping itu,  pendekatan antara Ulama dengan masyarakat sangatlah

mudah. Masyarakat Kota Banda Aceh sangat mengagungkan ulama karena ulama

merupakan representasi  dari  Islam dan sumber terpercaya masyarakat. Berbeda

dengan pendekatan yang dilakukan oleh partai politik ataupun organisasi politik

lainnya  yang  harus  menempuh  berbagai  cara  tak  ayal  misalnya  menggunakan

uang. Tetapi HUDA dengan beranggotakan ulama yang  memiliki dukungan dari

dayah-dayah baik tradisional maupun modern dengan sangat mudah mendekati

masyarakat.93

Hal  inilah  yang  dijadikan  salah  satu  strategi  dan  kesempatan  yang

digunakan oleh HUDA dalam berpolitik.  Kiprahnya yang sudah terlibat  dalam

politik sejak masa konflik serta berkontribusi dalam penyelesaian konflik sudah

menjadikannya sebuah lembaga yang memiliki nama dan citra yang baik di dalam

masyarakat. Sehingga tidak sulit bagi HUDA untuk memperkenalkan diri secara

spesifik kepada masyarakat luas. Oleh karena kontribusinya daam menyelesaikan

konflik Aceh maka masyarakat memberikan dukungan dan perhatian yang luar

biasa  terhadap HUDA terlebih  jika  anggota  HUDA yang mengikuti  pemilihan

legislatif.

3. Ideologi Politik HUDA

Pandangan HUDA terhadap politik adalah mengiginkan ulama Aceh untuk

terlibat dalam kancah politik baik itu secara substansial  maupun politik prakis.

Karena  ulama merupakan  representasi  dari  agama dan agama sudah mengatur

nilai-nilai dalam menata dan mengatur pemerintahan yang baik dan benar. Ulama

hadir dalam panggung politik untuk menyerukan kembali apa yang dianggapnya

sudah melenceng dari garis kebenaran bukan justru sebaliknya dikatakan ketika

ulama terlibat dengan politik praktis justru akan melakukan kesalahan yang sama

seperti elit politik lainnya.94

93 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.

94 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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Setiap partai  politik maupun organisasi  memiliki  ideologi  masing-masing

yang  berbeda.  Ideologi  merupakan  identitas  awal  dari  sebuah  partai  maupun

lembaga tertentu yang dapat membedakannya dengan partai maupun organisasi-

organisasi lainnya. 

HUDA  sebagai  sebuah  oraganisasi  sosial,  politik  dan  keagamaan  juga

memiliki ideologi yang berbeda dengan organisasi keagamaan lainnya yang ada di

Kota Banda Aceh. HUDA pada awalnya bertujuan untuk menjaga dan menjalin

tali silaturrahim dengan sesama masyarakat Aceh. Namun, karena persolan politik

yang tak kunjung reda akhirnya HUDA lebih peduli terhadap persoalan politik.

Hal ini terlihat jelas bagaimana peran HUDA dalam menyelesaikan konflik Aceh,

membantu pemerintah dalam merancang Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Ideologi  HUDA  sebagai  sebuah  organisasi  keagamaan  adalah  ingin

mewujudkan Islam yang damai, mendirikan Kota Banda Aceh sebagai Kota yang

berlandaskan  syariat  Islam  yang  sesuai  seperti  yang  pernah  dijalankan  dan

diamanatkan  oleh  Rasulullah  Saw.  Sebagai  organisasi  keagamaan  HUDA

berusaha membantu masyarakat dalam memahami persoalan keagamaan seperti

fiqh, tata cara beribadah, tasawuf dan aqidah.

Sementara  HUDA  sebagai  sebuah  organisasi  yang  menampung  aspirasi

pendidikan dayah, HUDA Melestarikan dan mengembangkan lembaga pendidikan

dayah  serta  mendirikan  ma’had  ‘ali (dayah manyang)  sebagai  upaya

mencerdaskan  kehidupan  ummat  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan  ke-

Islaman.  Hal ini terlihat terlihat ada kecenderungan yang menunjukkan perhatian

pada konteks kekinian. Di sebagian dayah telah mengembangkan kelembagaannya

dengan  membuka  sistem  madrasah,  sekolah  umum,  bahkan  ada  yang  sudah

membuka  semacam  lembaga  pendidikan  kejuruan,  seperti  bidang  pertanian,

peternakan, teknik bahkan sampai keperguruan tinggi. 

Namun, tidak dipungkiri bahwa masih ada sebagian dayah yang masih tetap

mempertahankan sistem pendidikan khas dayah secara mandiri, baik kurikulumya

maupun  proses  pembelajaran  dan  pendidikannya  dengan  dilatarbelakangi  oleh

dinamika sosial, politik, kultural tertentu,  yang bervariasi.95

95 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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 Secara  Umum,  dapat  disimpulkan  terdapat  tiga   model  dayah  yang

berkembang di Aceh sekarang ini:

1. Dayah  yang  mengajar  khusus  ilmu  agama  yang  berbasis  kitab  kuning

kepada santri yang diwajibkan menetap (meudagang) di dayah.

2. Dayah  yang  memadukan  antara  belajar  ilmu  agama  dengan  ilmu-ilmu

umum lainnya, yang disebut dengan dayah terpadu atau dayah modern.

3. Dayah  Salafi,  yaitu  yang  memberikan  kebebasan  kepada  santri  untuk

mengikuti pendidikan formal di luar dayah.

Ideologi HUDA sebagai sebuah organisasi yang terlibat politik baik secara

substansial  maupun praktis  juga memiliki  sisi  yang berbeda dengan organisasi

politik umum lainnya. HUDA yang beranggotakan ulama memiliki ideologi yang

tidak terlepas dari agama, yaitu ajaran Islam. HUDA menjadikan Islam sebagai

ideologinya  dalam berpolitik  yang  bersumber  dan  bersandar  dari  Alquran  dan

hadis serta ulama didalamnya.96

HUDA yang  berpegang  teguh  kepada  prinsip  Islam  mengatakan  bahwa

selamanya Islam adalah  rahmah li al-’alamin bagi seluruh umat manusia. Islam

tidak hanya mengajarkan manusia tentang tata cara mengenal Tuhan, Malaikat dan

Rasulnya. Islam bukanlah agama yang sempit yang hanya mengajarkan kepada

persoalan  tauhid,  ibadah  dan  aqidah  tetapi  memiliki  dimensi  yang  luas  yang

mencakup semua aspek kehidupan manusia dan tidak terkecuali politik.

Ideologi  politik  HUDA yang  berdasarkan  nilai-nilai  keislaman  mencoba

untuk merangkul kembali masyarakat Aceh yang sudah terpecah belah menjadi

beberapa  kelompok  pasca  MoU  untuk  kembali  menjalin  dan  menjaga  tali

silaturrahim  dengan  cara  membangun  kembali  pemerintahan  Aceh  khususnya

Kota Banda Aceh yang bersih,  adil  dan bermartabat.  HUDA merangkul semua

kalangan  masyarakat  untuk  sama-sama  membenahi  politik  yang  keliru  agar

kembali menjadi pantas dan benar.

96 Hasil wawancara dengan Tgk. H. TU Bulqaini Tanjungan.
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Hal ini diperkuat sebagaimana penyataan yang disampaikan oleh Tgk TU

Bulqaini dalam wawancara dengan peneliti ,”Ideologi HUDA dalam berpolitik ini

tidak lain adalah Islam yaitu yang bersumber kepada Alquran dan hadis. Ulama

sangat diperlukan dalam politik karena dengan politiklah yang mencakup semua

persoalan  kehidupan  masyarakat  ulama  hadir  sebagai  penyelamat  untuk

meluruskan kembali politik yang selama ini sudah berjalan dengan keliru seperti

halnya  korupsi.  HUDA mencoba  merangkul  semua  masyarakat  untuk  kembali

bersatu untuk membangun Kota Banda Aceh dan Aceh umumnya untuk kembali

lagi seperti masa kesultanan dulu. Membangun Kota Banda Aceh menjadi Kota

yang bersih, adil dan bermartabat. Sehingga ulama diperlukan dalam hal ini guna

untuk dapat secara langsung memantau jalannya politik sehingga dapat mencegah

hal yang keliru”.

Ideologi politik HUDA yang berazaskan nilai Islam yang bersumber kepada

Alquran dan hadis jelas terlihat dari beberapa rekomendari yang pernah diberikan

oleh  HUDA  dalam  Musyawarah  besarnya  pasca  MoU.  Di  antaranya  adalah

pengimplementasi  syariat  islam,  memberikan  legalitas  yang  sama  terhadap

pendidikan dayah maupun modern sederajat dengan pedidikan formal, melibatkan

MPU dalam izin mendirikan berbagai macam usaha di Kota Banda Aceh serta

mengktsertakan semua kalangan ulama yang ada di Kota Banda Aceh dan Aaceh

untuk membentuk draf  UU-PA maupun qanun-qanun.

B. Muna Dalam Kancah Politik

MUNA merupakan  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh  yang  beranggotakan

ulama  dibawah  pimpinan  Partai  Aceh.  MUNA  merupakan  organisasi  yang

dibentuk  oleh  partai  aceh  (PA)  yang  dibentuk  oleh  Tgk  Hasan  Tiro.  Sejarah

kemunculan  pada  awalnya  adalah  perwakilan  ulama Aceh  dipanggil  oleh  Tgk

Hasan Tiro ke Swedia pada tahun 1990-an.97 Pemanggilan ini  memiliki  tujuan

untuk memusyawarahkan mengenai kondisi Aceh yang tidak stabil. 

97 Hasil wawancara dengan Tgk Abdullah Muhammad (Abi Syari’ati), Anggota MUNA di 
Banda Aceh pada 6 Januari 2016.
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Salah  satu  keputusan  yang  diperoleh  dari  musyawarah  tersebut  adalah

membangun kembali pemerintahan Aceh yang berbasis syariat islam. Membangun

Aceh  kembali  ke  dasar  dengan  mengimplementasikan  nilai-nilai  Islam.

Mengembalikan pemerintahan berlandaskan syariat dan mempersatukan kembali

ulama  Aceh  yang  sudah  terpecah  menjadi  beberapa  kelompok  untuk  kembali

bersatu membangun Aceh dalam bingkai politik.98

Sejarah Munculnya MUNA tidak terlepas dari konflik dan juga perdamaian

antara RI dengan  GAM. Menurut Tgk. Hasballah salah seorang  penggurus Partai

PA Aceh Besar Wacana dan lembaga MUNA sudah ada sejak sebelum perdamaian

yakni pada masa konflik itu sendiri. Sebelum  perdamaian cita-cita dan tujuan dari

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah  Aceh menjadi merdeka. Sebagai sebuah

Negara yang medeka dan daerah yang besyariat Islamt tentu mebutuhkan lembaga

resmi  keulamaan  seperti  Indonesia  yang  mempunyai  lembaga  Majelis  Ulama

Indonesia (MUI),dan MPU di Aceh.  Cita-cita semula pada saat Aceh Merdeka

semua  yang  bertribut  RI  di  hilangkan,  maka  untuk  lembaga  ulama  sudah

dipersiapkan  dengan  nama  MUNA,  jadi  nama   MUNA  sudah  ada  sebelum

damai.99

MUNA  yang  beranggotakan  ulama  kemudian  berkembang  menjadi

organisasi  politik karena dari  awal  kemunculannya memang sebagai  organisasi

politik  dibawah  naungan  dan  kontrol  partai  aceh  (PA)  disebabkan  pada  awal

pembentukannya oleh Hasan Tiro. Kelahiran MUNA tidak jauh berselang dengan

kelahiran partai aceh yang ketika itu dibentuk setelah pertemuan musyawarah di

Malaysia pada dasarnya namun pembentukan itu belum disahkan secara resmi.

Barulah pada tahun 2005 tepatnya  pada pertemuan kembali  para ulama dalam

partai  aceh  di  Syiah  Kuala  MUNA  disahkan  secara  resmi  sebagai  sebuah

organisasi politik yang berada dibawah tampungan partai aceh.100

98 Hasil wawancara dengan Tgk Abdullah Muhammad.

99 Firdaus, Eksistensi MUNA Dalam Sosial Keberagamaan Di Aceh, (Banda Aceh: Pusat 
Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2013), h. 2.

100 Hasil wawancara dengan Tgk Abdullah Muhammad.
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MUNA (Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh) adalah salah satu organisasi

sosial  kemasyarakatan   yang  lahir  di  Aceh  yang  fokus  pada  pemberdayaan

masyarakat  dibidang  sosial  keagamaan.  Lembaga  organisasi  ini  lahir  sebagai

respon  terhadap  situasi  eks-kombatan  GAM  paska  konflik.  Keberadaan

organisisai ini diyakini akan menjawab persoalan dan kebutuhan spesifik anggota

mantan GAM yang pada saat itu telah berdamai dengan RI yang membutuhkan

legitimasi dari organisasi ulama yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi ulama

yang telah ada di Aceh saat ini.

Menurut Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis

Ulama Nanggroe Aceh yang disingkat MUNA lembaga  Majelis Ulama Nanggroe

Aceh  adalah  wadah  yang  menghimpun  para  ulama  dan  cendikiawan  se-Aceh

untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Aceh- Indonesia dalam

mewujudkan  cita-cita  bersama.  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh  yang  didirikan

sebagai  hasil  dari  Musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari

berbagai wilayah di Aceh meliputi seluruh Ulama Aceh terkemuka yang mewakili

23  Kabupaten/Kota  dalam  Propinsi  Aceh.  Ulama  Sebagai   Warasatul  Anbiya

menjadi  kewajiban  untuk  berperan  aktif  dalam  membina  Aqidah  Umat  dan

membangun  akhlak  Masyarakat  demi  terwujudnya  Negeri  yang  Baldatun

Tayyibatun wa Rabbun Ghafur dalam Daulah  Dinul Islam.101

Menurut  hasil  wawancara  dengan  Tgk  Abdullah  Muhammad  (Anggota

MUNA),  MUNA lahir setelah MoU Hezinki antara RI-GAM. Kehadiran MUNA

adalah untuk kebutuhan para mantan kombatan GAM, meskipun sudah adanya

perdamaian dengan RI, namun di pihak mantan kombatan masih ada yang tidak

nyaman  dengan atribut RI. Sementara para mantan kombatan mempunyai banyak

masalah  pada  masa  reintegrasi  termasuk  masalah  keagamaan.  Di  pihak

pemerintah Aceh sendiri memang mempunyailembaga resmi yakni MPU,namun

menurut nara sumber lembaga MPU yang sudah ada merupakan lembaga yang

dibentuk  oleh  Indonesia  yang  otomatis  istilah  mereka  “sangat  RI”,  sehingga

mereka  segan  untuk  meminta  pendapat  mereka.  Sehingga  untuk  memenuhi

101 Firdaus, Eksistensi MUNA,h. 5.
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kebutuhan para kombatan tersebut maka didirikanlah lembaga ulama lain dengan

nama Majelis Ulama Naggroe Aceh (MUNA).102

Di  luar  dari  penggurus  MUNA   dan  partai  PA atau  masyarakat  biasa

mengatakan lembaga ulama MUNA berdiri  untuk kebutuhan politik  partai  PA,

karena ulama-ulama yang menjadi penggurus MUNA bukan kalangan ulama yang

kharismatik seperti lembaga HUDA yang memang mereka dari dayah dan dayah-

dayah yang terkenal, sedangkan ulama-ulama MUNA adalah ulama-ulama yang

bisa memenangkan partai  PA dan yang mendukung PA.103

Terlepas dari berbagai pendapat tentang latar belakang berdirinnya MUNA,

secara  lembaga  MUNA  sekarang  ini  mempunyai  eksistensi  tersendiri  dalam

percaturan kelembagaan agama atau kelembagaan ulama di Aceh, artinya setuju

atau tidak setuju kehadiran lembaga ulama MUNA sekarang ini adalah sebuah

realitas yang tidak mungkin dinafikan kehadirannya. Kehadiran mereka terbukti

adanya lembaga yang resmi terdaftar secara hukum, mempunyai sekretariat dan

pengurus  tetap  di  setiap  kabupaten  kota  bahkan  sampai   MUNA  di  tingkat

kecamatan. 

MUNA sebagai  sebuah  organisasi  politik  sekarang  sudah  ada  di  seluruh

kabupaten  kota  seluruh  Aceh  dalam  kepengurusan  dan  keberadaan  lembaga

mempunyai karakteristik tersendiri.  Karena kelahiran MUNA menurut  mereka

makin  dirasakan  kebutuhannya  sebagai  sebuah  organisasi  kepemimpinan  umat

Islam  yang  bersifat  kolektif  dalam  rangka  mewujudkan  silaturrahim,  demi

terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat manusia. 

Karakteristik yang dimilliki oleh MUNA antara lain adalah:
a. Bentuk organisasi

Organisasi  ini  didirikan  di  Labuhan  Haji  Aceh  Selatan,  Majelis  Ulama

Nanggroe Aceh berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

yang  berazaskan  Islam.  Organisasi  ini  mengikut  faham  Ahlussunnaha

Waljama,ah /Sunni dan beramaliahmengikuti salah satu Mazhab yang empat dan

102 Hasil wawancara dengan Tgk. Abdullah Muhammad.

103 Hasil wawancara dengan Tgk. Abdullah Muhammad.
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untuk  Aceh  diutamakan  mazhab  Imam  Syafi’i.  MUNA  secara  organisasi

mempunyai  tujuan memperkokoh silaturrahim antar  ulama Aceh dalam rangka

membina atau membentuk umat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam melalui

pengembangan kegiatan-kegiatan yang Islami demi mencapai Ridha Allah Swt.

Organisasi ini bersifat independen dan hanya berpihak kepada kebenaran. Bentuk

Majelis Ulama Nanggroe Aceh berbentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat

sosial.

b. Ketentuan keanggotaan organisasi ini mempunyai ketentuan

1.  Yang menjadi  anggota  MUNA  adalah  para  Ulama Aceh atau  pernah aktif

dalam Dayah.

2. Anggota Majelis Ulama Nanggroe Aceh terdiri dari anggota biasa dan luar biasa

dan anggota    kehormatan, Anggota Luar Biasa ialah para Ulama Aceh yang

tidak aktif lagi dalam Dayah.

3.  Kedaulatan  organisasi  diatur  oleh  Musyawarah  raya  (Muray),  musyawarah

wilayah/daerah dan sagoe.

4.  pemimpinan  organisasi  ini  dipegang  oleh  pengurus  besar  MUNA pengurus

MUNA wilayah atau Daerah. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang

berjasa  kepada  MUNA  yang  ditetapkan  oleh  pengurus  MUNA.   Kriteria

Anggota  Kehormatan  adalah  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut

Berakhlakul  karimah,  dan  Memiliki  loyalitas  yang  tinggi  terhadap

organisasiMajelis  Ulama  Nanggro  Aceh.  Masa  Keanggotaan  MUNA

dinyatakan  berakhir  karena  :Meninggal  dunia,  atas  permintaan  sendiri,  atau

diberhentikan atau dipecat.

5.  Untuk  menampung  aspirasi  para  Ulama  yang  ada  di  Dayah-dayah  maka

dibentuk cabang-cabang di setiap sagoe (wilayah).

c. Pendanaan

Wilayah  kerja  Majelis  Ulama  Nanggroe  Aceh  adalah  seluruh  seluruh

Nanggroe Aceh Darussalam,dan mempunyai sistem pendanaan sebagai berikut:
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1. Uang iuran bulanan atau tahunan anggota
2. Usaha yang sah dan halal
3. Wakaf, sadakah dan infak yang sah dan halal dari anggota dan non anggota

yang tidak mengikat.

 Perubahan Anggaran  Dasar  dan Pembubaran Perubahan anggaran dasar

dan pembubaran Majelis ulama Nanggroe Aceh (MUNA ) hanya dapat dilakukan

oleh musyawarah raya (muray).  Penjabaran-Penjabaran anggaran dasar  MUNA

dirumuskan dalam anggaran rumah tangga MUNA (ART) MUNA. Pengesahan

perubahan anggaran  dasar  MUNA ditetapkan pada  musyawarah raya  di  banda

Aceh pada tanggal 28 Februari 2008.

d. Kekuasaan/Wewenang
1. Menerima Laporan Pelaksanaan Program PB MUNA.
2.  Menetapkan Anggaran Dasar  /Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-Pedoman

Pokok Organisasi Arah Kebijaksanaan Umum Organisasi dan Program  Kerja.
3.  Memilih Pengurus Raya dengan jalan memilih Ketua umum yang sekaligus

merangkap sebagai Formatur dan 6 orang wakil  ketua umum yang bertugas

membantu Formatur dalam menyusun kepengurusan.
4. Menetapkan calon tempat penyelenggaraan Muray berikutnya.

f. Tata Tertib

1. Peserta  Muray terdiri dari  Pengurus Besar dan utusan Kab/Kota.
2. Pengurus Besar adalah penanggung jawab penyelenggaraan Muray.
3. Peserta utusan Kab/Kota mempunyai hak suara dan bicara, sedangkan peninjau

hanya mempunyai hak bicara.
1. Banyaknya utusan Kab/kota dalam Muray berjumlah 5 (lima) orang.
2. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh PB MUNA.
3. Pimpinan sidang Muray MUNA dipilih dari peserta Utusan Provinsi dan utusan

Kab/Kota.
4.  Muray  MUNA dapat  dinyatakan  sah  apabila  dihadiri  oleh  2/3  dari  jumlah

peserta Utusan Provinsi dan Utusan Kab/Kota.
5.  Setelah  laporan  Pelaksanaan  Program  Pengurus  Besar  disampaikan  dan

disahkan oleh Muray maka Pengurus Besar dinyatakan demisioner.
  g. Status
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1.  Musyawarah  Kab/Kota   (Muscab)  merupakan  musyawarah  para  utusan

Kab/Kota
2.  MusyawarahKab/Kota  memegang  kekuasaan  tertinggi  organisasi  di  tingkat

Kab/Kota.
3. Musyawarah Kab/Kota diadakan 5 (lima) tahun sekali
4.  Dalam  keadaan  luar  biasa,  Musyawarah  Kab/Kota  dapat  diadakan  sesuai

ketentuan pasal 14.
5. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Kab/Kota dapat diselenggarakan atas

permintaan 2/3 jumlah anggota Kab/Kota.
 h.  Kekuasaan /Wewenang
1. Mengesahkan Laporan Pelaksanaan Program Pengurus cabang Kab/Kota
2. Menetapkan Program Kerja Kab/Kota dengan mengacu kepada hasil Muray
3. Memilih Pengurus Kab/Kota dengan jalan memilih ketua mum yang sekaligus

merangkup sebagai  Formatur  dan 6 (enam) orangwakil  ketua yang bertugas

membantu Formatur dalam menyusun kepengurusan.
i. Tata Tertib
1.  Peserta  Muayawarah Kab/Kota  terdiri  dari  pimpinan Dayah/Balai  Pengajian

Ulama-Ulama yang aktif dalam MUNA.
2. Pengurus Kab/Kota adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah

Kab/Kota.
3.  Peserta  utusan  Kab/Kota  mempunyai  hak  suara  dan  hak  bicara,  sedangkan

peninjau hanya mempunyai hak bicara.
4.  Banyaknya  peserta  Kab/kota  dan  Musyawarah  Kab/Kota  ditentukan  oleh

pengurus cabang.
5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus Kab/Kota.
6. Pimpinan sidang Musyawarah Kab/Kota dipilih dari pesrta.
7.  Musyawarah  Kab/Kota  dapat  dinyatakan  sah  apabila  dihadiri  oleh2/3  dari

jumlah peserta.
8. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Musyawarah Kab/kota diundur selama

1x6 jam dan setelah itu dinyatakan sah.
9.  Setelah  laporan  Penanggung  Jawaban  pengurus  Kab/Kota  disampaikan  dan

disahkan oleh Musyawarah Kab/Kota dinyatakan demisioner.

j. Kepemimpinan

1. Pengurus Besar (PB ) adalah badan kepemimpinan tertinggi organisasi.
2. Masa jabatan pengurus (PB) adalah 5 tahun  terhitung sejak pelantikan/serah

jabatan dari pengurus besar demisioner.
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3. Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri  dari  ketua umum wakil

ketua umum sekretaris umum dan bendahara umum dan kabid-kabid.
4. Apabila ketua umum tidak menjalankan tugas karena berhalangan tetap selama

6 bulan, maka wakil ketua umum dapat menjabat pelaksana ketua umum.
k. Tugas dan Wewenang
1. Selambat lambat 30 hari setelah  Muray, personalia pengurus besra harus sudah

dibentuk.
2.  Pengurus  besar  definitive  dapat  menyelenggarakan  tugasnya  setelah  serah

terima jabatan dengan pengurus besar demisional.
3. Melaksanakan hasil-hasil Muray sesuai dengan ketentuan AD/ART.
4.  Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan

MUNA kepada jajaran kepengurusan MUNA NAD.
5. Melaksanakan sidang pleno setiap  semester kegiatan atau setidak-tidaknya 4

kali selama priode berlangsung.
6. Menyelenggarakan Muray pada akhir  priode.
7. Menyiapkan draft materi MUNA.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada anggota melalui Muray.
9. Membentuk pengurus cabang Kab/Kota.
10. Melakukan pembinaan dan mengkordinir  kegiatan pengurus Kab/Kota.
11. Mengesahkan dan melantik pengurus Kab/Kota.
12. Dapat merehabilitasi,  Mengkorsing dan memecat langsung anggota/pengurus

yang melakukan pelanggaran terhadap AD?ART.

l. Pengurus Kab/Kota

1.  Kab/Kota  merupakan  suatu  ketentuan  organisasi  yang  di  bentuk  di  tingkat

Kab/Kota.
2.  Masa  jabatan  pengurus  Kab/Kota  adalah  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak

pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus Kab/Kota.
3. Personalia Pengurus Kab/Kota.
4.  Formasi  pengurus  Kab/Kota  sekurang-kurangnya  terdiri-dari  ketua  umum,

sekretaris umum dan bendahara umum.
5. Apabila ketua umum Kab/kota tidak dapat menjalankan tugas berhalangan tetap

selama 6 bulan maka wakil 1 dapat menjabat,melaksanakan tugas-tugas ketua

umum.
6. Pejabat ketua umum sebagaimana yang dimaksud dalam point (a) di atas dapat

melakukan rasionalpengurus berdasarkan ketetapan siding pleno.
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7. Selambat-lambatnya  30  hari  setelah  musyawarah  Kab/Kota,  personalia

pengurus Kab/Kota harus sudah dibentuk untuk disah oleh pengurus besar.
8.  Pengurus  Kab/Kota  definitif  dapat  menyelenggarakan  tugasnya  setelah

pelantikan/serah terima jabatan  dengan pengurus Kab/Kota demisioner.
9. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Kab/Kota, Kebijakan Umum

Organisasi serta keteentuan-ketentuan lainnya.
10. Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan. Atau setidak-tidaknya 6

kali selama periode berlangsung.
11. Menyelenggarakan Musyawarah Kab/kota pada akhir periode.
12. Membantu menyiapkan draft materi Muray.
13. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan setiap semester kegiatan kepada

pengurus besar.
14.Menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  kepada  anggota  melalui

Musyawarah Kab/Kota.
15.Dapat  merehabilitasi,  menskorsing  dan  memecat  langsung  terhadap

anggota/pengurus di wilayah kerjanya.

m. Majelis Pembantu Pimpinan

1. Anggota Majelis Mustasyar adalah para Abu Pimpinan Dayah yang di minta

kesediaannya untuk membina kepengurusannya di setiap tingkat.
2. Majelis Mustasyar dibentuk setiap tingkat kepengurusan MUNA yang berhak

membimbing membIna dan mengarahkan dalam kegiatan MUNA.
3. Majelis Mustasyar dapat melaksanakan sidang majelis sekurang-kurangnya 3

kali dalam satu periode yang di fasilitasi oleh pengurus cabang.
4.  Sidang  Majelis  Mustasyar  membahas  hal-hal  yang  bersifat  aktual  dan

kontemporer menurut perkembangan.
5.  Masa Jabatan Majelis Mustasyar disesuaikan dengan masa jabatan pengurus

MUNA disetiap tingkat.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) telah

dirumuskan peran peran nya yaitu:
a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim

dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.

b.   Sebagai wadah silaturrahim para ulama, zuama dan cendekiawan muslim

untuk mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
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c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi

antar umat beragama.

d. Sebagai pemberi masukan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik

diminta maupun tidak diminta.104

Status  MUNA  dalam  politik  dinyatakan  oleh  Tgk.  Abdullah  berada

langsung dibawah wali nanggroe baik secara substansial maupun secara praktis.105

Posisinya  yang  berada  dibawah  setelah  waLi  nanggroe  menunjukkan  bahwa

eksistensiya dalam dunia politik memang sangat diperhitungkan.

1. Bentuk Keterlibatan MUNA Dalam Politik

Lingkaran sejarah pembentukan MUNA yang tidak terlepas dai persoalan

politik dan untuk legalitas partai politik yaitu Partai Aceh jadi jelas menunjukkan

bahwa organisasi MUNA terlibat dalam kancah politik di Kota Banda Aceh baik

secara subtansial maupun politik praktis. Berdasarkan wawancara peneliti dengan

salah  satu  Anggota  MUNA yaitu  Tgk  Mukhtaruddin  jelas  dinyatakan  bahwa

MUNA  adalah  organisasi  yang  aktif  dikancah  politik  mulai  dari  sejarah

pembentukannya bahkan sampai sekarang yang berada dibawah naungan partai

aceh.

Hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  beliau  seperti  berikut  ini  ,”MUNA

adalah sebuah organisasi yang dari mulai pembentukannya sudah terlibat politik,

yaitu dalam proses penyelesaian Konflik aceh. Ulama di dalam organisasi MUNA

ini juga berbeda dengan ulama yang tergabung di dalam organisasi lainnya seperti

HUDA.  Kalau  HUDA  merupakan  perkumpulan  ulama  yang  berkharismatik,

ulama  dayah.  Sedangkan  MUNA  merupakan  ulama  yang  memang  khusus

dibentuk oleh partai aceh dan eks-kombatan GAM untuk membantu menjalankan

pemerintahan dan politik partai Aceh”.106

104 Hasil wawancara dengan Tgk. Abdullah Muhammad.

105 Hasil wawancara dengan Tgk. Abdullah Muhammad.

106 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin  (Anggota MUNA Aceh) di Banda Aceh 
Pada 7 Januari 2016.
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Pernyataan  lainnya  yang  disampaikan  oleh  Tgk  Muhktaruddin

adalah  ,”MUNA terlibat  dalam  politik  baik  secara  subtansial  maupun  politik

praktis.  Dalam  hal  keterlibatannya  dalam  politik  substansial  MUNA  selalu

diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam pembentukan draf

qanun-qanun,  UU-PA  dan  proses  pemerintahan  lainnya.  Di  samping

keterlibatannya sebagai pendamping dan penasehat dalam pemerintahan. Secara

substansial, ulama MUNA menasehati, mengarahkan dan mendampingi para elit

poitik  supaya  menjalankan  sistem  politik  yang  tidak  terlepas  dari  norma  dan

ajaran Islam”.107

“Di samping keterlibatan secara substansial, MUNA juga organisasi politik

yang  terlibat  politik  secara  praktis.  Hal  ini  terlihat  dari  anggota  MUNA yang

pernah  mengikuti  pemilihan  legislatif  dan  berhasil  menduduki  beberapa  kursi

DPRA sampai DPRK. Terbukti sejak dari 2009-2014 telah terpilih empat anggota

MUNA sebagai anggota DPRA yaitu ada Nurdin Cut, Tgk Sabang, Ayah Yusuf

dan Tgk Ismail”.108

Politik  praktis  yang ditempuh oleh MUNA melalui prosedur partai.  Bagi

anggta MUNA yang akan mencalonkan diri harus melalui partai yaitu partai aceh.

Prosesnya  adalah  MUNA mengirim  utusan  nama-nama  yang  telah  disepakati

untuk  mengikuti  pemilihan.  Petinggi  partai  yang  meminta  kepada  pengurus

MUNA untuk mengirim beberapa nama yang bisa dicalonkan untuk mengikuti

pemiihan. Pada tahun 2015 petinggi partai Aceh tidak meminta anggta MUNA

untuk  dicalonkan  pada  pemilihan  mendatang  dan  ini  sepenuhnya  berada  pada

wewenang  petinggi  partai  sehingga  pada  tahun  2015  MUNA tidak  mengutus

anggotanya untuk mengikuti pemilihan mendatang.109

2. Strategi Politik MUNA

107 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin.

108 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin.

109 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin.
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MUNA merupakan sebuah organisasi politik yang tidak terlepas dari strategi

untuk  mempertahankan  eksistensina  sebagai  organisasi  politik.  Berdasarkan

wawancara peneliti dengan anggota MUNA dinyatakan bahwa MUNA memiliki

strategi politik tersendiri di samping strategi dari partai yang menampungnya. 

Seperti  pernyataan  dari  Tgk.  Mukhtaruddin  berikut  ini  ,”MUNA tentu

memiliki  strategi  berpolitik  tersendiri  di  samping  dukungan  dari  partai  yang

menampung, yaitu partai Aceh. Strategi MUNA dalam berpolitik adalah dengan

memanfaatkan  setiap  momentum  silaturrahim  seperti  silaturrahim  pada  saat

perayaan maulid Nabi Besar Muhammad Saw maupun hari-hari besra keagamaan

lainnya  dengan para  ulama yang ada  diseluruh Aceh,  dengan anggota  MUNA

yang tersebar diseluruh pelosok Aceh. Kunjungan silaturrahim tersebut, MUNA

pusat maupun Kota Banda Aceh ke wilayah-wilayah dimanfaatkan untuk mencari

dukungan  sekaligus  simpatisan  kepada  anggota  MUNA  yang  mengikuti

pemilihan”.

Di samping memanfaatkan momentum silaturrahim tersebut, MUNA juga

memanfaatkan  dan  menjadikan  momentum  kegiatan  keagamaannya  menjadi

strateginya  dalam  berpolitik.  MUNA rutin  melaksanakan  kegiatan  keagamaan

berupa pengajian setiap bulan di seluruh Aceh.  Pengajian tersebut  tidak hanya

dilakukan  dengan  tokoh-tokoh  tetapi  juga  dengan  masyarakat  luas.  Pengajian

inilah menjadi celah yang ampuh bagi para ulama dalam mencari dukungan dan

simpatisan yang jelas tidak bisa dilakukan oleh elit politik lainnya.

MUNA yang  berada  di  bawah  naungan  partai  Aceh  dan  mencalonkan

anggotanya melalui partai Aceh secara jelas MUNA juga memperkenalkan partai

aceh kepada msayarakat luas dan secara tidak disadari para politik partai Aceh

terangkat  namanya  melalui  MUNA.  Sehingga  partai  Aceh  memiliki  legalitas

politik dari ulama yaitu MUNA.

Strategi lainnya yang dimiliki oleh MUNA adalah dengan memanfaatkan

momentum  musyawarah.110 Di  samping  kegiatan  pengajian  musyawarah  juga

menjadi  strategi  bagi  MUNA  dalam  mempertahankan  eksistensi  politiknya.

Dalam  setiap  kunjugan  MUNA  pusat  ke  daerah-daerah  selalu  diadakan

110 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin .
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musyawarah besar dalam setiap bulannya. Selain membahas mengenai kegiatan

sosial  keagamaannya  juga  membahas  mengenai  eksistensi  politik  MUNA.

Musyawarah ini tidak hanya mengundang anggota MUNA di daerah-daerah tetapi

juga mengundang masyakat luas dengan mengadakan halal bi-halal. Musyawarah

ini  biasanya  dilakukan  di  meunasah  tingkat  Gampong (desa)  atau  di  Mesjid.

Dalam penyampaian pidatonya penggurus MUNA akan memperkenalkan MUNA

ke masyarakat luas dan secara tidak langsung MUNA mengumpulkan dukungan.

3. Ideologi Politik MUNA

Pandangan MUNA terhadap politik adalah sama halnya dengan ulama dari

organisasi  HUDA yaitu  mengiginkan ulama Aceh untuk terlibat  dalam kancah

politik  baik  itu  secara  substansial  maupun  politik  praktis.  Karena  ulama

merupakan representasi dari agama dan agama sudah mengatur nilai-nilai dalam

menata  dan  mengatur  pemerintahan  yang  baik  dan  benar.  Ulama  hadir  dalam

panggung  politik  untuk  menyerukan  kembali  apa  yang  dianggapnya  sudah

melenceng  dari  garis  kebenaran  bukan  justru  ulama  dikatakan  ketika  terlibat

dengan politik  praktis  justru akan melakukan kesalahan yang sama seperti  elit

politik lainnya.111

MUNA berpendapat bahwa ulama sangat dibutuhkan dalam kancah politik

untuk meluruskan kembali yang dianggap sudah sesat dari jalan yang sebenarnya.

Oleh  karena  itu  di  setiap  unsur  pemerintahan  dibutuhkan  ulama  sebagai

pengontrol dan pengawas terhadap elit-elit politisi yang jahil. 

MUNA sebagai  organisasi  juga  tentunya  mempunyai  ideologi  tersendiri

yang membedakannya dengan organisasi-organsasi lainnya. Oleh karena MUNA

merupakan  organisasi  politik  yang  berdasarkan  dan  beranggotakan  ulama  dan

keagamaan  tentu  ideologinya  tidak  terlepas  dari  keagamaan  yang  bersumber

kepada Alquran dan As-sunnah. MUNA menafsirkan hal tersebut dari pemahaman

mereka dalam alquran surat An-Nisa’ ayat 58-59, yaitu:

111 Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhtaruddin.
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“Sesungguhnya  Allah  memerintahkan  kamu  menunaikan  amanat  kepada

yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan)  di  antara kamu

supaya  menetapkannya  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran

yang sebaik-baiknya kepada kamu.  Sesungguhnya  Allah  maha mendengar  lagi

maha melihat”.

  

   

    

  

    

  

   

      

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)

dan ulil  amri di antara  kamu Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu,

maka kembalikan kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu) lagi lebih baik akibatnya”.

MUNA menafsirkan ayat tersebut sebagai pokok-pokok dari  ajaran Islam

mengenai kekuasaan dan pertanggungjawaban amanah kekuasaan kepada Allah

Swt.  Kemudian  amanah  yang  ditafsirkan  oleh  MUNA  dalam  ayat  tersebut

merupakan amanah dalam semua aspek termasuk di dalamnya pemerintahan yang

harus menganut paham keadilan.
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Ideologi politik MUNA yang bersumberkan kapada Alquran dan As-sunnah

yaitu  politik  yang  sesuai  dengan  nilai  keislaman  seperti  yang  dijalankan  dan

diajarkan  oleh  Rasulullah  Saw.  MUNA  menjadikan  Rasullullah  sebagai  role

model  mereka dalam menjalankan politik.  MUNA mengutamakan politik  yang

bersifat  ishlah,  yaitu  kemaslahatan  umat.  Politik  yang  menyelamatkan  semua

elemen  masyarakat  di  Kota  Banda  Aceh.  Politik  yang  memihak  kepada

masyarakat yang bisa menjadi perwakilan rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

Politik  yang bersumberkan kepada Alquran  adalah politik  yang mementingkan

dan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi politisi.

C. PANDANGAN ULAMA AKADEMISI

Pandangan  ini  tentu  juga  mendapatkan  respon  yang  berbeda  dari  ulama

lainnya  seperti  ulama  akademisi  yang  setuju  maupun  tidak  setuju  terhadap

keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Kota Banda Aceh baik secara substansial

maupun praktis. Sebagian ulama akademisi mengkhawatirkan ulama yang terlibat

politik  praktis  bukannya  menjalankan  misi  seperti  awal  mulanya  tetapi

dikhawatirkan akan ikutan terjerumus dengan melakukan tidak kejahatan seperti

korupsi dan lainnya. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang kontra

terhadap politik praktis ulama.112

Keterlibatan ulama dalam politik secara substansial  sangat didukung oleh

semua kalangan masyarakat, ulama akademisi, HUDA dan MUNA. Karena dalam

pembentukan  qanun  dan  draf  UU-PA ulama  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan

agama yang tinggi  adalah  ahli  yang sangat  dibutuhkan dalam bidang tersebut.

Dalam pelaksanaan syariat islam tentu ulamalah yang menjadi tokoh utama yang

dibutuhkan dalam melaksanakan proses tersebut.113

112Hasil  wawancara  dengan   T.  Safir  iskandar  Wijaya  (Pengajar  Pasa  Salah  Satu
Universitas di Kota Banda Aceh), Pada 1 Januari 2016.

113 Hasil wawancara dengan  Samsul Rizal  (Pengajar pada salah satu  Universiatas di
Kota Banda Aceh) pada 1 Januari 2016.
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Perbedaan pendapat ini dikalangan ulama di Kota Banda Aceh disebabkan

oleh beberapa faktor114, antara lain adalah:

1. Secara  substansial  ulama dibutuhkan dalam politik  tetapi  secara  politik

praktis  masyarakat  maupun  ulama  akademisi  merasa  khawatir.  Ulama

akademisi berpandangan bahwa ulama cenderung tidak begitu memahami

persoalan-persoalan  politik  yang  sesungguhnya  seperti  kecakapannya

memahami persoalan keagamaan, karena dunia politik yang nyata sungguh

berbeda dengan dunia politik secara tekstual. 
2. Perbedaan lainnya  adalah  penafsiran  dari  sudat  pandang yang berbeda.

Karena  kalau  dilihat  di  dalam  Alquran  memang  tidak  ayat  yang

mengatakan secara terbuka bahwa ulama dibutuhkan dalam politik.
3. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap ulama yang terlibat dalam

politik  praktis,  dikarenakan  mesin  birokrasi  pemerintahan  yang  yang

berjalan  sangat  kuat.  Dikhawatirkan  ulama  akan  menjadi  pragmatisme

karena unsur kepentingan di dalamnya.
4. Ulama  terlibat  ke  dalam dunia  politik  praktis  yang  ditampung  melalui

partai politik lokal tertentu justru merupakan strategi politik partai tertentu

saja.  Kolaborasi  kedua  organisasi  itu  justru  seperti  taktik  yang  saling

menguntungkan sehingga yang terjadi bukan untuk berpolitik dengan baik

dan benar justru ulama dimanfaatkan sebagai legalitas politik partai politik

tertentu  serta  secara  tidak  disadari  baik  ulama  maupun  partai  politik

mendapatkan  keuntungan  satu  sama  lain.  Partai  politik  mendapatkan

legalitasnya  dalam berpolitik  karena  ulama sehingga eksistensinya  juga

semakin baik di mata masyarakat sedangkan ulama memiliki kesempatan

untuk  berpolitik  langsung  serta  memanfaatkan  momentum  ini  untuk

mengembangkan pendidikan dayah yang tentu memerlukan nominal yang

besar.
5. Keterlibatan ulama ke dalam kancah politik  praktis  dikhawatirkan akan

membelah konsentrasi ulama sebagai tokoh keagamaan. Sehingga ulama

yang terlibat politik praktis tidak bisa menjalankan multi peran yang telah

114 Hasil wawancara dengan  T. Safir iskandar Wijaya.
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dipilihnya sebagai sosok pemuka agama, pengembang pendidikan dayah

di Aceh serta sebagai politisi.


