


 
ABSTRAK 

 
Kembali ke khittah, merupakan langkah awal yang mengantarkan Nu pada dataran 

baru keperanan dan kederpannya sebagai organisasi social keagamaan yang menjadi 
pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Hubungan Agama dan Pancasila. Setelah NU keluar 
dari PPP kemudian terjadi suatu pemahaman bernegara NU tentang fungsi dan tujuan NU 
didirikan. Pada saat itulah terlihat kontribusi pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang 
Ukhuwah Islamiyyah, Ukhuwah Wathaniyyah, Ukhuwah Basyariyyah terhadap wacana 
politik NU yang sedang berjalan dan pergeseran dalam memandang politik yang semula 
sebagai pelengkap saja dalam kajian NU, lambat laun berubah menjadi pemaknaan social 
yang berkembang tidak hanya dalam politik, tapi telah mewarnai perjalanan wacana perilaku 
politik NU. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat 

deskriptif analitik. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data-dat 
yang telah tersedia dianalisa dengan analisa kualitatif dan didukung oleh metode induktif dan 
deduktif, sedang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio 
histories. 

 
Tampilnya KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam NU, yang kemudian beliau 

melontarkan ide ukhuwah serta pengembangannya ke dalam Ukhuwah Wathaniyyah, dan 
Ukhuwah Basyariyyahdengan tiga visi utama adalah menilai masa lalu, mengembangkan 
masa kini dan merintis masa depan, nampaknya telah mendapat respon positif dari seluruh 
Jamaah NU, baik yang ditingkat structural maupun cultural NU yang sudah lama 
menginginkan kebersamaan visi dalam membangun NU dari sekedar organisasi keagamaan 
saja. Dan ide ini sebagai upaya untuk menciptakan kebersamaan dan kedamaian baik di 
dalam NU maupun di luar NU. Alur pengaruh Ukhuwah tidak sepenuhnya merubah perilaku 
politik elit NU. Perilaku yang diharapkan mampu menerapkan ide mukhuwah secara makro 
dan mikro kini kehilangan pamor, ketegangan yang terjadi di NU sejak 1999 telah membawa 
imbas yang kurang baik, khususnya dalam politikdan tidak dapat mengembalikan politik NU 
ke dalam perilaku yang telah digariskan yaitu amar ma’ruf nahi munkar. 
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