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ABSTRAK 
 Negara Islam Indonesia (NII) merupakan gerakan keagamaan yang ada di 
Indonesia dan terus bertahan menjalankan “perjuangannya” hingga saat ini. 
namun wajah NII kini bukan seperti yang ada pada masa kepemimpinan 
Kartosoewiryo. Pasca memasuki fase turun gunung, NII terkotak-kotak menjadi 
beberapa faksi. Namun, faksi yang paling menonjol keberadaannya adalah faksi 
sembilan yang kemudian dikenal dengan NII Kordinator Wilayah (KW) IX. 
Kelompok ini memiliki kekuatan baik dari sisi dana maupun SDM lebih, jika 
dibandingkan dengan faksi lainnya. Hal menonjol dari pola gerakan mereka, tidak 
lagi mengadopsi “gaya konvensional”. NII KW IX bersikap lebih moderat dan 
mampu bernegoisasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 
dalam sejarah pergerakan ini, merupakan “musuh” dari NII. Lahirnya lembaga 
pendidikan Al-Zaytun merupakan wujud nyata metamorfosa gerakan NII KW IX, 
yang berani tampil ke publik secara inklusif. Hal ini mengundang pro-kontra di 
kalangan internal para aparat maupun warga (mas’ul) NII. Terlebih saat kelompok 
ini menganggap sebagai NII yang berdiri mandiri tanpa faksi lainnya. 
Kemunculan Al-Zaytun diharapkan mampu memberikan citra positif di mata 
masyarakat Indonesia mengenai keberadaan NII, yang selama ini dianggap 
sebagai gerakan keagamaan dengan label “menyesatkan”. Dengan menitik 
beratkan kepada pengembangan pribadi setiap santri, baik secara keilmuan 
maupun jasmani, Al-Zaytun merupakan warna baru dalam dunia pendidikan 
Indonesia juga sebagai institusi pendidikan dengan kepentingan politik, sebuah 
gerakan pemberontakan yang  pernah dan masih ada di NKRI. 
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