
 

PEDOMAN WAWANCARA 

n

No 
Permasalahan Penelitian Indepth Interview Narasumber 

1. Bagaimana penentuan arah afiliasi politik 
ditentukan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama 
Cabang Kota Surabaya di Pemilihan 
Umum 2014 

1. Siapa aktor yang berwenang untuk 
memutuskan apakah Fatayat NU cabang kota 
Surabaya akan berafiliasi dalam Pemilihan 
Umum 2014? 

 
2. Apa keputusan untuk berafiliasi dibuat secara 

eksklusif (terbuka) atau inklusif (tertutup) oleh 
Fatayat NU cabang kota Surabaya sendiri? 
 Jika eksklusif (terbuka) atau inklusif 

(tertutup) siapa aktor yang paling 
berpengaruh dalam pembuatan keputusan? 

 Adakah pengaruh dari tokoh-tokoh NU 
(kyai), Pimpinan Pusat Fatayat NU, dll 
dengan memberikan himbauan kepada 
seluruh warga nahdliyin untuk memilih 
salah satu Partai Politik? Bagaimana sifat 
himbauan yang dikeluarkan oleh tokoh-
tokoh penting di NU tersebut? 
 
 

 
 
 

Narasumber ini terdiri 
dari Para Pengurus 
Harian Fatayat NU 
Cabang Surabaya 
Periode 2009-2014 : 
 
1. Ketua Umum Fatayat 

NU Cabang Kota 
Surabaya Periode 
2009-2014 yaitu Ibu 
Madaniyah Manshur, 
S.Ag  
 

2. Ketua II yang 
membawahi bidang 
Hukum, Advokasi, 
dan Politik yaitu Dra. 
Hj. Nor Qomariyah 

 
3. Koordinator Bidang 

Penelitian dan 
Pengembangan Ibu 
Musfiqoh, MEI,  
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 Apa setiap individu yang menjadi anggota 
Fatayat NU cabang Kota Surabaya 
diberikan kebebasan untuk memilih dalam 
Pemilu 2014? Ketika individu diberikan 
kebebasan apa fungsi himbauan yang 
dikeluarkan oleh tokoh-tokoh penting NU? 

 
3. Bagaimana proses sampai akhirnya Fatayat 

NU cabang kota Surabaya memutuskan untuk 
berafiliasi? 

 
4. Mengapa akhirnya Fatayat NU cabang kota 

Surabaya memutuskan untuk berafiliasi dalam 
Pemilihan Umum 2014? 

 
5. Kapan dan dimana keputusan untuk berafiliasi 

itu dibuat? 
 

 
4. Wakil Sekertaris yaitu 

Ibu Nur Rohmatul 
Izzah, ST 

 
 

 
5. Wakil Bendahara 

yaitu Ibu Hudiyah, 
SE. 

 

2. Mengapa terjadi perubahan afiliasi politik 
Fatayat NU Cabang Kota Surabaya di 
Pemilihan Umum 2014? 

1. Apakah partai politik yang didukung oleh 
Fatayat NU Cabang Surabaya dalam pemilihan 
umum legislatif maupun eksekutif dalam 
pemilihan umum 2014?  
 

2. Kenapa memberikan dukungan kepada figur 
dan pasangan tersebut? 

 

3. Dengan adanya PKB sebagai partai politik 
warga NU, apakah membuat Fatayat NU 
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cabang kota Surabaya memberikan suara bulat 
bagi PKB? 

 
4. Jika tidak, Faktor-faktor pendorong yang 

menyebabkan Fatayat NU Cabang Surabaya 
tidak lagi memberikan dukungan kepada 
PKB? 
  

5. Bagaimana proses terjadinya perubahan 
afiliasi Fatayat NU cabang kota Surabaya dari 
partai PKB menuju partai nasionalis atau 
menyebar ke partai-partai lainnya? Apa saja 
partai politik yang biasanya menjadi tempat 
berlabuhnya Fatayat NU cabang kota 
Surabaya? 

 

6. Sejak kapan terjadi perubahan afiliasi politik 
Fatayat NU cabang kota Surabaya dalam 
Pemilihan Umum 2014 di Surabaya, Jawa 
Timur? 

 

3. Apa implikasi dari adanya perubahan 
afiliasi politik Fatayat Nahdlatul Ulama 
Cabang Kota Surabaya di Pemilihan 
Umum 2014? 

1. Apa implikasi positif dan negatif dari adanya 
perubahan afiliasi politik Fatayat NU cabang 
kota Surabaya bagi organisasi? 
 

 

Narasumber ini terdiri 
dari Para Pengurus 
Harian Fatayat NU 
Cabang Surabaya 
Periode 2009-2014 : 
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1. Ketua Umum Fatayat 
NU Cabang Kota 
Surabaya Periode 
2009-2014 yaitu Ibu 
Madaniyah Manshur, 
S.Ag  
 

2. Ketua II yang 
membawahi bidang 
Hukum, Advokasi, 
dan Politik yaitu Dra. 
Hj. Nor Qomariyah 

 

3. Wakil Bendahara 
yaitu Ibu Hudiyah, 
SE. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nama  : Musfiqoh, MEI 
Jabatan : Koordinator dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Fatayat NU Cabang Surabaya Periode 2009-2014 dan Ketua Fatayat NU 
Cabang Surabaya Periode 2014-2019 
Tanggal : 3 Februari 2015 
Durasi  : 11:43 
Tempat : Gedung FEBI, Universitas IAIN Surabaya 
Hasil wawancara : 
 
Musfiqoh : Kalau jenengan ingin mengetahui persis data kaitannya 
dengan politik yang kemaren berarti harus yang berkaitan secara langsung 
dengan Pemilu kemaren yaitu berhubungan langsung dengan sahabat 
Madaniyah Mansur selaku Ketua Umum Fatayat NU Cabang Kota Surabaya 
periode 2009-2014. Beliau itu mantan Ketua Umum, saya baru dipilih 
kemaren tepatnya satu bulan yang lalu. Kalau nanti kaitannya dengan ini, 
ibu mungkin gak seberapa paham artinya kebijakan dan lain sebagainya. 
Tetapi kalau hanya sekedar data Fatayat NU Cabang Surabaya seperti apa 
ibu bisa membantu dan Fatayat NU Cabang Surabaya ada dimana saja, ibu 
bisa membantu. Tetapi kalau kaitannya dengan Pemilu kemaren, jenengan 
bisa menambahkan dari sahabat Madaniyah. Oke sampun, sekarang 
mintanya apa? 
 
Triastika : Ini saya ingin meminta data Fatayat NU Cabang Surabaya 
seperti misalnya cabangnya dimana saja. 
 
Musfiqoh : Oke, Fatayat NU Cabang Surabaya itu letak kantor 
cabangnya di Bubutan. Kita mempunyai Ancap Benowo, Ancap Gunung 
Anyar, Ancap Mulyorejo, Ancap Pakal, Ancap Rungkut, Ancap Sawahan, 
Ancap Siwalankerto, dan lain-lainnya, ini adalah anak cabang. Kalau cabang  
itu kotanya, dibawahnya terdapat kecamatan itu namanya anak cabang, 
kemudian dibawahnya anak cabang itu mempunyai ranting, ranting ini 
sekelas desa. Jadi kalau cabang Surabaya sekelas kota.  
 
Triastika : Jadi kira-kira ada berapa jumlah anggota Fatayat NU 
Cabang Surabaya? 
 
Musfiqoh : Kalau bicara anggota kurang lebih kalau masing-masing 
PAC itu antara 200-300 orang, berarti dikali 9 anak cabang karena ada 9 
anak cabang. Jadi sekitar 1800-2700 orang. 
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Triastika : Bagaimana hubungan antara Fatayat NU Cabang Surabaya 
dengan NU sebagai organisasi induknya? 
 
Musfiqoh : Hubungan kita dibawahnya NU, tetapi kita punya hak 
otonom sehingga kita bisa melakukan kegiatan organisasi sendiri, tetapi ada 
beberapa kegiatan ada yang harus berorganisasi dengan NU. Tetapi tidak 
semuanya, kalau kegiatan Fatayat NU Cabang Surabaya, NU hanya sebagai 
tembusan. 
 
Triastika : Ada beberapa kebijakan yang murni artinya Fatayat NU 
Cabang Surabaya bisa mengambil kebijakan sendiri. Tetapi adakah 
kebijakan yang tidak bisa diambil oleh PC Fatayat NU Cabang Surabaya 
NU seperti apa? 
 
Musfiqoh : Misalnya MOU yang berkaitan dengan NU. Kegiatan 
misalnya Aswaja yaitu kajian Ahli Sunnah Waljama’ah. Kegiatan ini 
sentral, maka secara otomatis kita tidak bisa meninggalkan NU. Karena 
tidak boleh  ideologi sendiri tetapi ideologi kita sama dengan NU. 
 
Triastika : Jadi banyak kebijakan-kebijakan itu masih bergantung 
dengan NU? 
 
Musfiqoh : Tidak, kalau sifatnya yang tidak ideologis tidak masalah, 
NU hanya sebagai badan pertimbangan saja.  
 
Triastika : Kalau terkait dengan Pemilu, apakah Fatayat NU Cabang 
Surabaya dapat berdiri sendiri?  
 
Musfiqoh : Bisa, Fatayat NU Cabang Surabaya bisa berdiri sendiri 
ketika Pemilu, karena sesungguhnya organisasi kita adalah Badan Otonom. 
 
Triastika : Saya ingin menanyakan sejarah perkembangan Fatayat NU 
Cabang Surabaya dimulai dari apa  sampai bisa berkembang secara 
keseluruhan? 
 
Musfiqoh : Fatayat NU Cabang Surabaya itu dari awal berkembangnya 
dan lahirnya di Surabaya, Jadi Fatayat NU yang sekarang ada di Jawa 
Timur, dan seluruh Indonesia itu berangkatnya dari Surabaya. Ketika 
kemudian awal Muslimat NU berdiri kemudian kita membentengi yang 
muda-muda. Dari semangat yang muda inilah yang diwadahi oleh Tiga 
Serangkai menjadi Fatayat NU. 
 
Triastika : Dari yang saya baca, Fatayat NU Cabang Surabaya ini 
kemudian berpindah ke Jakarta sebagai pusatnya. Itu tentu, otomatis semua 
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kebijakan dibuat di Pusat, bagaimana yang terjadi di Surabaya setelah 
berpindahnya pusat ke Jakarta? 
 
Musfiqoh : Jadi, yang di surabaya itu kemudian menjadi cabang. Tetapi 
dulu cikal bakalanya dari Surabaya. Karena memang kemudian disepakati 
pusat pemerintahan kita  dan pusat organisasi ada di Jakarta maka mau tidak 
mau Fatayat NU Cabang Surabaya dibawa ke pusat. Tetapi, disini kemudian 
menjadi cabang. Kepemimpinannya seperti NU, ada Pusat, Wilayah, 
Cabang, Anak Cabang, dan Ranting. Semuanya hanya untuk memudahkan 
koordinasi, karena apabila langsung ranting akan susah. 
 
Triastika : Bagaimana proses rekruitmen di dalam Fatayat NU Cabang 
Surabaya? 
 
Musfiqoh : Kita rekruitmen secara tradisional, kalau di Fatayat NU 
Cabang Surabaya itu sama dengan NU jadi kita lebih pada kegiatan-kegiatan 
yang tradisional yang bisa diterima oleh masyarakat mulai dari kulturnya. 
Hanya sekarang ini sudah mulai banyak pergerakan-pergerakan perempuan 
yang akhirnya mengkikis karena kita modelnya tidak ada pemaksaan diri 
tetapi baik akses bagaimana kita mengajak mereka itu secara tradisional. 
Contohnya dari putera puteri kita ajak kegiatan yang rutin, kita undang, kita 
mengajak mereka mulai dari Tahlilan, Tiba’an, baca Manakib, Baca 
Kurdah. 
 
Triastika : Bagaimana dengan program-program kerja nya? 
 
Musfiqoh : Kalau terkait dengan program kerjanya kita petakan 
masing-masing ada bidang keagamaan karena kita organisasi masyarakat 
yang lebih cenderung pada keagamaan, tetapi kita juga mempunyai program 
dalam bidang ekonomi seperti mendirikan koperasi, kita juga punya 
kegiatan yang kaitannya dengan penguatan kapasitas diri, terkadang kita 
mengikuti pelatihan-pelatihan, atau kita melakukan pelatihan-pelatihan yang 
bekerja sama dengan dinas setempat. Misalnya ketahanan ekonomi keluarga 
kita kerjasama dengan Dinkop, dulu kesehatan reproduksi kita kerjasama 
dengan Dinas Kesehatan. Tetapi kita lebih fokusnya pada penguatan 
keagamaan.  
 
Triastika : Ketika menjelang Pemilu, apa yang biasanya dilakukan oleh 
Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Musfiqoh : Fatayat NU Cabang Surabaya sesungguhnya organisasi 
masyarakat jadi sampek kemarenpun  tidak ada deal politik yang kita harus 
mengantarkan seseorang untuk menuju ke sebuah kursi. Tergantung pada 
pribadinya masing-masing. Jadi, sampai saat ini setau saya, karena kita 
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adalah organisasi masyarakat. Kalau misalnya ada dalam tanda kutip mereka 
adalah orang perorang bukan atas nama organisasi. 
 
Triastika : Dari yang saya baca dari berita online, Fatayat NU Cabang 
Surabaya dan Sidoarjo  itu secara langsung mengorganisir massa nya, 
bagaimana menurut ibu? 
 
Musfiqoh : Boleh, artinya tidak ada ketentuan. Artinya kembali ke 
khittah, kita tidak partai politik, tetapi kalau membantu kaitannya dengan 
berafiliasi  tidak menjadi masalah. Mungkin itu Fatayat NU Cabang yang 
lain bukan di Surabaya. Sampai hari ini setau saya tidak. 
 
Triastika : Berarti itu tergantung pada ketuanya masing-masing? 
 
Musfiqoh : Iya betul, tergantung oleh ketua masing-masing. Karena itu 
masuk pada kebijakan organisasi. Jadi tergantung siapa yang menjadi 
komandan, kalau komandannya senang politik tentu akan diarahkan kesana. 
Kalau seperti kemaren sahabat Madaniyah tidak, saya apalagi sebagai ketua 
sekarang tentu tidak. Bahkan kalau pusatnya tidak boleh, karena 
mengharuskan kembali ke khittah yaitu menjadi organisasi murni. Karena 
sempat beberapa waktu yang lalu berpolitik, tetapi justru kita tidak 
mendapatkan apa-apa justru massa kita hilang karena adanya perbedaan 
politik yang banyak memberikan pengaruh. 
 
Triastika : NU sangat kental dengan partai yang berbasis nahdliyin, 
seperti PKB. Apa ketika pemilu berlangsung, Fatayat NU Cabang Surabaya 
pasti akan memberikan dukungan kepada PKB? 
 
Musfiqoh : Tidak harus, tidak mesti, jadi yang terjadi adalah kalau 
memang itu temen dari kader-kader kita terbaik Fatayat NU Cabang 
Surabaya, maka secara informal bukan formal secara struktural organisasi 
karena sesungguhnya menjadi anggota dewan seperti DPR, DPRD itu 
adalah amanah tidak bisa memilih seperti kucing dalam karung, kalau kita 
sudah tahu itu adalah temen-temen kita, kita ya bismillah. 
 
Triastika : Tetapi kalau misalnya ada sosok atau figur yang menurut 
Fatayat NU Cabang Surabaya berasal dari beda partai, apakah Fatayat NU 
Cabang Surabaya akan tetap memberikan dukungannya? 
 
Musfiqoh : Ya, kita akan dukung. Seperti yang sekarang di DPR RI itu 
adalah dari Partai Demokrat, kita akan mendukung dia. 
 
Triastika : Sosoknya seperti apa yang akhirnnya membuat Fatayat NU 
Cabang Surabaya memberikan dukungan? 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONTESTASI POLITIK DAN POLITIK AFILIASI 
PADA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 
Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014

TRIASTIKA AULIYATIN ZEBRENIKA



5 
 

 
Musfiqoh : Ya karena beliau berkompeten, ikut membesarkan 
organisasi kita dengan tenaga beliau, harta beliau. 
 
Triastika : Menurut ibu, dengan adanya kecenderungan pilihan politik 
Fatayat NU Cabang Surabaya yang tidak ke PKB tetapi telah ke partai-
partai lain yang berideologi nasionalis. Apa dampak yang dirasakan secara 
internal bagi organisasi Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Musfiqoh : Ya dampaknya kita mudah untuk mengakses kegiatan yang 
selama ini inklusif, misalnya selama ini kita itu masyarakat yang terbesar, 
NU itu organisasi keagamaan terbesar tetapi selama ini organisasi terbesar 
kita tidak pernah mendapatkan apapun dari pemerintah tetapi semenjak ada 
temen kita, kita tahu informasi-informasi yang kemudian itu dari atas, 
program-program pemerintah yang kita bisa akses juga, selama ini kita tidak 
tahu. 
 
Triastika : Sebelum pemilu, ada tidak dari Fatayat NU Cabang 
Surabaya sebelum periode ibu mengadakan sosialisasi  atau apa buat 
mengarahkan anggota Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Musfiqoh : Ada. Jadi ada yang sifatnya tertutup dan terbuka. Kalau 
memang dari pihak calon menginginkan untuk terbuka kita akan terbuka 
untuk umum, tetapi kalau tidak kita harus tertutup secara internal untuk 
organisasi Fatayat NU Cabang Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KONTESTASI POLITIK DAN POLITIK AFILIASI 
PADA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 
Studi pada Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya, Jawa Timur dalam Pemilihan Umum 2014

TRIASTIKA AULIYATIN ZEBRENIKA



6 
 

Nama  : Madaniyah Manshur, S.Ag 
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Cabang Surabaya 
Periode 2009-2014 
Tanggal : 25 Maret 2015 
Durasi  : 1:07:17 
Tempat : Yapita 
Hasil wawancara : 
 
Madaniyah : Apa judul skripsinya kemaren? 
 
Triastika : Saya mengambil judul tentang kontestasi dan afiliasi politik 
Fatayat NU Cabang Surabaya terhadap Pemilu 2014. Jadi, Fatayat NU 
Cabang Surabaya sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia tentu 
ketika dalam pemilu banyak partai politik yang tertarik untuk berafiliasi 
dengan Fatayat NU Cabang Surabaya. Disini saya ingin meminta ibu 
memberikan tanggapan tentang pemilu yang kemaren. 
 
Madaniyah : Pemilu yang kemaren, kita sebagai warga bangsa tidak 
dapat lepas dari Pemilu. Tetapi perlu dicatat bahwa Fatayat NU Cabang 
Surabaya bukan organisasi politik. Tetapi kita harus ikut menentukan 
bagaimana bangsa kedepan ketika memilih seorang pemimpin. Istilahnya 
kalau dari kaidah islam kita harus ada ikhtiarnya. Jadi memang umat harus 
ikhtiar yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pilihan, 
karena mau tidak mau Fatayat NU Cabang Surabaya bagian dari bangsa ini. 
Jadi, kalau Fatayat NU Cabang Surabaya menyampaikan atau menentukan 
pilihannya itu bukan berarti secara organisasi Fatayat NU Cabang Surabaya 
hanyut atau mengikuti alur politik tertentu. Karena pada dasarnya Fatayat 
NU Cabang Surabaya ketika sudah waktunya Pemilu entah itu Pileg, 
Pilpres, Pilwali, ketika saya menjadi Ketua Umum, Fatayat NU Cabang 
Surabaya didekati beberapa kontestan maupun partai politik. Tetapi, apabila 
itu partai politik saya secara terus terang menolak alasannya memang kita 
tidak ikut dalam salah satu partai politik manapun. Hanya sosok pemimpin 
yang diajukan yang kita pilih. 
 
Triastika : Jadi Fatayat NU Cabang Surabaya itu melihat dari sosok 
yang diajukan partai-partai itu? 
 
Madaniyah : Iya, kita melihat dari sosoknya bukan partai politiknya. Kita 
tidak harus ke PKB, kalau yang dimunculkan itu sosok yang tidak kita 
sukai, sosok yang tidak pro terhadap rakyat, kita tidak akan memilih. 
Meskipun kebanyakan orang melihat orang-orang Fatayat NU Cabang 
Surabaya itu identik dengan PKB, tetapi pada kenyataannya tidak sama 
sekali. Saya melihat sejak kepemimpinan wilayah yang baru di Jawa Timur 
memang terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dimana terdapat arahan 
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untuk memilih salah satu. Tetapi yang jelas saya bagian dari orang yang 
tidak setuju Fatayat NU Cabang Surabaya itu diarah-arahkan, Fatayat NU 
Cabang Surabaya harus PKB saya tidak mau. Dan ini keliatannya dari atas 
yaitu dari pusat terdapat upaya untuk memPKBkan Fatayat NU Cabang 
Surabaya. 
 
Triastika : Kemaren saya melihat dari surat kabar atau berita online itu 
dari PBNU atau Ketua PP Fatayat NU memberikan arahan bahwa Fatayat 
NU Cabang Surabaya harus mendukung PKB, tanggapan ibu seperti apa? 
 
Madaniyah : Saya sangat-sangat tidak setuju. Saya itu termasuk orang 
yang sangat menentang waktu itu. Jadi kadang-kadang mereka yang diatas 
menggunakan kewenangannya dan kekuasaannya untuk melegalkan semua.  
Triastika : Jadi yang bisa saya simpukan tidak ada kecenderungan 
bahwa Fatayat NU Cabang Surabaya akan memberikan dukungan pada 
PKB? Alasannya kenapa ibu, bisa diuraikan? 
 
Madaniyah : Tidak, alasan pertamanya karena Fatayat NU Cabang 
Surabaya itu dalam menentukan pilihan bukan hanya sekedar melihat 
kedekatan. Siapapun yang dipilih itu adalah terbaik diantara mereka yang 
harus dipilih, tidak ada pengecualian dari partai apapun. Jadi, tidak harus 
dari PKB. Pada kenyataannya kita tidak diuntungkan oleh orang PKB 
sendiri, karena orang-orang PKB terlalu mementingkan kepentingannya 
sendiri bukan kepentingan jama’ah. Kalau mereka merasa sebagai orang 
Nahdliyin, kalau mereka merasa partai PKB partainya orang Nahdliyin 
seharusnya warga Nahdliyin ini dirawat, membesarkan jam’iyah. Kalau 
orang Fatayat NU membesarkan Fatayat NU, kalau orang Muslimat NU 
membesarkan Muslimat NU. Paling tidak memberikan kontribusi bagi 
kepentingan jam’iyah. Tapi kenyataannya tidak, khususnya di Surabaya. 
DPRD yang wakil dari Fatayat NU Cabang Surabaya saja tidak perduli 
dengan Fatayat NU Cabang Surabaya, jangankan masalah kontribusi yang 
tersirat seperti finansial, bersifat program saja tidak. Padahal Fatayat NU 
Cabang Surabaya itu bagian dari masyarakat bawah bahkan diakui ataupun 
tidak Fatayat NU Cabang Surabaya itu bagian dari masyarakat yang 
ekonominya menengah kebawah. Semestinya itu diramut, dibesarkan, dan 
dipedulikan. Tidak ada yang diperbuat oleh DPRD khususnya oleh kader 
kita. Ketika terjadi banjir di Benowo tidak ada yang peduli dari orang kita, 
orang dari Partai Demokrat yang selama ini menghidupi Fatayat NU Cabang 
Surabaya yaitu Pak Fandi. Dia itu tahu Fatayat NU Cabang Surabaya butuh 
berapa, butuh apa, setidaknya kalau banjir-banjir gitu seperti sembako. 
Sosok Pak Fandi nya itu yang turun ke bawah bukan Partai Demokratnya. 
Beliau pada saat itu bukan sebagai DPRD hanya sebagai pengurus DPD, 
sekertaris kalau tidak salah. Jadi selama ini kami tidak melihat partainya. 
Sekali lagi kalau PKB merasa Fatayat NU Cabang Surabaya itu harus 
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memilih PKB itu sesuatu yang dipaksakan, sama sekali tidak diinginkan 
oleh kebanyakan orang Fatayat NU Cabang Surabaya. Hanya terkadang 
orang NU nya sendiri berpaling di politik contohnya kemaren di Pilgub, 
Pilpres kenapa harus orang PW NU nya sendiri yang bermain maka 
semestinya jangan seperti itu. Bagi Fatayat NU Cabang Surabaya yang baik 
itu bukan yang memberi uang, apalagi uangnya bukan untuk jam’iyah tetapi 
secara perseorangan jadi pribadi-pribadi itu yang merugikan. 
Triastika : Faktor-faktor apa yang akhirnya membuat Fatayat NU 
Cabang Surabaya memberikan dukungan ke partai lain? 
 
Madaniyah : Biasanya yang menjadi motivasi adalah kekecewaan. 
Fatayat NU Cabang Surabaya dengan Fatayat NU Cabang Sidoarjo itu 
sangat berbeda, yang dari sidoarjo itu sangat pro terhadap PKB karena 
Bupatinya adalah orang PKB, orang NU sehingga sangat sinergi dengan 
Fatayat NU Cabang Surabaya, berbeda dengan Surabaya. Di Sidoarjo 
kegiatan Fatayat NU Cabang Sidoarjo sudah masuk ke APBD karena 
PKBnya besar, Fatayat NU Cabang Sidoarjo otomatis diramut, ini karena 
ada faktor kedekatan. Sedangkan untuk kepentingan Fatayat NU Cabang 
Surabaya, kegiatan yang terpenting. Kegiatan itu bukan semata mata uang 
sebenarnya untuk organisasi Fatayat NU Cabang Surabaya. Kalau mereka 
bersinergi dengan DPRD, dengan Pemkot dalam kegiatannya, programnya, 
program pemberdayaan perempuannya. Menjaga Fatayat NU Cabang 
Surabaya itu sama dengan ngeramut masyarakat pada umunya karena 
Fatayat NU Cabang Surabaya itu bagian dari grassroot. Sedangkan di 
Surabaya, karena kedekatan organisasi itu sangat berpengaruh selama 2 
periode Pak Bambang (PDIP, secara pribadi orang Muahamadiyah) sama 
sekali tidak memihak kepada Fatayat NU Cabang Surabaya. Karena selama 
ini antara orang NU dan Muhamadiyah saling tarik menarik. Memang wajar 
kalau orang Muhamadiyah yang dipikirkan itu Aisyiah, tetapi kalau 
persoalan beliau sebagai pemimpin ya semestinya semua organisasi itu 
sama.  
 
Triastika : Menurut ibu selain karena faktor tokoh yang memberikan 
kontribusi buat Fatayat NU Cabang Surabaya, adakah faktor lain yang 
akhirnya membuat Fatayat NU Cabang Surabaya memilih aktor-aktor lain 
diluar PKB? 
 
Madaniyah : Yang paling dirasakan, Pertama adalah kepribadian orang 
tersebut, baik itu wakil rakyatnya, Legislatif, Eksekutifnya. Walaupun orang 
itu bukan orang NU maka akan didukung oleh Fatayat NU Cabang 
Surabaya. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang PKB yang masuk ke 
penjara, malu kita. Sudah tidak mendapat apa-apa dari mereka, mereka telah 
mempermalukan kita sebagai warga Nahdliyin, itu salah satu alasan kenapa 
kita menjauh dari PKB.  
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Triastika : Apakah ketika ibu menjadi ketua Fatayat NU Cabang 
Surabaya Periode 2009-2014, ketika Pemilu 2014 mengadakan rapat untuk 
berkonsolidasi atau memberikan sosialisasi kepada anggota atau pengurus 
Fatayat NU Cabang Surabaya agar memberikan dukungan kepada salah satu 
partai? 
 
Madaniyah : Kami tidak kampanye, justru ketika kami kampanye kami 
tidak pernah terlibat secara langsung. Akan tetapi kami memberikan 
pemahaman tentang kaidah-kaidah politik. Jadi, setidaknya kita memberikan 
pemahaman bahwa kita harus tahu politik, bahwa bukan semata mata kita 
memilih calon selama 5 tahun di dalam pesta demokrasi, kita dapat uang 
kemudian, kita pilih. Justru yang sangat saya tekankan bahwa memilih 
pemimpin itu bukan alasannya karena siapa yang memberi tetapi kita harus 
ikhtiar bahwa pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang sebenarnya ada 
di dalam prinsip-prinsip Islam, pemimpin yang adil, jujur. Kenapa kemaren 
kita memilih si A karena menurut kami si A itu yang lebih baik. Jadi itu 
merupakan suatu ikhtiar, sudah kita timbang-timbang dan sudah kita cari 
kriterianya teryata memang baik. Seumpama kita kemaren mengarahkan ke 
Pak Jokowi dalam Pilpres karena merasa Jokowi itu lebih baik daripada 
yang lain.  
 
Triastika : Bagaimana sosok Pak Jokowi menurut ibu? 
 
Madaniyah : Orangnya sangat sederhana, karena orang yang sangat 
sederhana cenderung pada sesuatu yang tidak kemaruk, tidak berlebihan. 
Kedua, kejujuran, saya melihat ketika beliau masih menjadi walikota 
setidaknya kita bisa menilai bahwa beliau pro kepada kepentingan rakyat. 
Ketiga, tidak bisa di munafikkan bahwa kalau kita NU kita mencari orang 
NU. Kenyataannya Pak Jokowi itu meskipun tidak NU secara struktural 
tetapi secara kultural orang NU. Kita juga mencari tahu orangnya siapa, 
keluarganya siapa, latar belakang, jejak rekam beliau kami sudah 
mempunyai informasi banyak tentang itu.  
 
Triastika : Ketika ibu sebagai Ketua Umum Fatayat NU Cabang 
Surabaya mensosialisasikan tentang siapa calon yang akan didukung, 
apakah anggota Fatayat NU Cabang Surabaya masih diberikan kebebasan 
untuk memilih? 
 
Madaniyah : Kita tetep memberikan arahan dalam artiannya politik itu 
sebenarnya seperti ini, kenapa kita harus memilih si A? Kenapa tidak si B? 
Itu selalu diberikan, persoalannnya mau dipilih atau tidak itu terserah 
meraka. 
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Triastika : Kapan dan dimana Fatayat NU Cabang Surabaya 
memberikan himbauan kepada anggotanya? 
 
Madaniyah : Kita datang ke kegiatan-kegiatan rutin mereka. Jadi saya 
harus turun ketika mereka ada kegiatan Forum Komunikasi yang berada di 
tingkap Ancap. Dimana kegiatan ini di dalamnya terdapat perwakilan dari 
seluruh ranting (tingkat kelurahan) di Surabaya yang diadakan setiap 1 
bulan sekali dan tiap ranting mengirimkan 10 orang. Dimana di dalam 
Forum Komunikasi itu terdapat kegiatan keagamaan, baru setelah acara 
diberikan informasi-informasi apa yang perlu disampaiakan. Kegiatan yang 
dilakukan Fatayat NU Cabang Surabaya ketika Forum Komunikasi adalah 
umumya kegiatan Fatayat NU Cabang Surabaya biasanya Istighosah, baca 
Sholawat. Tetapi kadang kala kita juga menyesuaikan, ketika ada salah satu 
kader mengadakan acara 1000 annya Orang Tua nya meninggal, Kirim Doa, 
Tasakhuran kita dateng kemudian setelah itu memberikan himbauan, jadi 
sifatnya kondisional. Jadi kita masuk ketika kegiatan keagamaan dan adat.  
 
Triastika : Jadi bagaimana sifat himbauan yang dikeluarkan oleh PP 
Fatayat NU? 
Madaniyah : Tidak memberikan pengaruh. Ketika kami Kongres 
kenyataannya dari semua cabang se Jawa Timur hanya beberapa cabang 
yang mendukung upaya PP Fatayat NU. Jadi tidak semua mendukung. Dan 
kemaren kenyataannya Mbak Farida proses pemilihannya juga tidak sesuai 
prosedur, jadi pengurus baru ini seolah oleh sabotase. Pengurus lama 
dibuang sama sekali. Itu sebenarnya menyalahi AD/ART nya Fatayat NU, 
kalau berdasarkan AD/ART itu orang yang dipilih dan dicalonkan untuk 
dipilih adalah yang sudah aktif minimal 1 periode (5 tahun). Jadi yang 
dicalonkan itu sudah tahu persoalan-persoalan Fatayat NU di tingkatan 
masing-masing. Tiba-tiba yang diajukan adalah mereka-mereka yang dari 
cabang yang tidak masuk kepada kepengurusan wilayah. Itu yang 
menyebabkan konflik Fatayat NU Cabang Surabaya dan PW Fatayat NU 
Jatim. Dan itu ada hubungannya dengan masalah politik, masalah 
kepentingan. Jadi terus terang saya secara pribadi pada waktu itu semua 
sepakat itu tidak dibenarkan, karena apa? Seolah-olah PP yang sekarang itu 
dipegang Ike Fauziah yang mempunyai visi untuk memPKBkan PC Fatayat 
NU Cabang Surabaya karena saya berseberangan dengan beliau. 
  
Triastika : Sepengetahuan saya, dulu NU sangat erat sekali 
hubungannya, dan saya melihat sangat kuat dalam memberikan dukungan 
ke PKB. Proses sampai akhirnya Fatayat NU Cabang Surabaya ini menjadi 
berpencar ke partai-partai lain itu seperti apa? 
 
Madaniyah : Ya karena mungkin kekecewaan yang dirasakan oleh 
Fatayat NU Cabang Surabaya sejak Gus Dur diturunkan. Bagaimana PKB 
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memperlakukan Gus Dur. Gus Dur pernah konflik dengan PKB. PKB nya 
pak Gus Dur yang sebenarnya mengawali pendirian PKB, itu sekarang 
sudah berbeda ketika PKB nya Gus Dur sudah dilengserkan dengan naiknya 
Muhaimin. Itu sesuatu yang tidak wajar, artinya tidak sesuai dengan proses 
peralihan yang sebenarnya. Jadi, di dalam Fatayat NU Cabang Surabaya 
sendiri kenapa sudah beralih dari PKB ke partai lain itu karena adanya 
perbedaan ketua di dalam tubuh PKB yang dulunya dipegang oleh Gus Dur 
dengan Muhaimin. Jelas pada saat itu kecenderungannya semua orang sakit 
hati dengan dilengserkannya Gus Dur dari PKB maupun dari pemerintahan 
pada waktu itu. Itu awalnya yang membuat orang-orang akhirnya pecah 
karena merasa PKB yang sekarang bukan PKB nya Gus Dur. Gus Dur 
sangat melekat pada sosok NU. Tetapi seiring berjalannya waktu, contohnya 
pada waktu itu sebenarnya Surabaya (cabang) menolak kepemimpinanya 
Hikmah Bawazier (PW Fatayat NU Jatim) tetapi karena pertimbangan 
organisasi. Sebab apabila kita terus melawan kita akan di blaclist, Surabaya 
tidak akan diberikan program. Di daerah-daerah lain yang tidak mendukung 
contohnya Mojokerto dimana di dalam Konferensi orang-orang yang 
diinginkan adalah orang-orang dari Mbak Farida menolak kepemimpinanya 
mbak Hikmah. Walaupun dia dipilih oleh 480 orang yang hampir 80% dari 
seluruh anggota yang memiliki hak suara tetapi calon tersebut tidak di SK 
yang mendapatkan SK yang kalah (Orang dari mbak Hikmah). Itu 
menandakan sudah mendapatkan ancaman. Di buang semua orang-orang 
yang pro kepada Mbak Farida. Sedangkan saya dulu yang sudah mendekati 
masa akhir akhirnya saya memutuskan tidak membiarkan egoisme saya 
karena kasihan kepengurusan yang setelahnya karena Fatayat NU Cabang 
Surabaya kedepan apabila masih menentang PW Fatayat NU Jatim yaitu 
Mbah Hikmah maka kedepan akan rugi juga. Ruginya apabila kepengurusan 
kedepan SK tidak turun, mungkin program kerja tidak diberikan. Padahal 
dengan adanya program-program tersebut jelas menguntungkan orang-orang 
kita karena adanya program pemberdayaan perempuan.  
 
Triastika : Perbedaan kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Gus Dur 
dan Muhaimin itu seperti apa menurut ibu? 
 
Madaniyah : PKB menjadi tidak jelas ketika dipimpin oleh Muhaimin. 
Artinya tidak jelas itu adalah sudah berubah visi dan misinya dari apa yang 
sudah ditetapkan oleh Gus Dur. Dan kadang-kadang PKB juga berafiliasi 
dengan partai lain yang sebenarnya keputusannya tidak dikehendaki rakyat. 
Sekarang lebih cenderung memperbanyak anggota biar ketika voting 
menang, meskipun itu tidak pro rakyat. Kecenderungannya sekarang lebih 
banyak untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Kadang 
PKB harus memberikan voting kepada pihak yang tidak dikendaki oleh 
konstituennya. Kadang-kadang kita merasa dirugikan dan diuntungkan 
dengan politik. Kalau saya inginya Fatayat NU Cabang Surabaya itu netral, 
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cobalah diambil sosok manusianya saja. Kita sering dikaitkan, seperti saya 
yang memiliki kedekatan dengan Fandi Utomo karena Pak Fandi selama ini 
memberikan kontribusi besar kepada Fatayat NU Cabang Surabaya 
kemudian beliau sudah membuktikan ketika gagal menjadi Walikota beliau 
tetap memberikan kontribusi, sama hal nya ketika sekarang beliau menjadi 
DPR RI sekarang program-program nya untuk PC Fatayat NU Cabang 
Surabaya untuk konstituennya. Kemaren ketika sosialisasi P4, UUD 45 dan 
Pacasila, membentuk Koperasi itu kita yang belum siap. Sidoarjo sudah. Pak 
Fandi sendiri yang membentuk koperasi dengan dana beliau sendiri 
sehingga bisa mengangkat perekonomian di tingkat bawah. Kemudian 
beliau sudah memberikan gambaran bahwa masih ada program-program lain 
yang sudah direncanakan. Tetapi terkadang terdapat pihak yang tidak suka 
dengan kehadiran Pak Fandi yang menimbulkan peryataan “Ketika 
mendukung Pak Fandi tentu akan menguntungkan partai Demokrat”. Kalau 
menurut saya itu mau tidak mau dalam persoalan politik ada imbasnya tetapi 
setidaknya dia bisa mewarnai kalo dia orang baik, punya visi dan misi untuk 
kepentingan rakyat. Meskipun pada akhirnya dia harus tunduk pada 
keputusan partainya.  
 
Triastika : Bagaimana sosok Gus Dur menurut Fatayat NU Cabang 
Surabaya? 
 
Madaniyah : Kalau di tradisi orang NU memang terdapat kedekatan 
antara sosok Kyai. Kyai memang sosok figur yang tidak bisa dilepaskan dari 
sosok Gus Dur yang notabene adalah putra dari Hasyim Asyari. Beliau 
adalah Ulama besar kemudian beliau adalah pendiri NU yang otomatis kita 
harus tawadu’. Mengikuti apa yang disampaikan, mengikuti apa yang 
ditetapkan oleh Gus Dur. Tetapi terlepas dari itu, Gus Dur itu  sendiri itu 
adalah sosok yang sebenarnya kita banggakan. Sekarang sulit mencari 
seseorang yang seperti Gus Dur. Pak Hasyim Muzadi itu hampir menyamai 
pikiran-pikiran Gus Dur, tetapi sosok yang dicintai seperti Gus Dur itu sulit. 
Semua orang sangat mematuhi ucapan Gus Dur. 
 
Triastika : Ketika terdapat sosok lain yang memberikan kontribusi 
untuk Fatayat NU Cabang Surabaya, apakah Fatayat NU Cabang Surabaya 
juga akan memberikan dukungan untuk sosok tersebut? 
 
Madaniyah : Iya kita akan dukung, tidak harus orang PKB. Siapapun, 
tidak melihat partainya tetapi kita melihat sosoknya. Justru sekarang PKB 
merasa kami tantang, tunjukkan dulu apa kontribusinya. Sekarang justru kita 
merasa PKB tidak ada korelasinya, sinerginya dengan PC Fatayat NU 
Cabang Surabaya. PKB harus menunjukkan dulu kalau mereka benar-benar 
memberikan manfaat buat masyarakat secara umum melalui Fatayat NU 
Cabang Surabaya. Sebenarnya kita itu memiliki kedekatan dengan PKB, 
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dalam persoalan PKB hanya saja orang-orangnya yang kurang pro terhadap 
rakyat. Sekarang terdapat dewan yang masuk ke kepengurusan saya, saya 
menyuruh non aktif karena kadang kala kita mencari orang jujur, mencari 
orang ikhlas itu sulit, kekecewaan itu yang membuat kami akhirnya 
memutuskan mengeluarkan dia dari Fatayat NU Cabang Surabaya. Sekarang 
dia menjadi anggota DPRD Surabaya. 
 
Triastika : Adakah sosok lain yang memberikan kontribusi kepada 
Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Madaniyah : Kebetulan saya itu bukan orang yang pinter untuk mencari 
uang untuk kepentingan organisasi. Siapa yang memberikan dana untuk 
kegiatan, kami terima, kami jarang mengobral proposal kesana kemari. 
Terkadang kita melakukan program dengan uang pribadi-pribadi pengurus. 
Secara pribadi hanya sosok Pak Fandi yang memberikan kontribusi untuk 
Fatayat NU Cabang Surabaya. Fatayat NU Cabang Surabaya itu tidak harus 
ke satu partai, tetapi siapa yang bisa bekerjasama dengan Fatayat NU 
Cabang Surabaya bahwa Fatayat NU Cabang Surabaya itu bagian dari 
masyarakat secara umum mereka memberikan kontribusi berupa material, 
program-program secara tidak langsung mereka akan dipilih oleh Fatayat 
NU Cabang Surabaya karena Fatayat NU Cabang Surabaya itu orang yang 
pribadi-pribadinya sangat mudah untuk berterima kasih. Karena Fatayat NU 
Cabang Surabaya menganggap itu sebagai bentuk kepedulian mereka. 
 
Triastika : Bagaimana ketika ada salah satu ketua PP Fatayat NU 
seperti Maria Ulfa yang saat itu mencalonkan sebagai calon DPR RI? 
 
Madaniyah : Sebenarnya banyak anggota Fatayat NU Cabang Surabaya 
itu di partai-partai lain, seperti Mbak Farida dll nya yang mencalonkan di 
luar partai PKB. Karena mereka menganggap PKB sudah tidak relevan lagi  
yang membuat mereka mencalonkan dari partai lain. PKB dulu pecah 
menjadi PKB nya Gus Dur dan PKB nya Muhaimin. PKB nya Muhaimin 
juga pada akhirnya pecah menjadi PKNU sebenarnya itu orang-orang 
Nahdliyin juga karena ada persoalan tidak sevisi. Banyak yang dari PKNU 
diarahkan ke Gerindra. 
 
Triastika : Berapa jumlah anggota Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Madaniyah : Kita gagal mendata secara pasti berapa jumlah anggota 
Fatayat NU Cabang Surabaya. Kegagalan itu karena banyak Ancap yang 
tidak mengirim kembali datanya. Kemudian ada yang merasa anggotanya di 
Ancap sudah tidak aktif. Sehingga tidak ada jembatan dari Fatayat NU ke 
ranting yang mengakibatkan anggota-anggota ini tidak terdata. Itu saja 
sudah 7000an lebih. 
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Triastika : Jumlah Fatayat NU Cabang Surabaya sangat banyak, tentu 
banyak partai politik yang berusaha mendekati Fatayat NU Cabang 
Surabaya. Ada berapa partai yang mendekai Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Madaniyah : Orang-orang Fatayat NU Cabang Surabaya itu masih lebih 
cenderung dengan kepada siapa yang memberi. Tetapi terkadang pilihan kita 
berbeda dengan hati nurani kita. Karena orang-orang yang diatas itu yang 
mengharuskan kita memilih sosok yang lain, partai lain. Saya harus 
memberikan arahan tentang sosok A. Mereka mau mendekangarkanya, 
tetapi kenapa mereka memilih B? Karena sudah menjadi tradisi kadang-
kadang pilihan mereka yang memberi mereka yang dipilih. Terkadang yang 
sudah diberi itu didata sehingga mau tidak mau ketika mereka di TPS 
mereka harus memilih sosok tersebut. Biasanya yang diberi mandat orang-
orang yang memberikan pengaruh di NU. 
 
Triastika : Kegiatan apa yang dilakukan Fatayat NU Cabang Surabaya 
ketika sebelum Pemilu? 
 
Madaniyah : Kalau berhubungan dengan sosialisasi dengan sosok yang 
kita pilih, dengan saya harus turun ketika terdapat kegiatan di ranting, 
memberikan pemahaman tentang sosok yang patut untuk dipilih. Persoalan 
nanti kalah dengan orang yang memberikan uang itu tinggal nanti. 
Kemudian karena kesadaran politik mereka rendah juga karena adanya 
kemiskinan yang akhirnya membuat mereka manut dengan yang 
memberikan uang. Tidak hanya kita yang dibawah mereka yang 
berpendidikan tinggi, petinggi NU yang agamanya kuat kenyataannya 
mereka juga menerima uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Intinya 
Fatayat NU Cabang Surabaya tidak bisa dibawa ke salah satu partai.  
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Nama  : Nur Rohmatul Izzah, ST 
Jabatan : Wakil Sekertaris Fatayat NU Cabang Surabaya Periode 
2009-2014 
Tanggal : 7April 2015 
Durasi  : 24:12 
Tempat : SD Taquma, Surabaya  
Hasil wawancara : 
 
Nur Rohmatul : Ini mbaknya yang mau ditanyakan mengenai apa? 
 
Triastika  : Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait Pemilu, 
yang pertama ini ketika akan menjelang Pemilu, hal-hal yang dilakukan oleh 
Fatayat NU Cabang Surabaya biasanya apa sebelum memutuskan ini calon 
yang akan didukung? 
 
Nur Rohmatul : Selama ini pengalaman saya mengikuti Fatayat NU Cabang 
Surabaya, sebelum 2014 tidak ada seperti itu. Cuma tahun 1998 yang ketika 
NU kepemimpinannya Gus Dur kita diarahkan untuk ke PKB. 
 
Triastika  : Apakah Fatayat NU Cabang Surabaya dalam 
pemilihan umum 2014 hanya ke PKB? 
 
Nur Rohmatul : Tidak, karena ketika Kongres di Situbondo mengharuskan 
kita kembali ke Khittah. Jadi kita tidak kemana-mana tetapi ada dimana-
mana. Ketika 1998, di dalam kepemimpinan Gus Dur, hampir semua 
anggota Fatayat NU Cabang Surabaya ke PKB sampai tahun 2004. 
Kemudian di tahun 2009, anggota Fatayat NU Cabang Surabaya sudah 
menyebar kemana-mana. Apalagi di tahun 2014, kita sudah tidak harus 
fokus ke PKB saja. Bahkan dari Bapak NU untuk 2014 kemaren sudah 
menyarankan jangan hanya di PKB saja tetapi menyebar ke partai-partai 
lain. Nanti bisa diakomodir semuanya. 
 
Triastika  : Sebelum PKB, apakah terdapat partai politik lain 
sebagai tempat bernaungnya orang Nahdliyin? 
 
Nur Rohmatul : Dulunya terdapat Partai NU di era Orde Lama, kemudian ke 
Masyumi, PKNU, kemudian dimasukkan ke Masyumi. Di era Orba dipaksa 
menjadi satu dengan PPP. Tetapi tidak semua orang Nahdliyin harus ke 
PPP, apalagi di era Orde Baru teerdapat keharusan kalau PNS harus 
mendukung Golkar. Kebanyakan anggota dari Fatayat NU Cabang Surabaya 
adalah PNS. 
 
Triastika  : Apa yang menyebabkan dari Fatayat NU Cabang 
Surabaya memberikan dukungan ke PKB? 
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Nur Rohmatul : Karena terdapat sosok Gur Dur, karena memang Gus Dur 
dan beberapa kyai yang dari NU mendirikan PKB supaya orang NU tidak 
kemana-mana dan dapat diakomodir. Di dalam dua kali periode pemilu itu 
kita diakomodir untuk ke PKB. Dan setelah itu karena sudah merasa PKB 
sudah tidak dipimpin oleh Gus Dur mereka merasa tidak harus ke PKB 
tetapi bisa menyebar ke partai-partai lainnya. 
 
Triastika  : Apa yang menyebabkan akhirnya Fatayat NU 
Cabang Surabaya tidak memberikan dukungan ke PKB setelah Pemilu 
2009? 
 
Nur Rohmatul : Secara pribadi karena intern di PKBnya. Dari tokoh-tokoh 
di PKB ada yang tidak sejalan. Selain itu juga karena sudah tidak ada sosok 
Gus Dur di PKB. Seperti nya yang melanjutkan PKB juga sepertinya 
menurut saya tidak sesuai dengan pertama kali PKB didirikan. Semacam 
visi-misinya, secara personal, tokoh-tokoh yang terdapat di PKB membuat 
kita tidak bersimpati untuk ke PKB. Tokoh-tokoh yang baru ini seperti nya 
secara pribadi kurang sesuai. 
 
Triastika  : Apakah terdapat rapat khusus yang membahas 
tentang Fatayat NU Cabang Surabaya akan memberikan dukungan kepada 
calon yang dianggap terbaik? 
 
Nur Rohmatul : Memang ada permintaan beberapa partai politik, mintanya 
di Bapak NU trus ditembuskan ke Fatayat NU. Trus kami 
mempertimbangkan mengirim beberapa orang untuk menjadi calon 
legislatif. Saya menjadi calon dari Partai Demokrat juga nyuwun sewu ke 
Bapak NU. Karena kebetulan waktu itu kami ada yang dekat dan di Partai 
Demokrat ada yang butuh untuk pemenuhan kuota. Seandainya ada partai 
lain di luar Demokrat juga tidak menjadi masalah, kemaren juga ada yang 
menjadi calon dari Partai Nasdem. 
 
Triastika  : Pada waktu menjadi caleg dari Partai Demokrat. 
Apa cara yang ibu lakukan untuk menggaet massa Fatayat NU cabang 
Surabaya terlebih ibu menggunakan kendaraan politik yang bukan PKB? 
 
Nur Rohmatul : Kebetulan dapil saya itu Fatayatnya yang jarang ada, yang 
tidak terlalu rame. Berbeda dengan teman saya yang dimana di dapilnya 
sangat banyak kader Fatayat NU. Cuma memang di dapil saya, saya juga 
harus bersaing dengan PKB juga. Tetapi memang, di daerah saya Fatayatnya 
masih Fatayat yang masih baru atau mungkin ada beberapa yang vakum. 
Tetapi saya berusaha untuk profesional, tidak ingin mendekati Fatayat yang 
masih baru-baru. Saya melihat peta nya, ternyata tidak menguntungkan 
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terlebih Partai Demokrat peminatnya pada waktu itu sedikit karena 
banyaknya kasus, sedangkan dari PKB dan PDIP yang kemungkinan 
unggul. Jadi saya memutuskan untuk mundur. 
 
Triastika  : Sebelum pemilu, biasanya yang dilakukan oleh 
Fatayat NU Cabang Surabaya apa? 
 
Nur Rohmatul : Kalau rapat secara organisasi tidak, tetapi rapat secara 
pribadi iya. Karena kami tidak pernah membawa organisasi. Rapat secara 
pribadi ini dilakukan dengan bertemu tetapi tidak di kantor. Karena bukan 
atas nama organisasi. Ketemu di rumah mana, di rumah siapa, jadi tidak 
pernah membawa nama-nama Fatayat NU. Tetapi, bagaimanapun karena 
kami orang Fatayat, kami diikut ikutkan. Sebenarnya tidak begitu. 
 
Triastika  : Adakah kecondongan Fatayat NU Cabang Surabaya 
memberikan dukungan kepada siapa di Pemilu Legislatif 2014? 
 
Nur Rohmatul : Tidak ada, buktinya kemaren saya menjadi calon buktinya 
tidak ada yang jadi. Berarti tidak ada kecondongan. Karena saya berangkat 
bukan mengatas namakan Fatayat. Cuma memang saya warga NU dan 
menjadi pengurus Fatayat tetapi kalau memang cocok dengan saya monggo 
dipilih kalau tidak, ya tidak apa-apa. Jadi seperti itu intinya. 
 
Triastika  : Bagaimana dengan sosok Pak Fandi yang berasal 
dari Demokrat karena menurut penuturan Ibu Madaniyah dan Ibu Nur 
Qomariyah beliau mendapat dukungan dari Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Nur Rohmatul : Beliau tidak didukung oleh organisasi Fatayat NU Cabang 
Surabaya tetapi secara personal oleh orang-per orangnya. Maksutnya secara 
struktural tidak. Memang Pak Fandi itu minta tolong, barangkali teman-
teman yang ada di Fatayat NU Cabang Surabaya ingin mendukung. 
Memang yang didatangi itu Ibu Madaniyah dan Nur Qomariyah selaku 
Ketuanya. Saya sebagai warga sekertaris awal-awalnya saya tidak diikutkan 
rapat intern. Saya tidak diikutkan. Jadi saya perjalanan awalnya tidak 
mengetahui karena itu secara personal-personal aja. Saya mengetahuinya 
ketika sudah mendekati saya diminta untuk membantu, tetapi bukan berarti 
saya memilih. 
 
Triastika  : Jadi di Fatayat NU Cabang Surabaya masih 
membebaskan setiap individu untuk memilih partai manapun? 
 
Nur Rohmatul  : Iya boleh, bahkan sekertarisnya juga beda. 
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Triastika  : Bagaimana sosok yang ideal untuk dipilih menurut 
pandangan ibu sebagai warga Fatayat NU Cabang Surabaya? 
 
Nur Rohmatul : Yang pasti saya harus mengetahui orangnya terlebih dahulu, 
orang yang dipilih ini secara tidak langsung harus ngeramut Fatayat NU 
sebagai konstituennya, dan orang tersebut harus orang NU yang amanah. 
 
Triastika  : Menurut sepengetahuan ibu, rapat intern yang 
diadakan untuk membicarakan siapa calon yang akan didukung oleh Fatayat 
NU Cabang Surabaya diadakan kapan? 
 
Nur Rohmatul : Saya tidak pernah mengikuti rapat internal, jadi temen-
temen yang mengikuti itu. Kalau rapat secara formal tidak, mungkin hanya 
omong-omong biasa, itupun tidak harus segitunya. Kebetulan mereka 
kumpul, secara pribadi saya apabila ikut-ikut tidak pernah. Secara 
organisasi, saya berusaha untuk tidak membicarakan politik. Apalagi 
sekarang menjelang pilkada, saya berusaha menjaga sekali. Apalagi 
sekarang kepengurusan baru yang diketuai Ibu Musfiqoh dan menjelang 
Pilkada, kita tentu akan sangat menjaga dan berusaha untuk netral. 
 
Triastika  : Bagaimana pengaruh sosok Gus Dur dalam PKB? 
 
Nur Rohmatul : Sangat berpengaruh, pokonya di NU sudah Gus Dur sosok 
yang sangat berpengaruh. Apa yang diucapkan akan dijalankan oleh warga 
Nahdliyin. 
 
Triastika  : Perbedaannya dengan Ketua PBNU sekarang yaitu 
Bapak Said Aqil Sirod? 
 
Nur Rohmatul : Sangat berbeda dengan Gus Dur , yang sekarang tidak 
begitu dikenal seperti Gus Dur. Ketika kepemimpinan Bapak Hasyim 
Muzzadi, beliau masih memiliki kharisma dan dikenal di Jawa Timur karena 
beliau berasal dari Jawa Timur. Sehingga orang-orang PC Fatayat NU 
Cabang Surabaya masih sangat mengenal beliau. Ini sangat berbeda dengan 
bapak Said Aqil Sirod yang notabene berasal dari Jawa Barat dan hanya 
dikenal di kalangan pengurus-pengurus saja dan orang-orang dibawah tidak 
begitu mengetahui. Orang nya sangat pinter tetapi kekurangannya kurang 
terkenal hingga kebawah seperti sosok Gus Dur. Tidak ada yang bisa 
menandingi Gus Dur, beliau sangat pandai dan sangat dikenal oleh kalangan 
NU hingga tingkat bawah di seluruh Indonesia. 
 
Triastika  : Bagaimana hubungan antara NU dan Fatayat NU 
Cabang Surabaya? 
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Nur Rohmatul : Ketika NU sudah memberikan instruksi maka Banom akan 
mengikuti, ini dalam hal secara organisasi dalam bidang keagamaan dan 
sosial karena visi misi dan tujuan organisasi pasti sama dengan NU. 
Berbeda dalam bidang politik dimana Fatayat NU Cabang Surabaya sangat 
dibebaskan oleh Bapak NU. Tetapi apabila secara organisasi sosial kami 
ikuti semua. Ketika PBNU mengeluarkan kebijakan dan itu diikuti Banom, 
tetapi Banom bisa membuat kebijakan sendiri juga terkait pemudi seperti 
tentang Kesehatan, Gender tidak harus kebijakan dari NU karena Fatayat 
NU mempunyai pandangan sendiri asal tidak keluar dari aturan-aturan NU. 
 
Triastika  : Bagaimana sejarah afiliasi Fatayat NU selama ini? 
 
Nur Rohmatul : Dari Orba, Fatayat NU sudah menyabar kemana-mana, 
kemudian pada saat reformasi muncul PKB sebagai partai orang NU yang 
diketuai oleh Gus Dur, dan saat itu afiliasi cenderung ke PKB. Tetapi 
seiring berjalannya PKB, banyak orang-orang di PKB yang secara pribadi 
ada yang lupa dan bergeser dan membuat orang di bawah kecewa. Akhirnya 
Bapak NU memutuskan untuk terserah memilih siapa. 1998-2004 NU masih 
utuh di PKB tetapi pada tahun 2009 sudah berpencar ke partai-partai lain ke 
PPP, Demokrat, PKNU. 
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Nama  : Dra.Hj. Nor Qomariyah 
Jabatan        :Ketua II  Fatayat NU Cabang Surabaya Periode 2009-2013 
(Membawahi Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi) 
Tanggal : 6 April 2015 
Durasi  : 36:24 
Tempat : SMP Negeri 17 Surabaya (Jalan Raya Tenggilis Mejoyo No 
1) 
Hasil Wawancara : 
 
Triastika  : Menurut pandangan ibu, apakah Fatayat NU Cabang 
Surabaya ini selalu memberikan dukungan ke PKB atau ke partai-partai 
politik lainnya ketika Pemilu? 
 
Nor Qomariyah : Sebenarnya Fatayat NU Cabang Surabaya adalah 
organisasi yang tidak berpolitik. Cuma dalam menentukan pimpinan walau 
bagaimanapun kita harus mengarahkan anak buah kita untuk memilih 
pemimpin yang benar-benar amanah. Sebenarnya secara proses politik tidak. 
Cuma beberapa kali ini kita memilih siapa-siapa yang akan kita dukung 
dalam Pemilu. Kita disini tidak memilih partai politik, setelah tidak ada Gus 
Dur kita bebas, tidak harus ke PKB. Sekarang kita memilih figur dari calon 
tersebut. Kalau memang orang itu benar-benar kita anggap orang itu amanah 
dalam artian kita sebelumnya harus mengenal terlebih dahulu orang tersebut 
orangnya bagaimana, apabila amanah kita dukung. Selain itu, apabila kita 
dukung beliau itu harusnya ngeramut organisasi kita. Makanya ketika ada 
orang yang mengatakan organisasi kita harus PKB itu tidak benar. Di 
Fatayat NU Cabang Surabaya tidak berlaku seperti itu. Kita memang 
memilih itu berbeda-beda. Seperti kita kemaren di Pusat memilih si A dari 
partai ini. Di Propinsi kita memilih figur ini di partai ini. Jadi tidak harus ke 
satu partai politik. 
 
Triastika  : Bagaimana cara Fatayat NU Cabang Surabaya 
menentukan pilihan bahwa sosok ini yang pantas untuk didukung? 
 
Nor Qomariyah : Sebelumnya kita mempelajari, kita tidak akan 
langsung menerima. Awalnya kita seperti kemaren mendukung Pak Fandi 
Utomo. Kenapa kita mendukung Pak Fandi Utomo (DPR RI Dapil 1)? Itu 
pada awalnya kita sudah mengenal beliau waktu pencalonan walikota 
Surabaya. Jadi kita sudah mengetahui orang nya, visioner, jujur, tidak 
materialis, memang dia ingin berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kita 
tidak langsung mengetahui dari orangnya tetapi kita mencari narasumber 
bagaimana vigur si A, vigur si B, kalau kita sudah tahu baru kita akan 
menentukan siapa yang akan kita dukung sebagai pemimpin. 
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Triastika  : Bagaimana cara Fatayat NU Cabang Surabaya 
melakukan kordinasi untuk menentukan sosok ini yang pantas didukung? 
 
Nor Qomariyah : Awalnya kita pengurus harian yang terdiri dari 
Ketua Umum, Ketus I, Ketua II, Sekertaris, dan Bendahara terlebih dahulu 
melakukan musyawarah. Ketika kita sudah sepakat, nanti kita akan 
tawarkan kepada anggota. Kalau anggota tidak mau memilih kita tidak akan 
memaksa, kita tetap memberikan kebebasan kepada setiap anggota Fatayat 
NU Cabang Surabaya. Karena kita adalah organisasi sosial bukan organisasi 
politik, kalau misalkan kita organisasi politik seperti PKB tentu kita harus 
memilih PKB. Cuma kita menawarkan kita mempunyai pilihan di tingkat 
pusat vigur A, tingkat propinsi vigur B, tingkat kota vigur C. Kita akan 
menyampaikan profil vigur-vigur (sosialisasi) tersebut kepada anak cabang 
beserta ranting-ranting kalau mereka setuju kita jalan. 
 
Triastika  : Bagaimana sifat himbauan yang dikeluarkan oleh 
PBNU dan PP Fatayat NU untuk memilih calon A? 
 
Nor Qomariyah : Seperti yang kita katakan tadi bahwa kita bukan 
organisasi politik. Walaupun orang-orang yang diatas sering memberikan 
himbauan, kita sering berbeda. Atau mungkin Surabaya saja yang sering 
berbeda. Kita sering berbeda dengan NU, karena pedoman kita adalah 
melihat vigur profil nya bagaimana. Kalau dari pusat mengatakan sosok A, 
tapi dari kita tidak sesuai ya kita tidak akan dukung. Ini sudah bukan dunia 
nya NU tetapi ini politik. Kalau dulu karena vigur kita Gus Dur tidak ada 
yang mengalahkan Gus Dur. Kalau Gus Dur mengatakan A kita akan 
memilih si A. Karena kita sudah meyakini bahwa sosok Gus Dur adalah 
seseorang memiliki sifat nasionalisme nya tinggi tidak memikirkan dirinya 
sendiri memikirkan bagaimana sosok bangsa dan negara. Sosok seperti Gus 
Dur yang memiliki kharisma yang sangat tinggi oleh semua agama itu tidak 
ada. Ada yang mirip tetapi kharisma nya kalah. Pak Hasyim Muzadi cara 
berfikirnya bagus tetapi kharisma nya kalah. Untuk menentukan orang 
tersebut kharismatik atau tidak kita kan akan mengetahui nya. Setelah Gus 
Dur tidak ada di PKB kita tidak harus memilih ke PKB. 
 
Triastika  : Bagaimana sejarah afiliasi Fatayat NU Cabang 
Surabaya? 
 
Nor Qomariyah : Kalau Fatayat NU Cabang Surabaya selama ini kita 
selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Setelah Gus Dur 
tidak ada kita bukan tidak mempercayai kyai-kyai diatas tetapi kita sudah 
berfikir lain. Ya kita harus menentukan orangnya bagaimana-bagaimana. 
Alhamdulilah orang-orang yang kita dukung selama ini benar-benar 
nasionalisme nya tinggi, benar-benar ngeramut dengan organisasi. Cara 
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ngeramutnya seperti sekarang, Pak Fandi Utomo (orang yang kita dukung 
dan sudah jadi di DPR RI) itu memberikan program. Sudah dua kali ini 
beliau memberikan program, memberikan program itu kita sudah bebas dari 
biaya dan lain sebagainya karena program nya dari Pusat. Sampai kemaren 
ada program Penguatan tentang Kebangsaan mengenai sosialisasi Pancasila 
dan sebagainya. Semua proram-program itu di share ke kita. Bahkan ini 
beliau sudah informasi ke kita bagaimana guru-guru Fatayat NU Cabang 
Surabaya bisa merekrut guru-guru PKN, bagaimana guru-guru ini supaya 
anak anak senang belajar PKN. Selain itu, sebelum Pak Fandi terpilih cara 
beliau ngeramut Fatayat NU Cabang Surabaya yaitu kita kan mempunyai 
program tentu semua program itu membutuhkan biaya, kita ngomong 
santai-santai kemudian di respon oleh beliau dengan to the point, misalkan 
kita butuh transportasi kita dibantu, artinya dia paham kebutuhan Fatayat 
NU Cabang Surabaya. Pak Fandi itu hidup dari mana ya semua orang yang 
dukung dia diramut semuanya bukan hanya Fatayat NU Cabang Surabaya. 
 
Triastika  : Selain memberikan kontribusi, sosok Pak Fandi itu 
seperti apa? 
 
Nor Qomariyah : Menurut pandangan temen-temen orangnya tidak 
mencari uang dalam jabatannya. Pak Fandi itu walaupun dari Partai 
Demokrat tetapi beliau dari Mutasar NU di Gayungan. Kan orang NU ada 
dimana-mana. Karena kita tidak seperti dulu, PKB dulu gerbongnya orang 
NU tetapi sekarang kita ada dimana mana. Yang kita dukung mesti latar 
belakangnya harus tetap orang NU, walau bagaimanapun kita harus kesitu. 
Ada juga yang memiliki kharisma tinggi tetapi tidak dipolitik yaitu Ibu 
Khofifah. Ibu Khofifah itu selalu ingin meminterkan kader-kader NU 
dengan program-program seperti pelayanan uang digital, macem-macem.  
 
Triastika  : Setelah Pengurus Harian melakukan konsolidasi 
untuk menentukan pilihan, bagaimana cara Fatayat NU mensosialisasikan 
keputusan tersebut kepada anggota se-Surabaya? 
 
Nor Qomariyah : Jadi, setelah dari cabang, badan Pengurus Harian 
dan semua pengurus sudah bulat. Kita akan mengundang ketua-ketua Ancap 
(yang membawahi kecamatan) dengan ketua Rantingnya, kita undang, kita 
bicara, dalam acara khusus. Kalau kebetulan ada acara lain kita nimbrung di 
acara tersebut untuk mensosialisasikan, jadi keputusan bukan ada di Ketua. 
Misalkan di ranting-ranting tidak ingin ikut, ya kita tidak apa-apa karena ini 
bukan suatu kewajiban. Tetapi paling tidak kita bisa mengarahkan temen-
temen untuk jangan memilih sosok yang salah. Berbeda dengan Pilihan 
Presiden, ketika sudah tidak ada Gus Dur ada sosok lain yaitu ibu Khofifah 
yang sudah memberikan suatu wawasan, pandangan tentang profile Pak 
Jokowi. Kita ikut bergabung disitu, tetapi ada yang ke lain juga ada, tidak 
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semua ke Pak Jokowi. Tetapi kalau ibu Khofifah sudah mengatakan sesuatu 
pasti sebagian besar mengikuti. Karena selama ini, pemilihan presiden yang 
kemaren Ibu Khofifah tidak menghimbau tetapi kita mengikuti sendiri. Ibu 
Khofifah ada disitu, kita mengikuti. Karena sebelumnya kita koordinasi, kita 
diundang, kenapa harus memilih sosok ini. Pernah Ibu Khofifah mengatakan 
di salah satu stasiun TV “biasanya kalau saya ngomong milih A biasanya 
diikuti” tetapi memang betul kenyataannya seperti itu. Dia tanpa paksaan, 
kita sudah mengikuti. Karena semacam ada kharismatik. Perempuan yang 
ada di NU dan memiliki kharisma yang sangat tinggi, berwawasan luas itu 
ya ibu Khofifah. Ibu Khofifah ketika menjadi DPRD sangat ngeramut 
(memberikan program-program untuk mencerdaskan anggotanya) betul 
sama organisasi. 
 
Triastika  : Ketika terjadi perbedaan afiliasi politik Fatayat NU 
Cabang Surabaya dari PKB ke partai lain, adakah faktor pendorong yang 
mengakibatkan akhirnya Fatayat NU Cabang Kota Surabaya memberikan 
dukungan ke partai-partai lain? 
 
Nor Qomariyah : Setelah tidak ada sosok Gus Dur, pola pikir kita 
sudah berbeda. Kalau dulu apa katanya Gus Dur. Setelah itu kita sudah tidak 
lagi. Kita juga tidak menghindari PKB. Kemaren kita di wilayah juga 
mendukung PKB karena kita anggap sosok tersebut amanah. Kita tidak 
melihat partai, tetapi sosoknya. Walaupun kita lintas partai tetapi yang kita 
dukung harus orang NU. 
 
Triastika  : Apa yang dilihat dari sosok Gus Dur? 
 
Nor Qomariyah : Dia itu orangnya sudah bukan untuk organisasi nya 
saja tetapi sudah memikirkan bangsa, makanya kemaren itu dia diberikan 
gelar Bapak Bangsa ya pantes, karena beliau sudah bisa menyatukan agama 
yang ada di Indonesia. Orang-orang selain agama islam aja merasa 
kehilangan dengan sosok Gus Dur. Nomer satu kharismatinya, memang dia 
dari silsilah keluarganya berasal dari pendiri NU. Dan hidupnya dia bukan 
untuk duniawi. Duniawi itu ya sekedar nomer dua saja, tidak memikirkan 
uang, tidak memikirkan apapun, wes pokok negara aman damai sejahtera. 
Dari perbuatannya kita sudah bisa melihat. Gus Dur itu bisa membaca yang 
akan datang, dan benar-benar terjadi. Diantaranya itu. Apa yang dia 
sampaikan benar-benar terjadi. Kita sangat kehilangan sosok Gus Dur. 
 
Triastika  : Berapa jumlah anggota Fatayat NU Cabang 
Surabaya? 
 
Nor Qomariyah : Yang tahu masalah itu di bagian Litbang, kurang 
lebih 10.000 anggotanya. Dengan jumlah yang sebanyak itu banyak partai 
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politik yang mendekati, belum anggota keluarganya itu. Ketika pemilu 
semua datang untuk meminta dukungan. Yang datang kerumah itu ada dari 
PDIP, PKB. Tetapi saya juga Cuma bilang “iya saya doakan semoga jadi” 
karena kita pada dasarnya mempunyai wadah untuk menentukan pilihan. 
 
Triastika  : Bagaimana hubungan antara Fatayat NU Cabang 
Surabaya dengan NU? 
 
Nor Qomariyah : Kita itu banom nya NU. Semua kegiatan di Fatayat 
NU kita tidak jauh dari kegiatan di NU. Semua kegiatan Fatayat itu selalu 
didampingi bapak-bapak NU. Misalkan seperti kita kemaren pada waktu 
raker, saya mendampingi dan Bapak NU juga datang untuk memberikan 
masukan. NU ketika memiliki program kerja, banom-banom itu posisi nya 
sebagai anggota. Ya tentunya kita harus mengikuti, tetapi berbeda itu 
kaitannya dengan politik kita sendiri-sendiri. Karena kita bukan partai 
politik, kita itu organisasi sosial. Mungkin yang paling mokong itu ya 
Surabaya. Kita sering berbeda tetapi yang lain tidak. Program yang lain kita 
masih sejalan. Bedanya ya kalau menyangkut politik kita berbeda. Fatayat 
itu anggotanya muda-muda tetapi tidak berpikir tentang uang. Selama saya 
dua periode ini utamanya bukan uang. Kita benar-benar memilih figur yang 
amanah, benar-benar memikirkan bangsa negara dan NU. Kita tidak pernah 
memikirkan akan mendapatkan berapa, tetapi figur-figur yang kita dukung 
alhamdulilah selalu ngeramut. 
 
Triastika  : Bagaimana sejarah afiliasi Fatayat NU Cabang 
Surabaya selama dua periode ibu di Fatayat? 
 
Nor Qomariyah : Kita tidak ada apa-apa dengan politik. Kita berdiri 
sebagai organisasi sosial. Tetapi ketika ada event tertentu seperti Pemilu, 
kita didatangi caleg. Tetapi kita tidak langsung menjawab tetep kita 
musyawarahkan dulu dengan pengurus-pengurus Fatayat NU. Walaupun 
kita posisi ya diatas kita tidak akan langsung memutuskan. Tetap kita 
meminta pendapat dari teman-teman. Baru kalau teman-teman yang lain 
sudah sepakat kita jalan. Tetapi ketika kita posisinya diatas bukan asal 
diterima tetapi kita mempelajari dulu bagaimana profil orang tersebut 
kemudian kita menyampaikan profil tersebut kepada teman-teman. 
 
Triastika  : Bagaimana kegiatan Fatayat NU sebagai sebuah 
komunitas? 
 
Nor Qomariyah : Ada banyak mbak, kita ada kegiatan Istighosah, 
Tahlilan, Tiba’an yang dilaksanakan di masing-masing Ranting. Mengenai 
hari apa terserah pada rantingnya. Hampir tiap malem ada bermacam-
macam kegiatan. Contohnya di Mulyorejo tempat saya malam sabtu keliling 
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untuk Tiba’an. Paling tidak kita silahturahmi. Kalau malam jumat kita 
Tiba’an di masjid sendiri-sendiri. Kalau yang bapak bapak Tahlilan keliling 
rumah-rumah. Malam senin dan malam kamis tahlilan untuk ibu-ibu. Truas 
ada pertemuan rutin setiap bulannya untuk pengurus. 
 
Triastika  : Apakah sosialisasi masalah pemilu pernah dilakukan 
ketika acara-acara diatas? 
 
Nor Qomariyah : Ya tentu pada waktu acara-acara tersebut kita 
sosialisasi. Dimana ketika ada acara tersebut merupakan tempat 
berkumpulnya para anggota. Jadi setelah kegiatan terus dilanjutkan dengan 
acara sosialisasi. Ketika sosialisasi ya kita menyampaikan kepada anggota 
bahwa dari Fatayat mendukung figur ini alasannya ini ini seperti itu. Justru 
ketika kegiatan tersebut pada datang semua. Kita juga bawa stiker biar tahu 
para anggota ini figur tersebut. 
 
Triastika  : Dampak dengan adanya perbedaan afiliasi, apakah 
terdapat dampaknya? 
 
Nor Qomariyah : Sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya. 
Kalau negatifnya terkadang kita kalau berbeda itu biasanya teman-teman 
kayaknya ada kayak gap. Tetapi kita dari cabang selalu menengahi biar 
konflik itu tidak sampai memuncak. Karena kita memilih siapa itu hak tidak 
boleh kita memaksakan. Kalau kita sudah memaparkan latar belakang orang 
tersebut kemudian ada yang tidak memilih ya monggo. Dampak negatifnya 
ada yang sampek mau keluar dan sebagainya. Tetapi tidak sampai karena 
kita selalu musyawarah. Kalau yang kita dukung tidak jadi dan yang jadi 
dari orang lain, jadi kayak kemaren pilihan gubernur jadinya kayak kurang 
harmonis, kurang direken. Kita kalau dukung orang kan tidak sembunyi-
sembunyi benar benar terang-terangan. Ya dalam bidang program kita 
dikasih program tetapi sedikit-sedikit. Positifnya, kita mempunyai 
pembelajaran politik yang sudah terjun ke politik, yang jadi saksi-saksi kan 
orang Fatayat. Kita mengurus betul apalagi yang dicabang kemaren kita data 
betul total suaranya kalau dulu kita nyoblos selesai ya sudah. Sedangkan 
dampak positif bagi organisasi nya ketika figur tersebut jadi, banyak 
program-program yang diberikan ke kita.  
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Nama  : Hudiyah, SE 
Jabatan :Wakil Bendahara Fatayat NU Kota Surabaya Periode 2009-
2013 
Tanggal : 8 April 2015 
Durasi  : 15:52 
Tempat :Di Kediaman beliau di Rungkut Industri 
Hasil wawancara : 

 
Triastika  : Saya ingin menanyakan, secara struktural organisasi 
Fatayat NU Kota Surabaya ini berada di bawah NU. NU membuat PKB 
sebagai wadah aspirasi warga Nahdliyin, kenapa ketika Pemilu 2014 tidak 
ada kecondongan Fatayat NU Kota Surabaya memberikan dukungan ke 
PKB? 
 
Hudiyah  : Yang membentuk PKB bukan NU nya, tetapi orang-
orang nya. Jadi, harus dibedakan mana organisasi NU nya dan mana orang-
orang NU itu sendiri. Yang membentuk PKB adalah Gus Dur sebagai ketua 
PBNU sehingga terdapat kesan PKB dibentuk oleh NU. Tetapi kenapa 
orang-orang pada saat itu harus memilih Gus Dur? Karena sosok Gus Dur 
itu sangat dihormati orang NU. Dari situ memang kita semua lebih memilih 
PKB. Kalau secara organisasi terserah setiap individunya karena diharapkan 
bahwa orang NU tidak hanya di PKB tetapi ke semua partai politik. Terkait 
dengan pertanyaan mbak nya kenapa tidak memilih PKB? Karena seiring 
perkembangan zaman setelah Gus Dur wafat, di dalam PKB terdapat konflik 
kemudian direbut oleh Pak Muhaimin dari sini orang kemudian banyak 
berfikir, ada yang sepadan ada yang enggak, termasuk kita kita ini waktu itu 
tidak ada yang merasa bahwa di Surabaya ini tidak ada koordinasi yang 
bagus Fatayat NU Kota Surabaya dengan PKB. Apa karena kita tidak 
menyapa, atau karena PKB kurang masuk ke dalam organisasi Fatayat 
dengan demikian Fatayat memilih orang-orang yang nyapa Fatayat, yang 
memodali Fatayat di setiap kegiatan. Pertama, kita mengenal orang nya 
bukan partainya. Orangnya baik kemudian ngeramut Fatayat, dari situ 
kemudian ada dukungan, lama-kelamaan kita tahu bahwa orang nya masuk 
kedalam partai politik, tetapi juga tidak semua Fatayat NU masuk kesana. 
Jadi artinya Fatayat NU tidak fokus pada satu partai politik saja. 
 
Triastika  : Ketika dulu kepemimpinan NU di Abdurahman 
Wahid, kecondongan Fatayat NU memilih PKB? 
 
Hudiyah  : Iya kita condong kesana, karena kita melihat Gus 
Dur nya. Karena pada saat itu ketua PBNU nya adalah Pak Gus Dur, 
kemudian secara struktural kita mengikuti pilihan Pak Gus Dur. Kalau 
sekarang bapak NU nya di Surabaya misalnya menghimbau warga nya dan 
banom-banom nya untuk kearah sana itupun tidak semuanya mengikuti, 
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tidak seperti dulu. Perbedaannya dulu dengan sekarang itu terletak di 
kepemimpinanya. Kita sangat berbeda dengan pemikiran orang Sidoarjo, di 
Sidoarjo sangat saklek terhadap pemimpin, sekarang di Surabaya agak susah 
kalau seperti itu, lagi-lagi karena ada pengaruh pemimpin. 
 
Triastika  : Berdasarkan wawancara sebelum-sebelumnya, 
dalam Pemilu Legislatif 2014 banyak yang mengatakan ada sosok yang 
memberikan kontribusi banyak buat Fatayat NU. Apakah ketika sebelum 
Pemilu ada semacam korrdinasi dari Fatayat untuk memberikan dukungan 
kepada sosok tersebut? 
 
Hudiyah  : Itu mungkin sebelumnya kita sudah mengenal 
orangnya, mungkin termasuk Pilkada walikota. Dari situ kemudian kita 
mengenalnya. Kalau yang 2014 kemaren ketika Pilihan Legislatif dari situ 
kebetulan orangnya mencalonkan sebagai caleg melalui organisasi 
melakukan sosialisasi. Tetapi yang jelas kami juga banyak perbedaan, tidak 
semua mengikuti mereka. Yang ke PKB juga banyak, yang ke PPP juga ada. 
Kan sekarang pengajian-pengajian tidak hanya satu partai, paling tidak kita 
memperkenalkan calon-calon. 
 
Triastika  : Adakah rapat internal untuk melakukan korrdinasi? 
 
Hudiyah  : Secara pribadi ada, kita membahas bagaimana 
menjadi calon yang benar, kita lebih mengenal pada satu calon, paling tidak 
mempelajari dari calon yang ada. 
 
Triastika  : Dengan adanya pergeseran sikap dari yang ke PKB 
kemudian ke partai-partai lainnya apa terdapat dampak yang signifikan bagi 
organisasi? 
 
Hudiyah  : Tidak ada, mereka tetap rukun. Kita sudah jelaskan 
dari awal bahwa organisasi bukan milik partai. Tetapi ada kesan bahwa 
pilihlan partai yang terbaik dari orang-orang yang bisa di anggap sebagai 
contoh. Jadi tidak asal-asal partai, maksutnya pilihlah orang-orang yang bisa 
dipakai contoh. Kita bebas untuk memilih, yang jelas jangan sampek 
menyimpang dari AD/ART atau Akhlusunnah Wal Jamaah. Menyimpang 
ini maksutnya beda agama, beda akidah, tetep dalam koridor NU.  
 
Triastika  : Kriteria orang-orang yang dipilih oleh Fatayat NU 
itu seperti apa? 
 
Hudiyah  : Yang pertama mungkin adalah seagama yang 
seakidah. Kemudian perilakunya yang bisa memberikan contoh dan 
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Ahlisunnah Wal Jamaah ala Nahdliyin itu istilahnya. Kalau bisa jangan 
diluar NU harus sepadan dengan kita. 
 
Triastika  : Bagaimana sosok yang dipilih oleh Fatayat NU, 
apakah pernah memberikan kontribusi? 
 
Hudiyah  : Kontribusinya berupa program, kegiatan. 
 
Triastika  : Sejak kapan suara Fatayat NU mulai terpecah-pecah 
ke beberapa partai politik? 
Hudiyah  : Sejak PKB pecah waktu itu dan ada konflik. Waktu 
itu ada pemilihan ketua baru yang jadi waktu itu Muhaimin. Trus pecah, 
Muhaimin dulu itu sekertaris menjadi Ketua dan ada protes akhirnya 
tumbuh PKNU dan PKB. Mulai dari situ anggota yang dibawah mulai 
pecah. 
 
Triastika  : Bagaimana hubungan antara Fatayat NU dan PKB? 
 
Hudiyah  : Hubungan kita sebagai anak, jadi kita harus manut 
apa yang dikatakan oleh NU. Misalnya NU menyampaikan apa yang harus 
dianut dan dimusyawarahkan dibawah di tingkat cabang, dari NU sendiri 
kemudian mengundang banom-banomnya yang dari muslimat, fatayat, 
PBNU, anshor itu diundang semua. Dari PBNU meyampaikan dukungan 
atau perintah dari PBNU dimusyawarahkan harus satu suara, kalau toh ada 
yang menolak/melanggar itu secara personal. Secara pribadi bisa kemana 
saja, tidak ada kewajiban NU mengharuskan memilih calon tertentu. Asal 
tidak menyimpang dari AD/ART saja. Secara organisatoris tidak ada 
keharusan.  
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