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ABSTRAK  
Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis hubungan antara dua Ormas Islam 
terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam kasus pengelolaan 
masjid Agung Al-Akbar Surabaya (MAS). yang dibahas dalam penelitian ini mencakup; (1) 
Manajemen yang digunakan dalam pengelolaan MAS;(2) Masalah-masalah yang muncul 
dalam proses pengelolaan MAS; (3) Kemungkinan adanya upaya kontestasi antara NU dan 
Muhammadiyah dalam pengelolaan MAS; serta (4)Tokoh masing-masing ormas yang 
menentukan hubungan antara NU dan Muhammadiyah.  
.Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara wawancara 
mendalam, observasi, dan studi dokumen.  
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa manajemen yang digunakan dalam 
pengelolaan MAS adalah berprinsip pada dua hal utama yaitu demokratisasi serta pluralisasi. 
Hal ini adalah manifestasi dari value yang dikembangkan di MAS yaitu amanah dan 
profesional. Amanah maknanya adalah menjalankan setiap aktifitas dengan penuh tanggung 
jawab baik kepada sesama manusia terlebih kepada Allah SWT. Profesional adalah bekerja 
berdasar nilai-nilai moral dan akhlak agama serta menjunjung tinggi rasa solidaritas dan 
pluralitas antar sesama manusia. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan MAS masalah utama 
yang sering muncul bukanlah pada penentuan model arah kebijakan maupun cenderung 
memakai mazhab apa atau model masjid siapa, tapi secara subtansial masalah yang sering 
menjadi problematika utama terkait hubungan NU dan Muhammadiyah adalah karena kurang 
terkontrolnya statemen dari pihak-pihak yang dicitrakan sebagai tokoh NU atau 
Muhammadiyah diluar MAS baik melalui media-media maupun artikel-artikel. Secara 
normatif masalah sosialisasi dan transformasi kebijakan kepada masyarakat umum juga 
memicu munculnya permasalahan terkait hubungan antara NU dan Muhammadiyah dalam 
mengelolaMAS.  
Kontestasi yang tampak adalah dalam konteks personal sebagai orang-orang yang berada 
dalam organisasi yang berbeda. Bukan dalam konteks MAS ,NU ataupun Muhammadiyah 
meskipun terjadi di dalam MAS dan melibatkan anggota-anggota NU dan Muhammadiyah. 
Hal tersebut dikarenakan proses-proses tersebut masih dalam ranah-ranah wacana dan belum 
pada taraf sikap dan keputusan politis yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi baik 
NU maupun Muhammadiyah yang bisa mempengaruhi proses pengelolaan MAS.  
Tokoh utama atau aktor yang sangat berpengaruh di dalam proses-proses hubungan NU dan 
Muhammadiyah di MAS ada dua level : Pertama :level pengendali (Control) adalah ditangan 
pemerintah yang diwakili oleh institusi pemprov, kedua: level penyelaras yaitu para 
cendekiawan dan profesional dari kalangan ulama NU maupun Muhammadiyah yang dilihat 
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secara profesional dan proporsional tidak hanya dari kharismanya saja tapi juga dari 
kompetensi dan keahlian masing-masing  
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