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ABSTRACT 
 
 

Genealogically, both Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur)’s  Moslem 
Leadership and meritocrat have convincible superiority not only for those of 
traditional NU (Nahdlatul Ulama = Association of Traditional Moslem Scholar), but 
also of rational modern community. In traditional community, Gus Dur is 
convinced as having supernatural superiority, being sacred, generating sixth-sense, 
and even trusted as a waliyullah (holy person). Whereas in modern community, 
Gus Dur is popularly well-known as an icon of democracy, motor of civil society, 
and defender of those minorities and suppressed groups, and also has higher 
intellectual intelligence. 

  This background actually refers to an ideal asset for the leadership of Gus 
Dur’s.  This is mean that such developing leadership based on merger of 
traditional and modern culture, in one side, is serviceable as the protector and 
articulator of majority traditional group’s interest in Indonesia, while as the 
bridge of transformative ideas of modern group, in the other side. However, in 
reality, Gus Dur’s leadership has not fully capable of synergizing such “two 
worlds”. The strong Gus Dur’s charisma even causes issues in Indonesian 
contemporary political leadership. At least, it has occurred to Gus Dur’s 
leadership in Partai Kebangkitan Bangsa (PKB = Nation Awakening Party) during 
his service as the general chairman of Dewan Syuro (Advisory Board). Gus Dur as a 
charismatic leader does not only serve as a main party’s policy maker, but also as 
the most superior and the best man of his fanatic supporters. An axiom merges in 
NU and PKB that those opposing Gus Dur shall fall, whereas in the contrary, those 
favorable ones shall have authority promotion. Therefore, there is an institutional 
personalization occurred to cause the weakening of political institutionalization in 
PKB.   

Even, the elites of PKB then compete to obtain Gus Dur’s legitimacy, and 
undertake to influence his political resolution, as well. Ironically, Gus Dur’s 
political resolutions are sometimes built based on the information of his 
surrounding people, in which full of subjective interests. This is understandable 
that such surrounding people are not santri (Moslem students) in actual meaning, 
whom are ta’dhim (deeply give respect, and honor as well), and sami’na wa’atha’na 
(we hear and we adhere) as of those pesantren’s (Traditional Islamic School) 
culture, but “interested santris” having their own political agenda. Avoidable 
conflict then incurred, in which actually occurred in a level inter-fraction under 
Gus Dur’s authority. However, since their existences are determined by Gus Dur’s 
authority, such conflicts keep involving Gus Dur’s figure.  
 
Keyword: personalization, conflict, charismatic, authority 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Ketokohan Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ditopang oleh 

kharisma, kecerdasan intelektual dan  geneologi kekiaian telah mengukuhkan 

dirnya sebagai pemimpin kharismatik. Bahkan di kalangan NU diyakini bahwa 

tokoh sekaliber Gus Dur hanya akan lahir sekali dalam 100 tahun. Maksudnya, 

jika kita mengharap ada tokoh sekelas Gus Dur lagi, kita harus menunggu 100 

tahun lagi. Ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan kelahiran para mujaddid a’dham 

(tokoh pembaharu besar) yang hanya lahir dalam 100 tahun sekali.1  

Kiai Haji Muchits Muzadi dan Kiai Haji  M Cholil Bisri malah menyebut 

Gus Dur sebagai azimat atau jimat-nya NU. Sebutan ini secara faktual tidak 

berlebihan, karena Gus Dur hadir membawa perubahan saat ormas Islam terbesar 

ini sedang dalam masa suram dan tak berwibawa. Apalagi sejak tahun 70-an – 

sebelum menjadi ketua umum PBNU – Gus Dur sudah aktif membangun wacana 

tandingan (counter discourses) tentang NU (Masdar, 2005: 49). Lewat tulisan-

tulisannya di media massa Gus Dur mengangkat tema tentang kegenialan NU dan 

                                                 
1 Keyakinan ini merebak pada sebagian warga NU, terutama terkait dengan berbagai 

gerakan pembaharuan yang dilakukan Gus Dur, terutama pembaruan pemikiran Islam. Sebenarnya 
saat itu di luar NU juga muncul pemikir dan pembaharu Islam seperti Nurcholis Madjid (Cak Nur), 
Djohan Effendi dan sebagainya. Tapi para pemikir Islam lain itu tidak memiliki massa pendukung 
tradisional seperti Gus Dur sehingga tidak menimbulkan mitos dan fanatisme. Pengaruh pemikir 
Islam lain hanya terbatas pada kelompok Islam dan intelektual kota. Sedang Gus Dur yang 
memiliki kultur metropolis dan basis kultur tradisional pesantren bisa menembus kelompok Islam 
kota sekaligus warga NU di pelosok-pelosok daerah, terutama di Jawa dan Madura. Faktanya 
warga NU merasa mendapat pencerahan sejak Gus Dur memimpin NU. Namun beberapa kiai 
konservatif was-was dan tak  sepakat  dengan pemikiran Gus Dur. Begitu juga kelompok yang 
berafiliasi ke pemikiran wahabi atau Islam formalis  Hanya saja jumlah kiai aliran ini sedikit sekali 
di NU.   
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budaya pesantren. Langkah Gus Dur ini sangat strategis karena seperti dikeluhkan 

Benedict R. O’G Anderson, ahli Indonesia dari Amerikat Serikat, bahwa sampai 

tahun 1975 masih tidak ada tulisan tentang NU. Ben Anderson menyatakan bahwa 

sedikit sekali kaum akademisi yang mengetahui tentang NU, belum ada disertasi 

doktor yang pernah ditulis tentang NU dan ia meragukan apakah akan segera ada 

disertasi tentang NU, padahal NU merupakan salah satu kekuatan sosial, kulural, 

keagamaan dan politik yang sangat berpengaruh di Indonesia selama bertahun-

tahun (Anderson, 1977: 23). Bahkan jauh sebelumnya Kiai Haji Abdul  Wahid 

Hasyim menyatakan bahwa mencari akademisi di NU sama sulitnya dengan 

mencari penjual es di tengah malam. (Bruinessen, 1994:62). 

Kemampuan intelektual Gus Dur yang mengangkat tema NU dan 

pesantren di media massa menjadi awal jawaban dari kelangkaan tentang karya 

ilmiah tentang NU. Gerakan intelektual ini kian gencar terutama setelah Gus Dur 

terpilih sebagai ketua umum PBNU pada 1984 dalam Muktamar NU ke-27 di 

Situbondo Jawa Timur. Gus Dur bahkan kemudian menghidupkan mesin NU dan 

tancap gas lewat gerakan pemikiran Islam inklusif. Buahnya, kini mulai terjadi 

ledakan intelektual dalam NU.2 Anak-anak muda NU selain banyak yang 

                                                 
2 KH Dr Said Aqiel Siraj, ketua PBNU,  kepada peneltii bercerita bahwa Gus Dur selama 

mimpin NU tak pernah memberi uang kepada kader NU atau pengurus badan otonom dan 
sebagainya. Tapi Gus Dur selalu memberi akses kepada kader-kader NU di PBNU dengan cara 
menunjukkan dan memperkenalkan dengan lembaga-lembaga donatur, misalnya The Asia 
Foundation dan sebagainya. Dengan demikian kader-kader NU bisa mengembangkan diri secara 
cerdas dan kreatif., misalnya, terus  mengasah intelektualitas dan melanjutkan studi yang lebih 
tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi Gus Dur merangsang intelektualitas dan 
peningkatan kualitas kader-kader NU lewat akses. Selain itu latar belakang sebagai cendekiawan 
Gus Dur juga menciptakan iklim intelektual di PBNU. Sehingga dalam sehari-harinya wacana 
yang berkemabngan adalah soal  agama dan keilmuan. Sedemikian kuatnya arus intelektualitas di 
PBNU saat Gus Dur mimpin NU sampai para pengurus berusaha adaptasi dan berperilaku sok 
inteketual. Dengan pernyataan ini Said Aqiel sekaligus ingin menjelaskan bahwa situsi ini berbeda 
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mengikuti jejak Gus Dur menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah, juga 

banyak yang secara akademis sukses. Ini bisa dilihat dari karya-karya mereka 

dalam jurnal-jurnal ilmiah dan media massa. Prestasi akademik mereka juga bisa 

dilihat pada banyaknya anak-anak muda NU yang kini menyandang gelar doktor 

atau magister, baik lulusan dalam maupun luar negeri.3 Begitu juga buku-buku 

tentang NU hampir terbit tiap bulan. Bahkan para peneliti dan kandidat doktor 

dari luar negeri banyak sekali mengambil tema tentang NU dan Islam inklusif 

sebagai objek kajian disertasinya.4  

Selain itu Gus Dur juga melakukan pemberdayaan civil society5 bahu 

membahu dengan para tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis 

                                                                                                                                      
dengan iklim saat KH Hasyim Muzadi mimpin PBNU yang sangat pragmatis sehingga para 
pengurus PBNU setiap harinya hanya berpikir saya dapat berapa. 

3 Akhmad Zaini, redaktur opini Jawa Pos, bercerita kepada peneliti bahwa mayoritas 
pengirim artikel di Jawa pos adalah anak-anak muda NU, baik yang studi  atau lulusan dalam 
maupun luar negeri. Bahkan diantara mereka masih banyak yang masih studi di luar negeri. Ia 
mengetahui mereka NU dari curriculum vitaenya. Menurut Zaini, secara kualitas tulisan mereka 
rata-rata lebih baik ketimbang penulis lain. Jadi, menurut dia, NU kini memang lagi mengalami 
booming intelektual. 

4 Produksi karya intelektual di NU  tersendat dan lamban ketika KH Hasyim Muzadi 
menjadi ketua umum Tanfidziyah PBNU menggantikan Gus Dur. Kiai Hasyim Muzadi banyak 
terlibat politik dukung-mendukung, pemilihan bupati (pilbub), pemilihan gubernur (pilgub) dan 
pemilihan presiden (pilpres). Bahkan pada pemilu 2004 Hasyim Muzadi menjadi calon wakil 
presiden mendampingi calon presiden Megawati Soekarno tapi kalah. Akibatnya program-program 
NU – termasuk akselerasi intelektual – gagal. Ketua PP GP Ansor Saifullah Yusuf kepada peneliti 
menuturkan bahwa para pengamat dan penulis luar negeri yang selama ini getol menulis NU 
mengaku malas menulis NU karena sudah tak menarik. “Tak ada yang bisa ditulis,” kata Gus Ipul 
– panggilan Saifullah Yusuf – mengutip pernyataan penulis itu ketika ditanya kenapa sekarang tak 
pernah nulis NU lagi. Padahal penulis tersebut selama ini sangat produktif menulis NU dan buku-
bukunya tentang NU sangat laris dan banyak dijadikan rujukan  baik oleh tokoh-tokoh NU 
maupun para peneliti, pengamat, dan para kandidat doktor baik dalam maupun luar negerii. 
Akselerasi intelektual berkembang pesat di kalangan kader NU justeru di luar struktur NU. 
Misalnya di the Wahid Institute, Komunitas Tabayun, dan sebagainya. Ironisnya, tren intelektual 
di kalangan anak-anak muda NU ini tidak direspon positif oleh elit struktural NU, sebaliknya 
justeru dicurigai sebagai agen liberalisme. Anak-anak muda NU yang terus bergerak dalam bidang 
intelektualisme dan dunia pemikiran ini adalah imbas positif dari gerakan intelektual Gus Dur 
waktu mimpin NU.   

5 Gus Dur dikenal sebagai aktivis atau tokoh LSM yang concern terhadap gerakan 
pemberdayaan civil society. Dalam perkembangannya Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi  
sekaligus sebagai ketua yang kemudian memicu kontroversi karena pemerintah Orde Baru 
khawatir Gus Dur mengincar jabatan strategis. Namun saat itu Gus Dur menepis dan bilang’ 
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nasional yang peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Gus Dur bahkan 

juga melakukan gebrakan ekonomi dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) dengan nama Nusumma (singkatan dari NU dan Bank Summa)6, meski  

kurang berhasil. Konsekuensi logisnya, figur Gus Dur pun makin populer dan 

dikagumi warga NU. Apalagi, bersamaan dengan itu muncul mistifikasi terhadap 

diri Gus Dur. (Abdalla, 1997: 16). Mistifikasi adalah proses keyakinan mistik atau 

mitos yang dilekatkan pada seseorang yang dikagumi atau jadi idola yang dalam 

hal ini adalah Gus Dur. Mistifikasi ini sangat kuat, misalnya, Gus Dur diayakini 

sebagai seorang waliyullah (kekasih Allah), weruh sa’durungi pinarah,  dan 

siapapun yang melawan atau menentang Gus Dur bisa kuwalat7 dan sebagainya. 

Malah mistifikasi ini kadang dijustifikasi kalangan intelektual. Prof Dr Mahfud 

MD  misalnya bercerita tentang kelebihan Gus Dur ketika jadi presiden. Menurut 

dia, Gus Dur sering tidur ketika acara kenegaraan, termasuk ketika menerima 

                                                                                                                                      
“Alaaa, saya sih begini-begini aja. Jelek-jelek begini , yang penting para menteri segan.” Forum 
Demokrasi ini juga digunjing keras oleh kelompok Islam modernis dan formalis karena saat itu 
mereka atas restu Soeharto mendirikan Ikatan Keluarga Cendekiawan Muslim se-Indonesia 
(ICMI) yang diketuai BJ Habibie, tokoh kepercayaan penguasa Orde Baru  Soeharto. Banyak 
pihak menilai Gus Dur mendirikan Forum Demokrasi sebagai organisasi tandingan terhadap ICMI. 
Karena Gus Dur  dalam berbagai kesempataan menyatakan ICMI sektarian. Nah, untuk 
menandingi itu, menurut penilaian beberapa pihak, Gus Dur lalu mendirikan Forum Demokrasi 
(Fordem) yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai etnis, budaya, dan agama yang mewakili 
pluralisme masyarakat Indonesia. 

6 Saat itu Gus Dur  punya obsesi besar dan bahkan telah mencanangkan mendirikan 2000 
BPR Nusumma di seluruh Indonesia. Namun hanya beberapa BPR yang terealisasi. karena Bank 
Summa sebagai mitra kerjasama NU kemudian collaps. Nusumma ini sempat berapa kali beralih 
kepemilikan, termasuk kerjasama dengan Jawa Pos. Kini hanya beberapa BPR saja yang masih 
eksis, diantaranya di Pesantren Tebuireng Jombang dan beberapa beberapa daerah lain. Meski 
demikian Nusumma terus berusaha melakukan ekspansi bisnis, misalnya, membuka outlet dan 
sebagainya. Selain mendirkan BPR, NU dibawah kepemimpinan Gus Dur juga melakukan 
kerjasasama ekonomi lain di berbagai daerah. Gebrakan ekonomi ini mendapat respon positif dari 
masyarakat terutama warga NU. Apalagi sebelumnya NU hanya berkutat dalam politik praktis. 
 
 

7 Sakitnya Matori Abdul Djalil  yang terserang stroke diyakini sebagian warga NU karena 
kuwalat Gus Dur karena melawan mantan ketua umum PBNU tiga periode itu. Begitu juga 
Selamet Effendy yang sempat sakit (meski kemudian sembuh) ketika melawan Gus Dur diayakini 
bagian dari kuwalat itu.    
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tamu pejabat tinggi dari luar negeri. Namun begitu bangun ternyata Gus Dur 

paham semua apa yang dibicarakan atau yang dipidatokan para pejabat itu meski 

Gus Dur dalam keadaan tidur.8    

Karena itu mudah dipahami jika kemudian lahir massa pendukung yang 

dalam istilah Eric Hoffer disebut true believer, pemeluk teguh atau pendukung 

fanatik (Hoffer; 1993: XIV), di lingkungan NU.  Kelahiran true believer ini 

serentak dan masif, baik di kalangan kiai, orang awam, maupun anak-anak muda 

NU. Orang menyebut kelompok  ini sebagai komunitas Gus Durian.9   

                                                 
8 Prof Dr Mahfud MD, mantan menteri pertahanan RI yang kemudian jadi ketua 

Mahkamah Konsitusi (MK) memberi kesaksian sebagai berikut: ”Selama duduk di kabinet, 
menjadi menteri Presiden Gus Dur, saya saksikan saat sidang kabinet, biasanya Gus Dur membuka 
sidang dengan  pengantar singkat, kemudian menyerahkan kepada Mbak Megawati (wapres) untuk  
memimpin sidang. Gus Dur kemudian tertidur.  Tapi, begitu sidang kabinet selesai dan forum 
dikembalikan kepada presiden  untuk ditutup, ternyata resume serta ulasan yang dibuat Gus Dur 
sangat cocok  dengan yang dibicarakan dalam sidang kabinet itu. Padahal, Gus Dur tertidur  ketika 
para menterinya berdiskusi.  
Ketertiduran Gus Dur tersebut tak terkecuali saat sedang bertemu resmi  dengan pimpinan negara 
lain. Ketika pada 2001 Perdana Menteri India Rajvaje  beserta rombongannya diterima resmi oleh 
rombongan Presiden Gus Dur,  lagi-lagi dia tertidur. Padahal, PM India itu sedang berbicara serius 
persis  di seberang meja Gus Dur. Ajudan Gus Dur mengantarkan permen kepada saya  
sambil berbisik. "Pak, ini berikan kepada presiden. Mohon presiden diajak  berbicara agar tak 
tertidur," kata ajudan itu.  Saya yang memang duduk persis di samping kiri Gus Dur mencolek 
pahanya  sambil ngajak bicara. "Gus, rencana kunjungan ke Mesir…," Belum selesai saya  
berbicara, Gus Dur sudah memotong. "Ssst, tak usah laporan dulu, nanti saja.  Ini ada tamu penting 
harus kita dengarkan," ujar Gus Dur. Saya tertawa.  Apalagi, Gus Dur tidur lagi, bukan 
mendengarkan.  
Tapi, begitu tiba giliran berbicara, Gus Dur menanggapi satu per satu dengan tepat masalah-
masalah yang dikemukakan PM India dan para menterinya tersebut, bahkan memberikan arahan 
tertentu untuk menteri-menterinya tentang  segi-segi penting yang harus ditindaklanjuti dari 
pertemuan itu.  
Demikian pula ketika saya ikut rombongan Gus Dur berkunjung ke beberapa  negara di Timur 
Tengah dan Afrika. Dalam acara pembicaraan resmi antara  pemerintah Indonesia dan pemerintah 
Yaman, setelah memberikan pengantar  singkat, lagi-lagi Gus Dur tidur. Menlu Alwi Shihab dan 
saya berpresentasi  secara bergantian.  
Begitu saya selesai berpresentasi, Gus Dur dibangunkan untuk berbicara.  "Wah, saya baru tahu 
bahwa menteri pertahanan Indonesia bisa berpidato dalam  bahasa Arab. Menlu Alwi yang orang 
Arab saja tadi pidatonya pakai bahasa  Inggris, " katanya. Setelah itu, Gus Dur mengelaborasi 
pidato Alwi dan saya  dengan sangat cerdas mengenai politik luar negeri, pertahanan, dan 
hubungan  sipil-militer di Indonesia.” Kesaksian ini sempat ditulis Mahfud MD di Jawa Pos dan 
Indopos 26 September 2006. 

9 Pada tahun 80-an dan 90-an anak-anak muda NU menjadikan Gus Dur sebagai ikon 
demokrasi dan intelektual. Bahkan anak-anak muda NU – terutama mahasiswa NU - yang semula 
malu mengaku NU, pada era kepemimpinan Gus Dur secara bangga mereka menyebut diri sebagai 
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Konsekuensi paling serius dari arus fanatisme yang masif  itu adalah 

pendewaan terhadap figur Gus Dur. Bahkan Gus Dur menjadi tokoh untouchable 

(tak tersentuh) dan sakral. Semua yang dikatakan dan diputuskan Gus Dur seolah 

menjadi sabda. Tak ada yang berani membantah, apalagi menentang, termasuk 

sikap politik Gus Dur dalam organisasi politik,  yaitu  Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 

Apalagi secara struktural posisi Gus Dur cukup sentral, yaitu sebagai ketua 

umum Dewan Syuro. Akibatnya, apa yang diinginkan dan menjadi sikap politik 

personal Gus Dur  lalu menjadi kebijakan formal PKB. Mekanisme atau prosedur 

organisasi seperti rapat pleno dan sebagainya terkesan hanya formalitas. Bahkan 

dalam rapat Gus Dur sering melontarkan ancaman akan keluar dari  PKB jika 

terjadi silang pendapat yang sekiranya mengalahkan sikap politik yang telah 

diyakininya.  

Ironisnya, keputusan  politik Gus Dur sering dibangun atas dasar informasi 

orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekitar Gus Dur  itu – publik 

menyebut mereka pembisik10 - sering menyuplai informasi sesuai kepentingan 

                                                                                                                                      
kader NU. Apalagi saat itu Gus Dur sering diundang ke kampus-kampus sebagai nara sumber atau 
penceramah dengan tema demokrasi. Namun setelah  terlibat politik praktis dan turun dari kursi 
presiden citra Gus Dur mulai berubah. Gus Dur lebih dipandang sebagai politkus dan representasi 
kepentingan, bukan intelektual dan demokrat yang bebas   

10 Para pembisik ini adalah orang-orang yang selalu mengelilingi Gus Dur. Mereka 
diindikasikan bukan hanya berasal dari kalangan internal NU atau PKB seperti pengurus PKB. 
Tapi juga berasal dari luar kultur NU. Nyai Lily Chodijah Wahid (adik kandung Gus Dur) 
menceritakan secara gamblang bahwa diantara yang sering memberi informasi kepada Gus Dur 
adalah Binky Irawan, ketua MAKIN (Majelis Kong Hu Chu Indonesia), Romo Eko dan masih 
banyak lagi. Nyai Lily kepada peneliti menyatakan bahwa Binky Irawan inilah yang merusak Gus 
Dur. Secara panjang lebar Nyai Lily bercerita soal sepak terjang Binky yang terus mempengaruhi 
Gus Dur. Namun Binky kepada pers membantah. “Ha..ha..Itu cerita lama yang sudah tidak saya 
perhatikan lagi,” kata Binky. Menurut dia, dirinya tak mungkin membisiki Gus Dur, apalagi 
mempengaruhi. Sebab hingga kini, kata Bingky, justeru dirinyalah yang berguru kepada Gus Dur, 
bukan sebaliknya. Yenny Wahid, putri Gus Dur, kepada peneliti pernah menyatakan bahwa 
keluarganya sangat kesal terhadap Binky cs. Bahkan pihak keluarga, menurut Yenny, pernah 
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subyektif pribadi mereka. Padahal informasi itulah yang kerap dijadikan 

pertimbangan Gus Dur untuk mengambil keputusan atau kebijakan. 

Konsekuensinya Gus Dur kadang  salah dalam mengambil kebijakan politik 

partai. 

Salah satu contoh kebijakan Gus Dur yang cenderung personal adalah soal 

pilgub Jatim 2003. Saat itu  Gus Dur merestui Abdul Kahfi sebagai calon gubenur 

dari PKB. Pengambilan keputusan yang lebih cenderung pribadi tersebut baru 

terungkap ketika calon Gus Dur kalah sedangkan yang menang adalah Imam 

Utomo. Yahya Staquf mekritisi “kekalahan jago PKB saat itu adalah akibat tidak 

adanya pelibatan pengurus secara organisatoris dalam mengambil keputusan, 

apalagi keputusan strategis “ (Surya, 19/07/03). Disamping itu, menurut KH. 

Cholil Bisri, kekalahan Kahfi juga disebabkan Kahfi kurang popular di kalangan 

                                                                                                                                      
mengusir Binky cs dari Ciganjur. “Pagi-pagi sudah di rumah,” kata Yenny. Tapi  mereka terus 
berusaha mendampingi Gus Dur. Peneliti ketika mengikuti rombongan Gus Dur ziarah ke makam 
para raja dan wali  di Jawa Timur menyaksikan betapa Gus Dur sangat percaya kepada Binky dan 
lainnya. Bahkan KH JN dari Kediri menginformasikan kepada peneliti bahwa orang yang punya 
kepentingan  seperti ingin mencalonkan diri sebagai  calon kepala daerah harus melalui Binky jika 
ingin direstui Gus Dur. “Orang seperti saya, meski sebenranya tak percaya pada Binky, terpaksa 
harus mengikuti Binky agar kepentingan kita tercapai,” kata kiai  yang pernah jadi orang 
kepercayaan Gus Dur itu kepada peneliti. Untuk mendekati Binky, menurut dia, tidak bisa tangan 
kosong. ”Ya, harus memberikan syai’un-syai’un,” katanya. Syai’un berasal dari bahasa Arab yang 
berarti sesuatu. Di kalangan NU syai’un-syai’un ini berarti uang.  Jadi, maksud kiai itu , orang 
yang punya kepentingan kepada Gus Dur harus memberikan uang dulu kepada Binky, jika 
aksesnya lewat Binky. Memang Binky inilah kadang yang membantu secara teknis beberapa acara 
Gus Dur, termasuk proses pengaturan ziarah ke makam-makam para raja. Suatu ketika pada 
tengah malam  peneliti ikut rombongan Gus Dur ziarah ke makam raja-raja seperti Hayam Wuruk, 
Raden Wijaya dan sebagainya .Ternyata memang Binky ikut terlibat mengatur secara teknis.  
Sementara informasi soal orang-orang di sekitar Gus Dur cenderung memanfaatkan Gus Dur untuk 
kepentingan materi sangat santer di lingkungan Gus Dur dan NU.Bahkan sopir Gus Dur yang 
biasa jemput di Surabaya juga cenderung memanfaatkan Gus Dur. Peneliti berkali-kali dimintai 
uang oleh  sopir Gus Dur ketika ikut jemput kiai yang  piawai baca kitab kuning itu. Ia menawari 
peneliti duduk atau satu mobil dengan Gus Dur tapi ia minta syai’un-syai’un. Pengamatan peneliti 
ia cenderung ikut mengatur orang-orang yang akan duduk atau satu mobil dengan Gus Dur. Jadi 
hampir semua orang di sekitar Gus Dur cenderung memanfaatkan Gus Dur untuk kepentingan 
material.  Selain Binky cs,  Sigid Haryo Wibisono (mantan ketua DPD Golkar Jawa Tengah yang 
sempat jadi anggota Dewan Syuro DPP PKB) juga disebut-sebut sebagai pembisik. Nyai Lilik 
secara terang-terangan juga menyebut Sigid sebagai orang yang telah merusak Gus Dur dan Yenny 
Wahid. (masalah pembisik akan dibahas pada bab berikutnya) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 8 - 

internal (Anwar, 2004: 84). Artinya, pertimbangan terbesar dicalonkannya Abdul 

Kahfi adalah faktor pribadi Gus Dur yang telah merestui Kahfi.    

Pada pilkada Jatim 2008, Gus Dur juga kembali membuat keputusan 

personal dengan merestui Achmady sebagai calon gubenur dari PKB.  Mekanisme 

organisasi Musyawarah Kebangkitan (semacam konvensi)  merekomendasikan 

beberapa nama seperti Haris Sudarno, Joko Subroto dan sebagainya. Namun 

karena restu Gus Dur adalah identik dengan kebijakan PKB, maka Achmady yang 

intensif ”berkomunikasi” dengan para pembisik Gus Dur  secara otomatis 

direkomendasi secara resmi oleh DPP PKB.11 

Greg Barton menggambarkan Gus Dur sebagai pribadi yang gigih untuk 

meraih sesuatu yang diinginkan. Selain itu pengetahuan dan bacaanya luas, serta -

- tentu saja - lucu (Barton, 2004: vi). Dengan back ground pergaulan yang luas 

tanpa batas, mulai aktivis LSM, seniman, tokoh lintas agama, wartawan dan 

berbagai kalangan lainnya, membuat Gus Dur dengan mudah menaklukkan 

apapun. Geneologi pesantren sebagai cucu pendiri NU Hadratussyaikh  Hasyim 

Asy’ari juga semakin menguatkan loyalitas para pengikutnya yang secara kultural 

memang tradisional. 

                                                 
11 Baik penetapan Abdul Kahfi maupun Achmady sebagai calon gubernur Jawa Timur  

juga tak lepas dari pengaruh para pembisik yang memberi informasi kepada Gus Dur. Para 
pembisik pilgub ini ada kalanya  dari pengurus PKB sendiri dan juga orang luar yang punya 
kepentingan dengan jagonya masing-masing. Mereka inilah yang berlomba mendekati dan 
memberi informasi kepada Gus Dur. Fuad Anwar, salah seorang fungsionaris DPW PKB Jawa 
Timur saat itu menyebut nama Choirul Anam sebagai orang yang banyak menyuplai informasi 
kepada Gus Dur. Choirul Anam memang sangat dipercaya Gus Dur, bahkan mengalahkan semua 
kiai di Jawa Timur. Fuad Anwar sendiri sebagai anggota FKB DPRD Jawa Timur mengaku terus 
terang kepada peneiliti tidak memilih Abdul Kahfi, tapi memilih Imam Utomo. Saat itu gubernur 
dipilih oleh anggota DPRD, belum pemilihan langsung seperti sekarang. 
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Menurut Kuipers, Gus Dur benar-benar menampilkan keunikan gaya 

kepemimpinan yang oleh Weber disebut sebagai kepemimpinan kharismatik, 

yaitu kekuasaan bersumber dari dirinya sendiri. Kuiper juga menilai bahwa 

banyak perubahan terjadi dalam kepemimpinan Gus Dur terutama dalam 

menyuarakan demokratisasi, kebebasan pers dan politik. Namun Kuipers juga 

menambahkan bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden, dalam membangun 

menagemen nilainya hanya  6, sedang untuk soal etika kepemimpinan nilainya 8.  

Nilai 6 untuk menajemen karena kadang-kadang Gus Dur agak sulit dimengerti, 

Gus Dur suka berubah-ubah, tidak jelas tujuanya kemana, hari ini bilang begini 

nanti lain lagi (Anwar, 2004: 47). 

Dalam perkembangannya, muncul penilaian bahwa ini adalah bagian dari 

prestasi PKB dalam menjadikan Gus Dur sebagai figur demokratis dari pesantren. 

Namun pada sisi lain juga muncul pertanyaan apa benar PKB yang telah 

membesarkan Gus Dur,  atau justeru sebaliknya, pribadi Gus Dur yang 

membesarkan PKB?. 

Seperti kita pahami, PKB lahir pada 23 Juli 1998 dengan difasilitasi 

PBNU. Namun kali pertama PKB lahir mampu bersaing dan menunjukkan 

eksistensinya di antara partai-partai besar yang ada di perpolitikan nasional. 

Bahkan pada pemilu pertama - setelah reformasi 1998 - PKB berhasil 

memperoleh 10% kursi di DPR, ditambah lagi proses terpilihnya KH Gus Dur 

(Gus Dur) sebagai presiden. Prestasi politik ini semakin membuat PKB 

diperhitungkan. Faktanya partai Golkar dan PDI Perjuangan yang memiliki 

jumlah suara lebih besar gagal memperoleh kursi presiden saat itu. 
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Prestasi PKB semula memang cukup cemerlang. Buktinya, sempat meraup 

suara signifikan. Hanya saja jika ditinjau dari kekuatan institusi PKB yang 

dibangun melalui mekanisme organisasi, agaknya terlalu terburu-buru jika 

mengatakan bahwa PKB telah berhasil membawa Gus Dur menjadi presiden 

pertama di era reformasi. Sebab sebelum NU mendirikan PKB kekuatan 

legitimasi personal Gus Dur sudah menonjol. Setidaknya masyarakat mengerti 

bahwa karakter ketokohan Gus Dur sudah terbangun jauh hari sebelum PKB 

didirikan.  Dan inilah memang yang kemudian jadi persoalan bagi PKB. KH 

Mustofa Bisri menilai problem utama Gus Dur adalah kebesarannya. Faktanya, 

kebesaran Gus Dur  itu menimbulkan konsekuensi., yaitu peran personal Gus Dur 

lalu lebih mengemuka di PKB.  Jadi, hitam-putihnya PKB, ke utara atau ke 

selatan, karena faktor Gus Dur (Suara Pembaharuan, 23/6/2003).  

Premis-premis tersebut bisa berkembang menjadi satu kesimpulan bahwa 

PKB sebagai partai yang mengandalkan public figure yang masih memiliki 

interdependensi yang vital terhadap sosok Gus Dur.  Sinergi dengan ketokohan 

serta kharisma yang dimiliki Gus Dur tersebut pada sisi lain membuat PKB 

mengalami personalisasi organisasi, dimana kekuatan organisatoris PKB secara 

kelembagaan tereduksi dalam personalitas tindakan dan keputusan Gus Dur. 

Menurut Bima Arya S. - seorang peneliti pada CPPS (Center for 

Presidential & Parliamentary Studies) Paramadina - personalisasi organisasi 

dalam tubuh partai politik adalah proses dimana supremasi dan otoritas partai 

seringkali dikalahkan oleh kharisma individu. Personalisasi institusi ini 

merupakan ancaman terhadap proses demokratisasi dan penguatan kapasitas 
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kelembagaan (Sinar Harapan, 18/02/02),  Padahal penguatan kapasitas 

kelembagaan merupakan suatu keniscayaan dalam perpolitikan masyarakat 

modern. Rasionalisasi wewenang, misalnya, sebagai salah satu unsur penting 

pembangunan politik, harus dipenuhi (Huntington,  2003: 42). 

Selama menempati posisi sentral di PKB, Gus Dur pada satu sisi memang 

menjadi jimat –nya PKB, namun sekaligus juga menjadi ikon konflik yang terjadi 

di internal PKB. Bayangkan, selama supuluh tahun PKB eksis di kancah 

perpolitikan nasional, pemecatan dan pencopotan puluhan pejabat teras PKB terus 

bergulir dan selalu melibatkan nama Gus Dur. Ketua umum dan pengurus PKB 

yang sudah pernah dicopot antara lain adalah Matori Abdul Djalil (ketua umum), 

Alwi Shihab (ketua umum), Saifullah Yusuf (sekjen), AS Hikam (wakil ketua), 

Choirul Anam (ketua DPW PKB Jatim), Imam Nahrawi (ketua DPW PKB Jatim 

pasca Choirul Anam), Eman Hermawan (wasekjen), Muhammad Hanif Dhakiri 

(wasekjen), Helmy Faishal (wasekjen), Lukman Edy (sekjen) dan Muhaimin 

Iskandar (ketua umum). (Sijori Mandiri : 24/10/08). 

Dari berbagai pemecatan tersebut selalu berakibat lahirnya konflik dan 

kepengurusan ganda dalam tubuh PKB. Dipecatnya Matori dari PKB melahirkan 

konflik PKB Matori vs PKB Gus Dur yang kemudian menunjuk Alwi Sihab 

sebagai pengganti Matori. Selanjutnya PKB Alwi vs PKB Gus Dur yang 

kemudian posisi Alwi Shihab diganti Muhaimin Melalui MLB. Yang terakhir 

adalah PKB Muhaimin vs PKB Gus Dur  yang kemudian dimenangkan kubu 

Muhaimin. Dalam konflik ini Gus Dur menunjuk Ali Masykur Moesa sebagai 

ketua umum Tanfidz DPP PKB, tapi setelah melalui proses hukum di pengadilan 
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akhirnya Muhaimin memenangkan pertarungan politik ini. Jadi konflik dan 

pegantian ketua umum terjadi berulang-ulang. Belum lagi kepengurusan kembar 

di tingkat wilayah dan daerah yang diakibatkan perpecahan di tingkat DPP PKB.     

Dari sederetan konflik politik yang terjadi dalam internal PKB tersebut, 

selalu mengerucut pada dua pihak yang berkonflik, yaitu antara Gus Dur dan kubu 

yang melawan Gus Dur. Bahkan seting maupun pergumulan politik PKB selama 

ini, sepenuhnya dideterminasi oleh apa kata Gus Dur. Pada lingkungan DPP PKB 

berlaku aksioma, bahwa penentangan terhadap kehendak Gus Dur sama dan 

sebangun maknanya dengan penentangan terhadap PKB. Mengingat PKB 

diperlakukan sebagaimana layaknya perusahaan keluarga (Analisis Berita, 93/Vol 

I/08). 

Analis politik Fachry Ali menyatakan bahwa PKB hanya membutuhkan 

kader yang sejalan dengan Gus Dur. Sebagai imbangannya, kader semacam itu 

bakal mendapatkan ketenaran dan nama besar di jagat politik. Menjadi kader PKB 

adalah memahami kehendak Gus Dur. (Analisis Berita, 93/Vol I/08). 

Beberapa pengamat politik ketika diminta pendapatnya tentang Gus Dur 

dan PKB, menunjukkan sikap kegelisahan yang sama. Pengamat politik dari 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengemukakan 

superioritas Gus Dur sangat mempengaruhi citra partai. Jika tidak cermat, 

penyalahgunaan kewenangan akan berdampak buruk bagi partai.  

Pengamat politik Arbi Sanit menambahkan bahwa konsep tradisional yang 

menempatkan Gus Dur sebagai sosok powerfull yang tidak bisa dibantah, 
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membuktikan PKB tidak profesional. Hal tersebut juga menghambat partai 

sebagai sarana demokrasi politik yang modern (Surabayaweb.com : 28/03/08). 

Gambaran fakta, opini dan realitas PKB di atas, menuju pada dua 

fenomena unik yang meliputi kepemimpinan Gus Dur dan PKB. Pertama: 

personalisasi institusi, dimana kekuatan organisatoris PKB secara kelembagaan 

tereduksi di dalam kharisma personalitas tindakan dan keputusan Gus Dur, 

sehingga kekuatan personal Gus Dur selama menjadi ketua umum Dewan Syuro 

DPP PKB sangat dominan, kedua: konflik berkepanjangan di internal PKB tak 

lepas dari sosok Gus Dur. Terlepas konflik itu akibat orang-orang di sekitar Gus 

Dur yang saling berebut pengaruh, tapi masing-masing kelompok itu sejatinya 

sama bermaksud menggunakan Gus Dur sebagai legitimator politik. 

Berangkat dari realitas politik PKB di atas, maka penelitian ini 

mengangkat tema Personalisasi Institusi dan Konflik PKB.  Studi Tentang 

Kepemimpinan Gus Dur Selama Menjadi Ketua Umum Dewan Syuro..  

1.2   RUMUSAN MASALAH 

PKB  sebenarnya merupakan partai modern, paling tidak berobsesi 

menjadi partai modern. Dalam pedoman berpolitik (mabda’ siyasy) PKB pada 

poin ke-2 menyebutkan bahwa partai ini becita-cita mewujudkan masyarakat yang 

terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, 

kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), 

dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah 

sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak 

adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-
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ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama 

(al-istiqomah), musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) 

yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan 

setiap warga negara di depan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus 

ditegakkan 

Dalam mabda’ siyasy  poin ke-7 dijelaskan pula, PKB menyadari bahwa 

sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, 

tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai 

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap 

mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan 

ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan 

kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat 

akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara 

satu dengan yang lainnya. 

Namun realitas di lapangan menggambarkan  fenomena yang berbeda 

dengan mabda’ siyasy. Demokratisasi (al-Asyuro) yang hendak dikawal dan 

diwujudkan PKB gagal diimplementasikan di internal partai, menjunjung tinggi 

semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling 

dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya yang disepakati dalam mabda’ 

siyasy. PKB juga jauh dari yang diharapkan, problem dominasi figur 
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kepemimpinan Gus Dur, personalisasi institusi, dan juga konflik yang 

berkepanjangan, selalu mewarnai hari-hari PKB selama kurang lebih 11 tahun 

berdirinya. 

Berdasar atas fonomena tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana personalisasi organisasi PKB terjadi melalui kepemimpinan 

Gus Dur? 

2. Bagaimana figur Gus Dur mempengaruhi setiap konflik yang terjadi di 

PKB? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan 

organisatoris PKB secara kelembagaan tereduksi ke dalam kharisma personalitas 

tindakan dan keputusan Gus Dur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kontruksi tersebut mempengaruhi berbagai konflik berkepanjangan 

yang sering terjadi dalam tubuh PKB, antara Gus Dur dan orang-orang yang 

besrseberangan dengannya. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Peneliti berharap, penelitian ini akan bisa memberikan sumbangan 

akademik terhadap ilmu politik di Indonesia. Setidaknya, ada dua manfaat yang 

peneliti harapkan. 
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1. Memahami secara lebih mendalam masalah-masalah di internal PKB.  

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman tentang gaya dan 

tradisi kepemimpinan yang ada di PKB. Sehingga membantu dalam 

menganalisis persoalan-persoalan di internal PKB, khususnya yang terkait 

dengan ketergantungan dan dominasi figur di PKB, konflik politik di 

lingkungan PKB dan penataan menejemen kelembagaan menunju proses 

pelembagaan PKB yang kuat dan modern. 

2. Memahami politik di Indonesia. Dari studi kasus PKB ini, diharapkan bisa 

membuka wawasan yang lebih luas dalam memahami politik di Indonesia. 

Peneliti berasumsi, tanpa memahami karakter perpolitikan di PKB, 

pemahaman tentang politik di Indonesia tidak memadai. Ini tidak lepas 

dari realitas bahwa negara Indonesia, mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis politik di Indonesia 

mutlak dibutuhkan pemahaman tentang sikap dan pemikiran politik umat 

Islam Indonesia. Dalam konteks ini, PKB merupakan miniatur politik NU 

sebagai ormas Islam yang sangat besar dan merupakan salah satu elemen 

umat Islam yang tidak bisa ditinggalkan dalam kajian politik umat Islam di 

Indonesia.    

 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Dari hasil penelitian ini, peneliti membagi dalam enam bab.  Bab pertama; 

bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 
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kedua; membahas landasan teori dan pemilihan variabel-variabel yang 

mendukung penelitian ini secara teoritik, yang antara lain : tradisi pesantren, 

kepemimpinan kharismatik, patron klien (patron client), elit PKB, konflik politik. 

Pada akhir bab ini juga dipaparkan kerangka konseptual dari penelitian ini.  Bab 

ketiga; membahas data-data empirik dan sejarah, biografi dan latar belakang 

organisasi Gus Dur, dilanjutkan dengan sejarah politik NU, sejarah pendirian 

PKB. dan berbagai potret keterlibatan Gus Dur dalam konflik semenjak presiden 

RI keempat itu memimpin NU hingga menjadi ketua umum Dewan Syuro PKB. 

Bab keempat; memaparkan peristiwa dominasi personal  Gus Dur dalam berbagai 

keputusan dan kebijakan dalam institusi PKB, dan sebab asal muasal konflik di 

PKB yang melibatkan personal Gus Dur dengan Matori Abdul Djalil (ketua 

umum), Alwi Shihab (ketua umum), Saifullah Yusuf (sekjen), Muhammad AS 

Hikam (ketua), Mahfud MD (sempat menjauh kemudian gabung lagi), Choirul 

Anam (ketua DPW PKB Jatim), Imam Nahrawi (ketua DPW PKB Jatim pasca 

Choirul Anam), Eman Hermawan (wasekjen), Muhammad Hanif Dhakiri 

(wasekjen), Helmy Faisal (wasekjen), Abdul Kadir Karding (wasekjen), Lukman 

Edy (sekjen) dan Muhaimin Iskandar (ketua umum). Dan Bab enam; berisi 

kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 

                                                    

 

                                                             BAB 2 

                 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS 
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Penelitian ini sesungguhnya memfokuskan diri pada kepemimpinan Gus 

Dur yang perananya terlihat begitu dominan dalam PKB.  Pada satu sisi 

personalitas Gus Dur dinilai melampaui batas-batas kelembagaan PKB, pada sisi 

lain konflik dari jilid ke jilid  yang melanda internal PKB tidak bisa lepas dari 

figur  Gus Dur. Maka untuk membingkai fokus fenomena penilitian yang 

dimaksud, ulasan teori dari beberapa pakar ilmu sosial diperlukan. Setidaknya ada 

beberapa faktor stuktural dan kultural yang perlu dibedah sebagai kausa definisi 

ilmiah dan pijakan awal untuk memahami fenomena karakteristik kepemimpinan 

Gus Dur dan latar belakang tradisi yang membentuk sikap berorganisasi dalam 

tubuh institusi PKB.  Pertama; tradisi pesantren, kedua; kepemimpinan 

kharismatik, ketiga; patron klien, keempat; elit muda, kelima; konflik politik. Dan 

pada akhir bab ini juga dipaparkan kerangka konseptual dari penelitian ini.  

2.1.TINJAUAN PUSTAKA  

Disadari, sebelum peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa 

penelitian lain yang meneliti masalah Gus Dur, NU dan PKB. Seperti Abdul 

Munir Mulkhan (1992), Greg Barton (1997), Greg Fealy (1998), Andree Feillard 

(1999), Mitsuo Nakamura (1981), dan Martin van Bruinessen (1994) serta Laode 

Ida (1996).  

Studi kritis terhadap kepemimpinan Gus Dur juga dilakukan para anak-

anak muda NU pada tahun 1997. Saat itu kharisma Gus Dur masih sangat kukuh, 

baik dalam konteks pemikiran maupun kredibilitasnya di mata kiai .Maklum,  saat 
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itu Gus Dur sedang menjabat ketua umum Tanfidziyah PBNU. Bahkan tak lama 

setelah itu Gus Dur terpilih sebagai presiden RI ke-4.   

Studi kritis tentang kepemimpinan Gus Dur itu dilakukan anak-anak muda 

NU yang dikenal Gus Durian. Mereka, antara lain, Ulil Abshar Abdalla, Yahya C 

Staquf, Imam Aziz, Al-Zaztrow Ng, A Muhaimin Iskandar dan beberapa anak 

muda NU lain. Mereka dikenal luas sebagai anak-anak ideologis dan intelektual 

Gus Dur. Secara intelektual dan politik mereka memang dibesarkan Gus Dur. 

Tulisan mereka dibukukan dengan judul NU Pasca Gus Dur yang diberi 

prolog Dr Muhammad AS Hikam dan epilog KH A Mustofa Bisri. Para anak 

muda NU itu mengantisipasi NU pasca Gus Dur karena selama ini NU selalu 

identik Gus Dur. Dalam masyarakat memang berkembang suatu keresahan 

bagaimana kalau nanti NU ditinggal Gus Dur. Karena itu anak-anak muda NU itu 

membuat studi sederhana tentang Gus Dur dan NU ke depan.  

Ternyata tulisan-tulisan mereka tidak mencemaskan NU pasca Gus Dur. 

Bahkan Ulil Abshar Abdalla menyoroti beberapa kelemahan kepemimpinan Gus 

Dur , di samping juga mengakui keunggulan-keunggulannya selama ini. 

Menurut Ulil, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur memang telah 

mengalami lonjakan wibawa luar biasa dibanding selama 25 tahun dipimpin 

Idham Chalid. Gus Dur selain punya kelebihan intelektual juga sukses melakukan 

pembaharuan di NU yang menaikkan “kurs” NU di mata publik. NU yang selama 

ini identik dengan tradionalisme yang terbelakang menjadi ormas yang bisa 

mentolerir pluralitas dan pembaruan pemikiran. Maka mudah dipahami jika di 

kalangan warga NU – terutama anak-anak muda NU – secara pelan-pelan muncul 
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perasaan self dignity  (bermartabat atau kebanggaan diri) selama NU dipimpin gus 

dari Jombang ini (Abdalla, 1997: 17). 

Namun Ulil mencatat ada beberapa masalah pelik yang juga berarti 

kelemahan dalam kepemimpinan Gus Dur. Diantaranya adalah kuatnya figur Gus 

Dur. Atau lebih tepatnya, terlalu intensifnya pengaruh kharismatik yang dimiliki 

Gus Dur. Salah satu dampak detrimental dari pengaruh itu, menurut Ulil, adalah 

rusaknya mekanisme keorganisasian dalam tubuh PBNU.  

Jika ini dibaca dalam kerangka gagasan Weber tentang “rutinisasi 

kharisma”, maka dapat dikatakan bahwa oleh karena kharisma Gus Dur tidak 

dapat “dimapankan” (institusionalized) secara rutin dalam sebuah mekanisme 

kelembagaan yang ajeg dan permanent, maka kharisma itu merusak hubungan-

hubungan kelembagaan yang telah disepakati dalam muktamar. 

 

Adanya rumor bahwa Gus Dur adalah waliyullah semakin menambah 

jarak antara Gus Dur dengan para kiai, sehingga sulit untuk dikontrol. Menurut 

Ulil, mistifikasi atas Gus Dur telah berlangsung begitu mendalam, sehingga 

membahayakan organisasi yang dipimpinnya. Karena mekanisme keorganisasian 

yang seharusnya bersifat sekuler menjadi macet total karena kalah dengan mitos-

mitos kewalian. Mistifikasi, untuk kebutuhn sesaat dan instant, boleh jadi 

memang efektif. Dengan cara seperti itu, soliditas internal bisa diteguhkan.  

Namun efeknya juga kurang baik terhadap gaya kepemimpinan Gus Dur 

sendiri. Karena mistifikasi itu, Gus Dur akhirnya tampil sebagai single player dan 

meninggalkan teman-teman seorganisasinya. Gus Dur terlalu yakin diri dengan 
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gagasan-gagasannya, sehingga kurang merasa perlu “berdiskusi” dengan kawan-

kawannya di NU. Suasana kolegialitas yang semula menyemangati the winning 

team yang menyukseskan konsepsi ke khitah 1926 dalam Muktamar NU ke-27 di 

Situbondo, dalam perjalanannya tinggal kenangan. Gus Dur telah tampil sebagai 

benar-benar seorang gus dalam pengertian komunitas pesantren Jawa: seorang 

putera kiai yang harus dilayani dan didengarkan. Tak heran, jika Gus Dur 

kemudian menjadi kenes, genit, dan cenderung “sadar diri” (self conscious) untuk 

menimbang-nimbang pose-nya di hadapan publik yang selalu memberinya 

applaus. 

Senada dengan Ulil, Gus Mus juga menilai bahwa kelemahan Gus Dur – 

seperti juga kelemahan Bung Karno, Pak Harto, atau Pak Idham, adalah 

kebesarannya. Kebesarannya mengecilkan yang lain dan pada gilirannya itu 

semakin membesarkannya.  

Di bawah Gus Dur, tulis Gus Mus, NU memang berkibar-kibar. Bahkan, 

kata Gus Mus, lama-lama NU sepertinya nunut Gus Dur. (Bisri, 1997: 160 -162). 

Namun justeru karena kebesarannya itu kemudian menghalangi orang yang 

melihat NU-nya sendiri. Sehingga orang berbicara NU akan berputar-putar di 

seputar kebesaran Gus Dur dan tidak memikirkan keterbatasannya.  

Kelemahan lain kepemimpinan Gus Dur, menurut Ulil, adalah kurangnya 

perhatian terhadap kedetilan. Gus Dur lebih banyak berbicara gagasan-gagasan 

mercuasuar yang sudah tentu bukan tanpa manfaat, namun kehilangan perspektif 

akan aspek kedetilan menyangkut pertanyaan: bagaimana kemercusuaran itu 

diwujudkan di tingkat lapangan. 
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Salah satu sebab dari kelemahan ini adalah kurang terampilnya Gus Dur 

memilih “teman” untuk diajak melaksanakan gagasan-gagasannya. Jadi, Gus Dur 

kurang terampil membetuk lapisan kedua yang paham “kerangka besar” gagasan-

gagasan dia, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi “kaki” gagasan itu di bumi. 

Menurut Ulil, selama tiga periode Gus Dur memimpin NU telah 

membuktikan diri gagal membangun tim yang solid, padu dan kompak. Ibarat 

seorang pemain bola, Gus Dur adalah Maradona yang menjadi megastar, tetapi 

sulit bekerjasama di lapangan. Manuver-manuver pribadinya memang brilian, 

menerobos segala kemungkinan yang tidak terduga, tapi kurang bermanfaat buat 

tim secara keseluruhan (Abdalla, 1997:18-20).  

Selain itu kelemahan Gus Dur juga tampak pada kecenderungan terlibat 

dalam urusan-urusan “pragmatisme politik”. Akibatnya kita kehilangan dirkursus 

cerdas untuk mengatasi soal-soal politik, sebaliknya justeru muncul friksi-friksi 

yang tajam: ada lawan, ada kawan.  

Ada pula penelitian yang secara spesifik meneliti tentang PKB  yaitu tesis  

yang disusun oleh Mashudi Zusro yang mengambil tema: Peran & Makna Politik 

NU dalam PKB: Studi Perkembangan Politik NU Pasca Khittah 26 Dalam 

Kehidupan Ketata Negaraan (2003) dan peneliteeeian disertasi yang lakukan oleh 

Suko Susilo yang mengambil tema: Pemahaman Elit Politik PKB Kota Kediri 

Tentang Kekuasaan Politik (Studi Tentang Pemahaman Kekuasaan Politik Dari 

Perspektif Konstruksional (2005). 

Kendati demikian, peneliti masih memandang perlu untuk melakukan 

penelitian ini. Sebab pada dasarnya ada perbedaan yang cukup signifikan. 
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Peneliteeeian yang dilakukan Mashudi Zusro (2003) misalnya,  baru menyentuh 

persolan hubungan dan kedudukan atara NU dan PKB, dan bagaimana peran Gus 

Dur dalam merasionalisasi fungsi khitth 1926 dalam jamiyah NU pada satu sisi, 

dan urgensitas didirikanya PKB bagi warga NU pada sisi lainya.  

Obyek penelitian Suko Susilo (2005) masih terbatas pada prilaku dan 

pemahaman elit PKB di lokal daerah. Sedangkan mengenai konflik internal dan 

pola kempemimpinan dalam wadah organisasi kepartaian PKB belum tersentuh. 

Untuk itulah, kiranya penelitian ini dilakukan agar menjadi penelitian lanjutan 

guna melengkapi penelitian yang telah ada. 

       2.2.Tradisi Pesantren 

Pembahasan terhadap tradisi pesantren erat kaitanya dengan pertama; latar 

belakang kultural Gus Dur, kiai PKB, dan kader PKB yang sebagian besar 

dilahirkan ditengah-tengah tradisi ini, kedua; dasar referensi ilmu politik dan 

pengambilan keputusan dalam berorganisasi para nahdliyin merupakan khasanah 

tradisi pesantren, ketiga; sedangkan PKB merupakan partai yang secara struktural 

kelahiranya difasilitasi oleh NU dan pendukungnya dominan warga NU yang 

memilki hirarki langsung dengan tradisi pesantren. Demikian halnya dengan PKB 

sebagai akibat historis kelahiranya yang difasilitasi organisasi NU dan sebagai 

wadah politik warga nahdliyin, maka PKB mewarisi tradisi organisasi yang 

kurang lebih sama. 

Istilah pesantren, untuk konteks saat ini, memang tidak hanya dimonopoli 

oleh pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU dan mendukung PKB. Sebab 

belakangan kelompok-kelompok Islam modernis dan bahkan Islam garis keras 
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juga mendirikan lembaga pendidikan yang sebagian dinamakan pesantren.  

Namun perbedaan mendasar, baik dari sisi kultur, materi atau metode pengajaran 

yang digunakan atara pesantren NU dan non NU. Dengan demikian, dalam 

konteks studi ini, pesantren yang dimaksud adalah pesantren-pesantren yang 

berafiliasi dengan NU, berbasis di Jawa dan mendukung PKB. Afiliasi ini, tidak 

diformalkan dalam bentuk SK atau bentuk pengesahan formal yang lain. Namun, 

lebih didasarkan pada afiliasi pemimpinnya kepada PKB. 

Dalam banyak kasus, otoritas pengurus partai PKB, kalah besar bila 

dibandingkan dengan kiai pendukung PKB yang secara struktural tidak memiliki 

posisi di organisasi politik warga NU yaitu PKB, semisal beberapa kiai pemangku 

pesantren-pesantren besar di Jawa dimana Gus Dur menyebutnya sebagai “kiai 

khos”, yang tidak dilegitimasi dengan SK lembaga PKB, namun pada 

kenyataanya para kiai ini sangat berpengaruh. Kondisi itu memungkinkan kiai 

PKB yang secara struktural tidak memiliki posisi di organisasi, dapat dilibatkan 

dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan melalui 

mekanisme organisasi. 

Terkait dengan keterlibatan dalam bidang politik, dalam tradisi pesantren, 

keterlibatan kiai pemangku pesantren dalam politik, tidak lepas dari pemahaman 

keagamaan yang mereka anut, yakni paham Islam ala ahlussunah wal jamaah.12  

                                                 
12 Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB dalam berbagai kesempatan selalu 

menegaskan bahwa perjuangan PKB adalah perjuangan politik ahlusunnah waljamaah. Menurut 
Muhaimin, politik ahlussunnah waljamaah adalah representasi politik NU dan pesantren serta 
wajah asli bangsa Indonesia. Penegasan ini dimaksudkan untuk membedakan dengan politik 
kelompok formalisasi Islam dan Islam garis keras  – termasuk PKS - yang disebut-sebut 
memperjuangkan atau paling tidak masih punya orientasi untuk mendirikan negara Islam. Untuk 
memahami karakter politik Islam garis keras ini bisa dibaca hasil penelitian  yang dibukukan 
menjadi Ilusi Negara Islam  (Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia). Buku ini 
dieditori KH Abdurrahman Wahid, prolog Prof Dr Syafii Maarif, dan epilog KHA Mustofa Bisri 
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Dalam ajaran ahlussunah wal jamaah, politik dipandang sebagai instrumen dalam 

menegakkan hukum-hukum Islam (fiqh). Karena itu Greg Fealy menegaskan 

bahwa untuk mengetahui pemikiran politik NU harus memahami fiqh. Ia 

mengibaratkan pengetahuan tentang Marxisme  diperlukan untuk mempelajari 

ideologi PKI, pengetahuan tentang fiqh merupakan syarat utama untuk memahami 

pemikiran politik NU (Fealy, 2007: 10).   

Imam Al-Mawardi, seorang ulama sunni yang menjadi rujukan dalam 

pembahasan politik di lingkungan pesantren dalam kitabnya - Ahkammus-

Sulthaniyyah wal- Wilaayatud-Diniyah, memaparkan bahwa lembaga kepala 

negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam 

memelihara agama dan mengatur dunia. Dikatakan, menurut ijma ulama wajib 

hukumnya bagi umat Islam untuk mengangkat seorang kepala negara (Al 

Mawardi terj, 2000:15). 

Menurut KH. Ahmad Siddiq (1969), dalam memecahkan persoalan 

kemasyarakatan, termasuk masalah politik, kiai pesantren mengacu pada kitab 

karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Asy’bah wan-Nadhair (Amin, 

1995: 91-93). Kitab ini di dalamnya memuat tentang kaidah-kaidah fiqih sebagai 

berikut; (1) Al-yaqiinu la yuzaalu bissakki (keyakinan itu tidak bisa dihilangkan 

karena keraguan), (2) Al-massaqatu tajliibut taisiira (kesulitan itu dapat 

memberikan kemudahan), (3) Ad-dhararu yuzaalu (bahaya harus dilenyapkan), 

(4) Al-adaatu mukhakkamu (adat kebiasaan itu dapat dikukuhkan sebagai hukum), 

dan (5) Al-umuru bimaqashidiha (setiap urusan tergantung tujuannya).  

                                                                                                                                      
dan diterbitkan secara kerjasama antara Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan 
Maarif Institute, April 2009.  
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Rumusan kelima kaidah-kaidah fiqih itu merupakan interpretasi ulama-

ulama syafiiyah terhadap beberapa ayat-ayat Al Quran dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW. Dari kelima kaidah pokok tersebut (al-qawaaidul hamsa), 

maka muncul tujuh kaidah ushul fiqih yang sangat popular di lingkungan 

pesantren dan selalu menjadi rujukan dalam mengambil sebuah keputusan, 

termasuk dalam menghadapi persoalan politik.13  

Ketujuh kaidah ushul fiqih itu adalah; 1) Dar’ul mafaasid muqaddamun 

ala jalbil mashalikh (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada 

melaksanakan kebaikan), (2) Idha ta’aradha mafsadataani ruuiya a’dhamuhuma 

dhararan birtikaabi akhfahima (apabila terjadi pertentangan antara dua 

kerusakan, maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan 

menjalankan resiko yang lebih kecil), (3) Maa layatimmul waajibu illa bihii 

fahuwa waajibun (kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu, 

maka syarat itu menjadi wajib), (4) Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu 

(apa yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya), (5) Idha 

dhaqal amru ittasa’a wa idhat tasa’al amru dhaqa (apabila keadaan sempit 

lapangkanlah, apabila keadaan lapang persempitlah), (6) Al mukhafadhatu 

alaalqadhiimis shalikhi wal akhdhu bijadidil ashlakhi (memelihara yang lama 

                                                 
13 Kaidah-kaidah ini selalu menjadi rujukan terutama dalam berbagai forum bahtsul 

masail (forum pembahasan berbagai masalah). Forum ini membahas masalah-masalah actual, baik 
menyangkut sosial, politik, kesehatan, reproduksi, dan sebagainya yang dibahas dalam perspektif 
keagamaan. Setiap even NU, seperti  muktamar, konbes, dan munas, selalu digelar bahtsul masail. 
Keputusan-keputusan hukum yang dilahirkan dari muktamar ke muktamar itu kini dibukukan  
dalam  Ahkamul Fuqaha’ , Solusi Problematika  Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, 
Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M) dengan pengantar Rais Aam Syuriah 
PBNU Dr KH MA Sahal Mahfudh. Buku yang dieditori H Imam Ghazali Said itu diterbtikan 
Lajnah Ta’llif Wan Nasyr (LTN NU Jawa Timur), cetakan pertama 2004 dan mengalami cetak 
ulang berkali-kali. Bahkan buku cetakan terbaru sudah banyak tambahan hasil bahtsul masaail 
yang baru.  
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yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik), (7) Adharuuraatu tubiikhul 

makhdhuuraati (kesulitan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang). 

(Amin, 1995: 92-93). 

Dengan berpijak pada kaidah-kaidah fiqih di atas, suatu persoalan bisa 

didekati dengan ketujuh kaidah tersebut. Dalam konteks ini, aspek interpretatif 

begitu menonjol. Karena itu, sangat potensial untuk lahirnya perbedaaan pendapat 

dan sikap di internal NU. Ini terkait dengan kemampuan seorang kiai dalam 

memahami persoalan yang dihadapi dan lingkungan sosial yang 

melatarbelakanginya. Sementara di komunitasnya (pesantren yang diasuh) 

seorang kiai memiliki otoritas yang cukup besar.  

Zamakhsyari Dhofier (1994) menggambarkan, pesantren bisa diibaratkan 

sebagai suatu kerajaan kecil, di mana kiai merupakan sumber mutlak dari 

kekuasaan dan otoritas (power and authority) yang mempunyai kewenangan 

mutlak dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Besarnya kekuasaan, otoritas, 

serta independensi kiai-kiai NU ini juga sangat terkait dengan sejarah kelahiran 

pesantren. Di mana, pesantren yang didirikan atas back up penuh dari kiai, baik 

dari sisi lahan yang digunakan maupun dana yang digunakan untuk membangun 

(Dhofier, 1994: 50).  

Bahkan, pesantren-pesantren tua di Jawa, banyak yang proses 

pendiriannya diawali pembukaan hutan yang dipimpin seorang kiai untuk 

kemudian dibangun perkampungan dan pesantren.14 Lahan yang dibuka itu, 

                                                 
14 Pesantren Tebuireng Jombang, misalnya, semula didirikan di tengah areal hitam. 

Pesantren ini didirikan Hadrastussyaikh Hasyim Asy’ari, pendiri NU.Pada awal berdirinya para 
santri Teburieng diganggu oleh para penjahat. Bahkan mereka tidak berani tidur di pinggir dinding 
karena jika malam menjelang penjahat-penjahat itu mengganggu santri dengan senjata. Namun 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 28 - 

merupakan daerah perdikan yang berada di bawah kekuasaan kiai. Kiai di 

komunitas itu berposisi sebagai patron dan tempat bergantung dalam berbagai 

bidang, bidang agama maupun masalah keduniaan. Masyarakat di komunitas itu 

akan memiliki ketaatan (sam’an wa tha’atan) yang begitu tinggi dan 

mendengarkan semua nasehat kiai (Hadimulyo, 1985:106).  

Latar belakang sosiokultural itulah yang akhirnya sangat berpengaruh pada 

pola hubungan antarkiai di PKB. Mereka, satu dan lainnya tidak memiliki 

hubungan struktural yang begitu kuat. Di organisasi NU maupun PKB, mereka 

lebih terjalin oleh hubungan keagamaan yang dilandasi oleh kesamaan pandang 

dalam beragama, yakni pemahaman Islam ala ahlussunah wal jamaah. 

Salah seorang tokoh deklarator PKB asal Rembang Jawa Tengah, KH 

Mustofa Bisri (Gus Mus) mengungkapkan, sebelum organisasi NU didirikan, 

jamaahnya sudah ada. Baru setelah itu, mereka diwadahi dalam sebuah institusi 

formal yang bernama Nahdlatul Ulama (NU). Kondisi itu, menurut Mustofa Bisri 

sangat berbeda dengan organisasi lainnya, di mana organisasi dibentuk dulu baru 

anggotanya menyusul kemudian. Kondisi semacam itu, dinilai sebagai persoalan 

krusial di NU. Yakni, bagaimana menjadikan jamaah NU itu menjadi jam’iyah 

(organisasi) NU.  Hal senada juga dapat diqiyaskan dalam organisasi PKB yang 

memiliki pertautan genetik dengan NU, PKB merupakan penjelmaan budaya 

politik kaum nahdliyin. 

Hingga sekarang, masalah tersebut belum bisa dipecahkan. Padahal, fakta 

menunjukkan bahwa masalah itu selalu memicu lahirnya gap di NU maupun PKB. 
                                                                                                                                      
berkat perjuangan Kiai Hasyim Asy’ari, areal hitam itu kemudian menjadi perkampungan 
masyarakat religius yang dipadati santri yang datang dari berbagai penjuru nusantara hingga 
sekarang. 
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Pada satu sisi PKB merupakan organisasi (jam’iyah) alias sebuah institusi politik 

modern, namun pada  sisi lain PKB juga tidak bisa lepas dari sebuah jama’ah 

pendukung PKB yang lebih taat kepada kiai dari pada aturan main organisasi.  

 

 Pemimpin Kharismatik 

Adanya beberapa kiai NU yang menduduki posisi tinggi dalam struktur 

paguyuban di NU, dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan kepribadian, 

seperti ketulusan, kejujuran dan ketinggian ilmu agama yang dimilikinya. Dalam 

teori sosial Max Weber (1846- 1919), mereka ini dikatagorikan sebagai pemimpin 

kharismatik. Di mana, para kiai itu dianggap sebagai individu yang luar biasa dan 

diperlakukan sebagai orang yang mempunyai sifat-sifat ghaib, sifat unggul atau 

paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan khas dan luar biasa (Giddens, 1986: 

197).   

Namun perhatian Weber yang utama adalah pada landasan keteraturan 

sosial yang absah. Ini berarti keteraturan sosial dan pola dominasi yang 

berhubungan dengan hal itu diterima sebagai yang benar, baik mereka yang 

tunduk kepada suatu dominasi maupun mereka yang dominan.  Pola-pola 

dominasi mencerminkan terutama struktur otoritas, bukan struktur kekuasaan.  

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan kemaun seseorang walaupun 

mendapat perlawanan; sedang otoritas adalah hak untuk mempengaruhi karena 

didukung oleh peraturan  dan norma yang mendasari keteraturan sosial. Bagi 

Weber, otoritas berarti  “imperative control”. Dan Weber mengembangkan 
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otoritas dalam tiga model berdasarkan sumber keabsahanya, yaitu: otoritas legal, 

tradisioanal, dan kharismatik (Weber, 1977:350).  

Pertama; otoritas legal, yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari 

aturan resmi atau legal.  Kedua: otoritas kharismatik, yang keabsahannya 

bersumber dari kharisma atau kualitas istimewa seseorang, serta pengakuan orang 

terhadap kharisma itu. Ketiga:  otoritas tradisional, yang keabsahanya bertumpu 

pada budaya atau adat. 

Istilah kharismatik digunakan pada pengertian yang luas  untuk 

menunjukan daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Dalam 

penggunaan Weber, hal ini meliputi karakteristik-karakteristik pribadi yang 

memberikan inspirasi pada mereka yang bakal menjadi pengikutnya. 

Asal-usul istilah ini sangat erat kaitannya dengan teologi, yang menunjuk 

pada bakat rahmat yang secara bebas diberikan Allah kepada orang-orang 

tertentu. Juga istilah ini digunakan Weber dalam menggambarkan pemimpin-

pemimpin agama yang kharismatik dimana dasar kepemimpinan mereka adalah 

kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang Ilahi, 

atau malah mewujudkan karakteristik Ilahi itu sendiri. (Doyle PJ, 1986:229). 

Tidak seperti sistem otoritas tradisional dan legal rasional, kepemimpinan 

kharismatik tidak diorientasikan kepada hal-hal yang rutin stabil dan langgeng. 

Banyak gerakan kharismatik yang gagal bertahan sesudah pemimpinnya 

meninggal. Krisis sosial membantu mempercepat keadaan itu, artinya secara 

bertahap pemimpin tersebut kehilangan kharismanya (yakni, kemampuan untuk 
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terus menerus meyakinkan para pengikutnya akan mutu pribadinya yang luar 

biasa) (Doyle PJ, 1986:231)..  

Dengan pengertian ini, Weber mengemukakan ciri otoritas kharismatis,  

Pertama, pemimpin dengan otoritas kharismatis memiliki kesadaran misi dan 

panggilan yang terwujud dalam ide dan memanggil orang untuk ikut serta dalam 

misinya. Kedua, pengakuan pengikut terhadap kharisma pemimpin mendorong 

mereka mengikuti, menaati, dan setia terlibat dalam misi ini. 

Ketiga, keikutsertaan pendukung, selain mengakui kharisma pemimpin, 

juga karena kekecewaan mereka pada situasi krisis yang mereka alami. Bila 

pemimpin tersebut bisa menjawab harapan mereka dan mengatasi situasi krisis, 

maka kesetiaan dan antusiasisme pengikut bertahan. Bila tidak, maka secara 

berangsur pemimpin tersebut akan ditinggalkan. 

Keempat, otoritas dijalankan bersama pengikut setia. Mereka dipilih 

karena kualitas kharismatik pribadi. Tidak ada hirarkhi dan kontrol. Yang berlaku 

hanya panggilan berdasarkan kharisma anggota. 

Kelima, kharisma itu bersifat extra-legal, mengabaikan struktur dan 

aturan-aturan formal. Pemimpin kharismatik hanya mengenal inner determination 

dan inner restraint.  Pengikut menyesuaikan diri dengan kehendak pemimpin. 

Keenam, relasi dalam komunitas bersifat personal, karena pemimpin 

muncul dalam situasi krisis, otoritas ini tidak stabil. Ia bisa berakhir dengan 

mengalami otoritas tradisional dan legal. 

Beberapa hal bisa dicatat dalam cirri-ciri ini. Weber tidak membedakan 

ciri komunitas religius dengan politis. Agaknya secara inplisit hendak dikatakan 
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bahwa walaupun kedua jenis komunitas  - politis dan agama - berbeda, tetapi 

gejala kharisma adalah sama (Ranoh, 1999: 54). Jika dirujuk pada penelitian ini 

maka gejala kharisma pada organisasi keagamaan NU dan organisasi politik PKB 

-yang dilahirkan NU- adalah sama. 

Dijelaskan pula, seorang pemimpin kharismatik dipercayai mempunyai 

kemampuan aneh yang sangat mengesankan, yang dikaitkan dengan sesuatu hal 

ghaib, yang membuat orang tersebut terpisah dari yang biasa. Apakah seorang 

kharismatik itu memiliki salah satu atau semua ciri khas yang dianggap sebagai 

keistimewaan oleh pengikutnya, tidaklah dipersoalkan, sebagaimana Weber yang 

menekankan pada segi pengakuan pengikut terhadap kualitas istimewa itu 

(Weber, 1965: 46-47). 

Yang penting, orang tersebut memiliki sifat-sifat luar biasa yang dianggap 

oleh orang-orang lain sebagai atribut dari orang tersebut. Di lingkungan pesantren, 

tolok ukur seperti itu menjadi standar yang sangat menentukan eksistensi 

seseorang di tengah-tengah santri. Dalam konteks teori sosial Weber, santri yang 

telah bermasyarakat menjadi warga NU sedangkan aspirasi politiknya melalui 

wadah PKB, senantiasa hidup dalam kendali kewenangan kharismatik, yakni 

berdasarkan loyalitas kepada orang yang memiliki karakter teladan (Chilcote, 

2003: 156).  

Karel A. Steenbrink mengungkapkan, seorang santri memiliki ketaatan 

yang absolut kepada kiai, karena kiai dianggap sebagai orang yang memasukkan 

santri ke dalam wilayah ilmu Ilahi (Steenbrink, 1986: 143). Seperti disebutkan 

sebelumnya, pesantren bisa diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil, di mana kiai 
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merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan otoritas (power and authority) 

yang mempunyai kewenangan mutlak dalam kehidupan dan lingkungan 

pesantren. Dari sinilah akhirnya lahir pola hubungan yang bersifat patronase 

antara santri (murid) dengan ulama (guru). (Soal budaya patronase ini akan 

dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya). 

Disebutkan oleh Dhofier, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab 

Ta’lim al-Muta’allim Thariq al-Ta’allum (Mengajar Metode Belajar kepada 

Santri) yang dikarang Al-Jarnuuji, di pesantren, rasa hormat dan kepatuhan murid 

kepada gurunya merupakan sesuatu yang mutlak dan berlaku seumur hidup. 

Khusus untuk menghormati guru, al-Jarnuji menyitir ucapan Sayidina Ali, “ana 

‘abdu man ‘allamani harfan, in sya`a ba’a, wa in sya`a a’taqa wa in sya’a 

istaqarra” (Saya adalah hamba orang yang pernah mengajar saya walau satu 

huruf, apabila ia mau boleh menjualku, memerdekakanku, atau tetap 

memperbudakku). Al-Jarnuji juga menuturkan beberapa cara menghormati guru, 

antara lain santri tidak diperkenankan berjalan di hadapan guru, tidak 

diperkenankan duduk di tempat duduknya, tidak boleh mendahului berbicara 

tanpa izinnya. Tidak boleh banyak berbicara dengannya, tidak boleh menanyakan 

hal-hal yang gurunya sudah jenuh, tidak boleh mengetuk pintunya tetapi mesti 

menunggu sampai keluar sendiri. Walhasil, santri harus selalu mencari kerelaan 

gurunya (tidak menyakiti hatinya) dan mematuhi segala perintahnya, sepanjang 

hal itu bukan maksiat.  

 Penghormatan ini juga berkesinambungan kepada anak dan keturunan guru. Rasa 
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hormat itu, harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan santri. Baik, dalam 

aspek keagamaan, kemasyarakatan, dan individu (Dhofier,1994:56).  

Wujud nyata dari tradisi ini adalah dengan adanya sebutan “gus” bagi anak 

kiai, yang merupakan serangkaian penghormatan kepada kiai sebagai guru dan 

para anak keturunanya.  Bila seorang santri mencoba untuk tidak melaksanakan 

hal itu, maka santri tersebut dinilai telah melakukan hal yang tidak terpuji yang 

dalam tradisi pesantren disebut su’ul adab. Diyakini, sikap tersebut akan 

membawa implikasi pada hilangnya barakah guru. Dalam tradisi pesantren 

barakah didifinisikan sebagai ziyadatul khair (selalu tambahnya kebaikan 

(Adnan:, 1985). Akibat dari hilangnya barakah itu adalah ketidak manfaatan ilmu 

yang dimiliki santri tersebut. Selain itu, juga akan menimbulkan kesulitan-

kesulitan dalam mengarungi kehidupan.   

Sikap hormat santri kepada kiai, selain didasari oleh ajaran yang terdapat 

dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim, juga sangat terkait dengan kultur Jawa, di mana 

mayoritas pesantren pendukung PKB berada.  Franz Magnis Suseno menjelaskan, 

kaum santri di Jawa memang berusaha mengatur hidup mereka menurut aturan-

aturan agama Islam. Namun, dalam praktiknya, apa yang mereka lakukan masih 

tercampur dengan unsur-unsur budaya Jawa. Dalam interaksi sosial, salah satu 

prinsip yang dipegang adalah prinsip hormat (Suseno, 2001: 14). Prinsip ini 

menggariskan, setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri harus selalu 

menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya.   
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Memang, ada yang harus digarisbawahi dari pola hubungan santri-kiai ini. 

Di mana, rasa hormat dan kepatuhan mutlak seorang santri kepada kiai, bukanlah 

kepatuhan yang dilakukan tanpa memperhatikan kreteria-kreteria tertentu. Bila 

seorang kiai dinilai oleh muridnya telah melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan ajaran agama, maka kepatuhan mutlak tidak akan berlaku lagi. Dengan 

demikian, kepatuhan itu pada hakekatnya hanya akan diberikan kepada orang-

orang (kiai) tertentu yang memang memiliki keistimewaan.15 

Jadi, dalam konteks pesantren, rasa hormat dan kepatuhan mutlak 

dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa seorang kiai berjalan di jalan Tuhan.16 

Dalam bahasa Dhofier, kiai dipandang sebagai penyalur kemurahan Tuhan yang 

dilimpahkan kepada murid-muridnya. Rasa hormat kepada keluarga dan anak 

seorang kiai, juga akan hilang bila keluarga atau anak kiai melakukan hal-hal 

yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama (Dhofier, 1994: 84).  

Seorang ulama kharismatik, oleh Taufik Abdullah (1987)  digambarkan 

sebagai orang yang memiliki sikap tawaddlu’ (rendah hati) di hadapan orang 

banyak. Cara hidup mereka zuhud (menjauhi cinta pada hal-hal keduniaan secara 

berlebihan, pen), sederhana dan tak terpengaruh oleh persoalan-persoalan 

duniawi. Selain itu, mereka selalu bersifat wara’ yaitu menjauhkan diri dari 

kemungkinan dosa besar atau kecil. Dengan demikian, selain berilmu, seorang 

                                                 
15 Kasus tidak patuhnya warga nahdliyin  terhadap elit struktural NU dalam kasus pilpres 

2009 tampaknya bisa dijelaskan lewat pemahaman konsep ini. Buktinya, warga NU mendukung 
SBY-Budiono, padahal elite struktural NU, baik PBNU maupun PWNU Jawa Timur, all out 
mendukung JK-Wiranto. Warga NU juga paham bahwa dukungan elite struktural NU itu juga 
bukan dukungan iklas tapi ada bargaining material dan posisi.   
16 Masih dalam kasus pilpres 2009, dari penuturan beberapa warga NU bisa ditangkap pengertian 
bahwa mereka juga telah paham tentang karakter dan prilaku elite strultural NU.   
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ulama harus bersikap istiqamah (konsisten, pen) bagi dirinya dan ikhlas terhadap 

orang lain (Abdullah, 1987: 59-60).  

Mereka melakukan sesuatu dengan lillahi’ ta’ala  (karena Allah SWT 

semata). Seorang kiai yang berhasil mewujudkan berbagai hal tersebut, mungkin 

hidup dalam kemelaratan materi dan penderitaan. Tapi yang gagal menjalankan, 

akan terkikis namanya dalam tradisi kepemimpinan.  Jadi, seorang kiai yang 

terbukti melakukan hal-hal terpuji di atas, eksistensinya akan dianggap sebagai 

‘’penyalur’’ ilmu Allah dan pewaris nabi. Orang tersebut akan dijadikan figur 

yang sangat dihormati. Semua nasehatnya, akan selalu menjadi pegangan bagi 

para santrinya. Seperti disebutkan sebelumnya, kepatuhan itu akan dipantulkan 

dalam semua aspek kehidupan santri, termasuk di dalamnya dalam masalah 

politik.  

Begitu juga dengan PKB yang dikenal dengan partainya kiai. Seorang kiai 

di PKB, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang politik. Ini karena 

pengaruhnya yang besar terhadap ribuan mantan santrinya yang sudah 

bermasyarakat. Sudah merupakan hal yang biasa terjadi, di saat akan menghadapi 

pemilu legeslatif, bupati, gubenur, hingga pilpres, banyak diantara konstituen 

PKB yang sebagain besar warga NU, berdatangan ke seorang kiai untuk 

mendapatkan nasehat, figur mana yang harus dipilihnya. Karena itu, dalam 

konteks perpolitikan PKB, posisi kiai sangat sentral. 

 Patron-Klien  

Sekilas telah dijelaskan bahwa pola hubungan yang terbangun di 

lingkungan pesantren adalah pola hubungan patron-klien. Itu terjadi karena 
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keberadaan kiai dianggap sebagai pemimpin kharismatik. Di lingkungan PKB 

yang berkultur NU, secara kultural kiai memiliki otoritas dan kekuasaan yang 

begitu tinggi walaupun secara struktural organisasi dia hanya simpatisan.  

Sementara warga NU di PKB sebagai santri terdorong untuk selalu 

bersikap sam’an wa atha’an kepada kiai. Dari sinilah budaya patronase itu 

terbangun.  Secara teoritik (Jackson, 1978: 202), pola hubungan patron-klien ini 

dicirikan sebagai berikut, santri (klien), mengakui guru atau ulama (patron) 

sebagai patner atau pribadi yang unggul, kiai dan santri terus mempertahankan 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan saling menghargai, ulama 

dan santri memiliki kepercayaan yang terus dijaga dan keduanya meski tidak 

memiliki posisi yang sama tapi saling melengkapi secara tidak tertulis. 

Dalam kaitannya dengan politik, sebagai patron, kiai PKB pada umumnya 

tidak terjun sendiri di kancah politik praktis. Dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda, dalam politik, kiai PKB diwakili oleh sub eliteee yang terdiri dari 

kelompok menengah baru di PKB (pengusaha, intelektual muda dan kalangan 

profesional) atau politisi yang berasal dari kultur NU yang sudah mendapat restu. 

Mereka itu bertindak sebagai khadam (pelayan) dari kiai. Sidney Jones 

menggambarkan, seorang politisi ulung dari NU di era awal Orde Baru, KH Dr. 

Idham Chalid tidak akan ada apa-apanya bagi pemerintah (dan lawan-lawan 

politiknya) tanpa tetap menduduki posisi penting di struktur PB NU.  Namun, 

pada hakikatnya, para khadam itu juga merupakan patron dari komunitasnya 

(Barton, 1997:112).  
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Dalam konteks ini, Maswadi menjelaskan, di bawah seorang patron 

tertinggi, terdapat sejumlah klien yang merupakan patron kecil bagi sejumlah 

klien. Meminjam istilah James C. Scott, bentuk patronase ini disebut patron-klien 

piramida (patron-client  pyramid). Di PKB, orang-orang yang berposisi sebagai 

patron baru terus bermunculan. Hal ini, terkait dengan keyakinan yang mereka 

pegang. Di mana, seorang santri senior dan memiliki ilmu keagamaan yang tinggi, 

akan selalu berupaya mendirikan pesantren baru. 

Dulu di awal perkembangan pesantren, semangat mendirikan pesantren 

baru itu terkait dengan perluasan pengembangan dakwah islamiyah di pulau Jawa. 

Sehingga, ketika seorang santri senior merintis pesantren baru, kiai yang semula 

menjadi guru dari santri tersebut selalu membantunya. Bisa dengan cara ikut 

terlibat langsung dalam proyek pembangunan pesantren baru itu, dengan cara 

mengutus beberapa santri senior lain untuk ikut membantu mengajar, atau dengan 

cara mencarikan jodoh (biasanya dicarikan mertua kaya agar bisa membantu 

pendirian pesantren), dan mendidiknya secara khusus (Dhofier, 1994:59). 

Cara inilah, menurut Dhofier yang dipraktikkan KH Hasyim Asy’ari 

sebagai tokoh terkemuka pesantren sekaligus kakek Gus Dur.   Setelah berhasil 

mendirikan pesantren dan memiliki banyak santri, maka kiai itu telah menjadi 

patron di lingkungannya. Kondisi yang memicu lahirnya patron baru, juga 

didorong oleh sebuah ajaran di pesantren bahwa seorang santri yang telah 

menguasai sebuah ilmu, maka diwajibkan untuk mengamalkannnya dan 

mengajarkan ke orang lain (Manfred, 1986: 97). Hal ini, selain sebagai bentuk 

keyakinan keagamaan agar mengajarkan ilmu ke orang lain, juga terkait tolok 
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ukur berhasil atau tidaknya seorang santri mendapatkan ilmu yang manfaat 

(barakah). 

Seorang santri yang memiliki ilmu bermanfaat, maka ketika mendirikan 

pesantren akan bisa menyedot banyak santri untuk menimba ilmu kepada dirinya. 

Di masyarakat, orang tersebut juga akan memiliki banyak pengikut. Jadi, jika 

santri tersebut berhasil mendirikan sebuah pesantren dan memiliki santri banyak, 

maka dalam lingkungan pesantren diyakini orang tersebut memperoleh ilmu 

bermanfaat. Sebaliknya, 

bila pesantren yang didirikan tidak berkembang dan tidak bisa menyedot santri, 

maka ilmu yang dimilikinya diyakini tidak bermanfaat. Dengan demikian, 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat merupakan tujuan utama seorang santri. 

Selain didorong oleh semangat mengamalkan ilmu, dorongan mendirikan 

pesantren bagi seorang santri senior, sering pula dipicu oleh tradisi pesantren, di 

mana pesantren umumnya merupakan lembaga pendidikan milik keluarga kiai.  

Ketika seorang kiai meninggal dunia dan harus dilakukan proses suksesi 

kepemimpinan, maka yang berhak menggantikannya adalah anak dari kiai 

tersebut. Namun, karena kiai itu merupakan tokoh kharismatik, maka tidak mudah 

bagi anak yang menggantikannya untuk menjadi tokoh seperti orang tuanya.  

Max Weber menjelaskan, persoalan krusial itu muncul karena otoritas  

kharismatik dipusatkan kepada sifat-sifat luar biasa dari seorang pribadi khusus. 

Akibat dari itu, ketika seorang tokoh kharismatik meninggal dunia, maka tidak 

mudah untuk menggantikannya (Giddens, 1986: 199). Sementara di sisi lain, 

santri senior dari pesantren tersebut, bisa jadi  menjadi tokoh kharismatik baru. 
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Namun, kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, semisal nikah dengan salah 

seorang anak kiai, maka tokoh kharismatik baru ini tidak bisa memimpin 

pesantren tersebut. Dalam dataran empirik, semua tradisi yang ada di pesantren itu 

mendorong pada lahirnya patron-patron baru. Di mana, pada perkembangan 

berikutnya membangun budaya patronase di lingkungan warga nahdliyin, dan 

pada level politik budaya patronase tersebut menjadi kultur warga NU dalam 

membangun partai PKB.  

Budaya patronase ini, sangat berpengaruh terhadap budaya politik warga 

NU. Seperti dikutip oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin dari Almond dan 

Verba, ada tiga komponen dalam pandangan seorang individu terhadap objek 

politik, yaitu kognitif, efektif, dan evaluatif (Sjamsudin, 1989: 30). Kognitif, 

terkait dengan pengetahuan seseorang terkait dengan politik. Efektif, merupakan 

orientasi yang melibatkan aspek perasaan seseorang.  

Seorang individu tentu mempunyai perasaan tertentu terhadap aspek-aspek 

sistem politik yang membuat orang tersebut bisa menerima atau menolak. Dalam 

kaitan ini, sikap-sikap yang telah lama ada dalam keluarga atau lingkungannya, 

termasuk lingkungan pesantren, biasanya mempengaruhi perasaan seseorang. Hal 

itu terjadi, karena komponen kognitif dari orientasi individu ditentukan oleh 

evaluasi moral yang memang telah dipunyainya .  

Menurut Nazaruddin, norma-norma yang dianutnya, akan menjadi dasar 

dari sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Bagi perpolitikan di PKB 

yang berbasis NU dan notabene pesantren, tentu norma-norma pesantrenlah yang 

akan mempengaruhi penilaiannya terhadap sistem politik. Demikian juga dengan 
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prilaku dan model politiknya ketika itu diaktualisasikan dalam sebuah organisasi 

politik seperti PKB. 

 

2.5. Konflik Politik   

Dalam penelitian ini, istilah konflik mengacu pada adanya perbedaan 

kepentingan dan paham yang menyangkut prinsip dan posisi di antara elit PKB 

dengan Gus Dur,  tokoh elit sentral PKB. Di mana untuk kemudian perbedaan itu 

melahirkan yang satu dan lainnya saling berlawanan. Namun harus dipahami, 

dalam konteks ini, konflik tidak harus dipahami sebagai adanya tindak kekerasan. 

Melainkan sebatas adanya perbedaan pola pikir, sikap terhadap persoalan politik.  

Pengertian konflik seperti itu mengacu kepada berbagai rumusan teoritik yang 

telah dirumuskan beberapa pakar ilmu politik.  

Prof Dr Maswadi Rauf menerangkan bahwa konflik adalah setiap 

pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Konflik ini 

disebut konflik non fisik atau lisan (Rauf, 2001:02).  Namun, pada perkembangan 

berikutnya, bila eskalasinya meningkat, konflik dapat terwujud pertentangan 

kepentingan, pendapat dan ide. Pada dataran yang lebih tinggi lagi, konflik bisa 

berupa konfrontasi ideologi, bentrokan fisik dan sejenisnya (Persepsi, 01/ 

XIX/1997: 81). 

Ditinjau dari sisi sifatnya, Duverger membagi konflik dalam tiga katagori. 

Yaitu, pertama; konflik yang tidak memiliki dasar yang prinsipil, kedua; konflik 

yang timbul karena terdapat perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, 
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tapi tidak mengenai prinsip itu sendiri dan ketiga; konflik yang bertolak dari suatu 

prinsip dasar (Duverger, 1963: 413).  

Konflik yang tidak memiliki dasar prinsipil, seperti konflik yang dipicu 

oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau hal sejenisnya. Konflik yang 

terkait dengan bagian-bagian dari suatu perinsipil adalah seperti pertentangan satu 

partai dengan partai lainnya yang terkait dengan pemerataan penghasilan. Sedang 

konflik yang ketiga adalah konflik yang terkait dengan dasar Negara (Duverger, 

1963: 47).   Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu ada dalam 

setiap tatanan masyarakat. Ini karena, dalam setiap tatanan masyarakat melibatkan 

keberagaman para pelakunya. Di mana, di antara anggota masyarakat itu sering 

kali berselisih dan berbeda dalam hal sumber-sumber alami dan sumber-sumber 

yang berasal dari masyarakat (Eisenstadt, 1986: 50). Konflik ini selalu melibatkan 

kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok ini merupakan agen yang 

sesungguhnya dari pertentangan atau konflik kelompok. Partai politik, merupakan 

salah satu contoh dari kelompok kepentingan ini (Dahrendorf, 1986: 222).    

Konflik juga bisa disebabkan oleh perbedaan tentang prinsip-prinsip 

struktural yang berasal dari kode simbolis yang dijadikan pangkal untuk 

menyusun aturan-aturan dasar interaksi sosial. Di mana, ada kecenderungan 

masing-masing kelompok untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Sedang 

penyebab lainnya adalah pembuatan aturan-aturan dasar interaksi sosial yang 

hanya melibatkan beberapa orang saja (Dahrendorf, 1986: 51). Dari perspektif 

politik, konflik dalam masalah politik pada hakekatnya bisa disebabkan oleh 

persaingan individu antar manusia. Dalam memperjuangkan kepentingan politik, 
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manusia melakukan hal-hal yang sama ketika mereka memperjuangkan 

kepentingan ekonomi. Di mana, setiap manusia berusaha menarik keuntungan 

sebesar-besarnya bagi dirinya dan merugikan orang lain. Memegang posisi 

kekuasaan memberikan seseorang keuntungan sangat besar.  

Berpijak dari realitas semacam itu, Duverger menyimpulkan bahwa homo 

politicus, tidak berbeda dengan homo economicus. Pergumulan politik memiliki 

motif yang sama seperti persaingan ekonomi. Kedua-duanya adalah bentuk dari 

struggle for life, yang secara mendasar menempatkan satu species melawan yang 

lain dan individu di dalam species tertentu melawan yang lain (Duverger, 2002: 

158).  

Vilfredo Pareto (2002) menjelaskan, konflik menjadi fenomena permanen 

dalam masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya disebabkan 

oleh adanya perbedaan bakat-bakat individual dan kecenderungan untuk 

membentuk kelas-kelas sosial atau kasta-kasta keturunan. Di mana, ada suatu 

kelompok termasuk kelompok elit dan kelompok masyarakat pada umumnya 

(Duverger, 2002: 165). Semestinya, bila konflik bisa dikelola dengan baik, maka 

bisa berimplikasi positif bagi perkembangan masyarakat. Konflik akan bisa 

mendorong adanya sebuah perubahan dan akan bisa melahirkan sistem baru 

(Eisenstadt, 1986:50).   

Dalam sebuah sistem kemasyarakatan yang demokratis, konflik diterima 

sebagai suatu fenomena ke arah kemajuan. Individu yang terlibat di dalamnya, 

tertantang untuk menyelesaikannya. Di dalam internal  kelompok kepentingan 

yang terlibat konflik, konflik juga bisa memperkuat kembali identitas kelompok. 
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Jadi menurut Lewis A. Coser, konflik bisa membentuk dan mempertahankan 

struktur (Poloma, 2000: 106).   

Konflik dengan pihak out group akan berimplikasi positif bila dilakukan 

konsensus. Ketika konflik masih berlangsung, berarti belum ada konsensus yang 

dicapai. Konsensus terwujud bila dicapai kesepakatan antara dua orang yang 

berkonflik atau lebih. Kesepakatan itu berupa titik temu atau pendapat yang sama, 

sehingga di antara pihak-pihak yang terlibat konflik itu sama-sama memperoleh 

keuntungan secara proporsional. Sikap berpegang teguh pada pendapat yang 

dianut secara fanatik dikurangi, bersedia mengadakan perubahan pendapat, dan 

bersedia menerima bagian-bagian dari pendapat pihak lain (Rauf, 2001: 109). 

Konsensus di sini, harus diartikan sebagai konsensus yang dilakukan secara suka 

rela (persuasif). Konsensus yang dilakukan di bawah tekanan (koersif), tidak akan 

menghasilkan integrasi yang permanent (Persepsi, 1/XIX/97:105). 

  

 Elit 

  Elit adalah individu-individu yang paling mampu dalam setiap cabang 

kegiatan manusia. Elit ini berjuang melawan massa yang kurang berbakat dalam 

mencapai sebuah kekuasaan (Duverger, 1963: 165). Kelompok elit menjadi salah 

satu ciri tetap dalam kehidupan sosial. Ini tidak hanya terdapat di masyarakat yang 

kaya, maju atau masyarakat yang miskin dan belum maju. Bedanya, di masyarakat 

maju, kelompok elit sangat beragam. Ini terkait dengan keragaman struktur sosial 

masyarakat maju. Sedang kelompok elit di masyarakat belum maju, karena 
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struktur sosialnya masih sederhana, jumlah kelompk elit juga sangat terbatas 

(Keller, 1989: 01).   

Konflik politik selalu melibatkan kelompok elit di dalam struktur 

masyarakat. Ini karena, kelompok elit selalu berada pada garis depan dalam 

sebuah konflik. Mereka juga senantiasa mengambil peranan utama dalam hampir 

semua fungsi politik nasional (Widjaja, 1982: 63).   Dalam kontek PKB, kaum elit 

ini adalah para kiai kharismatik yang berposisi sebagai patron dan para khadam 

(politisi dan pengurus PKB) yang berposisi sebagai patron kecil. Seperti 

disebutkan sebelumnya, karena didorong oleh ajaran ahlussunah wal jamaah, para 

kiai PKB senantiasa memiliki perhatian besar dan melibatkan diri pada persoalan 

politik. Sehingga, ketika konflik politik terjadi, maka beberapa kiai PKB terlibat 

di dalamnya.   

Kiai pendukung PKB sebagai lapisan elit di internal PKB senantiasa 

berada pada baris depan sebuah konflik. Dan para pengikutnya yang berposisi 

sebagai klien berada di belakang para kiai itu berposisi sebagai pendukung. 

Karenanya, begitu terjadi konflik antarelit atau antrapatron di PKB, selalu 

melibatkan para santri (klien) yang menjadi pendukungnya. Fenomena itu terkait 

dengan teori yang menyatakan bahwa konflik memang bisa berbentuk antar 

individu atau secara kolektif (Duverger, 1963: 159). Konflik yang ada di sekitar 

kekuasaan, biasanya berupa konflik-konflik individu. Namun, dalam sekala lebih 

luas, konflik individu itu bisa dilipatgandakan oleh konflik universal antara 

kelompok di dalam masyarakat.  
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Konflik politik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang dibawa 

oleh masing-masing elit. Elit satu dan elit lainnya, berusaha menaklukkan wacana 

politik yang dimiliki oleh elit lain. Namun, dalam ‘’pertarungan’’ wacana 

tersebut, para elit juga melibatkan massa yang menjadi pendukungnya. Dalam 

konteks PKB, ini sangat terkait dengan corak patronase yang masih menjadi ciri 

dominan dalam interaksi sosial antara elit dan warga PKB. 

Kelompok elit selalu berusaha memposisikan dirinya di atas anggota 

masyarakat biasa dan berusaha mempertahankan status yang disandangnya itu 

melalui sub eliteee yang terdiri dari kelompok menengah baru, ilmuwan dan 

kelompok menengah lainnya. Dalam konteks ini, kaum elit biasanya memblokir 

akses massa untuk mencapai kekuasaan. Dengan cara itu, kaum elit yang berkuasa 

membentuk oligarki-oligarki yang mengabdikan diri sendiri (self perpectuating) 

dan turun-temurun. Bila kelas-kelas sosial seperti itu begitu kaku dan benar-benar 

tertutup maka individu-individu yang berbakat dari kelas-kelas rendah, akan 

kesulitan mencapai posisi seperti yang selayaknya. Implikasi dari kondisi yang 

demikian, maka individu dari kalangan kebanyakan itu akan bergabung untuk 

melawan tatanan sosial yang ada. Kondisi ini jelas berbeda manakala kaum elit 

mencoba memberikan peluang kepada individu-individu yang berbakat dari 

kalangan kebanyakan untuk mencapai posisi-posisi tertentu di masyarakat.   

Dalam konteks upaya kalangan kebanyakan untuk menerobos skat-skat 

sosial yang dibikin oleh kelompok elit ini, maka memungkinkan terjadinya 

perubahan komposisi strata sosial. Kalangan berbakat dari kebanyakan itu, bisa 

berhasil menjadi eliteee baru di tengah-tengah masyarakat. Dalam budaya 
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masyarakat yang masih bersifat patron-klien, komposisi patron-klien bisa berubah 

karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat pragmatis. Bentuk konkret dari 

perubahan komposisi itu adalah adanya perpecahan kelompok karena ada patron 

kecil atau klien yang merasa layak menjadi patron atau elit. 

Karena didorong oleh perasaan tersebut, orang dari golongan kebanyakan 

akan berusaha memisahkan diri untuk membentuk patronase baru. Perubahan juga 

bisa berupa pengambilalihan kedudukan patron oleh patron kecil atau klien yang 

menganggap dirinya cukup mampu dan pantas menjadi patron. Dalam dunia 

politik, perubahan komposisi itu bisa berupa perubahan aliansi politik dalam 

bentuk perpecahan antara pemimpin partai dan elit (Rauf, 2001: 166).  

Di lingkungan pesantren, tidak mudah seorang anak kiai kharismatik 

menerima seorang santri senior di lingkungannya yang kharismanya melebihi 

dirinya dan potensial menjadi patron baru. Sehingga, santri senior itu akhirnya 

keluar dari lingkungan itu dan akhirnya membentuk komunitas patronase baru, di 

mana dia berposisi sebagai patron. Dalam kondisi demikian, sering terjadi konflik 

antara anak kiai dengan santri senior tersebut. Di mana, anak kiai tersebut 

berupaya menghalangi pengaruh dan popularitas santri senior yang semakin 

meningkat. Dalam menghadapi tekanan itu, seorang santri senior yang telah 

menjadi patron berusaha melakukan perlawanan. Dalam melakukan perlawanan 

itu, santri senior itu didukung oleh para para santri yang telah menjadi 

pengikutnya (klien).  

Berawal dari tradisi demikian, maka di NU selalu muncul patron-patron 

baru yang biasanya juga disertai dengan munculnya konflik. Di mana, seorang 
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santri yang semula hanya berkedudukan sebagai klien, dengan sendirinya berubah 

pada posisi patron. Ini, seperti disebutkan di atas, bisa terjadi setelah seorang 

santri mendirikan pesantren baru, meski lokasi pembangunan pesantren baru itu 

tidak terlalu jauh dengan pesantren yang lama. Di Kajen, Pati, atau Kaliwungu, 

Kendal lokasi pesantren yang satu dan ainnya begitu berdekatan (Mudatsir, 1985: 

197).  

Terkait dengan teori eliteee dan konflik, fenomena semacam itu jelas 

berimplikasi negatif meski di sisi lain tetap mengandung nilai positif. Banyak 

patron-patron baru bermunculan di lingkungan PKB. Fakta empirik menunjukkan, 

fenomena semacam itu sangat rentan terhadap munculnya konflik, termasuk 

konflik politik. Sementara, konflik itu, kemudian diikuti pengikutnya sebagai 

bentuk dari pembelaan pada patronnya (kiai). Ancaman terhadap kedudukan 

patron dan eksistensi kelompok patronase akan dilawan dengan sepenuh hati oleh 

para klien.   

Konflik politik di PKB  sejak awal berdirinya adalah sumbangsih tradisi 

patron yang di representasikan dalam figur Gus Dur sebagai cetral patron dan 

central elit.  PKB ibarat pesantren besar yang pengasuhnya adalah Gus Dur, 

sedangkan kepengurusan PKB bisa diibaratkan sebagai kepengurusan pesantren 

yang di isi oleh santri-santri senior hasil didikan Gus Dur dan kiai PKB yang di 

luar struktural yang mendukung PKB dan Gus Dur. Jika dilihat melalui peta 

struktural ini, maka dalam tubuh PKB setidaknya terdapat tiga pilar elit, yang 

pertama; Gus Dur sebagai sentral elit, kedua; para kiai sepuh pendukung PKB 

dan Gus Dur, dan ketiga; elit baru PKB yaitu sekelompok anak muda NU yang 
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memiliki latar belakang anak kiai atau santri yang dikader Gus Dur hingga 

menduduki posisi teras di PKB. 

Elit-elit (patron-patron) PKB cenderung menentukan sikapnya sendiri-

sendiri sesuai dengan kepentingannya. Padahal, PKB menjadi rujukan bagi para 

santri (klien) dari elit tersebut yang jumlahnya cukup besar. Dan karena 

kedewasaan berpolitik di Indonesia belum begitu bagus, konflik itu tidak 

bermuara pada konsensus organisasi. Akibatnya, perbedaan sikap politik seorang  

eliteee PKB, tidak jarang menimbulkan konflik di kalangan warga PKB sendiri. 

Tidak jarang pula, konflik itu memiliki eskalasi cukup tinggi, sehingga 

menimbulkan aksi kekerasan dan bentrok fisik.  

Seperti disinggung sebelumnya, semestinya, bila konflik bisa dikelola 

dengan baik, maka bisa berimplikasi positif bagi perkembangan masyarakat. 

Konflik akan bisa mendorong adanya sebuah perubahan dan akan bisa melahirkan 

sistem baru. Namun di lingkungan PKB, pengelolaan konflik itu sering tidak 

tertangani dengan baik. Banyak konflik yang terjadi di PKB berakhir dengan zero 

some game, tanpa ditemukan suatu konsensus yang bisa diterima pihak-pihak 

yang berkonflik. 
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3. Kerangka Kerja/Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

 

           Demikianlah, dalam mengkaji tradisi kepemimpinan dan berorganisasi di 

PKB tidak bisa lepas dari tradisi kepemimpinan dan berorganisasi NU. Sedangkan 

membaca tradisi berorganisasi NU, merupakan model pelembagaan organisasi 

tradisional yang bernama pondok pesantren. Dimana struktur Dewan Syuro 

diibaratkan sebagai kiai yang mengasuh pesantren, sedangkan struktur Dewan 

Tanfidz merupakan perwujudan pengurus pesantren. Maka struktur dan nilai 

pesantren kemudian membentuk realitas prilaku organisasi PKB. 

Dalam penelitian ini,  kepemimpinan kharismatik Gus Dur menurut 

informan merupakan warisan dari tradisi pesantren. Artinya, personalisasi institusi 

menjadi sebuah tradisi dimana Gus Dur menjadi patron didalamnya. Pada sisi lain 

persaingan dibawah Gus Dur sebagai elit setral PKB, yaitu para kader (santri) Gus 

Dur saling berkompetisi memperebutkan legitimasi Gus Dur sebagai representasi 

Tradisi 
Pesantren 

Kharisma 

Patron-klien 

 
 
Personalisasi 
Institusi  PKB 

 
 
Konflik PKB 
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dominasi kuasa personal yang melebihi legitimasi lembaga, yang berakhir dengan 

konflik terbuka antara Gus Dur dan kader yang di bawahnya. Ironisnya, 

kecenderungan personal itu juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di 

sekeliling Gus Dur yang juga punya agenda politik dan kepentingan sendiri. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan rumusan dan 

tujuan penelitian, diperlukan desain penelitian yang mengandung suatu rencana 

kerja penelitian secara menyeluruh yang meliputi 1) desain penelitian; 2) posisi 

peneliti; 3) fokus dan ruang lingkup penelitian; 4) pendekatan metode penelitian; 

5) informan penelitian; 6) koleksi data; dan 7) analisis data.  

 

3.1. DESAIN PENELITIAN 

Karena penelitian ini lebih mementingkan pemahaman dan pemaknaan 

subjektif atas realitas kepemimpinan Gus Dur selama memimpin PKB, 

keterkaitanya dengan personalisasi institusi dan sederetan konflik PKB, maka 

digunakan pendekatan kualitatif (dan bersifat multi disiplin). Prinsip dasar 

penelitian ini adalah memahami latar belakang dan realitas kultur organisasi 

sebagai sebuah tradisi yang membentuk karakter kepemimpinan Gus Dur dalam 

sebuah organisasi yang kemudian membawanya memimpin PKB dengan 

personalisasi lembaga dan konflik didalamnya. Dengan desain ini, peneliti 

berupaya memahami fenomena sosial politik mengenai kepemimimpinan Gus Dur 

selama menjadi  ketua umum Dewan Syuro PKB yang dispesifikasikan pada 

proses personalisasi institusi dan konflik PKB. 

Berdasarkan pemahaman di atas fenomena yang diteliti dikaitkan dengan 

tujuan yang hendak dicapai sehingga studi ini lebih mementingkan kedalaman 

yang bersifat holistik. Sebagaimana dikatakan oleh Lincoln and Guba, bahwa 
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sebuah sosial humaniora (studi kasus, fenomenologi) merupakan suatu konstruksi 

tersendiri sebagai sebuah produk interaksi antar subyek penelitian, lapangan 

penelitian, dan penelitinya sendiri. Karakteristik semacam ini, biasa muncul dalam 

bahasa penyajian hasil penelitian yang menonjolkan keterlibatan antarpribadi atau 

komunitas sebagai ciri khas penelitian. (Lincoln & Guba, 2000: 102).  

Sesuai dengan kerangka tujuan yang ada, penelitian ini memadukan model 

deskriptif yang mengarah untuk menggambarkan fenomena pola personalisasi 

institusi dan konflik PKB dalam kontek kepemimpinan Gus Dur sebagai ketua 

umum  Dewan Syuro DPP PKB.  Disamping itu dijelaskan pula bagaimana  

kepemimpinan Gus Dur turut andil dalam mengkonstruksi bangunan konflik PKB 

dan personalisasi instritusi didalamnya. 

 

 

3.1 . POSISI PENELITI 

Sungguhpun upaya untuk menyajikan hasil dan analisis penelitian 

dilakukan seobyektif mungkin. Perlu disadari dan diperhitungkan pula bahwa 

dalam kenyataannya, ada batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial atau 

analisis sosial. Dalam paradigma sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa 

setiap pengamatan sosial mau tidak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan 

sosial, lingkaran kebudayaan, minat pribadi dan kepentingan politik dari subyek 

yang melakukan penelitian dan analisis sosial tersebut. Faktor-faktor tersebut 

sangat mustahil untuk dihindari dalam setiap langkah atau tahap penelitian, seperti 

dalam proses penentuan obyek analisis dan penggunaan hasilnya. Karena itu pula 
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obyektivitas dalam penelitian ini tidak dipahami dalam kerangka bebas nilai atan 

tidak adanya premis-premis nilai yang terkandung. Tetapi dipahami dalam 

kerangka bahwa premis nilai tersebut, harus berguna, bermakna, dan argumentatif 

serta dapat diwujudkan. 

Berdasarkan pada tesis di atas peneliti merasa sangat berkewajiban untuk 

memberikan gambaran mengenai latar betakang sosial budaya, yang sangat 

dimungkinkan berpengaruh pada proses penelitian ini. Peneliti dilahirkan dalam 

keluarga (yang dalam terninologi Geertz) dikategorikan sebagai Santri,  sebagai 

bagian dari masyarakat nahdliyin yang berkarakter Islam tradisional. Bahkan 

dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sampai pendidikan 

menengah atas, peneliti menjalaninya di sekolah yang berbasis agama, yaitu 

pesantren. Pergumulan peneliti dengan kultur tradisi agama berlanjut hingga 

memasuki dunia kampus sebagai akibat dilahirkanya peneliti dalam kultur agama 

tersebut.  

Pada saat masih duduk di bangku SLTP, SLTA – yang semuanya di 

pesantren - dan mahasiswa di Surabaya, peneliti sudah aktif dalam dunia 

pergerakan organisasi, termasuk di NU. Karakter kriktis peneliti diasah dalam 

LSM,  pers organisasi, yang pada akhirnya membawa peneliti menjadi Direktur 

Utama  Harian Bangsa, salah satu koran anak perusahaan Jawa Pos Group yang 

bermarkas di Graha Pena  Surabaya. Pada sisi lain – sebagai generasi muda NU - 

peneliti juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur dan Wakil 

Ketua Balitbang PWNU Jawa Timur, hingga saat ini. 
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Latar belakang ini menjadi modal awal dan sekaligus mungkin akan 

mempengaruhi peneliti dalam melakukan proses penelitian di lapangan dan ketika 

melakukan analisis. Peneliti merasa berkewajiaban untuk menjelaskan latar 

belakang tersebut, supaya nilai-nilai budaya peneliti yang mungkin 

mempengaruhi proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara rasional 

dan dikupas secara kritis.  

 

3.2 . FOKUS DAN RUANG LINGKUP 

Fokus utama penelitian ini adalah dua isu penting dari sekian banyak isu 

seputar sepak terjang kepemimpinan Gus Dur di PKB yaitu personalisasi institusi 

dan konflik di PKB. Sedangkan ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah 

berbagai peristiwa yang terjadi terutama kaitanya dengan sepak terjang Gus Dur 

selama menjabat sebagai ketua umum Dewan Syuro DPP PKB hingga kini. 

Dalam perjalanannya, institusi PKB selalu mengalami peleburan dalam kharisma 

personal Gus Dur sehingga sulit untuk dibedakan antara keputusan Gus Dur dan 

PKB. Faktanya, konflik PKB yang terjadi selama ini terus menerus juga tidak bisa 

lepas dari keterlibatan Gus Dur.  

Sehingga untuk menjaga agar penelitian ini terfokus dan tidak melenceng 

dari tujuan semula, maka dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pembatasan 

sebagai berikut: 

1) Periode Penelitian. 

Penelitian ini difokuskan pada periode PKB didirikan hingga kini dan 

selama Gus Dur menjadi ketua umum Dewan Syuro DPP PKB. Meski 
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demikian, guna memberikan pemahaman yang lebih konprehensif, dalam 

penelitian ini diulas pula biografi dan proses perjalanan kepemimpinan 

Gus Dur selama di NU hingga PKB dan nuansa interaksi politik yang 

menyertainya. 

2) Obyek penelitian. 

Dari sisi obyek penelitian, penelitian diarahkan kepada elit-elit PKB, 

dengan menempatkan elit sentral PKB yaitu Gus Dur sebagai obyek utama 

penelitian ini, selanjutnya tokoh-tokoh (elit-elit) PKB yang berada di 

struktural dan non struktural yang mengitari Gus Dur. Yaitu para kiai 

pendukung PKB dan para kader PKB yang pernah dan sedang menduduki 

posisi strategis di kepengurusan PKB, baik yang telah terlibat konflik 

maupun yang sedang terlibat konflik. Hal ini didasarkan pada asumsi 

bahwa dalam sebuah konflik politik di PKB, ulama pendukung PKB atau 

elit PKB yang ada di dalam struktur PKB atau tidak, menduduki posisi 

penting.  

3.3 . METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini karena berbagai 

pertimbangan, antara lain; 

1) Persoalan yang diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis. Di mana 

keterlibatan itu terkadang bersifat formal dan informal. 

2) Materi penelitian ini adalah menyangkut sikap dan pandangan politik 

beberapa elit PKB dalam mengambarkan kepemimpinan Gus Dur di PKB. 
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3) Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya personalisasi institusi PKB 

dan konflik politik PKB kaitanya dengan kepemimpinan Gus Dur, yang 

hanya bisa dipahami dengan baik manakala data dan informasi yang ada 

dipaparkan secara lengkap dan disertai interpretasinya.  

Anselm Strauss dan Juliet Corbin mengungkapkan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti akan bisa mengungkapkan 

dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Selain itu, 

memungkinkan pula memberikan rincian terhadap persoalan-persoalan yang 

kompleks tentang suatu fenomena, dengan mendiskripsikanya dan kemudian 

menganalisis fenomena tersebut (diskriptif analitik). 

 

3.4 . INFORMAN PENELITIAN 

Untuk memperdalam dan memperluas informasi, maka penetapan jumlah 

informan disesuaikan menurut kebutuhan data - atau meminjam istilah S. 

Nasution (1988) sampai pada taraf redundancy - yaitu data yang diperoleh 

mencapai titik jenuh sehingga kalau menambah informan tidak lagi memberikan 

informasi yang baru (Nasution, 1988: 127). Mengacu pada John W. Cresswell, 

kriteria yang digunakan memilih informan penelitian yaitu mereka yang bersedia 

membuat jawaban tertulis atas pertanyaan yang diberikan dan bersedia direkam 

baik melalui wawancara maupun diskusi terarah (Cresswell, 1998).  

Pengertian informan dalam penelitian ini adalah individu yang peneliti 

wawancarai untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu tersebut untuk 

keperluan informasi (Koentjaraningrat, 1990). Dalam penelitian ini peneliti 
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mewawancarai beberapa  elit PKB. Selain itu peneliti juga banyak mencermati 

dan mencatat dialog dan disikusi terarah kiai-kiai NU, baik yang berada dalam 

struktur maupun di luar struktur PKB. Para kiai di luar struktur PKB itu dipilih 

oleh peneliti karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan, baik secara historis 

maupun dalam keputusan-keputusan strategis. Sebab meski mereka berada di luar 

struktur  tapi mereka masih sering dimintai pendapat, pertimbangan dan bahkan 

dijadikan legitimasi dan solusi oleh para politisi PKB, terutama pada saat 

mengalami problem internal. Mereka, antara lain, KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) 

dan  KH Dr Said Aqiel Siraj. Peneliti banyak mencermati dan mencatat penuturan 

Gus Mus saat ikut sowan Muhaimin Iskandar ke Pesantren Raudlatut Thalibin 

Rembang Jawa Tengah. Acara sowan itu dilakukan pada malam hari. Sedang 

untuk Kiai Said Aqiel peneliti banyak mencermati penuturannya saat bertemu 

dalam acara terbatas di rumah seorang pejabat tinggi Jawa Timur di Surabaya. 

Peneliti juga mencermati dan terlibat secara langsung proses-proses politik 

dalam PKB. Misalnya mengikuti silaturahim Gus Dur ke kiai-kiai di berbagai 

daerah. Peneliti juga mengikuti ziarah Gus Dur ke makam-makam para wali dan 

raja yang memang menjadi kegemarannya. Misalnya ke makam Hayam Wuruk, 

Raden Wijaya, Troloyo di Mojokerto dan sebagainya. Acara ziarah ini biasanya 

dilakukan pada tengah malam. Dalam kesempatan itulah peneliti banyak 

mendapat informasi, disamping dialog yang disampaikan Gus Dur. Peneliti juga 

mencermati dan merekam sikap dan pandangan politik Yenny Wahid (puteri Gus 

Dur) dalam beberapa acara PKB, terutama ketika yang bersangkutan menjabat 

sekjen.  Sedang untuk elit struktural PKB peneliti mewawancarai A Muhaimin 
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Iskandar (ketua umum DPP). Peneliti juga terlibat dalam diskusi informal dan 

terarah dengan Lukman Edy (sekjen DPP PKB), Nyai Lily Khodijah Wahid (adik 

Gus Dur, wakil ketua Dewan Syuro DPP PKB), Helmy Faishal (wasekjen), KH 

Aziz  Manshur (ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim),  dan Imam Nahrawi (ketua 

DPW PKB Jawa Timur).  

3.5 . KOLEKSI DATA 

Ada tiga teknik utama pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini. Pertama, melakukan observasi, baik observasi pustaka maupun lapangan, 

untuk mempelajari perilaku dan makna di balik perilaku tersebut sebagai sebuah 

studi pendahuluan. Dalam hal ini penulis banyak mencermati proses-proses politik 

di PKB. Cukup banyak temuan yang bisa dijadikan bahan untuk tesis ini. 

Agar data yang diobservasi tidak hilang begitu saja, strategi yang 

dilakukan dengan melakukan pencatatan secepatnya begitu observasi selasai 

dilakukan. Kedua, koleksi data yang didapat dari wawancara mendalam (indepth 

interview) secara bersamaan dan berkelanjutan dilakukan dengan pengurus DPP 

PKB, politisi PKB dan para tokoh PKB yang berada di luar struktur DPW PKB 

dan nonpolitisi untuk bertukar informasi dan ide terkait dengan fokus penelitian 

yang diambil. Ketiga, koleksi data yang didapat dari studi dokumentasi atau studi 

kepustakaan tentang masalah-masalah yang terkait dengan obyek penelitian. 

Setelah wawancara dan studi dokumentasi dilakukan, peneliti melakukan analisis 

data. Dalam hal ini, dilakukan langkah-langkah, seperti membandingkan, 

mengkaitkan satu peristiwa atau fakta yang satu dengan lainnya, serta mengambil 

kesimpulan. Baru setelah itu, dilakukan penulisan hasil penelitian. 
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3.6 TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

a. Triangulasi 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data guna keperluan pengecekan 

atau pembanding beragam data. Teknik meliputi : 

1. Triangulasi sumber data, yaitu mengkomparasikann dan mengecek 

ulang informasi yang telah peneliti peroleh (check and recheck serta 

cross-check . Cara ini diperoleh dengan jalan : 

- Mengkomparasikan data hasil  pengamatan dengan data hasil 

wawancara dimana hasil wawancara dengan berbagai narasumber 

kemudian dicek kebenaranya di lapangan secara langsung oleh 

peneliti.  

- Mengkomparasikan apa yang dikatakan infroman di hadapan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Suatu contoh 

ketika Muahaimin Iskandar berpidato terkait dengan keputusan 

partai atau menyangkut pemecatan dirinya, maka peneliti berusaha 

berdiskusi dengan dia ketika dalam situasi informal.  

- Mengkomparasikan data  yang diperoleh saat penelitian dengan 

data yang ada di luar waktu penelitian. Peneliti mengamati sikap 

dan pendapat informan saat wawancara kemudian 

mengkomparasikan dengan pernyataan mereka di media massa atau 

dengan kebijakan-kebijakan politiknnya. 
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- Mengkomparasikan data yang diperoleh dari para pengurus PKB 

dengan data atau informasi yang diperoleh dari key informant.  

- Mengkomparasikan hasil wawancara  dengan dokumen yang 

terkait. Banyka sekali relevansi dokumen-dokumen ini dengan 

hasil wawancara. 

- Untuk menjunjang kesahihan data primer dan mempermudah 

pembandingan  data, peneliti menggunakan alat bantu teknologi 

dan bahkan langsung mencatat di lap top. 

2. Triangulasi metode, ditempuh melalui : 

- pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan  

beberapa  teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 

pendekatan personal  sekaligus kelembagaan sebab dalam kedua 

pendekatan tersebut bertujuan saling melengkapi satu sama lain 

sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis. 

- pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

3. Triangulasi teori, yakni dengan jalan membandingkan data yang  

diperoleh dengan teori para pengamat atau peneliti lainnya. 

 

3.7. ANALISIS DATA 

Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara 

mendalam lantas diabstraksi Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis 

interpretasi, guna membongkar makna-makna yang tersembunyi dibalik fenomena 
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yang diteliti. Proses pengabstraksian data ini dilakukan agar tidak lerjadi 

pereduksian yang terlalu berlebihan.  

Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung maupun 

setelah selesai pengumpulan data. Sambil melakukan wawancara, peneliti juga 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai terasa belum memuaskan setelah dianalisis, maka peneliti 

melanjutkan pertanyaan lagi - sampai tahap tertentu - diperoleh data yang 

dianggap kredibel.  

Untuk keperluan analisis data, prosedur yang ditempuh adalah melakukan 

analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Secara operasional analisis data --yang dikemukakan Miles dan Huberman-- 

dilakukan dengan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

pengambilan kesimpulan (conclusion drawing) (Nasution, 1998: 128). 

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. 

Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data model interaktif 
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Ketika peneliti berada di lapangan, data yang diperoleh cukup banyak, 

baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah, maupun informan. Semakin 

lama meneliti, jumlah data  semakin banyak, kompleks, dan rumit. Semua data  

itu dicatat secara teliti dan rinci agar dengan mudah dilakukan analisis data 

melalui reduksi data (data reduction). Mereduksi data, berarti peneliti segera 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tema utama penelitian yaitu 

personalisasi institusi dan konflik PKB kaitanya dengan kepemimpinan Gus Dur 

selama menjadi ketua umum Dewan Syuro DPP PKB. Ini mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

Setelah langkah reduksi data ditempuh, peneliti melakukan penyajian data 

(data display) dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. 

Dengan melakukan tahapan ini, sudah barang tentu memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi yang selanjutnya dapat merencanakan kerja 

berdasarkan apa yang telah dipahami. Dari sini kemudian peneliti dapat 

menyajikan data menggunakan narasi secara akurat dan sampai pada sebuah 

kesimpulan (conclusion drawing) yang meyakinkan. Sangat mungkin kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. 

Karena itu, pengambilan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap 

informasi yang ada - setelah data terkumpul - sehingga selalu diverifikasi selama 
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penelitian berlangsung, sampai ditemukan bukti-bukti valid dan konsisten untuk 

menarik kesimpulan yang kredibel.  
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BAB 4 

GUS DUR DAN TRADISI POLITIK NU: 

POTRET AKAR TRADISI POLITIK PKB 

& KEPEMIMPINAN GUS DUR 
 

Bab ini menyajikan data empirik yang mendiskripsikan sejarah, biografi 

dan riwayat hidup Gus Dur. Uraian dilanjutkan pada pembicaraan sejarah  

kelahiran, pasangsurut gerakan dan sikap politik jamiyah NU hingga sejarah 

pendirian PKB yang difasilitasi PBNU. Setelah itu dibicarakan pengalaman 

organisasi Gus Dur terutama saat menjadi ketua umum Tanfidziah PBNU dan 

ketua umum Dewan Syuro PKB. Sementara yang terakhir difokuskan pada 

berbagai potret keterlibatan Gus Dur dalam konflik organisasi, baik semenjak 

memimpin NU maupun ketika menjadi ketua umum Dewan Syuro PKB. Data 

tersebut diambil dari referensi pustaka dan wawancara dengan beberapa 

narasumber terkait.   

4.1 BIOGRAFI GUS DUR 

4.1.1. Latar Belakang Keluarga 

Abdurrahman Addakhil - demikian nama asli dan lengkap kiai intelektual 

ini. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Nama ini diambil KH A 

Wahid Hasyim, ayahnya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah 

menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Abdurrahman Addakhil 

(Abdurrahman I) adalah tokoh Islam yang pernah memegang kekuasaan selama 

32 tahun (756-788 M) di Spanyol. Dalam sejarah Spanyol, Abdurrahman 

Addakhil adalah seorang pelarian yang menyeberangi daratan-daratan tandus dan 
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bukit batu, memasuki negeri sebagai orang asing yang tersisih. Namun ia 

kemudian berhasil membangun kekuasaan, kemakmuran negeri, menyusun 

tentara, dan mengatur pemerintahan ( Hitti, 2000; 26) 

Dalam tradisi pesantren pemberian nama pada seorang anak biasanya 

mengandung tafaul (harapan bisa menyerupai, mengikuti atau bahkan melebihi 

jejak prestasi) dari tokoh yang namanya diadopsi.  Namun kata "Addakhil" tidak 

cukup dikenal pada Gus Dur. Si empunya nama rupanya lebih suka memasang 

nama ayahnya, "Wahid", sehingga menjadi Abdurrahman Wahid. Bahkan 

Abdurrahman Addakhil kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. 

"Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai 

yang berarti "abang" atau "mas" (Hamzah dan Anam, 1990: 10).  

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di 

Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus 

Dur adalah keturunan "darah biru". Ayahnya, K.H. A. Wahid Hasyim adalah putra 

Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) - 

organisasi massa Islam terbesar di Indonesia - sekaligus pendiri Pesantren 

Tebuireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren 

Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syansuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga 

merupakan tokoh utama NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul 

Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama 

pendiri NU, dan sekaligus dua tokoh bangsa Indonesia17. Bahkan lebih dari itu, 

                                                 
17 Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari dan KHA Wahid Hasyim ditetapkan pemerintah 

Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Nama ayah dan anak ini - dua-duanya terlibat 
sebagai tokoh penting dalam perjuangan Indonesia merdeka -juga diabadikan sebagai nama jalan 
di kota-kota besar Indonesia. 
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jika dirunut jauh ke belakang, Gus Dur  merupakan keturunan Brawijaya IV yaitu 

Lembu Peteng, dengan melalui dua jalur, yaitu Ki Ageng Tarub I dan Joko 

Tingkir18. Lewat dua jalur keturunan inilah secara geneologis Gus Dur 

melengkapi silsilah keturunann keluarganya (Anwar, 2004 :3). 

Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintahan Belanda telah 

berakhir, ayahnya, KHA Wahid Hasyim, diangkat sebagai menteri agama 

pertama, sehingga keluarga Gus Dur pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana 

baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai 

bidang profesi dan latarbelakang- yang sebelumnya telah dijumpai di rumah 

kakeknya, Kiai Hasyim Asy’ari, terus berlanjut ketika ayahnya, K H A. Wahid 

Hasyim,  menjadi menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi 

seorang anak bernama Gus Dur. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai 

berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering 

mangkal di rumahnya (Hamzah, 1990: 11).  

Sejak masa kanak-kanak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa 

Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran 

penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada bulan April 1953, Gus Dur kecil 

pergi bersama ayahnya, KHA Wahid Hasyim, mengendarai mobil ke daerah Jawa 

Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang 

pegunungan antara Cimahi dan Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus 

Dur bisa diselamatkan, akan tetapi KHA Wahid Hasyim, meninggal. Kematian 

ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya. 
                                                 

18 Dalam silsilah keluarga  yang beredar di masyarakat garis keturunan dari Joko Tingkir 
ini tertera jelas. Jadi secara geneologi Gus Dur lahir keturunan kombinasi bibit unggul, baik dari 
segi ketokohan, kepemimpinan maupun keagamaan 
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Dalam kesehariannya, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin 

memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu ia juga aktif berkunjung 

keperpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab 

dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku yang agak serius. 

Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, utamanya cerita 

silat dan fiksi, tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen manca 

negara tidak luput dari perhatianya. Di samping membaca, tokoh satu ini senang 

pula bermain bola, catur dan musik. Dengan demikian, tidak heran jika Gus Dur 

pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran 

lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop19. 

Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. 

Itulah sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua 

juri Festival Film Indonesia (FFI)  

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan 

Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai 

meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak 

Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Al-Azhar University Mesir. 

Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya KH. Aziz Bisri melamarkan seorang 

gadis, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muh Syukur. Gadis yang menjadi labuhan 
                                                 

19 KHA Mustofa Bisri (Gus Mus), teman Gus Dur sewaktu kuliah di Al-Azhar University 
Mesir,  bercerita soal kegemaran Gus Dur nonton film. Suatu ketika, tutur Gus Mus, Gus Dur 
berangkat kuliah naik bus bersama Gus Mus. Tapi begitu bus lewat depan kampus ternyata Gus 
Dur tak mau turun. Gus Dur juga melarang Gus Mus turun dari bus. “Ah, tanggung,” kata Gus Dur 
ketika ditanya kenapa tak turun depan kampus.. “Filmnya bagus,” kata Gus Dur kemudian. Rute 
bus dari tempat kost mereka memang satu jurusan ke kempus dan gedung bioskop. Ternyata, 
menurut Gus Mus, Gus Dur bukan hanya berniat bolos kuliah dan nonton bioskop, tapi tiketnya 
pun sudah ia pegang. Akhirnya mereka berdua nonton bioskop. Cerita ini disampaikan Gus Mus 
ketika peneliti sowan ke kediaman Gus Mus bersama Muhaimin Iskandar di pesantren Roudlatut 
Thalibin Rembang Jawa Tengah.      
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cinta Gus Dur ini  tak lain adalah santrinya ketika ia menjadi ustadz di Pesantren 

Tambak Beras Jombang. Tanggal 11 Juli 1968 akad nikah dilangsungkan dengan 

“jarak jauh “ karena Gus Dur sedang studi di Mesir sedang isterinya berada di 

Jombang. Pengantin baru ini baru bisa bertemu tiga tahun kemudian ketika Gus 

Dur pulang ke Jombang. Dari hasil perkawinanya Gus Dur dikarunia empat putri: 

Alissa Qotrunnada Munawwaroh (Lisa), Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny), 

Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari (Brebesy, 2000: 102).  

4.1.2. Pengalaman Pendidikan Gus Dur. 

Kali pertama Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, Hadratussyaikh 

Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca 

al-Qur'an. Dalam usia lima tahun ia telah lancar membaca al-Qur'an. Pada saat 

sang ayah pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur juga 

mengikuti les privat Bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Buhl, seorang 

Jerman yang telah masuk Islam, yang mengganti namanya dengan Iskandar. 

Untuk menambah pelajaran Bahasa Belanda tersebut, Buhl selalu menyajikan 

musik klasik yang biasa dinikmati oleh orang dewasa. Inilah kali pertama 

persentuhan Gus Dur dengan dunia Barat dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik 

dan mencintai musik klasik. 

Menjelang kelulusannya di SD, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis 

(mengarang) se-wilayah kota Jakarta dan menerima hadiah dari pemerintah. 

Pengalaman ini menjelaskan bahwa sejak kecil Gus Dur telah mampu 

menuangkan gagasan atau ide-idenya dalam sebuah tulisan. Karena itu wajar jika 

kemudian tulisan-tulisan Gus Dur banyak menghiasai berbagai media massa. 
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Setelah lulus dari SD, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di 

Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi 

Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini, 

meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya 

menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula kali pertama Gus Dur 

belajar Bahasa Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam dunia pesantren, 

akhirnya ia minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang 

pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan 

rutinnya, setelah ssalat Subuh Gus Dur mengaji pada K.H. Ma'shum Krapyak, 

siang hari sekolah di SMEP, dan pada malam hari ia ikut berdiskusi bersama 

dengan Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya   

Ketika menjadi siswa sekolah lanjutan pertama tersebut, hobi 

membacanya semakin mendapatkan tempat. Gus Dur, misalnya, didorong oleh 

gurunya untuk menguasai Bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun 

Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris. Di antara buku-

buku yang pernah dibacanya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbach, 

dan William Faulkner. Di samping itu, ia juga membaca sampai tuntas beberapa 

karya Johan Huizinga, Andre Malraux, Ortega Y. Gasset, dan beberapa karya 

penulis Rusia, seperti: Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky dan Mikhail Sholokov. Gus 

Dur juga melahap habis beberapa karya Wiill Durant yang berjudul 'The Story of 

Civilazation'. Selain belajar dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris, untuk 

meningkatan kemampuan bahasa Ingrisnya sekaligus untuk menggali informasi, 

Gus Dur aktif mendengarkan siaran lewat radio Voice of America dan BBC 
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London. Ketika mengetahui bahwa Gus Dur pandai dalam bahasa Inggis, Pak 

Sumatri - seorang guru SMEP yang juga anggota Partai Komunis-memberi buku 

karya Lenin 'What is To Be Done' (Anwar, 2004: 5).  

Pada saat yang sama, anak yang memasuki masa remaja ini telah 

mengenal Das Kapital-nya Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan sebagainya. Dari 

paparan ini tergambar dengan jelas kekayaan informasi dan keluasan wawasan 

Gus Dur. 

Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegalrejo 

Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Chudhari, sosok kiai yang 

humanis, saleh dan guru yang dicintai santrinya. Kiai Chudhari inilah yang 

memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktik-

praktik ritual mistik. Di bawah bimbingan kiai ini pula, Gus Dur mulai 

mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat para wali di Jawa. Pada saat 

masuk ke pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi buku-bukunya, yang 

membuat santri-santri lain terheran-heran. Pada saat ini pula Gus Dur telah 

mampu menunjukkan kemampuannya dalam berhumor dan berbicara (Zastrouw, 

1999:19-20).  

Pesantren Tegalrejo yang telah menempa spiritualitas Gus Dur tergolong 

nyelenih.  Berbeda dengan pesantren lain,  pada acara imtihan - pesta akbar yang 

diselenggarakan sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang selesai 

menamatkan belajar – pesantren ini selain menyediakan makanan dan minuman 

juga mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti: gamelan, tarian tradisional, 

kuda lumping, jathilan, dan sebagainya. Padahal, hiburan-hiburan tersebut sangat 
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tabu bagi dunia pesantren pada umumnya. Namun di Pesantren Tegalrejo malah 

ditanggap sebagai hiburan akhir sanah (akhir tahun).   

Setelah menghabiskan dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah 

kembali ke Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya 

mendekati 20 tahun, sehingga di pesantren milik pamannya, K.H. Abdul Fatah, ia 

menjadi seorang ustadz, dan menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, Gus 

Dur berangkat ke tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian 

diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar .  

Kali pertama sampai di Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat 

langsung masuk ke Universitas al-Azhar, akan tetapi harus masuk Aliyah 

(semacam sekolah persiapan). Di sekolah ini ia merasa bosan, karena harus 

mengulang mata pelajaran yang telah ditempuhnya di pesantren ketika berada di 

Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering mengunjungi 

perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku 

dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang dikehendaki. Terdapat kondisi yang 

menguntungkan saat Gus Dur berada di Mesir, di bawah pemerintahan Presiden 

Gamal Abdul Nasr, seorang nasionalis yang dinamis, Kairo menjadi era keemasan 

kaum intelektual. Kebebasan untuk mengeluarkkan pendapat mendapat tempat 

dan perlindungan. Selain aktif pada berbagai forum kajian Gus Dur juga 

mengadakan kontak dengan cendekiawan Mesir terkemuka, misalnya Zakki 

Naguib Mahmuod, Sohier Al Qalamawi, dan Syauqi Deif (Aziz, 1999: 29-30).  

Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang 

memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak ia masuk dalam Departement 
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of Religion di Universitas Bagdad sampai tahun 1970 dan mendapat gelar LC. 

Selama di Baghdad Gus Dur mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan 

di Mesir. Di kota seribu satu malam ini Gus Dur mendapatkan rangsangan 

intelektual yang tidak didapatkan di Mesir. Pada waktu yang sama ia kembali 

bersentuhan dengan buku-buku besar karya sarjana orientalis Barat. Ia kembali 

menekuni hobinya secara intensif dengan membaca hampir semua buku yang ada 

di universitas itu (Zastrouw, 1999: 25). 

Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam 

keramat para wali, termasuk makam Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, ikon besar 

jamaah tarekat Qadiriyah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, 

seorang pendiri aliran tasawuf yang jadi panutan dan paham jamaah NU. Di 

sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Kodisi politik yang terjadi 

di Irak, ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat 

itu. Kekagumannya pada kekuatan nasionalisme Arab, khususnya kepada Saddam 

Husain sebagai salah satu tokohnya, menjadi luntur ketika syekh yang dikenalnya, 

Azis Badri tewas terbunuh. 

Selepas belajar di Baghdad Gus Dur bermaksud melanjutkan studinya ke 

Eropa. Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya dalam bahasa - misalnya 

untuk masuk dalam kajian klasik di Kohln, harus menguasai bahasa Hebraw, 

Yunani atau Latin dengan baik disamping bahasa Jerman - tidak dapat 

dipenuhinya. Akhirnya yang dilakukan adalah melakukan kunjungan dan menjadi 

pelajar keliling, dari satu universitas ke universitas lainnya. Pada akhirnya ia 

menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 74 - 

Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup 

dirantau, dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih 

kapal tanker.20 Gus Dur juga sempat pergi ke McGill University di Kanada untuk 

mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam.  

Akhirnya ia kembali ke Indoneisa setelah terilhami berita-berita yang 

menarik sekitar perkembangan dunia pesantren.21 Perjalanan keliling studi Gus 

Dur berakhir pada tahun 1971, ketika ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki 

kehidupan barunya, yang sekaligus sebagai perjalanan awal kariernya. Meski 

demikian, semangat belajar Gus Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Gus 

Dur ditawari untuk belajar ke sebuah universitas di Australia guna mendapatkkan 

gelar doktor. Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat dipenuhi, sebab semua 

promotor tidak sanggup, dan menggangap bahwa Gus Dur tidak membutuhkan 

gelar tersebut. Dalam kenyataannya beberapa disertasi calon doktor dari Australia 

justru dikirimkan kepada Gus Dur untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian 

dipertahankan di hadapan sidang akademik (Zastrouw, 1999:26-27). 

4.1.3. Perjalanan Karir Organisasi 

Sepulang dari pengembaraanya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke 

Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, tokoh muda ini bergabung 

                                                 
20 Gus Mus menuturkan, saat Gus Dur berada di Belanda ia punya cita-cita nyelenih. 

Yaitu membeli mobil sekaligus dibawa pulang ke Indonesia dengan disetir sendiri. Tindakan aneh 
ini dilakukan Gus Dur dengan melewati beberapa negara. Menurut Gus Mus, Gus Dur selalu 
berkirim surat menceritakan perkembangan dirinya dan apa ia lakukan di Belanda. Kalau berkirim 
surat, tutur Gus Mus, panjangnya sampai mencapai beberapa meter. Jadi Gus Dur memang serba 
aneh dan nyelenih.     

21 Ishak Bahri, alumnus Pesantren Denanyar, Jombang,  tempat Gus Dur menetap setelah 
pulang dari Baghdad Irak menuturkan bahwa rambut Gus Dur gondrong sepulang dari Irak. Ini 
bagian dari sikap nyelenih Gus Dur mengingat santri pada tahun 70-an itu masih tabu berambut 
gondrong. Ishak Bahri yang kini jadi redaktur Jawa Pos menuturkan, saat itu Gus Dur juga gemar 
mengumpulkan santri-santri mbeling di villanya.  Selain itu Gus Dur juga sering “nanggap” santri 
main bola.    
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di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian 

(1974) Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Yusuf Hasyim, mengangkat Gus Dur 

sebagai sekretaris umum Pesantren Tebuireng. Pada tahun itu juga Gus Dur mulai 

aktif menulis di media-media nasional yang terbit di Jakarta. Tulisan-tulisan Gus 

Dur yang dikirim dari pesantren Tebuireng itu dimuat di berbagai media massa 

nasional, terutama majalah Tempo. Gus Dur menangangkat keunikan dan 

kegenialan kultur kiai, NU dan pesantren. Hampir semua kiai-kiai wira’i dan 

zuhud di Pesantren Tebuireng dan kiai NU diangkat Gus Dur dalam kolom 

Tempo. Jika peneliti lain, terutama peneliti dari unsur Islan modernis cenderung 

merendahkan kiai dan pesantren dengan stigma kolot, jumud, anti kemajuan dan 

sebagainya, Gus Dur cenderung membela kiai dengan mengangkat sisi keunikan 

dan kegenialannya.  Serial tulisannya tentang ”kiai eksentrik” di majalah Tempo 

menegaskan pandangan bahwa yang paling eksentrik dan misteri dari pemimpin 

tradisional (kiai) adalah kemampuannya berpikir lateral untuk mencari jalan 

keluar bagi masalah sosial yang bertentangan dengan anggapan komunitasnya. 

Batas-batas argumentasi yang dikemukakan Gus Dur dalam mengapresiasi kiai 

dan pemikiran religius lainnya dapat dikatakan liberal dan progresif (Barton, 

1999; xxvii). Namun tetap pada koridor kultur pesantren. Bahkan pandangan Gus 

Dur  kadang justeru lebih tradisional ketimbang tokoh-tokoh NU. Ketika Gus Mus 

melontarkan pemikiran bahwa NU perlu dipimpin secara jam’iyah (organisasi) 

dan jamaah sehingga secara manajerial tertata rapi dan profesional,  Gus Dur 

dengan santai menyatakan, bahwa untuk mimpin NU yang penting  mau ziarah 

kubur. Pandangan Gus Dur ini sangat tradisional karena selain terkesan apa 
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adanya juga yang terpenting substansi paham ke-NU-an terjaga. Seperti kita 

pahami, tradisi NU ziarah kubur sangat ditentang oleh Muhammadiyah lantaran 

danggap syirik22.   

 Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan dan pemikiran Gus Dur mulai 

mendapat perhatian banyak orang. Djohan Efendi, seorang intelektual terkemuka 

pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna. Artinya, 

mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi 

pemikirannya tersendiri. Sehingga tidak heran jika tulisan-tulisannya jarang 

menggunakan foot note. 

Pada tahun 1974 itu juga Gus Dur sudah sering mendapat undangan 

menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, 

baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan 

LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi 

Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan 

P3M yang dimotori oleh LP3ES. 

Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-Mula ia merintis 

Pesantren Ciganjur. Pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai Wakil 

Katib Syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang 

serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan 

lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut 

                                                 
22 Ketika menjabat presiden, Gus Dur tetap aktif ziarah ke makam-makam raja dan wali. 

Kebiasaan Gus Dur ini mendapat kecaman dari AM Fatwa, tokoh Muhammadiyah yang juga 
politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan anggota DPR RI. ”Presiden kok percaya kuburan,” 
kata Fatwa saat itu seperti dilansir beberapa media. Gus Dur menjawab dengan taktis. ”Saya 
percaya kuburan (orang mati) karena mereka tak akan berbohong.,” kata Gus Dur menyindir  para 
politisi, terutama anggota DPR RI, yang suka berbohong.  
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dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran 

keislaman. Karier yang dianggap 'menyimpang' - dalam kapasitasnya sebagai 

tokoh agama sekaligus pengurus PBNU - dan mengundang cibiran adalah ketika 

menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahunn 1983. Ia juga menjadi 

ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987 (Hamzah, 1990: 

12-13). 

 Gus Dur juga mendirikan Forum Demokrasi sekaligus sebagai ketua untuk 

masa bakti 1991-1999, dengan sejumlah anggota yang terdiri dari berbagai 

kalangan, khususnya kalangan nasionalis dan non muslim. Sebaliknya, Gus Dur 

menolak masuk organisasi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia). 

Tidak hanya menolak, bahkan Gus Dur mencap organisai kaum 'elit Islam' 

tersebut sebagai organisasi sektarian. 

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall 

wa al-'aqdi yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan 

ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali 

dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan 

muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Ketika menjabat ketua umum PBNU 

Gus Dur dan PBNU memfasilitasi lahirnya partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Bersama empat  kiai lainnya (KHA Mustofa Bisri, KHA Muchith Muzadi, KH 

Munasir Ali dan KH Ilyas Ruchiyat) Gus Dur bahkan menjadi deklarator  PKB. 

Namun saat itu Gus Dur belum masuk struktur PKB karena posisinya masih 

sebagai ketua umum PBNU. Gus Dur dan kiai-kiai malah menyepakati KH 

Ma’ruf Amin sebagai ketua umum Dewan Syuro pertama DPP PKB. Sedang 
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untuk ketua umum Dewan Tanfidz Gus Dur menunjuk Matori Abdul Jalil. 

Alasannya selain berpengalaman Matori juga sudah teruji dan tahan banting 

ketika berhadapan dengan rival-rival politik NU di PPP.  Penunjukan Matori ini 

ditentang para kiai, tapi Gus Dur ngotot memilih Matori. Bahkan Gus Dur 

mengancam akan mengumumkan Matori sendirian jika kiai-kiai lain tetap 

menolak Matori sebagai ketua umum DPP PKB. Akhirnya kiai-kiai manut 

terhadap apa yang dikehendaki Gus Dur. 

Gus Dur baru terpilih sebagai ketua umum Dewan Syuro DPP PKB pada 

Muktamar pertama di Surabaya. Jabatan ketua umum PBNU dilepas ketika Gus 

Dur menjabat presiden RI ke-4. Meskipun sudah menjadi presiden, ke-nyleneh-an 

Gus Dur tidak hilang, bahkan semakin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Semula, mungkin hanya masyarakat tertentu, khususnya kalangan nahdliyin yang 

merasakan kontroversi gagasan dan kenyelenihan Gus Dur. Tapi ketika jadi 

presiden, seluruh bangsa Indonesia ikut memikirkan kontroversi gagasan yang 

dilontarkan oleh Gus Dur (dalam hal kepemimpinan Gus Dur semenjak di PB NU 

hingga PKB, selanjutnya akan di bahas lebih khusus). 
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4.1.4. Data Lengkap Pribadi Gus Dur 
 
 

  
  
 
    
Kewarganegaran :  Indonesia 
  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang Jawa Timur, 4 Agustus 1940 
  
Istri : Sinta Nuriyah 
  

Anak : 

1. Alissa Qotrunnada Munawaroh (P)  
2. Zannuba Arifah Chafsoh (P)  
3. Annita Hayatunnufus (P)  
4. Inayah Wulandari (P) 

  
ALAMAT  
  
   

Rumah : Jl. Warung Silah No. 10, Ciganjur 
Jakarta Selatan 12630 – Indonesia 

  
Telepon :  (+ 62-21) 7271820 (rumah) 
  (+62) 811 175 168 (hp) 
    
Kantor : Jl. Duren Tiga Raya No. 4 
  Jakarta 12760 – Indonesia 
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Telepon :  (+62-21) 79190388 
  
Faksimil :  (+62-21) 7988003 
  
e-mail :  redaksi@gusdur.net 
  
    
PENDIDIKAN  
  
    

1966-1970 Universitas Baghdad, Irak 
Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab 

   

1964-1966 Al Azhar University, Cairo, Mesir 
Fakultas Syari’ah (Kulliyah al-Syari’ah) 

   

1959-1963 Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa 
Timur, Indonesia

   

1957-1959 Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, 
Indonesia

   
JABATAN 
    

1998-Sekarang Partai Kebangkitan Bangsa, Indonesia 
Ketua Dewan Syura DPP PKB

   

2004-Sekarang The WAHID Institute, Indonesia 
Pendiri

    

2000-Sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Indonesia 
Mustasyar 

    

2002-Sekarang 
Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, 
Indonesia 
Rektor

    
PENGALAMAN JABATAN  
  
   
1999-2001 Presiden Republik Indonesia
   
1989-1993 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 
   
1987-1992 Ketua Majelis Ulama Indonesia 
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1984-2000 Ketua Umum Dewan Tanfidz PBNU 
   
1980-1984 Katib Awwal PBNU
    
1974-1980 Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng 
    

1972-1974 
Fakultas Ushuludin Universitas Hasyim Asy’ari, 
Jombang 
Dekan dan Dosen 

  
    
PENGALAMAN ORGANISASI 
  
    

2003 Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional 
Penasehat

  

2002  Solidaritas Korban Pelanggaran HAM 
Penasehat 

   

1990  Forum Demokrasi 
Pendiri dan Anggota

    

1986-1987 Festifal Film Indonesia 
Juri

    

1982-1985 Dewan Kesenian Jakarta 
Ketua Umum

  

1965  
Himpunan Pemuda Peladjar Indonesia di Cairo 
– United Arab Republic (Mesir) 
Wakil Ketua 

   
AKTIVITAS INTERNASIONAL 
  

2003-Sekarang 
Non Violence Peace Movement, Seoul, Korea 
Selatan 
Presiden

    

2003-Sekarang  

International Strategic Dialogue Center, 
Universitas Netanya, Israel 
Anggota Dewan Internasional bersama Mikhail 
Gorbachev, Ehud Barak and Carl Bildt 

    
2003-Sekarang International Islamic Christian Organization for 
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Reconciliation and Reconstruction (IICORR), 
London, Inggris 
Presiden Kehormatan

   

2002-Sekarang 

International and Interreligious Federation for 
World Peace (IIFWP), New York, Amerika 
Serikat 
Anggota Dewan Penasehat Internasional 

   

2002 
Association of Muslim Community Leaders 
(AMCL), New York, Amerika Serikat 
Presiden 

   

1994-Sekarang Shimon Perez Center for Peace, Tel Aviv, Israel
Pendiri dan Anggota 

   

1994-1998 
World Conference on Religion and Peace 
(WCRP), New York, Amerika Serikat 
Presiden

    

1994 
International Dialogue Project for Area Study 
and Law, Den Haag, Belanda 
Penasehat

   

1980-1983 The Aga Khan Award for Islamic Architecture 
Anggota Dewan Juri

   
PENGHARGAAN  
  

2004  Anugrah Mpu Peradah, DPP Perhimpunan 
Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia 

   

2004 
The Culture of Peace Distinguished Award 2003, 
International Culture of Peace Project Religions for 
Peace, Trento, Italia 

   

2003 Global Tolerance Award, Friends of the United 
Nations, New York, Amerika Serikat 

   

2003 World Peace Prize Award, World Peace Prize 
Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan

    

2003 
Dare to Fail Award , Billi PS Lim, peneliteeei 
buku paling laris “Dare to Fail”, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
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2002 Pin Emas NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 
Jakarta, Indonesia. 

   

2002 

Gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), 
Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng 
Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa 
Tengah, Indonesia 

    

2001 Public Service Award, Universitas Columbia , 
New York , Amerika Serikat 

   

2000 
Ambassador of Peace, International and 
Interreligious Federation for World peace (IIFWP), 
New York, Amerika Serikat 

    

2000  Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation of 
Rotary International 

  
1998 Man of The Year, Majalah REM, Indonesia 
    
1993 Magsaysay Award, Manila , Filipina 
   
1991 Islamic Missionary Award , Pemerintah Mesir 
   
1990 Tokoh 1990, Majalah Editor, Indonesia 
   
DOKTOR KEHORMATAN  
   
2003  Netanya University , Israel
2003  Konkuk University, Seoul, South Korea  
2003  Sun Moon University, Seoul, South Korea  
2002  Soka Gakkai University, Tokyo, Japan  
2000  Thammasat University, Bangkok, Thailand  

2001  Asian Institute of Technology, Bangkok, 
Thailand  

2000  Pantheon Sorborne University, Paris, France  
1999  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
    
HOBI 
 
Mendengarkan dan menyaksikan pagelaran Wayang Kulit. 
 
Mendengarkan musik, terutama lagu-lagu karya Beethoven berjudul Symphony 
No. 9 th, Mozart dalam 20 th piano concerto, Umm Khulsum dari Mesir, Janis 
Joplin dan penyanyi balada Ebiet G. Ade. 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 84 - 

Mengamati pertandingan sepak bola, terutama liga Amerika latin dan liga Eropa. 
 
Mendengarkan audio book, terutama mengenai sejarah dan biografi. 
  
Gus Dur  menghasilkan beberapa buah buku. Hingga saat ini dia terus menulis 
kolom di sejumlah surat kabar. Selain itu, dia masih aktif memberikan ceramah 
kepada publik di dalam maupun luar negeri.  
Sumber website pribadi gusdur.net 2009 
 
 
 
 
 
 

4.2. JAM’IYAH NU AKAR TRADISI POLITIK PKB 

4.2.1. Background Politik Berdirinya NU  

Jam’iyah NU didirikan pada 31 Januari 1926 M. atau bertepatan dengan  16 

Rajab 1344 H. di Surabaya, Jawa Timur. Latar belakang pendirian organisasi ini 

didasari semangat mempertahankan ajaran ahlussunnah wal jama’ah terutama 

setelah terjadi  perubahan kebijakan politik keagamaan di semenanjung Arab 

Saudi. Meski demikian juga harus diakui ada nuansa politik dan terkait dengan 

konflik antarumat Islam kala itu. Disebutkan, bahwa pendirian NU didorong oleh 

adanya kesadaran untuk menjaga, memelihara, mengembangkan dan meneguhkan 

keberadaan dan kebermaknaan Islam ahlussunah wal jama’ah oleh para 

panganutnya di tengah-tengah masyarakat, bangsa, umat dan kemanusiaan.  

Secara historis, para kiai pesantren yang menganut paham ahlussunah wal 

jama’ah pada masa itu merasa terancam oleh gerakan pembaharuan Islam yang 

sedang terjadi di Indonesia pada awal abad XX (Zaini, 2003:53). 

Gerakan pembaharuan di Indonesia ini, sangat terkait dengan perkembangan 

yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Raja Arab Saudi saat itu, 
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Ibnu Su’ud yang menganut paham Wahabi, melakukan gerakan modernisasi Islam 

secara radikal.  Mereka menganggap ajaran sufisme yang banyak dipraktikkan 

umat Islam pada waktu itu telah menjerumuskan kaum muslimin dalam 

kemerosotan. Selain menyerang kaum sufisme, kaum Wahabi juga menyerang 

empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) yang pemikirannya 

banyak dianut umat Islam, termasuk para ulama pesantren di Indonesia. Menurut 

pandangan kaum Wahabi, banyak ajaran dari empat mazhab yang tidak terdapat 

dalam Al-Quran dan Al Hadits, seperti taqlid (mengikuti pendapat orang lain 

tanpa mengetahui dasar hukumnya) dan ijtihad (mencurahkan pikiran untuk 

mengetahui hukum sesuatu yang belum ada hukumnya), talqin (penuntunan 

kepada jenazah yang baru meninggal), ziarah qubur dan lain sebagainya. Kaum 

Wahabi menganggap semua ajaran itu berdampak pada keterbelakangan umat 

Islam (Ida, 1996:2) . 

Dalam pelaksanaannya di lapangan, gerakan Wahabi menggusur beberapa 

peninggalan sejarah dan situs Islam seperti makam para pahlawan Islam dengan 

tujuan melenyapkan praktik pengkultusan, melarang kegiatan peringatan hari 

kelahiran nabi (maulid nabi), pembacaan berzanji (syair yang berisi tentang 

sejarah kelahiran dan perjalanan nabi) dan melarang mazhab - selain mazhab 

Wahabi - serta upaya untuk merintis raja Arab Saudi sebagai penerus Khalifah 

Tunggal Dunia Islam (Muzadi, 2002:2). Bahkan makam Rasulullah SAW dan 

para sahabat nyaris dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi. Beruntung ulama-

ulama.sedunia bereaksi sehingga makam Rasulullah SAW dan para sahabat itu 

akhirnya tetap terjaga dan  terpelihara. Tapi uniknya, nama-nama Raja Saudi 
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Arabia terutama yang berpaham Wahabi malah diabadikan di pintu-pintu Masjidil 

Haram. Bahkan banyak pintu Masjidil Haram identik dengan nama-nama raja 

Saudi Arabia. Misalnya Babul Fahd (pintu Raja Fahd) dan sebagainya.    

Selain itu, jumlah umat Islam yang menunaikan haji juga meningkat tajam. 

Sepulang dari Arab Saudi, para pemuda dan jamaah haji Indonesia itu membawa 

oleh-oleh berupa ajaran Wahabi. Dengan semangat tinggi, mereka mempraktikkan 

pembaharuan Islam ala Wahabi. Mereka tidak segan-segan menyerang para kiai 

pesantren yang mereka nilai masih mempraktikkan hal-hal yang berbau mistik, 

takhayul dan mengikuti Imam Mazhab (Anam,1999:40). 

Pada masa itu, di Indonesia muncul beberapa gerakan pembaharuan Islam. Di 

Minangkabau, terdapat sejumlah nama yang membawa angin pembaharuan Islam. 

Antara lain, Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Thaher Djalaluddin, Syaikh 

Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, serta Haji Abdullah 

Ahmad. Muncul pula pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di 

Indonesia. Mereka mendirikan Jamiat Khair (1905) dan Al Irsyad (1913) yang 

bergerak dalam bidang pendidikan. Gerakan serupa juga dilakukan oleh 

Persyarikatan Ulama (1911) di Majalengka, Muhammadiyah (1912) di Jogjakarta 

dan Persatuan Umat Islam (Persis) di Bandung pada permulaan tahun 1920 (Noer, 

1980: 38-104).  

Gerakan pembaharuan itu menimbulkan konflik antara umat Islam Indonesia 

yang melakukan pembaharuan ala Wahabi dengan para kiai pesantren. Sebagai 

golongan elitee di kelompoknya masing-masing, kedua kelompok ini berada pada 

kutub yang berbeda dan saling berhadap-hadapan. Sehingga, konflik di antara 
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kedua kelompok tidak bisa dihindarkan. Satu kelompok (pembaharu) melakukan 

gerakan menghancurkan praktik bermazhab, ziarah kubur dan sufisme, sedang 

kelompok lainnya (para kiai pesantren) berkeinginan untuk menjaga dan 

melestarikannya. Perbedaan hal-hal yang prinsip, merupakan salah satu penyebab 

munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat. 

Prinsip lain yang juga menjadi penyebab dari konflik antara kelompok 

pembaharu dan para kiai pesantren adalah masalah akomodasi terhadap budaya 

lokal (khususnya Jawa). Para kiai pesantren, selain berpegang pada Imam 

Mazhab, - khususnya yang ada di Jawa - juga banyak mengakomodasi 

kebudayaan Jawa yang sangat dipengaruhi ajaran Hindu-Budha. Artinya, para kiai 

tidak langsung memvonis sesat atau syirik ketika menghadapi praktik-praktik 

ritual masyarakat yang sepenuhnya belum sesuai dengan Islam. Seperti, selamatan 

tiga hari orang meninggal, tujuh hari dan seterusnya. Sikap kompromistis para 

kiai pesantren itu dapat dipahami dari kaidah usul fiqih yang menjadi dasar 

mereka dalam mengambil keputusan. Kaidah usul fiqih yang relevan dengan sikap 

ini adalah maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu (apa yang tidak bisa 

diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya). Dalam konteks penerimaan 

kultur lokal (Jawa), kaidah usul fiqih ini mengandung makna, bila masyarakat 

Jawa belum sepenuhnya bisa meninggalkan kultur lama yang berbau Hindu 

Budha, maka tidak seharusnya mereka ditolak untuk menjadi pemeluk agama 

Islam (Anam,1999:38-39).  

Model pendekatan seperti itu, sangat dikenal oleh tokoh-tokoh Islam 

penganut Mazhab Syafi’i dan selalu menjadi rujukan ketika menghadapi sebuah 
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persoalan. Kaidah itu merupakan rumusan yang dilakukan oleh ulama syafi’iyah 

(penganut Mazhab Syafi’i). Aliran Wahabi tidak mengenal kaidah seperti itu. 

Seperti disinggung sebelumnya, salah satu yang mereka tentang adalah praktik 

bermazhab yang banyak dilakukan umat Islam. Dengan demikian, bisa dipahami, 

para pembaharu Islam di Indonesia yang memang terinspirasi oleh semangat 

Wahabi, menganggap praktik keagamaan yang dilakukan orang-orang pesantren, 

dianggap sebagai praktik bid’ah dan harus dilenyapkan. Mereka menghendaki 

agar Islam dijalankan secara murni, sesuai dengan ajaran al-Quran dan al-Hadits. 

Disinilah, akar konflik itu terjadi antara kelompok pembaharu dan para kiai 

pesantren.  

Pada era itu, para kiai pesantren memang senantiasa dipinggirkan dan sangat 

sedikit diberi peran. Menurut Alfian, pada era itu ulama pesantren yang sebagian 

besar berada di desa, sangat sedikit diberi peran oleh tokoh-tokoh Islam yang 

bergabung di Serikat Islam (SI).  Tokoh-tokoh Islam yang memiliki peran besar di 

SI adalah tokoh-tokoh Islam yang berpendidikan barat seperti H.O.S 

Tjokroaminoto, Haji Agus Salim dan Abdul Muis (Ida, 1969: 2) . 

Sebelum menjelma menjadi sebuah organisasi, NU merupakan perkumpulan 

dari ulama-ulama pengasuh pesantren. Mereka yang kala itu belum terwadahi 

dalam sebuah wadah organisasi formal, terhimpun dalam sebuah komunikasi yang 

intensif. Mereka sering bertemu dalam satu forum, seperti haul (peringatan 

wafatnya seseorang), imtihan (penutupan akhir masa belajar), walimah (resepsi 

pernikahan) dan forum-forum lainnya (Muzadi, 2002:2). Pertemuan itu, makin 

intensif lagi ketika para ulama itu berhasil mendirikan forum diskusi yang diberi 
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nama Tashwirul Afkar di Surabaya. Pelopor dari kelompok diskusi ini adalah KH. 

A. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansur. Dalam perjalanannya kemudian, KH. 

Mas Mansur masuk ke Muhammadiyah dan KH. Wahab Hasbullah mendirikan 

NU.  

Sejak kelompok diskusi itu eksis, keinginan untuk mendirikan sebuah 

organisasi formal telah muncul. Namun, gagasan itu belum juga menjadi 

kenyataan. Pembahasan untuk mendirikan sebuah organisasi semakin serius dan 

akhirnya menjadi kenyataan setelah pemerintah Arab Saudi yang bermadzhab 

Wahabi melakukan gerakan yang mereka sebut sebagai pemurnian Islam seperti 

disebutkan sebelumnya. Para kiai pesantren yang di kemudian hari mendirikan 

NU, tidak setuju dengan gerakan tersebut. Sehingga, begitu mendengar 

pemerintah Arab Saudi akan menggelar muktamar khilafah atau kongres umat 

Islam se-dunia, para kiai berkeinginan mengirimkan delegasi untuk 

menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan ajaran Ahlussunnah wal jamaah.  

Namun, keinginan tersebut tidak terpenuhi. Mereka terhalang oleh 

persyaratan, di mana anggota delegasi harus merupakan perwakilan dari sebuah 

organisasi formal. Padahal, para ulama pesantren tidak memiliki organisasi 

formal. Sementara, tokoh-tokoh Islam lain yang telah terhimpun dalam organisasi 

seperti Muhammadiyah dan SI, dianggap memenuhi syarat menjadi delegasi umat 

Islam Indonesia. Di sisi lain, tidak diikutkannya para kiai pesantren, dikarenakan 

perbedaan pandangan ajaran Wahabi yang sedang dikembangkan pemerintah 

Arab Saudi. Kiai pesantren kala itu diwakili KH Wahab Hasbullah, mengusulkan 

agar delegasi umat Islam Indonesia mendesak Raja Ibnu Su’ud untuk melindungi 
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kebebasan bermazhab. Namun usulan tersebut ditolak oleh tokoh-tokoh Islam 

gerakan pembaharuan, seperti KH Mas Mansur (Muhammadiyah) dan H.O.S. 

Tjokroaminoto (SI) (Anam,1999:56).  

Upaya pendekatan yang dilakukan selalu mengalami kegagalan. Akhirnya, 

KH Wahab Hasbullah menggagas panitia tersendiri yang dikenal dengan sebutan 

Komite Hijaz pada Januari 1926. Di dalam komite itu, terdapat sejumlah nama 

kiai pengasuh pesantren. Duduk sebagai penasehat di antaranya, KH Wahab 

Hasbullah (Surabaya), KH Masyhuri, KH Khalil (keduanya dari Lasem Jawa 

Tengah). Posisi ketua dipegang oleh KH Hasan Dipo dan Wakil Ketua H. Shaleh 

Syamil (keduanya dari Surabaya). Seketaris Muhammad Shadiq dan pembantu 

KH Abdul Halim (keduanya dari Surabaya).        

Tugas komite ini mempersiapkan pengiriman delegasi ke Makkah dan 

menghubungi para kiai pesantren terkemuka di seluruh Jawa dan Madura. 

Sebelum melangkah lebih jauh, KH. Wahab Hasbullah meminta izin kepada tokoh 

kharismatik pada waktu itu, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang, 

Jawa Timur. Setelah mendapatkan izin pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz 

mengundang para kiai pesantren yang terkemuka. Mereka berencana membahas 

utusan yang akan dikirim ke Makkah. Akhirnya, disepakati Komite Hijaz 

mengirim KH Raden Asnawi. Namun, bersamaan dengan itu muncul problem, 

atas nama apa KH Raden Asnawi dikirim ke Makkah. Akhirnya, diputuskan untuk 

mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 

bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. (Anam,1999:58). Saat itu 
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Hadratussnyaikh Hasyim Asy’ari menjadi Rais Akbar dan KH Wahab Hasbullah 

menjadi katib (seketaris).  

Lepas dari perbedaan di atas, namun kedua data di atas sama-sama 

memberikan gambaran bahwa proses pendirian NU, terkait dengan konflik yang 

terjadi di antara para kiai pesantren penganut paham ahlussunah wal jamaah 

dengan kelompok puritan Karena merasa kepentingannya tidak terakomodasi, 

akhirnya para kiai pesantren tersebut memutuskan untuk mengirimkan sendiri 

delegasinya ke Arab Saudi tanpa melalui wadah delegasi umat Islam Indonesia. 

Pengiriman pertama yang diwakili KH Raden Asnawi gagal karena kapal yang 

akan ditumpanginya keburu berangkat. Kegagalan itu, tidak mematikan semangat 

kiai pesantren mengirim delegasinya ke Makkah. Usaha mengirimkan delegasi 

terus dilakukan. Meski utusan yang dikirim tidak KH Raden Asnawi lagi, tapi KH 

Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amiri Al Mishri, para kiai 

pesantren berhasil mengirimkan utusan pada 29 Maret 1928 (Anam, 1999:79). 

Pada 10 Mei 1928, dua utusan dari NU itu diterima Raja Ibnu Su’ud. Mereka 

menyampaikan keberatan para ulama pesantren terhadap gerakan ‘’pemurnian 

Islam’’ yang dilakukan pemerintah Arab Saudi kepada Raja Sa’ud. Misi para 

ulama ini berhasil. Pemerintah Arab Saudi akhirnya mengubah kebijakannya.  

Ternyata setelah beberapa saat didirikan, NU berkembang begitu pesat. Kiai-

kiai pesantren yang memiliki pemahaman ahlussunah wal jamaah, satu persatu 

menggabungkan diri dengan organisasi baru ini (Ida, 1969: 8).  

Muktamar pertama yang dilaksanakan pada 21-23 September 1926, di Hotel 

Muslimin, Surabaya, dihadiri 93 kiai dari Jawa dan Madura. Hadir pula tiga kiai 
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dari luar Jawa. Yakni, Kiai Abdullah dari Pelembang, Kiai Abu Bakar dari 

Kalimantan, serta Kiai Abdul Kadir dari Martapura. Muktamar kedua yang digelar 

di tempat yang sama pada 9-11 Oktober 1927, dihadiri semakin banyak lagi kiai 

dari Jawa dan Madura. Kali ini, jumlahnya mencapai 146. Selain itu, hadir pula 

242 para pengusaha, petani dan buruh.    

 Pada periode awal ini, muktamar dilaksanakan satu tahun sekali. Kian 

tahun para kiai yang ikut muktamar semakin meningkat. Muktamar ke-III yang 

juga dilaksanakan di Hotel Muslimin, Surabaya, bisa dianggap sebagai tonggak 

bagi perkembangan NU lebih pesat lagi. Selain dihadiri peserta lebih banyak - 260 

kiai dan 35 Cabang di Jawa dan Madura - pada Muktamar kali ini juga dilakukan 

perombakan kepengurusan. KH Hasyim Asy’ari tetap pada posisi semula sebagai 

Rais Syuriah, KH Wahab Hasbullah sebagai Mustasyar, dan H. Hasan Gipo 

sebagai Ketua Tanfidziyah. Bersamaan itu, juga dibentuk Lajnatun Nashihin, 

yang bertugas sebagai propagandis jam’iyah Nahdlatul Ulama. Duduk di 

dalamnya, KH Hasyim Asy’ari, KH Bisri Syansuri, KH Raden Asnawi, KH 

Ma’shum, KH Mas Alwi, KH Musta’in, KH Wahab Hasbullah, KH Abdul Halim 

dan Ustadz Abdullah Ubaid (Anam,1999:86).  

 Kehadiran lembaga ini benar-benar berarti bagi perkembangan NU 

berikutnya. Peserta muktamar ke-IV yang di Semarang, benar-benar meningkat 

tajam. Tercatat, 1450 peserta (350 kiai, 900 pendamping kiai, dan 200 

tanfidziyah) ikut dalam muktamar itu. Cabang yang terbentuk juga mencapai 63 

cabang (13 cabang di Jawa Barat, 27 cabang di Jawa Tengah, serta 23 cabang dari 

Jawa Timur). Pada muktamar ini, seorang kiai kharismatik dari Sukamiskin, KH 
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Abbas (Anam,1999:87), juga hadir dan menyatakan dukungannya. Pemandangan 

seperti itu, terus terjadi pada muktamar-muktamar berikutnya. Muktamar, juga 

dilaksanakan di tempat-tempat berbeda. Muktamar V di Pekalongan, Jawa 

Tengah, muktamar VI di Ceribon, Jawa Barat, muktamar VII di Bandung, Jawa 

Barat, dan muktamar VIII di Jakarta.  

 4.2.2. Politik NU pada Masa  Penjajahan  

Pada muktamar-muktamar berikutnya, partisipasi politik warga NU semakin 

meningkat. Bahkan, NU telah menampilkan dirinya sebagai kelompok radikal 

(Noer: 1982, 95). Pada muktamar kesepuluh (1935) di Solo, Jawa Tengah, NU 

keras menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam pengangkatan 

pejabat yang berwenang mengurusi soal agama Islam. NU menginginkan agar 

orang yang diangkat harus memiliki kemampuan ilmu agama Islam. Bila tuntutan 

itu tidak dipenuhi, NU mengancam akan membentuk badan tersediri 

(Anam,1999:97). 

Pada fase ini, NU tidak pernah mempersoalkan legitimasi pemerintahan 

Hindia Belanda. NU mengakui, pemerintahan Hindia Belanda merupakan 

pemerintahan yang sah. Sikap NU tersebut diputuskan pada Mukmatar NU ke 11 

(1936) di Banjarmasin (Choirie, 2002:115). Keputusan NU itu, terkait sekali 

dengan politik kaum sunni yang berpandangan kekuasaan sah dan dapat diterima 

apabila membawa faedah bagi perkembangan kehidupan umat Islam. 

Namun, dari waktu ke waktu, sikap NU semakin keras terhadap pemerintah 

Hindia Belanda. Ketika NU menggelar muktamar ke-12 di Malang (Juni 1937), 

seiring dengan keluarnya beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang 
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tidak berpihak pada umat Islam, konflik kubu tradisionalis (para kiai pesantren) 

dan kubu pembaharu mereda. Dan bergeser menjadi konflik dengan pemerintah 

Hindia Belanda (out group). Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya Majelis 

Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) pada 21 September 1937. NU diwakili KH Wahab 

Chasbullah, Muhammadiyah KH. Mas Mansyur, dan dari non-partai KH. Achmad 

Dachlan. Van Bruisnessen menyimpulkan, keterlibatan NU di MIAI itu 

merupakan langkah pertama ke arah yang lebih politis. Salah satu bentuk konkret 

dari langkah MIAI itu adalah memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan 

GAPI (Gabungan Politik Indonesia) terhadap Indonesia berparlemen (Benda, 

1980:119).  

Di era penjajahan Jepang, NU tergabung dalam lembaga bentukan Jepang 

untuk menghimpun umat Islam pengganti MIAI yaitu Masyumi (Mejelis Syuro 

Muslimin Indonesia) didirikan Nopember 1943 yang apolitik. Didalamnya duduk 

elitee-elitee Muhammadiyah, elit-elit NU. Rais Akbar NU, KH Hasyim Asy’ari 

duduk sebagai presiden. Sedang putranya, KHA Wahid Hasyim berada pada 

posisi wakil presiden (Benda, 1980:120).  

4.2.3. Politik NU bersama Masyumi 

Keterlibatan NU di dunia politik praktis kian jauh setelah kemerdekaan. 

Masyumi yang sebelumnya organisasi non politik berubah menjadi partai politik 

(Maarif, 1988:61), Sehingga, elit-elit NU yang sejak semula duduk  di jajaran 

atas, dengan sendirinya terbawa ke politik praktis. KH Hasyim Asy’ari 

menduduki ketua umum Majelis Syuro dan KH Wahid Hasyim menjadi salah satu 

ketua. Mulai saat inilah, secara resmi NU terlibat politik.  
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Masyumi adalah kekecewaan politik pertama yang dialami NU, karena peran 

Majelis Syuro diperkecil. Bagi NU, sebagai partai agama (Islam), Masyumi harus 

menempatkan kiai pada posisi yang tertinggi dan selalu mendengarkan fatwa-

fatwa yang diberikan para kiai. Jika tidak, maka Masyumi dianggap telah 

mengubah wataknya, dari partai yang bercirikan agama (Islam) menjadi partai 

semi sekuler. Masyumi dianggap telah berupaya mengesampingkan 

pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam keputusan dan kebijakan partai 

(Yusuf, 1994 :46). Tuntutan itu tetap tidak diakomudir. Pada tahun 1949, 

pimpinan Masyumi melakukan perubahan fungsi Majelis Syuro. Di mana, fungsi 

dari majelis ini hanya sebatas sebagai penasehat. Padahal, sebelum kewenangan 

Majelis Syuro direduksi ke tingkat powerless, peran tokoh-tokoh NU di Masyumi 

sudang dimarginalkan sedemkian rupa. Posisi setrategis (eksekutif) partai 

dipegang oleh tokoh-tokoh yang tidak berlatarbelakang NU, seperti Mohammad 

Natsir, Mohammad Roem dan Sjafruddin Prawiranegara. NU menilai kenyataan 

itu tidak adil karena tidak seimbang dengan peran NU di lembaga tersebut (Yusuf, 

1994 :42).  

Van Bruinessen memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, terpinggirkannya 

tokoh-tokoh NU dari posisi setrategis di Masyumi lebih dikarenakan  NU minim 

stok pendidikan umum modern yang memadai. Dari sini, dia menyimpulkan 

karena marginalisasi tokoh-tokoh NU di Masyumi bukanlah sebagai proses 

diskriminasi yang disengaja (Bruinessen, 1994: 62). Dengan kata lain, Van 

Bruinessen mengatakan, bahwa NU kekurangan orang yang mempunyai keahlian 

yang diperlukan dalam sebuah masyarakat yang sedang melakukan modernisasi. 
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Langkanya tokoh NU yang berpendidikan umum, memang menjadi persoalan 

serius bagi NU. Tokoh penting NU, KH A Wahid Hasyim pernah 

mengungkapkan, untuk mencari akademisi di dalam NU, tidak ubahnya mencari 

penjual es pada pukul satu malam, sulit. Meski demikian dia berpendapat bahwa 

keberadaan orang-orang terpelajar di sebuah partai tidak menjadi jaminan partai 

itu akan maju. Sebab yang menentukan maju dan tidaknya sebuah partai, bukan 

otak semata-mata, tetapi soal mentaliteit (Bruinessen, 1994:62). Jadi, konflik 

antara tokoh-tokoh NU dengan kelompok modernis di tubuh Masyumi, 

disebabkan adanya kesenjangan di antara keduanya. Kesenjangan itu, meliputi 

banyak aspek. Aspek pendidikan, aspek kultural, dan terutama sekali  aspek 

keagamaan. Fenomena itu, merupakan fenomena umum yang terjadi di kalangan 

umat Islam, setelah kejayaan Islam runtuh di tangan bangsa-bangsa Barat.  

Berakar dari berbagai persoalan di atas, akhirnya konflik di tubuh Masyumi pun 

tidak bisa dihindarkan.  

Akibatnya, secara perlahan NU menarik diri dari Masyumi. Ketika tuntutan 

NU agar jabatan Menteri Agama dalam kabinet Wilopo diberikan kepada NU 

ditolak dan jabatan itu diberikan kepada figur yang lebih dekat dengan kelompok 

modernis (H. Fakih Usman dari Muhammadiyah), maka NU mengambil 

keputusan keluar dari Masyumi. Salah seorang tokoh NU, KH Saifuddin Zuhri 

mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan pemicu dari ketidakpuasan terhadap 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus Masyumi sebelumnya  

(Bruinessen, 1994: 42). Pada Muktamar NU kesembilan belas di Palembang 28 
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April-1 Mei 1952, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi. Bersamaan 

dengan itu, NU juga memutuskan untuk menjadi partai politik.  

4.2.4. Politik NU dengan Partai NU 

Pasca Muktamar NU ke-19 organisasi ini telah mengubah diri dari jam’iyah 

diniyah menjadi partai politik. Laporan Kompas, 22 April 2002 yang ditulis oleh 

Anwar Hudijono menggambarkan, konflik itu terjadi menjelang dilaksanakannya 

Pemilu 1955. Digambarkan pula bahwa konflik politik di internal NU itu, sampai 

menyentuh keluarga pendiri NU, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Putra sulung 

KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim merupakan orang yang sangat 

mendukung langkah NU keluar dari Masyumi. Sementara, adiknya, KH Karim 

Hasyim tetap bertahan di Masyumi. Karim Hasyim tetap berpegang pada fatwa 

ayahnya, KH Hasyim Asy’ari bahwa hanya ada satu partai Islam, yaitu Masyumi 

(Hudjiono, Kompas: 22/04/02: 37). Tapi Anwar Hudiono yang kader 

Muhammadiyah itu tidak memperhatikan kontek fatwa Hadratussyaikh Hasyim. 

Fatwa Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari itu dikerluarkan saat Masyumi masih 

bersikap adil dan mengakomodasi NU sebagai penyumbang suara terbanyak 

dalam Pemilu. Tapi dalam perkembangannya tokoh-tokoh Masyumi dari kubu 

Islam modernis kemudian memarginalkan peran tokoh NU sehingga mereka 

bersikap tegas yaitu keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. 

Mayoritas kiai pesantren tampaknya memang sepakat dengan langkah NU 

berubah jadi partai politik. Buktinya, meski ada yang bertahan di Masyumi tapi 

tidak menimbulkan konflik signifikan dan bahkan tidak begitu terekam dalam 

sejarah. Tidak ada seorang kiai kharismatik yang berseberangan dengan keputusan 
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itu. Mreka all out berjuang untuk kemenangan partai NU23. Sehingga pada pemilu 

1955. dalam usianya yang begitu muda, Partai NU bisa tampil menjadi empat 

besar bersama PNI, Masyumi dan PKI. NU mendapatkan 45 kursi (18,4 persen) di 

parlemen. Sementara, PNI menperoleh  57 kursi (22,3 persen), Masyumi 57 kursi 

(20,9 persen) dan PKI 37 kursi (16,4 persen).  

Kiprah NU sebagai partai politik dijalani NU hingga Pemilu 1971. Proses 

perpolitikan NU hingga Pemilu 1971, tidak akan dipaparkan secara lebih detail. 

Dengan alasan, kurang relevan dengan penelitian ini. Namun yang pasti, pada 

Pemilu 1971 NU juga mendapatkan dukungan yang besar dari warganya. NU 

tampil menjadi pemenang kedua setelah Golkar. NU memperoleh 58 kursi (18,7 

persen) dan Golkar 227 kursi (68,8 persen). Pada pemilu ini, Masyumi sudah 

tidak tampil lagi sebagai peserta pemilu.  Masyumi dibubarkan pada 1960 setelah 

beberapa tokohnya dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI. Pembubaran itu 

tertuang dalam Keputusan Presiden No. 200/1960 (Maarif, 1988: 79).  

Namun demikian, pada masa awal peralihan menjadi partai politik ini, ada 

kebijakan NU yang di kemudian hari - menurut peneliti - sangat terkait dengan 

besarnya potensi konflik politik di NU. Yakni, kebijakan untuk merekrut tokoh-
                                                 

23 KH Aziz Manshur, ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tmur, bercerita bahwa saat itu 
jangka waktu sosialisasi partai NU sangat mepet waktunya dengan pemilu 1955. Sementara warga 
NU masiih banyak yang belum tahu kalau NU telah keluar dari Masyumi dan berubah jadi partai. 
Akhirnya kiai-kiai NU memanfaatkan semua momen untuk mensosialisasikan partai NU. KH 
Wahab Hasbullah bahkan memanfaatkan acara pemakaman KH Abdul Manaf Abdul Karim 
Lirboyo. Saat membaca talqin, Kiai Wahab menyatakan kalau sampean ditanya siapa Tuhanmu 
jawablah Allah, kalau ditanya siapa nabinya, jawablah Nabi Muhammad, dan seterusnya. Terakhir 
Kiai Wahab menyatakan, kalau ditanya apa partainya, jawablah partai NU.Karuan saja para kiai 
bertanya-tanya, apa hubungannya soal partai dengan pertanyaan kubur. Apalagi  acara pemakaman 
kiai Lirboyo itu dihadiri para kiai dan masyarakat dari berbagai daerah Kiai Hasbullah 
menjelaskan, “Kalau pertanyaan siapa Tuhanmu dan seterusnya itu saya nalqin orang yang sudah 
meninggal, tapi kalau pertanyaan apa partaimu yang dijawab partai NU itu, saya nalqin orang yang 
masih hidup.” Menurut Kiai Aziz, sejak itu partai NU tersosialisasi secara massif karena kiai dan 
masyarakat yang hadir dalam acara pemakaman itu kemudian menyebarkan informasi itu di 
daerahnya masing-masing. 
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tokoh profesional yang tidak memiliki latar belakang pesantren (Jawa). Hal ini 

didorong oleh minimnya tenaga profesional yang dimiliki NU, seperti disinggung 

sebelumnya. Sementara, sebagai partai politik, NU berhasil berkompetisi dengan 

Masyumi dan PNI yang memiliki banyak tenaga profesional. Yusuf 

menggambarkan begitu memutuskan menjadi partai politik, NU dihadapkan 

dengan kelangkaan tenaga organisator (Anam, 1999: 246).  

Untuk mengatasi kelangkaan tenaga profesional itu, NU akhirnya melakukan 

rekrutmen besar-besaran. Karena didesak oleh kepentingan mendesak itu, 

persyaratan yang ditetapkan juga sangat longgar. Yakni, harus beragama Islam 

dan berhaluan ahlussunah wal’jamaah. Selain itu, mereka juga harus memiliki 

ketaatan kepada para kiai pesantren. Di antara kaum profesional yang direkrut 

pada masa itu adalah H. Djamaluddin Malik. Mereka ditempatkan di jajaran 

tanfidziyah yang memang membutuhkan penanganan tenaga profesional. 

Sementara para kiai pesantren masih menempati posisi di syuriah. 

4.2.5. Politik NU di era Orde Baru 

Pada Orde Baru politik nahdliyin dihadapkan pada tiga persoalan besar, yaitu 

yang pertama; marginalisasi politik yang dipaksakan oleh pemerintahan Orde 

Baru (Soeharto). Rejim Orba memaksa partai NU harus berfusi ke PPP, kedua; 

konflik internal NU terkait sikap politik terhadap pemerintah antara oposisi dan 

mendukung pemerintah, ketiga; marginalisasi peran dan kebijakan eliteee politik 

NU dalam PPP hingga lahirnya khitah NU.  

Keterlibatan NU dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih 

dikarenakan ‘’paksaan’’ pemerintah Soeharto yang menjadikan stabilitas politik 
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sebagai prasyarat pembangunan ekonomi (Budiman, 1991:49). Karena itu, sejak 

1970 Soeharto sudah mulai mensosialisasikan gagasannya agar dilakukan 

pengelompokan partai politik. Saat berpidato di hadapan 9 pimpinan partai politik 

dan Golkar pada Pebruari 1970, Soeharto menyampaikan gagasan tersebut. 

Soeharto mengatakan, pengelompokan partai politik itu dimaksudkan untuk 

memudahkan sistem administrasi, seperti penyusunan fraksi-fraksi di DPR. Dia 

meyakinkan bahwa hal itu bukan dimaksudkan untuk melenyapkan eksistensi dari 

partai-partai tersebut (Karim, 1955:67). Dengan pengelompokan itu, maka fraksi 

di DPR menjadi 4 fraksi, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrasi 

Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI. 

Ketika Pemilu 1971 Golkar - yang disokong penuh oleh kekuasaan Orde 

Baru - berhasil menang secara gemilang (mendapat 67,8 persen atau 227 kursi), 

upaya membonsai partai politik kembali dilakukan. Pemerintah mengusulkan 

RUU Kepartaian. Keinginan pemerintah itu, tidak bisa dibendung oleh partai-

partai politik di DPR, karena Fraksi Golkar sebagai fraksi terbesar dan Fraksi 

ABRI secara penuh mendukung RUU tersebut. Akhirnya, RUU itu disahkan 

menjadi UU. Intinya UU itu menetapkan bahwa pemerintah Indonesia hanya akan 

mengakui tiga partai politik saja. Setelah melalui proses yang cukup alot - emula 

NU menolak untuk berfusi dengan PPP-, pada 5 Januari 1973, NU, Parmusi, PSII 

dan Perti merger ke PPP. Deklarasi penggabungan itu ditandatangani oleh KH 

Idham Chalid, KH Masykur (keduanya dari NU), HMS Mintaredja (MI/Permusi), 

H. Anwar Tjokroaminoto (SI) dan H. Rusli Halil (Perti) (Samsudin Haris, 1991: 

158).  
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 Seperti halnya saat bergabung dengan Masyumi, pada saat awal fusi itu 

elit-elit NU diberi posisi yang terhormat. Jabatan Rois Aam PPP, diserahkan 

kepada KH Bisri Syamsuri yang saat itu sebagai Rais Aam PBNU. Begitu juga 

jabatan penting lainnya, seperti presiden partai, ketua MPP (Majelis Pertimbangan 

Partai) serta sekjen partai juga diserahkan kepada NU. Ini karena NU merupakan 

partai terbesar yang terhimpun dalam wadah baru itu. Sedang partai pendukung 

lainnya mendapatkan jatah sesuai dengan komposisi perolehan suara pada pemilu 

1971 (Sitompul, 1989: 150).  

Dalam menghadapi proses marginalisasi yang dilakukan pemerintah Orde 

Baru itu, mayoritas tokoh NU menghadapinya dengan cara akomodatif. NU 

sangat hati-hati menghadapi kebijakan yang dikeluarkan Soeharto. Anam 

menuturkan, saat menggelar Muktamar ke 24 di Bandung (3-9 Juli 1968), NU 

terlihat sangat takut diklasifikasikan sebagai kelompok ‘’radikal’’. Sehingga, 

pembahasan mengenai politik tidak mendapatkan porsi yang memadai. Kondisi 

ini, memancing reaksi keras dari politisi muda NU HM. Subchan Zainul Ehsan 

yang saat itu menjabat sebagai salah seorang ketua Tanfidziyah. Dia menganggap 

Muktamar Bandung tidak lebih dari pemilihan kepala desa. Subchan sangat 

menyayangkan sikap PB NU yang kurang memberikan perangsang kepada 

muktamirin (peserta muktamar) untuk berdiskusi, bermusyawarah secara 

mendalam (Anam, 1999: 308-309).  

Subchan yang kala itu juga menjabat sebagai wakil ketua MPR, memang 

dikenal sangat vokal, baik kepada kebijakan pemerintah atau ke internal NU 

sendiri. Dia menjadi penentang keras langkah Menteri Dalam Negeri Amir 
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Machmud yang mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) Dalam Negeri No 

12./1969 yang dianggap menguntungkan Golkar dan merugikan partai-partai 

politik. Sementara di internal NU, Subchan mengecam gaya politik oportunis 

yang dilakukan beberapa politisi NU, khususnya Idham. Menurut dia, sikap 

oportunis hanya menjadikan NU sebagai kekuatan politik yang disenangi dan 

dipergunakan, tapi tidak dihormati dan tidak didengar sama sekali. Subchan 

menginginkan dalam berpolitik, NU bersikap konsisten, toleran dan amanah 

(Anam, 1999:311).  

Pada pemilu 1971, Subchan menjadi politisi NU yang sangat populer. Saat 

melakukan kampanye, dia selalu menggunakan istilah ‘’jihad’’, di satu sisi 

berhasil membangkitkan semangat warga NU, di sisi yang lain, hal itu memancing 

kemarahan Soeharto. Di sebuah acara di Surakarta Soeharto mengancam akan 

melawan semangat jihad yang dikobarkan pihak-pihak tertentu (Subchan) dengan 

semangat yang sama (jihad). Dalam konteks politik saat itu, ancaman Soeharto itu 

sangat mengkhawatirkan. Namun, Subchan tetap kukuh pada sikapnya. Bahkan, 

dia sempat memberikan reaksi balik atas pernyataan Soeharto itu. Dia sangat 

menyesalkan pernyataan Soaharto yang mengidentikkan istilah ‘’jihad’’ dengan ‘’ 

berontak kepada pemerintah’’. Sikap berani Subchan itu, akhirnya berdampak 

pada konflik di internal NU antara kubu Subchan yang menghendaki agar Partai 

NU bersikap kritis terhadap penguasa dengan Idham Khalid (ketua umum PBNU 

saat itu) yang menghendaki agar NU bersikap akomodatif terhadap rezim 

Soeharto. 
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Dari sini akhirnya berdampak pada upaya-upaya sistematis untuk 

memarginalkan Subchan dari struktur NU pada saat NU menggelar Muktamar ke  

25 di Surabaya (20-25 Desember 1971). Subchan saat itu mendapatkan dukungan 

kuat dari muktamirin untuk menjadi ketua umum menggantikan Idham, ditentang 

oleh Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri Syansuri merupakan tokoh senior dan pendiri 

NU. Bahkan Kiai Wahab Chasbullah yang masih hidup mengeluarkan pernyataan 

yang intinya tidak bersedia duduk bersama Subchan di jajaran kepengurusan 

PBNU. Penolakan Kiai Bisri Syansuri atas diri Subchan, lebih terkait dengan gaya 

hidup Subchan yang ‘’modern’’ daripada masalah politik. Subchan yang 

dikabarkan suka berdansa dengan wanita dan minum-minuman keras, dinilai tidak 

lagi sesuai dengan ajaran ahlussunah wal jamaah. Jadi, dalam hal ini penolakan 

Kiai Bisri terhadap diri Subchan sangat dipicu oleh persoalan hukum agama 

(fiqih). Di jajaran NU, Kiai Bisri Syansuri memang dikenal sebagai sosok ulama 

yang sangat tegas dalam menerapkan hukum Islam. Pernyataan Kiai Bisri 

Syansuri sebagai tokoh kharismatik dan patron di NU ditambah jabatan wakil 

Rais Aam Syuriah secara struktural juga memiliki hak veto. Dengan 

mempertimbangkan berbagai hal itu, akhirnya, Subchan mengundurkan diri dari 

pencalonan dan Idham terpilih kembali sebagai ketua umum PB NU, Selanjutnya, 

Subchan ditempatkan pada posisi ketua. (Bruinessen, 1994:93). 

Hasil muktamar ternyata tidak memadamkan konflik di antara keduanya. 

Idham yang dalam budaya NU berposisi sebagai klien dari Kiai Bisri Syansuri, 

tetap berupaya menggusur Subchan dari jajaran PB NU. Hal tersebut terjadi ketika 

beberapa hari setelah muktamar, Kiai Wahab Chasbullah meninggal dunia dan 
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posisi Rais Aam digantikan oleh Kiai Bisri Syansuri. Pada 21 Januari 1972, 

Syuriah PBNU mengeluarkan surat No.004/Syur/C/I/72 berisi pemecatan terhadap 

Subchan. Surat pemecatan itu ditandatangani Rais Aam KH Bisri Syansuri, Ketua 

Dewan Partai KH Mohammad Dachlan dan Ketua Umum PBNU Dr Idham 

Chalid (Bruinessen, 1994: 93). Dalam surat itu disebutkan bahwa salah satu bahan 

pertimbangan PBNU melakukan pemecatan adalah wasiat Rais Aam KH Wahab 

Hasbullah. Namun, banyak yang meragukan alasan itu. Andree Feillard 

menuturkan, Kiai Machrus Ali dari Lirboyo, Kediri, Jatim menulis surat kepada 

KH Bisri Mustofa yang intinya ragu akan kebenaran wasiat Kiai Wahab 

Chasbullah tersebut (Feillard, 1999: 168).  

Namun Subchan melakukan penolakan. Bersamaan dengan itu, Subchan 

mengambil jalan tengah. Pertama, mengadakan sidang Dewan Partai dan 

membentuk Majelis Ulama untuk menilai perilaku pribadi terhadap diri semua 

ketua PBNU, baik mengenai pelanggaran syara’, korupsi, pengingkaran atas 

keputusan musyawarah, penyalahgunaan wewenang partai sampai pada soal-soal 

pelanggaran sosial lainnya. Kedua, melakukan perdamaian berdasar fakta dan 

menganjurkan kepada pihak-pihak yang berselisih melakukan rujuk illal haq 

(kembali kepada kebenaran, pen). Ketiga, melaksanakan Muktamar Luar Biasa 

(Anam, 1999: 315). 

Sikap Subchan tersebut mendapat dukungan luas dari warga NU. Beberapa 

pengurus NU di daerah dan organisasi di bawah NU, seperti Ansor, IPNU, dan 

PMII menyatakan keberatan terhadap keputusan PBNU. Subchan juga mendapat 

dukungan dari sejumlah kiai kharismatik di NU, antara lain KH Machrus Aly 
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(Lirboyo, Kediri Jatim), dan KH Ali Ma’shum. Dalam suratnya, KH Ali Ma’shum 

mengatakan, pemecatan Subchan sesuatu yang sangat ironis. Sebab, Subchan 

dinilai sebagai figur yang menyumbangkan hidupnya untuk NU. Subchan juga 

dinilai sebagai sosok yang telah berani memasang badan untuk menghadapi 

lawan-lawan politik NU. Konflik di internal NU terkait dengan Subchan ini tidak 

berakhir pada sebuah konsensus. Konflik itu berakhir setelah Subchan meninggal 

karena kecelakaan di Makkah pada Mei 1973.  

Banyak pengamat yang mengaitkan kecelakaan itu dengan sikap keras 

Subchan terhadap pemerintah Orde Baru. Namun kecurigaan itu tidak bisa 

dikuatkan oleh bukti-bukti yang memadai. Dari konflik politik antara Idham vs 

Subchan di atas, dapatlah dipahami, dalam sebuah tradisi konflik politik para 

eliteee NU tidak bisa lepas dari budaya patronase yang ada di NU dan masalah 

hukum agama Islam (fiqih) yang dianut NU.  

Begitu juga dengan PKB yang merupakan reingkarnasi politik NU pasca 

khitah, yang kita bicarakan secara lebih gambalang nanti .  

4.2.6. Politik NU dalam PPP      

Selama jabatan Rais Aam PPP dipegang KH Bisri Syansuri, peran NU di PPP 

tetap menonjol. KH Bisri Syansuri merupakan sosok ulama yang sangat disegani. 

Kiai Bisri merupakan sosok kiai yang memiliki pendirian teguh. Ketika 

pemerintah mengajukan RUU Perkawinan, Kiai Bisri Syansuri dengan keras 

menentang dengan alasan bertentangan dengan hukum Islam. Bersama dengan 

beberapa kiai NU di Jombang, Kiai Bisri Syansuri membuat RUU tandingan. 

Fenomena serupa juga dia perlihatkan dalam Sidang Umum MPR 1978 (Ma’sum, 
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1998: 136-137). Kiai Bisri Syansuri dengan diikuti oleh anggota DPR dari NU 

melakukan walk out menolak pengesahan P-4 dan aliran kebatinan. Walk out juga 

dilakukan pada 1980, ketika akan disahkan RUU perubahan atas UU Pemilu.   

Sikap keras Kiai Bisri Syansuri dan anggota FPPP dari faksi NU tersebut, 

berdampak pada lahirnya konflik di internal PPP. Sebab, langkah itu ditentang 

oleh anggota FPPP, khususnya dari unsur MI. Mereka tetap mengikuti sidang 

yang dilaksanakan tanpa diikuti oleh unsur NU. Konflik di PPP itu, akhirnya kian 

meningkat ketika KH Bisri Syansuri wafat (24 April 1980). Secara sistematis, 

peran NU dikebiri perlahan. Politisi NU, semakin kesulitan mengimbangi 

permainan politisi PPP yang berasal non-NU, khususnya MI. Di sidang DPR, NU 

langsung kehilangan jabatan ketua komisi pasca KH Bisri Syansuri wafat. Semula 

jabatan ketua komisi itu diserahkan kepada Sudardji dari MI sebagai PjS. Namun, 

dalam perkembangannya Sudardji tidak mau menggembalikannya (Ma’sum, 

1998: 154). Sikap itu semakin memicu munculnya konflik terbuka di tubuh PPP 

dan NU merupakan pihak dirugikan. 

Konflik internal PPP memuncak ketika ketua umum PPP secara sistematis 

direbut oleh Djaelani (John) Naro (Haris, 1991:13) dari tangan Mintaredja. Secara 

diam-diam, Naro menyerahkan daftar caleg DPR dari PPP kepada KPU pada 

1982. dimana tokoh-tokoh utama NU yang kristis terhadap Rezim seperti Kiai 

Bisri Syansuri, KH Yusuf Hasyim, Saifuddin Zuhri, KH Masjkur dan Rachmat 

Muljomiseno dipasang pada urutan bawah yang tipis kemungkinannya terpilih 

sebagai anggota dewan (Haris, 1991:154). Sementara, Naro mengakomodasi 

keinginan MI untuk mendapatkan tambahan kursi. Peristiwa ini benar-benar 
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mengecewakan elit-elit NU. Kondisi itu, dinilai tidak seimbang dengan 

sumbangan massa yang diberikan NU kepada PPP.  

Langkah Naro didukung penuh Rezim Soeharto. Sebab Pemerintah anti 

dengan sikap kritis dan sikap keras politisi-politisi NU. Sehingga, ketika Naro 

melakukan ‘’pembersihan’’ terhadap politisi-politisi keras dari unsur NU melalui 

penyusunan DCS, pemerintah memberikan dukungan penuh. Sementara pimpinan 

PPP –termasuk Kiai Yusuf Hasyim-yang menyerahkan DCS versi lain di kantor 

LPU malah ditolak (Haris, 1991: 47-48). Kiai Yusuf Hasyim dikenal sebagai 

tokoh NU yang sangat vokal terutama ketika jadi anggota DPR RI.  

Konflik itu bermula dari adanya upaya-upaya mengingkari Konsensus Munas 

1975 yang berisikan kesepakatan 4 unsur dalam PPP tentang komposisi 

pembagian kursi parlemen hasil Pemilu 1977 yang didasarkan pada rasio 

perbandingan hasil pemilu 1971 ketika masih menjadi partai tersendiri. Yakni, 

NU 58 kursi, Parmusi 24, PSII 10, dan Perti 4. Dalam konsensus itu juga 

dinyatakan imbauan, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam pembagian hasil 

Pemilu 1977, pihak yang besar tidak menuntut tambahan secara mutlak, tapi rela 

memberikan satu atau dua kursi untuk unsur yang lebih kecil (Yusuf, 1994: 63). 

Pemilu 1977 dilaksanakan dan PPP berhasil mendapatkan kenaikan suara 

dari 94 kursi (komulasi dari kursi yang diperoleh empat unsur) menjadi 99 kursi. 

Ironisnya, ketika 99 kursi itu didistribusikan ke masing-masing unsur, jatah kursi 

untuk NU malah mengalami pengurangan, dari 58 kursi menjadi 46 kursi. 

Sementara, unsur lainnya mengalami peningkatan, MI dari 24 menjadi 25 kursi, 

PSII dari 10 menjadi 14 kursi dan Perti dari 2 menjadi 4 kursi. Pembagian yang 
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dilakukan Naro itu, benar-benar mengecewakan pihak NU. Namun, konflik belum 

begitu tersulut. Seperti disinggung di atas, kekecewaan pihak NU menjadi 

meningkat ketika dalam menyusun daftar calon sementara (DCS) Pemilu 1982, 

unsur MI menuntut tambahan jatah dan dikabulkan Naro. Sementara, NU 

mengalami penurunan (Yusuf, 1994: 64).   

4.2.7. Politik NU dan Dinamika Pengunduran Diri Idham Khalid 

Seiring dengan kegelisahan yang terjadi di kalangan nahdliyin, kegelisahan 

serupa juga dikeluhkan KH As’ad Syamsul Arifin, kiai kharismatik asal 

Situbondo. Ia mengatakan, ‘’Dulu NU menjadi tuntunan, sekarang kok menjadi 

tontonan.’’ (Yusuf, 1983: 79). Peristiwa ini akhirnya mendorong dirinya 

melakukan pertemuan dengan beberapa kiai untuk membahas NU, khususnya 

kepemimpinan Idham. Kiai As’ad, pada saat itu sebenarnya tidak memiliki 

jabatan struktural. Namun, di lingkungan NU kultural, Kiai As’ad memiliki 

kharisma tinggi. Dia merupakan patron dari para kiai-kiai lainnya.   

 Pada 1 Mei 1982 terjadilah pertemuan kiai di rumah KH Mudjib Ridwan, 

Kampung Kawatan Surabaya. Pertemuan itu diikuti Kiai As’ad, Kiai Ali 

Ma’shum, KH Machrus Ali (Kediri), dan KH Achmad Siddiq (Jember). Kiai-kiai 

itu merumuskan langkah dan strategi penyelamatan NU. Mengapa? Pertama, 

porsi kegiatan sosial terlalu kecil, bahkan jauh tertinggal dibanding kegiatan 

politik praktis. Kedua, kepemimpinan Idham Chalid lebih berorientasi pada 

urusan PPP (saat itu Idham menjabat sebagai Presiden PPP) dan kurang 

memperhatikan garapan NU. Akibatnya, NU menjadi semakin tidak terurus. 
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Ketiga,  kondisi kesehatan Idham Chalid belakangan kurang mendukung karena 

sering sakit-sakitan (Basri, 1994: 73). 

 Berpijak pada hasil musyawarah itu, para kiai memutuskan untuk 

mengaktifkan lagi kepemimpinan Idham. Para kiai itu juga memutuskan agar KH 

As’ad, KH Ali Ma’shum dan KH Machrus Ali menemui Idham Chalid di Jakarta. 

Bila upaya mengaktifkan kembali PBNU menemui jalan buntu, para kiai 

memutuskan untuk meminta agar Idham dengan ikhlas mengundurkan diri dan 

menyerahkan jabatannya kepada Rais Aam (Yusuf, 1983: 81).  

 Pada 2 Mei 1982 dengan disertai HM Zahrowi Musa (seketaris pondok 

dan menantu Kiai As’ad), dr Mohammad Thohir, Kiai Mudjib Ridwan, pergi ke 

Jakarta. Di atas pesawat, para kiai itu juga membicarakan kemungkinan 

pengunduran diri Idham. Sehingga, Zahrowi pada waktu itu ditugasi untuk 

menyiapkan konsep pengunduran diri. Sesampainya di Jakarta, mereka terlebih 

dulu singgah di rumah KH Masykur di Jl. Imam Bonjol 22 Jakarta. Di tempat 

inilah konsep pengunduran diri yang dirancang di atas pesawat dibahas kembali 

dan ditulis dengan mesin ketik. Setelah mendengarkan kesimpulan para kiai itu, 

Idham akhirnya berikrar mengundurkan diri dari jabatan ketua umum PBNU.  

Digambarkan, tidak terjadi ketegangan dalam pertemuan itu. Bahkan, pertemuan 

itu berlangsung sangat akrab, lancar dan santai. Idham pada kesempatan itu malah 

menyampaikan terima kasih atas saran yang diberikan para kiai. Idham sendiri 

menyampaikan bahwa dirinya sudah lama berniat mengundurkan diri. Hanya, dia 

belum menemukan alasan yang tepat (Bisri, 1994: 74).  
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Pengunduran diri Idham ini, selain ditandatangani Idham sendiri, juga 

ditandatangani oleh lima saksi. Yakni, Kiai As’ad, Kiai Achmad Siddiq, Kiai 

Masykur, Kiai Machrus dan Kiai Ali Ma’shum. Dari sini nampak bahwa Idham, 

menempatkan para kiai NU, baik yang duduk di struktural NU maupun yang 

tidak, sebagai patron yang harus dia ta’ati. Sebagai klien, dia tunduk kepada saran 

para kiai sebagai patronnya di NU.  

Anehnya, pada 7 Mei 1982, PBNU menggelar rapat tentang pengunduran 

diri itu. Rapat itu berjalan alot dan akhirnya tidak dapat menghasilkan keputusan 

apa-apa. Alotnya rapat itu, tidak lepas dari ketidakhadiran Idham sebagai pihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses pengunduran diri itu. Sehingga, tidak 

ada klarifikasi secara langsung dari pihak Idham. Sementara, dari pihak para kiai 

yang terlibat langsung, hadir Rais Aam KH Ali Ma’shum. Ternyata, pada 14 Mei 

1982, Idham mengeluarkan sebuah surat yang intinya mencabut ikrar 

pengunduran dirinya di hadapan para kiai. Idham menjelaskan beberapa hal. 

Pertama, langkahnya untuk menyetujui saran yang disampaikan oleh para kiai, 

didorong oleh rasa ta’dzim (taat) dan ihtiram (patuh) dirinya kepada para kiai 

yang dia nilai memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan saran. 

Kedua, dia sadar bahwa langkahnya untuk menyetujui saran kiai tidak sesuai 

dengan AD/ART. Karena itu, dalam surat pengunduran dirinya, dia meminta agar 

ditulis: sesuai dengan nasehat…. Kalimat itu, dia maksudkan agar tidak 

menimbulkan persepsi bahwa pengunduran diri itu dimaksudkan untuk 

mengganggu pelaksaan pemilu (4 Mei 1982). 
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Berikutnya, Idham juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta 

agar pengunduran dirinya itu tidak bocor ke luar sebelum 6 Mei 1982. Dia 

khawatir, hal itu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang 

merugikan NU. Karena itu, dia mengaku sangat kecewa dengan munculnya 

pemberitaan di beberapa media massa sebelum pengunduran diri itu diumumkan 

secara resmi. Idham juga mengaku tidak bisa menerima, karena bersamaan 

dengan itu, polemik di koran pun mulai memanas. Idham menjelaskan, yang 

menjadikan dia berubah sikap adalah karena konsep pengunduaran diri itu 

melibatkan bebarapa orang -selain para kiai-. Menurutnya, keterlibatan beberapa 

orang itu, menunjukkan bahwa ada background tertentu di balik saran para kiai itu 

(Bisri, 1994: 95-96).  

Dari penjelasan Idham itu, nampak bahwa polemik itu, muncul setelah 

proses pengunduran diri itu masuk dalam wilayah politik. Sebelum masuk ke 

wilayah politik, Idham sebagai klien para kiai, mengambil sikap sam’an wa 

tha’atan (mendengarkan dan taat) kepada nasehat yang diberikan kepada dirinya, 

meskipun di dalam benaknya muncul kesadaran bahwa langkah tersebut 

menyalahi aturan organisasi. Namun, begitu masalah tersebut keluar dari lingkup 

kultur pesantren –mulai melibatkan media massa dan para politisi NU-, maka 

Idham tidak lagi berkata sam’an wa tha’atan. Idham sebagai patron di 

kelompoknya, terdorong untuk tampil di depan dalam konflik tersebut. Idham 

akhirnya mengambil langkah mencabut pengunduran diri itu dan berani 

melakukan konflik secara terbuka kepada para kiai, kendati dia tetap berusaha 
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menjaga kultur pesantren dengan tetap menyatakan permintaan maaf kepada para 

kiai di dalam surat pencabutan itu. 

Ketika hendak melakukan perlawanan, sudut pandang Idham berpijak 

pada mekanisme organsasi modern. Dia melihat bahwa pengunduran diri itu, tidak 

sesuai dengan AD/ART. Karena itu, dia melihat hal itu tidak sah. Oleh karenanya, 

dia mengusulkan agar hal itu diselesaikan melalui mekanisme organisasi, seperti 

sebagai ketua umum PBNU non-aktif atau muktamar luar biasa (MLB). Strategi 

yang ditempuh Idham ini, akan dibahas lebih lengkap dalam tulisan selanjutnya di 

bab ini juga. 

Setelah Idham secara resmi mencabut pengunduran dirinya, konflik di 

internal NU semakin terbuka. Kelompok yang sangat aktif berkonflik adalah elit-

elit NU yang ada di jajaran Tanfidziyah yang memang terdiri dari kalangan 

profesional dan politisi. Ini membuktikan bahwa persoalan di NU itu telah 

bergeser dari kultur  pesantren ke wilayah politik. Salah satu pendukung Idham 

yang sangat agresif adalah Ketua Bagian Hubungan Luar Negeri PBNU dan juga 

anggota DPR RI Amin Iskandar. Dia sangat aktif dan sangat berani melakukan 

penyerangan kepada pihak-pihak yang anti-Idham. Bahkan, dia menyimpulkan 

bahwa para kiai telah melakukan ‘’kudeta’’ dan paksaan terhadap Idham. Hal 

serupa juga disampaikan Wakil Sekjen PBNU yang juga menjabat sebagai Ketua 

Umum PP GP Ansor Chalid Mawardi. Dia mengatakan bahwa langkah para kiai 

itu merupakan klimaks dari upaya sistimatis untuk menggulingkan Idham. 

Keagresifan mereka mendukung Idham, bisa dipahami sangat terkait dengan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 113 - 

kepentingan politik mereka yang memang banyak bergantung kepada Idham 

sebagai patron. 

Para kiai yang semula terlibat langsung dalam pengunduran diri Idham 

tidak memberikan perlawanan berarti terhadap serangan yang diberikan oleh 

orang-orang pro-Idham. Kiai Ali Ma’shum yang sempat dihubungi wartawan di 

Pesantrennya Krapyak Jogjakarta, tidak bersedia memberikan keterangan. Dia 

hanya menghimbau kepada semua pihak untuk bersabar (Yusuf, 1983: 100). 

Sementara, KH Masykur menegaskan bahwa para kiai tidak pernah melakukan 

pemaksaan pada Idham.  

Serangan balik yang relatif keras dilakukan oleh elit-elit PBNU yang 

berada di jajaran Tanfidziyah, seperti Ketua II PBNU Mahbub Djunaidi yang 

menolak anggapan bahwa langkah para kiai bertentangan dengan AD/ART. Dia 

beralasan, para kiai yang duduk sebagai syuriah memiliki wewenang untuk 

menegur, menyarankan dan membimbing organisasi termasuk Idham  (ketua 

umum PBNU). 

Sedang wilayah yang secara terbuka melakukan pembelaan pada Idham 

adalah PWNU Jawa Barat dan PWNU Kalimantan Tengah. Sedang daerah-daerah 

lain, termasuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang warga NU-nya lebih besar 

cenderung menahan diri. Sementara, pemerintah melalui Menteri Penerangan Ali 

Murtopo terlihat hendak melibatkan diri. Murtopo mengatakan bahwa konflik di 

NU tidak semata-mata permasalah internal NU. Akan tetapi, juga melibatkan 

pihak luar yang memiliki interest tertentu. Murtopo menegaskan, dengan tetapnya 
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Idham di posisi PBNU, berarti kelompok yang memiliki inetrest itu gagal 

mencapai targetnya (Yusuf, 1983: 109).  

Konflik antarelit NU semakin meningkat. Untuk memecahkan konflik itu, 

PBNU pada 16 Mei 1982 mengadakan rapat harian Syuriah di rumah Idham. 

Dalam rapat itu, Idham menjelaskan beberapa alasan yang mendorong dirinya 

mencabut surat sebelumnya. Dia juga mengusulkan agar Syuriah mengumumkan 

bahwa dirinya tidak jadi mengundurkan diri. Namun, dia tidak akan berperan lagi 

secara aktif sebagai ketua umum PBNU. Dia akan non-aktif dan tugas-tugasnya 

sebagai ketua umum PBNU dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Imam 

Sofwan. Namun, usul Idham yang berbau kompromistis itu berbentur dengan 

kultur yang ada di NU. Sebagian peserta rapat tidak bisa menerima usulan itu. 

Dengan alasan, hal itu akan meruntuhkan martabat para sesepuh NU (yang secara 

formal tidak duduk di jajaran PBNU seperti Kiai As’ad) dan ulama NU sebagai 

pimpinan NU. Dengan demikian, persoalan itu kembali lagi masuk dalam wilayah 

kultur NU. 

Pada perkembangan berikutnya, konflik itu didekati dengan pendekatan 

fiqih. Pertarungan wacana yang muncul kemudian adalah wacana sah tidaknya 

surat pencabutan pengunduran diri Idham dari sudut pandang fiqih. Oleh 

kelompok anti-Idham, surat pengunduran diri Idham, dianggap tidak sah. Sebab, 

surat pencabutan itu tidak disaksikan oleh para saksi yang terdiri dari para ulama 

besar, seperti pada surat pengunduran dirinya. Kedua, jabatan ketua umum PBNU 

dan jabatan lainnya di PBNU bukan milik pribadi, tapi milik umat. Padahal 

menurut fiqih, barang milik pribadi pun yang telah diserahkan kepada orang lain, 
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tidak bisa ditarik kembali. Jadi, kesimpulannya, Idham tidak berhak lagi 

mengambil jabatan ketua umum PBNU yang telah diserahkan kepada Rais Aam 

PBNU Kiai Ali Ma’shum. 

Idham, tidak bisa menerima alasan-alasan tersebut dan menarik kembali 

masalah tersebut ke wilayah di luar fiqih. Dia mengusulkan agar masalah itu 

diselesaikan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB). Namun, usulan tersebut 

ditolak oleh Syuriah. Dari sini, bisa dilihat konflik antara Idham dan beberapa kiai 

senior di NU. Para kiai dengan pendekatan fiqih dan kultur yang ada di pesantren, 

merasa punya wewenang untuk melakukan sesuatu terhadap kepengurusan NU. 

Sementara, Idham menggunakan kerangka berpikir modern, di mana masalah NU 

harus didekati secara legal formal sesuai dengan aturan organisasi.  

Maka bisa disimpulkan bahwa dalam konflik ini telah terjadi benturan 

antara NU sebagai jamaah dengan NU sebagai jam’iyah. Dalam konteks inilah, 

pernyataan Rais Syuriah PBNU periode 1999-2004 KH Mustofa Bisri yang 

menyatakan bahwa keberadaan NU sebagai jamaah dan jam’iyah sering memicu 

lahirnya gap di NU, memiliki relevansi.   Konflik di internal NU yang bermula 

dari saran para kiai agar Idham mengundurkan diri itu, terus mewarnai perjalanan 

organisasi ini hingga 1983.  

Laode menggambarkan, hingga akhir 1982, pemberitaan tentang NU di 

media lebih banyak diwarnai oleh beda pendapat antara kubu Idham yang 

kemudian disebut dengan kelompok Cipete (berkonotasi rumah Idham yang 

berada di wilayah Cipete) dengan kubu Situbondo (berkonotasi pesantren Kiai 

As’ad yang berada di Desa Sukorejo, Assembagus, Situbondo) (Laode, 1998: 53). 
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Kelompok Cipete, banyak didominasi oleh para politisi dan birokrat NU. Sedang 

kelompok Situbondo, didominasi oleh para kiai pesantren, politisi yang kecewa 

pada PPP, serta para pemikir muda NU. 

Di era ini, ketegangan kedua kubu ini memang berada pada titik puncak. 

Kubu Situbondo, meski tidak menunjuk penggantinya, tidak lagi mengakui Idham 

sebagai ketua umum. Sebaliknya, kubu Cipete menganggap bahwa Munas 

Kaliurang yang menetapkan Kiai Ali Ma’shum sebagai Rais Aam tidak sah. 

Mereka hanya mengakui Anwar Musaddad dan Ali Yafie yang berhak berbicara 

atas nama Syuriah. Dengan demikian, praktis PBNU terbelah menjadi dua kubu 

yang saling berhadapan. Satu pihak kubu Cipete yang berada di Jakarta dan pihak 

lainnya, kubu Situbondo yang berbasis di Jawa Timur.  

Perseteruan kedua kubu ini mencapai puncaknya ketika keduanya 

berkeinginan untuk mengukuhkan eksistensinya dengan menggelar koordinasi 

organisasi. Kubu Situbondo berencana menggelar Musyawarah Alim Ulama di 

pondok Kiai As’ad di Situbondo pada Desember 1983. Sedang kubu Cipete, 

berusaha mendahuluinya dengan menggelar rapat paripurna antara semua 

pengurus wilayah (PWNU) dengan pengurus pusat (PBNU). Kedua kubu 

bersikeras menunjukkan legitimasinya dengan perhelatan tersebut. Namun, kubu 

Cipete akhirnya harus menelan kekecewaan karena pihak pemerintah ternyata 

tidak mengijinkan perhelatan yang akan mereka laksanakan.  

4.3. KEPEMIMPINAN GUS DUR & DINAMIKA KHITAH NU. 

4.3.1. Gus Dur pada muktamar NU ke-27 Situbondo   
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Martin van Bruinessen menyebutkan, dalam menyikapi rencana perhelatan 

Munas Alim Ulama’ dua kelompok itu, sikap pemerintah sebenarnya mendua. 

Menteri Agama pada saat itu, Munawir Sjadzali mendorong agar Munas dan 

Rapat Paripurna bisa terlaksana kedua-keduanya, dengan syarat keduanya 

berupaya menciptakan rekonsiliasi. Namun, Dinas intelijen polisi melarang Rapat 

Paripurna kubu Idham (Brunissen, 1994:127). Ada dua tokoh NU yang paling 

berperan dalam menggiring dukungan pemerintah terhadap Munas Alim Ulama di 

Situbondo dan menggagalkan rapat paripurna kubu Idham, yaitu Kiai As’ad dari 

kalangan tua dan Gus Dur dari golongan muda. 

 Van Bruinessen mengungkapkan,  di masa itu, reputasi Kiai As’ad di 

mata militer dan pemerintah memang sangat bagus. Ini tidak lepas dari pernyataan 

Kiai As’ad yang mengatakan bahwa menerima Pancasila hukumnya wajib bagi 

semua umat Islam dan haram menolaknya.  Dengan argumentasi, sila pertama 

Pancasila sejalan dengan doktrin tauhid; tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal, 

program prioritas pemerintah pada waktu itu adalah mengupayakan agar asas 

tunggal bisa diterima oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Yang kedua, Gus 

Dur yang menjabat sebagai ketua panitia, juga menjalin hubungan baik dengan 

Panglima Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Gus Dur 

sangat aktif melakukan konsultasi untuk menformulasikan kerangka kerja yang 

bisa disetujui dan saling menguntungkan (Fealy, 1997: 84).  

Dengan adanya ijin dari pemerintah itu, kubu Situbondo akhirnya secara 

otomatis keluar sebagai pemenang dan berhasil menggelar Munas Alim Ulama 

sesuai rencana. Sebelum perhelatan tersebut dilaksanakan, beberapa tokoh NU, 
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seperti Ny Sholihah Wahid Hasyim (Ibu kandung Gus Dur), KH Saifuddin Zuhri, 

KH Munasir, Drs. Said A. Budairi, Dr Fahmi D. Saifuddin, M.PH.,  Gus Dur  dan 

Drs. Abdurrahim Hassan, berhasil mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik 

di rumah KH Hasyim Latief pada 19 September 1983. Sehingga, ketika Munas 

Alim Ulama dilaksanakan di Situbondo, konflik terbuka yang terjadi di NU 

selama setahun lebih dianggap selesai (Ida, 1999:59).  

Pada Munas Alim Ulama, Gus Dur yang mengomandani “tim tujuh” 

berhasil meyakinkan para ulama yang berkumpul untuk menyepakati sebuah teks 

yang berisi Pokok-pokok Pikiran Tentang Pemulihan Khitah NU 1926. ‘’Tim 

Tujuh’’ tersebut terdiri dari Gus Dur (ketua), H.M. Zamroni (wakil ketua), Said 

Budairy (sekretaris), Mahbub Junaedi, Fahmi Saifuddin, Daniel Tanjung, dan 

Ahmad Bagja (anggota). Tim ini terbentuk pada Mei 1983, di Jakarta. Tugas 

mereka adalah merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU sesuai 

khittah 1926, serta menyusun pola kepemimpinan NU (Marijan, 1992:140). 

Rumusan dari ‘’Tim Tujuh’’ ini menjadi bahan yang digodok dalam Munas Alim 

Ulama NU dan Muktamar NU di Situbondo. 

 Dari berbagai perdebatan dan evaluasi yang dilakukan, akhirnya 

terumuskan empat poin penting yang menjadikan NU harus kembali ke khitah 

1926;  

1. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengalami hambatan karena 

kurangnya ikhtiar kreatif yang sesuai dengan kebutuhan massa.  

2. Karena keterlibatan NU di dalam kegiatan politik praktis secara 

berlebihan, NU menjadi kurang peka menanggapi perkembangan sehingga 
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NU tidak lagi berjalan sesuai dengan hakikat sebagai organisasi 

keagamaan. 

3. Sudah menjadi tekad NU untuk senantiasa terikat dengan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

4. Ulama sebagai unsur utama NU menyadari keprihatinan terhadap 

perkembangan NU dan merasa perlu menegaskan pedoman dan petunjuk 

bagi perkembangan organisasi  

Dalam keputusan itu disebutkan, dengan kembali ke khittah 1926, maka 

membawa berbagai konsekuensi. Dari sisi organisasi, Syuriah yang dipandang 

sebagai cerminan kepemimpinan ulama dalam jam’iyah Nahdlatul Ulama 

dipertegas kembali wewenangnya selaku pengendali, pemimpin dan pengelola 

Nahdlatul Ulama. Syuriah dapat memberhentikan pengurus Tanfidziyah bila 

dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam’iyah maupun agama, tanpa 

menunggu jabatannya selesai (Sitompul, 1989:187-188)..  

Terkait dengan politik, selain memutuskan untuk menerima Pancasila 

sebagai satu-satunya asas, Munas memutuskan bahwa hak politik adalah salah 

satu hak dari seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota 

NU. Tetapi NU bukan merupakan wadah kegiatan politik praktis. Penggunaan hak 

politik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan 

dilaksanakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga 

tercipta kebudayaan politik yang sehat. Munas juga memutuskan untuk melarang 

rangkap jabatan antara di NU dan di partai politik (PBNU, 1985: 48-72). 
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Keputusan tentang khitah itu, tercapai setelah melalui perdebatan tiga 

kelompok yang sangat alot. Kelompok pertama, adalah kelompok politisi yang 

terdiri dari Idham Chalid cs. Kelompok ini menghendaki agar NU secara 

institusional melibatkan diri dalam politik (kelompok Cipete). Kelompk kedua 

adalah kelompok ulama NU tua yang terdiri dari KH Ahmad Sidiq, KH Ali 

Maksum, KH Abdul Hamid dan ulama NU lainnya. Kelompok ini menghendaki 

agar NU kembali ke khitah 1926. Serta ketiga adalah kelompok yang 

menghendaki politik, namun NU tetap harus concern pada bidang sosial 

keagamaan. Kelompok yang ketiga ini, semestinya terdiri dari para politisi yang 

kecewa kepada PPP. Dengan demikian, kelompok yang paling keras menentang 

kembali ke khittah 1926 adalah kelompok pertama yang dimotori Idham. Sedang 

kelompok kedua dan ketiga, kendati memiliki tujuan yang berbeda, tapi sama-

sama mendukung keputusan tersebut.  

Setahun setelah pelaksanaan Munas Alim Ulama di tempat yang sama 

dilaksanakan  Muktamar ke 27. Muktamar yang berlangsung pada 1984 itu  

berhasil memilih Gus Dur sebagai ketua umum PBNU menggantikan Idham. 

Namun dalam muktamar ini proses pemelihannya berbeda dengan muktamar-

muktamar sebelumnya. Jika muktamar-muktamar sebelumnya ketua umum PBNU 

dipilih langsung oleh cabang dan wilayah. Pada muktamar kali ini proses 

pemilihan ketua umum PBNU diserahkan kepada para kiai senior yang diketuai 

KHR As’ad Syamsul Arifin. Gagasan Kiai Achmad Sidiqlah yang menjuluki  tim 

pemilih ini Ahlul halli wal aqdi (.mereka yang meluruskan dan menyelesaikan 

masalah), sebuah istilah dalam teori politik Islam tradisional yang kedengarannya 
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sebagai prosedur yang benar-benar sejalan dengan Islam24 (Bruinessen: 1994; 

138)  Dalam tim ini Kiai As’ad didampingi 6 kiai senior. Jadi jumlah total tim ini 

7 kiai yang diberi wewenang untuk menunjuk ketua umum dan pengurus baru 

PBNU.  

Ini berarti, kelompok Cipete yang terdiri dari para politisi dan birokrat NU 

berada pada pihak yang kalah. Perlawanan mereka terhadap para kiai (kelompok 

Situbondo) berakhir dengan kekalahan di pihak mereka. Di mana Muktamar itu 

mengukuhkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh Munas Alim 

Ulama. Idham sendiri kemudian diposisikan di Mustasyar bersama beberapa kiai 

senior seperti, KH As’ad Syamsul Arifin, KH Ali Ma’shum, KH Saifuddin Zuhri 

dan beberapa kiai lainnya. Jabatan Rais Aam dipercayakan kepada KH Ahmad 

Siddiq (Muftofa Bisri, Seminar/Pra Konbes dan Munas Alim Ulama/ Jakarta: 27-

29/07/02). Dengan demikian, setelah Muktamar Situbondo ini, orang-orang Idham 

tersingkir dari kepengurusan PBNU. 

Menghadapi kenyataan pahit itu, kubu Idham tidak bisa berbuat banyak. 

Mereka terpaksa harus menerima realitas tersebut. Sebab, muktamar tersebut 

memiliki legitimasi yang sangat kuat, apalagi Gus Dur yang secara genetik 

merupakan cucu dari dua pendiri NU yang menjadi patron tertinggi, dari jalur 

ayah berarti cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari dan dari jalur Ibu merupakan 

                                                 
24 Ahlul halli wal aqdi adalah istilah hukum Islam yang digunakan untuk mereka yang 

terpilih sebagai orang yang dipercaya masyarakat untuk mengambil keputusan.  Dalam catatan 
Martin van Bruinessen, memang Kiai Achmad Siddiq yang mengusulkan digunakannya institusi 
“islami” ini. Terlepas ini sangat politis, yang jelas lebih menjamin tercapainya hasil yang 
diinginkan dibandingkan jika melalui prosedur pemilihan langsung. Namun dalam muktamar-
muktamar berikutnya Gus Dur dipilih melalui prosedur demokratis yaitu dipilih langsung oleh 
cabang dan wilayah. Dipilihnya institusi ahlul halli wal aqdi tampaknya karena saat itu cabang-
cabang dan wilayah-wilayah masih kuat mendukung Idham. 
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cucu Kiai Bisri Syansuri. Sehingga mayoritas warga NU memberikan dukungan 

terhadap keputusan-keputusan Muktamar. Begitu juga dengan pemerintah. 

Dengan banyaknya pejabat yang hadir dalam acara tersebut dan dibuka langsung 

oleh Presiden Soeharto, memberikan bukti bahwa Muktamar itu memang 

memiliki legitimasi yang kuat. Bagi kelompok Idham yang selama ini 

kekuatannya memang banyak ditopang oleh pemerintah, kenyataan itu jelas 

menjadikan mereka kehilangan stamina untuk melawan. Sehingga, mau tidak mau 

mereka menerima kenyataan pahit tersebut.       

4.3.2. Gus Dur & Implimentasi Khittah pada Pemilu 1987  

 Pada era kepemimpinan Gus Dur ini, secara teoritik, khitah NU 

dimaksudkan agar jam’iyyah Nahdlatul Ulama menjadi kokoh. Elit-elit NU yang 

selama ini konsentrasinya tersedot untuk urusan politik, diharapkan bisa 

tercurahkan ke persoalan-persoalan sosial keagamaan yang sejak awal memang 

menjadi garapan NU. Namun, pada dataran empirik, cita-cita ideal itu tidak 

sepenuhnya menjadi kenyataan. NU masih dilanda konflik internal.  

Salah seorang Rois Syuriah PBNU periode 1999-2004, KH Mustofa Bisri 

yang juga terlibat dalam pergulatan khitah ini menggambarkan rasa 

keprihatinannya. Dia mengungkapkan:  

 
“….semuanya dengan cara sendiri menggunakan khitah tidak 

sebagaimana mestinya. Khitah tidak dijadikan sebagai alat perekat NU, tapi 
justru sebagai alat konflik yang luar biasa. Bahkan, saya sempat berkelahi 
dengan Gus Dur, dengan Pak Kiai Sahal (KH Sahal Mahfudh dari Kajen Pati, 
pen) juga dengan banyak orang,…. “ (Bruinessen, 1994:142).  

 

Keprihatinan Kiai Musrofa Bisri ini memang cukup beralasan. Begitu 

khitah ditetapkan di Muktamar Situbondo, konflik pun bermunculan. Ini 
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dikarenakan secara implementatif, masing-masing elit melakukannya sesuai 

dengan pemahaman mereka masing-masing terhadap khittah. Menurut Kiai 

Mustofa Bisri, para tokoh yang semula berada di barisan pro-khitah, sebenarnya 

tidak satu visi. Mereka mendukung khitah karena kondisi perpolitikan pada waktu 

itu memaksa mereka menyetujui langkah tersebut. Di antaranya, karena kecewa 

dengan kondisi di PPP yang tidak menguntungkan beberapa tokoh NU. Ada pula 

yang memang murni ingin mengembalikan NU ke gerakan dakwah. Jadi, para 

pendukung khitah itu, memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda.  

Ada bebarapa penafsiran mengenai khitah. Fenomena ini, terutama terjadi 

menjelang pelaksanaan Pemilu 1987, di mana untuk pertama kalinya warga NU 

menyongsong pemilu di bawah arahan kebijakan khitah.  Mereka yang dulu aktif 

di PPP dan dikecewakan oleh Naro dengan gencar melakukan upaya agar warga 

NU meninggalkan PPP. Gerakan mereka itu, kemudian dikenal dengan dengan 

istilah ‘’penggembosan’’. Gus Dur yang pada saat itu sudah menjadi ketua umum 

Tanfidziyah aktif menghadiri pengajian yang diselenggarakan oleh Golkar dan 

PDI (Bruinessen, 1994:143).  

Apa yang dilakukan Gus Dur tersebut, juga dilakukan oleh beberapa tokoh 

NU di Jawa Timur. Mereka secara aktif melakukan kampanye untuk mengalahkan 

PPP. Dalam setiap pengajian, mereka menyampaikan pesan bahwa warga NU 

tidak ada kewajiban agama untuk memilih PPP. Manurut van Bruinessen, gerakan 

itu, ada yang didorong oleh kekecewaan mereka atas perlakukan PPP sebelumnya, 

juga ada yang dikarenakan motif-motif pribadi untuk mendukung Golkar. Selain 

itu, juga kepentingan untuk menemuhi keinginan penguasa pada waktu itu agar 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 124 - 

NU membuktikan bahwa organisasi ini telah meninggalkan cara-cara oposisi dan 

menjadi setia pada pemerintah (Bruinessen, 1994:142).  

Kelompok yang kecewa kepada PPP ini, ternyata tidak semuanya 

mengimplementasikan kekecewaannya dalam bentuk seperti halnya yang 

dilakukan Gus Dur dan elit-elit NU di Jawa Timur. Mereka, meskipun setuju 

dengan langkah pengembosan terhadap PPP, bahkan terlibat aktif dalam 

melakukan penggembosan, namun tidak setuju dengan langkah yang dilakukan 

Gus Dur dan para tokoh NU Jawa Timur itu. Karena dalam realisasinya di 

lapangan, implementasi yang dilakukan Gus Dur cenderung menggiring warga 

NU untuk mendukung Golkar.  

Kelompok ini direpresentasikan oleh Mahbub Djunaidi. Sejak awal, 

Mahbub memang tidak setuju dengan langkah depolitisasi NU. Menurut 

pandangan dia, gerakan yang dilakukan Gus Dur merupakan gerakan menjual NU 

ke Golkar. Dia sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Dia menginginkan agar 

NU  tetap berperan dalam percaturan politik. Dalam konteks ini, Mahbub 

menginginkan agar NU menjadi sebuah partai politik lagi yang independen. 

Langkah Mahbub ini, di-back up oleh Kiai As’ad Syamsul Arifin. Pada saat itu, 

Kiai As’ad adalah salah satu ulama yang pernah belajar secara langsung dengan 

ulama legendaris asal Madura Syaikhhona Kholil Abdul Latif Bangkalan dan 

pendiri NU Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. 

Terkait dengan langkah Gus Dur tersebut, Rais Aam Syuriah PBNU 

periode 1999-2004, KH M.A. Sahal Mahfudz memberikan penjelasan yang 

berbeda. Kiai Sahal menjelaskan, langkah Gus Dur tersebut sama sekali tidak 
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dimaksudkan untuk menggembosi PPP. Namun, untuk membawa NU ke posisi 

yang benar-benar di tengah. Dijelaskan, bila kesan yang muncul di publik adalah 

Gus Dur menjauhi (menggembosi) PPP dan mendekati Golkar, itu karena pada 

pemilu sebelumnya NU terlalu dekat dengan PPP dan terlalu jauh dengan Golkar. 

Sehingga, kata Kiai Sahal, ketika Gus Dur  menggeser posisi NU ke tengah --

sama dekat dan sama jauh dengan partai yang ada-- maka, kesan yang muncul 

adalah menjauhi PPP (karena sebelumnya terlalu dekat) dan mendekati Golkar. 

Menurut Kiai Sahal, apa yang dilakukan Gus Dur itu merupakan instruksi 

dari Rais Aam Syuriah Periode 1984-1988, KH Achmad Siddiq. Diceritakan, 

suatu ketika Gus Dur bersama dirinya dipanggil Kiai Achmad Siddiq ke Jember. 

Dalam pertemuan itu, yang oleh Kiai Sahal disebut sebagai pertemuan di luar 

rapat, Kiai Achmad Siddiq menjelaskan, ada potensi konflik yang sangat besar di 

kalangan warga NU pada saat Pemilu 1987 dilaksanakan. Sebab, untuk pertama 

kalinya, warga NU--karena telah kembali ke khitah-- menghadapi pemilu tanpa 

adanya keseragaman aspirasi. Karena itu, PBNU harus melakukan langkah-

langkah yang bisa meredam atau meminimalisir terjadinya konflik.  

Dalam kaitan itu, Kiai Sahal menuturkan kalau dirinya ditugasi oleh Kiai 

Achmad Siddiq untuk berbicara tentang khitah di mana saja tanpa miring satu 

milimeter pun. Sedang Gus Dur ditugasi untuk memberikan angin kepada semua 

pihak untuk dekat dengan NU. Dalam arti, tidak mendukung salah satu partai 

politik. PPP diberi angin untuk tetap dekat dengan NU. Begitu juga dengan 

Golkar dan PDI, juga diberi peluang yang sama. Sementara, sebagai Rais Aam 

Kiai Achmad Siddiq, akan bersikap diam.  
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Dengan strategi seperti itu, Kiai Achmad Siddiq berharap, setelah 

pelaksanaan Pemilu 1987, warga NU yang tersebar di berbagai partai politik akan 

tetap memiliki hubungan baik dengan mereka bertiga (Kiai Achmad Siddiq 

sebagai Rais Aam, Kia Sahal sebagai Rais Syuriah dan Gus Dur sebagai ketua 

umum Tanfidziyah PBNU). Kiai Sahal, karena tidak miring ke sana kemari, 

diterima semua pihak, Gus Dur karena memberikan angin ke semua pihak, 

diterima semua pihak, Kiai Achmad Siddiq karena diam juga akan diterima. 

Prediksi Kiai Achmad Siddiq itu, menurut Kiai Sahal, terbukti. Setelah pemilu, 

mereka bertiga bisa menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Namun, Kiai 

Sahal tidak menafikan adanya kesalahpahaman dan kekecewaan yang dirasakan 

oleh beberapa orang. Akan tetapi, jumlah mereka itu lebih kecil daripada jumlah 

orang yang bisa menerima mereka (Zaini, 2004: 167).  

Kelompok lainya adalah elit-elit NU yang masih menjalin hubungan baik 

dengan PPP. Mereka tetap memandang bahwa PPP adalah partai yang masih 

layak untuk didukung. Mereka tidak setuju dengan implementasi khiitah seperti 

yang dilakukan Gus Dur. Mereka memandang bahwa hal itu merupakan langkah 

yang bisa membuat politik umat Islam rapuh. Karenanya, mereka berupaya keras 

tetap membela PPP. Tokoh NU yang saat itu paling vokal dalam menyuarakan 

prinsip dari kelompok ini adalah KH Syansuri Badawi dari Jombang. Bagi faksi 

ini, sebagai umat Islam, warga NU tidak punya pilihan kecuali memberikan 

suaranya kepada partai Islam satu-satunya, yaitu PPP.  

Selain adanya tiga faksi di atas, Andree Feillard menambahkan satu 

kelompok lagi yang memiliki sikap berbeda. Menurutnya, sikap dari kelompok ini 
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adalah tidak menyetujui dengan berbagai penafsiran yang dimiliki kubu Idham, 

Gus Dur, maupun kubu yang ada di PPP. Kelompok ini terdiri dari ulama-ulama 

pesantren yang memang dalam perjalannya tidak terlalu bersentuhan dengan 

dunia politik praktis. KH Achmad Siddiq yang saat itu menjabat sebagai Rais 

Aam Syuriah PBNU adalah representasi dari kelompok ini. Bagi Kiai Achmad 

Siddiq, implimentasi dari khittah harus diwujudkan dalam bentuk sikap NU yang 

benar-benar tidak terlibat dalam masalah politik. NU, bagi Kiai Achmad Siddiq 

hanyalah menjadi kekuatan moral untuk mengingatkan jalannya pemerintah. 

Dengan berpegang pada prinsip ini, Kiai Achmad Siddiq tidak setuju dengan 

langkah Gus Dur yang cenderung berimplikasi pada gerakan menggembosi PPP di 

satu sisi dan menguntungkan Golkar di sisi lain (Feillard, 1999: 29).  

Bila dikaitkan dengan penjelasan Kiai Sahal di atas, pengelompokan yang 

dilakukan Feillard tersebut mengandung unsur kebenaran dan ketidakbenaran. 

Benar, karena fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa sikap yang 

ditunjukkan Kiai Achmad Siddiq dan Gus Dur memang berbeda. Namun, bila 

dilihat bahwa perbedaan itu merupakan strategi yang memang sudah disepakati 

sebelumnya, maka kurang tepat kalau antara Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq 

diposisikan di  dua kelompok yang berbeda.  

 

 

4.3.4. Gus Dur, Munas Cilacap 1987  

Konflik atas penafsiran makna dan implementasi khitah ini, mencapai 

puncaknya pada saat NU menggelar Munas di Cilacap, Jawa Tengah pada 
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Nopember 1987. Pelaksanaan kegiatan tersebut berada di tengah-tengah antara 

pelaksanaan Pemilu 1987 dan sidang umum MPR. Kecenderungan yang muncul 

pada saat itu adalah upaya untuk mengadili pengurus PBNU, khususnya Gus Dur 

yang berposisi sebagai ketua umum  

PBNU. kala itu dianggapmenggiring warga nahdliyin mendukung Golkar. 

Selain itu, kepengurusan PBNU juga dianggap tidak berjalan dengan baik.  

Serangan paling gencar dilakukan oleh Mahbub Djunaidi dan Syah Manaf 

(Basri, 1994:93) yang pada saat itu menjabat sebagai salah ketua PBNU. Mereka 

mengusulkan agar NU dikembalikan menjadi partai politik dengan membuat 

istilah khitah plus. Artinya, selain memperhatikan hal-hal yang terkait dengan 

amal sosial, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang 

telah ditetapkan dalam khitah, NU juga harus ambil bagian dalam politik. Selain 

itu, Mahbub dan Syah Manaf juga menginginkan agar Gus Dur direposisi dari 

posisi ketua umum ke posisi Syuriah, bertukar tempat dengan pamannya, KHM 

Yusuf Hasyim. Mahbub juga melontarkan gagasan, bila reposisi tidak 

dimungkinkan oleh AD/ART maka PBNU perlu menggelar Muktamar Luar Biasa 

(MLB). 

Seperti halnya tradisi konflik NU yang selalu menggunakan kiai sebagai 

back up, kali ini Mahbub mengklaim gagasannya telah mendapatkan restu Kiai 

As’ad yang pada waktu Munas itu tidak bisa hadir karena sakit. Di depan peserta 

Munas Mahbub menuturkan bahwa pada 30 Oktober 1987, dirinya telah bertemu 

Kiai As’ad di Situbondo. Intinya, Kiai As’ad menginginkan agar Gus Dur 

dimutasi dari posisi ketua umum PBNU. Untuk keperluan itu, Kiai As’ad 
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memerintahkan kepada Mahbub agar menghubungi semua anggota Musytasar 

untuk berkumpul di rumah Kiai Mudjib Ridwan (tempat di mana dulu Kiai As’ad 

dan beberapa kiai senior membahas masalah kepemimpinan Idham). Namun, 

dalam pertemuan itu batal membahas kepemimpinan Gus Dur. 

Langkah Mahbub membawa nama Kiai As’ad Situbondo cukup 

mempengaruhi suhu di Munas. Sebab, pengaruh Kiai As’ad pada waktu itu begitu 

besar. Namun, konflik itu menjadi reda setelah Rais Syuriah KH Sahal Mahfudz 

membacakan sebuah surat dari Kiai As’ad yang intinya tidak menyetujui adanya 

mutasi. Dari sini jelas, pengaruh budaya patronase dalam setiap konflik di NU 

sangat jelas dan wacana pemutasian terhadap Gus Dur menjadi hilang. Peserta 

Munas, sepakat untuk tidak mengubah komposisi kepengurusan PBNU dan tidak 

pula mengusulkan digelarnya MLB.  

Dengan demikian, berakhirnya konflik di antara kubu politisi dan pro 

khitah di Munas Cilacap ini, bukan karena adanya konsensus dari kedua belah 

pihak. Akan tetapi, lebih karena adanya otoritas yang berasal dari Kiai As’ad. 

Pihak Mahbub Cs. awalnya melakukan gerakannya dengan menumpang otoritas 

yang dimiliki Kiai As’ad. Selanjutnya, gerakan ini juga terhenti karena adanya 

otoritas yang juga datang dari Kiai As’ad. Jadi, konsensus yang terjadi di Munas 

Cilacap ini terjadi karena adanya tekanan (koersif), bukan konsensus yang terjadi 

dengan munculnya keputusan kompromistis yang menguntungkan kedua belah 

pihak (persuasif). Secara teoritik disebutkan, konsensus semacam itu, pada 

hakekatnya sangat rapuh. Sebab, konsensus yang terjadi di bawah tekanan tidak 

akan menghasilkan integrasi yang permanen.      
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Lepas dari konsensus yang terjadi di Munas Cilacap ini tidak bersifat 

persuasif, peneliti NU seperti Laode (Ida, 1999: 110) menyimpulkan, setelah itu 

posisi Gus Dur dan gerakan khitahnya bertambah kuat mendapatkan dukungan 

dari masyoritas warga NU. Itu dikarenakan, dengan gerakan khitah itu, sebagian 

besar warga NU mendapatkan banyak manfaat. Mereka tidak lagi harus 

berhadapan dengan birokrat-birokrat di daerah yang gencar menggiring 

masyarakat ke Golkar. Pihak-pihak yang tidak suka dengan khitah pada umumnya 

adalah kelompok politisi, seperti Mahbub Djunaedi, Syah Manaf dan Kiai Yusuf  

Hasyim. Dulu, mereka berada pada kubu pro khitah. Namun, dukungannya itu 

lebih dikarenakan rasa kecewa pada Idham dan PPP. Sehingga, begitu Idham 

sudah berhasil disingkirkan mereka menginginkan agar NU bermain politik 

kembali.. 

Laode menyimpulkan, konflik yang terjadi di Munas Cilacap ini lebih 

merupakan tuntutan kalangan politisi untuk menggiring Gus Dur agar membawa 

NU kembali berpolitik. Sementara, Gus Dur dan mayoritas pengurus NU tetap 

kukuh pada pendiriannya untuk tidak membawa NU ke arena politik kembali. 

Kelompok politisi, tetap menghendaki agar NU bisa dijadikan back up permainan 

politik mereka. Karena dengan begitu, mereka akan dengan mudah memobilisasi 

massa NU yang jumlahnya sangat besar. Dari sini, bisa dilihat bahwa konflik 

politik itu dipicu oleh kepentingan politik para politisi NU untuk menjadikan 

politik sebagai kendaraan politik. Kendati begitu, di lapangan sering rancu antara 

kepentingan pribadi berupa kepentingan politik dengan kepentingan warga NU 

secara keseluruhan (Ida, 1999: 106).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 131 - 

 

4.3.5. Gus Dur, Muktamar Jogjakarta 1989 

 Seperti disinggung sebelumnya, konsensus yang terjadi antara kubu 

politisi dan khitah pada Munas Cilacap bersifat koersif. Sehingga, pada 

hakikatnya, konflik di antara mereka masih membara. Kubu politisi tetap 

menginginkan agar Gus Dur membawa NU kembali ke politik. Motivasi kuat 

yang mendorong dari gerakan yang dilakukan kelompok ini adalah, Naro yang 

semula dianggap sebagai sosok yang melukai warga NU telah terdepak dari posisi 

ketua umum PPP (Haris, 1991:89). Sehingga, kaum politisi yang sejak semula 

memang tetap menginginkan NU terlibat dalam politik praktis, menjadikan 

peristiwa ini sebagai pijakan untuk mempersatukan kembali NU dengan PPP. 

Kelompok ini menuntut agar keputusan Muktamar Situbondo dipertimbangkan 

kembali. Paling tidak, mereka menginginkan agar keputusan NU yang melarang 

perangkapan jabatan bagi pengurus NU di partai politik ditinjau ulang. 

Problema baru ini, akhirnya dibawa dan diselesaikan di Muktamar NU ke-

28 di Krapyak, Jogjakarta pada Nopember 1989. Kelompok yang sejak semula 

tetap bertahan di PPP dan kelompok yang tidak menghendaki depolitisisai PPP, 

bersatu padu untuk menggusur Gus Dur dari posisi ketua umum PBNU. Berbagai 

manuver terjadi di seputar pelaksanaan Muktamar Jogjakarta. Kelompok politisi 

berusaha memanfaatkan berbagai langkah Gus Dur yang kontroversial, seperti 

pribumisasi Islam (Ida dan Jauhari, 1999:101), ucapan ‘’Assalamu’alaikum’’ yang 
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bisa diganti ‘’Selamat Pagi’’25, menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)26, 

posisi Gus Dur yang pernah menjadi dewan juri pada Festival Film Indonesia di 

Bandung, kehadiran Gus Dur pada malam puisi Yesus Kristus27 di Surabaya dan 

lain sebagainya. Masalah lainnya yang dipersoalkan dalam Muktamar Jogjakarta 

ini adalah penerimaan Gus Dur atas penunjukan dirinya sebagai anggota MPR 

dari Golkar. Langkah ini, dianggap sebagai langkah yang telah merusak 

kredibilitasnya yang menolak keterlibatan NU dalam politik praktis (Ilyas, 1993: 

225)      

                                                 
25 Soal salam ini memang paling heboh. Tapi setelah Gus Dur dilakukan tabayun 

(klarifikasi) para kiai akhirnya menerima penjelasan Gus Dur. Menuut Gus Dur, peristiwa itu 
bermula dari wawancara majalah Amanah yang panjang. Tapi ada pemotongan pada bagian 
penting. Dalam wawancara itu Gus Dur menjelaskan bahwa secara budaya ucapan  
Assalamu’alaikum bisa diganti dengan Selamat Pagi dan sebagainya. Tapi, kata Gus Dur, jangan 
lupa bahwa di dalam salam terdapat dua soal yang menyangkut norma. Pertama, memulai salam 
tidak wajib. Tapi menjawabnya adalah kewajiban yang karenanya ucapan ketika menjawab tidak 
bisa digantikan dengan ucapan lain selain yang telah ditetapkan. Kedua, ucapan salam bagian tak 
terpisahkan dari salat. Nah, kalimat  yang menjelaskan soal norma itulah yang terpotong.  Saat itu 
Gus Dur menjelaskan soal problem umat Islam mempertemukan budaya (‘adah) dan norma 
(syariat). Menurut Gus Dur, pada dasarnya harus diupayakan titik temu antara keduanya seperti 
yang telah dilakukan para walisongo. Namun ada yang bisa dan ada yang tak bisa diperlakukan 
begitu saja. Salah contohnya ya soal salam.  

26 Gus Dur menyatakan bahwa dirinya jadi ketua DKJ jauh sebelum terpilih sebagai ketua 
umum PBNU. Selain itu Gus Dur jadi ketua DKJ karena ada permintaan agar ada di antara orang 
pesantren yang mengurusi para seniman dan tidak hanya mengurusi pesantren saja. Memang berart 
mengurusi seniman karena banyak yang aneh-aneh. Tapi Gus Dur melihat mulai ada sebagian 
seniman mulai memahami agama, sehingga sayang jika tidak mendapat perhatian dari kalangan 
pesantren. Menurut Gus Dur, penyimpangan dalam kesenian harus dibenahi dari dalam. Gus Dur 
menjelaskan  Menteri Penerangan Harmoko dan Gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan kepada 
dirinya bahwa ukuran moral dalam penjurian film sangat simpang siur. Misalnya sebuah film bisa 
memenangkan kejuaraan,  padahal didalamnya dikisahkan seorang yang mencuri isteri orang dan 
bebas, sukses tanpa hukuman. Untuk melakukan pembenahan seseorang perlu terjun langsung. 
Dengan mengucapkan “bismillah” saya terjun langsung. 

27 Gus Dur dikafirkan oleh Habib Jamalullail dari Kernolong, Kramat, Jakarta, karena 
membuka Malam Puisi Yesus Kristus. Gus Dur menjelaskan, pertama, malam puisi bukanlah 
acara ibadah. Sedangkan yang diharamkan adalah hadir pada acara ibadah pemeluk agama lain. 
Bahkan masuk gereja ketika sedang melaksanakan peribadatan, sedang kita tidak mempunyai 
kaitan dengan ibadah itu, hukumnya tidak haram. Hanya persoalan muru’ah yang mengajarkan 
agar perbuatan itu tidak dilakukan. Kedua, nama Yesus Kristus hanya sekedar nama yang tak 
harus berisi akidah tertentu. Yesus adalah nama dalam salah satu Bahasa Eropa yang mempunyai 
akar dalam bahasa Suryani. “Esu” dalam Bahasa Arab adalah “Isa”.  Nama Kristus berasal dari 
bahasa Yunani kuno, “Kristos” yang dalam Bahasa Arabnya adalah “Al-Masih”, istilah yang juga 
dipakai oleh Al-Quran sendiri. Soal itikad yang dikandung  oleh kedua kata itu, terserah kepada 
yang mengucapkannya. Ketika saya mengucapkan Yesus Kristus tentu akidah yang ada dalam hati 
saya adalah Ahlussunnah.  
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Persoalan lain yang lebih krusial adalah karena Gus Dur dianggap telah 

melakukan tindakan radikal yang membahayakan NU. Dalam muktamar itu 

beredar selebaran yang dengan gencar mempersoalkan itu. Disebutkan bahwa Gus 

Dur telah membangkitkan kemarahan Presiden Soeharto karena keterlibatannya 

dalam protes yang dilancarkan sekelompok ornop (organisasi non-pemerintah) 

kepada Bank Dunia mengenai sebuah proyek pemerintah yang kontroversial 

(Bruinessen, 1994:187). Menurut Bruinessen, masalah inilah yang paling 

memberikan pukulan yang paling keras. Disebutkan, meski mayoritas peserta 

Muktamar senang dengan gerakan inovatif yang dilakukan Gus Dur, tapi mereka 

tidak ingin hubungan NU-pemerintah kembali memburuk (Bruinessen, 1994:187).  

Manuver kelompok anti-Gus Dur relatif berhasil memanfaatkan isu-isu 

tersebut. Terbukti, berbagai isu tersebut benar-benar stategis untuk menghimpun 

kekuatan dan berhasil menyembunyikan kepentingan politik di balik kepentingan 

menjaga kemurnian ajaran Islam. Sehingga, posisi Gus Dur benar-benar terancam. 

Sebagian peserta muktamar termakan oleh masalah tersebut. Posisi kelompok ini, 

semakin kuat ketika Kiai As’ad sebagai ulama senior di NU, secara terang-

terangan mengaku tidak senang dengan beberapa langkah kontroversial Gus Dur.  

Kiai As’ad sebagai tokoh yang telah berhasil merekatkan hubungan NU dengan 

pemerintah melalui penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas, juga tidak 

senang dengan langkah Gus Dur yang dianggap telah merusak hubungan baik 

tersebut. Disebutkan, dalam Muktamar Jogjakarta ini, meski tidak hadir di arena 

muktamar, Kiai As’ad memberikan keterangan soal ketidaksukaannya dengan 
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Gus Dur dan menginginkan agar Gus Dur tidak dipilih lagi sebagai ketua umum 

PBNU (Basri, 1994:24).  

Kendati tujuan yang hendak dicapai berbeda (para politisi lebih 

menginginkan agar NU bisa kembali berpolitik, sementara Kiai As’ad tidak suka 

dengan langkah Gus Dur yang dinilai melanggar aturan Islam dan keluar dari 

tradisi NU), namun, keduanya bisa berjalan secara bersama. Keduanya disatukan 

dengan kepentingan dan target jangka pendek yang sama, yakni mengganjal Gus 

Dur agar tidak terpilih lagi sebagai ketua umum PBNU kedua kalinya. Secara 

teoritik, antara kelompok politisi dan Kiai As’ad disatukan telah menempatkan 

Gus Dur sebagai musuh bersama. Mereka terintegrasi dalam sebuah identitas 

bersama sebagai kelompok anti-Gus Dur. 

Kendati kondisinya cukup kritis, namum pada akhirnya cabang-cabang 

NU dari seluruh Indonesia tetap menginginkan Gus Dur tetap sebagai ketua 

umum PBNU. Calon lain yang muncul adalah KHM Yusuf Hasyim, paman Gus 

Dur sendiri. Namun, suara yang mendukungnya tidak mencapai 40, batas minimal 

pendukung yang ditetapkan. Sehingga, Gus Dur pun menjadi calon tunggal dan 

akhirnya ditetapkan lagi sebagai ketua umum PBNU.   Posisi Rais Aam juga tetap 

berada di tangan Kiai Achmad Siddiq. Keberhasilan Gus Dur untuk 

mempertahankan jabatannya, ditunjang oleh kemampuannya menjelaskan 

berbagai isu yang sudah sangat menyudutkan dirinya dalam laporan 

pertanggungjawaban yang dia berikan. Selain itu, Kiai Ali Ma’shum sebagai 

shahibul bait (tuan rumah), juga memberikan perlindungan kepada Gus Dur, yang 

kebetulan juga santrinya. 
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Realitas itu, sangat mengecewakan Kiai As’ad. Sehingga, secara 

mengejutkan, Kiai As’ad memutuskan untuk mufaraqah atau memisahkan diri 

dengan NU (Bruinessen, 1994 :202), selama NU bawah kepemimpinan Gus Dur. 

Sikap memisahkan diri Kiai As’ad ini menjadi isu nasional, terutama di kalangan 

NU. Apalagi Kiai As’ad memakai bahasa sangat provokatif ketika menjelaskan 

soal sikap mufaraqahnya. Menurut Kiai As’ad, ibarat imam salat  jamaah, 

imamnya (Gus Dur) sudah kenthut (mengeluarkan angin) sehingga salatnya batal. 

Karena itu imamnya harus diganti.28  

Namun KHA Muchith Muzadi, sesepuh NU, punya informasi lain. Kakak 

kandung KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU ini,  dalam suatu kesempatan 

mengatakan kepada peneliti bahwa Kiai As’ad sangat menghormati Gus Dur. 

Ketika muncul berita Kiai As’ad mufaraqah, Kiai Muchith langsung melakukan 

tabayun (klarifikasi) dengan cara menemui Kiai As’ad di kamar pribadinya di 

pesantrennya di Situbondo. Ternyata penjelasan Kiai As’ad  tak seperti yang 

muncul di koran. Waktu itu, tutur Kiai Muchith,  sempat terjadi dialog antara 

dirinya dengan Kiai As’ad seperti ini:  “Kiai, kalau Gus Dur memang dianggap 

salah kenapa tidak dipanggil ke sini, lalu dinasehati,” tanya Kiai Muchith. 

Jawaban Kiai As’ad diluar dugaan dan bahkan sangat mengejutkan. “”Saya kalau 

berhadapan dengan Gus Dur yang tampak bukan wajah Gus Dur tapi wajah 

Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari,” kata Kiai As’ad. Dari penjelasan Kiai As’ad ini 

                                                 
28 Sikap keras Kiai As’ad ini menjadi berita hangat di surat kabar. Namun beberapa pihak 

curiga ada orang  yang memprovokasi. Bahkn sebagian tokoh NU meragukan sikap keras itu 
berasal dari pernyataan Kiai As’ad.  Apalagi Kiai As’ad jarang memberikan keterangan pers. 
Ketika peneliti masih aktif sebagai wartawan sempat menunggu lama untuk bisa wawancara 
dengan Kiai As’ad. Tapi yang keluar ternyata Syahrowi Musa, sekretaris pribadinya. Akhirnya 
wawancara dilakukan dengan Syahrowi Musa. Namun Syahrowi Musa bilang bahwa semua yang 
ia nyatakan itu adalah pernyataan atau anggap saja pernyataan Kiai As’ad. 
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tampak jelas bahwa  Kiai As’ad sangat ta’dzim dan menyegani Gus Dur. 

Memang, sebagai orang pesantren sejatinya Kiai As’ad sangat hormat terhadap 

Gus Dur. Ini lantaran Gus Dur adalah cucu Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari yang 

nota bene adalah guru Kiai As’ad yang paling disegani.  

Penjelasan Kiai Muchith ini tampaknya ada kesamaan dengan hasil 

tabayun PBNU. Begitu berita mufaraqah ramai di media massa PBNU berusaha 

menahan agar Kiai As’ad jangan sampai memisahkan diri dari NU. PBNU di 

bawah pimpinan Gus Dur kemudian menugaskan delegasi untuk menemui Kiai 

As’ad. Salah seorang kiai yang ditugaskan adalah KHM Yusuf Hasyim. Pak Ud – 

panggilan Kiai Yusuf Hasyim – kemudian menemui Kiai As’ad. Percakapan 

dalam pertemuan itu sempat direkam oleh Kiai Yusuf Hasyim. Isinya ternyata 

memang tak segawat di media massa.29 Kiai As’ad bahkan terkesan bersedia 

untuk memenuhi permintaan PBNU agar tidak mufaraqah.30  

Keputusan Kiai As’ad untuk mufaraqah dengan Gus Dur tersebut, selain 

dipicu persoalan fiqh - ketidaksetujuan dia dengan berbagai langkah kontroversial 

                                                 
29 Hampir semua pernyataan pers Kiai As’ad disampaikan Syahrowi Musa, sekretaris 

pribadinya.  Peneliti mendapat informasi bahwa banyak terjadi distorsi dalam keterangan pers 
yang disampaikan Syahrowi Musa. Akibatnya berita yang muncul di koran adalah informasi panas 
dan tak kondusif. Artinya, potensial tak selalu sesuai dengan maksud Kiai As’ad.  

30 Kiai Yusuf Hasyim  sempat memperdengarkan rekaman percakapan dengan Kiai As’ad 
itu kepada beberapa santri senior di Pesantren Tebuireng, termasuk  peneliti. Sembari 
memperdengarkan rekaman Kiai Yusuf Hasyim menjelaskan bahwa Kiai As’ad sejatinya tetap 
bersedia tidak mufaraqah.  Kiai Yusuf  Hasyim memang paling rajin memberikan informasi 
kepada para santrinya. Setiap ada informasi politik dan agama penting santrinya dikumpulkan di 
masjid, lalu Kiai Yusuf Hasyim berpidato. Tampaknya Kiai Yusuf Hasyim memandang betapa 
penting para santri terus mengakses informasi, disamping sebagai bagian dari pendidikan politik. 
Kiai Yusuf Hasyim juga rajin merekam berita-berita penting, termasuk dari Radio BBC. Ketika 
BBC menyiarkan bahwa China ingin menjadikan Indonesia menjadi Singapura kedua, Kiai Yusuf 
merekam lalu memperdengarkan kepada santri senior secara terbatas. Kiai Yusuf juga sangat 
demokratis.  Putera Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari itu sudah biasa berdebat dengan para santri 
senior, baik dalam forum terbatas maupun terbuka. Kiai Yusuf Hasyim bahkan pernah nantang 
santrinya agar selalu kritis, baik terhadap dirinya maupun pemerintah.  “Silahkan kalian bicara apa 
saja di sini (pesantren Tebuieng), asal jangan membakar pondok,” katanya.  
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Gus Dur - juga karena kecewa dengan tereduksinya otoritas yang dia miliki. 

Sebagai satu-satunya tokoh senior NU yang terlibat secara langsung dalam proses 

pendirian NU, Kiai As’ad tidak bisa menerima kekuasaan dan otoritas yang dia 

miliki sebelumnya, padahal pada Muktamar Sibubondo dia ditetapkan sebagai 

ketua ahlul halli wal aqdi yang memiliki otoritas penuh menetapkan formatur dan 

susunan pengurus PB NU (Syamsul AH, 2003:25).  

Pada muktamar kali ini, Gus Dur mengusulkan agar penunjukkan ahlul 

halli wal aqdi seperti di Situbondo tidak dilakukan kembali. Selanjutnya, dia 

mengusulkan mekanisme gabungan antara pilihan langsung dan tidak langsung. 

Rais Aam beserta wakilnya dan ketua umum Tanfidziyah akan dipilih secara 

langsung. Bersama-sama dengan empat orang lainnya yang dipilih secara 

langsung, mereka menjadi formatur yang bertugas menunjuk pengurus lainnya 

(Bruinessen, 1994:189). Mekanisme ini, sangat ditentang oleh Kiai As’ad dan 

Kiai Yusuf Hasyim.          

 Selain itu, dalam Muktamar ini juga diputuskan bahwa peran mustasyar –

di mana Kiai As’ad berada-- dibatasi sedemikian rupa. Sementara Kiai As’ad 

tetap menginginkan agar mustasyar, diberi peran yang dominan. Kiai As’ad 

beralasan, sebagai organisasi orang-orang pesantren, NU harus memberikan peran 

yang besar kepada para kiai pemilik pesantren (shahibul ma’had). Para pengasuh 

pesantren, menurut pandangan Kiai As’ad merupakan kelompok yang secara riil 

memiliki umat. Selain itu, Kiai As’ad juga beralasan kalau para pemilik pesantren 

adalah warastatul ambiya’ (pewaris nabi) yang masih murni (Syamsul A.H. 

2003:25). Pendapat ini, berlawanan dengan kelompok proGus Dur. Kelompok ini 
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memandang peran mustasyar selama ini terlalu besar, sehingga menjadikan 

syuriah tidak berfungsi. 

 Dengan demikian, konflik antara Kiai As’ad vs Gus Dur ini, juga dipicu 

oleh persoalan fiqih dan perubahan komposisi strata sosial di NU. Gus Dur 

bersama beberapa kiai yang mendukungnya, merasa beberapa langkah 

kontroversial tidak bertentangan dengan hukum agama (fiqih). Sementara, Kiai 

As’ad menilai hal itu telah melanggar hukum agama. Sedang dari perubahan strata 

sosial di NU, Gus Dur dan para kiai pendukungnya yang semula berposisi sebagai 

patron kecil merasa sudah layak menjadi patron. Di pihak lain, Kiai As’ad tetap 

ingin mempertahankan posisinya sebagai seorang kiai paling senior yang menjadi 

patron dari para kiai lainnya di NU. Sehingga, begitu upaya itu gagal, dia memilih 

untuk melakukan mufaraqah. Tentu, dua hal itu bukan satu-satunya alasan. 

Masalah terganggunya hubungan baik dengan penguasa (Soeharto) karena 

langkah kontroversial Gus Dur, tentu juga menjadi salah satu pemicu dari langkah 

mafaraqah tersebut. Karena seperti telah dipaparkan sebelumnya, Kiai As’ad 

termasuk salah satu kiai yang memiliki karakter akomodatif dengan kekuasaan.         

Lepas dari konflik yang menyertainya, kemenangan duet Gus Dur-Kiai 

Siddiq ini, dengan sendirinya membawa implikasi pada kelanggengan keputusan 

NU untuk kembali ke khitah 1926. Begitu juga dengan penafsiran dan 

implimentasi di lapangan, didominasi oleh kelompok ini. Ini bisa dilihat dari 

Muktamar Jogjakarta mengeluarkan keputusan yang intinya memberikan 

penegasan soal keputusan NU untuk kembali ke khitah 1926. Ditegaskan, NU 

sebagai organisasi keagamaan (jam’iyah diniyah) tidak memiliki ikatan 
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organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi sosial politik manapun. 

Akan tetapi, NU tidak akan bersikap menentang organisasi sosial politik 

manapun, serta tidak akan menjadi partai politik sendiri (Muzadi, 2002:28.).  

Guna menyamakan persepsi warga nahdliyin terhadap hubungan NU dan 

politik, Muktamar Jogjakarta juga mengeluarkan keputusan penting yang berupa 

pedoman berpolitik bagi warga NU. Pedoman berpolitik warga NU terdiri dari 

sembilan rumusan. 

1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan 
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara 
menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

2. Politik bagi warga Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan 
kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang 
senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-
cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir 
dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di 
dunia dan kehidupan di akhirat. 

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai 
kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa 
untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai 
kemaslahatan bersama. 

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika 
dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang 
adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran 
nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan 
norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme 
musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. 

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh 
konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan ahlakul 
karimah sebagai pengamalan ajaran Islam ahlussunah wah jamaah.  

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun, tidak boleh 
dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah 
belah persatuan. 

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi warga NU harus tetap 
berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu, dan saling menghargai satu 
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sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan 
kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi 
kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk 
menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi 
kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya 
sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta 
berpartisipasi dalam pembangunan. 

 
Setelah Muktamarr Krapyak Jogjakarta ini, relatif konflik politik di tubuh NU 

mereda. Ini bukan berarti friksi di internal NU sudah lenyap. Potensi itu tetap ada.  

4.3.7. Gus Dur & Muktamar Cipasung 1994 

Seperti muktamar-muktamar sebelumnya, pelaksanaan Muktamar ke 29 di 

Pondok Pesantren asuhan KH Ilyas Ruchyat di Cipasung, Jawa Barat pada awal 

Desember 1994 ini menjadi arena konflik antareliteee NU. Greg Fealy yang 

mengikuti jalannya Muktamar menyimpulkan kalau muktamar kali ini merupakan 

muktamar yang paling kontroversial. Kesimpulan itu dia dasarkan pada 

merebaknya tuduhan-tuduhan adanya jual-beli suara, ketidakteraturan prosedur, 

fitnah, laporan media massa yang bias dan intervensi pihak eksternal dari 

kalangan pemerintah dan para aktivis NGO.  

Dalam Muktamar ini, Gus Dur sebagai tokoh penting di NU yang telah 

memimpin NU selama dua periode mendapat perlawanan cukup sengit. Muncul 

kekuatan Asal Bukan Gus Dur (ABG) yang terdiri dari berbagai kelompok yang 

tidak menyukai kepemimpinan Gus Dur di NU. Kelompok ini terdiri dari 

kelompok Dr. Fahmi D. Saifuddin, Chalid Mawardi dan Abu Hasan. Secara 

subtansial, kubu Fahmi dengan kubu Chalid dan Abu Hasan semestinya memiliki 

kepentingan yang berbeda. Namun kali ini memreka bersatu. Kubu Fahmi  

merupakan kelompok Situbondo yang sudah tidak bersimpati lagi kepada 
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kepemimpinan Gus Dur. Sedang kubu Chalid dan Abu Hasan merupakan 

kelompok yang ingin membawa NU ke posisi yang dekat dengan pemerintah. 

Mereka adalah kelompok pro-Soeharto. Mereka telah bergabung dengan Golkar. 

Di saat NU dilanda konflik antara kubu Situbondo dan Cipete (1982-1984), 

Chalid Mawardi dan Abu Hasan berada pada pihak Idham (Fealy & Barton, 

1997:220). 

Jadi, kendati secara subtansial mereka berbeda, namun mereka bisa 

tergabung dalam kelompok ABG. Mereka disatukan oleh adanya lawan konflik 

bersama, dalam hal ini Gus Dur. Setidaknya, mereka memiliki penilaian negatif 

yang sama dengan kepemimpinan Gus Dur. Pertama, mereka memandang bahwa 

kepemimpinan Gus Dur lemah dan otokratik. Kedua, konsep dan tindakan Gus 

Dur banyak yang membingungkan warga NU. Ketiga, sikap Gus Dur yang sering 

kritis terhadap pemerintah dianggap tidak sejalan dengan garis khitah. Sikap itu, 

dinilai akan membawa NU pada posisi yang sulit. Pemerintah bisa melakukan 

pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan warga NU (Fealy & Barton, 1997: 

224-225).  

Di era ini, Gus Dur memang telah menampilkan diri sebagai oposisi 

Soeharto. Dia sering bersuara vokal terhadap berbagai isu sensitif di masa itu, 

seperti pembaruan politik, keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, toleransi agama 

dan ras. Gus Dur menolak bergabung dengan ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim 

Indonesia) yang pendiriannya disponsori pemerintah (Muhammad-editor, 

1991:26-28). Sebaliknya, dia malah memimpin pendirian Forum Demokrasi 

(sebuah kelompok diskusi yang bertujuan untuk memperjuangkan demokrasi di 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 142 - 

Indonesia). Gus Dur juga berkonflik secara langsung dengan Soeharto. Dia, dalam 

buku Adam Schwarz Nation in Waiting, mengatakan kalau Soeharto bodoh. 

Pernyataan itu, dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan, mengapa Soeharto 

mengabaikan peringatannya tentang pendirian ICMI. Gus Dur mengatakan, ‘’Ada 

dua alasan. Kebodohan, dan karena tidak mungkin membiarkan seseorang kuat 

berada di luar kontrolnya’’(Fealy, 1997:228).  

Kelompok ABG, mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Tersebar 

kabar, sebelum muktamar dilaksanakan, para delegasi dipanggil oleh para pejabat 

pemerintah daerah dan militer untuk tidak memilih Gus Dur. Sebagian pendukung 

Gus Dur dibujuk, bahkan ada yang disertai dengan ancaman, untuk mengubah 

sikapnya. Sementara, media massa yang dekat dengan pemerintah, juga berada di 

belakang kelompok ABG. Bahkan, koran milik  ICMI, Republika, yang salah 

mengutip pernyataan antropolog Jepang, Nitsuo Nakamura dan salah seorang 

tokoh NU dari Jawa Timur, menolak untuk meralatnya (Fealy, 1997:230). 

Dari sisi dukungan di internal NU, Fahmi merupakan lawan yang cukup 

signifikan untuk melawan Gus Dur. Dia juga mendapat dukungan dari 

pemerintah. Namun, beberapa jam sebelum pemilihan, dia mengundurkan diri. 

Akhirnya, pesaing Gus Dur tinggal Chalid dan Abu Hasan. Namun, dalam 

perkembangan berikutnya, Abu Hasan mendapat dukungan lebih besar daripada 

Chalid. Setelah pemilihan dilakukan, Gus Dur mendapat 174 dukungan (55 

persen) dan Abu Hasan 142 (45 persen). Dengan komposisi suara seperti itu, Gus 

Dur secara sah terpilih kembali sebagai ketua umum PB NU untuk ketiga kalinya. 
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Sementara, kubu Abu Hasan yang mengantongi 45 persen suara, menuntut agar 

Abu Hasan diposisikan sebagai wakil ketua. 

Dari sisi dukungan yang dimiliki, tuntutan kubu Abu Hasan itu memang 

cukup proporsional. Namun, sebagai ketua umum terpilih, Gus Dur menolak 

keberadaan Abu Hasan. Dia beralasan, keberadaan Abu Hasan sebagai wakil 

ketua hanya akan dijadikan alat untuk menggoyang NU. Dalam rapat formatur, 

Gus Dur juga mengatakan kalau Abu Hasan tidak pantas duduk dalam 

kepengurusan di NU karena menerima komisi rahasia sebesar Rp 36 Miliar 

berkaitan dengan proyek pelabuhan Tanjung Priok (Fealy, 1997:234).  

Penolakan Gus Dur itu, akhirnya menjadi pemicu dari konflik di tubuh 

NU. Kubu Abu Hasan memberikan reaksi yang sangat keras. Mereka membentuk 

PB NU tandingan dengan nama KPPNU (Koordanasi Pengurus Pusat NU). Dalam 

KPPNU, Abu Hasan memasang beberapa tokoh Cipete, seperti Idham Chalid, KH 

Ali Yafie dan KH Syukron Makmun. Mereka menuntut agar PB NU segera 

menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk memilih kepengurusan baru. 

Langkah Abu Hasan ini yang akhirnya dijadikan alasan bagi pemerintah untuk 

tidak segera mengakui keabsahan kepemimpinan Gus Dur di NU.  Soeharto, tidak 

mau melakukan audensi dengan pengurus baru NU. Padahal, sesuai tradisi 

pemerintahan, bila sebuah organisasi besar telah menggelar muktamar atau 

kongres, mereka langsung bertemu Soeharto. Pertemuan itu, selain dijadikan 

sarana untuk memperkenalkan kepengurusan baru di organisasi tersebut, juga 

sebagai simbol pengakuan Soeharto terhadap pengurus yang baru terpilih. 
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Sikap Soeharto yang tidak mau beraudensi dengan pengurus baru NU, 

akhirnya melahirkan persepsi bahwa kepengurusan baru NU tidak diakui 

pemerintah. Akibatnya, pihak-pihak yang tidak senang dengan Gus Dur, merasa 

memiliki alasan untuk mendongkel Gus Dur dari posisi ketua umum PBNU. 

Selain kelompok Abu Hasan, tercatat pula kelompok yang dimotori oleh paman 

Gus Dur sendiri, KH Yusuf Hasyim. Bersama dengan Shohib Bisri, Kiai Yusuf 

Hasyim mendirikan Forum Putra-Putri Pendiri NU (FPPP NU). Mereka dengan 

gencar melakukan sosialisasi perlunya digelar MLB. Namun, gerakan mereka itu 

tidak membuahkan hasil. Sebab, MLB bisa diselenggarakan bila didukung oleh 

2/3 cabang NU dan mendapat restu syuriah. Padahal, KH Ilyas Ruchyat yang 

menjabat sebagai Rais Aam, dengan tegas menolak MLB (Fealy, 1997:236). 

Selain itu, konflik juga merembet ke Ansor sebagai salah satu badan 

otonom NU. Ketua Umum PP GP Ansor Slamet Effendi Yusuf yang saat itu aktif 

di Golkar menyatakan bahwa beberapa pimpinan Ansor berencana keluar dari 

NU. Slamet mengungkapkan, niat itu dipicu oleh konflik yang terjadi di NU pasca 

Muktamar Cipasung. Menurutnya, dengan adanya konflik itu, aktivitas warga NU 

di bawah mengalami banyak hambatan. Pernyataan Slamet ini, didasarkan pada 

sikap birokrat yang lebih condong ke kubu Abu Hasan daripada ke kubu Gus Dur. 

Sehingga, berbabagai kegiatan yang dilakukan kubu Gus Dur kurang mendapat 

dukungan dari birokrat di daerah. Sikap Slamet itu, dilanjutkan oleh penggatinya, 

M. Iqbal Assegaf. Bahkan, di bawah kepemimpinan Iqbal ini, Ansor secara formal 

organisatoris menentukan pilihan politik ke Golkar (Ida dan Jauhari, 1999:140-

145).  
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4.4. PKB LAHIR DARI RAHIM POLITIK NU 

Tahun 1998 merupakan tahun yang sangat monumental bagi perpolitikan 

di Indonesia. Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun, pada 21 Mei 1998 turun dari 

kekuasaannya karena desakan dari rakyat yang dimotori mahasiswa.  Untuk 

kemudian kekuasaan diserahkan kepada B.J Habibie. Peralihan kekuasaan dari 

Soeharto ke Habibie ini, memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa 

Indonesia. Kendati Habibie dikenal sebagai ‘’anak emas’’ Soeharto, namun gaya 

kepemimpinan yang ditampilkan Habibie sangat berbeda. Begitu berkuasa, 

Habibie dengan cepat membuka kran-kran demokrasi, salah satunya 

membolehkan lahirnya partai-partai politik di luar PPP, Golkar dan PDI.  

Kendati selama kepemimpinan Habibie ini kekecewaan masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah masih bermunculan --terutama dalam hal 

penegakan hukum--, namun, secara umum proses demokratisasi mulai berjalan di 

Indonesia. Masyarakat, dengan antusias ikut berpartisipasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Mereka yang di era Soeharto mensterilkan diri dari 

dunia politik, mulai bangkit lagi semangatnya untuk berpartisipasi. Kondisi ini, 

salah satunya melanda warga NU yang sejak 1984 telah memutuskan untuk 

melepaskan diri dari politik praktis yang ditandai dengan keputusan kembali ke 

khitah  1926. 

 Pada awalnya, para petinggi NU mencoba tetap bertahan untuk tidak 

tergoda dengan eforia politik yang sedang melanda bangsa Indonesia. Para 

petinggi NU yang dulu membidani lahirnya khitah, seperti Gus Dur (Gus Dur) 

tetap bersikukuh bahwa NU tidak boleh kembali lagi ke politik. Namun, desakan 
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dari warga NU terus bermunculan. Warga NU yang memang memiliki sejarah 

panjang berkecimpung dalam dunia politik sepertinya bangkit lagi semangatnya 

untuk berpolitik praktis. Akhirnya, setelah melalui proses yang relatif panjang, 

Gus Dur dan PBNU akhirnya membidani lahirnya sebuah partai politik yang 

kemudian diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

 

4.4.1. Gus Dur & PBNU Membidani Lahirnya PKB 

Fungsionaris PKB, Effendy Choirie (2002: 169) melihat, fenomena yang 

melanda warga NU itu, setidaknya didasarkan kepada tiga alasan utama. Pertama, 

didorong oleh semangat berdakwah untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar. Kedua, potensi sosiologis dan historis di mana solidaritas dan emosional 

ke-NU-an yang sangat potensial untuk menjadi kekuatan politik. Dan ketiga, 

pengalaman sejarah NU dalam berpolitik yang tidak selalu berjalan mulus karena 

sistem politik nasional yang tidak mendukung.   

 Keinginan warga NU untuk mendirikan sebuah partai politik, disikapi oleh 

PBNU dengan sangat hati-hati dan tidak langsung memberikan respon. Sikap hati-

hati PBNU itu, sangat terkait dengan garis khitah yang masih dipegang oleh 

PBNU. Namun, sikap hati-hati PBNU itu, akhirnya menimbulkan kekecewaan 

luar biasa di kalangan warga NU yang sudah begitu bersemangat mendirikan 

partai. Di luar koordinasi dengan PB NU, mereka memutuskan untuk membentuk 

partai politik. Tercatat, di Purwokerta Dr Nur Iskandar al-Barsani 
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mendeklarasikan Partai Bintang Sembilan (PBS) dan di Ceribon, KH Syarif 

Utsman membidani Partai Kebangkitan Ummat (Parkanu).31  

 Kondisi ini, jelas menempatkan pihak Gus Dur dan PBNU dalam posisi 

yang tidak mengenakkan. PBNU, dihadapkan pada kondisi yang harus bersikap. 

Karena itu, akhirnya pada 3 Juni 1998, PBNU menggelar rapat. Dalam rapat ini, 

akhirnya dibentuk Tim Lima yang bertugas untuk memenuhi aspirasi yang 

berkembang di warga NU. Tim Lima ini diketuai oleh KH Ma’ruf Amin yang di 

PBNU menjabat sebagai rais syuriah PBNU. Bersamaan dengan itu, PBNU 

mengeluarkan surat edaran tertanggal 5 Juni 1998 yang intinya berupa respon dan 

petunjuk tentang pembentukan partai baru. Dalam surat edaran ini ditandaskan, 

semangat yang menggebu-gebu mendirikan partai baru di kalangan warga NU 

sangat bisa dimengerti, perlu diperhatikan dan diberi jalan keluar yang baik. Akan 

tetapi, Gus Dur melalui PBNU mengingatkan agar warga NU tidak terjebak dan 

larut dalam romantisme reformasi politik, sehingga kehilangan kejernihan 

berfikirnya yang akan berpengaruh terhadap proses pendirian partai itu maupun 

dalam konsolidasinya (Choirie, 2002: 185).  

 Terkait dengan khittah, PBNU menginstruksikan, semua jajaran NU yang 

telah mempersiapkan berdirinya partai politik hendaknya tidak tergesa-gesa 

mengumumkan deklarasi berdirinya partai politik tersebut dan tidak berjalan 

                                                 
31 Ahmad Bagja yang saat itu menjabat Sekjen PBNU menggambarkan bahwa desakan 

dari cabang dan wilayah untuk mendirikan partai sangat kuat. Bahkan KH Imron Hamzah, Rais 
Syuriah PWNU Jawa Timur berkirim surat ke PBNU agar segera membentuk partai. Tapi Gus Dur 
masih belum bersedia. Kiai Imron bahkan kesal karena suratnya tak dibalas. KHA Mustofa Bisri 
(Gus Mus) kemudian minta Bagja menggelar rapat PBNU untuk merespon desakan dari daerah-
daerah itu. Dari hasil rapat itulah kemudian disepakati untuk mendirikan partai. Gus Dur pun 
setuju.  
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sendiri-sendiri serta terus-menerus melakukan koordinasi dengan PBNU (Choirie, 

2002: 186). 

 Setelah melalui proses penggodokan yang cukup panjang, akhirnya pada 

23 Juli 1998, warga NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 

kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Tercatat, ada 5 nama kiai NU 

yang berperan sebagai deklarator. Yakni, KH M Ilyas Ruchyat, KH Munasir Ali, 

KH Mustofa Bisri, KH Muchith Muzadi dan KH. Gus Dur sendiri. Pada 

kesempatan itu, Gus Dur mengungkapkan bahwa lahirnya PKB telah meringankan 

beban dan sebagian tugas NU. Gus Dur juga mengatakan, apabila PKB telah bisa 

berjalan sendiri, petugas-petugas dari NU yang ditempatkan di PKB supaya 

melepaskan diri dari susunan pengurus NU. 

4.4.2. Gus Dur & Konflik Seputar Pendirian PKB 

 Bila menyimak kronologis pendirian PKB di atas, jelas dapat dipahami 

bahwa keputusan PBNU untuk membidani PKB merupakan upaya untuk 

menyatukan aspirasi politik warga NU. Dengan pendirian PKB ini, diharapkan 

semua kekuatan politik warga NU mengkristal menjadi satu kekuatan. Namun, 

lagi-lagi, keinginan itu tidak bisa terpenuhi. Konflik politik di antara elit NU tetap 

saja tidak bisa diredam. Polarisasinya juga masih sama dengan konflik-konflik 

politik sebelumnya. Yakni, sekelompok kiai yang dulu berafiliasi dengan kubu 

Situbondo dan kubu Cipete. PKB sendiri, lebih didominasi oleh tokoh-tokoh yang 

dulu berafiliasi dengan kubu Situbondo. 

Namun, perlu dicatat, kendati pendirian PKB tersebut tidak mampu 

menghimpun semua potensi politik warga NU, namun pada era NU membidani 
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lahirnya PKB ini, semua tokoh NU sepakat bahwa NU tidak boleh berubah lagi 

menjadi partai politik (Muhammad, 2002: 51). Artinya, baik kelompok Cipete 

yang dulu antikhitah maupun kelompok Situbondo yang prokhitah sama-sama 

memiliki pemahaman yang sama tentang khitah. Mereka tidak lagi 

mempersoalkan khitah atau penafsiran dari khitah itu sendiri. Fenomena ini, jelas 

jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya atau pasca kejatuhan Gus Dur 

berikutnya dari kursi presiden yang memperdebatkan kembali penafsiran dari 

khitah  itu.  

 Kegagalan warga NU untuk menghimpun diri dalam sebuah wadah partai 

politik yang tunggal, dalam hal ini PKB, setidaknya, ada dua masalah mendasar. 

Pertama, masalah yang terkait dengan masalah dasar partai yang digunakan. 

Kedua, karena tidak terakomodasinya beberapa elit NU, khususnya mereka yang 

selama ini berada pada kubu Cipete. Kesimpulan itu, sejalan dengan kesimpulan 

KH Yusuf Muhammad yang sejak awal terlibat dalam pembentukan PKB. 

Menurut dia, munculnya perbedaan di kalangan elit NU terkait dengan pendirian 

PKB ini disebabkan dua hal. Pertama, wajah partai yang diinginkan: ada yang 

menghendaki PKB sebagai partai eksklusif dan ada yang menghendaki inklusif. 

Kedua, tidak terakomodasinya semua tokoh dan semua friksi, madzhab, firqah 

atau kelompok. Bahkan, untuk sebab yang kedua ini, Yusuf Muhammad 

memandangnya sebagai penyebab konflik yang sangat berpengaruh (Muhammad, 

2002: 52).  

 Dari sisi asas partai, para elit NU yang dimotori Gus Dur menginginkan 

agar partai yang didirikan warga NU merupakan partai terbuka dan berasaskan 
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Pancasila. Kelompok ini adalah kelompok mayoritas yang selama ini berada di 

baris prokhitah NU. Ada beberapa alasan yang dipegang Gus Dur terkait dengan 

prinsipnya itu. Pertama, de facto menunjukkan bahwa PKB didirikan oleh para 

kiai NU yang tidak diragukan lagi keislamannya. Sehingga, menurut Gus Dur, 

partai yang didirikan para kiai itu, meski tidak mencantumkan Islam sebagai asas 

partai, dengan sendirinya akan merupakan partai yang sepak terjangnya senantiasa 

mengacu pada nilai-nilai Islam. Dalam sebuah tulisan, Gus Dur  menuturkan 

sebagai berikut:  

 

 ‘’…Kalau sudah begitu, apakah masih perlu diragukan lagi 
keislaman PKB? Lantas, mana penting antara pencantuman partai 
berasaskan Islam dengan mengamalkan syariah Islam itu sendiri 
dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tuntutan Rasulullah 
dibandingkan dengan mencantumkan asas Islam tetapi tidak 
mengamalkan ajaran Islam? Inilah kenapa PKB menegaskan 
asasnya kepada sila-sila Pancasila. Karena di sana juga tersirat 
bahwa PKB berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa…’’(Gus 
Dur, 2000: 113-114). 

  

 Alasan berikutnya, terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara yang bukan merupakan 

negara Islam. Didasarkan pada eksistensi NKRI yang bukan negara Islam itu, 

maka sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, maka Gus Dur melihat bahwa 

PKB harusnya menjadi partai yang terintegrasi ke dalam NKRI tersebut. PKB, 

harus menjadi bagian dari seluruh komponen bangsa Indonesia tanpa melihat latar 

belakang agama yang dianut. PKB juga harus memiliki program perjuangan yang 

hasilnya diperuntukkan bagi semua komponen bangsa, tidak terbatas pada 

kepentingan umat Islam. Selain itu, PKB menghendaki pembangunan bangsa 
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haruslah melibatkan semua komponen bangsa, tanpa melihat latar belakang suku, 

ras atau agama yang diyakini (Gus Dur, 2000: 113-114)  

 Dari paparan itu, jelas pemikiran yang diungkapkan Gus Dur ini sejalan 

dengan pemikiran yang dikembangkan Kiai As’ad Syamsul Arifin ketika 

menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian, seperti 

disinggung sebelumnya, kehadiran PKB di tengah-tengah warga NU lebih 

merepresentasikan dari pandangan yang dipegang oleh para petinggi NU yang 

selama ini mendukung pelaksanaan khitah, khususnya mereka yang berasal dari 

peneliti pesantren. Asumsi ini juga bisa dilihat dari para deklarator PKB sendiri, 

di mana mereka itu adalah tokoh-tokoh yang dulu berada di balik gerakan NU 

kembali ke khitah. 

Namun prinsip yang dipegang kelompok Gus Dur ini ditentang oleh 

kelompok-kelompok elit NU lainnya, yang untuk kemudian mendirikan partai 

sendiri di luar PKB. Mereka menghendaki agar partai yang didirikan warga NU, 

haruslah partai agama yang berasaskan Islam (Ulum, 2002: 136-137). Tercatat, 

Abu Hasan yang pada Muktamar di Cipasung menjadi rival Gus Dur 

mendeklarasikan SUNI (Serikat Uni Nasional Indonesia), KH Syukron Makmun, 

mendirikan PNU (Partai Nahdlatul Ummat), KHM Yusuf Hasyim (paman Gus 

Dur) bersama adik kandung Gus Dur, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) 

mendirikan Partai Kebangkitan Ummat (PKU). Selain itu, ada beberapa elit NU 

lainnya yang masih bertahan di parpol di mana mereka sudah aktif sebelumnya. 

Seperti, Slamet Effendi Yusuf dan Aisyah Hamid Baidlowi yang masih tetap 

bertahan di Golkar, Saifullah Yusuf di PDIP, serta Hamzah Haz, Tosari Widjaja, 
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Zarkasih Nur, KH Maimun Zubair dan Zainuddin (kini mendirikan Partai Bintang 

Reformasi) yang tetap di PPP. Jumlah elit NU di PPP, relatif lebih besar bila 

dibanding dengan elit NU yang bertahan di partai lain.   

Bisa dipastikan, seperti disinggung di atas, keputusan beberapa elit NU 

untuk bertahan di partai lama atau mendirikan partai baru, memiliki motivasi yang 

berbeda-beda. Bagi kelompok yang mendasarkan sikapnya pada asas partai 

melihat bahwa PKB sebagai partai yang didirikan oleh para kiai NU seharusnya 

berasaskan Islam. Gus Solah yang mendirikan PKU bersama Kiai Yusuf Hasyim 

menilai bahwa prinsip yang dipegang oleh tokoh-tokoh NU yang mendirikan 

PKB, khususnya Gus Dur, bertentangan dengan asas dan tujuan jam’iyah NU. 

Menurut Gus Solah, tujuan dari jam’iyah NU adalah berlakunya syariat Islam di 

dalam masyarakat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia 

(PBNU, 1985:126-127). Sementara dengan tidak berasaskan Islam, PKB berarti 

menghendaki corak negara Indonesia yang sekuler. Dengan demikian, Gus Solah 

menyimpulkan bahwa cita-cita yang dituju PKB berbeda dengan cita-cita yang 

dikehendaki jam’iyah NU (Wahid, 2000: 12-13).  

Motivasi lain yang mendorong sebagian elit NU untuk mendirikan partai 

politik selain PKB atau tetap bertahan di partai yang sudah ada, terkait dengan 

interest pribadi dari tokoh tersebut. Ini bisa dipahami, karena pada hakikatnya, 

konflik politik memang sangat terkait dengan interest pribadi para pelaku politik 

itu sendiri. Disebutkan, dalam kehidupan sosial, manusia cenderung berjuang 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Kecenderungan 
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itu, sama antara ketika manusia berjuang dalam bidang politik maupun dalam 

bidang ekonomi. 

Kesimpulan bahwa beberapa elit NU yang mendirikan partai politik selain 

PKB itu terkait dengan kepentingan dirinya yang terusik bisa dibuktikan dengan 

sikap mereka yang pada awalnya juga terlibat dalam pendirian PKB. Effendy 

Choirie yang secara intensif mengikuti proses pendirian PKB menuturkan, ada 

beberapa tokoh NU yang kemudian mendirikan partai selain PKB terlibat dalam 

pendirian PKB. Disebutkan, saat digelar pertemuan pertama di Rembang hadir 

KH Syukron Makmun (PNU), Asnawi Latief (PKU), Karmani dan Ahmad 

Thayfoer - keduanya tokoh PPP Jawa Tengah (Choirie, 2002 :173). Sedang pada 

pertemuan kedua di Semarang, selain tokoh-tokoh yang telah hadir di pertemuan 

pertama, hadir pula Kiai Yusuf Hasyim (PKU), Zainuddin MZ (pada pemilu 1999 

aktif di PPP, kini mendirikan PBR) dan Dr Saleh Al Jufri (PAN). (Choirie, 2002 

:179).  

Sampai pemilu dilaksanakan, konflik politik yang terjadi di elit NU ini, 

tidak bisa dipertemukan. Bahkan, ada kecenderungan semakin meningkat. Di 

arena kampanye, para elit NU saling meremehkan satu dan lainnya. Gus Dur 

sebagai deklarator PKB, dalam sebuah dialog di salah satu stasiun teve swasta 

pernah membuat perumpamaan bahwa PKB adalah telurnya NU. Sedang partai 

warga NU selain PKB merupakan tahinya (kotoran ayam). Pernyataan Gus Dur 

tersebut serta merta membuat konflik di internal NU semakin panas (Wahid, 

2000:16).  
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Selain itu, tokoh-tokoh PKB juga sering mengklaim bahwa PKB adalah 

partainya warga NU.  Mereka selalu mendasarkan pada realitas bahwa kelahiran 

PKB difasilitasi PBNU. Selain itu, pada Muktamar NU ke-30, dalam salah satu 

keputusannya, PBNU mengeluarkan taushiyah atau rekomendasi yang secara 

tersirat melegitimasi dukungannya pada PKB. Disebutkan bahwa PB NU tetap 

menganjurkan kepada warga NU untuk tetap menggunakan hak pilihnya secara 

bebas, kritis dan rasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip khitah dan 

sembilan pedoman berpolitik warga NU. Di akhir dari taushiyah itu, ditambahkan 

agar warga NU mempertimbangkan hubungan historis antara NU dan partai yang 

berdirinya difasilitasi PB NU (Wahid, 2000:17). Kendati nama PKB tidak disebut 

secara jelas, dapat dipahami bahwa partai tersebut adalah PKB.    

Tokoh-tokoh NU yang berada di luar PKB, sangat tidak senang dengan 

fenomena itu. Demi mempertahankan dukungan suara partainya, mereka 

melakukan berbagai serangan kepada PKB. Ada yang mempersoalkan asas PKB 

yang bukan Islam. Ada pula yang secara aktif membantah bahwa PKB adalah 

partainya warga NU. Konflik politik antar elit NU, kian meruncing. Konflik itu, 

akhirnya juga merembet ke basis massa NU. Di wilayah yang merupakan basis 

NU seperti Pekalongan, Jepara (keduanya berada di Jawa Tengah), serta Pasuruan 

(Jawa Timur), sempat terjadi konflik massa antarwarga NU yang dipicu oleh 

perbedaan partai. Bahkan di Pekalongan dan Jepara, konflik politik itu sempat 

memakan korban di antara warga NU sendiri. 
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4.4.3. Gus Dur Jadi Presiden, Puncak Kejayaan Politik NU 

Konflik politik di antara elit NU ini, sedikit reda ketika poros tengah 

memunculkan nama Gus Dur sebagai calon presiden. Para politisi NU yang 

tersebar di berbagai partai, berupaya menyatukan diri dan melakukan pertemuan 

secara intensif. Pertemuan dan gerakan yang mereka lakukan itu, dikenal dengan 

istilah kaukus NU. Ketika Sidang Umum MPR digelar pada bulan Oktober 1999, 

mereka secara bulat mendukung Gus Dur. Akhirnya, dengan dukungan partai-

partai lain yang telah dikondisikan oleh Amien Rais, Gus Dur pun terpilih sebagai 

presiden. Inilah puncak kejayaan politik NU. Padahal, pada saat itu, PDIP yang 

dipimpin Megawati Soekarnoputri muncul sebagai pemenang pemilu, yang 

dengan sendirinya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi presiden.  

Di masa awal kepresidenan Gus Dur ini, bisa dikatakan bahwa konflik 

politik di NU bisa dikatakan mereda. Namun, hal itu tidak berjalan begitu lama. 

Bersamaan dengan perubahan konstelasi politik yang ada, elit NU yang berada di 

partai lain, setapak demi setapak menarik dukungannya terhadap Gus Dur.  Ada 

beberapa penyebab yang melatarbelakangi munculnya kembali konflik di antara 

elit NU tersebut. Antara lain karena sikap-sikap inklusif yang terus dikembangkan 

Gus Dur selama menjadi presiden, ada pula yang karena tidak mendapatkan posisi 

yang memadai di pemerintahan yang dipimpin Gus Dur. 

Ketika lawan-lawan politik Gus Dur menggoyang kekuasaan Gus Dur, 

para elit NU yang berada di luar PKB secara terbuka berada di posisi berlawanan. 

Bahkan, di antara mereka ada yang secara aktif terlibat dalam upaya pelengseran 

Gus Dur dari kursi presiden. Ketua umum DPP PKB yang juga menjabat sebagai 
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wakil ketua MPR, Matori Abdul Djalil secara berani menentang kebijakan PKB 

yang tidak membolehkan anggotanya hadir dalam SI MPR. Sikap Matori itu, 

akhirnya mendorong keluarnya pemecatan atas diri Matori dan di kemudian hari 

memicu lahirnya PKB Kuningan dan PKB Batu Tulis (secara lebih lengkap akan 

dipaparkan dalam pembahasan berikutnya). Dari sini, konflik politik di kalangan 

elit NU tidak bisa dihindarkan lagi. Mereka sekarang terlibat dalam kubu yang 

menghendaki Gus Dur lengser dan pihak yang ingin mempertahankan Gus Dur. 

Di mana, pada perkembangan berikutnya, konflik itu menemukan puncaknya 

setelah Gus Dur benar-benar jatuh dari kursi kepresidenan.  

Setelah Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan, konflik di lingkungan elit 

NU kian meluas. Elit-elit yang berada di luar partai politik pun, mulai terlibat 

konflik. Ada sebagian yang menganggap bahwa penurunan Gus Dur dari kursi 

kepresidenan adalah ilegal. Sementara, pihak lainnya memandang bahwa hal itu 

merupakan proses konstitusional yang legal. Namun yang pasti, setelah Gus Dur 

turun dari kursi kepresidenan, mereka mulai memperdebatkan lagi penafsiran 

khitah. Ada sebagian elit NU yang menghendaki agar NU berada di belakang 

PKB. Sebagian yang lain menentang hal itu.  

Konflik pasca kejatuhan Gus Dur itu sangat terkait dengan strategi 

memposisikan NU di hadapan pemerintahan Megawati yang menggantikan 

pemerintahan Gus Dur. Mereka yang berada di barisan PKB dengan sendirinya 

menempatkan NU berhadapan dengan pemerintahan Mega. Sementara, pihak-

pihak yang ‘’menarik diri’’ dari PKB berusaha menempatkan NU di posisi yang 

berhubungan baik dengan pemerintah. Apalagi KH Hasyim Muzadi sebagai ketua 
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umum PBNU dekat dengan Megawati dan Matori. Bahkan beberapa tokoh NU 

menengarai bahwa Kiai Hasyim sama sekali tak membantu mempertahankan Gus 

Dur dari kursi presiden. Sebaliknya lebih dekat dengan Matori dan Mega. Lebih 

lengkapnya, masalah itu akan dipaparkan pada bagian berikut ini. 

4.4.4. Konflik Gus Dur vs Hasyim Muzadi 

 Sebelum terpilih sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke 30 di 

Lirboyo Kediri, (21-26 Nopember 1999) Hasyim Muzadi merupakan ketua 

Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Keberhasilan Hasyim Muzadi meraih jabatan di 

PBNU tidak lepas dari peran Gus Dur yang saat itu baru saja terpilih sebagai 

presiden. Maklum, saat itu kharisma Gus Dur sangat kuat. Bahkan saat itu sulit 

mencari figur ketua umum  PBNU sekaliber  Gus Dur. Siapapun pengganti Gus 

Dur akan njomplang alias tak setara, baik dari segi kharisma, kecerdasan 

intelektual, geneologi kekiaian, maupun prestasi sosial dan politik. Karena itu 

para kiai, PWNU dan PCNU sangat tergantung kepada isyarat Gus Dur. Ternyata 

isyarat Gus Dur saat itu jatuh kepada Hasyim Muzadi. Padahal, baik dari segi 

kharisma, reputasi, kecerdasan intelektual, dan nasab kekiaian, apalagi dari segi 

prestasi sosial jelas tak setara dibanding Gus Dur.32  Saat itu bahkan Hasyim 

Muzadi diolok-olok sebagai tokoh lokal yang tak mungkin bisa mimpin NU 

secara nasional.33  

                                                 
32 KHA Muchits Muzadi, kakak kandung Hasyim Muzadi, dalam beberapa kesempatan 

menyatakan bahwa ayahnya, Muzadi, adalah pedagang tembakau, jadi bukan kiai seperti 
umumnya para pengurus NU. Bahkan ketika Hasyim Muzadi kalah dalalm pilpres pada Pemilu 
2004, Kiai Muchits Muzadi  menyatakan, ”Ya, wis untunglah bisa jadi cawapres, lha, wong anake 
bakul tembako (Ya, sudah untunglah ia bisa jadi cawapres, kan dia hanya anaknya pedagang 
tembakau) ,” katanya seolah menghibur diri. Pada Pemilu 2004 Hasyim Muzadi menjadi calon 
wakil presiden mendampingi Megawati Soekanrnoputeri yang jadi calon presiden.  

33 Olok-olok ini berkembang terutama sebelum muktamar. Hasyim dianggap sebagai 
tokoh lokal yang namanya belum dikenal khalayak nasional terutama dibanding para pesaingnya 
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Saingan terkuat Hasyim Muzadi di muktamar adalah Said Aqiel Siradj. Di 

tingkat nasional, nama Said Aqiel semestinya relatif lebih dikenal daripada 

Hasyim Muzadi. Namun, Hasyim Muzadi dengan mudah mengalahkan. 

Kekalahan Said Aqiel itu, selain disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, juga 

sangat terkait dengan dukungan yang ditunjukkan secara terbuka oleh Gus Dur 

ketika membuka acara tersebut. Pada saat memberikan sambutan, Gus Dur 

menunjukkan ketidaksukaannya pada Said Aqiel. Dia menyentil sikap Said Aqiel 

yang dikatakan kurang menghargai tradisi lama di NU (Zaini, 2004: 200).  

 Pada  masa awal kepemimpinannya di NU, hubungan Hasyim Muzadi dan 

Gus Dur relatif dekat. Bahkan, pada Pemilu 1999, Hasyim memberikan dukungan 

politik relatif besar kepada PKB. Dalam berbagai konsolidasi yang digelar PKB, 

sebagai ketua umum PBNU, Hasyim datang memberikan pengarahan. Hasyim 

menjelaskan, langkah itu diambil karena pada saat itu dirinya memandang PKB 

merupakan partai yang baru lahir dan perlu dibantu. Hasyim membuat 

perumpamaan dengan berujar, ‘’Karena baru lahir, ya perlu ngeden (ngotot). 

Sekarang sudah lahir, masak ngeden lagi. Wong kita tidak pernah diberi 

uangnya.’’ (Zaini, 2004: 201)  

 Keretakan hubungan antara Gus Dur dan Hasyim mulai nampak setelah 

Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan. Ini dikarenakan sikap Hasyim Muzadi 

yang dinilai kurang all out membela Gus Dur ketika dan setelah dijatuhkan dari 

kursi kepresidenan (Muzadi, 2002: 19). Sehingga, sempat muncul gerakan untuk 

melengserkan Hasyim Muzadi dari kursi ketua umum PB NU. Saat digelar 

                                                                                                                                      
seperti KH Said Aqiel Siraj dan  KH Ir Salahuddin Wahid (Gus Solah). Olok-olok ini makin 
meluas tampaknya juga sengaja dikembangkan oleh tim sukses kandidat lain.  
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pertemuan antara tokoh PKB dan para kiai NU di Pondok Pesantren Langitan, 

Tuban, Jawa Timur, pada awal 2002 beberapa orang mengusulkan agar Hasyim 

Muzadi dilengserkan dari PBNU melalui mekanisme  MLB (Muktamar Luar 

Biasa). Namun, gerakan itu gagal karena beberapa kiai senior di NU tidak 

menyetujui keinginan tersebut (Kompas, Senin 22 April 2002).  

 Gus Dur secara terbuka juga berada di belakang gerakan untuk 

melengserkan Hasyim Muzadi. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur sebagai 

salah satu anggota mustasyar PBNU mengatakan bahwa Hasyim Muzadi tidak 

memimpin PBNU dengan baik. Hasyim Muzadi dinilai terlalu membawa NU ke 

dalam permainan politik. Karena itu, dia mengingatkan agar Hasyim Muzadi bisa 

memperbaiki kinerjanya. Bahkan, Gus Dur sempat men-deadline Hasyim 

(Muzadi, 2002: 19). Bila dalam jangka satu tahun tidak bisa memperbaiki 

kepemimpinannya, maka akan digelar MLB. Namun, wacana yang dikembangkan 

Gus Dur itu tidak mendapatkan sambutan dari jajaran elit NU. Sehingga, lama 

kelamaan, hilang dengan sendirinya. 

 Kendati wacana MLB tidak menjadi kenyataan, namun hubungan Hasyim 

Muzadi dan Gus Dur tetap tidak baik. Dalam berbagai hal, Hasyim Muzadi 

nampak tidak memberikan pembelaan pada Gus Dur atau PKB. Dalam kasus 

perpecahan antara PKB pimpinan Alwi Shihab dan Matori Abdul Djalil, misalnya. 

Hasyim Muzadi yang diharapkan memberikan pembelaan pada PKB pimpinan 

Alwi Shihab tidak melakukannya. Bahkan Hasyim Muzadi ditengarai membela 
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dan melakukan kontak dengan Matori.34 Meski demikian kepada publik Hasyim 

Muzadi cenderung menarik diri dari persoalan tersebut. Dia selalu menyarankan 

agar PKB mencari sendiri pemecahannya. Dengan alasan melindungi semua 

warga NU, Hasyim Muzadi juga tetap menjalin hubungan baik dengan Matori. 

Bahkan ia disebut-sebut lebih dekat dengan Matori, termasuk kontak-kontak 

dengan kiai yang pro Matori. 

 Pasca kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan, Hasyim Muzadi juga 

terlihat banyak mengubah sikap politiknya. Dia secara dratis menjaga jarak 

dengan PKB yang saat itu kondisinya sedang terpuruk. Hasyim Muzadi mengaku 

berusaha menghindarkan NU agar tidak terimbas oleh dampak kekalahan PKB 

dalam percaturan politik nasional. Dia menyebutnya sebagai langkah 

penyelamatan (Muzadi, 2002: 23). Cara yang ditempuh Hasyim Muzadi adalah 

menggelorakan kembali khitah NU. Sebab, sejak PKB didirikan hingga Gus Dur 

menjabat sebagai presiden, tokoh-tokoh NU, termasuk Hasyim sendiri, telah 

terlibat terlalu jauh dalam politik praktis. Untuk kepentingan penyelamatan NU 

itu, Hasyim melakukan safari ke pengurus-pengurus NU yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

Terkait dengan perubahan sikapnya itu, Hasyim Muzadi mencoba 

memberikan penjelasan bahwa hal itu semata-mata tuntutan keadaan karena 

posisinya sebagai ketua umum PBNU. Dia – seperti dikutip Akhmad Zaini - 

mengungkapkan; 

 

                                                 
34 Seorang pendukung Matori kepada peneliti menggambarkan betapa intensifnya 

hubungan Hasyim Muzadi dengan Matori. Bahkan, menurut informan peneliti ini, Hasyim Muzadi 
juga membentu menghubungakan dengan kiai-kiai 
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‘’Sebenarnya perbedaan itu, bukan saya sengaja beda. Tapi karena posisi yang 
berbeda. Posisi di partai politik, ya memang harus berbicara seperti Gus Dur itu. 
Posisi sebagai PB NU, ya seperti saya. Kalau disamakan, malah salah. Sebagai 
ketua partai, Gus Dur harus bicara power, kekuasaan, revalitas, taktik, manuver 
dan siasat. Itu dunianya. …Dulu, Gus Dur ketua NU, saya juga ketua NU di sini. 
Saat itu, tidak pernah tidak sama. Mesti sama. Sekarang Gus Dur ketua partai, ya 
bicaranya seperti itu. Kalau saya nanti jadi ketua partai, ya pasti akan bicara seperti 
Gus Dur. Ya. hanya tidak uring-uringan saja. Jadi, harus merasa besar, tak butuh 
siapa-siapa. NU itu harus apa adanya. Tidak ada apa-apanya. Kalau pertai tak bisa. 
Partai, misalnya, menyerang pemerintah, menyerang sesama partai. Itu dunianya. 
NU tidak bisa bicara seperti itu. Yang diurusi NU, civil society. Karena itu pilar-
pilarnya, ya harus dirawat. Merawat pilar-pilar, harus baik kepada semua orang. 
Tidak boleh baik secara partisan. Kalau partisan, NU tidak bisa berkembang. 
Sebab, mau membangun madrasah ya butuh departemen agama. Sekolahan butuh 
diknas. Makanya, tidak boleh nabrak ke sana kemari. Kalau partai politik boleh. 
Itu dunianya. Ngritik, nanti baik baik lagi.’’   

  

 

Pada satu sisi, langkah yang dilakukan Hasyim itu memang berhasil 

‘’menyelamatkan’’ NU. Sebab, dengan begitu, NU berhasil terhindarkan dari 

konflik dengan penguasa baru pengganti Gus Dur (Megawati). Namun di sisi lain, 

muncul kesan bahwa Hasyim Muzadi sedang berupa memanfaatkan situasi untuk 

kepentingan dirinya. Karena dengan langkah itu, dia memang berhasil menjalin 

hubungan baik dengan Presiden Megawati, Wakil Presiden Hamzah Haz dan elit-

elit politik lain yang sedang ada masalah dengan PKB, khususnya dengan Gus 

Dur. Sangat sulit dibedakan, mana semestinya yang menjadi motivasi utama dari 

gerakan yang dilakukan Hasyim Muzadi itu. Namun, fakta menunjukkan bahwa 

keduanya secara nyata bisa diperoleh oleh NU dan Hasyim Muzadi sendiri. 

 Pasca kejatuhan Gus Dur, sebagai ketua umum PBNU, Hasyim Muzadi 

nampak ingin memposisikan diri sebagai patron baru di lingkungan NU. Dia yang 

dulu menjadi klien dari Gus Dur, mulai merasa layak untuk menjadi patron. Ini 

bisa dilihat beberapa langkah dia yang terkesan mengambil alih beberapa peran 

yang sebelumnya dilakukan Gus Dur, seperti mendekati beberepa tokoh partai, 
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mengkoordinir tokoh-tokoh agama untuk sebuah gerakan perdamaian, dan pada 

akhir  2003, Hasyim Muzadi melakukan gerakan antikorupsi bersama Ketua PP 

Muhammadiyah Syafii Maarif. Selain itu, Hasyim Muzadi juga sangat aktif 

melakukan lawatan ke beberapa negara. 

 Kendati kualitas dari aktivitas Hasyim Muzadi itu tidak bisa menyamai 

yang dilakukan Gus Dur sebelumnya, namun sedikit banyak hal itu berhasil 

meningkatkan popularitasnya di kancah politik nasional. Beberapa partai, sempat 

menyinggung namanya untuk diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil 

presiden. Kondisi ini, dengan sendirinya membuka konflik dengan Gus Dur yang 

di mata warga NU, khususnya yang di PKB, tetap menjadi patron besar. Mereka 

yang masih memandang Gus Dur sebagai patron, tetap mengharapkan sebagai 

calon presiden. Sementara, sebagian warga NU lainnya, yang telah menjadikan 

Hasyim Muzadi sebagai patron baru juga menghendaki hal yang sama. Di sinilah, 

konflik politik di antara mereka tidak terhindarkan lagi.    

Konflik antara Hasyim Muzadi dan Gus Dur kembali mencuat pada 2003. 

Ini dikarenakan, dalam berbagai kesempatan --tanpa menjelaskan soal status 

taushiyah yang diputuskan di Muktamar Lirboyo tentang hubungan NU-PKB--, 

Hasyim Muzadi mengatakan bahwa PKB tidak memiliki hubungan khusus dengan 

NU. Menurut Hasyim Muzadi, di mata NU semua partai posisinya sama (Jawa 

Pos, Minggu  24 Agustus 2003). Secara lebih tegas lagi, Hasyim Muzadi juga 

mengatakan bahwa NU tidak pernah mengeluarkan fatwa yang berisi warga NU 

wajib menyalurkan aspirasinya ke PKB (Media Indonesia, 25/08/03).  Secara 

formal, pernyataan Hasyim itu memang tidak bisa dipersoalkan. Namun, bila 
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ditarik ke belakang, nampak terjadinya ketidakkonsistenan dalam bersikap. Sebab, 

salah satu taushiyah atau rekomendasi yang dikeluarkan Muktamar NU di 

Lirboyo menyebutkan bahwa warga NU perlu mempertimbangkan hubungan 

historis antara NU dan partai yang berdirinya difasilitasi oleh PBNU, yaitu PKB.  

 Sampai awal 2004, konflik kedua tokoh NU ini, kendati tidak muncul di 

permukaan masih terus berlangsung. Belum ada konsensus yang mendamaikan 

keduanya. Implikasinya, warga NU di lapisan bawah, kendati tidak secara 

ekstrim, terbelah menjadi kelompok pendukung (klien) Gus Dur dan Hasyim 

Muzadi. Memang mayoritas warga NU lebih condong mendukung Gus Dur, 

karena selain cucu pendiri NU Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari juga kharismanya 

sangat kuat. Namun gencarnya Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU turun 

ke cabang-cabang jelas sangat efektif untuk menaikkan dukungan terhadap 

Hasyim Muzadi.  Begitu pula dengan beberapa kiai dan tokoh NU, baik yang 

memegang kepengurusan di PKB maupun NU. Mereka juga terbelah menjadi dua 

kelompok. Polarisasi ini, pada akhirnya memicu kembali konflik politik yang 

terbuka. Apalagi Gus Dur tanpa tedeng aling-aling sering menyatakan kepada 

publik soal sepak terjang Hasyim Muzadi. Namun Hasyim sering tampak diam 

dan melayani komentar-komentar Gus Dur.35   

                                                 
35 KH Dr Ali Maschan Moesa yang saat itu menjabat ketua PWNU Jawa Timur 

menuturkan kepada peneliti bahwa dirinya telah memberi masukan kepada Hasyim Muzadi agar 
tidak melayani komentar Gus Dur di media massa. Sebab kalau Hasyim Muzadi melawan Gus Dur 
di depan publik seperti polemik di media massa jelas akan bumerang yakni memukul diri Hasyim 
Muzadi. Sebab selain Hasyim Muzadi kalah kharisma juga kalah prestasi selama mimpin NU. 
Bahkan Gus Dur dianggap kiainya kiai-kiai NU. Selain itu Gus Dur adalah cucu pendiri NU 
Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari  sehingga di mata warga NU – terutama di lapisan bawah – sangat 
dihormati. Apalagi ketika mimpin NU Gus Dur dinilai sukses menaikkan pamor NU, baik di 
tingkat nasional maupun internasional. Hasyim Muzadi sebenarnya berusaha untuk mencitrakan 
diri sebagai ketua umum PBNU yang sukses membawa NU ke tingkat internasional, namun 
tampaknya gagal. Sebab warga NU dan masyarakat umum sudah paham bahwa pamor NU naik ke 
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4.4.6. Konflik Gus Dur vs Matori Abdul Djalil 

Konflik antara Gus Dur dengan Matori ini terjadi menjelang Gus Dur 

diturunkan dari kursi presiden melalui Sidang Istimewa (SI) MPR. Konflik ini 

dipicu oleh sikap Matori Abdul Djalil yang nekat menghadiri pelaksanaan SI 

MPR. Padahal, sebagai ketua dewan syura PKB, Gus Dur menganggap bahwa SI 

yang digelar MPR itu ilegal dan menginstruksikan kepada semua anggota MPR 

dari PKB untuk tidak hadir di SI. 

Fungsionaris PKB Effendy Choirie menuturkan, keputusan untuk tidak 

menghadiri SI MPR itu, awalnya datang dari pengurus DPP PKB yang menggelar 

rapat pada 20 Juli 2001 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Dalam rapat yang juga 

dihadiri Matori itu, diputuskan bahwa mereka tidak akan menghadiri SI MPR. 

Setelah keputusan itu diambil, mereka mengirim delegasi yang terdiri dari KH 

Cholil Bisri, KH Yusuf Muhammad, Arifin Djunaidi dan Muhaimin Iskandar 

untuk bertemu Gus Dur di Istana dan menyampaikan hasil rapat tersebut. Gus Dur 

akhirnya menyetujui keputusan tersebut dan membubuhkan tanda tangannya. 

Sebelumnya, surat itu telah ditandatangani Arifin Junaidi sebagai sekretaris dewan 

syura dan Muhaimin Iskandar sebagai sekjen PKB. Matori yang disodori untuk 

tanda tangan setelah Gus Dur membubuhkan tanda tangan dengan tegas menolak. 

Dia bahkan menegaskan kalau dirinya akan tetap menghadiri SI MPR dalam 

kapasitas sebagai wakil ketua MPR (Choirie, 2002: 293-294).  

                                                                                                                                      
dunia internasional  sejak Gus Dur mimpin NU. Kalau Hasyim Muzadi sering melakukan 
kunjungan ke luar negeri dianggap hanya meneruskan langkah yang sebelumnya telah dilakukan 
Gus Dur. Apalagi di mata publik inernasional  Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai  ketua umum 
PBNU tapi kondang sebagai pemikir dan intelektual muslim inklusif  dan plural yang  sangat 
konsen dalam membela kelompok-kelompok minoritas dan tertindas.. 
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Atas sikapnya yang ‘’berani’’ itu, Matori mengaku memiliki beberapa 

alasan. Pertama, dia melihat bahwa realitas tidak memungkinkan lagi untuk 

membendung pelaksanaan SI MPR. Ini terjadi setelah berbagai langkah kompromi 

yang ditawarkan Gus Dur tidak mendapat tanggapan positif. Padahal, dia tetap 

melihat bahwa menjalin hubungan dengan kelompok nasionalis, seperti PDIP dan 

Partai Golkar tetap perlu dilakukan. Sebab kalau tidak, beberapa partai berasas 

Islam yang selama ini mengembangkan ke-Islaman yang berbeda dengan yang 

dikembangkan oleh PKB –dalam hal ini PPP, PBB dan PKS—akan membangun 

hubungan yang erat dan merugikan perjuangan jangka panjang PKB. Dengan 

berpijak pada kaidah usul fiqih mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (sesuatu 

yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggal semuanya), akhirnya Matori 

memutuskan untuk tetap hadir (Djalil, 2001:18).  

Alasan kedua, kehadirannya itu juga dimaksudkan untuk menjaga 

kredibilitas Gus Dur. Matori beralasan, dengan melihat realitas di lapangan bahwa 

PKB tidak mungkin lagi mempertahankan Gus Dur, maka perlu ditempuh cara 

baru. Yakni, dengan mempengaruhi dan mendekati anggota MPR agar menerima 

kompromi politik dalam bentuk pemisahan kekuasaan –Gus Dur sebagai kepala 

negara dan Megawati sebagai kepala pemerintahan-- (Djalil, 2001:18). 

Kendati telah mengungkapkan argumentasi, Matori tetap dianggap telah 

melakukan tindakan indisipliner. Sebagai ketua dewan syura PKB, Gus Dur saat 

bersilaturrahmi dengan jajaran pengurus DPP PKB pada 21 Juli 2001 di istana, 

mengusulkan agar Matori diberhentikan dari ketua umum PKB. Usulan itu 

disetujui dan pemecatan pun dilakukan. Keputusan tersebut, kemudian 
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dikukuhkan lagi melalui rapat pleno DPP PKB, musyawarah pimpinan (Muspim) 

PKB pada 24 Juli 2001 di Jakarta, serta Musyawarah Kerja Nasional 

(Mukernas)/Musyawarah Alim Ulama PKB pada 13-14 Agustus 2001 di Hotel 

Sari Pan Pasifik, Jakarta. Matori diputus telah melanggar kewajiban anggota PKB 

dan disiplin partai menurut ART PKB Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat 3.  

Keputusan Gus Dur ini tidak diterima Matori. Dia tetap menganggap 

sebagai ketua umum PKB dan membentuk kepengurusan baru. Dalam 

kepengurusan baru itu, Matori tetap menjabat sebagai ketua umum. Sedang 

anggota FKB Abdul Khaliq Ahmad yang mengikuti langkahnya diangkat sebagai 

pejabat sementara sekjen. Selain itu, Matori juga memecat Gus Dur sebagai ketua 

dewan syura PKB dan menggantikannya dengan Ibrahim Langkoni. Sementara, 

sebagai ketua dewan syura, Gus Dur telah menunjuk Dr Alwi Shihab sebagai Pjs. 

ketua umum PKB. Akhirnya, ada 2 kepengurusan PKB. PKB pimpinan Alwi 

dikenal dengan istilah PKB Kuningan (karena kantornya berada di kawasan 

Kuningan, Jakarta). Sedang PKB pimpinan Matori dikenal dengan nama PKB 

Batu Tulis (karena kantornya di kawasan Batu Tulis, Jakarta).  Pengasuh Pondok 

Pesantren Langitan, Tuban, KH Abdullah Faqih pernah berinisiatif mendamaikan 

(meng-islah-kan) kedua kelompok dengan menggelar pertemuan di pondoknya 

pada 4 Desember 2001. Namun, upaya itu gagal karena Matori tidak bersedia 

hadir (Choirie, 2002: 302). 

Konflik politik antarkedua kelompok ini, mencapai puncaknya ketika 

kedunya bersikukuh menggelar MLB (Musyawarah Luar Biasa) pada Januari 

2002. Kubu Alwi menggelar pada 17-19 Januari di Jogjakarta. Sementara, Matori 
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mendahuluinya pada 14-16 Januari 2002 di Jakarta. Dalam MLB ini, kedua kubu 

berusaha membentuk kepengurusan baru dan mengganti beberapa orang yang 

dianggap tidak sejalan. Sebelum MLB itu, dilakukan perang wacana di antara 

kedua kelompok terjadi secara intensif. Matori yang saat itu sudah menjabat 

sebagai Menteri Pertahaman, mengklaim kalau MLB yang akan dilaksanakan itu 

bakal dihadiri Megawati. Dia juga mengklaim, beberapa pengurus PKB di level 

cabang dan wilayah serta beberapa kiai NU bersedia menghadiri MLB yang dia 

gelar.  

Kebenaran klaim dari keduanya, teruji pada pelaksanaan hari H. Di mana, 

fakta menunjukkan bahwa pengurus cabang dan wilayah, serta beberapa kiai NU 

banyak hadir di Jogja. Sementara, MLB yang digelar Matori hanya dihadiri oleh 

beberapa pengurus PKB dan kiai NU saja. Kiai NU yang tercatat hadir di MLB 

Matori adalah KH Dimyati Rais dari Kendal Jawa Tengah serta KH Maksum 

Djauhari (Gus Maksum) dari Kediri Jawa Timur. Sedang Megawati yang diklaim 

akan membuka acara tersebut, ternyata tidak hadir. Ini beda dengan MLB kubu 

Alwi, selain dihadiri para kiai NU, juga dihadiri beberapa tokoh partai lain.  

Ketidakhadiran Megawati untuk membuka MLB yang digelar Matori dan 

sedikitnya kiai NU yang hadir di sana, menjadi pukulan berat bagi kubu Matori. 

Legitimasi politik yang dia upayakan melakukan patronase pada pejabat 

pemerintah tidak berhasil dibangun. Begitu juga dengan tidak hadirnya mayoritas 

kiai senior NU di MLB yang dia gelar juga menurunkan legitimasi kultural di 

internal warga NU. Dari dua hal itu, eksistensi PKB kubu Matori di hadapan 

warga NU kian mengecil. Beberapa politisi yang semula secara diam-diam berada 
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di belakang Matori, mulai menarik diri. Politisi PKB Susono Yusuf yang semula 

dikabarkan ikut bergabung dengan kubu Matori dan diangkat sebagai Ketua 

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menggantikan Ali Masykur Musa (Surat No. 

316/DPP/SK 182/V/ 2002 ), pada 13 Mei 2002 menolak dengan tegas penunjukan 

itu.  

Legitimasi politik Matori semakin turun lagi ketika pimpinan MPR, sehari 

setelah Susono Yusuf melakukan penolakan (14 Mei), setuju KH Cholil Bisri dari 

kubu Alwi Shihab menggantikan posisi Matori sebagai wakil ketua MPR. 

Memang, sebelumnya PDIP terkesan kurang setuju dengan keputusan pimpinan 

MPR itu. Wakil ketua MPR dari PDIP yang juga Sekjen PDIP Soetjipto tidak 

hadir dalam rapat yang menyetujui penunjukan Cholil Bisri sebagai wakil MPR. 

Namun, beberapa hari berikutnya (21 Mei 2002), melalui salah seorang ketuanya, 

Roy B.B. Janis, PDIP menyatakan persetujuannya.     

Secara politis, persetujuan pimpinan MPR atas penggantian Matori 

sebagai wakil ketua MPR kepada Cholil Bisri, memberikan legitimasi pada kubu 

Alwi semakin kuat. Sehingga, Matori yang kala itu sedang melakukan kunjungan 

ke Washingthon, protes keras. Dikabarkan, Matori sempat kirim SMS (Short 

Message Service) ke Amien Rais. Namun, protes Matori itu tidak mendapatkan 

respon positif. Pimpinan MPR tetap menyetujui Cholil Bisri sebagai wakil ketua 

MPR menggantikan Matori.  

Kendati posisi PKB kubu Alwi kian kuat, namun Matori tetap kukuh pada 

sikapnya. Dia tetap menilai bahwa PKB yang dia pimpin merupakan PKB yang 

sah. Dia juga melakukan perlawanan hukum dengan menggugat keabsahan 
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pemecatan dirinya. Pada 29 Mei 2002, Matori resmi mengajukan gugatan kepada 

Ketua Dewan Syura PKB Gus Dur dan Alwi Shihab ke Pengadilan Negeri (PN) 

Jakarta Selatan. Pada beberapa sidang yang digelar, majelis hakim menyarankan 

agar kedua kubu melakukan rekonsiliasi. Namun, keduanya menolak saran 

tersebut. Akhirnya, pada 3 Oktober 2002, PN Jaksel memutuskan bahwa PKB 

pimpinan Alwi merupakan PKB yang sah. Matori tidak menerima keputusan itu. 

Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pada 17 Juni 2003 

permohonan itu ditolak oleh pihak MA. Artinya, kubu Alwi-lah yang secara 

hukum dinyatakan sah. Matori juga sempat mengajukan gugatan kedua dengan 

menambah nama Seketaris Dewan Syura PKB Arifin Junaidi sebagai tergugat 

ketiga dan sempat memenangkannya. Namun, ditingkat kasasi keputusan itu juga 

ditolak oleh MA (Jawa Pos, Selasa 5 Agustus 2003).  

Setelah keputusan dari MA keluar, posisi PKB pimpinan Alwi Shihab 

semakin kukuh. Pada 1 September 2003, Departemen Kehakiman dan HAM yang 

mempunyai otoritas untuk memberikan badan hukum pada partai politik 

menyatakan PKB pimpinan Alwi Shihab lolos verifikasi dan berhak mengikuti 

pemilu (Jawa Pos, Selasa 2 September 2003). Keputusan Depkeh dan HAM ini, 

akhirnya benar-benar menutup peluang kubu Matori untuk tetap mengklaim 

sebagai pengurus PKB yang sah. Matori akhirnya mengakui realitas itu dan pada 

20 Agustus 2003 secara resmi mendaftarkan partai baru dengan nama Partai 

Kejayaan Demokrasi (PKD) di Depkeh dan HAM (Jawa Pos, Kamis 21 Agustus 

2003). Namun, partai tersebut ternyata tidak lolos verifikasi di Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), sehingga tidak bisa mengikuti pemilu. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 170 - 

Langkah Matori mendaftarkan partai baru di Depkeh dan HAM secara 

konstitusional mengakhiri konflik politik di tubuh PKB. Namun, pada dasarnya 

konflik politik yang terjadi di antara kedua kubu belum berakhir. Api konflik tetap 

berkobar. Ini terjadi karena konflik itu bukan diakhiri oleh adanya konsensus yang 

terjadi secara suka rela (persuasif).  Akan tetapi, karena adanya paksaan oleh 

pihak aparatur negara, dalam hal ini pengadilan dan MA. Jadi, konsensus yang 

terjadi adalah konsensus di bawah tekanan (koersif) yang secara teoritik memang 

tidak akan menghasilkan integrasi yang permanen.  

4.4.7. Konflik Gus Dur vs Saifullah Yusuf 

 Dibanding dengan konflik sebelumnya – Gus Dur vs Hasyim dan Gus Dur  

vs Matori-- konflik antara Gus Dur vs Saifulah Yusuf (Gus Ipul) ini lebih sengit 

karena melibatkan banyak tokoh-tokoh NU. Konflik ini berhasil menyeret kiai 

NU dan elit PKB dalam konflik politik yang berkepanjangan. Dalam menghadapi 

konflik ini, secara jelas para kiai NU dan elit PKB terpolarisasi menjadi dua 

kelompok yang saling berhadapan. Berbagai gerakan untuk saling menekan, juga 

banyak mewarnai konflik kali ini. 

Konflik terjadi sejak Gus Ipul menyatakan keluar dari PDI Perjuangan 

(Gus Ipul semula menjadi anggota DPR RI dari FPDIP) dan mencalonkan diri 

sebagai ketua umum di MLB (Munas Luar Biasa) PKB di Jogjakarta. Gus Dur 

tidak senang dengan langkah Gus Ipul tersebut. Gus Dur mendukung Alwi Shihab 

untuk menjadi ketua umum PKB. Menurut Ketua PWNU Jawa Timur Ali 

Maschan Moesa, ketidaksukaan Gus Dur kepada Gus Ipul itu disebabkan karena 

adanya kecurigaan bahwa keputusan Gus Ipul  aktif di PKB karena disuruh Ketua 
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Umum PDIP Megawati. Gus Ipul  dicurigai membawa agenda khusus untuk 

menaklukkan PKB, khususnya Gus Dur agar memaafkan Megawati yang telah 

melengserkan Gus Dur dari kursi presiden (Koran Tempo, Senin 15 September 

2003). Selama MLB berlangsung, desas-desus itu sangat santer menyebar di 

antara peserta.  

Konflik di antara Gus Dur dan Gus Ipul sangat mewarnai arena MLB. Gus 

Dur tetap tidak menginginkan Gus Ipul  menjadi ketua umum PKB. Sementara, 

dukungan kepada Gus Ipul cukup besar. Jika tidak dihalangi Gus Dur, 

diprediksikan Gus Ipul akan bisa mengalahkan Alwi Shihab. Di arena MLB 

tersebar isu bahwa dukungan besar atas diri Gus Ipul itu tidak lepas dari 

permainan uang (money politics) yang dilakukannya. Namun, lepas dari benar-

tidaknya tudingan itu, besarnya dukungan yang diperoleh Gus Ipul sangat logis. 

Sebab, kendati dia sebelumnya tercatat sebagai anggota DPR dari PDIP, namun 

dia merupakan ketua umum PP Gerakan Pemuda Ansor yang merupakan 

organisasi otonom di bawah NU. Di kalangan pemuda NU, Gus Ipul dikenal 

memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Dia sangat rajin menjalin 

hubungan dengan pengurus Ansor yang ada di daerah. Padahal, sebagian besar 

dari pengurus Ansor itu, di daerah juga merupakan aktivis-aktivis PKB. Selain itu, 

di NU Gus Ipul juga masih memiliki trah darah biru seperti halnya Gus Dur. Dia 

adalah cucu keponakan KH Bisri Syansuri (dari garis ibu) yang merupakan kakek 

dari Gus Dur.36  

                                                 
36 Kepada peneliti Gus Ipul menjelaskan bahwa secara geneologis posisi dirinya dalam 

keluarga para pendiri NU sama dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga keponakan Gus 
Dur. Dua tokoh muda NU ini juga merintis karir dari bawah lewat organisasi di bawah naungan 
(badan otonom) NU. Gus Ipul (saat peneltian ini dilakukan) adalah ketua umum PP Ansor, sedang 
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Untuk meredakan konflik itu, akhirnya beberapa ulama NU melakukan 

pendekatan kepada Gus Ipul untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Saran itu, 

diterima dan pada babak akhir pemilihan, Gus Ipul mengumumkan keputusannya 

mundur dari pencalonan. Akhirnya, Alwi menjadi calon tunggal PKB dan secara 

otomatis menjadi ketua umum PKB. Sebagai kompensasinya, Gus ipul minta agar 

jabatan sekjen PKB diberikan kepada dirinya. Konsensus akhirnya dicapai, Alwi 

Shihab dikukuhkan sebagai ketua umum dan Gus Ipul sebagai sekjen. 

Konsensus yang tercipta di arena MLB ini, ternyata tidak mampu 

menghindarkan konflik dalam waktu lama. Konflik politik antara Gus Dur-Gus 

Ipul mencuat kembali. Konflik kali ini pertama muncul ke permukaan pada 9 Juni 

2002. Saat itu, dalam sebuah rapat DPP PKB, Gus Dur mengusulkan agar Gus 

ipul yang masih keponakannya sendiri dipecat dari posisinya sebagai Sekjen DPP 

PKB. Mantan presiden ini beralasan, Gus Ipul terindikasi kuat melakukan praktik 

uang (money politics) di arena MLB Jogjakarta pada Januari 2002. Namun, dalam 

rapat pleno yang digelar sehari berikutnya, mayoritas peserta rapat menolak 

usulan tersebut. Mereka menilai bahwa kinerja Gus Ipul  baik dan keberadaannya 

membawa angin segar di tubuh PKB. 

 Penolakan rapat pleno terhadap usulan Gus Dur itu, untuk sementara 

memang meredakan ketegangan antara paman dan keponakan ini. Namun, itu 

                                                                                                                                      
Cak Imin mantan ketua umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam 
perkembangannya karir dua tokoh muda NU ini juga tak lepas dari peran Gus Dur, terutama ketika 
awal merintis karir politik di tingkat nasional . Yang unik, meski sama-sama berasal dari keluarga 
kiai dan pendiri NU, tapi panggilan akrab kedua tokoh muda NU ini beda. Saifullah Yusuf 
dipanggil Gus Ipul, sedang Muhaimin akrab dipanggil Cak Imin. Padahal dua-duanya sama 
berdomisili di Jakarta. Beberapa kiai memang memanggil Muhaimin dengan panggilan gus, tapi di 
kalangan anak muda dan masyarakat luas sudah terlajur populer dengan panggilan  Cak Imin. Arti 
gus dan cak dalam bahasa Jawa memang sama. Hanya saja gus terkesan kental dengan budaya 
pesantren, sedang cak cenderung familiar dan dipakai masyarakat jawa secara umum. 
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tidak berarti konflik di antara keduanya padam. Pada Agustus 2003, Gus Dur 

kembali mengusulkan agar Gus Ipul direposisi dari jabatan sekjen PKB. Usulan 

itu mendapatkan legitimasi organisasi setelah pada 1 September 2003 dewan 

syura DPP PKB menggelar rapat dan melakukan voting untuk memutuskan 

masalah tersebut. Dalam voting itu, kubu Gus Dur menang tipis, yakni 8 banding 

7.   

Ketidaksukaan Gus Dur kepada Gus Ipul ini, memang terus tersimpan, 

bahkan, bisa dikatakan terus berkembang. Ini disebabkan, selain terkait dengan 

fenomena yang terjadi di MLB Jogjakarta, Gus Ipul secara terbuka juga 

menunjukkan sikapnya yang berbeda dengan Gus Dur. Ada beberapa peristiwa 

yang memperlihatkan sikap konfrontatif Gus Ipul pada Gus Dur. Di antaranya, 

pertama, ketika DPR menggelar rapat paripurna guna menentukan pembentukan 

Pansus Bulog II yang melibatkan Ketua DPR DPR Akbar Tandjung, Gus Ipul 

termasuk orang yang tidak setuju dengan pembentukan pansus tersebut. Padahal, 

Gus Dur sangat menginginkan hal itu terbentuk. Fraksi Kebangkitan Bangsa 

(FKB) sendiri sejak awal merupakan salah satu fraksi yang dengan gencar 

mengusulkan pembentukan Pansus Bulog II. Tidak jelas benar sejauh mana peran 

Gus Ipul dalam memobilisir anggota FKB untuk tidak melaksanakan instruksi 

dari Gus Dur tersebut. Namun, fakta menunjukkan, sebanyak 27 anggota DPR 

dari FKB tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Gus Ipul dituding berada di 

balik mangkirnya sejumlah anggota FKB tersebut (Koran Tempo, 23 September 

2003). 
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 Kedua, ketika DPP PKB memutuskan untuk membentuk partai skoci yang 

diberi nama Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Kendati partai tersebut telah 

dideklarasikan dan didaftarkan di Depkeh dan HAM, Gus Ipul tetap menyatakan 

ketidaksetujuannya. Dia menilai keputusan tersebut tergesa-gesa. Gus Ipul 

menghendaki agar jajaran pengurus PKB mau menempuh jalan lain guna 

mempertahankan PKB. Salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi dengan 

kubu Matori. Namun, konsep rekonsiliasi yang ditawarkan Gus Ipul berbeda 

dengan konsep rekonsiliasi yang diputuskan MLB di Jogjakarta. Yakni, agar 

Matori memenuhi tiga syarat; PKB Batu Tulis pimpinan Matori Abdul Djalil 

harus dibubarkan, Matori tidak minta jabatan  di PKB  Kuningan dan harus 

mengaku hasil MLB  Jogjakarta. Jika  semua upaya tersebut gagal dan PKB yang 

dinyatakan sah adalah PKB Matori, Gus Ipul menghendaki agar langkah 

berikutnya diserahkan kepada kiai-kiai NU dan PB NU yang dulu membidani 

lahirnya PKB (Jawa Pos, Minggu 22 Juni 2003).  

 Ketiga, ketika pemilihan Gubernur Jawa Timur dilakukan. Gus Ipul yang 

tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Gus Dur sebagai ketua dewan syura 

PKB, tetap berupaya maju sebagai salah satu kandidat. Seperti halnya dalam MLB 

Jogjakarta, dalam pemilihan gubernur ini, Gus Ipul juga mendapatkan dukungan 

kuat dari anggota FKB DPRD Jatim. Namun, karena Gus Dur mengisyaratkan 

tidak mau memberikan rekomendasi pada Gus Ipul, maka FKB akhirnya tidak 

memasukkan nama Gus Ipul dalam pengusulan nama calon gubernur Jatim. 

Keputusan FKB tersebut menimbulkan kekecewaan beberapa tokoh dan kiai NU 

di Jatim. Sehingga, selama proses pemilihan, sikap mereka terbelah menjadi dua. 
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Ada yang memberikan dukungan kepada Abdul Kahfi dan yang lain memberikan 

dukungan kepada Imam Utomo yang merupakan calon dari PDIP.    

 Keempat, Gus Ipul dianggap selalu memblokade pencalonan kembali Gus 

Dur sebagai presiden (Tempo, 14 September 2003). Memang, Gus ipul tidak 

pernah secara terbuka menyatakan kalau dirinya tidak setuju kalau pamannya ini 

maju lagi sebagai presiden. Namun, dalam berbagai kesempatan, Gus Ipul 

menunjukkan ketidaksenangannya kalau Gus Dur mencalonkan kembali (Poling – 

Jawa Pos, September 2002). Dia melihat, Gus Dur tidak pas lagi kalau menjadi 

presiden. Akan lebih lebih tepat bila menjadi ‘’guru bangsa’’. 

 Di internal PKB maupun NU, keberanian Gus Ipul untuk berbeda dengan 

Gus Dur memang merupakan hal yang di luar kelaziman. Kendati Gus Dur 

dikenal sebagai salah satu tokoh demokrasi di Indonesia, namun di internal NU 

atau PKB, dia telah diposisikan di posisi sebagai patron besar yang segala 

keputusannya selalu dijadikan rujukan mayoritas tokoh, kiai dan warga NU pada 

umumnya. Bagi mayoritas warga NU dan PKB, Gus Dur telah dianggap sebagai 

tokoh kharismatik yang memiliki berbagai kelebihan. Berbagai sikap 

kontroversial yang sering dilakukan Gus Dur, sering dipahami sebagai bagian dari 

perilaku Gus Dur sebagai tokoh kharismatik yang memiliki kelebihan spiritual. 

Dalam konteks NU atau PKB, Gus Dur, sering dianggap sebagai wali (waliyullah 

atau kekasih Allah).   

 Gus Dur sendiri, semestinya sering meluruskan anggapan tersebut 

(Mahfud M.D, 2003: 184-207). Namun, anggapan itu di sebagian warga NU tetap 

melekat. Kondisi ini, terkadang juga diperkuat dengan berbagai kelebihan yang 
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secara lahiriah memang dimiliki Gus Dur, seperti kecerdasan intelektual, daya 

ingat yang luar biasa, banyaknya informasi yang dia miliki dan lain sebagainya. 

Dengan fakta itu, tetaplah anggapan Gus Dur sebagai wali masih melekat di 

sebagian besar warga NU. Paling tidak, Gus Dur tetap dijadikan patron yang 

selalu diikuti langkah-langkahnya. Semua itu, tidak berlaku bagi Gus Ipul. Gus 

Ipul yang pernah lama tinggal satu rumah dengan Gus Dur tetap melihat bahwa 

Gus Dur adalah tokoh demokrasi yang diyakini akan memberikan ruang dialogis 

bagi orang lain (Jawa Pos, Minggu, 22 Juni 2003).  

 Berpijak dari pemikiran itu, Gus Ipul melihat bahwa keberaniannya 

berbeda dengan Gus Dur adalah sebagai suatu keniscayaan. Dia mengatakan, 

sebagai tokoh demokrasi, Gus Dur telah mengajarkan bagaimana seseorang berani 

melihat pendapat orang lain dengan kritis.37 Sehingga, apa yang dia lakukan itu, 

dia anggap merupakan implimentasi dari ajaran yang diberikan Gus Dur sendiri. 

Gus Ipul juga mengatakan, dalam memandang Gus Dur dia akan bersikap 

profesional.38 Karena, menurut dia, tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan Gus 

Dur tidak tepat –dalam bahasa Gus Ipul, Gus Dur tidak jarang terpeleset--. 

Kendati demikian, Gus Ipul mengaku tetap menempatkan Gus Dur sebagai tokoh 

sentral yang jadi rujukan. Hanya, hal itu dilakukan secara kritis dan proporsional. 

 Dalam sebuah wawancara di Jawa Pos, Gus Ipul menuturkan;  

‘’Jadi, sebenarnya, di kalangan NU tidak ada yang istimewa. Bahwa saling 
menghormati dan tawadu itu harus dilakukan. Yang penting, saya ingin 

                                                 
37 Dalam suatu kesempatan Gus Ipul menyatakan bahwa dirinya melawan sebenarnya 

ingin sekalian menjajal ketangguhan kepemimpinan Gus Dur. Sejauh mana ketangguhan 
kepemimpinan Gus Dur. Ternyata, kata Gus Ipul, Gus Dur memang tangguh. Dalam pandangan 
Gus Ipul seorang pimpinan perlu dicoba dan dites ketangguhan kepemimpinannya.   
 38 Meski beda pendapat Gus Ipul tetap menghormati Gus Dur. Ini terlihat dari penuturan 
Gus Ipul  kepada peneliti yang menganggap Gus Dur  adalah tokoh yang sulit dicari tandingannya. 
Bahkan, mnurut Gus Ipul,  pada era kepemimpinan Gus Dur kejayaan NU tampak nyata.  
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menghormati Gus Dur apa adanya. Saya tidak ingin menghormati dia dengan 
selalu mengatakan, ya, ya, tapi di belakang tidak.’’ ((Jawa Pos, Minggu, 
22 Juni 2003).  
 

 Gus Dur sendiri, mengaku tidak keberatan dengan sikap kritis Gus Ipul. 

Sikapnya yang menghendaki agar Gus Ipul direposisi dari sekjen PKB, lebih 

dikarenakan Gus Ipul dinilai sering melanggar AD/ART partai. Karena itu, dia 

juga mengatakan, apa yang dia lakukan itu juga merupakan perwujudan dari 

demokratisasi yang dia kembangkan. Yakni menegakkan disiplin partai. Bahkan, 

dengan bersikap tegas kepada Gus Ipul, Gus Dur ingin menunjukkan bahwa 

dirinya benar-benar sebagai seorang demokrat sejati.39 Sebab, kendati Gus Ipul itu 

keponakannya sendiri, tapi karena dianggap melanggar AD/ART partai, maka dia 

tetap mengusulkan agar yang bersangkutan diberi sanksi organisasi (Tempo, 14 

September 2003). Soal usulan itu akhirnya tidak mendapatkan persetujuan dari 

mayoritas peserta rapat, menurut dia bukan persoalan. Gus Dur mengaku bisa 

menerima bila kenyataannya usulan dirinya agar Gus ipul direposisi sebelum 

Pemilu 2004, tidak disetujui.  

 Masalah lain yang menurut Gus Dur serius adalah langkah Gus Ipul yang 

sering menerima sumbangan finansial dari beberapa pihak (Koran Tempo, 14 

September 2003). Dalam hal ini, Gus Dur menyebutkan bahwa Gus Ipul telah 

memperoleh sumbangan dana dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, suami 

presiden Megawati, Taufik Kiemas dan seseorang yang bernama Haji Fauzi. Bagi 

Gus Dur, Gus Ipul telah menjadikan jabatan di partai sebagai tempat mencari 

kehidupan. Sehingga, menurut dia, kerja Gus Ipul selama ini sering didasarkan 

                                                 
39 Ketika ibu Gus Ipul sakit Gus Dur nyambangi ke Pasuruan. Gus Dur menyatakan 

bahwa urusan keluarga tetap jalan terus, tapi urusan organisasi harus ditegakkan. 
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pada upayanya mencari duit. Dia mengaku tidak bisa menerima kenyataan itu. 

Karena, menurut dia, hal itu akan berdampak kurang baik bagi organisasi politik 

seperti PKB. Kendati demikian, Gus Dur mengaku tetap akan memberikan 

kesempatan bagi Gus Ipul untuk tetap berkiprah di PKB. Terbukti, yang dia 

usulkan adalah reposisi, bukan pemecatan. 

 Semua tudingan itu, dianggap oleh Gus Ipul tidak berdasar. Sehingga, 

begitu keputusan reposisi itu diputuskan, dia langsung melakukan penolakan. 

Selain menilai keputusan itu dianggap tidak sah karena tidak disetujui 2/3 anggota 

dewan syura, Gus Ipul juga menuntut agar semua tudingan yang dialamatkan 

kepada dirinya harus dibuktikan dan pembuktian itu harus bisa diuji kebenarannya 

oleh publik. Bila tidak, dia bertekad akan menuntut secara hukum (Jawa Pos, 

Rabu 27 Agustus 2003). Perlawanan itu terus dilakukan hingga dewan syura 

melakukan voting dan memutuskan agar Gus Ipul direposisi dari sekjen. Gus Ipul 

tetap menuntut agar semua tudingan terhadap dirinya bisa diungkapkan secara 

terbuka di hadapan umum. Jika tidak, dia memastikan tidak akan menerima 

reposisi dan bertekad akan menempuh jalur hukum (Jawa Pos, Selasa 9 

September 2003) 

Alhasil, alasan pemecatan Gus Ipul sama dengan Alwi Shihab yaitu 

rangkap jabatan. Gus Ipul merupakan Sekjen PKB yang diangkat oleh SBY 

sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg 

PPDT) (Harian Aceh, Fokus: 31/03/08).  

4.4.8. Konflik Gus Dur vs Alwi Shihab 
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Alwi Shinhab adalah orang dekat Gus Dur. Bahkan Gus Durlah yang 

mensosialisasikan dan mempopulerkan Alwi Shihab sepulang studi dari Amerika 

Serikat.40 Begitu juga Gus Dur yang menggaransi masuknya Alwi ke PKB. Dan 

Gus Dur pula yang  mendukung penuh Alwi mencalonkan diri sebagai ketua 

umum DPP PKB dalam MLB PKB di Jogjakarta setelah Matori dipecat oleh Gus 

Dur. 

Proses pemecatan Alwi berawal dari rapat pleno gabungan DPP PKB pada 

21 September 2004. Klausul pemecatan itu berbunyi, jika ada fungsionaris partai 

yang menjadi pejabat eksekutif di pemerintahan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, maka yang bersangkutan harus menanggalkan jabatannya.  

Berdasarkan rapat tersebut, diputuskan untuk mengadakan rapat pleno 

DPP PKB pada 26 Oktober 2004 yang kemudian menghasilkan surat keputusan 

pemberhentian Alwi Shihab sebagai ketua umum Dewan Tanfidz melalui SK 

No.176/DPP-02/III/I.A/X/2004 tanggal 27 Oktober 2004. Saat itu Alwi Shihab 

diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.  

                                                 
40 Gus Dur dikenal luas sebagai tokoh yang punya kegemaran dan keahlian menaikkan 

pamor atau popularitas orang yang sebelumnya tak dikenal di tingkat nasional. Di  kalangan NU 
banyak sekali kader yang pamornya tiba-tiba naik begitu namanya sering disebut oleh Gus Dur 
dalam pidato-pidatonya. Populernya KH Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan sebagai kiai khos 
juga disebut-sebut tak lepas dari peran Gus Dur. Begitu juga kiai-kiai khos lain. Tapi ketika kiai-
kiai itu beda barisan dengan Gus Dur, akhirnya sebutan kiai khos itu tenggelam. Apalagi Gus Dur 
kemudian meperkenalkan term kiai kampung yang mengalahkan popularitas kiai khos.   
Kecenderungan menaikan popularitas seseorang ini tidak hanya dilakukan Gus Dur di internal NU, 
tapi juga di ranah politik nasional. Muji Sutrisno, cendekiawan Kristen, bercerita bahwa suatu 
ketika dirinya menjadi nara sumber dalam suatu acara seiminar di Lemhanas. Saat itu Gus Dur 
yang juga jadi nara sumber tiba-tiba menyebut namanya. Penyebutan nama ini, tutur Muji 
Sutrisno, selain membanggakan juga sekaligus membuat dirinya percaya diri sebagai pembicara. 
Sebab saat itu Muji Sutrisno masih terhitung sebagai tokoh pemula yang baru merintis karir.  
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Kemudian Alwi Shihab bersama kiai-kiai sepuh NU mendirikan Partai 

Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Harian Aceh, Fokus: 31/03/08). 

Alwi Shihab dan kiai-kiai pendukunya  menganggap pemecatan itu tidak 

sah. Alasannya pemberhentian ketua umum partai harus dilakukan melalui 

mekanisme muktamar. Alwi akhirnya melayangkan gugatan terhadap pemecatan 

dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta (Tempo Interaktif, 20/06/05).   

Alwi juga menuntut mekanisme struktural dalam menegakkan aturan main 

institusi dan bukan lewat penyelesaian kultural seperti yang dilakukan Gus Dur 

selama ini. Alwi mendasarkan penolakannya itu pada pasal 9 ayat (10) Peraturan 

Partai No.0534/DPP-02/III/A.I/I/2002. Di situ disebutkan bahwa pejabat 

sementara ketua umum atau ketua Dewan Syuro dan ketua umum atau ketua 

Dewan Tanfidz bisa diberhentikan melalui muktamar umum atau musyawarah 

luar biasa lain yang sejenis. Sehingga rapat pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

yang memutuskan fungsionaris partai tidak boleh menjadi eksekutif di 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalu dijadikan alasan untuk pemecatan 

Alwi, tentu tidak dibenarkan.  

Selain itu, Alwi juga mendasarkan gugatanya pada pasal 21 ayat (2) 

Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa Dewan 

Tanfidz di tingkat pusat dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada muktamar 

untuk masa jabatan lima tahun. Dia juga mengingatkan, bahwa dirinya menjadi 

ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa 

PKB tahun 2002 di Yogyakarta yang merupakan forum pemusyawaratan tertinggi 
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PKB secara nasional.  Sehingga pengesahannya juga dalam bentuk ketetapan 

MLB PKB, bukan hanya sekedar SK DPP PKB.  

Mengenai pemberhentian ini  - karena dia menerima jabatan sebagai 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) - menurut Ariano hal 

itu bertentangan dengan UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, AD/ART PKB dan 

Peraturan Partai PKB.   

Pemberhentian Alwi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz terjadi sebelum 

pelaksanaan Muktamar II PKB di Semarang pada tanggal 16-19 April 2005. Kubu 

Alwi menggugat sebelum Muktamar II PKB, yakni tanggal 11 April 2005.  

 Muhaimin Iskandar yang kemudian menggantikan posisi Allwi sebagaia 

ketua umum Tanfidz DPP PKB. Muhaimin terpilih secara aklamasi dalam 

Muktamar II di Semarang. Namun muktamar ini kemudian menyisakan 

perpecahan yang cukup pelik. Bahkan dari sini kemudian muncul dua kubu PKB. 

Yaitu kubu Muhaimin yang direstui Gus Dur dan kubu Alwi yang tidak direstui 

Gus Dur. Alwi lantas menggugat Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurahman 

Wahid (Gus Dur -red) sebagai tergugat I, Zainal Arifin Junaidi (tergugat II), 

Mahfud MD (tergugat III) dan Muhaimin Iskandar (tergugat IV). Gugatan 

tersebut diajukan Alwi karena diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Dewan 

Tanfidz PKB yang menurutnya tanpa melalui mekanisme partai yang sah.  

Akhirnya kubu Alwi mengelar Muktamar di Surabaya dengan didukung 

kiai-kiai kultural sepuh NU yang tergabung dalam Forum Langitan yang dulu 

adalah pendukung Gus Dur namun kemudian mufaraqah karena kecewa. 
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Muktamar ini sendiri digelar, sebagai bentuk kekecewaan Alwi dan kiai-kiai 

terhadap Muktamar Semarang yang memilih Gus Dur sebagai Ketua Dewan 

Syuro dan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Kiai-kiai sepuh 

menganggap hasil Muktamar Semarang tidak sah.  

Dari hasil muktamar PKB kubu Alwi di Surabaya, terbentuklah 

kepengurusan DPP PKB pimpinan KH Abdurrahman Chudlori sebagai Ketua 

umum Dewan Syuro PKB, dan Choirul Anam sebagai ketua umum Tanfidz. 

Sebenarnya Gus Ipul juga masuk dalam barisan ini. Bahkan semula Gus Ipul 

inilah yang diprediksikan terpilih sebagai ketua umum Tanfidz. Namun tiba-tiba 

Gus Ipul mengundurkan diri dari hiruk pikuk muktamar PKB Surabaya ini 

sehingga yang terpilih dalam muktamar PKB Surabaya ini adalah Choirul  Anam. 

Bahkan antara Gus Ipul dan Choirul Anam kemudian terlibat konflik hingga 

sekarang.   

Kiai-kiai sepuh Langitan selama ini dikenal sangat setia pada Gus Dur. 

Tapi, mereka kemudian berada di belakang Anam sehinga pertentangan itu sudah 

sulit didamaikan. Gus Dur pun tidak lagi menghormati para kiai sepuh itu. 

Akibatnya, konflik melebar, apalagi hasil gugatan terhadap Muktamar Semarang 

oleh kubu Alwi dan ulama sepuh dimenangkan oleh Gus Dur. Mengantisipasi hal 

itu, sebanyak 17 kiai NU akhirnya mendirikan Partai Kebangkitan Nasional 

Ulama (PKNU) di Ponpes Langitan, Tuban, 31 Maret 2007 (Kapanlagi.com : 

20/06/05,19:00). 

 

4.4.9. Gus Dur vs Muhaimin Iskandar & Lukman Edy 
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Konflik kembali terjadi pada era kepemimpinan Muhaimin Iskandar. 

Bahkan Cak Imin (panggilan Muhaimin) kemudian ”dipaksa” untuk 

mengundurkan diri lewat Rapat Gabungan DPP PKB. Sebelum Cak Imin diminta 

mundur dari jabatannya, Gus Dur juga telah memecat Lukman Edy, sekjen PKB 

hasil muktamar II Semarang. Sama seperti Alwi Shihab dan Gus Ipul, Lukman 

Edy yang kala itu menjabat sebagai sekjen PKB ditunjuk sebagai Menteri Negara 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PPDT) menggantikan Gus 

Ipul. Lukman kemudian juga dipecat oleh Gus Dur. Alasannya, karena di PKB 

tidak boleh rangkap jabatan (Harian Aceh, Fokus: 31/03/08). 

Isu pemecatan Cak Imin sebenarnya sudah lama berhembus. Setahun 

sebelum peristiwa pemecatan itu Gus Dur sudah menunjukkan tidak begitu 

menyenangi keponakannya itu. Gus Dur, seperti dikutip Surya (16 Juli 2007) 

pernah menuduh Muhaimin berkonspirasi dengan Presiden SBY untuk 

menjatuhkannya dari posisi ketua umum Dewan Syuro DPP PKB.  Gus Dur 

menilai Cak Imin  double standar. Kata Gus Dur, dia menjadi alat orang lain, 

yaitu SBY, untuk mendongkel dirinya agar tidak terpilih lagi sebagai ketua umum 

Dewan Syuro. 

Tuduhan Gus Dur itu  langsung dibantah Cak Imin. Mantan ketua umum 

PB PMII itu justeru mengaku berusaha menyalamatkan Gus Dur dari rongrongan 

orang-orang di sekitarnya. Cak Imin menyebut beberapa orang di sekitar Gus Dur 

itu, antara lain, Sigid Haryo Wibisono (wakil ketua DPD Golkar Jawa Tengah 

yang kemudian jadi anggota Dewan Syuro DPP PKB), Aris Junaidi (bendahara 

DPP PKB), Yenny Wahid (putri Gus Dur dan sekjen DPP PKB), Moeslim 
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Abdurrahman (tokoh Muhammadiyah dan pendiri PAN yang kemudian diangkat 

sebagai anggota Dewan Syuro DPP PKB),  Hermawi Fransiskus Taslim (tokoh 

Kristen yang jadi wakil ketua DPP PKB).  

Namun Gus Dur tetap menuduh Cak Imin sudah tidak loyal. Gus Dur 

menuduh Cak Imin sering mengambil keputusan sendiri, tanpa bermusyawarah 

dengan dirinya sebagai ketua umum Dewan Syuro. Tuduhan Gus Dur didasarkann 

pada saat Erman Suparno diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi oleh Presiden SBY. Gus Dur mengaku tak pernah diajak bicara oleh 

Cak Imin. Demikian pula ketika Lukman Edy yang kala itu menjabat sebagai 

Sekjen PKB ditunjuk sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal (Meneg PPDT), Gus Dur merasa belum pernah diajak bicara oleh Cak 

Imin dan merasa ditinggalkan. Cak Imin juga dianggap tidak mendukung 

pencalonan Gus Dur sebagai presiden pada Pilpres 2009 (Harian Aceh, Fokus: 

31/03/08). 

Gus Dur disebut-sebut punya calon menteri sendiri. Yaitu Sigid Haryo 

Wibisono. Sigid adalah wakil ketua DPD Golkar Jawa Tengah yang secara tiba-

tiba masuk sebagai anggota Dewan Syuro DPP PKB. Ia dikenal sangat dekat 

dengan Yenny., puteri Gus Dur. Kedekatan Sigid dan Yenny inilah yang 

kemudian banyak berpengaruh terhadap sikap Gus Dur41. Kepastian Gus Dur 

                                                 
41 Kepada peneliti Muhaimin Iskandar bercerita, semula Sigid Haryo Wibisono mendekati 

dirinya dengan cara menawarkan untuk mempromosikan  Muhaimin, diantaranya di TV. Tapi 
Muhaimin menolak karena Muhaimin merasa kalau sekedar masuk TV dirinya bisa tanpa bantuan 
Sigid. Apalagi dia pejabat tinggi partai, jadi tak sulit masuk TV. Karena buntu masuk PKB lewat 
Muhaimin akhirnya Sigid beralih lewat Yenny. Ternyata Yenny dengan mudah menerima Sigid 
dan bahkan mereka kemudian sangat akrab. Keakraban inilah, menurut Muhaimin, yang  
dimanfaatkan oleh Sigid untuk memanfaatkan Yenny membisiki Gus Dur dan mempengaruhi 
keputusan-keputusan politiknya. Sigid kemudian merajalela di PKB karena mendapat angin dari 
Gus Dur. Suatu ketika Sigid sesumbar, “Gus Dur itu apa kata saya.”   Dalam perkembangannya, 
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mencalonkan Sigid sebagai menteri didapatkan peneliti dari seorang tokoh 

supranatural di Sidoarjo yang mengaku baru saja bertemu Gus Dur di Jakarta. Ia 

bercerita kepada peneliti bahwa dirinya baru saja dititipi tugas  oleh Gus Dur 

untuk mensukseskan Sigid sebagai menteri. Tokoh supranatural yang pasiennya 

banyak berasal dari kalangan pejabat tinggi itu menunjukkan foto Sigid ukuran 

besar lengkap dengan data  pribadi, termasuk wetonnya..  

Akhirnya, Rapat pleno DPP PKB yang berakhir Kamis (27/3/08) dini hari 

memaksa Cak Imin mundur. Pencopotan itu berdasarkan hasil voting, yakni dari 

30 peserta yang hadir, 20 orang di antaranya meminta agar Cak Imin mundur, 

lima orang lainnya mendukung Muktamar Luar biasa (MLB), tiga suara menolak 

MLB, sedang 2 lainnya abstain.  sebagai pengganti sementara Cak Imin, Gus Dur 

Menujuk Ali Masykur Musa, yang sebelumnya menjabat wakil ketua.  

Sedangkan Mahfud MD mengatakan, voting yang dilakukan itu adalah 

puncak konflik internal PKB, yang kemungkinan besar juga akan berlanjut. 

Pasalnya, dalam AD/ART pasal 23 disebutkan pemberhentian pejabat hasil 

muktamar harus segera ditindaklanjuti dengan MLB, untuk memilih pejabat 

tersebut yang dipilih dalam muktamar.  

Dijelaskan Mahfud, pencopotan Muhaimin Iskandar dari jabatan ketua 

umum melalui voting, dalam rapat pleno DPP PKB karena Gus Dur mendapatkan 
                                                                                                                                      
Sigid memang sangat berkuasa dan mengatur semua skenario keputuusan politik Gus Dur dan 
PKB. Ketika peneliti tanya kepada Muhaimin kenapa PKB sampai terjadi seperti itu, Muhaimin 
menjawab, “Karena yang kena jantungnya.” Yang dimaksud jantung oleh Muhaimin adalah 
Yenny. Muhaimin mengibaratkan Yenny sebagai jantung PKB karena ia puteri Gus Dur yang 
bisikannya selalu didengarkan dan dijadikan keputusan politik Gus Dur. Sigid, kata Muhaimin, 
kemudian mendoktrin Yenny sehingga semua kemauan politik Sigid disalurkan lewat Yenny. 
Muhaimin mengakui bahwa semula yang memperkenalkan Sigid kepada Yenny adalah dirinya. 
Perkenalan Sigid dan Yenny itu terjadi di rumah Muhaimin. Namun Muhaimin tak menyangka 
kalau di belakang hari ternyata Sigid malah punya rencana untuk mendepak Muhaimin dari 
posisinya sebagai ketua umum DPP  PKB.    
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informasi dan laporan bahwa kubu Cak Imin  bergerak untuk menggelar MLB. 

Laporan yang diterima Gus Dur itu langsung disampaikan dalam rapat pleno dan 

berujung pada pelengseran  Cak Imin. 

 

 

 

 

BAB 5 

KEPEMIMPINAN KHARISMATIK GUS DUR: 

PERSONALISASI ORGANISASI & KONFLIK PKB 

 

Bab ini akan menganalisis temuan guna menjawab rumusan masalah 

melalui pendekatan teoritik yang tersaji dalam landasan teori.  pertama: 

menganalisis model dan bentuk pribadi Gus Dur yang dinilai kharismatik yaitu 

pembentukan dan perolehan kharisma, popularitas dan ketokohan Gus Dur. 

Kedua: mengkaji berbagai temuan dan peristiwa terkait dengan dominasi personal 

Gus Dur dalam berbagai keputusan dan kebijakan dalam institusi PKB. Ketiga: 

mengkaji  kronologis dan pola konflik di PKB yang melibatkan personal Gus Dur 

dengan beberapa elit PKB sehingga mengakibatkan PKB terpecah menjadi 

beberapa kubu.  Akhirnya dari hasil analisis ini diharapkan nampak pola dan dan 

kecenderungan umum sebagai simpulan akhir untuk menjawab rumusan masalah 

yang diteliteeei yaitu: Bagaimana personalisasi organisasi PKB terjadi melalui 
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kepemimpinan Gus Dur?, dan bagaimana faktor Gus Dur mempengaruhi setiap 

konflik yang terjadi di PKB? 

5.1  KHARISMA KETOKOHAN GUS DUR & PERSONALISASI 

INSTITUSI 

5.1.1. Terbentuknya Legitimasi Kharisma Pribadi Gus Dur   

Paparan bab 4 telah memberikan gambaran betapa kompleks dan rumitnya 

perjalanan Gus Dur dalam meniti kehidupannya, bertemu dengan berbagai macam 

orang yang hidup dengan latar belakang ideologi, budaya, kepentingan, strata 

sosial dan pemikiran yang berbeda. Dari segi pemahaman keagamaan dan 

ideologi, Gus Dur melintasi jalan hidup yang lebih kompleks, mulai dari yang 

tradisional, ideologis, fundamentalis, sampai moderrnis dan sekuler.  

Gus Dur merupakan pribadi kharismatik, sebagaimana pemikiran Max 

Weber (1864-1919) tentang kharisma dan otoritas kharisma, yaitu pribadi 

kharismatik merupakan pribadi yang memiliki kualitas istimewa yang didalamnya 

terdapat pengakuan orang lain atau kelompok terhadap kualitas istimewa tersebut 

(Weber, 1977: 94). Gus Dur diyakini memiliki kelebihan-kelebihan itu. 

Dari kompleksitas perjalanan karir dan pendidikan Gus Dur, jika ditinjau 

dari ciri-ciri kepemimpinan kharismatik yang dikemukakan Willner yang masih 

segaris dengan Weber (RA. Willner, 1983: 3), cukup menjelaskan bahwa Gus Dur 

merupakan pemimpin kharismatik. Willner menjelaskan bahwa kepemimpinan 

kharismatik sebagai relasi antara seorang pemimpin dengan pengikut, dengan 

empat ciri: pertama, Pemimpin diakui memiliki kualitas istimewa, kadang 
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dianggap superhuman (seorang wali atau kekasih Tuhan: dalam bahasa Islam 

tradisional).  

Kedua, pengikut secara tidak kritis menerima pendapat pemimpin sebagai 

pembenar. Dalam kaitanya dengan Gus Dur, dia dianggap sebagai pemimpin yang 

kiai (ulama pemuka Islam tradisionalis) akan mendapat kutukan (kuwalat) jika 

melawan Gus Dur. Ketiga, pengikut memberi ketaatan mutlak pada pemimpin. 

Dalam  tradisi masyarakat nahdliyin dimana Gus Dur berada, yang dipimpin di 

posisikan secara sukarela harus mendengar dan mengikuti (sami’na wa’ atha’na) 

dan mendapatkan berkah.. Keempat, pengikut memperlihatkan komitmen 

emosional terhadap pemimpin dan misinya (RA. Willner, 1983: 8). Hal ini terlihat 

pada para pendukung Gus Dur yang fanatik di basis masyarakat bawah, terutama 

di Jawa. 

Bagaimana kharisma melekat pada sosok Gus Dur? Hal ini bisa dibaca 

pada sisi-sisi pribadi Gus Dur yang paling memungkinkan untuk dikatakan 

istimewa di tengah masyarakat, dan yang memberikan citra keterkaguman dalam 

lintas batas golongan, suku, dan agama. Yaitu fakta-fakta terpenting dalam diri 

Gus Dur sekaligus faktor-faktor pemicu pemunculan kharisma Gus Dur di tengah- 

tengah masyarakat, terkhusus kelompok masyarakat nahdliyin. 

Pertama, kemampuan yang Willner namakan “cultural management” (AR 

Willner & D Willner, 1965: 82-83),  yaitu kemahiran Gus Dur dalam mengolah 

kepercayaan, nilai, mitos, kisah, simbol budaya terutama dalam komunitas Islam 

terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama'. Gus Dur adalah keturunan dua keluarga 

pendiri organisasai NU sekaligus pahlawan nasional (bangsawan atau priyayi 
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pesantren). Dari jalur ayah dia adalah anak KHA Wahid Hasyim, putra pertama 

Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Itu artinya Gus Dur adalah cucu Hadratussyaikh 

Hasyim Asy’ari (Pengasuh pesantren Tebuireng Jombang sekaligus pendiri NU). 

Sedang dari garis nasab ibunya, Gus Dur merupakan cucu dari KH. Bisri Syansuri 

(Pengasuh pesantren besar Denanyar Jombang yang juga salah satu pendiri NU).  

Dari sini identifikasi kedirian Gus Dur unggul dalam wadah kulturalnya, 

secara genetis selaras dengan mitos-mitos pribadi unggul dan kharismatik dari 

leluhurnya, sebagai mana pendapat Willner ( 1965), bahwa pemimpin yang tampil 

selaras dengan budaya disambut masa penganut budaya yang sama, karena ada 

titik temu kultural. Citra kharismatik pemimpin selayak Gus Dur di kalangan 

masa timbul, karena pada diri pemimpin (Gus Dur), mereka melihat kehadiran 

dari mitos tokoh yang mereka kenal.  

Kedua, daya retorika atau dalam bahasa Willner (1965) rhetorical 

spellbinding adalah segi lain yang berperan kuat turut melahirkan citra kharisma 

pemimpin. Kemahiran menyampaikan ide dengan gaya bahasa yang diminati 

masa, dan menggugah. Isi yang relevan, kiasan, nada bicara, isyarat tercakup 

dalam kemahiran ini. Kesesuaian gaya komunikasi Gus Dur dengan gaya 

komunikasi masyarakat, disertai dengan humor dan analisis mendalam dan 

kadang melampai batas rasionalitas (supra rasional) semakin mengukuhkan 

kharisma Gus Dur. Jika Soekarno memiliki ciri khas dalam beretorika, demikian 

pula dengan Gus Dur, dan keduanya dinilai sebagai pemimpin yang kharismatik 

(Ranoh, 1999:77). 
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Ketiga, bakat dan daya tarik kepribadian pemimpin. Unsur ini melahirkan 

cerita popular tentang pemimpin. Begitu pula dengan Gus Dur. Dengan pergaulan 

lintas batas budaya yang dijajakinya, dimana ia mengalami hidup di tengah 

pergaulan budaya Timur yang santun, tertutup, penuh basa-basi, sampai dengan 

budaya Barat yang terbuka, modern dan liberal, sebagaimana biografi beliau yang 

peneliti paparkan di Bab 4.  

Demikian juga persentuhannya dengan para pemikir, mulai dari yang 

konservatif, ortodoks sampai yang liberal dan radikal semua dialami. kehidupan 

sehari-hari (yang bersahaja dan low profile), cara memberi perhatian pada orang 

adalah cara pandang keberpihakan terhadap kaum minoritas (semisal pembelaan 

Gus Dur terhadap etnis Tionghoa, jamaah Ahmadiyah, Konghuchu dan bahkan 

penyanyi dangdut Inul Daratista).  

Pada sisi lain juga beredar cerita luar biasa yang dilekatkan pada Gus Dur, 

seperti kesaktian, daya ramal42, pemilikan indra keenam, diwujudkan melalui 

perjalanan spiritual dia di berbagai makam yang dianggap kramat di penjuru 

nusantara dan luar negeri. Kemampuan daya ingat yang kuat43, ditafsirkan 

khalayak bawah bahwa Gus Dur memiliki ilmu ladunni (ilmu serba bisa langsung 

                                                 
42 Sekitar 5 tahun sebelum terpilih sebagai presiden  RI ke-4 Gus Dur dalam beberapa 

kesempatan sudah menyatakan bahwa dirinya kelak akan jadi presiden. Saat itu ada yang percaya 
tapi banyak yang menertawakan.  Sekitar tiga tahun sebelum  Muktamar NU di Lirboyo Gus Mus 
sempat bercanda kepada peneliti ketika ditanya akan diposisikan di mana Gus Dur dalam PBNU 
pasca muktamar kalau Gus Duh sudah tak jadi ketua umum. “Katanya mau jadi presiden,” kata 
Gus Mus saat itu. Saat itu Gus Mus sendiri tampak tak percaya karena itu omongan Gus Dur itu 
dijadikan kelakar. Namun ternyata Gus Dur benar-benar jadi presiden. Gus Dur jadi presiden 
alterntif setelah kubu Mega dan kubu Habibie sulit diakurkan.   

43 Gus Mus bercerita suatu saat Fahmi Syaifuddin memegang kertas yang bertuliskan 
nomor-nomor telpon. Ia kemudian ngobrol dengan Gus Dur. Di tengah obrolan itu Gus Dur 
mengambil kertas yang dipegang Fahmi lalu meremas dan bahkan menyobeknya sampai menjadi 
sobekan kecil-kecil sehingga tak bisa dibaca. Fahmi panik dan langsung menegur Gus Dur karena  
kertas itu berisi nomor-nomor telpon penting. Namun Gus Dur ternyata sudah hafal semua nomor-
nomor telpon teresebut, meski dalam sekejap      
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dari sisi Tuhan melalui intuisinya) menjadi cerita lisan yang menyebar luas di 

kalangan masyarakat tradisional. Dengan ini citra kharismatik Gus Dur makin 

tertanam pada kalangan luas.  

Bahkan, dalam kontek masyarakat klenik dan kejawen Gus Dur juga 

diyakini sebagai titisan Semar. Kegemaran Gus Dur melakukan ziarah ke makam-

makam para wali dan raja-raja semakin mengukuhkan kepercayaan masyarakat 

klenik dan kejawen. Apalagi Gus Dur sering dipercaya bisa melakukan dialog 

dengan arwah para wali atau raja yang sudah meninggal. Pengalaman peneliti 

mengikuti rombongan Gus Dur ziarah ke beberapa makam wali dan raja pada 

tengah malam seringkali mendapat informasi bahwa wali atau raja itu diyakini 

memberi informasi atau pesan tertentu kepada Gus Dur. Memang sebagian warga 

NU punya pandangan bahwa orang meninggal itu tidak mati tapi hanya pindah 

alam, karena itu mereka masih bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang 

yang masih hidup. Dalam suatu kesempatan Gus Dur menjelaskan soal 

kegemarannya berziarah  ke makam para wali dan raja sebagai berikut: 

“Saya memang percaya pada daya dari luar diri kita yang 
bisa memberikan intervensi kekuatan rohani kepada kita. Sejak 
kecil saya sudah dibiasakan begitu. Ada beberapa makam sunan 
yang selalu saya ziarahi. Di luar negeri, antara lain, makam Ali al-
Humaidy, Imam Ghazali…….. 

Kita semua ini orang rasional. Tapi kita tak bisa 
membantah kadang-kadang ada semacam isyarat-isyarat, tanda-
tanda, yang dikirim kekuatan lain dari luar diri kita. Biasanya kita 
menyadarinya kalau sudah terjadi. Di belakang hari kita baru 
bilang, " O iya, pantas ada tanda-tanda ini, tanda-tanda itu......". 
Waktu Rais Am Kiai Achmad Siddiq meninggal, ada kiai yang 
membisiki saya, 'pengganti almarhum akan datang dari kulon'..  
Pikir saya, Kiai Mustamin, Cilacap. Tapi itu tak masuk akal. Wong 
beliau sudah uzur sekali. Bisikan itu tak saya pedulikan. Eh, tahu-
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tahu di Munas Lampung benar muncul Rais Am dari kulon, Kiai 
Ilyas Ruchiyat - yang saya tak pernah menduganya….”   

Gus Dur berziarah ke makam para wali mengaku untuk minta kepada 

Allah SWT agar diberi kekuatan dan keselamatan. Selain itu juga minta agar 

Islam bisa maju dan jaya. Berikut penjelasannya lebih lanjut: 

“Biasanya minta kemajuan Islam. Saya ini pengikut 
Imam Khomeini, lho. Hanya dari segi rohani. Pandangan 
politik saya dengan beliau memang berbeda. Pandangannya 
nggak cocok buat di Indonesia. Tapi semangat beliau 
memberikan segala-galanya untuk Islam, wah luar biasa. Dan 
kami bersepupu, lho. Riwayatnya panjang. Mesti diurut sampai 
beberapa generasi ke belakang…..”  

Ketika ditanya apakah kalau permintaannya terkabul bisa diidentifikasi 

dari mendiang siapa itu yang mustajab, Gus Dur menjelaskan:  

Yakin saja bahwa itu berkah. Tapi buat apa mesti jelas, 
berkah yang tirakat sering dititipi salam untuk saya dari para 
mendiang itu. itu dari mendiang yang ini. Ya ndak perlu tho. 
Wong ndak ada SK-nya. Yang penting 'kan hasilnya itu kita 
yakini atas rekomendasi dari para mendiang itu. Masak sih niat 
baik nggak mau didukung? Ha..ha...ha.. Kiai-kiai yang rajin 
tirakat sering dititipi salam untuk saya dari para mendiang 
itu.”   

Gus Dur menyadari bawah tradisi ziarah ke makam para wali ini kini mulai luntur 

di kalangan kiai NU. Padahal, menurut Gus Dur itu sangat penting dilestarikan 

dan dikembangkan di lingkungan NU. Berikut penjelasannya: 

……. akan lebih baik kalau mereka memahami kultur ini. 
Paling tidak secara psikologis tradisi ini dapat berfungsi 
sebagai alat penguji keikhlasan kita kepada NU, kepada umat, 
dan kepada perjuangan. Kesempatan ziarah kita pakai untuk 
mengaca diri. Sewaktu menghadapkan kepada para pendahulu 
di makam mereka tentu kita malu sendiri kalau kita belepotan. 
Yah, semacam alat psikologi untuk chek and recheck…” 
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Dari penjelasan Gus Dur yang dimuat di pcinu-mesir.tripod.com, 2002, 

atau KMNU Cairo – Egypt tersebut semakin mengukuhkan bahwa Gus Dur bukan 

hanya kental dengan budaya NU dan pesantren tapi juga menghayati atau 

menginternalisasi sekaligus mempraktikkan.  Maka mudah dipahami jika muncul 

anggapan bahwa Gus Dur adalah pemimpin NU tulen yang benar-benar paham 

watak dan kultur NU luar dalam. Pengakuan sekaligus kekaguman warga NU ini 

makin mengukuhkan kharisma Gus Dur sebagai pemimpin NU yang dihormati 

dan diidolakan.  

Sedangkan dalam pandangan kaum rasional, Gus Dur berhasil 

mencitrakan dirinya, sebagai pegiat demokrasi tulen, pembela kaum minoritas 

tanpa kompromi, aktifis LSM (NGO), pembangun dan penggerak civil society, 

intelek atau pemikir Islam modernis. Bahkan seniman sekaligus budayawan, dan 

deretan prestasi sosial dan intelektual lain yang tersebar di kalangan 

pengagumnya.  

Keempat, strategi atau taktik Gus Dur dalam gerakan sosial yang briliyan 

benar-benar teruji dan berhasil, terutama ketika menjadi ketua umum Tanfidziyah 

PBNU, bahkan melahirkan rasa kagum di tingkatan basis. Termasuk disini cara 

memahami masyarakat, identifikasi dengan budaya rakyat, cara menangani krisis 

politik yang diakibatkan tekanan rezim otoriter Orde Baru. Dari pengalaman dan 

keberhasilan taktik ini, melahirkan citra diri hebat pada diri Gus Dur. Bahkan 

setiap gerakan Gus Dur dipahami sebagai taktik biliayard sehingga terkesan tak 

pernah keliru. Maka mudah dipahami jika masyarakat – terutama warga nahdliyin 

– terus mengelu-elukan Gus Dur sebagai pemimpin luar biasa. 
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Demikianlah, berangkat dari empat hal di atas, melalui kacamata teori 

Weber dan Willner, menjelaskan bahwa Gus Dur merupakan pribadi pemimpin 

kharismatik. 

5.1.2. Otoritas dan Ketokohan Gus Dur 

Sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dalam landasan teori dari 

penelitian ini, bahwa otoritas merupakan kemungkinan yang didalamnya suatu 

perintah dipatuhi, oleh orang dalam kelompok tertentu. Oleh karena itu otoritas 

merupakan bagian dari wilayah kekuasaan, dan mengandung unsur perintah dan 

memberi perintah, sekaligus ada unsur kontrol.  Bagi Weber, otoritas berarti “ 

“imperative control”. Dan Weber mengembangkan otoritas dalam tiga model 

berdasarkan sumber keabsahanya, yaitu: otoritas legal, tradisioanal, dan 

kharismatik (Weber, 1977:350).  

 Bagaimana dengan otoritas Gus Dur? Untuk memahami otoritas Gus Dur 

peneliti membatasi pada pembacaan pada saat Gus Dur menjabat ketua umum 

Tanfidziyah  PBNU hingga menjadi ketua umum Dewan Syuro PKB, sebab hal 

tersebut berkaitan langsung dengan penelitian yang dimaksud.  

 Ditinjau dari perspektif Weberian, otoritas tersebut telah Gus Dur miliki 

sejak kali pertama terpilih menjadi ketua umum PBNU. Pertama: otoritas 

kharismatiklah yang bermain, dimana Gus Dur hadir sebagai figur yang istimewa 

dan dianggap mampu menandingi dominasi kubu Idham Khalid kala itu, yang 

menurut para kiai telah membawa NU keluar dari jalur kultural. Sedangkan saat 

itu para kiai benar-benar kesulitan untuk memberhentikan Idham Khalid 

(sebagaimana diceritakan pada bab 4). Dengan demikian, menurut KH. Imron 
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Hamzah (1989) tampilnya Gus Dur di teras kepemimpinan NU kala itu, lebih 

berarti meneruskan perjuangan leluhur yang dianggap menitis pada pribadi Gus 

Dur yang unik dan nyleneh. Karenanya, tak heran masyarakat nahdliyin dalam 

muktamar NU ke-27 di Situbondo, banyak menggantungkan harapan padanya 

(Hamzah, 1989:10).  

 Weber mengemukakan otoritas kharisma menonjol pada situasi krisis, 

cenderung menerobos tatanan nilai yang sudah mapan, dan merintis nilai dan 

tatanan baru (Weber, 1968: 19-27). Begitulah situasi NU kala itu yang memang 

krisis kepemimpinan, akibat dominasi Idham Khalid, yang tak lagi tunduk pada 

tradisi pesantren sebagai sumber budaya organisasi ini.  

 Kedua: otoritas tradisional, yang keabsahannya bertumpu pada budaya 

atau adat pesantren. Budaya pesantren adalah budaya patron klien. Terpilihnya 

Gus Dur sebagai ketua umum PBNU juga tak lepas darai otoritas tradisional yang 

dimiliki Gus Dur, dan otoritas ini juga didukung KH. As’ad Syamsul Arifin 

Situbondo (tokoh sepuh NU yang masih hidup saat itu) yang merupakan patron 

utama. Saat itu Gus Dur adalah klien dari Kiai As’ad. Melalui lembaga Ahlul halli 

wal aqdi yang dikomandani Kiai As’ad Gus Dur terpilih sebagai ketua umum 

PBNU. Lembaga Ahlul halli wal-aqdi ini memang sangat ampuh untuk memutus 

kekuatan Kiai Idham Khalid yang saat itu masih sangat kuat didukung cabang-

cabang NU. Lembaga ini memilki kekuatan veto sekaligus otoritas menunjuk 

ketua umum PBNU yang dikehendali oleh para anggota Ahlul halli wal-aqdi saat 

itu. Maka begitu terpilih sebagai ketua umum PBNU jadilah Gus Dur patron baru 
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yang mengendalikan warga NU sebagai klien dari sisi kultural. Disini otoritas 

tradisional Gus Dur dikukuhkan.  

 Ketiga: otoritas legal, yaitu otoritas yang keabasahannya bersumber dari 

aturan resmi atau legal. Setelah Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU, 

secara otomatis juga memilki otoritas legal, sesuai dengan wewenang sebagai 

ketua umum PBNU yang diatur dalam AD/ART jam’iyah Nahdlatul Ulama. 

 Walaupun tiga model otoritas tersebut bisa dibedakan, menurut Weber 

dalam kenyataan sejarah ketiganya tercampurkan, pimpinan dengan otoritas 

kharisma, bisa sekaligus merupakan pimpinan  dengan otoritas tradisional, dan 

legal (Weber, 1968: 350). Sebagaimana Gus Dur ketika memimpin PBNU, 

otoritas kharismatik, tradisional dan legal menyatu dalam pribadi kepemimpinan-

nya. Otoritas tersebut kemudian berlanjut hingga pada saat Gus Dur menjadi ketua 

umum Dewan Syuro DPP PKB.  

 Dengan modal tiga otoritas tersebut, ketokohan Gus Dur kemudian diuji 

dan dibentuk,  melalui muktamar NU Situbondo (1984), kemudian di Krapyak 

(1989), maupun di Cipasung (1994), Gus Dur berhasil membangun kharisma, 

mempertahankan popularitas, dan ketokohannya, sehingga terpilih selama tiga 

periode berturut-turut. Praktis, ia memimpin NU selama 15 tahun, sebuah prestasi 

ketokohan yang luar biasa. Sebab bagaimanapun juga, NU merupakan organisasi 

yang sangat dinamis dan sarat norma tradisi pesantren, yang butuh keahlian, 

kharisma kuat, dan legitimasi kultural untuk menahkodainya, dan Gus Dur 

mampu melampaui itu dengan baik.  
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Banyak sekali prestasi Gus Dur saat menjadi ketua umum PBNU. Di 

antaranya: pertama, Gus Dur adalah pelopor kembalinya NU ke khitah 1926, 

dimana dia sebagai ketua tim 7 yang menggodok konsep khittah NU pada 

muktamar Situbondo. Kemudian Gus Dur mengawal agenda khitah tersebut dan 

berhasil meredam seluruh kelompok–kelompok kontra khitah yang dipelopori 

kubu Cipete. Dengan khitah Gus Dur telah membawa organissai ini kembali ke 

tengah-tengah umat. Peneliti NU seperti Laode (Ida, 1999: 110) menyimpulkan, 

setelah itu posisi Gus Dur dan gerakan khitahnya bertambah kuat, PBNU 

mendapatkan dukungan dari masyoritas warga NU. Itu dikarenakan, dengan 

gerakan khitah itu, sebagian besar warga NU mendapatkan banyak manfaat. 

Mereka tidak lagi harus berhadapan dengan birokrat-birokrat di daerah yang 

gencar menggiring masyarakat ke Golkar.  

 Kedua, Gus Dur, telah membawa NU dari organisasi yang dikenal 

tradisional, menuju organisasi yang memiliki pemikiran post tradisionalis 

(meminjam istilah pemikir modern Abid al Jabiri).  Bahkan para era 

kepemimpinan Gus Dur inilah NU mengalami kejayaan intelektual baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Terbukti, selama kepemimpinan Gus Dur banyak 

sekali para peneliti, baik dalam maupun luar negeri, yang menjadikan NU sebagai 

obyek kajian. NU yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi jumud (statis),  

tak menarik, ternyata di bawah kepemimpinan Gus Dur tampil progresif dan 

elegan dengan tetap berbasis tradisi pesantren. Konsekuensinya, banyak sekali 

buku, tesis, disertasi atau  karya-karya ilmiah  tentang NU lahir, baik dari sarjana 

dan peneliti dalam maupun luar negeri. Popularitas NU – termasuk Gus Dur – pun 
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meningkat drastis. Apalagi gaya kepimimpinan dan pemikiran Gus Dur terkesan 

sangat terbuka dan liberal. Namun justeru karena faktor gaya liberal inilah yang 

kemudian banyak dimanfaatkan lawan-lawan politiknya untuk menghantam Gus 

Dur sendiri. Dalam muktamar NU di Krapyak, jelas-jelas kelompok yang tidak 

menghendaki Gus Dur maju kembali memimpin NU, memanfaatkan berbagai 

langkah Gus Dur yang kontroversial, seperti pribumisasi Islam (Laode dan 

Jauhari, 1999:101), ucapan ‘’Assalamu’alaikum’’ yang secara kultural bisa 

diganti ‘’Selamat Pagi’’ dan seterusnya. Posisi Gus Dur yang pernah menjadi 

dewan juri pada festival kesenian di Bandung, kehadiran Gus Dur pada malam 

puisi Yesus Kristus di Surabaya dan lain sebagainya, dijadikan sebagai senjata 

untuk menjatuhkan Gus Dur.  

Kendati kondisinya cukup kritis, namum pada akhirnya cabang-cabang 

NU dari seluruh Indonesia tetap memilih Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. 

Keberhasilan Gus Dur untuk mempertahankan jabatannya, ditunjang oleh 

kharisma dan kemampuannya menjelaskan berbagai isu yang sudah sangat 

menyudutkan dirinya dalam laporan pertanggungjawaban yang dia berikan. 

 Ketiga, Gus Dur berhasil menangkal intervensi rezim Orde Baru di NU. 

Muktamar NU di Cipasung adalah bukti perlawanan Gus Dur terhadap otoritas 

Orde Baru (Soeharto). Dalam muktamar yang digelar di pesantren Cipasung, 

terjadi perebutan pengaruh antara Gus Dur dan Abu Hasan yang di dukung Orde 

Baru. Abu Hasan diback up penuh oleh pemerintahan Soeharto. Bahkan ketika 

Presiden Soeharto hadir ke arena muktamar Gus Dur dihalang-halangi agar tak 

bisa berjabat tangan dengan Soeharto. Rekayasa politik ini sangat vulgar sehingga 
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menjadi berita besar di semua media massa. Memang Soeharto lewat orang-orang 

kepercayaannya – seperti Jenderal R Hartono – berusaha memarginalkan Gus Dur 

bukan saja agar tak terpilih sebagai ketua umum PBNU tapi juga memperlakukan 

protokol kepresidenan secara diskriminatif dalam acara muktamar NU. Mungkin 

inilah acara protokol kepresidenan paling vulgar diskriminasinya dalam sejarah 

Indonesia. Namun meski intervensi pemerintahan Orde Baru ini sangat kuat, baik 

lewat interogasi dan intimidasi maupun politik uang,  toh tetap tak mempan. 

Buktiya, Gus Dur terpilih lagi sebagai ketua umum PBNU. Terpilihnya Gus Dur 

semakin menguatkan citra ketokohan dia ditengah-tengah warga NU. 

  Artinya, dari tiga suksesi muktamar NU yang mengatarkan Gus Dur 

sebagai ketua umum PBNU, ternyata Gus Dur mampu menaklukkan setiap 

konflik yang ada, pertama: pada muktamar Situbondo Gus Dur yang didukung 

kubu Situbondo, berhasil mengalahkan kubu Cipete. Kedua: pada muktamar 

Jogjakarta, Gus Dur berhadapan dengan kubu Kiai As’ad (pada muktamar 

Situbondo Kiai As’ad pendukung utama Gus Dur), dan Gus Dur berhasil 

menaklukkanya. Ketiga: pada muktamar Cipasung, Gus Dur harus berhadapan 

dengan kubu Abu Hasan yang didukung pemerintah kuat-otoriter Soeharto, dan 

Gus Dur pun berhasil terpilih kembali. Dari tiga konflik elit NU yang dijalani Gus 

Dur selama 15 tahun memimpin, tak pelak,  membuat pribadi Gus Dur begitu 

super dan kukuh di akar kultural NU. 

 Imam Anshari Saleh menggaris bawahi ketokohan dan kharisma Gus Dur, 

dalam arti Gus Dur sebagai putra terbaik NU. Dengan pertimbangan, semangat 

kebangsaan, geneologis dan sosioligisnya, telah membuat Gus Dur sangat 
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dominan dan hegemonik dalam perjalanan 15 tahun kepemimpinannya. Bahkan 

fungsi Rais Syuriah (pimpinan tertinggi di organisasi NU) pasca almaghfurlah 

KH. Achmad Shiddiq di NU tak lagi dominan, terkesan sebagai “penjaga malam” 

saja, kalah dengan hegemoni kharisma dan ketokohan Gus Dur yang seharusnya 

hanya menjadi ketua pelaksana harian di PBNU (ketua Tanfidz). (Laksana (ed), 

1997:45). 

Mengenai hal ini, KH. Mustofa Bisri juga memaparkan bahwa nama besar 

Gus Dur melebihi NU yang mewadahi nama besarnya. Ttidak heran jika pada saat 

yang sama Gus Dur melebihi NU atau katakanlah Gus Dur adalah NU. Apalagi 

dalam PKB.  Sebab lembaga PKB lebih kecil lagi karena ia adalah anak kandung 

NU. Karena terlalu besar, Gus Dur tak menyisakan ruang bagi yang lain. Itulah 

sebabnya, Matori yang pada mulanya mampu sedikit berkiprah di PKB, menjadi 

tak berfungsi saat Gus Dur menjadi ketua umum Dewan Syuro PKB (Bisri, M 

Aminudin (ed), 2004: 53). 

 

5.1.3. Dominasi Ketokohan Gus Dur dalam Institusi PKB 

Disengaja atau tidak, dalam sejarah awal berdirinya PKB peran Gus Dur 

sudah dominan. Ketokohan Gus Dur semakin berkibar ketika menjamah wilayah 

politik praktis dan melambungkan PKB menjadi populer. Gus Dur yang saat itu 

menjadi ketua umum PBNU bersama jajaran fungsiaonaris dan ulama' NU, 

memfasilitasi berdirinya wadah aspirasi politik warga nahdliyin sebagai jawaban 

desakan aspirasi umat nahdliyin. Hasilnya, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa 

yang dideklarasikan di Ciganjur (kediaman Gus Dur), dimana Gus Dur sebagai 
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salah satu deklaratornya. Saat itu Gus Dur menunjuk Matori Abdul Djalil sebagai 

ketua umum Tanfidziyah DPP PKB, sedang ketua umum Dewan Syuro 

dipercayakan kepada KH Ma’ruf Amin. Namun setelah Muktamar perdana PKB 

digelar, Gus Dur terpilih sebagai ketua umum Dewan Syuro (puncuk pimpinan 

tertinggi, sebagaimana Rais Syuriah dalam NU) secara aklamasi, dan Matori 

Abdul Djalil didapuk sebagai ketua umum Tanfidz (dalam hal ini semacam ketua 

harian pelaksana, semisal ketua Tanfidziyah dalam NU). 

Pada awal pendirian PKB, asas partai yang tidak menggunakan asas Islam 

menuai protes dari beberapa kiai yang memiliki cara pandang fiqih yang berbeda. 

Namun, dengan rasionalisasi dan argumen yang briliyan, lagi-lagi Gus Dur 

dengan kharisma dan ketokohanya berhasil meyakinkan kiai-kiai dan khalayak 

NU untuk menerima pendiriannya. Akhirnya PKB memang disepakati tidak 

menggunakan asas Islam, meski konstituen utamanya adalah umat Islam (warga 

nahdliyin).  Alhasil, PKB menjadi partai terbuka. Ini adalah konflik kali pertama 

terjadi di awal pendirian PKB, disamping konflik akibat penolakan kiai-kiai 

terhadap Matori yang “ditunjuk” Gus Dur sebagai ketua umum Tanfidz DPP 

PKB. 

Perjalanan politik PKB berikutnya cukup menggembirakan. Pemilu 1999 

yang menandakan semakin terbukanya sistem politik Indonesia berhasil dilalui 

PKB dengan cukup baik. Pada pemilu yang disebut paling demokratis kedua 

setelah pemilu 1955 itu PKB berhasil mengantongi 13,3 juta suara. PKB juga 

keluar sebagai pemenang pertama di antara partai-partai baru yang muncul setelah 
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reformasi. Secara keseluruhan PKB berada pada posisi ke tiga setelah PDI 

Perjuangan dan Partai Golkar. 

Namun  PKB tidak cukup handal dalam mengelola konflik yang muncul 

dalam dirinya. Terbukti pada pemilu 2004, suara PKB turun menjadi 11,9 juta dan 

persebaran politiknya di daerah makin mengerucut: dari 13 propinsi menjadi 10 

propinsi saja. Konflik yang berlangsung selama ini, telah menjadikan PKB 

kehilanagan energi cukup banyak untuk melakukan konsolidasi politik dan 

organisasi dalam mengejar target pemilu. PKB telah gagal mengelola konflik 

internal yang berimplikasi pada perpecahan politik. 

Kebesaran Gus Dur semasa memimpin NU kemudian dijadikan maskot 

utama PKB. Pilihan politik ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama; figur 

Gus Dur. PKB merupakan partai bentukan NU yang basis konstituen terbesarnya 

adalah warga NU, sedangkan budaya warga NU merupakan budaya pesantren 

(pantron klien), maka untuk memaksimalkan basis dukunganya, PKB menjadikan 

ketokohan Gus Dur yang saat itu sangat kharismatik di kalangan bawah sebagai 

ikon. Hal tersebut dikuatkan dengan terpilihnya Gus Dur sebagai ketua umum 

Dewan Syuro PKB secara aklamasi pada muktamar I PKB di Surabaya.  Kedua; 

kharisma.ketokohan dan pengalaman Gus Dur mimpin PBNU selama tiga periode 

(15 tahun) yang terbukti berhasil, membuat PKB yang baru berdiri, berharap 

banyak kesuksesan Gus Dur terulang di PKB. Hal tersebut sempat terjadi di awal 

konsolidasi PKB, dimana mayoritas kiai berikut klien-nya berada di belakang Gus 

Dur, dan mengawalnya menuju Istana sebagai presiden RI pada pemilu 1999, 

meski secara fungsional politik hakikatnya mereka hanya berada pada faktor 
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penentu barisan kedua,  mengingat Poros Tengah yang dominan melakukan 

manuver politik.   

 

5.1.4. Personalisasi Institusi PKB  

Dari dua faktor di atas memang sempat menjadikan PKB besar, namun 

pada  sisi lain sulit menjadi partai modern dalam arti sesungguhnya. Artinya, PKB 

sulit berperan sebagai partai modern dengan basis institusi atau kelembagaan serta 

sistem yang kuat dan keluar dari bayang-bayang Gus Dur. Yang terjadi justru 

otoritas Gus Dur semakin power full, nyaris selalu dibenarkan dan tak dapat 

disentuh kritik. Gus Dur sebagai ketua umum Dewan Syuro DPP PKB pada 

akhirnya memilki kekuasaan tak terbatas, dan cenderung di atas AD/ART. Dalam 

jargon sederhana, “PKB opo jare Gus Dur”.  

Jika ditinjau dari teori sumber kekuasaan French dan Raven sebagaimana 

dikutip oleh Hein, sumber kekuasaan diklasifikasikan menjadi lima kategori 

sumber kekuasaan, yaitu: paksaan, imbalan, keabsahan, kepakaran, dan rujukan 

(Hein, at.al, 1993:107-120). Dalam kasus ini sumber kekuasaan Gus Dur di PKB, 

akan dilihat dari lima kategori kekuasaan yang ada memiliki tiga sumber 

kekuasaan: 

Pertama; Kekuasaan Paksaan (coersif power) didefinisikan dari Frech dan 

Raven sebagai bergantung pada rasa takut. Seseorang bereaksi pada kekuasaan ini 

dikarenakan rasa takut akibat negatif yang akan terjadi jika ia gagal menunjukan 

kepatuhan. Dalam perspektif organisasi formal, kekuasaan ini akan melahirkan 

model kebijakan otoritarian. 
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 Besar atau kecil Gus Dur memiliki kekuasan paksaan. Hal ini bisa dilihat 

dari intruksi-intruksi Gus Dur yang kadang berada diluar legalitas organisasi. 

Contoh soal pemilihan pilkada-pilkada di daerah-daerah. Untuk daerah pemilihan 

tertentu Gus Dur selalu merekomendasikan  calon gubenur dan atau calon bupati 

yang dikehendaki berdasarkan info yang masuk padanya dan mood. Bahkan untuk 

daerah tertentu pula intruksi itu disertai dengan ancaman (pembekuan & 

pemecatan) bila tidak dilaksanakan perintahnya. 

 Dan dari berbagai konflik PKB yang terjadi orang-orang yang 

berseberangan dengan Gus Dur selalu berakhir dengan pemecatan dari 

kepengurusan PKB. Ini bisa kita lihat dalam kasus pemecatan Matori Abdul Jalil, 

Saifullah Yusuf, Alwi Shihab, Choirul Anam, Muhaimin Iskandar dan pengurus 

lainnya. 

Kedua; Kekuasaan Pakar (expert power)  adalah pengaruh yang dimiliki 

akibat kepakaran atau keahlian. Jadi kekuasaan ini adalah kekuasaan yang 

diperoleh seseorang karena keahlianya berdasarkan ilmu-ilmu dan pengalaman 

yang dimilikinya serta budiluhurnya sehingga orang lain membutuhkanya. Dalam 

perspektif organisasi kekuasaan pakar akan melahirkan model kebijakan 

meritokratik atau profesional. 

Gus Dur juga memiliki sumber kekuasaan pakar, hal ini dibuktikan pada 

kepakaranya yang sudah tidak saja di lingkup nasional tapi juga internasional. Gus 

Dur memiliki basis intelektual kuat, pengalaman organisasi yang memadai, 

keahlian berpolitik, keterampilan yang sangat istimewa dalam melakukan lobi-

lobi politik, atau memilki pengatahuan agama yang luar biasa tidak saja agama 
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Islam tapi juga agama orang lain. Kepakaranya telah menjadi salah satu sumber 

pengaruh yang paling ampuh baginya.  

Budi luhur Gus Dur juga terlihat, dalam pembelaanya terhadap minoritas 

tertindas dan kalangan yang terpinggirkan, menjadi sebuah fakta tak terbantahkan, 

yang membuat setiap orang membutuhkanya sebagai pembela. 

Ketiga; Kekuasaan Rujukan (referent power) dasarnya adalah pemihakan 

kepada seseorang yang mempunyai daya atau cirri pribadi yang diinginkan. 

Kekuasaan rujukan berkembang dari pengaguman orang lain dan suatu hasrat 

untuk seperti orang tersebut. maka dalam arti tertentu, sangat mirip dengan 

kharisma yang dikemukakan Weber. Dalam perspektif organisasi modern 

kekuasan ini akan melahirkan model pemerintahan atau kebijakan patron klien 

atau pemerintahan patrimonial maupun monarchi  

 Gus Dur juga memilki sumber kekuasaan rujukan. Kharisma Gus Dur 

sebagai keturunan darah biru telah memposisikan dirinya sebagai tokoh sentral di 

lingkunganya. Karena kharismanya yang luar biasa itu di lembaga PKB hampir 

semua orang, baik secara pribadi maupun struktural, tidak berani menolak  dan 

membantah apa yang dikatakan dan dikehendaki Gus Dur. 

 Tiga sumber kekuasan yang melekat pada pribadi Gus Dur (ketua umum 

Dewan Syuro DPP PKB) itulah yang membuat institusi PKB larut terjebak dalam 

personalitas Gus Dur. Sehingga melahirkan realita bahwa keputusan Gus Dur 

identik keputusan PKB, sedangkan keputusan legal formal PKB tanpa restu Gus 

Dur dianggap cacat atau tidak sah. Akhirnya, PKB terjebak dalam personalisasi 

institusi.  
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 Menggaris bawahi Weber, Berger menilai bahwa kharisma pemimpin 

adalah daya gerak ( prinsipil moving force), dan terobosan (breakthough) terhadap 

tatanan yang kaku (Berger, 1980: 147). Begitu juga dengan kharisma seorang Gus 

Dur, memilki daya gerak melampaui pergerakan institusi PKB sendiri. Kharisma 

Gus Dur juga menerobos (breakthough) tatanan kelembagaan baku PKB, dalam 

beberapa kasus. Sehingga personalisasi institusi PKB tidak dapat dihindari. 

Kecenderungan politik personal ini, pada gilirannya bukan saja  

menyebabkan lemahnya pelembagaan politik yang  konskuensinya sulit mencapai 

situasi “tertib politik” atau political order (Huntington, 2003; 42),  tapi juga 

sekaligus makin menjauhkan PKB dari tatanan organisasi modern yang rasional 

dan demokratis. Meski demikian problem politik seperti ini bukan hanya 

monopoli PKB tapi memang bagian dari ciri khas negara-negara berkembang. 

Buktinya, para pemikir atau teoritisi politik kontemporer Amerika Serikat seperti 

Samuel P Huntington juga menghadapi problem yang sama  ketika menganalisis 

perkembangan politik di negara-negara berkembang. Artinya,  masalah penataan 

mekanisme dan tertib politik di banyak negeri yang baru mencapai kemerdekaan 

pasca Perang Dunia II dihadapkan pada problem adaptasi antara alternatif yang 

ditawarkan para teroitisi politik Barat dengan keharusan mempertimbangkan 

realitas sosial politik lokal atau nasional. Meminjam bahasa Sahat Simamora yang 

memberi pengantar buku karya Samuel P Huntington (2004; v) bahwa di antara 

sekian banyak alternatif yang tersedia, ternyata tidak satu pun di antara yang dapat 

diserap begitu saja, tanpa melakukan adaptasi yang sejalan dengan budaya politik 

lokal dan kemungkinan pertumbuhan politik setiap negara di masa depan. Selain 
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itu bagaimana memanfaatkan pranata-pranata politik tradisional yang ada – yang 

didominasi oleh tokoh-tokoh panutan yang kharismatik, melakukan kaderisasi elit 

politik modern yang paham betul tentang apa sebenarnya yang diperlukan negara 

dan yang didambakan oleh warganya, meluncurkan modernisasi dalam segala 

sendi kehidupan tanpa harus memberangus hak-hak politik masyarakat., dan 

sebagainya, hingga kini masih menjadi persoalan di negara-negara berkembang. 

Akhirnya, problem pencarian identitas, kelangkaan sumber daya manusia dan pola 

adaptasi yang pas dalam penataan politik menjadi problem tersendiri. Maklum,   

situasi politik seperti ini bisa disebut sebagai masa transisi. Nah, dalam perspektif 

lebih mikro problem tansisional politik seperti ini dialami PKB. Seperti kita 

pahami, secara kultur politik PKB berada dalam proses transisi. Ini bisa kita lihat 

pada belum sinkronnya aspek kelembagaan formal dan pelembagaan politik. 

Secara kelembagaan formal PKB sudah memenuhi syarat standar organisasi 

modern (meski sebagian pihak menilai ada kerancuan sktruktural karena ada ketua 

umum Dewan Syuro dan ketua umum Dewan Tanfidz yang sama-sama dipilih 

langsung oleh muktamar sehingga terjadi dualisme kepemimpinan), namun dalam 

realitas atau praktik politik yang dikembangkan ternyata mengabaikan 

pelembagaan politik. Yang dimaksud pelembagaan politik, menurut Huntington,  

adalah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan 

stabil (Huntington, 2004; 16). Sehingga proses politik berjalan sesuai dengan 

mekanisme yang disepakati bersama yang dituangkan secara formal dalam bentuk 

aturan atau undang-undang. Dengan demikian komunitas politik di dalam 

masyarakat yang kompleks tergantung dari kekuatan organisasi politik maupun 
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tata cara yang terdapat dalam masyarakat, bukan pengaruh dominanasi personal. 

Huntington juga mengungkapkan bahwa modernisasi politik mensyaratkan 

adanya rasionalisasi wewenang, diferensiasi struktur dan perluasan persanserta di 

bidang politik. Rasionalisasi wewenang ini penting karena kekuasan yang semula 

terpusat pada seseorang lalu disebar. Artinya, satu wewenang tunggal yang 

biasanya berlaku dalam sistem politik tradisional harus diubah dan diganti dengan 

wewenang majemuk yang tersebar di antara sekian banyak masyarakat. Sedang 

diferensiasi struktur adalah proses terciptanya kondisi dimana bobot ruang 

lingkup kekuasaan dipecah sesuai bidang dan fungsinya seperti teori John Lock 

dan Montesqueieu soal Trias Politica.  Diferensiasi struktur ini penting untuk 

menciptakan balance of power . Sementara perluasan peranserta politik dianggap 

penting karena dalam kehidupan modern masyarakat adalah sumber kekuasaan. 

Mengacu kepada tiga persyaratan modernisasi politik yang diajukan Huntington 

tersebut, maka PKB perlu melakukan adaptasi sembari mengacu pada sistem 

sosial budaya yang dianut. Artinya, pada satu sisi parameter-parameter 

modernisasi politik yang disodorkan Huntington itu perlu diadaptasi, namun pada 

sisi lain harus tetap mengapresiasi budaya pesantren sehingga bisa mencapai 

simtem politik yang khas sesuai realitas politik lokal kebangsaan.  
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5.2. GUS DUR DAN KONFLIK PKB 

5.2.1. Perlawanan Kiai dan Surutnya Kharisma Gus Dur. 

Sebagaimana peneliti paparkan dalam bab 4, semenjak berdirinya NU 

hingga NU memfasiliatisi pendirian PKB, riak-riak konflik dan faksi-faksi konflik 

telah mewarnainya.  Prof Dr Maswadi Rauf menerangkan bahwa konflik adalah 

setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Konflik 

ini disebut konflik non fisik atau lisan (Rauf, 2001:02).  Namun, pada 

perkembangan berikutnya, bila eskalasinya meningkat, konflik dapat terwujud 

dalam pertentangan kepentingan pendapat dan ide. Pada dataran yang lebih tinggi 

lagi, konflik bisa berupa konfrontasi ideologi, bentrokan fisik dan sejenisnya 

(Persepsi, 01/ XIX/1997: 81). 

Berikut ini adalah konflik yang melibatkan Gus Dur, sejak Gus Dur di NU 

hingga ke PKB yang berhasil peneliti bingkai dari bab 4. Secara berurutan yaitu: 

Konflik pertama; persetruan kelompok Cipete dengan kelompok Situbondo (Gus 

Dur berada di klompok ini dan menggagas khittah), terkait masalah khitah politik 

dan kekuasaan. Konflik kedua; konflik antara kelompok Kiai As’ad Situbondo 
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dengan kelompok Gus Dur, terkait progresivitas pemikiran Gus Dur yang dibawa 

ke kancah NU, dan berakhir dengan mufaraqahnya Kiai As’ad.  

Konflik ketiga; konflik Gus Dur dengan KH Ali Yafie. Gus Dur menolak 

Kiai Ali Yafie sebagai Rois ’Aam. Konflik keempat, perseteruan antara kubu Gus 

Dur dengan kelompok Abu Hasan yang disekenario pemerintah Orde Baru 

(Soeharto dan orang-orang dekatnya), terkait ketidaksukaan pemerintah terhadap 

sikap kritis Gus Dur pada pemerintah. Konflik kelima; perbedaan persepsi tentang 

asas PKB, antara azaz Islam dengan partai terbuka yang dirasionalisasi Gus Dur, 

berakhir dengan tidak mau bergabungnya KH. Syukron Ma’mun (mendirikan 

PNU) dan KH. Yusuf Hasyim (mendirikan PKU). Konflik keenam; persetruan 

Gus Dur vs Matori yang berakhir dengan didirikanya PKD oleh Matori pada 21 

Juli 2001.  

Konflik ketujuh; keretakan hubungan Gus Dur dengan ketua umum  

PBNU KH Hasyim Muzadi tentang tuduhan politik uang dan politisasi NU yang 

berlanjut pada upaya peng-MLB-an Hasyim tanpa penyelesaian, dan Hasyim 

mengambil sikap diam. Konflik kedelapan; konflik Gus Dur dengan Gus Ipul, 

pencegahan Gus Ipul mencalonkan ketua PKB dan pemecatan dirinya dari sekjen 

PKB. Konflik kesembilan; adalah konflik Gus Dur dengan Alwi Sihab dan Cak 

Anam, yang berakhir dengan berdirinya PKNU. Konflik kesepuluh; konflik Gus 

Dur dengan Muhaimin yang berakhir dengan dimenangkanya PKB Muhaimin dan 

Gus Dur mendirikan “Gatara”. Yenny, puteri Gus Dur, mengisyaratkan bahwa 

Gatara kelak akan berubah jadi partai politik. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 211 - 

 Dari keterlibatan Gus Dur dalam sepuluh konflik di atas, penelitian ini 

mengelompokkan konflik-konflik tersebut dalam dua kelompok besar, yang 

didasarkan pada frekuensi naik dan turunya otoritas kepemimpinan kharismatik 

Gus Dur. Pertama; konflik yang mengantarkan Gus Dur pada kemapanan atau 

penguatan kharisma dia sebagai tokoh dan pemimpin. Diataranya ialah konflik 

pertama yang dihadapi Gus Dur hingga konflik kelima. Dimana konflik ini 

semakin mengukuhkan Gus Dur sebagai pribadi yang kharismatik. Meminjam 

istilah KH. Mustofa Bisri, Gus Dur telah memposisikan dirinya sebagai “gusnya 

para gus-gus” yang ada. Pada tingkatan elit  rasional Gus Dur dikenal sebagai “si 

jenius”, sedangkan pada tingkatan masyarakat bawah tradisional Gus Dur diyakini 

sebagai wali (kekasih Tuhan). Kulminasi kharisma Gus Dur adalah pada saat 

dicalonkannya dia sebagai Presiden RI ke-4 di era reformasi, dimana warga 

nahdliyin, PBNU dan para kiai kompak mendukung Gus Dur. Saat itu Gus Dur di 

mata kiai dan warga NU seolah menjadi manusia sempurna, nyaris tanpa 

kekurangan. Sehingga apapun yang dilakukan Gus Dur dianggap benar.   

Kedua; konflik yang mengantarkan Gus Dur pada penurunan dan 

delegitimasi kharisma sebagai pemimpin. Cirinya adalah banyaknya kiai yang 

semula berada di belakang Gus Dur, yang awalnya selalu memaklumi, 

membenarkan dan mendukung keputusan-keputusan Gus Dur, kemudian 

mengambil posisi mufaraqah menentang keputusan Gus Dur. Bahkan beberapa 

kiai kharismatik banyak yang hijrah ke rumah lain (pindah partai). Kondisi ini 

adalah pasca Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan, yaitu sejak konflik keenam 

hingga yang terakhir dengan Muhaimin Iskandar. 
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Jika kita kaji lebih dalam, puncak kharisma dan ketokohan Gus Dur dalam 

menahkodai PKB, memang tak lepas dari dukungan kiai dan ulama NU. Dan ini 

tak lepas dari tradisi Gus Dur yang suka silaturahim ke kiai-kiai di berbagai 

daerah. Bahkan salah satu kelebihan Gus Dur adalah kebiasaan silaturahim ini, 

baik ke kiai-kiai besar maupun kiai-kiai kecil yang tempatnya terpencil di 

pelosok-pelosok daerah. Kiai-kiai yang didatangi Gus Dur ke kediaman atau 

pesantrennya merasa mendapat kehormatan besar. Banyak keuntungan sosial 

ekonomi dari silaturahim Gus Dur ke pesantrennya. Apalagi ketika Gus Dur 

menjabat sebagai ketua umum PBNU.  Seperti kita maklumi, secara psiko sosial 

politik, seorang kiai yang didatangi orang besar sekaliber Gus Dur akan mendadak 

populer karena acara silaturahim Gus Dur biasanya selalu dirayakan dengan acara 

serimonial besar-besaran dan mengundang warga NU secara massal. Praktis nama 

kiai bersangkutan dan pesantren yang diasuhnya menjadi populer, apalagi selalu 

diliput wartawan.44 Selain itu – ini yang penting – sang kiai merasa mendapat 

legitimasi karena dihadiri orang besar dan berpengaruh, terutama di elit struktural 

NU dan keturunan langsung Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. 

                                                 
44 Bagi wartawan atau media massa sosok Gus Dur memiliki daya tarik luar biasa. Lebih-

lebih ketika era Orde Baru yang represif dan otoiter statemen-statemen Gus Dur selalu diburu 
wartawan dan menjadi headline atau dimuat halaman satu. Pernyataan Gus Dur selain berani juga 
mengandung makna politik tingkat tinggi dan cerdas serta berani melawan arus sehingga sering 
kontroversial. Maklum, Gus Dur selain dikenal memiliki intelektualitas tinggi juga punya instink 
politik cerdas. Kerena itu meski Gus Dur hadir ke pelosok-pelosok daerah kadang media massa 
mengirim wartawannya untuk meliput acara Gus Dur. Sedemikian kuatnya daya tarik Gus Dur 
sampai suatu ketika Gus Dur secara kelakar menyatakan, ”Kalau nggak muat wawancara saya, 
korannya tak laku.” Kecenderungan media massa keranjingan pernyataan Gus Dur ini terus 
berlangsung sampai Gus Dur jadi presiden RI ke-4. Namun seperti umumnya penguasa yang selalu 
dikritisi oleh pers, maka sejak Gus Dur jadi presiden kadang pers mengambil posisi berhadap-
hadapan dengan Gus Dur. Apalagi saat itu juga bermunculan pers partisan yang menjadi corong 
kelompok politik tertentu yang berseberangan dengan Gus Dur. Meski demikian sepak terjang dan 
pernyataan Gus Dur terus menjadi berita besar. 
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Sementara Gus Dur sendiri selain mendapat pengakuan umat makin luas – 

biasanya kiai yang dikunjungi mengundang wali santri, para alumni dan tokoh-

tokoh masyarakat – juga bisa menjelaskan dan mensosialisasikan gagasan-

gagasan, termasuk sikap-sikap politiknya. Bahkan kebijakan dan sikap politiknya 

yang konstroversial sekalipun. Peneliti berkali-kali mengikuti kunjungan Gus Dur 

ke berbagai daerah dan menyaksikan bagaimana  tokoh kontroversial itu 

menjelaskan dan mengklarifikasi gagasan dan sikap-sikap politik dan keagamaan 

yang sering menjadi isu nasional. Umumnya begitu Gus Dur menjelaskan dan 

mengklarifikasi, maka semua kiai, santri dan tokoh masyarakat yang hadir tampak 

manthuk-manthuk pertanda paham dan setuju. Apalagi Gus Dur punya 

kemampuan komunikasi sangat baik dengan disertai bumbu humor segar sehingga 

massa terbius dengan apa yang disampaikan Gus Dur.  

Selain itu Gus Dur juga punya kemampuan mitologi yaitu “mengangkat” 

dan “memunculkan” tokoh-tokoh pendukung. Kemunculan “kiai khos” dalam NU 

bisa diangkat sebagai salah satu bukti. Seperti kita maklumi, munculnya mitos 

kiai khos ini tidak lepas dari peran Gus Dur, terutama pasca muktamar NU 

Krapyak. Diawali sejak sepeninggal Mbah Ali Maksum, guru dan pengayom Gus 

Dur, kemudian dengan wafatnya KH Ahmad Siddiq. Dengan hilangnya dua tokoh 

sepuh ini Gus Dur nyaris tanpa pembela yang selama ini membentinginya. Posisi 

Gus Dur sangat rentan 

Apalagi, langkah Gus Dur sudah sejak awal dinilai bermuatan politis. 

Salah satunya, langkah Gus Dur menggandeng Jenderal LB Moerdani, tokoh 

militer yang disebut-sebut paling bertanggungjawab atas tragedi Tanjung Priok. 
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Gus Dur dan LB Moerdani “blasak-blusuk” ke sejumlah pesantren besar NU. 

Pada satu kesempatan, Mbah Liem (KH Muslim Imampuro), Klaten 

mengalungkan sorban. Menurut sumber, pengalungan tersebut, konon, adalah 

sebuah doa dan simbolik “kasyaf” Mbah Liem bahwa tidak lama lagi Moerdani 

akan tercampak dari panggung nasional. Dan terbukti. Sejak itu Mbah Liem 

disebut-sebut sebagai kiai khos (Republika Online, 12 /03/ 2008).   

Langkah politik Gus Dur makin mantap ketika jajaran kiai khos bertambah 

dengan masuknya sejumlah tokoh sepuh, tiga Abdullah: Salam, Faqih, dan Abbas. 

Momentum paling tepat untuk melukiskan peran “kiai khos” ini adalah pada awal 

reformasi. Dengan mengatasnamakan keputusan mereka, Gus Dur, disertai satu 

langkah jitu, meraup dukungan warga NU tanpa ‘reserve’. Pihak non-NU, juga 

tidak ragu-ragu untuk mencalonkannya menjadi presiden. Insting politik dan 

kecerdasan Gus Dur menghasilkan buah. (Republika Online, 12 /03/ 2008). Gus 

Dur terpilih jadi presiden RI ke-4. Ini peristiwa paling bersejarah dalam jagat NU.  

Sukses Gus Dur memunculkan beberapa kiai sepuh menjadi kiai khos, di 

situ tampak kearifan para kiai dan sekaligus kepiawaian Gus Dur. Antara Gus Dur 

dengan para kiai khos terjalin ’simbiosis mutualisme’, saling menguntungkan. 

Meskipun berangkat dari niat ikhlas semata-mata, namun bagi para kiai sepuh 

pemberian gelar tersebut berdampak cukup besar terhadap posisi sosial, politik, 

dan bahkan ekonomi mereka. Antara Gus Dur dan kiai khos saling membantu 

pribadi masing-masing untuk muncul sebagai tokoh nasional yang disegani. Gus 

Dur bergerak dalam lapangan politik, sedang para kiai sepuh bergerak pada lahan 

spiritual. 
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Gus Dur sangat cerdas memainkan peran khadam (klien) bagi kiai-kiai 

pesantren (pantron). Apalagi Gus Dur adalah tokoh NU yang paling getol dan 

dominan mengangkat martabat pesantren ke tingkat nasional, baik lewat LSM 

maupun tulisan-tulisannya di media massa. Dan para kiai sendiri berharap bahwa 

Gus Dur bisa menjembatani aspirasi mereka dalam dunia politik. Praktis, antara 

Gus Dur dan para kiai saling melengkapi. Namun ketika saluran aspirasi mereka 

tak lagi didengar Gus Dur, konsekuensinya Gus Dur ditinggalkan kiai 

pendukungnya.  

Yang sangat menyolok, semua tokoh yang disebut-sebut sebagai kiai khos 

merupakan kiai sepuh PKB. Tidak satu pun kita jumpai kiai sepuh dari pendukung 

PPP atau partai lain. Jadi, kiai khos merupakan “kuda politik” Gus Dur. Maka,  

ketika kiai-kiai ini satu persatu mulai meninggalkan Gus Dur, popularitas Gus Dur 

pun juga semakin turun. 

Namun dalam koteks ini juga perlu dicatat bahwa ketika kiai-kiai khos itu 

jalan sendiri atau mengambil sikap politik lain, Gus Dur pun memunculkan  

terminologi politik dan gelar baru terkait status dan posisi kiai. Artinya, untuk 

mengimbangi kiai-kiai khos yang sudah mbalelo itu Gus Dur mengangkat ”lakon 

baru” dalam dunia perkiaian. Gus Dur secara cerdas memunculkan “kiai 

kampung” sebagai kekuatan politik perkiaian baru. Uniknya, sejak istilah kiai 

kampung itu dimunculkan ke ranah politik nasional, secara drastis pamor politik 

kiai khos redup. Media massa juga enggan menampilkan atau menyebut kiai khos. 

Apalagi dalam waktu yang hampir bersamaan juga muncul sinisme masyarakat 

terhadap kiai khos. Jika sebelumnya mereka menyebut kiai khos dengan penuh 
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ta’dhim atau hormat, ternyata kemudian berubah menjadi plesetan. Mereka 

memplesetkan kiai khos dengan ”kiai cash” (bayar kontan), “kiai cost” (berbiaya), 

dan sebagainya, yang intinya diidentikkan dengan keuntungan materi. Kesakralan 

kiai khos – dengan demikian – pudar. Jadi kejayaan atau wibawa kiai khos  

kemudian berakhir. Bahkan kini tak ada kiai yang disebut kiai khos. 

 

5.2.2. Mencermati Kasus Saifullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar 

Dari delapan konflik berkaitan dengan Gus Dur yang tersaji  dalam bab 4, 

peneliteeeain ini menganalisis dua sample konflik yang memiki keunikan yaitu: 

peristiwa pemecatan Saifullah Yusuf dan Muhaimin Iskandar (kader sekaligus 

keponakan Gus Dur). Dari mencermati kasus ini diharapkan mampu mempertajam 

penjelasan: kedudukan dan faktor Gus Dur dalam setiap konflik, tafsir subyektif 

orang-orang dekat Gus Dur (yang dipercaya Gus Dur sebagai pembisik atau 

informan) dalam mewarnai konflik dan niali-nilai budaya yang menjadi basis 

tradisi politik PKB dalam konflik tersebut.  

5.2.2.1. Pemecatan Saifullah Yusuf dan Reaksi Para Kiai. 

Pemecatan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menarik dicermati, sebab dalam 

kasus ini, menggambarkan untuk kali pertama, kiai-kiai pendukung Gus Dur 

(yang semula disebut ulama khos) melakukan perlawanan kritis terhadap Gus Dur 

dan berdiri membela Gus Ipul.  

Gus Ipul dianggap telah melanggar ketentuan partai karena islah dengan 

PKB Matori. Selain itu karena Gus Ipul mengusulkan penengah dalam konflik 

internal PKB dan tidak setuju dengan berdirinya PKN. Bahkan juga muncul 
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dugaan adanya praktik money politics yang dilakukan Gus Ipul, terkait dengan 

pemilihan gubenur Jawa Timur. Rapat paripurna PKB akhirnya memutuskan 

membentuk Tim Tiga yang terdiri dari KH. Nur Muhammad Iskandar, Mahfud 

MD, dan AS Hikam, untuk meminta klarifikasi kepada Gus Ipul (Anwar, 

2004:114). 

Hasil klarifikasi  Tim Tiga dirapatkan oleh Dewan Syuro yang 

menghasilkan sebuah usulan untuk mereposisi Gus Ipul.  Walaupun belum 

menjadi keputusan tetapi karena yang mengusulkan perlunya reposisi adalah Gus 

Dur masalah ini menjadi serius. Namun di pihak lain, Mahfud MD,  anggota tim 

tiga, menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan pelanggaran organisasi yang 

dilakukan Gus Ipul. Dengan demikian warga PKB tidak perlu risau. “yang 

ditemukan hanyalah masalah interpretasi menyangkut rencana islah dengan 

Matori dan pembentukan PKN” (Jawa Pos, 05/08/03). Namun demikian 

walaupun dugaan money politics tidak dapat dibuktikan Tim Tiga, usulan Gus Dur 

untuk mereposisi Gus Ipul tetap kuat. 

Keputusan Gus Dur untuk mereposisi Gus Ipul dari Sekjen DPP PKB 

secara resmi pada tanggal 1 September 2003 di kantor sekretariat PKB. Usulan itu 

kemudian menimbulkan pro-kotra, kelopok pendukung hanya meminta Gus Ipul 

diberi peringatan keras atas kesalahanya, sedang kelompok penentang meminta 

agar segera dilakukan reposisi. Lalu Gus Dur mengusulkan dilakukan voting 

secara tertutup (Surya, 02/9/2003). 

Voting dipimpin Wakil Ketua Dewan Syuro PKB KH. Cholil Bisri, 

hasilnya 9 orang meminta reposisi dan 7 orang meminta hanya peringatan keras 
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saja. Kemudian berdasarkan hasil voting ini, KH. Cholil Bisri meminta hasil 

voting ini digunakan untuk rekomendasi dalam rapat pleno. Namun permintaan 

ini tidak diterima Gus Dur, dengan alasan keputusa Dewan Syuro ini sudah 

menjadi keputusan. Segera setelah pernyatan Gus Dur yang demikian itu, 

walaupun hasil voting tersebut belum menjadi keputusan resmi, reaksi atas 

keputusan sementara itu menimbulkan polemik kalangan warga NU. 

Wasekjen DPP PKB Yahya Staquf menyatakan keputuasn Dewan Syuro 

itu tidak sah. Dasarnya adalah AD/ART PKB pasal 20 ayat 11 c menyatakan, 

dalam hal tidak dicapai mufakat, keputusan dianggap sah apabila disetujui 

sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta rapat. Dan dalam peraturan partai  yang 

ditanda tangani Ketua, Sekertaris Dewan Syuro dan  Ketua, Sekretaris Dewan 

Tanfidz, pemberhentian harus terlebih dahulu melalui tiga kali peringatan. 

Pembelaan lain juga muncul dari Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur 

KH. Anwar Iskandar, dengan menguatkan argument Yahya Staquf bahwa 

keputusan itu sah apabila disetujui 2/3 dari anggota yang hadir. Kalau yang hadir 

16, mestinya syarat disetujui minimal 11 orang, sementara yang terjadi hanya di 

sepakati 9 orang. Tetapi walaupun ada perlawanan dan penolakan terhadap 

keputusan politik yang diambil, Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB 

tetap bersikukuh pada pendirianya dan membantah pemecatan terhadap Gus Ipul 

dilakukan sewenang-wenang.  

Meskipun voting yang dilakukan Dewan Syuro memutuskan mencopot 

Gus Ipul dari Sekjen DPP PKB,  namun Gus Ipul bertekad melawan keputusan 
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itu. Alasanya, voting bukan keputusan final karena tidak sesuai dengan AD/ART. 

Dan penolakan Gus Ipul mendapat simpati dan dukungan para kiai.  

Dari kasus ini, keterlibatan kiai khos terhadap konflik PKB kali pertama 

ditandai oleh pertemuan lima kiai di Hotel Century Park, Jakarta pada 6 Agustus 

2003. Kelima kiai itu adalah KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH Idris 

Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH Abdurrahman Khudlori (Tegalrejo, Mengelang), 

KH Muhaiminan Gunardho (Parakan, Megelang), serta KH Mas Subadar 

(Pasuruan). Dalam pertemuan itu, mereka mengeluarkan dua taushiyah 

(rekomendasi). Pertama, agar DPP PKB tidak melakukan perubahan apa pun, 

dalam bentuk apa pun (pemecatan atau penukaran jabatan, terutama terhadap 

kedudukan Sekjen DPP PKB). Kedua, agar DPP PKB menjaga kekompakan 

antara PKB dan NU, dan memperhatikan aspirasi jam’iyah Nahdlatul Ulama 

(Surat Kiai ke DPP PKB, 6 Agustus 2003). Dalam dua kali pertemuan ulama khos 

di pesantren Lirboyo dan  Hotel Atlet Century Park, Jakarta, awal agustus 2003 

inilah, para kiai masih berharap PKB mempertahankan duet Alwi Shihab dan Gus 

Ipul (Koran Tempo, Gejala Mufaraqah NU- PKB: 05/Sep/03). 

Pertemuan kelima kiai ini, menjadi energi tersediri bagi Gus Ipul dan 

pihak-pihak yang tidak senang dengan keputusan Dewan Syura DPP PKB 

mereposisi Gus Ipul. Selama masa jeda, yakni antara rapat Dewan Syura yang 

melakukan voting (1 September 2003) sampai rapat pleno DPP PKB (26 

September 2003) dua wacana yang sangat stretegis berkembang:. yakni, DPP 

PKB dianggap tidak lagi mendengarkan nasehat kiai NU dan DPP PKB berupaya 

membuang kader-kader NU. Sebelumnya, kendati belum begitu popular telah 
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muncul wacana bahwa PKB telah didominasi oleh orang-orang bukan NU asli. 

Alwi  Shihab dan Mahfud MD adalah di antara tokoh PKB yang dianggap bukan 

kader NU asli.  

Wacana tentang kader NU asli dan tidak, telah berkembang pesat di 

lingkungan NU. Oleh sebagian kiai NU, Gus Dur dianggap kurang memberikan 

ruang yang cukup bagi tokoh-tokoh NU. Sebaliknya, malah memberikan peluang 

bagi tokoh-tokoh di luar NU. Hasyim Muzadi dan Katib Syuriah PB NU Masdar 

Farid Mas’udi mengatakan kalau di PKB telah terjadi penyumbatan aspirasi. Gus 

Dur dianggap sering mengabaikan aspirasi yang muncul dari warga NU, 

khususnya dari para kiai NU. Penyumbatan aspirasi itu, di antaranya adalah soal 

pemilihan kepala daerah. Dimana Gus Dur sebagai ketua Dewan Syura DPP PKB 

sering tidak memberikan rekomendasi pada tokoh-tokoh NU yang didukung oleh 

para kiai di daerah. Seperti  ketika terjadi pemilihan gubernur di Jawa Timur. Gus 

Dur tidak memberikan rekomendasi kepada Gus Ipul yang punya keinginan maju 

sebagai calon gubernur. Sebaliknya, dia malah merekomendasikan nama Abdul 

Kahfi yang tidak didukung para kiai di Jawa Timur. Sikap Gus Dur ini 

menimbulkan reaksi keras dari para kiai di Jatim.   

 Alhasil, wacana bahwa Gus Dur kurang memberikan peran yang cukup 

kepada kader-kader NU terus berkembang. Akibatnya, para  kiai NU terusik untuk 

melibatakan diri dalam menentang keputusan reposisi tersebut. Dalam konteks ini, 

Gus Ipul direpresentasikan sebagai kader NU asli yang hendak dibuang dari PKB. 

Dengan dimotori beberapa kiai yang duduk di jajaran Dewan Syura PKB, seperti 

KH Cholil Bisri dan Idris Marzuki, para kiai NU secara sporadis menggelar 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Personalisasi Institusi....  Em Mas'ud Adnan 



  

 
 - 221 - 

beberapa pertemuan. Di antara pertemuan itu adalah pertemuan di Lirboyo, Kediri 

(komplek pondok pesantren KH Idris Marzuki), Assembagus, Situbondo 

(komplek pondok pesantren KH Fawaid As’ad Syamsul Arifin), Rembang 

(komplek pondok pesantren KH Cholil Bisri dan KH Mustofa Bisri), Kajen, Pati 

(komplek pondok pesantren KH M.A. Sahal Mahfudz), Kebun Jeruk, Jakarta 

(komplek pondok pesantren KH Nur Iskandar SQ), serta di Kantor PB NU, 

Jakarta. Seperti disinggung sebelumnya, semua pertemuan itu, kecuali pertemuan 

di Pati dan PB NU, dilaksanakan dalam kemasan kultural. Seperti pertemuan di 

Lirboyo, para kiai NU mengemasnya dengan nama Temu Alumni Lirboyo dan 

Para Kiai Sepuh Pengasuh Pondok Pesantren di Jawa.   

Di antara sekian banyak pertemuan itu, pertemuan Lirboyo yang 

dilaksanakan pada 10 September 2003, bisa dikatakan sebagai puncak dari konflik 

antara Gus Dur dengan tokoh NU. Sebab, di dalam pertemuan itu, para kiai NU 

dengan tegas menolak reposisi kepada Gus Ipul. Mereka menilai voting yang 

dilakukan Dewan Syura PKB tidak sah. Selain itu, mereka mengancam akan 

mendirikan ‘’rumah’’ sendiri selain PKB. Menurut salah seorang yang ikut dalam 

pertemuan itu, KH Mas Subadar, mendirikan rumah sendiri itu memiliki dua 

pengertian. Yakni, membentuk partai baru atau melakukan eksodus, pindah ke 

partai lain. 

Gus  Dur tetap menolak tudingan itu.  Sehingga pada September 2003, 

konflik politik di internal PKB benar-benar memuncak. Sebab, pihak-pihak yang 

mendukung Gus Ipul terus melakukan pressure (Wawancara, 5/Sep/03). 

Sementara, kubu Gus Dur terus bersikukuh pada pendiriannya bahwa keputusan 
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reposisi merupakan keputusan yang demokratis dan harus dilaksanakan (Jawa 

Pos, 27/Sep/03). Konflik baru mereda setelah rapat pleno DPP PKB digelar pada 

26 September. Dengan menggunakan mekanisme voting, akhirnya diputuskan 

bahwa reposisi tetap dilaksanakan. Namun, itu baru akan direalisasikan setelah 

pelaksanaan Pemilu 2004 (Jawa Pos, 29/Sep/03). Keputusan itu disambut 

gembira oleh kedua belah pihak. Gus Dur mengaku bangga dengan keputusan 

tersebut. Sebab, keputusan itu diambil melalui mekanisme yang demokratis. 

Sementara, Gus Ipul dan para kiai yang selama ini mendukungnya juga mengaku 

lega.  

 Kendati kedua belah pihak mengaku senang dengan keputusan tersebut, 

namun tidak bisa dihindari kesan bahwa keputusan itu merupakan kemenangan 

bagi kubu Gus Ipul. Gus Dur sendiri, menyadari kalau dirinya berada pada pihak 

yang kalah. Hanya, dia mengaku bisa menerima kekalahan itu karena kekalahan 

itu muncul melalui mekanisme organisasi yang demokratis. Kekalahan Gus Dur 

itu, dalam konteks NU bisa dilihat sebagai fenomena perubahan patronase yang 

terjadi di PKB dan menurunya kharisma Gus Dur.  Jadi Gus Dur yang beberapa 

tahun sebelumnya menjadi patron kharismatik yang diikuti oleh hampir semua 

tokoh NU PKB, pengaruhnya telah berkurang. Sementara, Gus Ipul yang 

sebelumnya merupakan klien dari Gus Dur telah muncul sebagai patron baru.   

 Memang, kebesaran Gus Dur sebagai patron tidak hilang begitu saja. Dia 

tetap menjadi patron bagi sebagian warga PKB. Sedang Gus Ipul sendiri belumlah 

menjadi patron sebesar Gus Dur. Dia masih menjadi pantron kecil yang hanya 

memiliki pengaruh relatif terbatas. Keberhasilannya melakukan perlawanan 
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kepada Gus Dur tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh para kiai yang 

dulu menjadi pendukung setia Gus Dur kepada dirinya.  

Dukungan dari para kiai itu, dapat dia peroleh karena ada beberapa faktor 

pendukung. Pertama, kesalahan yang dituduhkan kepada Gus Ipul  tidak begitu 

konkret. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Matori yang dengan jelas 

melakukan pengkhianatan. Tudingan bahwa Gus Ipul telah melakukan money 

politics dan menerima banyak sumbangan dari pihak lain, juga merupakan sesuatu 

yang tidak nyata. Sebab, kubu Gus Dur tidak bisa membuktikannya secara 

terbuka.  

Kedua, jauh-jauh hari sebelum berkonflik dengan Gus Dur, Gus Ipul telah 

menjalin komunikasi politik secara intensif dengan para kiai. Gus Ipul sangat rajin 

melakukan silaturrahim ke beberapa kiai NU. Selain itu, Gus Ipul juga tidak 

jarang menfasilitasi beberapa kepentingan kiai NU. Upaya Gus Ipul menempatkan 

Kiai Cholil Bisri di jabatan wakil ketua MPR menggantikan Matori, bisa 

dijadikan salah satu contoh.  

Ketiga, latar belakang Gus Ipul sebagai santri dan dibesarkan di 

lingkungan pesantren. Dengan bermodalkan itu, Gus Ipul sangat memahami 

kultur dan etika yang berlaku di pesantren. Sehingga, ketika berkonflik dengan 

Gus Dur pun, dia tidak pernah secara terbuka melakukan serangan balik. Gus Ipul 

tetap memposisikan diri sebagai seorang santri yang memiliki rasa ta’dhim pada 

orang yang lebih tua. Berbagai manuver yang dia lakukan Gus Ipul lebih banyak 

berupa upaya mempertahankan diri.  
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Keempat, Gus Ipul merupakan darah biru di kalangan NU. Dia merupakan 

keturunan salah satu pendiri NU KH Bisri Syansuri. Di NU, faktor keturunan 

memiliki pengaruh cukup besar. Ini terkait dengan ketundukan (rasa ta’dhim) 

santri (warga NU) kepada kiainya. Dengan berposisi sebagai keturunan kiai, Gus 

Ipul memiliki peluang besar untuk mengembangkan jaringan patronase. Hal ini, 

tentu tidak akan dimiliki Matori. Berbeda Gus Ipul, Matori sangat sulit 

membangun jaringan patronase, walaupun secara struktural, Matori telah berhasil 

menduduki posisi tertinggi di PKB. 

 Kelima, faktor konstelasi perpolitikan di Indonesia. Sejak jatuh dari kursi 

kepresidenan, kharisma Gus Dur di internal NU semakin menurun. Gus Dur tidak 

lagi dijadikan patron besar yang selalu diikuti. Terutama terkait dengan 

keputusan-keputusan Gus Dur yang tidak populis ditengarai merupakan hasil 

bisikan dari orang-orang dekat Gus Dur dalam rangka memanfaatkan 

kharismanya untuk kepentingan sesaat. Agaknya ini juga faktor kejenuhan kiai, 

sebab kiai sebagai patron dari masyarakat di lingkunganya dalam membesarkan 

PKB, sudah mulai kurang diperhitungkan dan didengar Gus Dur. Maka 

perlawanan kiai kali ini adalah tidak lebih memberi pelajaran Gus Dur, agar tidak 

terlalu dominan di DPP PKB, dan memangkas aspirasi kiai lokal. Hasilnya, para 

kiai PKB, mulai tidak bisa lagi mentolerir langkah-langkah Gus Dur yang 

dianggap tidak umum atau kontroversial. Kondisi ini, jauh berbeda dengan 

beberapa tahun sebelumnya ketika Gus Dur masih berposisi sebagai presiden atau 

ketua umum PB NU dan muncul perlawanan. 
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 Terkait dengan penyebab yang terakhir ini, maka bisa disimpulkan kalau 

sikap para kiai mendukung Gus Ipul tidak semata-mata karena mereka anti 

reposisi. Akan tetapi lebih disebabkan karena para kiai itu, secara pribadi-pribadi 

juga memiliki persoalan dengan Gus Dur. Mereka tidak bisa menerima lagi 

berbagai kebijakan Gus Dur yang dinilai tidak menguntungkan mereka. Ini bisa 

dilihat dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh PB NU 20 September 2003. 

Dalam rekomendasi itu, PB NU menilai bahwa sistem kepemimpinan di PKB 

sangat monosentris dalam arti telah terjadi personalisasi institusi. Kendati tidak 

menyebut nama, namun bisa dimengerti kalau yang dimaksud itu adalah gaya 

kepemimpinan yang dikembangkan oleh Gus Dur (hasil Rapat Gabungan 

Syuriah-Tanfidziyah PB NU: 17/09/03 di Gedung PB NU). 

 PB NU menilai, kepemimpinan monosentris yang berkembang di PKB 

telah memunculkan ekses yang tidak baik bagi PKB maupun NU. Di antaranya, 

mengakibatkan tersumbatnya aspirasi sosial-politik, menimbuhkan prilaku 

egoistis yang hanya melayani kepentingan sendiri. Kepentingan organisasi dan 

umat tidak pernah dipikirkan. Akibat dari sikap itu, maka di PKB sering muncul 

perilaku yang merusak mekanisme organisasi dalam arti kepemimpinan PKB 

sering mengeluarkan keputusan dalam ruang kultural dan mengabaikan aturan 

main stuktural, serta menyakitkan konstituennya sendiri dan para alim ulama. 

Semua itu, menurut penilaian PB NU hanya untuk mencapai kepentingan sesaat. 

Dalam rekomendasinya itu, nama Gus Dur memang tidak disinggung secara 

transparan. Namun, sangat jelas kalau sasaran dari rekomendasi itu adalah Gus 

Dur.  
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 Berpijak dari realitas semacam itu, maka dapat disimpulkan pula bahwa 

konflik politik antara kiai-kiai NU dan Gus Dur itu, tidak lepas dari ketidak 

puasan politik mereka yang lama dipendam. Artinya, tidak semata-mata karena 

faktor pembelaan terhadap Gus Ipul yang hendak direposisi. Reposisi atas diri 

Gus Ipul  hanya dijadikan momentum untuk melakukan perlawanan bersama 

kepada Gus Dur yang mereka nilai banyak melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak menguntungkan kiai. Dalam konteks ini, Gus Dur telah diposisikan sebagai 

musuh bersama, sehingga mereka secara otomatis terintegrasi dalam satu 

kekuatan.   

Bukti kalau perlawanan para kiai NU terhadap Gus Dur tidak semata-mata 

karena rencana reposisi terhadap Gus Ipul bisa dilihat dari fenomena pertemuan 

para kiai NU di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Batu Ceper, Tengerang, Jawa 

Barat. Pertemuan itu digelar pada 23 Oktober 2003, hampir sebulan dari rapat 

pleno yang memutuskan reposisi Gus Ipul dilaksanakan setelah Pemilu 2004. 

Terlibat dalam pertemuan itu, beberapa kiai yang sebelumnya juga aktif 

melakukan pertemuan untuk menentang reposisi kepada Gus Ipul, yakni KH 

Cholil Bisri, KH Mas Subadar, KH Idris Marzuki dan KH Muhaiminan 

Gunardho.  

Dalam pertemuan yang dikemas dalam bentuk Pertemuan Seribu Kiai dan 

Ulama NU itu, nampak dengan jelas suasana yang terbangun adalah suasana anti-

Gus Dur. Wacana yang berkembang dalam diskusi adalah mempersoalkan 

keberadaan Gus Dur yang hendak dicalonkan oleh PKB sebagai presiden. Salah 

satu alasan mereka dengan kekurangan fisik yang dimiliki Gus Dur --khususnya 
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penglihatan--. Dari sudut fiqih dan UUD, hal itu dianggap tidak memenuhi syarat 

untuk menjadi presiden. Namun demikian, wacana itu tidak sampai menjadi 

keputusan resmi. Sembilan butir taushiyah yang mereka keluarkan, tidak 

menyinggung soal pencalonan Gus Dur. Mereka hanya mengatakan, pada saatnya 

nanti, para kiai NU akan menyatukan langkah untuk mendukung seorang calon 

presiden (Jawa Pos, 24 /Okt/03). 

 Kasus lain yang bisa dijadikan contoh adalah kasus keluarnya KH Fawaid 

As’ad Syamsul Arifin dan beberapa kiai PKB di wilayah Situbondo dari PKB. 

Dalam beberapa kali pertemuan para kiai yang membahas penolakan reposisi 

terhadap Gus Ipul, Fawaid melibatkan diri. Kesan yang muncul saat itu, 

keterlibatan Fawaid dalam pertemuan itu murni terkait dengan rencana reposisi 

Gus Ipul. Namun, begitu masalah reposisi ‘’selesai’’ dia bersama beberapa kiai di 

Situbondo tetap melakukan perlawanan dengan DPP PKB dan puncaknya adalah 

sikap dia yang menyatakan keluar dari PKB pada 17 November 2003.  Fawaid, 

pada hakikatnya punya persoalan sendiri. Yakni, terkait upaya dia 

mempertahankan jabatan sebagai ketua Dewan Syura DPC PKB Situbondo. Dia 

tidak bisa menerima sikap DPP PKB yang tidak mengeluarkan SK terhadap 

kepengurusan PKB Situbondo hasil Muscab dan malah menggelar Muscablub 

(musyawarah cabang luar biasa) yang tidak lagi memposisikan dia sebagai ketua 

Dewan Syura (Alco, 2003: 27).    

5.2.2.2. Pemecatan Muhaimin Iskandar dan Tergesernya Gus Dur. 

 Menarik dicermati kasus konflik Gus Dur dengan Muhaimin ini, sebab ini 

merupakan konflik terakhir yang melibatkan legitimasi dan dominasi Gus Dur di 
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PKB. Dan dari konflik inilah akhirnya berujung pada kekalahan kubu KH. Gus 

Dur alias Gus Dur. Karena itu konflik Gu Dur-Muhaimin ini bisa  dikatakan 

sebagai puncak konflik di tubuh partai yang berdiri 23 Juli 1998 itu.    

Konflik Gus Dur-Muhaimin meledak secara tak terkendali terutama ketika 

Rapat Gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz DPP PKB pada hari Rabu, 26 

Maret 2008. Rapat Gabungan ini melahirkan gejolak baru di tubuh PKB.  Dalam 

rapat gabungan tersebut, Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar diminta 

mundur melalui sebuah voting.  

         Inilah Rapat Gabungan paling menghebohan di DPP PKB. Rapat Gabungan 

ini diikuti oleh 30 orang dari 62 jumlah total pengurus Dewan Syuro dan Dewan 

Tanfidz DPP PKB. Dengan perkataan lain, Rapat Gabungan itu tidak kuorum. 

Rapat-rapat sebelumnya juga sering tidak kuorum.  

          Rapat Gabungan ini sebenarnya tidak ada dalam agenda. Karena undangan 

yang diterima pengurus DPP PKB adalah “Pelepasan dan Tasyakuran Mahfud 

MD sebagai hakim Mahkamah Konstitusi”. Jadi karena faktor tak ada dalam 

agenda inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan bahwa rapat itu 

direkayasa, terutama di kalangan pengurus DPP PKB yang pro Muhaimin.  

          Memang Rapat Gabungan itu terkesan tiba-tiba. Setelah acara makan-

makan, tak disangka tiba-tiba rapat itu berubah menjadi Rapat Gabungan. Banyak 

yang kaget dengan perubahan itu.  

          Padahal malam sebelumnya, dalam Rapat Dewan Syuro, samasekali tidak 

diagendakan masalah Muktamar Luar Biasa (MLB) atau permintaan mundur 

kepada Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar. Yang dibahas dalam 
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Rapat Dewan Syuro itu adalah masalah pemilihan gubernur Jateng, Jabar, dan 

Jatim serta masalah DPW Lampung tentang pemecatan Musa Zainuddin, Ketua 

Dewan Tanfidz Lampung. Padahal dalam tradsi rapat di DPP PKB, agenda Rapat 

Gabungan adalah membahas hasil Rapat Dewan Syuro malam sebelumnya. Jadi 

Rapat Gabungan selalu didahului dengan pembacaan hasil Rapat Dewan Syuro. 

Malam itu tak ada pembacaan hasil Rapat Dewan Syuro.  

          Acara rapat itu langsung tegang karena Gus Dur langsung tancap gas, 

membuka dengan pernyataan-pernyataan yang mengagetkan:  

          Pertama, Gus Dur menyatakan bahwa Muhaimin Iskandar menyetujui 

Muktamar Luar Biasa untuk menggulingkan dirinya. Kedua, Gus Dur menyatakan 

bahwa Muhaimin Iskandar kalah (menjagokan kader) dalam pertarungan di  

Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Batam pertengahan 

Mei 2008 yang lalu. Ketiga, Gus Dur juga menyatakan bahwa M Lukman Edy 

(Sekjen DPP PKB hasil formatur Muktamar Semarang yang kemudian jadi 

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal) di Batam mengatakan, 

“Sayalah calon ketua PKB masa depan, dan saya orang pertama yang anti Gus 

Dur”.  

          Pimpinn rapat, dr Sugiat, kemudian memberikan kesempatan kepada 

Muhaimin Iskandar untuk memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, 

Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa, pertama,   tidak masuk akal mengajak 

MLB karena alasan politik maupun hukum.  

          Kedua, Muhaimin menyatakan di Batam ia memang bertemu dengan 

Lukman Edy, tetapi itu di pembukaan seremonial Kongres PMII bersama Menko 
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Kesra Aburizal Bakrie, Gubernur Kepulauan dan para alumni PMII. “Di tengah 

acara makan-makan, setelah pembukaan Kongres itu, memang ada yang nyeletuk 

soal MLB, tapi peneliti dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tiu,” tegas 

Muhaimin.  

          Ketiga, Muhaimin menyatakan bahwa dia tidak menjagokan siapapun untuk 

menjadi ketua umum PB PMII, karena itu bukan urusannya.  

          Setelah Muhaimin memberikan klarifikasi, Yenny Wahid langsung angkat 

bicara. “Kalau saya sepakat untuk menyelesaikan persoalan di PKB ini harus ada 

MLB,” kata Yenny. Seperti sudah diatur sebelumnya, setelah Yenny meminta 

MLB, kemudian secara bergantian yang lain juga angkat bicara. Yang pertama 

bicara adalah Aris Junaidi. Dia menyatakan bahwa “di partai ini memang ada 

masalah, salah satunya adalah departemen dan biro belum terbentuk, kerja-kerja 

partai tidak berjalan. Saya pernah ditugasi Gus Dur untuk mengurus DPW PKB 

Lampung dan peneliti gagal menjalankan tugas itu. Sebagai bentuk tanggung 

jawab, peneliti kemudian mundur. Saya minta saudara Muhaimin bisa mencontoh 

saya, mundur,” kata Aris Junaidi.  

          Hermawi Fransiscus Taslim kemudian juga mendesak Muhaimin mundur. 

Dia berkata, “Saya ini dibai’at masuk PKB oleh Matori Abdul Djalil, dan masuk 

PKB karena cinta saya dengan Gus Dur.” Tokoh mahasiswa Kristen yang 

kemudian menjadi salah satu ketua DPP PKB ini kemudian minta Muhaimin 

mundur.  

          Setelah Hermawi F Taslim, kemudian Moeslim Abdurrahman,  anggota 

Dewan Syuro DPP PKB, juga mendesak Muhaimin mundur. Tokoh 
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Muhammadiyah dan mantan calon ketua umum DPP PAN pada Kongres di 

Semarang awal tahun 2005 itu mengatakan bahwa kekacauan-kekacauan yang 

terjadi di PKB selama ini hanya bisa berakhir jika Muhaimin mundur.  

          Mantan Ketua Umum DPW PKB Jawa Tengah yang kemudian menjadi 

salah satu ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, melakukan interupsi. Dalam 

interupsinya dia menyatakan bahwa, “Kita harus memikirkan akibat-akibat dari 

tindakan dan keputusan kita. Sejarah menunjukkan bahwa konflik di PKB, 

misalnya, dalam kasus Matori atau Alwi Shihab, baru bisa selesai dalam waktu 

dua tahun. Kalau saat ini kita membengun konflik lagi, maka kemungkinan besar 

PKB tidak bisa ikut Pemilu 2009. Karena itu menurut saya apa yang kita bahas 

saat ini mudlaratnya jauh lebih besar daripada masalahatnya”..  

          Wasekjen DPP PKB Helmy Faisal Zein juga membenarkan kekhawatiran 

Abdul Kadir Karding itu. Ia mengingatkan adanya politik belah bambu terhadap 

NU dan PKB. Tiba-tiba Lalu Misbah mengusulkan tiga opsi: MLB, tidak MLB, 

atau Pak Muhaimin diminta mundur. Yenny kemudian minta diadakan voting 

terbuka. Tetapi karena menyangkut orang Lalu Misbah menyatakan harus 

tertutup. Di tengah perdebatan itu, Gus Dur menyatakan, ”Pokoknya harus ada 

keputusan malam ini”.  

          Sebelum dilakukan voting, ada break  untuk mengambil surat suara yang 

akan digunakan untuk voting. Ternyata semuanya sudah disiapkan, baik kertas 

suara maupun kotak suara. Inilah yang membuat pengurus DPP PKB pro 

Muhamin mencium gelagat tak sedap. Menurut mereka, ini jelas ada rekayasa 

bahwa voting itu sudah disiapkan sebelumnya.  
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          Tidak lama kemudian voting dilakukan. Namun sebelum voting Effendy 

Choirie meninggalkan ruangan. Demikian juga pasangan suami-isteri Arifin 

Junaidi (Wakil Ketua Dewan Syuro) dan isterinya Nurhasanah AJ (Wakil 

Bendahara DPP PKB).  

          Dari hasil voting diketahui: 5 setuju MLB, 3 menolak MLB, 20 orang 

meminta Muhaimin mundur dan 2 abstain.  

          Dari hasil tersebut, kemudian Lalu Misbah menyatakan bahwa hasil voting 

diserahkan kepada Muhaimin Iskandar untuk menerima atau tidak. Waktu itu 

Muhaimin Iskandar tidak memberi jawaban.  

          Menurut Helmy Faisal, Muhaimin sebenarnya sempat mau menerima 

tawaran mundur itu. Bahkan Ali Makskur Musa yang sempat dijadikan figur 

pengganti Muhaimin sebagai ketua umum tampak sudah siap. Ia mengaku sudah 

berkomunikasi dengan Yenny bahwa posisi Muhaimin sebagai wakil ketua DPR 

RI tak akan diganti jika Muhaimin mau mundur dari jabatannya sebagai ketua 

umum DPP PKB. Abdul Halim Iskandar, kakak kandung Muhaimin Iskandar 

yang juga ketua DPC PKB Jombang, secara pribadi mengaku sudah 

berkomunikasi dengan Muhaimin bahwa dirinya siap mengantar adiknya itu ke 

Gus Dur untuk proses pengunduran dirinya.     

          Muhaimin tampaknya memang berada dalam posisi sanga dilematis. 

Namun setelah berpikir panjang ternyata Muhaimin bukan memilih mundur tapi 

malah membentuk tim investigasi. Muhaimin menduga di balik tuntutan 

pengunduran diri itu ada gerakan yang ingin memecah belah PKB. “Saya 

mendapat laporan, ada infiltrasi untuk memecah belah PKB. Sebab itu, saya 
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bentuk tim investigasi untuk menelusuri dulu,” kata Muhaimin (Kompas, 29 

Maret 2008). Menurut Muhaimin, motivasi infiltrasi itu diduga ada tiga, yaitu 

menghancurkan PKB, memecah belah dirinya dengan Gus Dur, dan 

menghancurkan politik Nahdlatul Ulama (NU).45  

Konflik ini sebenarnya sudah dimulai kurang lebih satu tahun jauh 

sebelum peristiwa ini. Berkali-kali A Muhaimin Iskandar digoyang dan diminta 

mundur. Bagi kubu Muhaimin, inilah waktu yang tepat untuk melihat fakta politik 

yang sesungguhnya. Menentukan sikap tegas atau terus terombang-ambing dalam 

goyangan sikap ketidakpastian.  

Muhaimin sendiri sebenarnya sempat ragu, apakah akan terus bertahan 

sebagai Ketua Umum DPP PKB hingga 2010 sesuai mandat Muktamar di 

Semarang atau justeru memenuhi desakan Rapat Gabungan.46 Sebab tekanan 

terhadap Muhaimin sangat luar biasa. Ia bahkan samasekali tak diberi peran 

politik, meski secara dejure sebagai ketua umum DPP PKB. Semua kerja politik 

dan kebijakan partai praktis dikuasai Yenny Wahid sebagai sekjen DPP PKB yang 

selalu mengatasnamakan Gus Dur.  

                                                 
45 Jauh sebelum rapat gabungan yang berusaha melakukan pemecatan itu kepada peneliti 

Muhaimin menyatakan bahwa sebenarnya telah beberapa kali ada upaya dari kelompok tertentu 
untuk memecah belah Gus Dur dengan dirinya. Namun upaya itu tak pernah berhasil.  

46 Helmy Faishal, wakil sekretaris DPP PKB, kepada peneliti menuturkan bahwa dari 
kelompok mereka sempat ada indikasi mau melobi dengan menawarkan Muhaimin tetap jadi ketua 
umum DPP PKB dengan sejumlah persyaratan. Namun para pengurus DPP PKB pro Muhaimin 
segera memberi masukan agar Muhaimin menolak tawaran mereka. Sebab meski misalnya 
Muhaimin tetap jadi ketua umum DPP PKB versi mereka, secara real politik tak akan fungsional, 
selain akan terkooptasi juga tak leluasa mengambil keputusan atau kebijakan politik partai. Karena 
itu Muhaimin dan beberapa pengurus DPP PKB lalu berkeliling silaturahim ke kiai-kiai di 
berbagai daerah untuk meminta masukan dan nasehat. Dari hasil masukan dan nasehat kiai serta 
salat istikharah itu kemudian Muhaimin memutuskan untuk tetap bertahan dan mimpin PKB sesuai 
amanat mukatmar II Semarang hingga 2010. Langkah yang ditempuh kemudian selain menggelar 
muktamar PKB di Ancol (pihak Yenny menggelar muktamar di Parung) juga menggugat ke 
pengadilan. 
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Bahkan banyak ketua dan pengurus DPW dan DPC lebih patuh sekaligus 

takut kepada Yenny ketimbang Muhaimin Iskandar. Ini tampak sekali dari sikap 

mereka yang terus mendekat kepada Yenny (sebab Yenny dinilai paling mampu 

dan ampuh memberikan masukan kepada Gus Dur, sedang PKB apa kata Gus 

Dur), sebaliknya menjauh dari Muhaimin, baik dalam urusan administrasi maupun 

kebijakan partai. Bahkan hampir semua ketua DPW dan DPC takut diketahui 

Yenny bahwa mereka punya hubungan dengan Muhaimin. Sebab resikonya bisa 

dipecat atau dibekukan.  

Yang paling menyolok dalam acara-acara seremonial partai. Sambutan 

atau pidato politik, misalnya, semua diatur dan harus atas restu Yenny. Bahkan 

apakah Muhaimin akan diundang atau tidak, atau memberi sambutan atau tidak, 

tergantung pada jadwal yang ditentukan Yenny. Rasa takut ini bukan hanya 

menimpa para pengurus partai tapi juga semua tokoh yang punya kepentingan 

dengan PKB.  

Achmady, calon gubernur Jawa Timur, misalnya, berusaha keras agar 

tidak tampak punya hubungan dengan Muhaimin. Ini semata-mata karena 

Ahmady takut kepada Yenny dan Sigid Haryo Wibisono. Sebab jika ia ketahuan 

punya hubungan dengan Muhaimin, ia merasa tak akan lolos sebagai calon 

gubernur Jawa Timur dari PKB. Sebab sebagai cagub ia butuh rekomendasi dari 

DPP PKB yang saat itu dikuasai Yenny dan Sigid. Sedemikian menjauhnya 

Ahmady sampai Muhaimin titip salam agar mantan bupati Mojokerto itu 

mengubah sikapnya. Namun Ahmady tetap saja lebih patuh kepada Yenny 

ketimbang Muhaimin sebagai ketua umum DPP PKB.  
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Jadi,  meski secara de jure Muhaimin Iskandar adalah ketua umum DPP 

PKB, tapi secara de facto Yenny Wahid yang bertindak sebagai ketua umum DPP 

PKB.  Situasi tak normal  ini kian parah sampai berpuncak pada Rapat Gabungan 

26 Maret 2008. 

Kubu Muhaimin tidak tinggal diam, berangkat dari tuduhan dan 

pemecatan dirinya, ia membetuk Tim investigasi DPP PKB.  Hanya berselang 

beberapa hari tim investigasi DPP PKB ini sudah menemukan beberapa bukti, 

terutama aktor di balik desakan mundur dan pencopotan Muhaimin. Dalam 

pertemuan dengan media, kelompok pro Muhaimin membeberkan bahwa ada lima 

orang aktor di balik keinginan mendepak Muhaimin. Mereka adalah Sigid 

Haryono Wibisono, Aris Junaidi, Hermawi Fransiscus Taslim, Moeslim 

Abdurrahman dan Ikhsan Abdullah.  

“Saya menduga mereka inilah infiltrasi jahat yang merusak rumah tangga 

PKB selama ini, “ kata Ketua Tanfidz DPC PKB Musyafak Rouf (yang baru 

dibekukan DPP PKB versi Yenny) di Setiabudi Building, Jakarta (Indo Pos, 31 – 

03 – 2009).  Dalam jumpa pers itu Musyafak didampingi Ketua DPW PKB Jateng 

Abdul Kadir Karding. Menurut Musyafak, diantara lima orang itu adalah Sigid 

Haryo Wibisono yang paling berperan terbesar. “Dia inilah yang terus mbisiki 

Mbak Yenny untuk melakukan pembekuan, pemberhentian, dan pemecatan, 

termasuk kepada Cak Imin,” ungkap Musyafak. Bahkan Musyafak juga 

memberikan ”testimoni” soal aksi pemerasan uang yang. dilakukan oleh Sigid 

terhadap calon gubernur Ahmady dan kader-kader PKB di daerah yang kebetulan 

jadi ketua DPC atau kepala daerah. Mereka diminta membayar sejumlah uang 
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sebagai kompensasi agar kepengurusannya tak dibekukan. Testimoni ini ia anggap  

valid karena Musyafak mengaku bahwa dirinyalah yang jadi operator lapangan 

Sigid untuk menarik dana dari kader PKB atau calon kepala daerah di kawasan 

Jawa Timur. Dalam pilgub Jawa Timur Musyafak mengaku telah mengantarkan 

uang tak kurang dari Rp 5 miliar. Maklum, Musyafak adalah kroni utama Sigid 

yang paling dipercaya dan dianggap piawai dalam urusan menarik uang.47  Dalam 

beberapa rapat PKB bahkan Musyafak sering menawarkan apakah keputusan 

politik PKB akan dijadikan uang atau murni politik. ”Apakah keputusan rapat ini 

akan dijadikan yotro (uang) atau gimana,” demikian Musyafak biasanya sehabis 

rapat. Karena itu mudah dipahami jika ia menjadi orang kepercayaan dan andalan 

Sigid. Namun sikap politiknya kemudian berbalik seratus delapan puluh derajat 

membela Muhaimin. Langkah ini ia lakukan bukan karena ia memihak siapa yang 

benar dan salah tapi semata karena kebetulan konflik dengan Sigid dan Yenny 

Wahid disamping untuk menyelamatkan diri. Jadi begitu ia tak disukai Sigid ia 

lalu bergabung dengan Muhaimin.48 

                                                 
47 Musyafak memang unik karena sebelumnya ia adalah kroni setia Sigid yang sepak 

terjangnya terus berusaha untuk menjatuhkan Muhaimin dari posisinya sebagai ketua umum DPP 
PKB. Sedemikian antipatinya kepada Muhaimin sampai Musyafak tak mau memanggil Muhaimin 
dengan Cak Imin, tapi dengan sebutan Imin. Ia melakukan provokasi ke DPC-DPC PKB di Jawa 
Timur dan PAC2 Surabaya bahwa nasib Muhaimin tinggal nunggu waktu. Menurut dia, Imin 
segera habis. Begitu juga ketika ia jadi ketua panitia Muscablub DPC PKB Surabaya, ia tak mau 
memasang gambar Muhaimin di latar panggung seperti umumnya gambar ketua umum partai. 
Musyafak hanya masang gambar Gus Dur dan Yenny. Namun begitu ia berada di pihak Muhaimin 
ia melakukan provokasi yang intinya menjelek-jelekkan Sigid dan Yenny.  

48 Dalam beberapa acara informal PKB  Musyafak bercerita bahwa dirinyalah yang  
menjadi operator lapangan untuk melobi dan pengambilan dana dari kader-kader PKB yang ingin 
kepengurusannya tak dibekukan. Begitu juga kader-kader PKB yang ingin jadi kepala daerah. 
Untuk mendapatkan rekomendasi  harus setor  uang lewat Musyafak. Suatu ketika ia mengaku 
menghadap Yenny untuk mengadukan prilaku Sigid. Ternyata langkahnya itu bumerang karena 
informasi itu bocor ke Sigid. Akhirnya Sigid ketika itu juga datang dan marah. Bahkan Sigid 
sempat mengeluarkan senjata api. Melihat gelagat itu Musyafak lalu angkat kaki.   
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Muhaimin sendiri merasa sangat terbantu dengan mbalelonya Musyafak 

dari Sigid. Sebab selain Muhaimin merasa mendapat tambahan energi  juga 

Musyafak berani memberi kesaksian atau testimoni di depan publik. Apalagi saat 

itu tak ada kader PKB yang berani melakukan kesaksian secara terbuka di depan 

publik seperti Musyafak. Memang sebelumnya Nyai Lilik Chodijah Wahid – adik 

kandung Gus Dur – telah beberapa kali bersuara keras dan mengungkapkan soal 

sepak terjang Sigid, termasuk hubungannya dengan Yenny. Berbarengan 

Musyafak juga ada kesaksian dari Muhammad Syukrillah, sekretaris DPC PKB 

Lumajang. Syukrillah mengungkap soal Sigid yang minta uang  250 juta sebagai 

kompensasi agar DPC PKB Lumajang tidak dibekukan. Namun kesaksian 

Musyafak dianggap memberi pukulan politik telak karena ia adalah operator 

lapangan Sigid. Apalagi saat itu hampir semua media massa nasional memuat 

testimoni Musyafak tersebut. 

Sementara Muhaimin sendiri selain melakukan counter politik juga  terus 

melakukan klarifikasi, baik kepada internal PKB, terutama pada kiai-kiai, maupun 

ke publik. Upaya ini penting dilakukan sebab saat itu posisi Muhaimin sudah 

berada di ujung tanduk. ”Posisi saya sekarang sudah segini,” kata Muhaimin 

sembari memegang lehernya. Maksudnya, posisinya sebagai ketua umum Tanfidz 

DPP PKB tinggal nunggu waktu saja. Karena itu perlu dukungan dan legitimasi 

dari semua pihak, terutama para kiai. Ternyata upaya Muhaimin memberi 

klarifikasi dan penjelasan kepada semua pihak menuai hasil. Kiai-kiai banyak 

yang mendukung Muhaimin dan minta agar bertahan sebagai ketua umum Tanfidz 
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DPP PKB. Berikut ini penjelasan Muhaimin Iskandar yang dia paparkan secara 

gamblang dan jelas:   

  “ Dalam Rapat gabungan DPP PKB pada Rabu malam, 26 
Maret 2008, telah melakukan voting dan hasilnya meminta saya untuk 
mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PKB. Seperti dinyatakan oleh 
pimpinan rapat, dr Sugiat, saya diberi hak untuk menolak atau 
menerimanya. Malam itu saya tidak langsung memberi jawaban karena 
beberapa alasan.  
Pertama, karena menyangkut kepentingan organisasi, para kiai dan 
warga PKB yang berjumlah puluhan juta, saya merasa perlu untuk 
memikirkan secara mendalam dan saksama agar keputusan yang saya 
ambil adalah yang terbaik bagi PKB.  

Kedua, dalam pandangan saya, secara substantif keputusan itu 
cacat hukum. Seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Partai 
PKB No. 0 5 3 4 / D P P - 0 2 / I I I / A . I / I / 2 0 0 2 , personalia 
dewan pengurus dapat diberhentikan jika; (a) tidak aktif selama enam 
bulan, (b) jelas-jelas melanggar AD/ART partai, dan (c) menjadi 
pengurus partai lain.  Saya tidak pernah tidak aktif, tidak ada satu butir 
pun ayat dalam AD/ART yang saya langgar, saya juga tidak menjadi 
pengurus partai lain. Menyangkut jabatan ketua umum, pemberhentian 
hanya dapat dilakukan melalui muktamar, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 22 ART PKB.  

Beberapa waktu yang lalu,keputusan kasasi Mahkamah Agung 
juga sudah menyatakan bahwa pemberhentian ketua umum partai 
sebagai mandataris muktamar hanya sah bila dilakukan melalui 
mekanisme muktamar atau forum permusyawaratan tertinggi partai. 
Ketiga,keputusan rapat gabungan itu menurut saya secara prosedural 
juga cacat hukum.  

Rapat DPP PKB tanggal 26 Maret 2008 adalah rapat gabungan 
sehingga rapat tersebut tidak memilikikewenangan untuk membahas 
pemberhentian personalia dewan pengurus sebagaimana diatur Pasal 22 
ayat (2) ART PKB.Jadi semua pemberhentian personalia dewan 
pengurus DPP PKB selama ini yang dilakukan melalui rapat gabungan 
adalah tidak sah dan cacat hukum.  

Di luar masalah hukum (syar'i) seperti itu,ada masalah yang 
tidak kalah pentingnya, yaitu soal moral dan tanggung jawab terhadap 
amanah yang telah diberikan oleh Muktamar II PKB di Semarang, 16-
19 April 2005. Berbeda dengan Ketua Umum Dewan Syura yang 
dipilih melalui penetapan setelah pemandangan umum DPWDPW, 
tanpa ada proses pemilihan, saya dipilih secara langsung dan aklamasi 
oleh DPW dan DPC-DPC se-Indonesia.  

Karena itu, di samping beristikharah, saya juga melakukan 
konsultasi dan meminta nasihat kepada kiai-kiai, tokoh-tokoh NU, para 
pendiri dan deklarator PKB, serta tokoht-okoh PKB di berbagai daerah. 
Dari proses seperti itulah saya kemudian berketetapan hati dengan niat 
menata kembali PKB dan menyelamatkan politik NU, saya 
memutuskan untuk tidak mundur.  

KH A Mustofa Bisri, Rais Syuriah PBNU dan deklarator  
PKB,misalnya, menyatakan kepada saya bahwa kalau saya mundur 
akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Saya juga sudah 
bersilaturahmi dengan Rais Am PBNU KH Sahal Mahfudh yang 
menyatakan hal yang sama.  
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KH A Malik Madani juga mendukung sikap saya untuk tidak 
mundur. Rais Syuriah PBNU itu menyatakan bahwa menyerah kepada 
kesewenang-wenangan yang tidak mengindahkan aturan sangat 
bertentangan dengan prinsip al-amru bilma'ruf wan-nahyu ’anil 
munkar yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menyerah berarti 
mewariskan preseden buruk dalam perpolitikan umat.  

KH Mahfud Ridwan Jateng bahkan secara khusus mengirim 
surat pribadi kepada saya yang meminta saya agar tetap berjuang 
menjaga dan melaksanakan amanah sebagai ketua umum Dewan 
Tanfidz DPP PKB sampai akhir periode pada 2010 nanti. Menurut Kiai 
Mahfud Ridwan, tidak ada alasan-alasan yang kuat secara organisasi 
maupun agama yang bisa dijadikan dasar untuk memaksa saya berhenti 
di tengah jalan ataupun mundur.  

Sementara kiai-kiai lain seperti KH Abdul Aziz Mansur 
Jombang, KH Subhan Ma'mun Brebes, dan KH Muhlas Dimyati 
Cirebon bahkan secara tegas mengharamkan saya untuk mundur. 
Mundur berarti lari dari pertempuran, lari dari tanggung jawab, dan itu 
diharamkan dalam Islam.  

Kemudian pada 6 April 2008, dalam acara Silaturahmi 
Nasional Ulama NU dan PKB yang diikuti 103 kiai NU dan pengasuh 
pesantren se- Indonesia, para kiai memberikan fatwa bahwa,   

Pertama, hasil Muktamar II PKB di Semarang merupakan 
bentuk kesepakatan tertinggi seluruh warga PKB (ijmak) dan karena itu 
merupakan bentuk perjanjian yang mengikat (al-ahdu) seluruh 
pengurus dan warga PKB.  Ijmak dan al--ahdu tersebut tidak dapat 
dibatalkan kecuali oleh forum yang sama tingkatannya.  

Kedua, para kiai meminta saya untuk tidak mundur dan tetap 
menjalankan mandat (amanah) Muktamar II PKB di Semarang sebagai 
ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB sampai berakhir masa 
jabatannya pada tahun 2010.  

Ketiga, para kiai memerintahkan saya untuk menyelamatkan 
dan menata kembali manajemen PKB demi tegaknya 
kebenaran,hukum(AD/ ART), dan etika politik (al-akhlaq al-karimah), 
dengan menggunakan cara-cara yang dicontohkan para kiai dan ulama 
saleh terdahulu (as-salaf as-salih).  

Keempat, para kiai juga memerintahkan saya untuk terus 
berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) dan para kiai sehingga PKB bisa menjadi lebih 
membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa karena PKB lahir dari 
PBNU beserta para kiai dan merupakan alat perjuangan politik NU.   

Bagi saya sudah sangat tegas dan jelas bahwa para kiai dan 
deklarator PKB memerintahkan kepada saya untuk tidak mundur. 
Karena kalau saya mundur, itu hanya akan menguntungkan bagi 
segelintir orang di DPP PKB dan membiarkan kezaliman serta mudarat 
berkembang luas yang merusak sendi-sendi kehidupan partai.  
Sementara kalau saya tidak mundur, hal itu akan lebih membawa 
maslahat bagi PKB secara keseluruhan yang dalam setahun terakhir ini 
mengalami carut-marut sistem karena syahwat politik yang tidak 
terkendali dari segelintir pengurusnya “.  
   

Selain itu para pengurus  DPP  PKB yang pro Muhaimin juga melakukan 

kajian terhadap hasil Rapat Gabungan itu. Mereka mengkroscek Rapat Gabungan 
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itu dengan merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) Nah, hasil kajian dan analisis itu sebagai berikut:  

a. Dari segi managemen partai, Rapat Gabungan itu tidak etis karena 

undangan terhadap pengurus adalah “Pelepasan dan Tasyakuran 

Mahfud MD”. Jadi ada bentuk manajemen yang tidak transparan dan 

tidak jujur, suatu preseden yang sangat buruk bagi partai politik besar 

seperti PKB. Ada kesan pengurus tidak perlu tahu agenda rapat, tetapi 

dipaksa untuk menyetujuinya. Padahal Rapat Gabungan adalah rapat 

yang membahas hasil rapat Dewan Syuro sebelumnya. Dan malam 

sebelumnya, rapat Dewa Syuro samasekali tidak membahas 

pengundurun Muhaimin.  

b. Rapat Gabungan itu membahas hal yang tidak benar 

menurut AD/ART PKB, yaitu soal MLB. Rapat Gabungan atau Rapat 

Pleno tidak dapat mengusulkan MLB. Menurut Pasal 40 ayat (2): 

“Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih 

dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang sah yang 

berasal dari lebih dari setengah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang 

sah”. Jadi tidak gampang untuk menggelar MLB dan tidak pada 

tempatnya Rapat Gabungan mengusulkan itu, karena MLB hanya 

dibenarkan jika ada usulan dari bawah.  

c. Gus Dur menuduh Muhimin Iskandar mau menggelar MLB 

untuk menggusur dirinya. Tapi tidak ada bukti apapun yang 

mendukung tuduhan Gus Dur itu. Justeru Muhaimin yang selama ini 
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membela Gu Dur dan terus menyosialisasikan gagasan-gagasannya di 

media massa. Dalam acara Today Dialogue  di Metro TV tanggal 25 

Maret 2008, pukul 22.00 WIB, misalnya, Muhaimin membela 

pencalonan Gus Dur sebagai presiden untuk Pemilu 2009. Justeru 

Yenny, puteri Gus Dur, yang mengusulkan MLB seperti dia sampaikan 

dalam Rapat Gabungan.  

d. Rapat Gabungan yang sebelumnya tidak diberitahukan 

agendanya sama artinya dengan ingin memaksakan kehendak. Padahal 

mundur atau tidak merupakan hak ketua umum atau karena tuntutan 

dari bawah, misalnya, karena ada pelanggaran AD/ART atau 

pelanggaran moral. Jadi sangat tidak masuk akal jika ada voting untuk 

memaksa Ketua Umum mengundurkan diri.  

e. Dalam Rapat Gabungan itu tokoh PAN dan 

Muhammadiyah Moeslim Abdurrahman menyatakan bahwa untuk 

mengakhiri kekacauan di PKB, Muhaimin Iskandar harus mundur dari 

Ketua Umum. Pernyataan ini menimbulkan tanda Tanya besar di 

kalangan kader PKB yang berasal dari NU. Pertama,    tahu apa 

Moeslim soal PKB, bukankah dia muallaf  (orang baru) di PKB? 

Kedua, di mata public sumber kekacauan di PKB bukanlah Muhaimin 

Iskkandar. Dalam kasus pemecatan pengurus, pemebekuan DPW-

DPW dan DPC-DPC, juga – dan ini yang penting – pemerasan calon 

kepala daerah, Muhaimin Iskandar, tidak terlibat. Siapa yang 

melakukan. Di internal PKB sudah cukup mafhum. Selain dilakukan 
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oleh orang-orang luar yang jadi infiltran di PKB juga ada actor yang 

lagi berkuasa di PKB. Perlu diketahui bahwa hanya dalam waktu 

kurun waktu singkat sudah 14 DPW dan lebih dari 70 DPC PKB 

dibekukan dan angka ini akan terus bertambah sampai semua DPW 

dan DPC dianggap bersih dari pengaruh Muhaimin. Bahwa pemecatan 

dan pembekuan itu merusak citra PKB, melecehkan etika politik dan 

menghancurkan konsolidasi partai menjelang Pemilu 2009, mereka 

tampak tak peduli.  

f. A Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum DPP PKB hasil 

Muktamar II PKB di Semarang, 16 – 19 April 2005. Ia terpilih secara 

aklamasi. Legitimasinya sangat kuat. Dalam Anggaran 

Dasar/Anggaran  Rumah Tangga PKB Pasal 22 ayat (3) disebutkan, 

“Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara 

langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat 

dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa sesuai 

tingkatannya.” Jadi Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Dewan Dyuro  

DPP PKB tidak bisa diberhentikan oleh Rapat di DPP PKB, kecuali 

pengurus harian yang dipilih formatur. Itupun harus dengan alasan-

alasan yang kuat. Disamping itu sudah ada sumber hukum tetap, yaitu 

yurisprudensi Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa 

pemberhentian Alwi Shihab tidak sah. Menurut yurisprudensi tersebut, 

Ketua Umum yang dipilih oleh Muktamar hanya bisa diberhentikan 

oleh Muktamar. Jadi pemberhentian Ketua Umum DPP PKB secara 
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fiqih merupakan bentuk ghasab (mengambil hak orang lain dengan 

cara yang tidak benar) dan secara hukum merupakan pelanggaran 

terhadap AD/ART PKB.      

 

5.2.2.3. Kronologis Gugatan Muhaimin  

26 Maret 2008: Acara pelepasan Ketua Bappilu PKB, Mahfud MD sebagai 

hakim konstitusi berlanjut menjadi rapat rutin gabungan Ketua DPP PKB yang 

membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Muktamar Luar 

Biasa. Isu itu dinilai untuk menggoyang Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro 

PKB. Rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar 

dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Dari 30 orang yang hadir, 20 

orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar 

MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain. Dalam pemungutan suara itu, Gus 

Dur, Muhaimin dan Machfud MD tidak mendapat hak suara. 

14 April 2008: PKB Muhaimin secara resmi mengajukan gugatan ke PN 

Jakarta Selatan. Muhaimin menggugat Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur atas 

pemecatan dirinya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Sementara Sekjen 

PKB Muhaimin, Lukman Edy, menggugat Gus Dur karena tidak terima 

pemecatan dirinya dari Sekjen PKB dengan alasan rangkap jabatan. 

30 April-1 Mei 2008: PKB pimpinan KH Gus Dur menggelar Muktamar 

Luar Biasa (MLB) di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor. MLB ini 

menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Ali 
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Masykur Moesa ditunjuk (bukan dipilih peserta muktamar) sebagai Ketua Umum 

Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tetap sebagai Sekjen. 

2-4 Mei 2008: Giliran PKB Muhaimin yang menggelar MLB di Hotel 

Mercure Ancol. MLB yang lebih mewah dari MLB Parung ini menghasilkan 

keputusan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Sementara KH Aziz Manshur 

sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen. 

11 Mei 2008: PKB Muhaimin menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (11/5) siang. 

15 Mei 2008: Sidang perdana sengketa PKB digelar di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. Namun, tidak ada pengurus internal PKB yang hadir. Baik dari 

PKB versi Muktamar Luar Biasa (MLB) Parung pimpinan KH Gus Dur (Gus 

Dur) dan Ali Masykur Musa selaku pihak tergugat. 

29 Mei 2008: PKB Muhaimin meresmikan kantor Lembaga Pemenangan 

Pemilu (LPP) PKB di Kawasan Menteng, Jakarta. Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Erman Soeparno diplot sebagai Ketua LPP PKB Muhaimin. 

30 Mei 2008: PKB Parung dengan dipimpin Ketua Umum Ali Masykur 

Moesa, melaporkan Lukman Edy ke Mabes Polri atas tuduhan tindak pidana 

melakukan pemalsuan dalam jabatan yang telah diberhentikan berupa pemakaian 

lambang partai atau atribut PKB dengan tujuan untuk mengakui bahwa masih 

menjabat sebagai Sekjen DPP PKB. 

18 Juni 2008: PKB kubu Muhaimin Iskandar membuka pendaftaran caleg 

yang dimulai 18 Juni-1 Juli 2008 di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), 

Jakarta. 
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7  Juli 2008: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa 

pemberhentian Drs A Muhaimin Iskandar, MS.i dari jabatannya sebagai Ketua 

Umum Dewan Tanfidz DPP PKB adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Parrtai PKB. Atas putusan perkara 

perdata No: 625/Pdt/G/2008/PN. JKT.Sel itu kubu Gus Dur melakukan kasasi. 

9 Juli 2008: Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid menjadi 'perhatian 

utama' saat acara pengambilan nomor urut parpol peserta Pemilu 2009 di kantor 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Keduanya berebut kertas nomor urut, 

meski kemudian mengangkatnya bersama-sama. PKB mendapat nomor urut 13 

pada Pemilu 2009. 

11 Juli 2008: PKB Parung menggelar acara pendaftaran caleg PKB di 

kantor DPP PKB Kalibata, Jakarta. Dalam acara itu, Ketua Umum PKB versi 

Muktamar Parung, Ali Masykur Moesa, memutuskan pensiun sebagai 'artis' 

Senayan. Ali Masykur yang sudah dua periode menjabat anggota DPR, 

memutuskan mundur dan tidak mencalonkan lagi sebagai calon anggota legislatif 

(caleg) periode 2009-2014. 

15 Juli 2008: Konflik PKB ikut memanas dengan ditetapkannya anggota 

DPR dai Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Yusuf Emir Faishal sebagai tersangka 

kasus dugaan suap alih fungsi hutan mangrove di Musi Banyuasin, Sumsel. 

Yenny menyebut Muhaimin dan oraang-orang dekatnya ikut kecipratan duit dari 

Yusuf  Faishal. 
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16 Juli 2008: PKB Muhaimin lewat kuasa hukumnya mengultimatum 3 X 

24 jam bagi Yenny untuk mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak, Yenny akan 

dilaporkan ke polisi. 

18 Juli 2008: Kasasi PKB Gus Dur di Mahkamah Agung terkait konflik 

PKB ditolak. Dengan keluarnya putusan kasasi bernomor 441/kasus 

kasasi/Pdt/2008 itu, praktis Muhaimin kembali memegang kendali PKB.  

5.2.2.4. Perebutan Legitimasi Kharisma Gus Dur  

Dari dua model konflik di atas, semakin menjelaskan bahwa baik NU 

maupun PKB secara tradisi politik tidak dapat dipisahkan. Budaya, tradisi dan 

simbol kultural pesantren sangat kental dan kentara mewarnai aroma konflik 

tersebut. Hal ini semakin membenarkan tesis dalam artikel KH Mustofa Bisri 

yang dimuat Majalah Tempo, 28 September 2003, “ maka tidak terlalu salah jika 

ada yang mengatakan pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar”. 

Jika itu benar sebenarnya di PKB yang didalamnya mengalir darah kultur NU, 

bisa dijelaskan dengan fenomena yang serupa jika pesantren merupakan PKB 

kecil, sedangkan PKB adalah pesantren besar dalam kontek aspirasi dan kultur 

politik NU. 

Watak hubungan tradisional NU itulah yang menjadikan Gus Dur begitu 

dominan dalam  NU dan PKB. Gus Dur yang diposisikan sebagai kiai sentral 

dalam PKB, memungkinkan dia memainkan peran sebagai patron utama dalam 

PKB, sebagaimana kepribadian Gus Dur yang dijelaskan dengan teori Weber di 

atas, yaitu Gus Dur memilki tiga otoritas sekaligus, otoritas kharismatik, otoritas 

tradisional dan otoritas legal formal. 
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Nilai-nilai budaya pantron klien yang menjadi basis kultur PKB, 

memungkinkan Gus Dur dalam kontek kutural, menduduki posisi sebagai kiai 

(pantron utama) yang menentukan arah gerak jama’ah dan santrinya dalam 

pesantren politik PKB. Mereka para santri yang mampu mengambil hati kiai 

adalah yang memiliki derajat ketaqlidan tertingi terhadap kiai (sebagaimana 

logika Ta’lim Muta’alim). Sedangkan santri yang bandel apalagi berlawanan arah 

dengan pemikiran kiai akan dianggap santri tidak taat, akan mudah disingkirkan 

karena bandel atau mbalelo. 

Gus Ipul adalah santri yang dianggap Gus Dur banyak berseberangan 

dengan kebijakannya. Hal tersebut adalah karena kegagalan Gus Ipul dalam 

merebut hati kiainya. Ketaqlidan Gus Ipul kalah kuat dengan santri-santri Gus 

Dur yang lain. Sehingga Gus Ipul tersingkirkan.  

Perbedaan menyolok dari tradisi pesantren tersebut, dengan ketika tradisi 

tersebut dibawa ke pusaran politik PKB, adalah terletak pada agresivitas santri 

politik Gus Dur dalam mendapatkan kepercayaan Gus Dur sebagai patron 

utamanya. Karena memperoleh hati Gus Dur sama dengan mendapat kepercayaan 

Gus Dur, dan kepercayaan Gus Dur sangat efektif sebagai modal politik dalam 

melakukan penguasaan dan intruksi ke bawah dalam wadah PKB. 

 Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai fenomena konflik politik, yang 

selalu melibatkan nama Gus Dur. Konflik ini sebenarnya tidak semata-mata 

kehendak Gus Dur. Mengapa demikian? Sebab Gus Dur dalam tradisi politik yang 

dibangun PKB, dilestarikan dan diposisikan sebagai sentral legitimasi (sentral 

pantron). Alhasil, segala keputusan taktis dan strategis PKB tidak melulu 
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dirumuskan dalam sebuah forum institusional legal, akan tetapi selalu 

direpresentasikan melalui otoritas kharismatik Gus Dur. Populernya bahasa politik 

PKB  semisal: “Restu Gus Dur“, ”opo jare Gus Dur”, “ didukung Gus Dur” , 

“Gus Dur memerintahkan”, “makar terhadap Gus Dur” dan seterusnya.dalam 

tradisi politik PKB menunjukan legitimasi keputusan Gus Dur di atas otoritas 

institusi PKB.  

 Fakta itulah yang membuat rivalitas di antara sekian banyak kader Gus 

Dur (bahasa kulturnya: santri Gus Dur) terjadi dalam konflik politik, yaitu 

memperebutkan legitimasi Gus Dur. Sementara yang tidak memperoleh legitimasi 

Gus Dur akan mengambil posisi berseberangan. Dalam kontek ini bisa kita lihat 

beberapa kasus konflik yang melibatkan legitimasi Gus Dur di PKB. Pertama; 

kasus Matori Abdul Djalil. Matori gagal mendapat legitimasi Gus Dur ketika ia 

mencalonkan diri menjadi ketua DPR RI. Gus Dur tidak merestui dan pada 

akhirnya Matori mengambil posisi berhadap-hadapan dengan Gus Dur pada saat 

SI. Kedua; Begitu juga dengan kasus Gus Ipul.  Pada awal masuknya Gus Ipul ke 

PKB, pada MLB Semarang Gus Dur tidak merestui Gus Ipul mencalonkan diri 

menjadi ketua PKB. Kemudian Gus Ipul melalui lisensi para kiai khos 

(pendukung Gus Dur) dikompromikan pada posisi sekjen. Akhirnya karena 

memang sejak awal posisi Gus Ipul sebagai sekjen tidak melalui lisensi Gus Dur, 

maka ditengah jalan dipersoalkan. Ketiga; Kasus Alwi, dimana Alwi tidak 

mendapatkan restu Gus Dur ketika menjabat menteri di kabinet SBY. Ia kemudian 

dipersoalkan dengan alasan rangkap jabatan dan berakhir pada pemecatan. 
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Keempat; kasus Muhaimin, yang dinilai tidak loyal terhadap Gus Dur (Muhaimin 

dianggap makar).  

Perlu digaris bawahi bahwa seluruh pandangan Gus Dur terhadap ke 

empat kasus tersebut, selalu bermula dari pertimbangan-pertimbangan yang 

berangkat berdasar informasi yang diperoleh Gus Dur dari orang-orang yang 

dianggap Gus Dur paling loyal.   

 Dari seluruh rangkaian konflik ini, semuanya selalu terkait dengan 

legitimasi Gus Dur, dan semua yang berkonflik adalah orang terdekat Gus Dur 

alias santri Gus Dur yang pada akhirnya gagal memperebukan “restu Gus Dur”. 

dalam kacamata tradisi pesantren (yang diungkap pada bab 2). Jadi ini adalah 

fenomena rivalitas santri dalam memperebutkan posisi terdekat dengan kiai 

dimana yang terdekat akan menjadi orang kepercayaan kiai (dalam hal ini Gus 

Dur). Karena itu, tidak heran orang-orang (para santri) yang menjadi pembisiknya 

dengan mudah bisa dipercaya Gus Dur. Mereka otomatis - dengan kedekatanya 

pada pribadi Gus Dur - bisa memanfaatkan eksistensi tradisional Gus Dur 

(sebagai pantron tunggal) dalam NU dan PKB. 

 Padahal, orang-orang yang dekat Gus Dur bukan hanya para santri 

pesantren yang lugu, ikhlas dan sami’na wa atha’na, tetapi juga santri politik 

yang punya kepentingan untuk memperoleh posisi dan kekuasaan yang bisa 

tercapai apabila menyingkirkan  santri-santri lainnya yang dekat dengan Gus Dur. 

Jadi orang-orang yang mengelilingi Gus Dur dan banyak menyuplai informasi 

sesuai kepentingan subyektif mereka itu adalah ”santri kepentingan”. 

5.2.2.5. Kader PKB Gagal Menjaga Kharisma Gus Dur 
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Konflik yang terus mendera PKB akibat perebutan kharisma Gus Dur yang 

motif utamanya adalah kepentingan subyektif dari masing-masing kader PKB, 

akhirnya sangat berpengaruh terhadap kharisma Gus Dur sendiri. Kharisma Gus 

Dur terus menurun, terutama akibat manuver politik ”santri-santri kepentingan”, 

yang menyalahgunnakan kharisma tokoh demokrasi itu. Padahal kharisma Gus 

Dur ini identik dengan pamor PKB mengingat partai warga nahdliyin ini semula 

sangat menggantungkan pada nama besar Gus Dur. Ini berarti bahwa kader atau 

pengurus PKB bukan saja terlibat penyalahgunaan kharisma tapi juga telah gagal 

menjaga kharisma Gus Dur yang seharusnya mereka bentengi demi kebesaran 

PKB. Padahal sebagai pemimpin kharismatik Gus Dur sangat ditentukan oleh 

seberapa besar kharisma yang dimiliki.  

Kegagalan para kader atau pengurus PKB menjaga kharisma Gus Dur 

tersebut memang sangat terasa dampaknya terhadap PKB. Selain banyak kiai 

yang keluar dari PKB juga simpati publik terus menurun akibat konflik yang 

berkepanjangan. Apalagi Gus Dur sendiri kemudian berada pada sentral utama 

arus konflik, akibat tarik-tarik menarik kader PKB yang terus memanfaatkan 

kharisma Gus Dur. Situasi ini kian parah ketika para ”santri kepentingan” yang 

tidak punya latar belakang tradisi pesantren atau NU masuk ke pusat kekuasaan 

PKB. Mereka inilah yang kemudian sukses meremote Gus Dur sesuai kepentingan 

mereka. Sedemikian kuat mereka merekayasa dan memaipulasi kharisma Gus Dur 

sampai melumpuhkan dan mendepak kader-kader ideologis Gus Dur yang selama 

ini ta’dhim (hormat) dan gigih membela pemikiran Gus Dur. Bahkan  Sigid Haryo 

Wibisono secara terang-terangan berani membentak kader-kader dan pengurus 
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PKB. ”Kamu jangan macam-macam, Gus Dur itu apa kata saya,” bentak Sigid 

kepada Ahmad Arizal, yang saat itu menjabat ketua DKW Garda Bangsa Jawa 

Timur. Peristiwa itu, menurut Ahmad Arizal, terjadi saat dirinya mengikuti 

rombongan Gus Dur ke Pasuruan.49 Saat itu memang Sigid yang mengatur semua 

jadwal acara Gus Dur, termasuk rute perjalanannya. Sehingga kader-kader asli 

PKB memilih tiarap karena saat itu Gus Dur sangat mempercayai Sigid.  

Semula yang diharapkan bisa menjaga kharisma Gus Dur adalah Yenny 

Wahid. Sebab ia selain puteri Gus Dur yang nota bene selalu dekat, juga menjabat 

wakil sekjen DPP PKB. Bahkan Muhaimin Iskandar kepada peneliti 
                                                 

49 Peristiwa Sigid yang membentak kader PKB ini dituturkan langsung oleh Ahmad 
Arizal yang saat itu menjabat ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur. Garda Bangsa adalah badan 
otonom bidang kepemudaan PKB. Ahmad melaporkan peristiwa itu kepada semua pengurus DPW 
PKB Jawa Timur, terutama Imam Nahrawi selaku ketua DPW PKB Jawa Timur. Saat peristiwa itu 
dilaporkan semua pngurus PKB tersinggung karena Sigid orang luar NU dan PKB. Namun mereka 
tak berani berbuat banyak karena Gus Dur saat itu percaya kepada Sigid. Anehnya, Ahmad Arizal 
yang semula anti Sigid kemudian terkooptasi dan masuk dalam barisan Sigid sehingga 
berseberangan dengan kader-kader PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Garda 
Bangsa pimpinan Ahmad Arizal ini kemudian berada di bawah DPW PKB Jatim pimpinan Hasan 
Aminuddin dan Fuad Amin.  Memang, ketika DPW PKB Jawa Timur pimpinan Imam Nahrawi 
dibekukan, DPP PKB dibawah kekuasaan Yenny dan Sigid atas restu Gus Dur menggelar 
Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub).  Dalam Muswilub itu terpilih Hasan Aminuddin 
sebagai ketua Dewan Tanfidz dan Fuad Amin sebagai ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur. 
Hasan Aminuddin yang dikenal sebagai teman dekat Sigid jauh sebelum bergabung dengan PKB 
ini kemudian menjadi koordinator DPW se-Indonesia dalam pelengseran Muhaimin Iskandar di 
Jakarta..Namun ketika Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutuskan Muhaimin Iskandar 
yang menang dalam sengketa PKB akhirnya DPW PKB pimpinan Imam Nahrawi dihidupkan oleh 
Muhaimin. Praktis dalam DPW PKB Jawa Timur  terjadi kepemimpinan ganda. Muhaimin 
Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB tak mengakui DPW PKB pimpinan Hasan Aminuddin 
dan Fuad Amin, meski mereka beberapa kali melakukan lobi ke Muhaimin. Akhirnya mereka  
melakukan perlawanan dengan mendeklarasikan sebagai PKB pro Gus Dur. Bahkan setiap DPW 
PKB pimpinan Imam Nahrawi menggelar acara selalu diganggu. Yang paling tragis ketika DPW 
PKB pimpinan Imam Nahrawi menggelar Muskerwil (Musyawarah Kerja Wilayah) di Pasuruan. 
DPW PKB pimpinan Hasan dan Fuad Amin menggerakkan massa untuk membubarkan acara 
tersebut. Mereka mencegati semua undangan dan memukul mobil-mobil yang mendatangi acara 
tersebut dengan pentungan kayu. Bahkan Fathoni Rodli, caleg DPR RI sempat pingsan karena 
dikejar-kejar dan dipukuli mereka. Namun acara tetap berjalan meski polisi semula kewalahan. 
Aksi kekerasan ini memang kontras dengan label mereka sebagai  PKB pro Gus Dur. Sebab Gus 
Dur sangat anti  kekerasan. Rata-rata mereka memang bukanlah  pendukung Gus Dur yang paham 
tentang pemikiran Gus Dur. Mereka hanya disatukan oleh kepentingan yang sama. Aksi mereka 
baru berhenti setelah dalam Pemilu 2009 KPU hanya menerima caleg dari PKB pimpinan 
Muhaimin Iskandar. Bahkan banyak dari mereka yang kemudian menjadi caleg dari PKB 
pimpinan Muhaimin Iskandar. Misalnya Ikhsan Abdullah untuk DPR RI dan banyak lagi terutama 
untuk caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 
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mengungkapkan bahwa Yenny bisa menjadi representasi Gus Dur di depan 

publik. Karena itu Muhaimin memasukkan Yenny ke jajaran DPP PKB. Bahkan 

Muhaimin juga mengusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

agar diangkat sebagai staf khusus presiden. ”Saya katakan kepada Pak SBY, kalau 

sampean mengangkat Yenny sebagai staf khusus, paling tidak separo dari 

persoalan komunikasi dengan Gus Dur akan selesai,” kata Muhaimin kepada SBY 

seperti diungkapkan kepada peneliti. SBY merespon positif saran Muhaimin. 

Presiden SBY kemudian mengangkat Yenny Wahid sebagai staf khusus presiden 

bidang komunikasi. Saat itulah aura Yenny benar-benar tampak di publik. Sebab 

ia selain dianggap sebagai representasi dari Istana Negara juga wakil sekjen DPP  

PKB dan sekaligus puteri Gus Dur. Posisi sebagai puteri Gus Dur sangat 

mendongkrak nama Yenny di pelataran politik nasional saat itu. Peneliti 

menyaksikan bahwa setiap turba ke daerah-daerah Yenny selalu disambut hangat 

oleh masyarakat, terutama warga NU dan PKB.50 Namun Yenny kemudian 

mengundurkan diri dari jabatan staf khusus presiden setelah ia menjabat sekjen 

DPP PKB. 

Muhaimin juga mengakui bahwa aura Yenny sangat kuat dalam 

masyarakat, terutama karena ia puteri Gus Dur. ”Lewat saja Yenny itu (ndak usah 

ngomong),  masyarakat segan,” kata Muhaimin Iskandar menggambarkan aura 

Yenny kepada peneliti. Saat itu Muhaimin dan Yenny memang menjadi bintang 

muda PKB. Bahkan meski posisi Yenny saat itu hanya sebagai wakil sekjen DPP 

                                                 
50 Peneliti sempat menyaksikan ketika satu mobil bersama Yenny Wahid menuju acara 

PKB di Probolinggo. Dalam perjalanan ban mobil yang ditumpangi Yenny  bocor. Ketika Yenny 
turun dari mobil masyarakat sekitar langsung mengenal wajah Yenny. ”O, Mbak Yenny, ya,” kata 
mereka kegirangan sembari berebut menyalami Yenny. 
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PKB dan baru terjun ke organisasi politik, tapi auranya telah menandingi reputasi 

Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB. Buktinya, publik PKB di 

berbagai daerah menganggap sama afdhalnya antara dihadiri Muhaimin atau 

Yenny dalam acara PKB. Artinya, acara-acara PKB di daerah dianggap sudah 

terwakili DPP PKB, jika yang hadir dari pusat Muhaimin atau Yenny.  Namun 

dua kader PKB ini kemudian pecah begitu Sigid Haryo Wibisono masuk sebagai 

anggota Dewan Syuro DPP PKB. Yenny yang semula sangat dihormati warga 

PKB dalam perkembangannya justeru lebih dekat dan satu barisan dengan Sigid. 

Padahal kehadiran Sigid di PKB banyak mendatangkan masalah dan diprihatinkan 

para kiai. Bahkan antara Muhaimin dan Yenny kemudian terlibat pertentangan 

dan  rivalitas politik sangat keras, meski sebenarnya mereka masih satu rumpun 

keluarga. Yenny dan Sigid diback up Gus Dur, sedang Muhaimin malah nyaris 

didepak dari posisinya sebagai ketua umum DPP PKB. 

Persteruan antara Muhaimin dengan Yenny yang disebut-sebut diotaki  

Sigid ini makin keras dan menyita perhatian publik nasional. Sedemikian keras 

dan intennya pertentangan mereka di publik sehingga tiap hari muncul di surat 

kabar. Bahkan konflik ini kemudian berujung di pengadilan. Konsekuensinya, 

bukan hanya PKB yang babak belur, kharisma  Gus Dur juga terlantar, tak ada 

yang menjaga. Para pengurus PKB – termasuk Yenny - yang seharusnya bahu 

membahu menjaga kharisma Gus Dur justeru sibuk terlibat konflik dan bahkan 

sebagian dari mereka tampak sengaja memanfaatkan kharisma Gus Dur untuk 

kepentingan subyektif. Akhirnya, kharisma Gus Dur memudar. 
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5.2.2.6. Pembisik dalam konflik PKB. 

 Meminjam analisis Yasraf Amir Piliang dalam buku Transpolitika (2005), 

kader-kader yang memanfaatkan kharisma Gus Dur potensial menjadi pribadi-

pribadi plastis (split) yang dapat berubah wajah karena alasan-alasan politik – 

pragmatis. Pribadi-pribadi ini tidak hanya memilki dua wajah, tetapi berwajah 

jamak. Dalam kontek ini tidak heran jika  mereka mendekati Gus Dur dengan 

selalu berlindung dan merajuk kepadanya demi kepentingan tertentu (Masdar 

online, 20/11/2007). 

 Kader-kader plastis inilah yang sedang aktif mengelilingi Gus Dur, yang 

kemudian memberikan kontribusi informasi (bisikan-bisikan), melakukan aksi dan 

keputusan dengan rujukan pada legitimasi figur kharismatik Gus Dur. Dalam 

kontek analisis Weber, kader kader plastis ini telah menyalahgunakan kharisma 

Gus Dur. Artinya, semakin meredupnya kharisma Gus Dur semenjak PKB dilanda 

konflik internal juga tak lepas dari penyalahgunaan kharisma. Merujuk kepada 

pendapat Weber mengenai kharisma murni yang ditafsirkan oleh Bensman dan 

Givant, yang mengatakan kharisma murni tidak merekayasa tindakannya, tetapi 

kegagalan pribadi kharismatik lebih dikarenakan penyalahgunaan kharisma yang 

diterimanya (Glassman & Swatos, 1986: 50). 

 Temuan dalam kasus konflik Muhaimin menunjukan adanya fakta 

pembisik tersebut. Dalam kasus Muhaimin, penyalahgunaan otoritas kharisma dan 

nama Gus Dur dalam serangkaian kebijakan penting partai, terasa lebih terbuka 

dan menonjol dari pada kasus konflik PKB yang lain. Misalnya saja hadirnya 

Sigid Haryo Wibisono di PKB. Kedekatan Sigid secara personal dengan Gus Dur 
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melalui pintu Yenny Wahid (putri Gus Dur), telah membawa Sigid memperoleh 

posisi Anggota Dewan Syuro DPP PKB, sebuah jabatan elit di PKB. Padahal 

nama Sigid sebelumnya tidak ada dalam katalog sejarah kaderisasi PKB dan di 

saat yang sama Sigid juga tercatat sebagai wakil ketua  DPD Golkar Jawa Tengah.  

Dari sini kita bisa menebak bahwa, pertama,  Sigid memiliki lobi yang 

kuat terhadap Gur Dur. Atau setidaknya ada garansi informasi dan bisikan yang 

dominan yang membuat Gus Dur merasa yakin dan percaya bahwa Sigid layak 

memperoleh jabatan itu. Kedua; belum genap setahun dia didapuk menjadi wakil 

ketua karteker DPW PKB Jawa Timur (daerah lumbung suara PKB). Penolakan 

sempat terjadi di mana-mana, termasuk di kalangan kiai. Penolakan itu terjadi 

selain karena sepak terjang Sigid yang dianggap membahayakan PKB juga ia 

tercatat sebagai wakil ketua DPP Golkar Jawa Tengah. Dan yang paling penting 

lagi, Sigid dianggap tak paham unggah-ungguh kultur NU. Gus Mus, misalnya, 

mengaku pernah didatangi Sigid. Secara jenaka Gus Mus bercerita, bahwa dirinya 

sebagai deklarator PKB malah dituturi (difatwai) oleh Sigid. Padahal seharusnya 

Gus Mus yang memfatwai Sigid mengingat pengasuh Pesantren Raudlatut 

Thalibin Rembang Jawa Tengah itu tokoh NU yang lebih paham tentang NU dan 

bahkan deklarator PKB bersama Gus Dur, Kiai Munasir, Kiai Muchits Muzadi, 

dan Kiai Ilyas Ruchiyat. Karena sikap Sigid seperti itu akhirnya Gus Mus 

”ngalah” hanya menjadi pendengar.51  

                                                 
51 Penolakan terhadap kehadiran Sigid di PKB sebenarnya terjadi dimana-mana, baik di 

Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Tapi karena Gus Dur mempertahankan, maka, baik kader 
PKB maupun kiai-kiai, tak berkutik. Menyadari dirinya ditolak warga NU – terutama kiai-kiai- 
Sigid berusaha melakukan pendekatan dan sosialisasi dirinya dengan mendatangi beberapa kiai di 
Jawa Timur dengan didampingi Nico Ainul Yakin dan Najib Martak. Niko ini adalah mantan 
ketua PKC PMII Jawa timur. Semula ia ketua DPW PUMI kemudian menjadi ketua DPW PKD 
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Beberapa kader PKB yang sempat merasakan pukulan politik karena 

manuver dan bisikan Sigid kepada Gus Dur, diataranya wakil Sekjen DPP PKB 

Helmy Faisal, Wakil Bendahara PKB dan anggota DPR Baharudin Nashori, Ketua 

DPP PKB Abdul Kadir Karding, Wasekjen DPP PKB Muhammad Hanif Dhakiri, 

Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrawi, ketua DPP PKB Na’im Salim dan masih 

banyak kader lainnya yang mengalami nasib serupa.. Mereka dipecat dari 

kepengurusan DPP PKB (Pemecah belah PKB, Tabloid Plemik, th I/Edisi 9: 04-

11/05/09). 

Tercatat peranan Sigid juga dominan dalam mengatasnamakan Gus Dur. 

Ini bisa dilihat dalam aksi pembekuan DPW dan DPC PKB di berbagai daerah 

yang jumlahnya mencapai 16 DPW dan lebih dari 70 DPC PKB yang jadi korban 

pembekuan selama Yenny sebagai Sekjen DPP PKB ((Pemecah belah PKB, 

Tablodt Polemik, th I/Edisi 9: 04-11/05/09)..  

Dalam kasus konflik Muhaimin, juga terlihat jelas rivalitas agresif Yenny 

Wahid (sekjen) terhadap Muhaimin (ketua umum). Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dipaparkan Muhaimin sendiri dalam ulasan terdahulu,  meski secara de jure 

Muhaimin Iskandar adalah ketua umum DPP PKB, tapi secara de facto Yenny 

Wahid yang bertindak sebagai ketua umum DPP PKB.  Situasi tak normal  ini 

kian parah sampai berpuncak pada Rapat Gabungan 26 Maret 2008. 

                                                                                                                                      
Jawa Timur pimpinan Matori Abdul Djalil. Ketika Imam Nahrawi terpilih sebagai ketua DPW 
PKB Jawa Timur ia diangkat sebagai salah satu wakil ketua. Namun kemudian ia bersama Najib 
Martak ikut barisan Sigid. Niko ini pulalah yang berusaha melobi para redaktur surat kabar di 
Surabaya agar memprofil Sigid. Kurniawan Muhammad, redaktur Jawa Pos, bercerita kepada 
peniliti bahwa Nico minta agar Jawa pos menulis profil Sigid, namun Kurniawan menolak. 
Sementara Najib Martak tidak pernah dikenal dalam katalog NU. Menurut Imam Nahrawi, ia 
dimasukkan sebagai wakil sekretaris DPW PKB Jawa Timur karena atas inisiatif Yenny.   
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Dari fakta ini yang harus dipahami ialah, sossok Sigid dan  Yenny Wahid 

dalam konflik PKB Gus Dur vs Cak Imin, bukanlah peran dan pola baru dalam 

memicu kemelut PKB. Dalam konflik PKB sebelumnya, pola dan peran tersebut 

telah ada dan dimainkan oleh kader-kader sekeliling Gus Dur. Hal tersebut telah 

memicu lahirnya konflik berkepanjangan di internal PKB, Yaitu; pertama: terjadi 

persaingan tak sehat untuk memperebutkan kharisma dan kepercayaan Gus Dur, 

Kedua; pemberian informasi yang subyektif pada Gus Dur yang sarat kepentingan 

politis, dan Ketiga; penyalahgunaan nama Gus Dur sebagai sentral otoritas 

kharismatik. Konsekuensinya, Gus Dur yang seharusnya dijunjung tinggi, malah 

jadi korban berbagai kepentingan pragmatis.52 

Terkait dengan tiga hal di atas, Matori suatu ketika menjelang SI MPR 

pernah mengeluh ”Berkali-kali saya menyarankan agar Gus Dur lebih mendengar 

saran saya dalam menghadapi gerakan politik di DPR yang ingin mendongkelnya 

dari kursi presiden karena kebijakan yang kontroversial dan tuduhan keterlibatan 

dalam kasus dana nonbujeter Bulog dan dana bantuan Sultan. Tapi, apa yang saya 

sarankan tidak pernah didengar. Bahkan Gus Dur lebih mendengar politisi muda 

yang notabene masih kerabatnya”. Dari perkataan Matori ini jelas terdapat nada 

ketidakpuasan terhadap sikap Gus Dur yang lebih mendengar bisikan orang yang 

dekat dengan Gus Dur. 

                                                 
52 Muhaimin menengarai bahwa para pembisik itu telah menjerumuskan Gus Dur. 

Buktinya, Gus Dur sering dimanfaatkan mereka untuk mengurusi masalah-masalah kecil yang 
seharusnya bukan urusan tokoh sekaliber dia. Ia mencontohkan soal seringnya Gus Dur 
mengumumkan pembekuan DPC PKB. “Masak Gus Dur mengumumkan pembekuan DPC (tingkat 
kabupaten). Kan bukan maqamnya. Saya saja tak mau, yang gitu-gitu kan cukup sekjen. Gus Dur 
itu kan tokoh nasional dan bahkan tokoh internasional,” kata Muhaimin. 
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Gus Ipul juga mengeluhkan sikap orang-orang di sekeliling Gus Dur. 

Dalam bahasa Mufid Rahmad,  pembisik-pembisik Gus Dur itu diibaratkan 

sebagai “sengkuni-sengkuni politik”. Mereka itulah yang memberikan informasi 

menyesatkan dengan motif destruktif sehingga keluarlah keputusan Gus Dur. 

(Rahmad, 10/Sep/03). 

Kiai Hasyim Muzadi juga menguati fenomena ini. Dalam ceramahnya saat 

Munas Alim Ulama PKB di Jakarta 13-14 Agustus 2001, ia mengatakan, “ketika 

Gus Dur menjadi Presiden, pekerjaan saya hanya nganterin kiai-kiai menemui 

Gus Dur, dan tidak pernah bicara strategis. Kiai-kiai hanya mengingatkan Gus 

Dur: awas Gus bithonahnya (pembantu atau orang- orang dekat yang mengelilingi 

Gus Dur. maksudnya)”. Artinya, orang-orang dekat itulah yang punya peranan 

penting dalam memberikan informasi yang bisa jadi kurang pas bagi Gus Dur 

namun menguntungkan mereka. 

5.2.2.7. Masuknya Orang Luar dalam Jajaran Elit PKB 

Konflik politik selalu melibatkan kelompok elit di dalam struktur 

masyarakat. Ini karena, kelompok elit selalu berada pada garis depan dalam 

sebuah konflik. Mereka juga senantiasa mengambil peranan utama dalam hampir 

semua fungsi politik nasional (Widjaja, 1982: 63).   Dalam konteks PKB, kaum 

elit ini adalah para kiai kharismatik yang berposisi sebagai patron dan para 

khadam (politisi dan pengurus PKB) yang berposisi sebagai patron kecil yang 

dalam proses dinamika politik selanjutnya menjadi elit baru dalam PKB. 

Salah satu akibat dari dominannya peran Gus Dur, maka proses regenerasi 

dan jenjang karir organisasi menjadi tidak jelas. Berkat keterbukaan Gus Dur dan 
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kedekatan orang luar PKB denagan Gus Dur, orang-orang yang sebelumnya jauh 

dari sejarah dan daftar katalog kaderisasi PKB, dengan mudah masuk ke lingkaran 

elit PKB. Bahkan mereka kemudian memiliki power yang lebih dibandingkan 

dengan para kader yang sejauh ini membangun PKB tanpa kenal lelah atau 

mengkhadam (mengabdi : menjadi klien) Gus Dur dengan setia. 

Dalam perkembangannya kemudian, ada jarak yang jelas antara kader 

yang telah lama mengabdi dan berkeringat dengan orang baru yang masuk ke 

pusaran elit partai dengan memanfaatkan kedekatan Gus Dur. Pada akhirnya 

justru kader atau klien Gus Dur yang telah lama mengabdi dan setia tergusur 

secara masal dari struktur kepengurusan PKB. Inilah yang menyebabkan 

konsolidasi PKB terganggu (Wahid, Detik.com: 29/07/07). 

Yang paling menyolok adalah hadirnya Sigid Haryo Wibisono. Lily 

Wahid yang adik kandung Gus Dur secara vulgar mengutarakan bahwa ”Yenny 

dan Gus Dur dimanfaatkan Sigid”. Sigid adalah satu diantara nama-nama yang 

masuk menjadi kader elit PKB tanpa  melalui jenjang karir politik yang lazim. 

Yang lainya semisal: Muhammad Zen (tokoh Muhamadiyah Pati), Hasyim Karim 

(DPC PBB kabupaten Jombang), Moeslim Abdurrahman (tokoh Muhamadiyah 

dan pendiri PAN), adalah orang baru (Suara Merdeka, 1/ Sep/ 07). Selain nama-

nama itu juga ada Mahfud MD yang mantan Dewan Pakar dan pendiri PAN. 

Mahfud MD ini meloncat ke PKB dan langsung  mendapat kepercayaan Gus Dur. 

Bahkan ketika Gus Dur jadi presiden ia diangkat sebagai menteri pertahanan.   

Fransiscus S Taslim juga bukan kader NU. Ia adalah tokoh pemuda 

Katolik (PMKRI)  yang tiba-tiba menjadi pengurus DPP PKB. Yang paling heboh 
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adalah masuknya Artalyta yang tiba-tiba menjadi bendahara DPP PKB. Ia 

menjadi pengurus DPP PKB saat Yenny jadi Sekjen dan Sigid berkuasa di PKB. 

Masuknya Artalyta dan menjadi pengurus DPP PKB ini terbongkar ke publik 

setelah yang bersangkutan menjadi tersangka kasus BLBI. Saat kasus BLBI 

diblow up media massa orang-orang di sekitar Gus Dur klabakan. Mereka 

berusaha untuk menghapus dari struktur kepengurusan. Namun wartawan 

terlanjur mengakses wibsite DPP PKB. Di situ nama Artalyta tercantum sebagai 

bendahara. Baru setelah beberapa hari kemudian nama Artalyta lenyap dari 

wibsite tersebut.  

Positif atau tidak hadirnya orang-orang baru ini, secara tidak langsung 

menimbulkan kecemburuan di jajaran kader partai yang telah lama mengabdi. 

Terlebih jika mereka berhasil memperoleh kepercayaan Gus Dur. Apalagi, 

masuknya orang baru di kepengurusan partai tersebut dibarengi dengan 

pemecatan kader dan pembekuan kepengurusan di daerah. Dari sini kita bisa 

menilai bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berangkat dari prasangka dan 

tuduhan Gus Dur terhadap kader yang bersangkutan, tetapi juga akibat proses 

rekrutmen kurang selektif yang bertumpu pada tiga hal. Pertama; dari pola 

kaderisasi yang tidak lazim. Kedua; keberpihakan Gus Dur pada kader-kader 

tertentu, dan ketiga; Gus Dur tidak mampu memfilter beberapa informasi yang 

dominan datang melalui orang dekatnya (Bebal Sejarah, 2008: 62-65).   

Implikasi dari proses rekrutmen yang tak selektif ini akhirnya banyak 

menimbulkan masalah bagi PKB. Bahkan kebijakan merekrut orang di luar kultur 

NU, ternyata jadi malapetaka bagi PKB. Selain banyak kader asli partai terdepak, 
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ternyata banyak di antara pengurus dari luar NU yang direkrut secara dadakan  

(tiba-tiba) itu tak bersih, baik secara moral maupun politik. Sigid Haryo 

Wibisono, misalnya, terlibat pembunuhan sehingga masuk penjara. Ia menjadi 

tersangka pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Bos PT Putera Rajawali Banjaran 

(PRB), bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. 

Kasus serupa terjadi pada Artalyta Suryani. Ia yang sempat menjadi bendahara 

DPP PKB ternyata terlibat skandal penyalahgunaan dana BLBI sehingga ia 

dipenjara. Masuknya orang-orang bermasalah ini ke dalam PKB semuanya 

berdasarkan masukan para pembisik Gus Dur yang hanya mementingkan 

kepentingan pribadi.. Buktinya, Gus Dur kemudian mengecam Sigid Haryo 

Wibisono sebagai orang tak jujur. Ini berarti selama ini para pembisik itu telah 

memberi informasi yang salah terhadap Gus Dur sehingga mau menerima orang-

orang tak bersih menjadi pengurus teras PKB. Maka masuk akal jika kubu 

Muhaimin Iskandar yang mengaku didukung kiai-kiai merasa mendapat amanah 

untuk menyelamatkan Gus Dur dan PKB. 

 

 

BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1. KESIMPULAN 

Pertama; semula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memposisikan Gus 

Dur sebagai sandaran untuk membesarkan partai dengan dukungan kiai NU di 
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belakangnya. Hal tersebut karena kapasitas kharisma ketokohan Gus Dur selama 

berkiprah di NU sangat bisa diandalkan, apalagi basis konstituen terbesar PKB 

adalah warga NU. Namun mengingat lebih kuatnya kultur tradisi pesantren, 

budaya patron klien dan kharisma yang melekat pada ketokohan Gus Dur, 

ternyata aturan main institusional lebih banyak mengikuti aturan main kultural, 

sehingga pribadi Gus Dur sebagai patron pada aras kultural dan pemimpin 

tertinggi di tingkat struktural (ketua umum Dewan Syuro) PKB memiliki otoritas 

legitimasi yang sangat dominan. Akhirnya personalisasi institusi PKB tak 

terelakkan: PKB adalah Gus Dur.  

Walhasil, apa yang diputuskan Gus Dur itulah yang kemudian menjadi 

keputusan PKB. Ironisnya, Gus Dur dalam memutuskan kebijakan politik banyak 

didasarkan kepada informasi dari orang-orang yang mengitari. Padahal mereka 

sebagai klien bukanlah santri dalam pengertian kultur asli pesantren yang ta’dhim 

(hormat) atau sam’an wata’than (mendengar dan taat) pada guru. Tetapi ”santri 

kepentingan” yang punya orientasi pragmatis dan bahkan cenderung 

memanipulasi kharisma dan nama besar Gus Dur untuk kepentingan pribadi. Ini 

mudah dipahami karena mereka selain berasal dari latar belakang kultur yang 

beragam – bahkan banyak diantara mereka yang non-NU - juga bukanlah ”kader 

ideologis” yang konsisten membela substansi pemikiran atau perjuangan politik 

Gus Dur. Banyak diantara mereka masuk jadi pengurus DPP PKB secara tibat-tiba 

karena faktor kedekatan personal dengan Gus Dur dan proses rektutmen yang tak 

selektif. Karena itu mudah dipahami jika kemudian menimbulkan konsekuensi 

negatif pada diri Gus Dur. Konsekuensi paling serius adalah tereduksinya 
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kharisma Gus Dur. Bahkan dalam perkembangan berikutnya kharisma Gus Dur 

cenderung pudar. Meski demikian secara obyektif harus dikatakan bahwa 

pudarnya kharisma ini selain akibat para pembisik yang menyalahgunakan 

kharima tersebut juga akibat para pengurus PKB sendiri yang gagal menjaga 

kharisma Gus Dur. Intensitas konflik yang tinggi akibat perebutan kharisma dan 

legitimasi Gus Dur telah mengakibatkan mereka lalai dan gagal menjaga kharisma 

Gus Dur. Padahal kharisma Gus Dur modal utama bagi kebesaran PKB. 

 

Kedua; ketika kehendak Gus Dur identik keputusan PKB, legitimasi Gus 

Dur menjadi paling menentukan dan selalu diposisikan sebagai orang paling super 

dan terbenar. Konsekuensinya, rivalitas, perbedaan pandangan dan kepentingan 

orang-orang di seputar Gus Dur (termasuk kader PKB yang dibesarkan Gus Dur) 

yang lumrah terjadi dalam setiap partai politik menjadi beragam.  Nah, dalam 

kondisi inilah  kecenderungan untuk berebut menjadi ”orang terdekat” dan 

”kepercayaan Gus Dur” serta ”bisa mempengaruhi keputusanya” menjadi penting 

dalam perspektif politik kekuasan PKB. Maka ketika konflik terjadi, pada satu 

pihak ada yang mendapat pembenaran Gus Dur - yang otomatis memperoleh 

pembenaran PKB - sedang di pihak lain ada yang tidak didukung Gus Dur yang 

kemudian berhadapan denganya dan berakhir dalam konflik kepentingan terbuka. 

Demikianlah, pola konflik tersebut terjadi berulang-ulang sehingga seluruh 

konflik di internal PKB selalu melibatkan nama Gus Dur dan orang-orang dekat 

Gus Dur.  
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6.2. IMPLIKASI TEORITIS  

Model kepemimpinan Gus Dur ini semakin mempertegas teori Max Weber 

bahwa pemimpin atau otoritas kharismatik dan tradisonal cenderung menghambat 

rasionalitas masyarakat dan melemahkan fungsi institusi sosial. Dalam kontek 

politik, kecenderungan ini selaras dengan pandangan Samuel P  Huntington 

bahwa personalisasi institusi makin menjauhkan dari porses pelembagaan politik 

yang pada akhirnya sulit mencapai political order.  Namun di sini juga perlu 

dicatat bahwa teori-teori Barat yang berorientasi pada rasionalitas dan pure 

kelembagaan memang tak sepenuhnya bisa diterapkan pada semua institusi politik 

Indonesia. Realitas budaya, tradisi dan sistem sosial yang berlaku di Indonesia 

menuntut kita untuk mencari – atau paling tidak – merelevansikan dan 

mensinergikan teori-teori Barat itu dengan realitas keindonesiaan. Setidaknya, 

inilah yang terjadi pada PKB. Partai bentukan para kiai ini tak bisa– atau belum 

bisa -   membangun demokrasi murni seperti yang dikehendaki teori-teori Barat. 

Realitas budaya pesantren dan NU yang melatarbelakangi dan bahkan 

mencengkram kuat PKB berikut aktor-aktor politiknya, menuntut pengembangan  

”demokrasi berbasis tradisi”.  Yaitu demokrasi yang khas atau sesuai dengan 

nilai-nilai atau karakter dan tradisi pesantren dan NU. Apalagi dalam tradisi NU 

dan pesantren aktivitas politik juga tak lepas dari doktrin fiqh dan paham 

keagamaan yang dianut, yaitu Ahlussunnah wal-jamaah. Seperti dikatakan Greg 

Fealy bahwa untuk mendalami pengetahuan tentang Marxisme  diperlukan 

mempelajari ideologi PKI, sedang pengetahuan tentang fiqh merupakan syarat 

utama untuk memahami pemikiran politik NU (Fealy, 2007: 10).   
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Dalam kasus Gus Dur sebenarnya tiga otoritas (kharismatik, tradisonal dan 

rasional-legal) itu menyatu dalam kepemimpinannya, namun yang dominan dan 

menonjol tetap gaya kepemimpinan kharismatik dan tradisional. Kecenderungan 

ini makin kuat terutama karena kultur NU atau pesantren memberi lahan subur 

terhadap terpupuknya kepemimpinan kharismatik dan tradisional, termasuk 

lahirnya  massa fanatik yang oleh Eric Hoffer disebut true belevier. 

Konsekuensinya, otoritas rasional-legal makin terkalahkan. Dalam kontek PKB, 

terabaikannya otoritas legal ini bisa dilihat pada kasus tak berfungsinya aturan 

formal partai seperti mabda’ siyasi,  AD/ART PKB dan peraturan organisasi 

(PO), yang  tenggelam di bawah kebesaran kharisma dan personalisasi Gus Dur. 

Karena itu pengembangan demokrasi berbasis tradisi menjadi keniscayaan bagi 

PKB. 

    

 

 

 

6.3. SARAN-SARAN 

Dari penelitian ini, maka ada tiga saran yang bisa disampaikan dan 

dilakukan PKB ke depan. Pertama, PKB perlu penguatan kelembagaan partai dan 

pembangunan sistem kerja organisasi yang profesional. Ketergantungan penuh 

kepada patron figur sentral kharismatik – yang mengakibatkan PKB tak bisa 

mandiri dalam memutuskan kebijakan politik yang demokratis – secara bertahap 
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perlu diubah dan diadaptasikan kepada partai modern dengan orientasi program 

dan kepemimpinan terbuka dan demokratis. 

Meski demikian perlu disadari bahwa secara budaya politik PKB sekarang 

berada dalam posisi transisi. Artinya, secara formal kelembagaan PKB telah 

memenuhi syarat sebagai partai modern, namun secara pelembagaan politik masih 

jauh dari partai modern. Ini terjadi selain karena PKB sangat bergantung pada 

kepemimpinan figur kharismatik juga akibat budaya patrnose pesantren dan NU. 

Bertolak dari realitas ini ke depan PKB perlu lebih cerdas dalam mengapresiasi 

budaya dan tradisi NU atau pesantren. Artinya, budaya atau tradisi pesantren 

harus dipahami sebagai kekayaan budaya untuk mengembangkan demokrasi 

berbasis tradisi. Saran  ini memang keluar dari orbit teori-teori politik Barat atau 

modern yang cenderung menekankan rasionalitas kelembagaan. Namun 

mengingat realitas budaya politik lokal pesantren yang tak terelakkan, maka PKB 

perlu melakukan terobosan politik berbasis tradisi untuk kebesaran PKB ke depan. 

Kedua, rekrutmen kader dan pengurus PKB harus didasarkan pada merit 

system dan jenjang karir yang jelas. Aspek meritokrasi dan achievement oriented 

(berdasarkan prestasi dan kemampuan profesional) ini penting karena ke depan 

PKB tidak hanya dituntut piawai memenej konflik tapi juga dihadapkan pada 

realitas persaingan partai-partai politik yang semakin ketat, termasuk dalam 

penempatan kader-kadernya di legislatif dan ekskutif. Keluhan Muhaimin 

Iskandar yang menyebut bahwa dari 52 anggota FKB di DPR RI hasil pemilu 

2004 hanya 12 persen yang berkualitas dan memenuhi syarat harus jadi pelajaran 

penting agar ke depan seleksi kader PKB diperketat. Jadi, rekrutmen kader atau 
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pengurus,  selain harus didasarkan kepada kapasitas, kapabilitas, dan  kualitas 

juga perlu dedikasi dan pengabdian yang jelas. Selain itu rekrutmen kader juga 

harus mempertimbangkan visi dan kemampuan intelektual. Fakta masih 

banyaknya pengurus dan anggota DPR, DPRD dan kepala daerah asal PKB yang 

secara intelektual rendah – bahkan terlibat ijazah palsu dan berijazah paket C - 

bukan saja telah menurunkan citra PKB tapi juga semakin menjauhkan partai ini 

dari sikap profesional, modern dan demokratis. Konsekuensi lain - ini yang paling 

penting -  para pengurus PKB di daerah juga sulit diatur sesuai dengan parameter-

parameter organisasi modern yang terbuka dan demokratis. Lebih-lebih mereka 

yang menyandang status sosial gus atau kiai. Kecenderungan jalan sendiri dan 

sulit diatur secara organisasi sangat kuat. Mereka selain merasa telah memiliki 

”kerajaan” sendiri di lingkugan sosialnya juga merara terbiasa mengatur dan 

menentukan orang lain. Karena itu ketika mereka berhadapan dengan hirarki 

organisasi dan pengurus partai yang lebih tinggi dan organisasi sulit beradaptasi 

dan bahkan merasa diatur orang lain. Padahal mereka sebagai ”raja” di lingkungan 

sosialnya merasa lebih ”tinggi” atau paling tidak ”setara” dengan  hirarki 

organisasi atau kepengurusan organisasi atau partai. Akibatnya, konflik terus 

merunyak karena PKB seolah tak punya patokan yang jelas dalam berorganisasi 

dan berpartai, meski sebenarnya dalam mabda’ siyasi, AD/ART dan peraturan 

organisasi sudah diatur secara gamblang.  

 Ketiga, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, maka 

perlu penelitian lanjutan terhadap PKB, terutama pendalaman terhadap 

kepemimpinan kiai-kiai di daerah. Sebab peneliti punya asumsi bahwa 
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kecenderungan personalisasi intitusi ini tak hanya terjadi pada diri Gus Dur, tapi 

juga menimpa kiai-kiai lain di daerah mengingat budaya pratnonase dan 

kepemimpinan kharismatik ini merupakan bagian dominan dari budaya pesantren. 

Bahkan di beberapa daerah bisa jadi personalisasi institusi dalam kepemimpinan 

kiai terhadap PKB justeru lebih parah lagi, mengingat mereka pada umumnya 

sangat konservatif dan hanya berkutat dengan kitab-kitab kuning tanpa diback up 

”kitab-kitab putih” (baca: ilmu-ilmu sosial politik modern) yang memadai. 

Logikanya, kalau Gus Dur saja yang sudah memiliki ”dua alam  ilmu 

pengetahuan” yaitu ”kitab kuning dan kitab putih” dan bahkan terbiasa hidup 

dalam ”berbagai alam ilmu” serta aktif dalam berbagai forum civil society dan 

demokrasi -  sehingga ia dijuluki sebagai bapak demokrasi - masih 

mengembangkan kepemimpinan yang cenderung personal, apalagi kiai-kiai yang 

secara intelektual pada umumnya rata-rata jauh di bawah Gus Dur. Karena itu – 

sekali lagi –  perlu penelitian lanjutan demi pengembangan dan kesempurnaan 

penelitian yang sudah ada. 
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