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Abstrak 

 

Abdullah Azwar Anas adalah calon bupati yang diusung oleh partai PKB. Partai 

PKB merupakan partai politik yang berada dalam organisasi NU yang telah lama 

ikut serta dalam pemilihan daerah. Sebagai calon bupati dan calon wakil bupati 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko didukung oleh para 

kyai yang berada pada struktural maupun kultural NU. Dalam rangka ikut serta 

dalam pembangunan nasional Indonesia, NU memiliki beberapa peran yang wajib 

dilakukan oleh kandidat yang terpilih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan secara kualitatif, dimana data penelitian yang didapat 

merupakan hasil dari wawancara dan hasil analisis dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh organisasi NU. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya peran 

NU yang mendominasi pemikiran masyarakat dalam memilih anggota NU sebagai 

pemimpin daerah. Peran tersebut antara lain NU berinisiatif mencalonkan Abdullah 

Azwar Anas untuk maju sebagai calon bupati Banyuwangi periode 2015-2020, yang 

kedua adalah para kyai sebagai konsekuensi pemenangan Abdullah azwar anas-

Yusuf Widyatmoko adalah ikut kampanye agar masyarakat Banyuwangi lebih 

percaya untuk memilih Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko memimpin 

Banyuwangi periode 2015-2020, Peran NU yang ketiga adalah rekam aspirasi 

tersebut terdapat ijtihad politik PCNU untuk memilih calon kader yang akan maju 

dalam Pilkada aspirasi tersebut disosialisasikan kepada masyarakat luas dari tingkat 

MWC (Majelis Wakil Cabang) (Kecamatan) dan Ranting (Desa) sebagai salah satu 

legitimasi kuat bahwa Abdullah Azwar Anas didukung NU secara struktural. 
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Abstract 

Abdullah Azwar Anas is a candidate for regent who is promoted by the PKB party. 

PKB Party is a political party within the NU organization that has long participated 

in regional elections. As candidates for regents and candidates for deputy regent of 

Banyuwangi Abdullah Azwar Anas and Yusuf Widyatmoko were supported by 

clerics who were on the structural as well as cultural NU. In order to participate in 

Indonesia's national development, NU has several roles that must be performed by 

selected candidates. The approach used in this study is a qualitative approach, 

where the research data obtained is the result of interviews and the results of 

analysis of documents owned by the NU organization. The results obtained in this 

study were the role of NU which dominated people's thinking in choosing NU 

members as regional leaders. These roles include NU took the initiative to nominate 

Abdullah Azwar Anas to advance as Banyuwangi regent candidate for the 2015-

2020 period, the second was the kyai as a consequence of winning Abdullah azwar 

anas-Yusuf Widyatmoko to join the campaign so that the Banyuwangi community 

would be more confident in choosing Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko 

leads Banyuwangi for the 2015-2020 period. The third role of NU is the record of 

aspirations that there is political PCNU ijtihad to elect prospective cadres who will 

advance in the election aspirations to be disseminated to the general public from the 

MWC (District Representative Assembly) (Subdistrict) and Ranting (Desa ) as one 

of the strong legitimacy that Abdullah Azwar Anas supported NU structurally. 
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis. Salah satu momen 

penting bagi rakyat Indonesia adalah pemilihan pemimpin baik daerah maupun 

umum, atau dapat disingkat menjadi PILKADA dan PEMILU. Di dalam pilkada 

maupun pemilu tersebut kerap kali diboncengi oleh berbagai macam kepentingan 

suatu kelompok yang tergabung dalam organisasi partai politik. Tentu saja di dalam 

partai politik tersebut memiliki cara tersendiri tentang bagaimana untuk mengatur 

roda pemerintahan. Eksistensi dari partai politik itu sendiri ditentukan dengan 

kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih partai tersebut di kursi 

pemerintahan. Terkait dengan kepercayaan masyarakat akan partai politik tersebut 

dapat dilihat dari kinerja partai tersebut dalam melayani masyarakat. Selain partai-

partai yang memiliki kepentingan secara langsung di roda pemerintahan Indonesia, 

adapun organisasi yang memiliki andil dalam PEMILU dan PILKADA secara tidak 

langsung, namun organisasi tersebut memiliki partai tersendiri sebagai media untuk 

ikut gabung dalam pesta PEMILU. Organisasi yang dimaksud adalah Nahdlatul 

Ulama (NU). Organisasi NU merupakan organisasi Islam yang telah lama didirikan 

di Indonesia dan organisasi tersebut ikut andil dalam proses pemilihan kepala 

daerah maupun pemerintahan pusat.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang latar belakang dari 

terpilihnya anggota NU hingga dua periode berturut turut serta bagaimana peran NU 

sehingga dapat mendominasi pikiran masyarakat tentang kinerja NU di kabupaten 

Banyuwangi. Oleh karena itu guna menganalisis peran NU di wilayah pesisir timur 

provinsi Jawa Timur maka penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Wijaya (2016) Pada penelitan yang dilakukan oleh Wijaya (2016) 

menyebutkan bahwa NU memiliki kekuatan untuk memenangkan anggotanya 

dalam pemilihan daerah di kabupaten Jombang. Dari penelitian tersebut disebutkan 

bahwa di organisasi NU memiliki kepentingan untuk menggerakkan roda 

pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang kepentingan suatu 

kelompok organisasi dan apa yang melatar belakangi anggota NU tersebut 

mendapatkan kemenangan dua kali secara berturut turut di pemilihan kepala daerah.  



Organisasi NU memiliki banyak anggota dan cukup berkembang di Jawa 

Timur. Bahkan pusat dari pengembangan NU sendiri ada di Jawa timur. Di dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, bahwa NU memiliki pengaruh cukup kuat 

dalam kemenangan PILKADA di sebuah daerah.  Menurut Akmal (2015) Abdullah 

Azwar Anas dan Yusuf Widiatmoko yang memiliki persentase sebanyak 88, 81 % 

suara. Sedangkan kompetitornya, Sumantri Sudomo dan Sigit Wahyu Widodo (Su-

Si), mendapatkan 11, 19 % di kabupaten Banyuwangi di tahun 2015.  

Dapat dikatakan bahwa dengan presentase tersebut secara dominan 

dimenangkan oleh Abdullah Azwar Anas, padahal di Banyuwangi terdapat budaya 

yang bercampur, yaitu budaya bali dan budaya jawa. Dengan adanya perpaduan dua 

budaya tersebut maka presentase tersebut cukup tinggi. Kembali dilihat dari nilai 

presentase yang cukup tinggi tersebut dan budaya jawa dan bali yang saling 

bercampur, hipotesis awal dari penelitian ini adalah adanya politik kelompok yang 

ada di kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi adalah Salah satu daerah di Indonesia 

yang menjadi growing centre organisasi NU dan Abdullah Azwar Anas merupakan 

salah satu anggota NU yang memiliki peran aktif di NU Banyuwangi. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana NU mempengaruhi kemenangan 

Abdullah Azwar Anas di pilkada tahun 2015 serta apa yang menjadi kepentingan 

jika anggota NU memenangkan Pilkada di daerah tersebut. Yang menjadi dasar 

kemenangan Abdullah Azwar Anas adalah adanya kepentingan suatu kelompok 

atau dapat disebut dengan political interests. Seperti halnya analisis terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2016) bahwa dengan adanya kepentingan 

politik di suatu daerah tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu anggota 

organisasi dimana organisasi tersebut telah menjadi dominan mempengaruhi suatu 

daerah akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Chan dan Ilicic (2018) dan Farrimond (2017) menyatakan bahwa dengan adanya 

kepentingan politik dapat mengubah mindset masyarakat terhadap suatu brand 

produk dan kebiasaan masyarakat. Di dalam penelitian Chan dan Ilicic (2018) 

menyatakan bahwa suatu brand produk akan menjadi sangat laku di masyarakat jika 

adanya dukungan kepentingan politik organisasi secara penuh, sama halnya dengan 



yang dinyatakan oleh Farrimond, dengan dukungan dari sebuah organisasi politik 

kebiasaan masyarakat dari merokok menjadi vape.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dawkins (2017) dan Vinarski-Peretz dan 

Kidron (2018) menyebutkan bahwa kampanye dan kepentingan kelompok 

bergantung dari dinamika perilaku masyarakat. Sergei Guriev, Evgeny Yakovlev, 

dan Ekaterina Zhuravskaya (2010) melakukan penelitian tentang bagaimana 

kelompok organisasi yang memiliki sebuah kepentingan dapat mempengaruhi 

kinerja dari sebuah perusahaan. Penelitian Sergei Guriev, Evgeny Yakovlev, dan 

Ekaterina Zhuravskaya (2018) dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 

penelitian tersebut dapat dilihat secara visualisasi bagaimana pengaruh kepentingan 

kelompok mempengaruhi sebuah organisasi baik secara internal maupun secara 

eksternal. Jika ditarik garis lurus kepentingan politik yang dimaksud adalah bermain 

dengan perilaku masyarakat. Kunci dari sejauh mana kelompok tersebut dapat 

mencapai tujuan utama dipengaruhi oleh peran mereka terhadap sebuah masyarakat. 

Mengacu dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, maka penelitian ini 

akan menganalisis perilaku masyarakat yang ada di Banyuwangi sehingga dapat 

memenangkan Abdullah Azwar Anas secara mutlak di daerah yang mana dua 

budaya saling menyatu satu sama lain. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Banyuwangi, yang mana Banyuwangi merupakan 

daerah paling ujung timur pulau Jawa yang paling dekat dengan pulau bali, dengan 

hanya dipisahkan dengan selat bali. Di Banyuwangi merupakan Growth-centre 

organisasi NU disisi lain budaya hindu banyak berkembang di daerah tersebut. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara 

kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sergei Guriev, Evgeny 

Yakovlev, dan Ekaterina Zhuravskaya yang menggunakan pendekatan secara 

kualitatif dengan menyajikan data statistik terkait hubungan antar dua variabel. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana peneliti menjelaskan 

setiap proses penelitian yang dilakukan. 



 

3. Hasil Penelitian 

Banyuwangi merupakan suatu wilayah paling ujung pulau jawa yang memiliki 

perpaduan dua budaya yang berbeda yang sama sama cukup dominan, yaitu budaya 

jawa dan budaya bali. Sebagai penghubung tentu saja merupakan tempat orang 

berbagai latar belakang singgah di Banyuwangi dan meninggalkan jejak sehingga 

Banyuwangi dikenal sebagai wilayah seni budaya (culture area) yang kaya akan 

seni budaya yang khas sebagai hasil kreasi orang dari berbagai latar belakang yang 

singgah. 

Menurut Zada dan Sjadzili (2010), NU banyuwangi berdiri pada hari Rabu, 16 

Januari 1930 atau 15 Syaban 1348 yang bertempat di Masjid Jami’ Banyuwangi 

(Kini dikenal Masjid Agung Baiturahman), Dalam pertemuan yang dihadiri 1.500 

orang itu, dihadiri pengurus Hoftbestur NU (PBNU), pengurus tersebut adalah KH. 

Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri dan KH. Mas Alwi. Setelah pertemuan yang 

dihadiri oleh lintas suku dan etnis, bahkan jamaah dari Bali itu, diadakan pertemuan 

khusus. Para pengurus PBNU mengadakan pertemuan dengan 100 ulama dan tokoh 

masyarakat di Banyuwangi. “Pertemuan itu, bertempat di kediaman Kyai Makshum 

di Kemasan, Kelurahan Panderejo. Dalam pertemuan yang berlangsung pada malam 

harinya itu, disepakati Jamiyah Nahdlatul Islamiyah menjadi Cabang Nahdlatul 

Ulama Banyuwangi. Sementara itu, untuk susunan pengurus juga dibentuk pada 

pertemuan tersebut. “Rois syuriah yang terpilih adalah Kyai Maksum Kemasan 

sendiri. Sedangkan presiden tanfidziyahnya adalah seorang Anjun Penghulu 

bernama Muhammad Salim yang berasal dari Kauman, Banyuwangi. 

Zada dan Sjadzili (2010) juga menambahkan bahwa Keputusan kongres yang 

menetapkan Banyuwangi sebagai tempat lahirnya Ansor hanyalah sebatas 

penyebutan. Tak ada narasi lebih lanjut yang menjelaskan secara detail. Akan tetapi, 

ingatan masyarakat Banyuwangi secara turun temurun menyebutkan bahwa lokasi 

tepatnya Ansor didirikan adalah komplek pesantrennya KH. KGS. Sholeh 

Syamsudin yang terletak di Kelurahan Lateng. Orang Banyuwangi akrab 

menyapanya Kyai Saleh Lateng. 



Dalam laporan surat kabar Indische Courant berbahasa Belanda terbitan 26 

April 1934, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Muktamar berada di Madrasah 

Al-Chairiyah. Sedangkan Aboebakar Atjeh dalam buku Sejarah Hidup KH. A. 

Wahid Hasyim menyebutkan, pembukaan Muktamar tersebut di halaman Masjid 

Jami’ atau yang saat ini lebih dikenal dengan Masjid Agung Baiturrahman. Menurut 

Tahqid (2004), Kyai-kyai NU memiliki tujuan dalam pembangunan nasional, antara 

lain : (1) mengembangkan dan memertahankan pendidikan dan nilai-nilai agama, 

(2) melakukan peninjauan didalam lingkup masyarakat (social control), (3) 

mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, serta (4) menjadi perhimpunan 

masyarakat yang fokus pada perubahan sosial (agent of social change). 

 

4. Pembahasan 

NU merupakan organisasi yang telah lama berkontribusi dalam 

pengembangan negara Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzula, 

Khomsatun, Fuadi, Wijaya, Hasyim menyatakan bahwa NU selalu ikut serta dalam 

pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya menyertakan bahwa 

NU memiliki pengaruh dalam pilkada di kota Jombang. Hal tersebut tidak 

memungkinkan adanya teori peran yang mendominasi kemenangan anggota NU 

dalam pemilihan legislatif di kabupaten Jombang. 

Sama halnya dengan kemenangan NU di pemilihan legislatif kabupaten 

Jombang, berdasarkan hasil persentase kemenangan Abdullah Azwar Anas di 

pemilihan pemimpin kabupaten Banyuwangi dipengaruhi adanya kelompok 

kepentingan suatu organisasi politik di ranah Indonesia. Kelompok politik yang 

dimaksud adalah organisasi NU yang memiliki kepentingan peran untuk memajukan 

kinerja negara Indonesia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di agama Islam. 

Pengaruh lain yang menjadi dasar dalam kemenangan Abdullah Azwar Anas adalah 

adanya pengaruh peran sosial, telah diketahui bahwa Abdullah Azwar Anas 

merupakan tokoh yang pernah memimpin NU di Jawa Timur, sehingga dari sini 

disimpulkan bahwa Abdullah Azwar Anas dipercaya sebagai pemimpin Kabupaten 

Banyuwangi selama dua periode.  



Setiap momentum pemilihan baik pilpres, pilgub ataupun pilkada, warga 

Nahdliyin kerap kali menanyakan pilihan politiknya kepada tokoh panutannya. 

Terutama kepada kyai yang berada pada struktural maupun kultural NU. karena tak 

ada kesepakan awal, masing masing kyai pun memberikan jawaban sesuai dengan 

pemikirannya masing masing. Konsep utamanya adalah NU merupakan organisasi 

yang memiliki tujuan untuk membangun negara Indonesia namun sesuai dengan 

syariat Islam. Oleh karena itu kyai dalam organisasi NU merupakan tokoh yang 

sangat dihargai oleh para jama’ah NU. Sehingga apa yang menjadi pola pikir para 

kyai NU dapat mempengaruhi pola pikir jama’ah NU. Sedangkan NU merupakan 

organisasi yang cukup kuat di Indonesia terutama di Banyuwangi. Salah satunya 

terlihat pada pemilihan presiden yang berasal dari partai PKB. Partai PKB 

merupakan partai politik yang merupakan irisan dari jama’ah NU yang ikut serta 

dalam dunia politik Indonesia. 

NU merupakan organisasi yang aktif dalam pesta demokrasi Indonesia. NU 

merupakan organisasi yang kuat, yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap 

bangsa Indonesia melalui program kerja serta kaderisasi di wilayah-wilayah 

Indonesia. Kader NU yang didukung oleh NU bukan hanya menjadi RI 1, namun 

juga di wilayah Jawa Timur kader NU berhasil menduduki kursi pemerintahan, baik 

di provinsi maupun setingkat Bupati. Salah satu Bupati yang didukung sepenuhnya 

oleh NU adalah Abdullah Azwar Anas. Dukungan tersebut menghantarkan 

Abdullah Azwar Anas menjadi Bupati selama dua periode berturut-turut. 

Pada pemilihan Bupati Banyuwangi 14 Juli 2010. Diikuti oleh 3 Paslon 

(pasangan calon) Pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko. Pasangan 

Anas dan Yusuf memiliki dukungan kuat dari beberapa partai, antara lain PKB, 

PDIP, Golongan Karya, PKS, dan PPP. Pada saat pemilihan daerah tersebut 

dukungan PKB secara penuh diberikan kepada Anas, mengingat bahwa Anas 

merupakan kader yang dicalonkan oleh NU untuk menjadi pemimpin di Kabupaten 

Banyuwangi. Dari pemilihan Daerah yang dimenangkan oleh Anas tersebut telah 

mengalahkan kedua kontestan yang lain yaitu pasangan Jalal-Yusuf Nur Iskandar 

(Partai Demokrat) memperoleh 235.027 atau 31 persen suara. Sedangkan pasangan 



Emilia Contesa Zaenuri Ghazali (Gerindra, Republikan, PAN) hanya mengantongi 

130.792 atau 17,3 persen suara. Dari persentase hasil kemenangan Anas tersebut 

dipengaruhi oleh jumlah partai yang mendukung pasangan Anas dan Yusuf, 

dibandingkan calon lain yang hanya didukung oleh satu partai dan tiga partai. 

Proses kaderisasi tentunya hasil musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh NU, 

sehingga dalam musyawarah tersebut NU memberikan dukungan secara penuh 

(tidak memecah dukungan). Selain itu berkaca daripada periode sebelumnya yang 

mana dukungan NU dipecah mengingat terdapat dua kader NU yang ikut serta 

dalam pemilihan daerah. Dari periode sebelumnya walaupun kader NU berhasil 

menjadi kepala daerah, namun dengan cara tersebut dirasa kurang efektif, program 

kerja NU kurang maksimal untuk membangun daerah. Sehingga dalam pemilihan 

daerah 2010 NU menggandeng beberapa partai untuk mengusung NU untuk 

berkontribusi dalam pemilihan kepala daerah. 

Sebagai konsekuensinya dari PILKADA 2010-2015 pasangan calon Abdullah 

Azwar Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko harus memenuhi persyaratan dari 

NU yaitu seperti yang ditulis dalam kontrak jam’iyah seperti pendidikan, layanan 

kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. Pada tahun 2005 dimana suara NU 

terpecah menjadi banyak dengan istilah perang saudara  menjadikan NU kalah 

dalam Pilkada, dan menjadikan Ratna Ani Lestari dan Yusuf Nur Iskandar bupati 

dan wakil  bupati Banyuwangi, ketika beliau menjabat sebagai Bupati Banyuwangi 

adalah masa masa dimana NU tidak terkait dalam politik tersebut karena diantara 

beberapa nama calon pasangan yang diusung oleh NU kalah suara dalam Pilkada 

2005 tersebut. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKB nomor 

5592/DPP-03/VI/A.2/VII/2015, PKB menyatakan bahwa partai PKB sepenuhnya 

mendukung Abdullah Azwar Anas dalam pilkada kabupaten Banyuwangi. 

Pertimbangan utama dari surat keputusan DPP PKB tersebut adalah keberhasilan 

Abdullah Azwar Anas dalam menjalankan kontrak Jami’yah pada kepengurusan 

tahun 2010. Oleh karena itu dalam upaya melanjutkan kompetisi di ranah politik, 

maka PKB mengusung Abdullah Azwar Anas dalam pilkada 2015.  

Berdasarkan rekam aspirasi NU Banyuwangi, Anas juga mendapat dukungan 



mayoritas. Berdasarkan hasil rekam aspirasi NU Banyuwangi, Anas didukung oleh 

1.014 suara atau sekitar 93 persen dari total 1.088 suara yang berasal dari para 

pengasuh pondok pesantren, pengurus MWC tingkat kecamatan, pengurus ranting, 

dan badan otonom NU. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam pendahuluan 

hingga hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah yang melatar 

belakangi kemenangan Abdullah Azwar Anas adalah dukungan dari NU. NU 

merupakan organisasi yang memiliki 2 tipe kyai yang mengurus organisasi tersebut, 

kyai struktural yang bertugas sebagai penusun organisasi, sedangkan kultural 

merupakan kyai yang sering diikuti oleh masyarakat melalui kajian bidang agama 

islam. Selain itu karena NU telah menjadi bagian dari pemerintahan serta pengaruh 

NU cukup kuat di Jawa Timur, maka terbentuklah dominan pola pikir masyarakat 

untuk memilih NU, hal tersebut sejalan dengan visi misi NU yang tertulis dalam 

rekam aspirasi NU. 
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