
289 

Bab 5 

KIAI & POLITIK KEKUASAAN: 

Landasan Ideologis, Modalitas, Afiliasi & 

Keberpihakan Politik Kiai di Pekalongan, serta 

Konsekuensinya bagi Kehidupan Masyarakat 

di Tingkat Lokal 
 

 

Introduksi 

Sebagaimana terumuskan dalam sub-judul di atas, sajian Bab ini akan 

menyajikan uraian tentang keterlibatan para Kiai dalam politik 

kekuasaan, dengan fokus perhatian pada keterlibatan para Kiai di 

Pekalongan dalam percaturan politik kekuasaan di tingkat lokal. Secara 

detail, sajian Bab ini akan membahas tentang landasan ideologis, 

modalitas, Afiliasi politik dan keberpihakan para Kiai dalam politik 

kekuasaan, serta konsekuensi-konsekuensi logisnya bagi kehidupan 

mastarakat di Pekalongan. 

 Dalam konteks studi ini, sajian uraian tentang hal-hal di atas 

tentu sangatlah penting, terutama, untuk mengetahui tentang legi-

timasi dan kompetensi para Kiai dalam percaturan politik kekuasaan. 

Pertanyaan-pertanyaan, seperti: “Mengapa dan apa dasar teologisnya 

para Kiai melibatkan diri dalam politik kekuasaan?”, “Mengapa para 

Kiai cenderung berpihak kepada rezim penguasa?” dan “Mengapa para 

Kiai cenderung mengambil jalan tengah dalam setiap pengambilan 

keputusan, sekalipun cara itu sering menimbulkan kesan oportunis?”, 

jawabannya dapat ditemukan dalam sajian uraian ini. 

 Sikap-sikap politik para Kiai sebagaimana terumuskan dalam 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, selain berada di atas 
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landasan teologis dan/atau ideologis tertentu, tentu saja, juga dibangun 

di atas dasar pengalaman sejarah panjang kaum Sunni dalam percaturan 

politik kekuasaan yang dihadapi, digeluti, dan dihayati selama ini. 

Karena itu, untuk memahami keterlibatan Kiai dalam kancah politik 

kekuasaan, sebelum menyajikan uraian tentang modalitas dan Afiliasi 

politik para Kiai dalam kancah politik kekuasaan di Pekalongan, 

berikut konsekuensi-konsekuensi logisnya dalam kehidupan bersama 

di kalangan umatnya, sajian Bab ini, terlebih dahulu, akan menyajikan 

uraian tentang politik sebagai medan perjuangan para Kiai untuk 

memperoleh dominasi, prestise, kekuasaan, dan kekayaan; serta 

tentang sejarah keterlibatan Kiai dalam Politik Kekuasaan di Jawa.  

Pada sajian ini, peran-peran politik kelompok Islam Tradi-

sionalis—terutama para Kiai berikut partai-partai yang menjadi 

kendaraan politiknya—akan diberi penekanan. Untuk menutup sajian 

ini, setelah uraian tentang landasan ideologis, modalitas, Afiliasi dan 

keberpihakan politik para Kiai di Pekalongan dalam percaturan politik 

kekuasaan, serta berbagai implikasi dan konsekuensi logisnya bagi 

kehidupan bersama umatnya disajikan, dengan tajuk “Rangkuman” 

akan disajikan uraian singkat yang merangkum seluruh percakapan 

dalam bab ini. 

Politik [Kekuasan] sebagai Medan Perjuangan 

Ketika Nahdlatoel Oelama akan menjadi partai politik indipenden, 

banyak Kiai senior yang meragukan dan mempertanyakan kemampuan 

dan etikanya. Bukan saja soal minimnya modalitas yang dipunyai, 

terutama tentang keterbatasan dana, minimnya pengalaman berpolitik, 

serta sedikitnya pemimpin yang dapat mengisi posisi-posisi tertentu, 

mereka juga mempertanyakan soal kepatutan ulama berkiprah dalam 

kancah politik kekuasaan. Mereka khawatir, keterlibatan ulama (Kiai) 

dalam politik kekuasaan akan mengompromikan (menomorduakan dan 

pada akhirnya mengorbankan) prinsip-prinsip moral keagamaan demi 

kepentingan kekuasaan. Hal itu, setidaknya menunjukkan bahwa, sejak 

awal, para tokoh Islam Tradisionalis di Indonesia telah menyadari 



Kiai & Politik Kekuasaan 

291 

adanya perbedaan fundamental dan problematik antara Islam sebagai 

agama dengan politik.455  

Tokoh utama Nahdlatoel Oelama yang mengingatkan akan 

bahaya-bahaya atas keterlibatan para ulama dalam politik kekuasaan 

adalah Wahid Hasyim. Menurut berita Antara, 18 Maret 1952, yang 

dikutip Haluan, 20 Maret 1952, dan dikutip ulang oleh Fealy  (2003: 

118), sebelum Muktamar NO yang memutuskan penarikan diri dari 

Masyumi dan menyatakan diri menjadi partai politik tersendiri, 

dengan merujuk pertikaian NO dan Masyumi sebagai “bukti dampak 

yang merusak …. yang dialami oleh orang-orang yang terlalu asyik 

dengan politik”, Wahid Hasyim menyatakan keprihatinannya atas 

“gelombang politik yang telah menyeret orang[-orang] NO” ke dalam 

pusaran konflik politik.456 Keprihatinan Wahid Hasyim atas gelombang 

politik yang telah menyeret orang-orang NO dalam pusaran konflik 

politik tersebut dengan sangat jelas menunjukkan keberatan Wahid 

Hasyim atas keinginan rekan-rekannya untuk menjadikan NO sebagai 

partai politik. 

 Kalau kita cermati dengan baik, keprihatinan Wahid Hasyim 

tersebut memang cukup beralasan. Secara “spiritual”, dalam kapasitas-

eksistensialnya sebagai agama dan dalam fungsi-genetiknya sebagai 

ajaran moral, Islam memang berbeda, bahkan bertolak belakang secara 

diametral, dengan partai politik. Apa yang dituntut Islam dalam 

kapasitasnya sebagai ajaran moral sering kali berbeda, dan tak jarang 

justru bertolak belakang, dengan kepentingan politik. Di satu sisi, 

agama memiliki sifat ilahi, sakral, dan suci; sementara itu, di sisi lain, 

dalam tataran praksis, politik bersifat profan, kotor, dan tak jarang 

manipulatif. Demi dominasi, prestise, kekuasaan, dan [pada akhirnya 

juga demi] kekayaan, politik tak jarang menghalalkan segala cara. 

Dalam konteks ini menjadi penting untuk ditegaskan bahwa, dalam 

kehidupan politik, mengaku dosa, salah, dan lemah merupakan 

kesalahan dan kelemahan; sebaliknya, dalam kehidupan keagamaan, 

                                                           
455 Lihat Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial-
kemasyarakatan (LKiS), Jogjakarta, 2003, hlm. 118. 
456 Ibid. Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 119. 
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mengaku dosa, salah, dan lemah, justru merupakan kekuatan.457 

Pertanyaan kita sekarang adalah: mengapa para ulama, termasuk di 

dalamnya: Kiai-kiai di Pekalongan, menjadikan politik kekuasaan 

sebagai arena perjuangan sosial mereka? Apa tidak ada arena lain yang 

lebih elegan? 

Sebelum menjawab kedua pertanyaan tersebut, penting untuk 

dikemukakan bahwa, sebagian [besar] Kiai di Pekalongan juga 

memahami politik kekuasaan sebagai medan perjuangan sosial yang 

menentukan. Pemahaman yang demikian, sedikitnya, dibentuk oleh 

dua hal: pertama, secara ideologis, teologi Islam Sunni yang dianut oleh 

kebanyakan Kiai di Pekalongan memang tidak memisahkan Islam 

dengan politik kekuasaan; dan kedua, sudah menjadi suatu kenyataan 

bahwa, untuk “mentradisikan” perilaku keagamaan yang ilahiah, yang 

bersifat sakral, dan suci itu membutuhkan sarana dan prasarana yang 

terkadang sulit didapat selain melalui praktik-praktik politik kekuasaan 

yang bersifat profan, kotor, manipulatif, dan tidak jarang menghalalkan 

segala cara tersebut. Dengan demikian, politik kekuasaan telah menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari pencarian Islam, yang karena itu 

dianggap sebagai keniscayaan, yang tak bisa tidak [harus] dilakukan. 

Apalagi, dalam konteks masyarakat Indonesia yang sering kali masih 

menempatkan politik sebagai panglima. Dalam situasi dan kondisi 

seperti ini, menjadi benar apa yang dikatakan Fealy (2003): 

“kesempatan, sumber daya, dan pengaruh [sering kali hanya] akan 

datang kepada mereka yang mampu mengolah dukungan menjadi kursi 

parlemen”.458  

Atas dasar itulah, menjadi tidak mengherankan jika, di 

kalangan kelompok Islam Tradisionalis, khususnya di Indonesia, 

berkembang anggapan bahwa untuk dapat terus hidup, berkembang, 

dan tetap eksis, para ulama dan umatnya harus berkiprah dalam politik 

                                                           
457 Lihat J. Mardimin, Mencari Format Hubungan Gereja dan Agama yang lebih 
Produktif, dalam J. Mardimin (peny.), Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara, 
Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 
Jogjakarta, 2011, hlm. 295. 
458 Ibid. Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 119. Kata-kata [sering kali hanya] adalah 
tambahan JM (penulis). 
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kekuasaan. Anggapan itu, disadari atau tidak, dibentuk oleh situasi 

negeri ini, yang saya kira sudah menjadi rahasia umum bahwa, 

aksesibilitas atas semua fasilitas yang menjadi prasyarat jalannya proses 

“pentradisian” (sosialisasi dan pewarisan) nilai-nilai keislaman itu 

hanya dapat diperoleh dan dapat dipenuhi dengan cara berkiprah 

dalam politik kekuasaan.  

Dengan demikian, seperti yang diteorikan Bourdieu, politik 

kekuasaan dapat diidentifikasi dan dipahami sebagai medan perjuangan 

sosial, sebagai arena untuk memperebutkan dan mempertahankan 

dominasi, kekuasaan, prestise, dan [pada akhirnya juga] kekayaan. 

Politik kekuasaan adalah tempat persaingan dan perjuangan; tempat 

individu-individu atau kelompok-kelompok individu yang memiliki 

berbagai sumber daya serta menggunakannya sebagai modal perju-

angan untuk mendapatkan [posisi] dominasi, prestise, kekuasaan, dan 

kekayaan; untuk kemudian diputar kembali sebagai modal untuk 

memperjuangkan dominasi, prestise, kekuasaan, dan kekayaan. Karena 

itu, meski tidak secara “eksplisit”, sebagai praktisi politik yang turut 

memperebutkan kursi kekuasaan, sebagian dari mereka juga cenderung 

melibatkan diri dalam politik kekuasaan.  

Di Pekalongan, tidak semua ulama terjun dalam politik 

kekuasaan. Kiai-kiai yang terjun dalam politik kekuasaan, umumnya, 

adalah Kiai-kiai yang memiliki modal (capital) besar—pengikutnya 

banyak, kharismatik, memiliki jaringan luas dan kuat, serta secara 

ekonomi keluarganya mapan. Di Pekalongan, Kiai-kiai, umumnya, 

menempatkan diri [atau ditempatkan dalam posisi] sebagai patron 

ketimbang sebagai politisi (praktisi politi) yang secara pribadi turut 

memperebutkan kursi kekuasaan. Peran-peran politik yang diambil 

Kiai-kiai bermodal besar di Pekalongan, seperti” Kiai Thohir dan Kiai 

Munawir, adalah sebagai patron para politisi PPP; dan—setelah 

Indonesia memasuki era reformasi—beberapa Kiai lainnya menjadi 

politisi dan patron para politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk yang 

disebutkan terakhir, sebagai dan sekedar contoh, sebut saja: Kiai Bisri 

Romli (Anggota DPR RI dari PKB Kota Pekalongan), dan Kiai Syamsul 
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Bahri (PKB Kabupaten Pekalongan dan pernah menjadi Anggota 

DPRD Kabupaten Pekalongan).  

Hal yang cukup menarik dari hasil penelitian ini adalah dite-

mukannya sejumlah ulama yang masih beranggapan bahwa politik itu 

kotor, manipulatif, dan cenderung koruptif, sehingga “haram” untuk 

diterjuni dan digeluti. Kepada saya, salah seorang Ustad yang menjadi 

Sumber Informasi penelitian ini mengatakan: “…Kiai, kalau sudah 

terjun dalam politik menjadi „rusak‟; [moralitasnya] kalah dengan 

duit”.459 Hal ini menjadi menarik karena tidak sejalan dengan 

keyakinan teologis Islam Tradisionalis (Sunni) yang tidak memisahkan 

Islam dengan politik. 

Masalahnya adalah: Tak berbeda dengan politisi umumnya, 

demi tujuan-tujuan politiknya selaku patron yang [merasa] berta-

nggung jawab atas keberlangsungan hidup dan survivalitas klien, Kiai-

kiai yang terjun dalam politik kekuasaan juga tak segan dan tak jarang 

menghalalkan segala cara. Cara-cara berkampanye yang dilakukan Kiai 

Thohir dan Kiai Munawir selama masa menjelang Pemilu 1999 yang 

selalu menjelek-jelekkan Gus Dur di depan publik, di atas mimbar 

panggung-panggung [kampanye] politik, adalah contoh kongkret soal 

ini. Pertanyaan berikutnya adalah: kalau hanya sebagai patron dan 

tidak turut memperebutkan kursi kekuasaan, mengapa mereka 

melakukan hal-hal yang dinilai banyak orang tidak patut itu? Atas 

pertanyaan ini, ada dua jawaban yang muncul. Pertama, menurut 

anggapan orang kebanyakan, demi tujuannya, politik dibenarkan 

untuk menghalalkan segala cara; dan Kedua, sekalipun hanya dalam 

posisi sebagai Patron, jika dilihat tujuan akhirnya, tujuan para Kiai 

yang terjun dalam politik juga tak jauh berbeda.  

By theory, dalam hubungan patronase, khususnya dalam 

kancah politik kekuasaan, antara patron dan klien, umumnya, terjadi 

tawar-menawar yang tak terucapkan untuk saling mengakomodasi dan 

menjamin kepentingan kedua belah pihak. Di satu pihak, kepentingan-

                                                           
459 Wawancara dengan Rachmad, Imam salah satu Mushola di  Kregon, Pekalongan, 
03-08-2015. 
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kepentingan sang Kiai—umumnya pemenuhan kebutuhan materiil—

dapat diakomodasi dan dipenuhi; dan di pihak lain, kepeningan klien 

untuk dapat terus berkuasa dan dapat mengembangkan kariernya juga 

dapat dijamin. Saya kira sudah menjadi rahasia umum bahwa, di 

lingkungan Nahdlatul Ulama, kemajuan karier politik kaum 

Nahdliyyin, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan awam, 

akan sulit dicapai tanpa dukungan Kiai berpengaruh. Demikian juga 

corak patronase Kiai dan politisi yang berkembang di Pekalongan, yang 

kemudian menjadi sumber konflik Kiai-Santri di Kota Batik yang 

dikenal sebagai masyarakat santri ini.  

Di Pekalongan, Kiai Thohir dan Kiai Munawir semasa 

hidupnya merupakan patron-patron kuat Partai Persatuan Pemba-

ngunan. Kesan yang saya tangkap ketika kami mengunjungi Kiai 

Thohir di Pesantrennya di Buaran pada 27 Mei 1998, dengan sangat 

kuat, menunjukkan hal itu. Ketika kami datang,  

“di ruang pertemuan Pondok Pesantren, Kiai Thohir berbaringan, 
dikipasi oleh seseorang berusia parobaya sambil mendengarkan H. 
Abdurrahman Tobbari—Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan-
membacakan surat kabar Harian Sore Wawasan edisi Rabu, 27 
Mei 1998. [Belakangan, kami tahu orang yang mengipasi tersebut 
adalah K.H. Abdullah Musadad, anak menantunya.] Beberapa 
menit kemudian, Kiai Thohir keluar dan masuk ke rumah 
tinggalnya, lalu kami dipersilahkan masuk.  

Dalam ruang pertemuan yang cukup luas tersebut, terhampar 
karpet merah yang di atasnya tersedia minuman dan makanan 
kecil. Kami ditemui oleh Haji Abdurrahman Tobbari—Ketua 
DPC PPP Kabupaten Pekalongan, dan Haji Machmud—Wakil 
Ketua DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PPP. Haji 
Abdurrahman Tobbari, yang memandu pertemuan itu, mengawali 
pembicaraan dengan menyampaikan informasi bahwa, Kiai 
Thohir dalam keadaan tidak sehat—gula darahnya naik. Karena 
itu, beliau minta maaf tidak bisa langsung menemui. [Zurkoni 
(alm.)—Anggota Banser NU Kota Pekalongan yang memandu 
kami, menyampaikan kepada kami bahwa, Haji Abdurrahman 
Tobbari sudah biasa menjadi juru bicara Kiai Thohir].”460 

                                                           
460 Diskripsi suasana pertemuan kami di Pondok Pesantren milik Kiai Haji Thohir, di 
Buaran, Pekalongan pada 27 Mei 1998. 
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Dari uraian diskriptif suasana “pisowanan” di Pondok Pesan-

tren Roudlatul Muhibin milik Kiai Thohir di atas, nampak sangat jelas 

posisi Kiai Thohir di hadapan para politisi yang, ketika itu, 

direpresentasikan oleh Haji Abdurrahman Tobbari—Ketua DPC PPP 

Kabupaten Pekalongan dan Haji Machmud—Ketua DPC PPP Kota 

Pekalongan yang ketika itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kota 

Pekalongan. Nampak jelas, Kiai Thohir berada pada posisi ordinat, 

sebagai seorang tokoh sentral yang sangat dihormati dan disegani. 

Bahkan, tak berlebihan bila dalam “pisowanan” tersebut sang Kiai 

dilukiskan bagaikan seorang raja di atas singgasananya. 

Dalam posisi seperti itu, tentu menjadi tidak mengherankan 

jika pada Pemilu 1999, meskipun PBNU telah membidani kelahiran 

dan mendeklarasikan PKB sebagai rumah politik kaum Nahdliyyin, 

Sang Kiai tetap memberikan dukungan politiknya kepada Partai 

Persatuan Pembangunan. Bagaimana tidak! Selain sudah merasa 

nyaman: dipundi-pundi para politisi, dan kepentingan-kepentingan 

politiknya, seperti: dominasi, kekuasaan, prestise, kenyamanan, dan 

kenikmatan, sudah dalam genggaman. 

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa, politik kekuasaan 

merupakan medan perjuangan sosial, yang dalam teori sosiologi 

Bourdieu dipahami sebagai tempat persaingan dan perjuangan; tempat 

individu-individu yang memiliki berbagai sumber daya menggu-

nakannya sebagai modal perjuangan untuk memperebutkan, dan 

mempertahankan dominasi, prestise, kekuasaan, dan [pada akhirnya 

juga] kekayaan. Karena itu, tak mengherankan jika, Kiai-kiai yang 

masih mengedepankan kebutuhan dominasi, prestise, kekuasaan, dan 

kenikmatan (kekayaan dan kehormatan), begitu mudahnya terjerumus 

dalam politik kekuasaan yang tidak jarang tidak mengharamkan 

praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara. 

Keterlibatan Kiai dalam Politik Kekuasaan di Jawa 

Kalau kita melihat jauh ke belakang sejarah kehidupan masyarakat di 

nusantara, khususnya pada masa-masa awal berkembangnya Islam di 
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Jawa, maka akan nampak jelas bagaimana keterlibatan para ulama 

Islam, para Kiai khususnya, dalam politik kekuasaan di wilayah ini. 

Fakta ini bisa menjadi bukti awal bahwa, Islam yang berkembang di 

Jawa adalah Islam yang tidak memisahkan agama dengan politik.  

Sejarah Keterlibatan para Kiai dalam Politik Kekuasaan di Jawa 

Jika berdirinya Kerajaan Islam di Demak yang melibatkan para ulama 

pada akhir abad ke-15, serta runtuhnya kekuasaan Majapahit yang 

menganut Hindu-Budda disepakati sebagai pertanda awal-mula 

bangkitnya kekuatan politik Islam di Jawa, maka dapat disimpulkan 

bahwa, keterlibatan para ulama—termasuk di dalamnya para Kiai—

dalam politik kekuasaan di Jawa telah berlangsung sejak masa-masa 

awal perkembangan Islam di Jawa, minimal sejak zaman Kerajaan 

Demak.  

Seperti tercatat dalam historiografi tradisional Indonesia,461 

Raden Fattah yang menjadi Sultan Demak pertama adalah salah 

seorang wali dari Wali Sanga Periode Keempat;462 dan Sunan Gunung 

                                                           
461 Yang dimaksud “historiografi tradisional Indonesia” adalah metode pengabadian dan 
pewarisan peristiwa sejarah yang dikemas dalam bentuk cerita-cerita, baik secara lisan 
maupun tulisan, yang terkadang berupa cerita setengah legenda dan sering kali berbau 
mitos. 
462 Dalam konteks ini, saya rasa penting untuk dikemukakan bahwa, dalam 
historiografi tradisional Indonesia, sebutan [dengan istilah] Wali Sanga itu, sebenarnya, 
mengan-dung kontroversi yang—menurut saya—agak mengganggu. Sebagaimana 
dikemukakan Nur Syam (2005: 70, catatan kaki no. 10), selain menunjuk keberadaan 
sembilan ulama yang diyakini sebagai tokoh penyebaran Islam di Pulau Jawa, ada 
pendapat (informasi) lain yang menyatakan bahwa istilah Wali Sanga menunjuk 
lembaga kewalian atau dewan kewalian [lembaga dakwah] yang merupakan organisasi 
penyebaran agama Islam di Jawa, yang kebetulan jumlah personalianya Sembilan orang 
ulama. Berdasarkan Kanz al-Ulum karya Ibnu Batutah yang diteruskan Syaiks Maulana 
Maghribi, sebagaimana dikutip Asnan Wahyudi dan Abu Khalid, dan dikutip ulang 
oleh Nur Syam, dinyatakan bahwa istilah Wali Sanga menunjuk kepada Lembaga 
Dakwah Wali Sanga. Pendapat ini didukung oleh informasi lain yang menyatakan 
bahwa, anggota kepengurusan lembaga dakwah tersebut pernah mengalami beberapa 
kali perubahan (pergantian) keanggotaan; dan setiap perubahan keanggotaan disebut 
Periode Kepengurusan. Pada Periode Pertama, keanggotaan Lembaga Dakwah Wali 
Sanga terdiri atas: Malik Ibrahim, Ishaq, Jamadil Kubro, Muhammad al-Maghribi, 
Malik Israil, Muhammad al-Akbar, Hasanuddin, Aliyuddin, dan Subakir. Pada Periode 
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Jati—yang bernama asli Nurullah, salah seorang ulama kondang dan 

salah seorang wali dari Wali Sanga (Sembilan Wali)—merupakan 

penasihat politik Sultan Trenggono, raja Demak ketiga. Bahkan, dalam 

historiografi tradisional Indonesia, Sunan Gunung Jati disebut-sebut 

sebagai aktor utama di belakang ekspansi Demak ke Jawa Barat untuk 

merebut Banten dan Cirebon dari kekuasaan raja Pajajaran.463  

Dalam buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, 
Dari Emporium Sampai Imperium (1987: 13) Profesor Sartono 

Kartodirdjo mengemukakan bahwa, peristiwa runtuhnya kekuasaan 

Majapahit yang menganut Hindu-Budda dan bangkitnya kekuatan 

politik Islam di Jawa diabadikan dalam sengkalan tahun: “sirna ilang 
kertaning bumi”.464 Dalam candra-sengkalan Jawa, kata sirna merepre-

                                                                                                                                    
Kedua, keanggotaan Lembaga Dakwah Wali Sanga dilengkapi tiga orang, karena ada 
tiga orang anggotanya yang wafat. Mereka adalah: Raden Ahmad Ali Rahmatullah—
yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Ampel, menggantikan Malik Ibrahim 
yang telah wafat; Ja‟far Shadiq—yang kemudian bernama Sunan Kudus, menggantikan 
Malik Israil yang telah wafat; dan Sjarif Hidayatullah menggantikan Malik Akbar yang 
juga telah wafat. Pada Periode Ketiga ada empat anggota yang masuk, masing-masing: 
Raden Paku (Sunan Giri) Ishaq yang pindah ke Pasai, Raden Said (Sunan Kalijaga) 
menggantikan Syaikh Subakir yang kembali ke Persia, Raden Makhdum Ibrahim 
(Sunan Bonang) menggantikan Maulana Hasanuddin yang telah wafat, Raden Qasim 
(Sunan Drajad) menggantikan Aliyuddin yang juga telah wafat. Pada Periode Keempat 
masuk Raden Hasan (Raden Fattah) dan Fatullah Khan menggantikan Ahmad Jumad 
al-Kubra (Jumadil Kubra) dan Muhammad al-Maghribi; dan pada Periode Kelima 
masuk Sunan Muria. Sebagaimana dikemukakan Nur Syam, tidak terlalu jelas, Sunan 
Muria menggantikan siapa. Besar kemungkinannya, Sunan Muria masuk sebagai 
personalia Wali Sanga menggantikan Raden Hasan (Raden Fattah) yang naik tahta 
menjadi Sultan Demak I. Lihat Nur Syam, Islam Pesisir, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2005 
[Cetakan Kedua 2011], hlm. 70. 
463 Lihat de Graaf dan Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian 
Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16, Penerbit Grafitipers, 1985, hlm. 138-150; 
Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium 
Sampai Imperium, Jilid 1, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hlm. 
30-35; dan Riklefs, Sejarah Indonesia Modern, Penerbit Gadjah Mada University Press, 
1987, hlm. 56-57. 
464 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium 
Sampai Imperium, Jilid 1, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987. Agak 
berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kartodirdjo, menurut keterangan de 
Graaf dan Pigeaud (1985: 58-67), Majapahit ditaklukkan oleh Sultan Trenggono—raja 
Demak ketiga yang berkuasa pada tahun 1505-1518 dan 1521-1546—pada tahun 1527. 
Lihat H.J. de Graaf dan Th. G. Pigeaud, Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa, 
Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16, Penerbit Grafitipers, 1985. Kesimpang-
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sentasikan angka 0, kata ilang juga merepresentasikan angka 0, kata 

kerta merepre-sentasikan angka 4, dan kata bumi merepresentasikan 

angka 1. Dalam tradisi Literer (Literasi) Jawa, membaca candra 
sengkala (sengkalan tahun) harus dibalik. Dengan demikian, candra 
sengkala “sirna ilang kertaning bumi” yang menunjuk angka 0-0-4-1 

harus dibaca terbalik menjadi tahun 1400. Perlu dikemukakan di sini 

bahwa, dalam literasi Jawa Kuno, umumnya, candra sengkala mengacu 

pada Tahun Çaka, perhitungan Tahun yang dimulai pada tahun 78 

Masehi. Dengan demikian, Tahun 1400 Çaka bertepatan dengan tahun 

1478 Masehi.  

Penting untuk dikemukakan di sini juga bahwa, menurut 

catatan sejarah, pelibatan tokoh-tokoh agama dalam politik kekuasaan 

di Jawa, sebenarnya, sudah berlangsung sejak masa-masa pra-Islam, 

setidaknya sejak zaman Majapahit. Seperti dicatat Crawfurd (1821: II, 

266), pada masa pra-Islam, di wilayah kekuasaan Majapahit di Jawa, 

terdapat Desa Hindu, yang berstatus Desa Perdikan, di mana pemimpin 

agama yang juga ahli perbintangan diberi tanggung jawab untuk 

menjaga keharmonisan tata kosmos.465  

Dalam sejarah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, 

akomodasi dan pelibatan para tokoh agama dalam struktur kekuasaan 

politik tersebut juga terlembaga dalam tradisi penghadiahan kekuasaan 

atas suatu wilayah desa tertentu kepada para tokoh agama, yang 

kemudian disebut Desa Perdikan. Yang dimaksud Desa Perdikan 

adalah desa-desa di bawah kekuasaan kerajaan yang diberi status 

khusus dalam fungsi keagamaan dan dibebaskan dari pungutan pajak. 
Tradisi itulah yang, nampaknya, terus berlanjut pada zaman Demak 

hingga pada masa-masa kejayaan Kerajaan Mataram yang menganut 

                                                                                                                                    
siuran waktu kejadian tersebut sudah dimaklumi oleh para sejarawan karena sulitnya 
mendapatkan sumber informasi (keterangan) yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk 
mengetahui secara pasti atas peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. 
465 John Crawfurd, History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the 
Manners, Arts, Language, Religions, Institutions, and Commerce of its Inhabitants, 
Edinburgh and London, 1820; sebagaimana dikutip Jajat Burhanudin dalam Ulama & 
Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Penerbit Mizan, 
Bandung, 2012, hlm. 80. 
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agama Islam. Ulama-ulama yang dihadiahi Desa Perdikan tersebut 

diangkat dengan tugas-tugas, antara lain: mengajarkan Islam, 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid desa, dan 

ada pula yang diberi tugas untuk menjaga makam kaum bangsawan. 

Seperti yang terjadi pada tradisi politik pada masa pra-Islam 

hingga masa-masa kejayaan Kerajaan Islam pertama di Jawa—Kerajaan 

Demak, raja-raja Mataram [Baru] juga mengangkat ulama-ulama untuk 

menjadi penguasa di desa-desa tertentu yang juga disebut Desa 
Perdikan. Sebagaimana yang berlaku pada masa pra-Islam, desa 

tersebut juga dibebaskan dari beban pajak, yang dengan itu, mereka 

diperbolehkan menggunakan pajak-pajak desa untuk kepentingan-

kepentingan khusus keagamaan. Di desa-desa Perdikan inilah, para 

ulama mendirikan pesantren, mengajarkan Islam, Bahasa Arab, 

sufisme, dan berbagai praktik ritual—yang berkembang di masyarakat 

pada waktu itu—dengan sentuhan keagamaan. Sebaliknya, sebagai 

gaimana dikemukakan Kuntowijoyo, dalam beberapa kasus, desa yang 

memiliki pesantren diberi status perdikan, sehingga pajaknya dapat 

dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan agama di desa tersebut.466 

Setelah zaman kejayaan Kerajaan Mataram [Baru], di Jawa 

terdapat banyak desa perdikan. Sebagaimana dikutip Burhanudin 

(2012: 82), J.A. van der Chijs (1864: 215-219) mencatat sejumlah Desa 
Perdikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain: Tegal, 

Pekalongan, Kedu, Rembang, Gersik, Surabaya, Pasuruhan, Banyu-

wangi, dan Tagalsari-Ponorogo. Desa-desa Perdikan tersebut, hingga 

saat ini, menjadi daerah basis Islam Tradisionalis di Jawa. Sekali lagi, 

fakta ini meunjukkan dan dapat menjadi bukti tambahan bahwa, sejak 

awal, Islam yang menyebar dan berkembang di Jawa adalah Islam 

Tradisionalis yang mengusung paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah, 
yang tidak memisahkan agama dan politik. 

Pada masa kolonial, peran politik para ulama bergeser ke luar 

tembok kekuasaan. Penting untuk dicatat bahwa, pada masa kolonial 

                                                           
466 Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Penerbit Mizan, 
Bandung, hlm. 205. 
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Belanda, peran Kiai yang terekam dalam sejarah, umumnya, berada di 

luar struktur kekuasaan, bahkan banyak ulama yang menempati posisi 

berhadapan secara diametral dengan kekuasaan kolonial. Pada masa 

kolonial Belanda, banyak ulama atau Kiai yang menjadi motivator, 

bahkan menjadi aktor utama dalam gerakan-gerakan pelawanan 

terhadap kekuasaan penjajah Belanda yang sangat diperhitungkan.467 

Karena itu, tidak mengherankan jika, pemerintah kolonial Belanda 

terus berusaha untuk mengambil hati para ulama, terutama yang 

berada di luar struktur kekuasaan politik, dengan iming-iming berbagai 

fasilitas yang mewah dan menggiurkan. Dengan cara itu, pemerintah  

kolonial Belanda berharap agar, para ulama memberikan dukungan 

politiknya kepada pemerintah kolonial. Sebaliknya, pemerintah 

kolonial menangkapi, mengasingkan, dan/atau memenjarakan mereka 

yang menolak memberikan dukungan dan melakukan perlawanan.  

Keterlibatan para ulama dalam kegiatan politik praktis tersebut 

terus berlanjut hingga penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 

ketika penelitian ini dilakukan. Sikap politik para ulama tersebut 

didasarkan pada pemahaman bahwa melibatkan diri dalam politik 

praktis merupakan fungsi genetik dari para ulama, dan umat Islam pada 

umumnya. Uraian lebih lanjut tentang hal ini akan disajikan dalam 

sub-Bab berikutnya dengan tajuk “Landasan Teologis dan Ideologis 

keterlibatan Kiai dalam politik praktis”. 

Pada tahun 1926, para Kiai dari kelompok Islam Tradisionalis 

di Jawa mendirikan organisasi yang dinamakan Nahdlatoel Oelama 
(NO). Nama itu, secara harfiah, berarti “kebangkitan ulama”. Pada 

awalnya, Nahdlatoel Oelama (NO), secara lembagawi, tegas-tegas 

menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam politik [praktis]. Tetapi, 

anggota-anggota NO—yang disebut Kaum Nahdliyyin—bebas mela-

kukan kegiatan politik [praktis]. Karena itu, banyak kiai Tradisionalis 

mangambil jarak dengan politik praktis karena pengalaman masa 

lalunya yang kurang menyenangkan, terutama pada saat bergabung 

                                                           
467 Lihat lagi Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java, Oxford University 
Press, 1973; dan Pemberontakan Petani Banten 1888, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 
1984. 
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dengan Sarekat Islam pada akhir 1910-an hingga tahun 1920-an. 

Meskipun anggota-anggota kelompok Islam Tradisionalis menjadi 

pendukung utama, dan para kiainya menjadi tulang punggung 

keanggotaan SI di pedesaan, tetapi pengaruh mereka dalam organisasi 

di tingkat nasional sangat kecil,468 dan tersubordinasi para tokoh yang 

berasal dari kalangan Modernis.  

Mulai pertengahan tahun 1930-an, karena merasa dikecewakan 

oleh pemerintah Kolonial Belanda, sikap politik kaum Nahdliyyin 

mulai berubah, dan mulai melibatkan diri dalam kegiatan politik 

kekuasaan. Perubahan sikap politik kaum Nahdliyyin tersebut dipicu 

oleh beberapa kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang dirasa 

diskriminatif, bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa 

kebijakan pemerintah Kolonial yang dinilai diskriminatif dan 

bertentangan dengan hukum Islam tersebut, antara lain: Pengaturan 

yang lebih ketat tentang pengajaran agama (Guru Ordonnantie 1925), 

perubahan Undang-Undang Perkawinan 1937 untuk melarang 

poligami, subsidi pemerintah yang menganak-tirikan sekolah-sekolah 

Islam dengan memberikan subsidi lebih besar kepada sekolah-sekolah 

Kristen, dan lain-lain. Di luar itu, kebijakan pemerintah Kolonial yang 

paling menyakitkan kaum Islam adalah pembiaran atas terbitan-

terbitan Kristen yang dirasa merusak citra Islam, dan pemberian ijin 

kepada perusahaan-perusahaan besar Belanda dan China merambah 

sektor ekonomi yang semula dikuasai oleh perusahaan-perusahaan 

kecil [milik] kaum Islam.469 

 Hal positif yang layak untuk dicatat dari munculnya kebijakan 

pemerintah Kolonial yang dinilai diskriminatif dan bertentangan 

dengan hukum Islam tersebut adalah tumbuhnya kesadaran “senasib 

dan seperjuangan” di kalangan kelompok Islam Tradisionalis dan 

kelompok Islam Modernis di Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah 

Kolonial yang dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan hukum 

Islam tersebut telah menjadi musuh bersama mereka.  

                                                           
468 Ibidum Fealy: Ijtihad Politik Ulama, hlm. 47. 
469 Ibidum Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 47. 
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Menyadari akan hal itu, pada bulan September 1937, Kiai Haji 

Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Achamad Dahlan Kebondalem dari 

NO, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dan Wondoamiseno 

dari Sarekat Islam, mendirikan semacam federasi umat Islam yang 

disebut Majelis Islam A‟la Indonesia, disingkat MIAI. Kiai Abdul 

Wahab Hasbullah dan Kiai Achmad Dahlan Kebondalem mendapat 

posisi di Sekretariat hingga tahun 1941, sebelum akhirnya digantikan 

oleh Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Mahfoed Siddiq.470 

 Menyikapi perkembangan sosial-ekonomi, dan sosial-politik 

sebagaimana dikemukakan di atas, pada Muktamar NO tahun 1938, 

muncul usulan agar Nahdlatoel Oelama terlibat langsung dalam 

perwakilan politik, dan terlibat langsung dalam Volksraad—Dewan 

Rakyat yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kolonial. 

Tetapi, usulan agar NO mengambil bagian dalam politik praktis 

tersebut ditolak. Karena itulah, tidak lama kemudian, kaum Islam 

Tradisionalis mengajukan tuntutan terbuka kepada Pemerintah 

Kolonial agar Guru Ordinnantie 1925 dicabut. Sejak itu, keterlibatan 

politik kaum Nahdliyyin terus berkembang. Pada tahun 1939, NO 

mendukung dibentuknya Gabungan Politik Indonesia (GaPI) oleh 

delapan partai politik; dan berpartisipasi dalam Konggres Rakyat 

Indonesia (Korindo). Pada konggres inilah tuntutan untuk membuat 

undang-undang nasional dan parlemen yang sepenuhnya beranggo-

takan orang Indonesia diajukan. Seperti dikemukakan Fealy (2003: 48), 

Wahid Hasyim, Mahfoedz Siddiq, dan Muhammad Ilyas diangkat 

menjadi Presidium Korindo. Yang mengejutkan lagi, pada tahun 1940, 

Pengurus NO melayangkan surat kepada Pemerintah Kolonial Belanda 

yang berisi tuntutan agar pembatasan bagi guru dan juru dakwah Islam 

dicabut; penghapusan subsidi kepada sekolah-sekolah Kristen; dan 

pelarangan terhadap terbitan-terbitan yang mencemarkan nama 

Islam.471 

 Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda itu pula lah 

yang mendorong kaum Nahdliyyin berusaha lebih keras lagi untuk 

                                                           
470 Ibidum Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 47. 
471 Ibidum Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 48. 
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memperoleh kemerdekaan. Usaha itu, secara lebih tegas, ditunjukkan 

pada Muktamar Nahdlatoel Oelama (Muktamar NO) 1941, yang 

melalui rapat tertutup memutuskan untuk mencalonkan Soekarno 

sebagai Presiden Republik Indonesia jika kemerdekaan Indonesia 

sudah diproklamasikan, dan sikap mereka terhadap pendudukan 

Jepang. Ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda pada bulan Maret 

1942, NO memobilisasi umatnya di pedesaan untuk ikut berperang. 

Semangat berperang melawan penjajah Belanda tersebut semakin kuat 

setelah Tokyo menjanjikan bahwa Nippon berkehendak memperbaiki 

nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa 

Nippon. Tetapi, setelah Belanda mundur dan Hindia Belanda dikuasai 

Jepang, dan apa yang dipropagandakan Tokyo ternyata hanya 

kebohongan, tipu daya, bahkan melakukan kerja paksa, merampas 

bahan makanan dan harta benda rakyat, menipu para perempuan yang 

dijanjikan akan dijadikan tenaga Palang Merah sebagai pemuas 

serdadu-serdadu Nippon, serta memaksa rakyat Indonesia untuk 

melakukan upacara kaiseirei dengan menghadap ke arah Kaisar Jepang 

di Tokyo setiap pagi—tanpa kecuali—dengan membungkuk 90 derajad, 

seperti ruku‟ dalam sembahyang orang Islam, untuk menyembah 

Kaisar Jepang yang disebut Tenno Haika,472 rakyat dari kalangan 

Nahdlatoel Oelama berbalik melawan Jepang. Akibatnya, para ulama 

Nahdlatoel Oelama ditangkapi dan dipenjarakan oleh Nippon dengan 

tuduhan menggerakkan dan mengendalikan gerakan-gerakan anti-

Nippon; disamping karena aksi terang-terangan mereka 

mengharamkan saikeirei.473 Rais Akbar Hadlratusy Syaikh Hasyim 

Asy‟ari, dan Presiden Tanfidziyah HBNO (Hoofd Bestuur Nahdatoel 
Oelama—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU] sekarang), Kiai 

Haji Mahfudz Shiddiq, ditangkap dan dipenjarakan di Surabaya selama 

beberapa bulan oleh Nippon. Oleh karena itu, dalam situasi yang 

sangat sulit dan penuh risiko itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, 

Katib Syuriah HBNO, dengan dukungan tokoh-tokoh puncak Syuriah 
                                                           
472 Menurut kepercayaan orang Jepang (Nippon), Tenno Haika adalah keturunan dari 
Dewa Matahari Amaterasu O Mikami yang mahakuasa. Saifuddin Zuhri, Berangkat 
dari Pesantren, An Authorized Memoirs, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2013, hlm. 254-
255. 
473 Ibidum, hlm. 255. 
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dan Tanfidziah,474 mengambil alih seluruh tanggung jawab memimpin 

Nahdlatoel Oelama.  

 Karena perlawanan rakyat terhadap Nippon terus meluas, 

meski hanya berlangsung secara sporadis, membuat penangkapan para 

ulama NO oleh penguasa militer Jepang terus terjadi. Para ulama NO di 

Wonosobo, Jawa Tengah: K.H. Hasbullah. K.H. Masykuri, K.H. Ibnu 

Hajar, Kiai Tamlikho—ulama paling berpengaruh di Wonosobo dan 

sekitarnya ditangkapi; dan menyusul penangkapan para ulama di 

Wonosobo, Kiai Sunan Muhdzir dan beberapa ulama di Kebarongan, 

Banyumas, dan K.H. Zainal Musthofa dari Singaparna—tokoh Syuriah 

NU yang berpengaruh di Jawa Barat, juga ditangkap dengan tuduhan 

yang sama: memimpin gerakan anti-Nippon.475  

Oleh karena tidak kuasa menghadapi tekanan Jepang, HBNO 

kemudian mengambil sikap untuk bekerja sama dengan Pemerintahan 

Jepang; tetapi hanya sebagai strategi. Sebagimana ditulis Kiai Haji 

Syaifuddin Zuhri (2013: 262), kepada teman-temannya, Kiai Wahid 

Hasyim menjelaskan: 

“Jangan lupa, ini zaman perang, penuh tipu-muslihat. Nippon 
yang mabuk kemenangan akan mempertahankan keme-
nangannya dengan mati-matian. Tiap gejala kekalahan yang 
dialami akan membuat sikap berang yang membabi buta. Siapa 
yang menghalang-halangi kemauannya akan disapu dengan 
tangan besi. Apa salahnya kita yang masih dalam kedudukan 
lemah ini „seolah-olah‟ bekerja sama, keluar seolah-olah untuk 
kepentingan Nippon, tetapi ke dalam untuk kepentingan 
nasional dan memperkokoh umat Islam. Selain itu, politik kerja 

                                                           
474 Para tokoh puncak Syuriah dan Tanfidziah yang dimaksud adalah: K.H. Abdullah 
Fakih—Wakil Rois Akbar, K.H. Abdulmanab Murtadlo—Wakil Katib, K.H. R. Asnawi, 
K.H. Bisri Syansuri, K.H. Ridwan, K.H. Ma‟sum, K.H. Nahrowi Tohir, K.H. Sahal 
Mansur, dan K.H. Dahlan Abdulqohar (dari Syuriah); dan dari pihak Tanfidziyah 
dipelopori oleh K.H. Noor—Wakil Presiden Tanfidziyah, K.H. Fattah Yasin—
sekretariat HBNO, K.H. Tohir Bakri—Ketua Umum PB Anshor, Iskandar Sulaiman—
Konsul NU Jawa Timur, K.H. M. Dahlan—Konsul NU Jawa Timur II, K.H. Muhammad 
Ilyas—Konsul NU Pekalongan, K.H. Mukhtar—Konsul NU Banyumas, K.H. Abdul 
Jalil—Konsul NU Kudus, Zainul Arifin—Konsul NU Jakarta, dan lain-lain. Lihat 
Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, An Authorized Memoirs, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2013, hlm. 253. 
475 Ibidum, Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren ….,hlm. 255. 
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sama ini merupakan kesempatan yang paling baik dan tidak 
setiap kali bisa kita alami, untuk menghidupkan mesin 
penggerak potensi Islam. Dan untuk cita-cita Indonesia 
merdeka, kemungkinan-kemung-kinan yang mustahil kita capai 
di zaman penjajahan Belanda lebih terbuka…! Ingat, 
menentang Nippon secara terang-terangan risikonya sangat 
besar.”476 

 Anehnya, setelah dibebaskan dari tahanan, para Kiai dan para 

tokoh awam NO didudukkan dalam berbagai posisi resmi dalam 

organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, dan mereka menerimanya. 

Dalam Dewan Penasihat Pusat, ada tiga tokoh NO; dan di sebagian 

besar Dewan Penasihat Wilayah di Jawa hampir selalu ada wakil-wakil 

dari kalangan Islam Tradisionalis. Ketika itu, Hasyim Asy‟ari ditunjuk 

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (Shumubu), menggantikan 

Hoesein Djaja-diningrat, dan sebagai Penasihat Utama Perhimpunan 

Layanan Jawa (Hohokai).477 Secara ideologis, sikap politik kompromis 

ini didasarkan pada pemahamannya tentang hukum Islam yang 

menyatakan bahwa, muslim harus patuh kepada pemerintahan yang 

syah, selama mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan yang 

tertib dan tidak semena-mena mencampuri urusan keagamaan, 

meskipun mereka bukan muslim.  

Peristiwa penting lain yang melibatkan NO pada masa 

pendudukan Jepang terjadi setelah Jepang membubarkan MIAI dan 

membentuk organisasi baru Majelis Syura Umat Islam Indonesia, 

disingkat Masyumi pada 24 Oktober 1943. Pendirian organisasi ini 

dimaksudkan untuk memperkuat dukungan umat Islam di Hindia 

Belanda terhadap pemerintahan Jepang.478 Ketika itu, Jepang memer-

lukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia 

melalui lembaga agama Islam. Jadi, tujuan awal pendirian Masyumi 

                                                           
476 Ibidum, Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren,…. hlm. 262. 
477 Ibidum Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 49. 
478 Secara teori, Masyumi bukanlah organisasi politik. Tetapi, dalam kenyataannya, 
Masyumi banyak melakukan hal-hal yang bersifat politis. Predikatnya sebagai 
organisasi non-politik pun, sebenarnya sangat artifisial; karena latar belakang 
pendiriannya—untuk memperkuat dukungan umat Islam terhadap pemerintah 
Jepang—dengan sangat kuat jelas menunjukkan bahwa organisasi ini, sebenarnya, 
adalah organisasi politik.  
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adalah untuk memperkuat dukungan umat Islam terhadap pemerintah 

Jepang di Hindia Belanda. Sebenarnya, secara konseptual, antara MIAI 

dan Masyumi tidaklah berbeda. Baik MIAI maupun Masyumi, 

keduanya merupakan konfederasi yang merepresentasikan politik 

Islam pada masanya. Oleh Pemerintah kolonial Jepang, K.H. Hasyim 

Asy‟ari ditunjuk sebagai Ketua Umum Masyumi pertama; dan Kiai 

Abdul Wahab Hasbullah ditunjuk sebagai penasihat Dewan Pelaksa-

nanya.  

Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, di bawah koloni 

Jepang, para tokoh NO juga terlibat dalam persiapan kemerdekaan. 

Beberapa orang NO menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk pada bulan Maret 

1945. BPUPKI diresmikan pada 28 Mei 1945;479 dan ketika Badan 

Penyelidik membenuk Panitia Kecil, Wahid Hasyim menjadi salah satu 

dari sembilan orang anggotanya.480 Selain menjadi anggota Panitia 

Kecil untuk merumuskan draft Dasar Negara, Kiai Wahid Hasyim juga 

terlibat dalam tim penyusunan rancangan Undang-undang Dasar.481  

                                                           
479 Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia VI, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, 1984, Cetakan Kedelapan 1993, hlm. 67. 
480 Panitia Kecil ini di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan tujuh orang anggota. 
Ketujuh orang anggota Panitia Kecil tersebut adalah: Drs. Mohammad Hatta, Sutardjo 
Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, 
Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitian Kecil ini bertugas menampung saran-
saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota tentang Dasar Negara. Setelah 
Panitia Kecil mengadakan pertemuan  dengan Badan Penyelidik, Panitia Kecil itu 
diperluas menjadi 9 orang, dengan tugas menyusun rumusan dasar Negara. Panitia 
Kecil ini, kemudian, disebut Panitia Sembilan. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. 
Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, 
Abdulkadir Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosujoso. 
Perumusan terakhir draft Dasar Negara dilakukan pada persidangan kedua, mulai 10 
Juli 1945. Ibid. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah 
Nasional Indonesia VI,hlm. 70-71. 
481 Panitia perancang Undang-undang Dasar ini terdiri atas: Ir. Soekarno—sebagai 
ketua; dengan anggota-anggotanya: A.A. Maramis, Otto Iskandardinata, Poeroebojo, 
Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Maria Ulfah Santoso, 
Wahid Hasyim, Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. 
Sartono, Mr. Wongso-negoro, Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoat, Prof. 
Dr. P.A. Hussein Djajadiningrat, dan dr. Sukiman. Informasi selengkapnya dapat 
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Pada masa kemerdekaan, adalah suatu fakta yang tak dapat 

disangkal bahwa, selama berlangsungnya Revolusi Kemerdekaan 

Indonesia, NO menjadi kekuatan utama dalam perlawanan fisik 

menentang kembalinya tentara Belanda dan sekutunya di Indonesia. 

Dalam rapat PBNO pada 22 Oktober 1945 di Surabaya, yang juga 

dihadiri oleh para Konsul NO seluruh Jawa dan Madura, tokoh-tokoh 

Nahdhatoel Oelama mengeluarkan “Resolusi Jihad‟, yang intinya 

menyatakan bahwa, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan 

adalah perang suci, dan wajib hukumnya bagi setiap muslim (fardhu 
„ain). Sebagaimana dicatat Saifuddin Zuhri, Resolusi Jihat tersebut 

berisi lima hal: [1] Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan; [2] Republik Indonesia 

sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan diperta-

hankan; [3] Musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang 

dengan membonceng tentara sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan 

perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik 

dan militer untuk kembali menjajah Indonesia; [4] Umat Islam, 

terutama kaum Nahdliyyin, wajib mengangkat senjata melawan 

Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah 

Indonesia; dan [5] Kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi 

kewajiban tiap orang Islam (fardhu „ain) yang berada pada jarak radius 

94 km (jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jama‟ 
dan Qoshor). Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut 

berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak 

radius 94 km tersebut.482 

 Pada era Indonesia—untuk menyebut Hindia Belanda pasca-

kolonial (post-colonial) dan sedang memasuki masa kemerdekaan, 

keterlibatan para Kiai (ulama) dalam kancah politik praktis (politik 

kekuasaan) terus berlanjut [dilanjutkan] meski secara kelembagaan 

                                                                                                                                    
dilihat dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah 
Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, 1984, Cetakan Kedelapan 1993. 
482 Lihat Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, An Authorized Memoirs, Penerbit 
LKiS, Jogjakarta, 2003, hlm. 322-323; dan lihat juga Gerg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, 
hlm. 51. 
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sempat ada jeda—sejak tahun 1984 setelah Muktamar NU di Situbondo 

memutuskan Kembali ke Kittah hingga memasuki era Indonesia post-

Soeharto.483 Agar tidak terjadi overlap (tumpang-tindih), secara detail, 

uraian tentang keterlibatan para Kiai (ulama) dan Nahdlatul Ulama 

dalam politik kekuasaan pada era kemerdekaan akan disajikan dalam 

sub-Bab tersendiri. 

Landasan Teologis (Ideologis) keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis 

(Kekuasaan Negara) 

Dalam Bab-bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa, kaum Islam 

Tradisionalis di Indonesia yang tergabung dan meng-organisasikan diri 

dalam Nahdlatoel Oelama (Nahdhatul Ulama) adalah penganut Ahl al-
Sunnah wa al-Jamaah, sebagai pengikut sunnah Nabi Muhammad Saw. 

dan Ijma‟ (consensus) ulama. Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama hasil Muktamar 

NU ke XXX di Jakarta pada tahun 1999, “Nahdhatul Ulama sebagai 

jami‟iyah Diniyah Islamiyah beraqidah/berasas Islam menurut faham 

Ahlussunnah wal jamaah dan menganut salah satu dari empat 

madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali”. Oleh karena itu, dalam 

berbagai hal, baik dalam urusan dengan keagamaan maupun dalam 

urusan politik praktis, Nahdhatul Ulama selalu mengacu paham Ahl al-
Sunnah wa al-Jamaah ini.484 

Dalam urusan politik, sebagai penganut paham Ahl al-Sunnah 
wa al-Jamaah, sebagai kelompok Islam yang berhaluan Sunni,485 

Nahdhatul Ulama (NU) mengambil gagasan-gagasan politik Sunni 

klasik sebagai rujukan teoretisnya. Yurisprudensi Islam yang berasal 

dari filsafat politik Sunni pada abad Pertengahan—filsafat politik Sunni 

                                                           
483 Lihat Fealy & Barton, 1997; Bruinessen, 1998; Feillard, 1999; Ahmad, 2010; Barton, 
2003; Fealy, 2003; Suprayogo, 2007; Patoni, 2007; Suaidi Asyari, 2009; Jurdi, 2010; 
Burhanudin, 2012; dan Zuhri, 2013. 
484 Ibidum: Suaidi Asyari, Nalar Politik NU & …., 2009, hlm. 102. 
485 Bagi kebanyakan umat Islam di dunia, istilah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah diartikan 
sama dengan Sunni, dan digunakan untuk membedakan  aliran utama Islam dari sekte-
sekte yang kurang banyak dianut seperti: Mu‟tazilah, Kharajiyah, dan Syi‟ah.  
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yang sudah dimodifikasi atau dikembangkan oleh para ulama ahli fiqh 

seperti: al-Baqillani [950-1013], al-Baghdadi [w. 1037], Ibn Taimiyah 

[w. 1328] Ibn Jama‟ah [w. 1333], dan Ibn Kaldun [w.1406], sekitar lima 

abad lamanya, terhitung sejak abad ke-9 hingga awal abad ke-14. 

Yurisprudensi itulah yang kemudian menjadi dasar formal ideologi 

politik Nahdhatul Ulama.486 

Merunut sejarahnya, yang bertitik tolak dari peristiwa run-

tuhnya kekhalifahan Abbasiyah, pengembangan—untuk tidak menga-

takan “perubahan”—filsafat politik Sunni yang dilakukan oleh para 

ahli fiqh tersebut adalah suatu keniscayaan, bukan suatu pilihan. 

Mengapa? Menurut teori politik Islam yang otentik (genuine, pada 

awalnya), khalifah adalah pengganti Nabi Muhammad S.a.w. sebagai 

pemimpin spiritual sekaligus pemimpin tertinggi bagi umat Islam. 

Dengan demikian, khalifah juga merupakan pemimpin spiritual dan 

sekaligus pemimpin tertinggi bagi umat Islam; yang berkewajiban 

menegakkan syariat dan membela umat; mulai dari memimpin shalat 

Jum‟at, mengangkat ahli hukum, menjadi panglima perang tertinggi, 

menjadi administrator pemerintahan, hingga sebagai penentu kepu-

tusan terakhir atas masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum 

agama. Sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya, 

dalam Islam tidak ada pemisahan antara kekuasaan keagamaan dan 

kekuasaan politik, karena hukum-hukum Allah [dianggap] mencakup 

semua urusan.  

Sebagaimana dikemukakan Machasisn (2011: 97), sejak awal 

perkembangannya, teologi Islam memang berkait erat dengan politik. 

Bukan saja perumusan ajaran keagamaannya yang terjadi dalam 

konteks kehidupan yang tidak terlepas dari pergumulan politik; tetapi, 

Nabi Muhammad saw. sendiri pada hampir sepuluh tahun terakhir dari 

kehidupannya memimpin umat yang—oleh Prof. Machasin dikatego-

rikan—mempunyai ciri-ciri sebuah negara. Dalam konteks seperti itu, 

agama dan politik (penyelenggaraan Negara) menyatu dan saling 

memasuki. Rupanya, dari sini lah, anggapan atau keyakinan yang 

                                                           
486 Yang dimaksud yurisprudensi dalam tulisan ini adalah kumpulan putusan 
[pendapat] para ahli fiqh yang menjadi [aturan] hukum. 
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berkembang di kalangan umat Islam bahwa Islam adalah din wa daulah 
(agama dan [ketata-]negara[-an]) muncul.487 

Masalahnya adalah: mulai pertengahan abad ke-9, kekuasaan 

politik khalifah mulai terpecah-belah, karena panglima perang dan 

kaum bangsawan yang berkuasa di daerah masing-masing berhasil 

merebut kekuasaan militer. Karena itu, pada tahun 945 M, Dinasti 

Abbasiyah [terpaksa] menyerahkan kekuasaan atas ibu kotanya, 

Baghdad, kepada para penguasa Bawaihiyah dari aliran Syiah. Peristiwa 

ini menempatkan para ahli hukum dalam posisi yang dilematis, antara 

harus tetap menegakkan kekuasaan mutlak khalifah atau harus 

menyesuaikan diri dengan penguasa baru. Kalau mereka mengambil 

opsi yang pertama, tetap menegakkan kekuasaan mutlak khalifah, 

pilihannya akan berakibat timbulnya kekacauan sosial dan akan 

menempatkan umat Islam dalam posisi rawan terhadap kekejaman aksi 

balas dendam dari kekuatan militer yang menang. Tetapi, jika 

mengambil opsi yang kedua, mereka harus berkompromi dengan 

penguasa baru dengan konsekuensi tidak kaku terhadap gagasan politik 

keagamaan yang asli. Pada akhirnya, mereka memilih bekerja sama 

dengan penguasa baru; dengan alasan tuntutan tanggung jawabnya 

yang utama untuk menyelamatkan Islam dan pemeluknya; mencip-

takan kestabilan dan ketenteraman warga masyarakatnya. Sebab, 

mereka berkeyakinan bahwa, hanya dalam masyarakat yang tertib, dan 

hanya dalam suasana yang aman dan nyaman, perintah Allah dapat 

ditegakkan. Oposisi secara terang-terangan (terbuka), dalam tradisi 

Islam Sunni, tidak dibenarkan karena hal itu akan menimbulkan fitnah 

yang bisa berujung kekacauan.488 Inilah yang menginspirasi dan 

mendorong para ahli fiqh untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian 

atas yurisprudensi Islam tersebut. 

Persoalan selanjutnya, sebagaimana dikemukakan Azumardi 

Azra dalam Abdul Mu‟nim D.Z. (Ed., 2000: xix): 

                                                           
487 Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme, 
Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2011, hlm. 97. 
488 Lihat Martin van Bruinessen, Rajyat Kecil, Islam dan Politik, Penerbit Yayasan 
Bentang Budaya Jogjakarta, 1998, hlm. 200. 
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 “…….. bagi ulama Sunni umumnya, keamanan, 
ketenteraman, dan stabilitas politik jauh lebih penting ... 
dibandingkan dengan keadilan dan “demokratisasi”. Alasan 
mereka, … stabilitas politik mutlak diperlukan untuk 
penunaian ibadah. Bagi mereka, keka-cauan politik atau 
situasi chaos dan anarki[s] hanya akan mengakibatkan 
terganggunya pemenuhan kewajiban ibadah. Oleh sebab 
itulah, “…. kekuasaan yang tidak adil sekali pun dapat 
mereka tolerir sejauh ia dapat menjamin kestabilan politik. 
Hal inilah yang kemudian mendorong ulama bersekutu dan 
memberikan legitimasi kepada kekuasaan, meski kekuasaan 
itu diperoleh secara tidak benar, sebagaimana terlihat dalam 
kasus Mu‟awiyah bin Abi Sufyan (pendiri dinasti Umayah) 
… yang mendapat pengakuan ulama meski ia memperoleh 
kekuasaan dengan menzalimi Ali bin Abi Thalib dan 
putranya, Hasan dan Husayn.”.489  

Lebih lanjut, Azra mengemukakan bahwa, konsepsi politik 

semacam itu, tidak hanya memberikan dukungan dan legitimasi 

kekuasaan politik—betapa pun korupnya, tetapi juga mendorong 

terjadinya kolaborasi politik antara ulama dan kekuasaan. Akibatnya, 

dalam sepanjang sejarah ulama dan politik Sunni, terjadi kolaborasi 

politik antara ulama dan penguasa politik yang tak jarang bersifat 

kolutif, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan di antara 

kedua belah pihak. Karena itu, tidak mengherankan jika, para penguasa 

politik selalu berusaha untuk “menjinakkan” para ulama, baik melalui 

cara-cara damai maupun melalui rejimentasi dan “kooptasi” untuk 

kemudian membawa mereka ke dalam jaringan kekuasaan. Kalau 

sudah demikian, benturan antara ulama dengan umatnya, terutama 

mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan, menjadi 

terbuka lebar.490 

Sejalan dengan paham keagamaannya sebagai penganut paham 

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah yang cenderung mengambil jalan tengah 

antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli 

                                                           
489 Lihat Azumardi Azra, Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi, dalam 
Abdul Mu‟nim D.Z. (Ed.), Islam di Tengah Arus Transisi, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 
2000, hlm. xix. 
490 Ibid. Azra, Islam di Tengah Arus Transisi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aqli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naqli&action=edit&redlink=1
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(skripturalis), dalam kehidupan politik, kaum Islam Tradisionalis di 

Indonesia yang mengorganisasikan dirinya dalam Nahdhatul Ulama 

(NU) juga cenderung mengambil jalan tengah, dengan mengikuti 

konsepsi politik seperti yang dikemukakan di atas.491 Dengan demikian, 

sumber pemikiran politik NU tidak hanya al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, 

tetapi juga menggunakan kemampuan akal yang didasarkan pada 

realitas empirik. Alasannya, al-Qur‟an dan Hadits bukanlah bahasa 

hukum. Ajaran-ajaran dalam al-Qur‟an dan Hadits tidak [semua] bisa 

diaplikasikan secara langsung dalam tataran praksis.  

Dalam al-Qur‟an dan Hadits terdapat banyak ayat dan teks 

yang masih bersifat umum. Karena itu, agar dapat diaplikasikan atau 

diimplementasikan dalam tataran praksis, ayat-ayat al-Qur‟an dan teks-

teks-teks yang bersifat umum perlu penafsiran. Untuk itu, mereka 

menggunakan metodologi khusus yang disebut ushul fiqh. Sebagai-

mana dikemukakan Suaidi Asyari (2009: 110), dalam ushul fiqh dibahas 

tentang sumber hukum Islam: al-Qur‟an, as-Sunnah, dan Ijma‟ 
(konsensus), serta metode istinbath hukum: qiyas (deduksi analogis), 

istihsan (pilihan hukum), dan istislah (kemaslahatan hukum).492 Selain 

membahas sumber-sumber hukum Islam, ushul fiqh juga membahas 

masalah-masalah lainnya, seperti pengaruh adat-istiadat terhadap 

penetapan hukum atau adat sebagai sumber hukum, dan akibat-akibat 

                                                           
491 Lihat wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama 
492 Ayat-ayat al-Qur‟an yang tidak dapat diaplikasikan langsung dalam tataran praksis, 
terlebih dahulu harus ditafsirkan berdasarkan bunyi teksnya. Tetapi, jika hal itu belum 
bisa dipahami, maka ayat tersebut harus dikaitkan dengan ayat lain yang memiliki 
tema yang sama, karena pada hakikatnya, di antara ayat-ayat al-Qur‟an bersifat saling 
menjelaskan. Tetapi, jika tidak ditemukan ayat lain yang dapat menjelaskan ayat 
tersebut, maka ayat tersebut harus dipahami dengan cara memanfaatkan sunnah nabi. 
Sunnah nabi intinya menjelaskan, memerinci, dan menguatkan ketentuan hukum yang 
ada dalam al-Qur‟an. Jika ayat yang dimaksud juga tidak mendapatkan penjelasannya 
dalam sunnah nabi, maka ayat tersebut ditafsir dengan dasar penjelasan atau perbuatan 
para sahabat nabi selama masa hidup mereka; dan jika masih belum memungkinkan, 
para ulama harus menafsirkan ayat tersebut dengan menggunakan nalar yang rasional 
(ra‟y) dengan syarat-syarat tertentu. Konsensus para ulama—pada masa tertentu—
inilah yang disebut ijma‟. Lihat Suaidi Asyari, Nalar Politik NU & …, hlm. 111-112. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
http://id.wikipedia.org/wiki/Sunnah
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dari lahirnya ketentuan hukum Islam: haram, makruh, fardhu, wajib, 
dan mandub, serta beberapa masalah parsial lainnya.493 

Sebagaimana dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, dalam 

kehidupan politik, para ulama dan para politisi Nahdhatul Ulama 

sering merujuk gagasan-gagasan politik dari madzhab Syafi‟i dan ahli 

fiqh lain yang disebutkan di atas. Gagasan politik dari madzhab Syafi‟i 

dan ahli fiqh yang dimaksud, di anataranya, adalah: 

[1] Idza ta‟âradha mafsadâtani ru‟iya „azhamuhâ dhararan biirtikâbi 
akhaffahima (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama 

mengandung bahaya, maka pilihlah salah satu dari keduanya yang 

bahayanya lebih kecil/sedikit). 

[2] Ad-darâru la yuzalu bi ad-dirâr (bahaya tidak boleh dihilangkan 

dengan [cara] yang bisa mendatangkan bahaya lain). 

[3] Dar‟ul mafâsid muqaddamun „ala jalbi al-mashâlih (menghindari 

kerusakan (madharat) [harus] lebih diutamakan daripada meraih 

kebaikan (mashlahat). 

[4] Al-masyaqqah tajlibu at-taisir (kesulitan itu mendatangkan kemu-

dahan). 

Jadi, dalam hal fiqh, NU lebih cenderung mengikuti mazhab: imam 

Syafi'i; meskipun juga mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, 

imam Maliki, dan imam Hanbali.494 

 Selain gagasan-gagasan politik di atas, Nahdlatul Ulama juga 

memegang dua prinsip yang saling bertautan, yakni: mashlahat dan 

amar ma‟ruf nahi munkar—asas “kebaikan dan kemanfaatan”, dan 

“menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran [mencegah 

kejahatan]”.495 Sebagaimana dikemukakan Fealy (2003: 69), prinsip 

                                                           
493 Ibidum, Suaidi Asyari, Nalar Politik NU & …, hlm. 110. 
494 Lihat lagi www//wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama 
495 Tentang asas amar ma‟ruf nahi munkar, lihat lagi, H.M. Nur Kholis Setiawan dan 
Djaka Soetapa (Ed.), 2014, Meniti Kalam Kerukunan 2, Beberapa Istilah Kunci dalam 
Islam dan Kristen, yang diterbitkan atas kerja sama Dialogus Centre, Program Pasca-
sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Pusat Studi Agama-

http://id.wikipedia.org/wiki/Syafi%27i
http://id.wikipedia.org/wiki/Hanafi
http://id.wikipedia.org/wiki/Maliki
http://id.wikipedia.org/wiki/Hanbali
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yang disebut terakhir, amar ma‟ruf nahi munkar, sebenarnya, bukanlah 

konsep fiqh. Prinsip amar ma‟ruf nahi munkar merupakan perintah 

Allah yang tersurat dalam al-Qur‟an, Surat 3: 104, yang dalam Bahasa 

Indonesia diterjemahkan: “dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru pada kebaikan (ma‟ruf) dan mencegah 
kemunkaran; mereka adalah orang-orang yang beruntung.”.496  

Dalam konteks wacana [politik], Nahdlatul Ulama menafsirkan 

mashlahat sebagai suatu konsep hukum yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, dalam tataran 

praksis [politik], NU menempatkan prinsip ini sebagai acuan dan 

sebagai pertimbangan moral dalam setiap pengambilan keputusan 

dengan memper-hitungkan secara cermat atas keuntungan atau 

kerugian yang akan dihasilkan oleh tindakan tersebut. Dalam 

ungkapan lain, amar ma‟ruf nahi munkar merupakan landasan bagi 

pragmatisme politik Nahdlatul Ulama. Tetapi, secara umum—dalam 

dimensi kehidupan yang lebih luas, bagi kaum Nahdliyyin, mengan-

jurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran (kejahatan)—amar ma‟ruf 
nahi munkar—kepada siapa pun, merupakan kewajiban bagi setiap 

muslim. 

Berpegang pada paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah dan 

dengan mengacu gagasan-gagasan politik dari madzhab Syafi‟i dan ahli 

fiqh lainnya sebagaimana yang dikemukakan di atas, sikap dan perilaku 

politik kaum Nahdliyyin (Nahdiyyin) cenderung mengambil jalan 

tengah (moderat), lebih bijaksana, dan lebih fleksibel (luwes). Greg 

Fealy (2003: 66-81) membahas ketiga sikap politik NU tersebut secara 

agak mendalam, yang secara ringkas dapat dikemukakan seperti 

berikut: 

 Moderat. Dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk 

yang terkait dengan masalah politik, para ulama dan para politisi NU, 

baik dalam bertindak maupun dalam mengeluarkan pendapatnya, 

cenderung untuk memilih jalan tengah. Al-Qur‟an, surat al-Baqarah 2: 

                                                                                                                                    
Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, dan BPK 
Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 39-58. 
496 Lihat Greg Fealy, 2003, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 69.  
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142, yang menyatakan: “…. kami menjadikan kamu umat penengah 

(wasatha), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia.”, menjadi 

acuan dan landasan sikap politik ini. Mereka, para ulama dan para 

politisi Nahdlatul Ulama, biasanya, menggunakan istilah tawasshuth 
(sintesis) sebagai rumusan jalan tengah (moderatisme). Secara 

substansial, tawasshuth mengandung tiga unsur: tawazzun (keseim-

bangan dan keselarasan), i‟tidâl (keadilan, keteguhan hati, tidak 

menyeleweng ke kanan atau ke kiri), dan iqtishâd (tindakan seper-

lunya, tidak berlebihan—dalam bahasa Jawanya: samadya).497 Di luar 

ketiga unsur tawasshuth tersebut ada yang menambahkan tasamuh 

(toleran) sebagai nilai dasar untuk bersikap, baik dalam tindakan 

maupun dalam perkataan.  

Sikap politik seperti ini telah ditanamkan, oleh para pendiri 

dan tokoh NU, Kiai Hasyim Asy‟ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai 

Bisri Syamsuri, serta para kiai NU lainnya. Dalam tataran praksis, sikap 

politik yang didasarkan pada tawasshuth telah dibuktikan, dan 

ditunjukkan, oleh Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Masykur, ketika 

mereka terlibat dalam proses penyusunan Pancasila, serta memelopori 

penerimaan Pancasila sebagai dasar (asas/ideologi) Negara Republik 

Indonesia. Sebagai para pemuka kelompok Islam terbesar di Hindia 

Belanda [Indonesia], mereka tidak mengidealkan Negara Islam atau 

Negara Khalifah untuk Indonesia merdeka. Meskipun memiliki modal 

sosial yang besar—sebagai kelompok Islam terbesar di Hndia Belanda, 

mereka tetap mengedepankan tawasshuth, dengan kesadaran penuh 

bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, hiterogen, 

baik dari segi kesukuannya (bangsa/ras), kebahasaannya, maupun 

keagamaannya, yang tidak mungkin dikonsepsikan atau “diformat” 

sebagai Negara Islam.498 

 Luwes (fleksibel). Keluwesan atau fleksibilitas sikap [para Kiai] 

NU dalam pengambilan keputusan merupakan aktualisasi dari kaidah 

                                                           
497 Ibid.  Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 77-78. 
498 Lihat Khamami Zada dan Ahmad Fawaid Sjadzilli dalam Nahdlatul Ulama, 
Dinamuka Ideologi dan Politik Kenegaraan, Penerbit KOMPAS, 2010, hlm. xi; dan 
lihat juga Andrée Fiellard, NU vis-à-vis Negara, Penerbit Lembaga Kajian Islam dan 
Sosial-Kemasyarakatan (LKiS), Jogjakarta, 1999—Cetakan Ketiga 2009, hlm. 28-31. 
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fiqh tentang cara meminimalkan risiko. Idza ta‟âradha mafsadâtani 
ru‟iya „azhamuhâ dhararan biirtikâbi akhaffahima (jika dihadapkan 

pada dua masalah yang sama-sama mengandung bahaya, maka pilihlah 

salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil/sedikit; jika 

dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama mengandung risiko, 

maka pilihlah salah satu dari keduanya yang risikonya lebih kecil). 

Setiap pengambilan keputusan harus memperhitungkan untung dan 

ruginya, antara manfaat dan mudharat-nya. Karena itu, bagi NU, 

komitmen yang telah dibuat untuk keadaan tertentu dapat saja dianulir 

(ditarik kembali), jika di kemudian hari, ternyata, lebih besar 

mudharatnya ketimbang manfaatnya. Bahkan, dalam keadaan darurat, 

atau dalam keadaan terpaksa, NU memperbolehkan hal yang semula 

dilarang. Artinya, dalam keadaan ekstrem tertentu, siapa pun, dapat 

mengesampingkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam fiqh. 

Fealy (2003: 73) memberi contoh sangat ekstrem soal ini, yakni soal 

pemanfaatan ketersediaan daging babi bagi orang Islam. Dalam 

keadaan normal, daging babi sangat diharamkan bagi orang Islam. 

Namun, jika dalam keadaan dharûrat, ketika daging babi merupakan 

satu-satunya makanan yang tersedia, dan kalau tidak mau 

memakannya akan mati kelaparan, maka daging babi boleh dimakan.499 

Sepertinya, sikap-sikap seperti itulah yang menimbulkan kesan di 

kalangan para pengritik NU—kaum modernis dan pengamat Barat, 

seperti: Justus van der Kroef, Arnold Brackman, Daniel Lev, Donald 

Hindley, dan lain-lain, yang berkesimpulan bahwa NU sering plin-
plan, oportunis, mudah dibeli, penakut, dan tidak konsisten.500 

                                                           
499 Ibidum, Fealy, Ijtihad Politik Ulama, LKiS, 2003, hlm. 73. 
500 Sebagaimana dicatat Fealy (2003), “Ernst Utrecht menyebutnya sebagai … luar biasa 
oportunisnya, … Mochtar Naim menandai „kecenderungan NU untuk menjadi 
oportunis dalam kancah politik”. Daniel Lev menulis bahwa „di Jakarta, oportunisme 
NU sudah dimaklumi‟ dan kadang-kadang „oportunisme para pemimpin nasional NU 
sudah sangat keterlaluan‟. …..Justus van der Kroef, dalam menggambarkan perilaku 
NU pada pertengahan tahun 1960-an menulis bahwa, „NU …. akan, sebagaimana yang 
sering terjadi pada masa lalu, secara oportunistik selalu memihak kelompok yang 
menang. Menurut Arnold Brackman, NU adalah: agen bebas yang sering beraliansi 
dengan pemberi tawaran lebih tinggi. Para kiai [NU] siap bekerja sama dengan 
kelompok mana pun, asalkan perasaan keagamaan mereka tidak diganggu dan tuntutan 
finansialnya terpenuhi. … „kelompok mana pun akan dapat membeli dukungan NU.”. 
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 Bijaksana. Baik dalam kehidupan sosial-politik maupun dalam 

kehidupan sosial-keagamaan, NU selalu mengedepankan sikap yang 

bijaksana, sikap yang selalu menempatkan kemaslahatan umat. Dalam 

tataran praksis, dalam menghadapi berbagai persoalan, NU selalu 

memilih tindakan yang dapat mendatangkan kemanfaatan, keun-

tungan, dan/atau menghindari kerugian. Untuk itu, Nahdlatul Ulama 

memegang erat prinsip “menghindari bahaya [harus] diutamakan 

daripada melaksanakan kebaikan” (Dar‟ul mafâsid muqad-damun „ala 
jalbi al-mashâlih); “bila dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama-

sama berbahaya atau berisiko, pilih salah satu yang risikonya paling 

kecil” (Idza ta‟âradha mafsadâtani ru‟iya „azhamuhâ dhararan biirtikâbi 
akhaffahima); dan “keadaan bahaya tidak boleh diselesaikan (dihi-

langkan) dengan tindakan-tindakan yang memba-hayakan” (Ad-darâru 
la yuzalu bi ad-dirâr). Jadi, tindakan yang didasari maksud baik 

sekalipun, jika pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan dan 

membahayakan, tindakan itu harus dilarang.   

Bagi Nahdlatul Ulama, dalam konteks politik kekuasaan, 

kewajiban umat Islam Tradisionalis di Indonesia adalah patuh kepada 

pemerintah yang sedang berkuasa. Sikap politik yang demikian 

didasarkan pada al-Qur‟an (4: 59) yang intinya menyatakan agar umat 

Islam “Mematuhi perintah Allah, rasul, dan pemerintah yang 

berkuasa”; kecuali apabila pemerintah mencampuri masalah-masalah 

umat, yang dapat mengakibatkan dosa atau menimbulkan pertikaian di 

antara umat Islam. Konskuensinya, sebagaimana yang dinyatakan Ibnu 

Jama‟ah: “Suatu pemerintahan, walaupun tidak disukai, masih lebih 

baik daripada tidak ada.”.501 Lebih lanjut, Ibn Jama‟ah menyatakan 

bahwa, “Lebih baik seabad dikuasai oleh pemerintah yang zalim 

daripada seminggu di bawah pemerintahan yang anarkhis.”. Dengan 

demikian, berarti, siapa pun yang menjadi penguasa, dan bagaimana 

                                                                                                                                    
Lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial-
Kemasyarakatan (LKiS), 2003, hlm. 4-6. 
501 Lihat Gustave von Grunebaum, Medievel Islam: S Studi in Cultural Orientation, 2nd 
Edition, University of Chicago Press, Chicago and London, 1953, hlm. 169; 
sebagaimana dikutip ulang oleh Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm. 61. 
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pun cara memperolehnya, kekuasaan harus dianggap sah secara 

hukum, sepanjang masih menghormati hukum Islam. Itu artinya, 

penguasa yang zalim sekali pun, selama masih menghormati hukum 

Islam, mempunyai hak yang sama dengan penguasa yang baik pilihan 

masyarakat untuk mendapatkan pengesahan.502 Ungkapan yang ditulis 

Ibnu Jama‟ah pada akhir pemerintahan Khalifah Abbasiyah ini juga 

banyak dijadikan referensi oleh kalangan Islam Tradisionalis di 

Indonesia dalam bersikap dan berperilaku politik. 

Sebagaimana telah disinggung di atas, selain berpegang pada al-

Qur‟an dan Sunnah Nabi, kaum Sunni juga mendasarkan dirinya pada 

ijma‟ (konsensus). Karena itu, sebagaimana dikutip Fachry Ali (2012), 

Roy Mottahadeh menyebut Kaum Sunni sebagai consensus-minded 
Muslims yang condong pada penyatuan daripada perpecahan, pada 

kehati-hatian daripada ketergesa-gesaan.503 

Modalitas Kiai di Pekalongan untuk berkiprah dalam politik kekuasaan 

berikut Sumber-sumbernya 

Seperti disajikan dalam uraian Bab 2, Pierre Bourdieu, seorang sosiolog 

Perancis berpendapat bahwa, kekuasaan seseorang dalam masyarakat 

berhubungan erat dengan capital (modal-modal) yang dimiliki serta 

komposisi dan akumulasi dari modal-modal yang dimiliki tersebut. 

Komposisi dan akumulasi ini menjadi sangat penting karena, 

kebernilaian dan bobot suatu capital berbeda-beda tergantung (diten-

tukan oleh) medan-medan sosial yang melingkupi, serta posisi-posisi 

sosial pemilik dan penggunanya. Bourdieu menegaskan bahwa, 

lapangan (fields), atau ranah (medan perjuangan) yang berbeda-beda 

mempunyai ukuran nilai tipe-tipe atau bentuk-bentuk capital yang 

berbeda-beda pula. Sebagai contoh: dalam medan sosial keagamaan, 

pengetahuan keagamaan (modal budaya); serta derajad, pangkat, dan 

                                                           
502 Ibidum, Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 61. 
503 Lihat lagi Fachry Ali, Kata Pengantar buku M. Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas 
(Editor): Sejarah Pemikiran Islam, Teologi-Ilmu Kalam, Penerbit AMZAH, Jakarta, 
2012, hlm. xxvii. 
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prestise (modal simbolik, seperti predikat Kiai, Ustad, Haji, dan lain-

lainnya) dinilai (mempunyai nilai) lebih tinggi daripada hubungan-

hubungan sosial dan kekayaan [materiil], meski semuanya diperlukan 

untuk membangun dan mempertahankan status sosial seseorang.  

Dalam medan politik, hubungan-hubungan sosial (modal 

sosial) dan kekayaan (modal ekonomi) umumnya cenderung dinilai 

lebih tinggi ketimbang pengetahuan (modal budaya), derajad, pangkat, 

dan prestise, meski seperti halnya dalam medan sosial keagamaan 

semuanya diperlukan. Sementara itu, dalam dunia akademik (field 
academic), pengetahuan dinilai (mempunyai nilai) lebih tinggi 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk atau tipe-tipe capital lainnya. 

Dalam dunia akademik, pengetahuan merupakan sumber daya utama 

dalam pertarungan untuk memperebutkan dominasi, otoritas, prestise, 

kekuasaan, dan—pada akhirnya juga—kekayaan materiil, ketimbang 

sumber daya ekonomi.  

Berdasarkan pemetaan modalitas sebagaimana diteorikan 

Bourdieu, para Kiai—pada umumnya—adalah orang-orang yang sangat 

kaya akan modalitasnya. Pada umumnya, terutama di desa-desa, para 

Kiai dan keluarganya bukan saja merupakan elite agama, melainkan 

juga merupakan elite ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa, 

ekonomi keluarga para Kiai, umumnya, berada di atas rata-rata 

ekonomi warga masyarakat di sekitarnya. Umumnya, mereka aktif 

dalam bidang pertanian dan bisnis—menjadi tuan tanah dan beberapa 

di antara mereka memiliki usaha lainnya. Dalam catatan sejarah, 

sebagaimana dikemukakan  pada Bab 1, Kiai-Kiai terkenal seperti Kiai 

Hasyim Asy‟ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, dan Kiai 

Ilyas, adalah orang-orang yang, dari segi ekonomi, keluarganya sangat 

mapan, bahkan tergolong sangat kaya. Seperti dikemukakan Fealy 

(2003: 55), “Kiai Hasyim Asy‟ari berdagang kuda, nila, dan besi tua, 

sekaligus produsen besar gula dan beras;504 Wahab Hasbullah adalah 

                                                           
504 Sebagaimana disampaikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), cucu K.H. Hasyim 
Asy‟ari kepada Andrée Fiellard, 1991, Kiai Haji Hasyim Asy‟ari—pendiri NO—
memiliki perkebunan yang luas di dekat Jombang. Lihat Fiellard, NU vis-à-vis Negara, 
Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1999, hlm. 13. 
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agen perjalanan Haji, pedagang, dan pokrol bamboe; Bisyri Syansuri 

memiliki banyak sawah dan berdagang; Wahid Hasyim terjun dalam 

bidang tekstil dan import; dan Kiai Ilyas adalah pedagang batik”.505 

 Di Pekalongan, keberadaan para Kiai, umumnya, juga tidak 

jauh berbeda dengan Kiai-kiai yang disebutkan di atas. Para Kiai di 

Pekalongan, seperti: Kiai Thohir, Kiai Haji Zaenuri Zaenal Mustofa, 

K.H. Mudzakir As‟huri, Kiai Munawir, Kiai Haji Zainal Arifin, Alm. 

Kiai Haji Mubarisi bin Mashadi, Kiai Bisri Romli—Ketua DPC PKB 

Kota Pekalongan yang menjadi Anggota DPR RI hasil Pemilu 2014, 

dan lain-lain, adalah orang-orang yang secara ekonomi juga tergolong 

sebagai orang-orang yang berkecukupan, minimal di atas rata-rata 

keadaan ekonomi warga masyarakat di sekitarnya. Sekedar contoh: 

Kiai Thohir memiliki Pabrik Kecap Suci; K.H. Ghufron Fasa Cholil 

memiliki usaha Batik; Kiai Munawir memiliki usaha Batik; Kiai 

Solichin sebagai eksportir sarung; Kiai Zaenal Arifin, selain pengusaha 

batik juga usaha jual-beli mobil bekas; Kiai Bisri Romli, selain 

pengusaha batik juga bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN), Pekalongan.506 

 Para Kiai di Pekalongan, meski tidak berlaku bagi semua Kiai, 

juga memiliki modal budaya yang kuat. Pengetahuannya yang luas dan 

mendalam tentang Islam, pengalaman belajarnya kepada Kiai-Kiai 

kondang di Pesantren-pesantren terkenal; bahkan ada yang sempat 

belajar Islam di Timur Tengah yang menjadi pusat sumber ajaran Islam, 

kefasihannya berbahasa Arab, cara pembawaannya yang selalu menjaga 

kesopan-santunan, cara berbicaranya yang sering bercampur bahasa 

Arab yang terkadang sulit diketahui awam, cara bergaul yang ramah, 

ketrampilan dan kemahirannya berdakwah, dan lain sebagainya adalah 

modal budaya yang hampir selalu ada pada setiap Kiai, tak terkecuali 

para Kiai di Pekalongan. 

                                                           
505Lihat lagi Fealy: Ijtihad Politic Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003, hlm. 55. 
506 Wawancara dengan Jirin, 16 Januari 2015; wawancara dengan Agung, 03 Agustus 
2015. 
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 Secara sosial, para Kiai di Pekalongan, pada umumnya, juga 

memiliki modal yang sangat kuat. Para Kiai di Pekalongan, selain 

“berdarah biru” Kiai, umumnya, juga memiliki hubungan kekerabatan 

(genealogi) dengan Kiai-kiai lain, dan memiliki jaringan pertemanan 

yang sangat luas, apalagi mereka yang terlibat aktif dalam organisasi 

kelompok Islam Tradisionalis—Nahdlatul Ulama. Bagi mereka yang 

pernah tinggal dan belajar di Timur Tengah, jaringannya lebih luas 

lagi. Teman-teman seperguruan ketika belajar di Timur Tengah, 

biasanya, menjadi jaringan pertemanan mereka di manca negara 

setelah mereka kembali ke Indonesia. Sudah tentu, hubungan-

hubungan dan jaringan tersebut merupakan sumber daya yang sangat 

berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan 

sosialnya.  

 Selain hubungan-hubungan sosial tersebut, Kiai-kiai di 

Pekalongan, seperti Kiai Thohir, juga dikenal dekat dengan para 

pejabat tinggi pemerintahan. Sebagaimana dituturkan Haji Machmud 

dalam sebuah wawancara yang kami lakukan, hubungan Kiai Thohir 

dengan Panglima Kodam IV Diponegoro, baik dengan Jendral 

Mardiyanto maupun Jendral Tyasno Sudarto, sangat baik. Menurut 

Haji Machmud, hal itu nampak dari beberapa kali kunjungan Pandam 

dan Mantan Pangdam tersebut ke Pondok milik Kiai Thohir di 

Buaran.507 

 Selain keempat modal (capital) yang diidentifikasi dan dikemu-

kakan Bourdieu, berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya, juga 

didapati dan diidentifikasi adanya jenis capital (modal) lainnya, yaitu 

spiritual capital (modal spiritual)—modal yang, antara lain, menu-

runkan religious capital. Sebagai ahli agama Islam, dan sebagai Kiai 

Pondok, Kiai-kiai di Pekalongan umumnya, tak diragukan, sangat kaya 

spiritual capital-nya; belum lagi bagi mereka yang memiliki kekuatan 

supranatural (ngelmu kejadugan, ngelmu ka-wegig-an, dan lain-lain 

sejenisnya) yang dimiliki.508 Dalam konteks ini, pendapat sumber-

                                                           
507 Wawancara dengan Haji Machmud, 27 Mei 1998. 
508 Ngemu kawegigan adalah ilmu yang kesinungan-nya daya ramal yang tinggi 
sehingga “prediksi-prediksi”-nya atas berbagai fenomena yang bakal terjadi (sebagai 



Kiai & Politik Kekuasaan 

323 

sumber informasi kami yang menyatakan bahwa, “di Pekalongan, kalau 

hanya ke-Islam-an [pengetahuan tentang Islam] saja [modalnya] tidak 

akan laku, menjadi penting untuk dikemukakan.509 Konon, Kiai-kiai 

yang populer, terkenal, kharismatik, dan [yang] berpengaruh di 

Pekalongan adalah Kiai-kiai, yang selain memadai pengetahuan ke-

Islam-an dan praktik-praktik social-kemanusiaannya, adalah orang-

orang yang dikenal ber-ngelmu, orang-orang yang memiliki kemam-

puan supranatural.  

 Dari uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa, para Kiai—tak 

terkecuali Kiai-kiai di Pekalongan pada umumnya, adalah orang-orang 

yang sangat kaya modalitasnya—yang bukan hanya lengkap dari segi 

variasinya, tetapi juga tinggi akumulasinya. Dengan demikian, dalam 

konteks pemikiran Pierre Bourdieu yang menempatkan kekayaan 

modal sebagai sumber daya utama dalam penentuan dan reproduksi 

kedudukan-kedudukan sosial, seharusnya, para Kiai tidak mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan dan mereproduksi posisi-posisi sosial 

yang mereka inginkan. Persoalannya adalah: dalam realitas sosial-

politik, apa yang dipikirkan Bourdieu ternyata tidak selalu berjalan 

linier. Pengalaman pahit para Kiai dalam kancah politik di Indonesia 

pada era reformasi adalah kenyataan sosial yang tidak terlalu sulit 

untuk dikatakan tidak sejalan dengan konsepsi pemikiran Bourdieu. 

Adalah suatu kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa, pada masa 

reformasi Indonesia—suatu masa yang kami lebih nyaman menggu-

nakan istilah “Indonesia Post-Soeharto” untuk menyebutnya karena 

reformasi di Indonesia masih lebih banyak retorikanya—banyak Kiai 

yang “berjatuhan” dan gagal untuk mendapatkan posisi-posisi politik; 

meskipun akumulasi dan variasi modalitasnya tak dapat diremehkan. 

 

                                                                                                                                    
seorang futurolog) mempunyai akurasi yang tinggi. Dalam terminology Jawa, orang-
orang yang seperti ini disebut orang-orang yang “ngerti sadurunge winarah”.  
509 Wawancara dengan Jirin, 16-01-2015; wawancara dengan Pdt. Dr. J. Setiawan, 16-
01-2015; wawancara dengan Amin, 17-01-2015. Kata-kata dalam tanda […] adalah 
tambahan penulis, JM. 
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Motivasi dan alasan para Kiai [yang] terjun dalam arena Politik 

Kekuasaan 

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, dari 

berbagai studi tentang keterlibatan Kiai dalam politik, sedikitnya ada 

lima situasi (hal) yang mendorong para Kiai untuk berperan dalam 

kancah politik kekuasaan, baik sebagai politisi maupun sebagai 

“backing” partai politik tertentu. Kelima situasi yang dimaksud adalah:  

Pertama: Kiai terjun dalam politik praktis sebagai aktualisasi 

ajaran Islam tentang din (agama) dan siyasah (politik). Dalam tradisi 

Sunni—yang secara tradisional dianut oleh umat Islam Indonesia, 

diyakini bahwa, dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) 

dan politik (siyasah). Dalam konteks keyakinan seperti ini, politik 

dipandang sebagai bagian integral, bagian yang tak terpisahkan, dari 

agama. Karena itu, politik tidak perlu dijauhi. Sebaliknya, politik 

perlu—kalau tidak mau dikatakan “wajib”—digeluti, karena politik 

merupakan bagian dari din (agama) itu sendiri.  

Kedua: Kiai terjun dalam politik kekuasaan dalam rangka 

melanjutkan estafet perjuangan para pendahulunya. Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, menurut catatan sejarah, keterlibatan para Ulama 

(Kiai) di Jawa dalam kegiatan politik praktis telah berlangsung sejak 

jauh (berabad-abad) sebelum Indonesia merdeka. Kalau ditengok jauh 

ke belakang, keterlibatan ulama dalam kekuasaan, diindikasi, sudah 

terjadi sejak masa-masa awal kerajaan Islam di Jawa, setidaknya pada 

jaman Kerajaan Demak, abad ke-16 [1500-1550]. Telah tercatat dalam 

sejarah Indonesia bahwa, keberadaan wali sanga (Sembilan Wali) 

adalah bagian yang tak terpisahkan dari kejayaan Kerajaan Islam [di] 

Demak. Menurut Benda (1958: 14), sebagaimana dikutip Pradjarta 

Dirdjosanjoto (1994: 35), pada masa kerajaan Islam di Jawa, para ulama 

lah yang menobatkan para penguasa menjadi Pangeran-pangeran 

Islam, mengajar [agama Islam], memimpin upacara-upacara 

keagamaan, serta menjalankan hukum Islam, terutama terkait dengan 

masalah-masalah perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam struktur 

politik kekuasaan kerajaan, para ulama diposisikan dan diperankan 
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sebagai penasihat raja, seperti Sunan Gunung Jati yang menjadi 

penasihat politik Sultan Trenggono di Demak. Dikisahkan, ketika itu, 

beberapa ulama menem-pati kedudukan yang tinggi dan terlibat dalam 

urusan-urusan kenegaraan (pemerintahan) yang penting.510 Dalam 

Babad Tanah Jawi diceritakan, para wali memainkan peranan penting 

dalam suksesi. Bahkan, menurut Buku Babad Tanah Jawi, kekuasaan 

Sultan Agung dan Sultan Pajang dilegitimasikan oleh Sunan Giri, salah 

satu dari Wali Sanga (Sembilan [orang] Wali). Karena itu, tidaklah 

berlebihan jika, Saletore menyebut kaum ulama pada abad pertengahan 

sebagai bagian yang sangat berpengaruh.511  

Ketiga: Kiai masuk dalam politik praktis dalam rangka dakwah. 

Selain beranggapan bahwa arena politik (kekuasaan) merupakan arena 

dakwah yang cukup efektif; dalam sistem kekuasaan yang totaliter 

(otoriter dan represif), berdakwah sangat membutuhkan dukungan dari 

kekuasaan, sedikitnya masalah legalitas atau perijinan. Sebagai contoh: 

pada masa Orde Baru berkuasa, untuk berdakwah harus mendapatkan 

ijin dari pemerintah; dan tidak semua Kiai dapat dengan mudah untuk 

memperolehnya. Kiai-Kiai yang tidak sehaluan dengan penguasa tidak 

mudah untuk mendapatkan ijin, bahkan tak sedikit ulama yang 

dilarang berdakwah. Dalam konteks situasi yang seperti itu, kehadiran 

Kiai dalam politik kekuasaan merupakan keniscayaan.  

Keempat: Kiai terjun dalam politik kekuasaan dalam rangka 

mengaktualisasikan tanggung jawab moralnya sebagai patron untuk 

menyantuni dan mengayomi (menyejahterakan) umatnya. Dengan 

melibatkan diri dalam politik dan masuk dalam lingkaran kekuasaan, 

para Kiai akan memperoleh akses dan dapat terlibat langsung dalam 

proses-proses politik, terutama dalam proses pengambilan berbagai 

keputusan yang terkait langsung dengan kepentingan umatnya, seperti: 

soal jaminan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya.   

                                                           
510 Lihat lagi Harry J. Benda: The Cresent and the Rising Sun, The Hague: van Hoeve, 
1958, hlm. 14; dan Pradjarta Dirdjosanjoto: Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai 
Langgar di Jawa, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1994, hlm. 35. 
511 Lihat lagi Saletore: Ulama, dalam Sartono Kartodirdjo (peny.): Elite dalam Perspektif 
Sejarah, Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan 
Sosial (LP3ES), Jakarta, 1981, hlm. 130.  
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Kelima: Kiai terjun dalam dunia politik praktis (masuk dalam 

kekuasaan) untuk mendapatkan fasilitas. karena mendapat iming-
iming dari partai-partai politik atau para politisi partai tertentu—

biasanya berupa penghargaan yang menggiurkan—sebagai hasil dari 

keterlibatan mereka dalam politik. Bagi partai-partai politik, para Kiai 

merupakan asset politik yang sangat berharga. Bukan saja karena 

kelihaiannya untuk berdakawah yang dapat dimanfaatkan dalam 

berkampanye; tetapi, para Kiai umumnya juga memiliki kekuatan 

kapital yang luar biasa, meliputi: modal sosial yang sangat tinggi berupa 

basis massa yang kongkret dan pengikut-pengikut yang loyal, modal 

ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal spiritual. Dengan 

modal-modal yang dimiliki itu, para Kiai dapat berfungsi [difungsikan] 

dan dimanfaatkan sebagai komponen mesin politik, sebagai pendulang 

suara yang potensial pada setiap pemilihan umum. 

Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimana respons para Kiai, 

termasuk para Kiai di Pekalongan, terhadap Kebijakan Kembali ke 

Kittah 1926 yang diputuskan Nahdlatul Ulama pada Muktamar 

Situbondo 1984? Bagaimana reaksi kaum Nahdliyyin terhadap sikap 

politik para Kiai [mereka]? 

Nahdlatul Ulama sebagai “Kendaraan” Politik Para Ulama 

(Kiai) 

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, pada awalnya, 

tujuan dari pendirian Nahdlatoel Oelama bukanlah sebagai organisasi 

politik. Nahdlatoel Oelama adalah organisasi keagamaan yang tujuan 

utamanya adalah untuk menjaga paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah 
(Ahlul [Ahlus] sunnah wal jamaah). Karena itu, orientasi kegiatannya 

pun ditujukan pada masalah-masalah sosial keagamaan. Namun, jika 

kita perhatikan corak keislaman Nahdlatoel Oelama, sepertinya, 

memang tidak mungkin bagi NO dapat mengisolasi diri dari kegiatan 

politik [praktis], karena, dalam tradisi Sunni—yang secara tradisional 

dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, diyakini bahwa, 

dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan politik 
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(siyasah). Bagi kaum Sunni, politik merupakan bagian integral, bagian 

yang tak terpisahkan, dari agama. Dengan demikian, meningkatnya 

kegiatan politik yang menekan kelompok Islam pada akhir masa 

kolonial Belanda dan masa-masa awal pendudukan kekuasaan militer 

Jepang di Hindia Belanda hanyalah momentum yang mendorong dan 

membuat Nahdlatoel Oelama mengubah orientasinya menjadi lebih 

politis.512 

Nahdlatul Ulama dan Peran Politik para Kiai dalam Kancah Politik 

Nasional Indonesia 

Berbicara tentang kiprah Nahdlatul Ulama dalam arena politik nasional 

Indonesia, pada dasarnya, adalah berbicara tentang kiprah para Kiai 

dan kaum Nahdliyyin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. Karena itu, ketika berbicara tentang peran politik mereka, 

NO sebagai Jam‟iyah, para ulama (Kiai) sebagai actor, serta umat Islam 

Tradisionalis di Indonesia yang dikenal sebagai kaum Nahdliyyin 

selaku konstituen, acap kali dipakai secara tumpang tindih. Hal ini 

agak sulit dihindari karena, para ulama (Kiai) selaku actor-aktor yang 

merepresentasikan mereka perannya juga sulit dibedakan antara 

sebagai representasi kepentingan pribadi, organisasi, dan umat sebagai 

konstituennya.  

Berdasarkan sumber-sumber informasi yang dapat diakses, 

umumnya menyebutkan bahwa, pada era post-kolonial, memasuki era 

kemerdekaan Indonesia, langkah Nahdlatoel Oelama (NO/NU) untuk 

berkecimpung dalam politik kekuasaan diawali dengan keputusannya 

untuk bergabung dengan Masyumi, sebuah partai politik Islam baru 

yang dideklarasikan pada 7 Nopember 1945. Pendirian partai politik ini 

diputuskan melalui Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, 

bertempat di Jogjakarta.513  

                                                           
512 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKiS, 2004, hlm. 147.   
513 Perlu ditegaskan di sini bahwa, sekalipun entitasnya tidak jauh berbeda, Masyumi 
yang didirikan pada 7 Nopember 1945 ini berbeda dengan Masyumi yang didirikan 
pada 24 Oktober 1943. Masyumi yang didirikan pada 24 Oktober 1943 merupakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongres_Umat_Islam&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/7_November
http://id.wikipedia.org/wiki/8_November
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
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Dengan keputusan untuk menjadi bagian dari partai Masyumi, 

selain menandai keterlibatannya dalam politik kekuasaan di era post-

kolonial, juga dapat dimaknai sebagai penegasan kembali kiblat 

teologinya. Mulai tahun 1946, NO secara penuh turut ambil bagian 

dalam pemerintahan dengan diberikannya jabatan Menteri Agama atas 

permintaan kaum tradisionalis. Penting untuk dikemukakan di sini, 

menurut sejarahnya, kementerian Agama baru dibentuk pada tanggal 3 

Januari 1946, sebagai reaksi atas kontroversi yang terjadi terkait dengan 

masalah pengajaran agama dan pengaturan ibadah haji. Ketika itu, 

sebelum ada Departemen Agama, pemerintah dianggap memberikan 

otonomi kepada para pemuka agama, seolah mengjinkan pembentukan 

Negara dalam negara. Orang yang menjabat Menteri Agama pertama 

adalah H.M. Rasyidi. Hanya beberapa bulan menjabat, Rasyidi diganti 

Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy‟ari, pendiri Nahdlatoel 

Oelama.514 

 Pada masa-masa awal era kemerdekaan Indonesia, Partai 

Masyumi merupakan partai politik terbesar di Indonesia. Sebagaimana 

dikemukakan Fealy (2003), selain sebagai partai politik terbesar, 

Masyumi juga merupakan partai politik yang paling hiterogen dan 

longgar ikatannya.515 Partai politik ini didukung oleh berbagai 

kelompok keagamaan, baik yang bercorak tradisionalis maupun yang 

modernis.516 Kebersamaan dan keanggotaan mereka dalam partai 

                                                                                                                                    
organisasi social keagamaan; sedangkan Masyumi yang didirikan pada 7 Nopember 
1945 adalah sebuah partai politik. 
514 Andrée Feillard, NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, Penerbit 
LKiS, Jogjakarta, 1999, hlm. 38. 
515 Fealy, Ijtihad Politik Ulama, LKiS, 2003, hlm. 94. 
516 Ada beberapa kelompok Islam yang bergabung dalam partai politik ini. Dari 
kalangan Tradisionalis, selain NU yang merupakan kelompok Islam Tradisionalis 
terbesar, terdapat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Sumatera Barat, al-Jami‟ah 
al-Washliyah dan al-Ittihaiyah di Sumatera Utara, Mathla‟ul Anwar dan Persatuan 
Umat Islam di Jawa Barat, serta Nahdlatul Wathan di Lombok. Sedangkan, yang 
berasal dari kelompok Islam Modernis, selain Muhammadiyah, bergabung Persis, al-
Irsyad, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (Pusa). Herbert Feith, The Decline of 
Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, New York, 
1962, hlm. 134-136; dan Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Penerbit Grafiti 
Pers, 1987, hlm. 47, 49-50, dan 55, sebagaimana dikutip Greg Fealy, 2003, Itjtihad 
Politik Ulama, LKiS, hlm. 95. 
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politik ini digerakkan dan disatukan oleh spirit dan semangat untuk 

mewujudkan cita-cita Islam di Indonesia. Sayangnya, kebersamaan 

mereka tidak berlangsung lama.517 Hiterogenitas entitas dan unsur-

unsur pendukung Masyumi ini acapkali menjadi sumber ketegangan di 

antara mereka, terutama dalam kaitannya dengan perebutan posisi di 

dalam tubuh partai. Terbukti, perpecahan dalam tubuh Masyumi 

jarang terlihat pada tahun-tahun awal keberadaannya karena, pada 

masa-masa itu, pembagian kekuasaan di dalam partai Masyumi secara 

relatif seimbang.518 

Setelah pada tahun 1947, Partai Sareka Islam Indonesia (PSII) 

menarik diri dari Masyumi, pada 31 Juli 1952, giliran Nahdlatoel 
Oelama yang secara resmi juga menarik diri dari Masyumi dan 

mendirikan partai politik sendiri, partai Nahdlatoel Oelama (Partai 

NO). Banyak pengamat menghubungkan sikap politik Nahdlatoel 

Oelama untuk menarik diri dari Masyumi ini dengan kekecewaan NO 

[NU] atas berkurangnya peran ulama dalam pengambilan keputusan 

politik dalam tubuh Masyumi, serta lepasnya posisi Menteri Agama 

dari NO. 

Kalau dirunut ke belakang, pengunduran diri NO dari 

Masyumi adalah titik klimaks yang sekaligus menjadi anti-klimaks 

perselisihan antara kelompok Tradisionalis dan Modernis di tubuh 

Masyumi. Menurut sejarahnya, peristiwa itu mencuat ke permukaan 

dipicu oleh ketegangan antara kelompok Sukiman dan kelompok 

Natsir, dua kelompok yang saling berseberangan di dalam tubuh partai 

Masyumi. Kelompok Sukiman didominasi oleh tokoh-tokoh senior dari 

suku Jawa, seperti Jusuf Wibisono, Abu Hanifah, Mr. Sansudin, dan 

Wali AlFattah; sedangkan kelompok Natsir terdiri atas, dan didominasi 

oleh, tokoh-tokoh muda (junior) yang umumnya berasal dari suku 

non-Jawa, seperti Mohammad Roem, A.R. Baswedan, Anwar Haryono, 

Prawoto Mangkusasmito, dan Ki Taufiqurrahman. Berdasarkan latar 

belakang kedua kelompok yang berkonflik tersebut, para pengamat 

                                                           
517 Ibid. Andrée Feillard, NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, 
Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1999, hlm. 39. 
518 Ibid. Fealy, Ijtihad Politik Ulama, LKiS, 2003, hlm. 96. 
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“bersepaham” bahwa konflik antara kedua kelompok tersebut sebagai 

konflik yang bersifat kultural, antar-generasi, dan ideologis—antara 

suku Jawa dan non-Jawa, antara generasi tua (senior) dan generasi yang 

lebih muda (junior), serta antara kelompok Tradisionalis dan kelompok 

Modernis.519 

 Dalam peta konflik itu, Nahdlatoel Oelama berpihak kepada 

kelompok Sukiman. Afiliasi NO terhadap kelompok Sukiman yang 

bernama lengkap Sukiman Wirjosandjojo ini didasarkan pada 

kesamaan pandangan mengenai masalah kebijakan dan kesamaan 

karakter politik yang moderat dan fleksibel; berbeda secara diametral 

dengan karakter politik kelompok Mohamad Natsir yang cenderung 

kaku, bersifat doktriner dan teknokratis (law centris). Seperti 

dikemukakan Fealy (2003: 96), konflik antar-generasi tersebut dipicu 

oleh tuntutan kelompok Mohamad Natsir (yang lebih muda) untuk 

mendapatkan peran yang lebih besar dalam kepemimpinan Masyumi. 

Untuk itu, mereka merencanakan penggusuran terhadap angkatan tua 

kaum Tradisionalis dan Modernis yang dekat dengan Sukiman.520  

 Konflik antar-generasi yang bersifat kultural dan ideologis 

tersebut memuncak dan menjadi nyata ketika Kongres Masyumi 

Keempat digelar di Jogjakarta pada bulan Desember 1949. Menurut 

informasi, dalam Kongres tersebut, kelompok Natsir yang berhasil 

mendominasi; dan karena itu, hasilnya pun dapat diduga: Mohamad 

Natsir terpilih menjadi Ketua, para pendukungnya memenangkan 

mayoritas kursi di Dewan Pimpinan Partai, dan keputusan-keputusan 

yang dilahirkan lebih menguntungkan kelompok dominan.  

Kalau kita mengikuti dinamika politik partai Masyumi, 

sepertinya, yang membuat kelompok Sukiman menjadi geram adalah 

penempatan Sukiman pada posisi Presiden Partai—posisi baru dalam 

struktur partai Masyumi, tetapi tidak banyak berpengaruh, serta 

banyaknya pengikut Sukiman yang kehilangan posisi. Dari 14 orang 

                                                           
519 Ibid. Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell 
University Press, Ithaca, New York, 1962, hlm. 99-111; sebagaimana dikutip Fealy, 
2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 95. 
520 Ibid. Fealy, 2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 96. 
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fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi hasil Kongres 

1949, hanya ada dua orang yang berasal dari NO. Sedangkan, hasil 

keputusan Kongres yang membuat Nahdlatoel Oelama juga marah 

besar adalah soal perubahan sikap partai terhadap ulama Tradisionalis. 

Pasca-Kongres, peran politik para ulama yang berada di Majelis Syuro 

(Dewan Penasihat) Partai Masyumi, yang ketika itu diketuai oleh Kiai 

Haji Wahab Hasbullah, sangat dibatasi. Majelis Syuro yang sebelumnya 

berhak menentukan masalah-masalah mana yang boleh mereka 

buatkan ketentuannya, serta berhak turut campur dalam masalah-

masalah politik diamputasi habis-habisan.521 Sebagaimana tertera dalam 

Anggaran Dasar Partai Masyumi yang disyahkan dalam Kongres 

Keempat tahun 1949 di Jogjakarta tersebut, para ulama yang ada di 

Majelis Syuro partai Masyumi hanya dapat memberikan fatwa 

menganai masalah politik jika diminta oleh Dewan Pimpinan Partai.522  

 Sebagaimana telah disitir di atas, selain masalah pembatasan 

peran politik para ulama dalam partai Masyumi, ketegangan antara NO 

dan Masyumi yang berujung penarikan diri NO dari Masyumi juga 

disebabkan oleh lepasnya posisi jabatan Menteri Agama dari orang-

orang NO. Bagi kelompok Islam, tentu saja termasuk kelompok Islam 

Tradisionalis Indonesia yang terorganisasi dalam Nahdlatoel Oelama 

(NO), lepasnya jabatan Menteri Agama merupakan kerugian yang 

sangat besar—kalau tidak hendak dikatakan sebagai bencana politik—

karena bagi Nahdlatoel Oelama, dan kalangan organisasi-organisasi 

                                                           
521 Dalam Pasal 5, ayat 2, Anggaran Dasar Partai Politik Islam Indonesia „Masjumi‟ 1945 
(?) dinyatakan: “Madjelis Sjuro memberikan pendapat dan fatwa kepada pimpinan 
setiap kali bila Madjelis menganggap perloe.”. (Dikutip dari Kepartaian di Indonesia, 
hlm. 11. Lihat Noer, Partai Islam, hlm. 62; Mukhil Shonhadji, Awan Kelabu di Langit 
Hijau: Integrasi Politik Umat Islam Indonesia, Masyumi 1945-1952, skripsi, Fakultas 
Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988, hlm. 182 [tidak diterbitkan]; dan 
Muhammad Asyari, The Rise of the Masyumi Party in Indonesia and the Role of the 
Ulama in its Early Development, Thesis MA, Institute of Islamic Stdies, McGill 
University, Montreal, 1976, hlm. 126; sebagaimana dikutip ulang oleh  Fealy, Ijtihad 
Politik Ulama, LKiS, 2003, hlm. 97. 
522 Sebagaimana dikutip Mukhil Shonhadji, Awan Kelabu, hlm. 181; dan dikutip ulang 
oleh Fealy (2003: 97), Pasal 4 (c), Anggaran Rumah Tangga Masjumi 1949 dinyatakan: 
“Dewan Pimpinan Partai harus mentjari suatu fatwa dari Madjelis Sjuro dalam 
masalah-masalah politik yang dianggapnya ada kaitannya dengan hukum agama.”. 
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Islam lainnya di negeri ini, Departemen Agama memiliki nilai strategis, 

bukan hanya dari sisi politis melainkan juga dari sisi sosial-

ekonominya. Selain merupakan sarana patronase dan tangga mobilitas 

sosial dan politik kaum Nahdliyyin, Departemen Agama yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya begitu luas—termasuk pendidikan 

agama, pengaturan masalah perkawinan, serta pengelolaan dan 

pengawasan terhadap urusan-urusan haji—merupakan lahan tradi-

sional para Kiai Nahdlatoel Oelama yang sangat subur dan menjan-

jikan.523 Karena itu, tak mengherankan jika posisi jabatan Menteri 

Agama menjadi rebutan, serta akan terus diperjuangkan dan 

dipertahankan dengan mati-matian.524 Apa yang terjadi dan 

berkembang di tubuh partai Masyumi antara tahun 1949 hingga 1952, 

ketika NO menarik diri dari dukungan dan keanggotaannya dalam 

partai Masyumi, hanyalah sepenggal sejarah yang menggelayuti 

perjalanan politik kelompok-kelompok Islam dan organisasi-organisasi 

Islam di Indonesia selama ini. 

 Adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan bahwa, hal-hal 

yang dikemukakan di atas juga telah mewarnai seluruh perjalanan dan 

kiprah politik NO pada era post-kolonial. Oleh karena itu, berbicara 

tentang kiprah politik NO, tidak bisa tidak, kita harus melihat 

fenomena ini. Selain bersifat fundamental sebagai penegasan identitas, 

persoalan ini telah banyak menguras energi para pengikut sunnah Nabi 

di belahan bumi ini. 

Menurut catatan sejarah, setelah Kabinet koalisi Masyumi-PNI 

pimpinan Sukiman berakhir, dan jabatan Menteri Agama dinyatakan 

demisioner, ketegangan antara kelompok Islam Tradisionalis dan 

kelompok Islam Modernis mulai menguat. Masalahnya adalah: siapa 

yang harus menduduki jabatan menteri Agama pada pemerintahan 

baru yang akan dibentuk. Wahid Hasyim—mantan Menteri Agama 

pada era Kabinet koalisi Masyumi-PNI—secara resmi telah menya-

                                                           
523 Lihat Fealy, Ijtihad Politik Ulama, LKiS, 2003, hlm. 101.  
524 Uraian yang lengkap dan runtut tentang perjuangan NO—yang direpresentasikan 
oleh Kiai Wahab Hasbullah—disajikan oleh Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama, 
LKiS, 2003, hlm. 100-111. 



Kiai & Politik Kekuasaan 

333 

takan keberatan untuk dicalonkan kembali untuk menduduki jabatan 

Menteri Agama; sementara itu, NO tidak memiliki calon lain yang 

kuat. Di sisi lain, Muhammadiyah dari kelompok Modernis menuntut 

agar jabatan Menteri Agama digilir di antara organisasi-organisasi 

Islam besar yang ada di negeri ini. Selain untuk berbagi kesempatan, 

Muhammadiyah mengajukan calon sendiri karena ketika kementerian 

agama dipegang NO, Nahdlatoel Oelama telah melakukan kesalahan 

dalam mengelola Departemen Agama. NO dinilai terlalu banyak 

memanfaatkannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri ketimbang 

untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, Muhammadiyah menyatakan protes, dan mengajukan K.H. 

Fakih Usman untuk dicalonkan sebagai Menteri Agama. 

 Setelah melalui proses dan dinamika politik yang panjang, Kiai 

Haji Fakih Usman akhirnya terpilih menjadi calon Menteri Agama 

yang diajukan Masyumi kepada Kabinet Wilopo. Dalam rapat Dewan 

Pimpinan Partai (DPP) Masyumi pada 26 Maret 1952 yang diadakan 

untuk menentukan calon partai untuk jabatan Menteri Agama, Fakih 

Usman memenangkan pemilihan melalui pemungutan suara. Pada saat 

itu, ada delapan nama yang dicalonkan sebagai Menteri Agama, 

termasuk di dalamnya: Kiai Masykur dan Kiai Faturachman Kafrawi 

dari NO dan Kiai Fakih Uskan dari Muhammadiyah. Menurut 

informasi, dalam pemungutan suara untuk calon Menteri Agama itu, 

dari Sembilan anggota Dewan Pimpinan Partai (DPP) Masyumi hanya 

satu orang yang mendukung calon dari NO. Kiai Masykur adalah satu-

satunya calon Menteri Agama dari NO yang mendapat dukungan, satu 

suara.525 Nama Fakih Usman, kemudian, diusulkan oleh Masyumi 

kepada Kabinet Wilopo untuk diangkat menjadi Menteri Agama. 

Usulan itu diterima oleh Wilopo dan segera dimasukkan dalam daftar 

susunan kabinet terakhir yang disetujuan presiden Soekarno pada 2 

April 1952. 

 Menanggapi pengumuman Kabinet Wilopo, pada 5-6 April 

1952, bertempat di Surabaya, Pengurus Besar Nahdlatoel Oelama 

(PBNO) mengadakan konferensi untuk membicarakan masalah 

                                                           
525 Ibid. Fealy, 2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 111. 



Perlawanan Politik Santri 

334 

tersebut. Dalam konferensi itu, sebagian besar utusan menyetujui 

penarikan diri dari Masyumi. Untuk selanjutnya, secara teknis, 

pengarikan diri NO dari Masyumi diserahkan kepada forum Muktamar 

NO ke-19 di Palembang yang diagendakan pelaksanaannya pada akhir 

April 1952.  

Terkait dengan wacana penarikan diri NO dari Masyumi, 

menarik untuk dikemukakan di sini bahwa, ketika perundingan untuk 

mengganti Kabinet Sukiman dimulai, Kiai Wahab Hasbullah 

mengajukan tuntutan agar Masyumi mengangkat salah seorang tokoh 

NO menjadi Mentari Agama. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, dengan 

mengatas-namakan NO, Kiai Wahab menyatakan bahwa NO akan 

[segera] menarik diri dari Masyumi dan akan membentuk partai 

sendiri. Sebagaimana dikemukakan Fealy (2003: 103-104), sikap politik 

dan gagasan Kiai Wahab Hasbullah untuk membawa NO keluar dari 

Masyumi tersebut mendapat dukungan dari kebanyakan tokoh NO, 

termasuk di dalamnya: Kiai Bisri Syansuri, Kiai Masykur, Kiai Dachlan, 

Kiai Zainal Arifin, dan lain-lain. Sementara itu, beberapa tokoh NO 

lain, antara lain: Kiai Wahid Hasyim, Kiai Idham Chalid, Kiai Muslich, 

dan Kiai Mohammad Ilyas, menyatakan keberatan atas gagasan keluar 

dari Masyumi yang dikemukakan Kiai Wahab Hasbullah tersebut.526 

Meski demikian, secara diam-diam, PBNO mulai memper-

siapkan diri untuk merumuskan peran politiknya. Pada awal 

September tahun 1951, PBNO membentuk Madjelis Pertimbangan 

Politik—pengembangan dari Biro Politik NO yang dibentuk pada 

Muktamar 1947. Madjelis yang diketuai oleh K.H. Mohammad 

Dachlan (1909-1977) ini, selain bertugas memberi nasihat mengenai 

masalah-masalah politik kepada PBNO, juga bertugas untuk 

menyiapkan draft pembentukan partai politik NO [baru].  

 Kalau kita perhatikan secara cermat road-map hubungan NO-

Masyumi, lepasnya posisi Menteri Agama yang berbuntut penarikan 

diri dari Masyumi itu hanyalah salah satu titik klimaks dari 

ketegangan-ketegangan politik di antara mereka. Sejak Kongres 
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Masyumi Keempat di Jogjakarta 1949, sebenarnya, hubungan NO dan 

Masyumi tak pernah membaik; bahkan cenderung sebaliknya: terus 

memburuk. Bahkan, di kalangan masyarakat Islam, ketegangan dan 

konflik tersebut dianggap sebagai kemunculan kembali permusuhan 

antara kelompok Tradisionalis dan kelompok Modernis yang muncul 

pada tahun 1920-an hingga 1930-an.527 

Pasca-Kongres Jogjakarta 1949, semakin banyak tokoh NO 

yang kecewa dengan Keputusan-keputusan Kongres yang salah satunya 

mempersempit ruang gerak NO. Oleh karena itulah, mereka mulai 

mawacanakan dan mengampanyekan kemungkinan penarikan diri dari 

Masyumi. Pada Muktamar Nahdlatoel Oelama pada tahun 1950, 

wacana penarikan diri NO dari Masyumi tersebut mulai diperdebatkan; 

tetapi, sebagian besar peserta merasa masih terlalu dini untuk menarik 

diri dari keanggotaannya dalam partai politik Islam yang didukungnya 

sejak akhir tahun 1945 tersebut.  

Sesuai rencana, Muktamar NO ke-19 dilangsungkan pada 26-30 

April 1952 di Palembang. Muktamar NO kali ini dihadiri oleh 234 

utusan yang mewakili dari 86 dari 134 Cabang NO. Dengan demikian, 

Muktamar ini menjadi Muktamar kaum Nahdliyyin yang terbesar yang 

pernah diselenggarakan NO sejak didirikan pada 31 Januari 1926. 

Dalam partai sendiri. Karena itu, tak mengehrankan jika, ketika mosi 

NO untuk penarikan diri dari Masyumi dibahas dalam Muktamar NO 

pada tanggal 30 April 1952, dukungan yang didapat mencapai 79.23 %, 

dengan komposisi 61 berbanding 9, dengan 7 abstain. Dalam Muktamar 

ini, pada akhirnya, diputuskan NO benar-benar menarik diri, keluar, 

dari Masyumi, dan akan mendirikan partai sendiri.  

Soal teknis pemisahan diri NO dari Masyumi, pada Muktamar 

NO Keempat di Palembang, disepakati tiga tahapan proses pemisahan 

dari Masyumi. Ketiga tahapan tersebut adalah: Pertama: Penarikan diri 

NO dari Masyumi akan dilakukan dengan cara yang tidak menim-

bulkan guncangan di kalangan umat. Untuk tahapan ini, Muktamar 

membentuk Panitia Penarikan Diri dan memberikan batas waktu tiga 
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bulan untuk bekerja. Panitia penarikan diri ini terdiri atas tiga orang 

pendukung, tiga orang penentang, dan satu orang yang netral. Kedua: 

Pelaksanaan penarikan diri akan dilakukan melalui perundingan 

dengan Masyumi.528 Masih terkait dengan soal penarikan diri dari 

Masyumi, Muktamar juga mengusulkan pembentukan Dewan 

Pimpinan Umat Islam Indonesia yang dapat diikuti oleh semua partai 

dan organisasi Islam dalam rangka mencapai tujuan bersama.529 

Segera setelah diputuskan dalam Muktamar, Dewan Pengurus 

[partai] NO memulai serangkaian perundingan dengan Masyumi untuk 

membicarakan pelaksanaan pemisahan NO dari Masyumi, terutama 

menyangkut keanggotaan dan asset-aset partai lainnya. Perundingan-

perundingan tersebut dilangsungkan antara bulan Mei dan Agustus, 

dalam kurun waktu tiga bulan sebagaimana yang disepakati pada 

Muktamar NO Keempat di Palembang. Tokoh Nahdlatoel Oelama yang 

paling berperan dalam masa transisi NO menjadi partai politik ini 

adalah Kiai Wahid Hasyim, yang ketika itu menjabat sebagai Ketoea 

Moeda PBNO. Meskipun pada awalnya menolak penarikan diri NO 

dari Masyumi, pada akhirnya, Wahid Hasyimlah yang meng-handle 

proses pendirian partai NO, mulai dari memimpin negosiasi-negosiasi 

dengan Masyumi, menyelia pekerjaan administrasi, hingga memimpin 

proses pembentukan Dewan Pimpinan Umat Islam Indonesia yang 

dideklarasikan pada 30 Agustus 1952 dengan nama Liga Muslimin 

Indonesia (LMI).530  

Sebelum menjelaskan proses penarikan diri NO dari Masyumi, 

penting untuk dicatat di sini tentang keberadaan Liga Muslimin 

                                                           
528 Konfrontasikan dengan keterangan Fealy, 2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 
121.  
529 Ibid. Fealy, 2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 121. 
530 Lembaga ini, pada awalnya, diharapkan menjadi forum bagi organisasi-organisasi 
massa Islam, menggantikan Kongres Muslimin Indonesia yang didirikan pada tahun 
1938 dengan bantuan MIAI. Karena itu, dalam perkembangannya, menjadi suatu 
Federasi yang strukturnya mirip dengan struktur MIAI. Sayang, ketika Liga ini 
diumumkan, hanya ada tiga organisasi yang menerimanya. Ketiga organisasi tersebut 
adalah: Perti, PSII, dan DDI (Dar ad-Da‟wah wa al-Irsyad). Dalam lembaga ini, Wahid 
Hasyim menduduki Ketua Umum LMI; sedangkan Abikusno Tjokrosujoso dari PSII 
dan Siradjuddin Abbas dari Perti menjadi Ketua I dan Ketua II. Ibid. Fealy, 2003, 
Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 124. 
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Indonesia. Respons organisasi-organisasi Islam terhadap surat NO yang 

ditujukan kepada 18 organisasi Islam yang berisi undangan untuk ikut 

serta dalam pembentukan Liga Muslimin Indonesia—yang hanya 

ditanggapi oleh PSII, Perti, dan DDI—dengan sangat jelas menun-

jukkan adanya pro dan kontra di kalangan organisasi-organisasi Islam 

akan keberadaan LMI. Para tokoh Masyumi, yang tidak memberi 

respons positif atas undangan itu, menilai bahwa tidak memiliki ikatan 

yang kuat, sumber daya yang memadai, dan tujuan yang jelas; karena 

itu tidak akan menjadi kekuatan politik yang efektif. Sebagaimana 

dikemukakan Fealy (2003), menurut Natsir, LMI hanyalah suatu usaha 

untuk menkoordinasikan partai-partai di luar Masyumi dengan 

tujuan—tidak lain, kecuali—untuk menghambat dan membatasi ruang 

dan gerak Masyumi. Meski demikian, terlepas dari pro-kontra atas 

keberadaannya, LMI menguasai 12 kursi di Parlemen dan menempati 

peringkat keenam.531 

Kembali ke proses penarikan diri NO dari Masyumi, secara 

resmi, NO menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Seluruh proses 

penarikan diri NO dari Masyumi dilakukan secara cepat untuk 

mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Umum yang menurut 

rencananya akan dilangsungkan pada tahun 1953. Seperti sudah diduga 

sebelumnya, proses pemisahan NO dari Masyumi akan mengalami 

banyak kendala, bahkan akan memunculkan ketegangan-ketegangan 

baru. Menurut informasi, pemisahan keanggotaan NO dan Masyumi 

lah yang merupakan sumber utama munculnya ketegangan. Pada 

awalnya, untuk mempermudah dan memperlancar proses pemisahan 

keanggotaan, Nahdlatoel Oelama menginginkan agar cabang-cabang 

Masyumi dibubarkan, atau membubarkan diri, terlebih dahulu. Tetapi, 

Mohammad Natsir ternyata menolak usulan itu karena khawatir akan 

terjadinya eksodus besar-besaran warga NO dari partai Masyumi ke 

partai NO. Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memberikan 

kesempatan kepada kaum Nahdliyyin untuk mengambil keputusan 

masing-masing, apakah akan bergabung dengan partai NO atau tetap di 

Masyumi, paling lambat 31 Oktober 1952. Apabila sampai batas waktu 
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yang ditentukan belum mengambil keputusan tegas, NO tidak 

mengijinkan lagi keanggotaan ganda. Dengan demikian, kaum 

Nahdliyyin yang sampai batas waktu tersebut belum mengundurkan 

diri dari Masyumi akan kehilangan keanggotaannya di NO.532  

Setelah secara resmi NO menyatakan diri keluar (menarik diri) 

dari Masyumi, dalam Sidang Parlemen tanggal 17 September 1952, 

tujuh anggota NO yang duduk di Parlemen menarik diri dari Masyumi 

dan membentuk faksi tersendiri, Faksi NO, di Parlemen. Ketujuh 

anggota NO tersebut adalah: Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Zainul Arifin, 

A.A. Achsien, A.S. Bachmid, Idham Chalid, Mohammad Ilyas, dan R.T. 

Mohd. Saleh Surjaningprodjo. Dalam Faksi baru itu, Zainul Arifin 

terpilih sebagai Ketua Faksi, Bachmid sebagai Wakil Ketua Faksi, dan 

Achsien sebagai Sekretaris Faksi.533 

Pada masa-masa awal transisi NO menjadi partai politik yang 

mandiri, secara kelembagaan, NO mengalami kelesuan (kemunduran). 

Sebagaimana dikemukakan Fealy (2003: 130), jumlah anggota NO 

menyusut drastis, dari 100.000 lebih pada tahun 1940-an menjadi 

hanya sekitar 51.000 pada tahun 1952; dan jumlah cabangnya yang 

aktif juga mengalami penurunan dari 120 menjadi di bawah 100.534 

Beruntung, Pemilihan Umum yang direncanakan oleh Kabinet Wilopo 

akan dilangsungkan pada tahun 1953 gagal dilaksanakan. Namun 

demikian, sebagai partai baru yang mandiri, NO telah memiliki 

peluang untuk memutuskan sendiri sikap politiknya. Pada bulan Juli 

1953, NO bergabung dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dipimpin 

PNI dan didukung oleh PKI. 

Pemilihan Umum yang rencananya dilangsungkan tahun 1953, 

akhirnya baru berhasil dilaksanakan dua tahun kemudian—tahun 

1955. Dengan demikian, cukup banyak waktu bagi NO untuk 

mempersiapkan diri, terutama untuk pengembangan organisasinya 

untuk menggalang kekuatan menghadapi Pemilu. Pada saat menarik 
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diri dari Masyumi, selain memiliki tiga sub-divisi PBNO—Bagian 

Dakwah, Bagian Ma‟arif, dan Bagian Mabarrat,535 NO hanya memiliki 

tiga divisi otonom yang merupakan penyangga NO, yakni Ansor, 

Muslimat Nahdlatoel Oelama—termasuk Fatayat NO di dalamnya, dan 

Pertanu.  

Selama kurun waktu 1953-1955, NO berhasil membentuk 

beberapa organisasi, antara lain: Ikatan Bekas Pejuang Islam (Ikabepi) 

sebuah organisasi veteran para mantan anggota pasukan Hisbullah dan 

Sabilillah, pada bulan April 1954; IPNO dan IPPNO—ikatan pelajar 

putra-putri kaum Nahdliyyin, pada awal 1954; dan Sarekat Buruh 

Muslimin Indonesia (Saburmusi).536 Selain membentuk organisasi-

organisasi underdog, selama kurun waktu 1953-1954, PBNO juga 

meluncurkan tiga terbitan baru. Ketiga terbitan baru tersebut adalah: 

Harian Duta Masyarakat (mulai Januari 1954), majalah Gema Muslimin 
(terbit pertama kali bulan Maret 1953), dan Risalah Politik (untuk 

pertama kalinya terbit pada bulan Juni 1954). Terbitan-terbitan inilah 

yang kemudian menjadi corong politik NO. 

Bersamaan dengan pengembangan kelembagaan, tentu, NO 

juga mengembangkan keuangannya guna mebeayai operasional partai. 

Selain melakukan penggalangan dana dari anggota-anggota dan para 

simpatisan, pada tahun 1953, sekelompok tokoh NO mendirikan 

Yayasan Mu‟awanah Nahdlatoel Oelama (Yamanoe). Tujuan pendirian 

yayasan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan 

pelatihan bisnis bagi para anggota, perdagangan, serta mengembangkan 

aktivitas bisnis dalam partai. Yayasan inilah yang mulai pertengahan 

                                                           
535 Dalam struktur PBNO, Mubarrat adalah sub-divisi yang, antara lain, bertanggung 
jawab atas kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, pengelolaan tanah wakaf, 
pengadaan layanan social seperti pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum 
duafa. Bagian ini dibentuk pada bulan Juli 1952. 
536 IPNO adalah kependekan dari Ikatan Pelajar Nahdlatoel Oelama, sedangkan IPPNO 
merupakan kependekan dari Ikatan Pelajar Poetri Nahdhatoel Oelama. Setelah 
Indonesia memberlakukan Kebijakan Bahasa dengan Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD) pada tahun 1975, organisasi ini popular dengan sebutan singkat IPNU dan 
IPPNU. 
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1953 menangani cetak-mencetak yang sebelumnya dikerjakan PBNO 

sendiri.537 

Dengan berbagai upaya tersebut, NO menjadi lebih siap untuk 

ikut sebagai kontestan dalam Pemilu yang digelar pada tahun 1955, 

meski optimisme kebanyakan tokoh NO tidak seoptimis Kiai Wahab 

Hasbullah. Bahkan, sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 29 

September 1955, para pemimpin NO belum yakin akan nasib partainya 

di masa yang akan datang. Hanya sedikit tokoh NO yang percaya 

bahwa mereka akan mampu menggeser dominasi Masyumi.538 Namun, 

mereka sangat yakin bahwa, dukungan kaum Nahdliyyin terhadap NO 

lebih besar dari perolehan delapan kursi di Parlemen Sementara.  

Menurut perhitungan, agar dapat tetap eksis dan dapat 

menyaingi Masyumi dan partai-partai nasionalis untuk mendapatkan 

kekuasaan dalam pemerintahan, mereka membutuhkan paling tidak 

20-30 kursi di Parlemen. Untuk itu, NO membutuhkan sebanyak 3,5 

juta suara atau 10 % dari total pemilih yang berjumlah sekitar 35 juta. 

Bagi para tokoh partai No, Pemilu ini benar-benar merupakan ujian 

yang tidak ringan, yang mempertaruhkan kredibilitas kapabilitasnya. 

Jika perolehan suaranya mengecewakan, ada kemungkinan para ulama 

tradisional dan kader-kader partainya akan kembali bergabung dengan 

Masyumi, serta meminta NO keluar dari kancah politik dan kembali ke 

kittah-nya sebagai organisasi social keagamaan.539 

Di luar dugaan, pada Pemilu 1955, partai NU sukses luar biasa. 

Dengan perolehan suara 18,4 %, NO berhasil menambah jumlah 

perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebanyak 37 

kursi, dari 8 kursi menjadi 45 kursi, naik sebesar 462 %. Dengan 

perolehan suara sebesar 18,4 %, NO berhasil menempati urutan ketiga 

partai pemenang Pemilu 1955; di bawah Partai Nasionalis Indonesia 

yang memperoleh suara 22,3 %, dan Masyumi yang mendapatkan 
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jumlah suara sebesar 20,9 %.540 Hasil pemilu 1955 ini akhirnya 

memunculkan empat partai besar, PNI, Masyumi, NO, dan PKI yang 

mendapatkan suara sebesar 15,4 %. Di bawah PKI, tidak ada satu partai 

politik pun yang dapat meraih dukungan lebih dari 2,9 % suara.541 

Kemenangan dalam Pemilihan Umum 1955 tersebut mengan-

tarkan NO dalam pusaran kekuasaan. Pada bulan Maret 1956, NO 

menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo, Kabinet 

koalisi tiga partai pemenang Pemilu 1955—PNI-Masyumi-NO. 

Sayangnya, dalam perjalan politiknya, Kabinet koalisi tiga partai 

tersebut tidak berjalan mulus—friksi-friksi dalam koalisi terus terjadi. 

Konflik antara PNI dan Masyumi berjalan terus di dalam Kabinet, 

sehingga menjadi tidak produktif. Pada akhir tahun 1956, ketidak-

cocokan Masyumi dengan Ali Sastroamidjojo mengeras dan mencapai 

klimaksnya pada awal Januari 1957. Masyumi akhirnya mengundurkan 

diri dari Kabinet; dan menuntut agar Kabinet Ali Sastroamidjojo 

diganti dengan kabinet baru non-parlementer yang dipimpin 

Mohammad Hatta. Pada kasus ini, NO bersama PNI menyatakan tetap 

mendukung Kabinet Ali.542 

Menanggapi ketidak-stabilan pemerintahan akibat dari konflik-

konflik antar-partai yang berkoalisi, pada bulan Maret 1957, Presiden 

Soekarno mengajukan konsepsi mengenai Demkrasi Terpimpin. Dalam 

konsepsinya, Soekarno mengusulkan bentuk pemerintahan gotong-

royong yang memberi tempat bagi partai-partai besar, dan 

mengusulkan pembentukan Dewan Nasional sebagai wakil rakyat dari 

berbagai elemen yang tidak hanya berbasis partai. Berbagai elemen 

                                                           
540 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell 
University Press, Ithaca, New York, 1962, hlm. 434; dan lihat juga Pemilu 1955, 
penerbit Grafiti Pers, Jakarta. 
541 Lihat, A. van Marle, The First Indonesian Parliamentary Elections, dalam Indonesia, 
1956; sebagaimana dikutip Feith, Pemilihan Umum 1955, Penerbit Kepustakaan 
Populer Gramedia (KPG), 1999, hl. 84-85. Monografi yang ditulis Feith ini, 
sebenarnya, ditulis pada tahun 1957 atas permintaan Profesor Gerge McT Kahin, 
Direktur Modern Indonesia Project di Cornell University, Ithaca, New York, Amerika 
Serikat, ketika itu. Lihat Pengantar dan Prakata pada halaman ix-xviii. 
542 Ibid. Andrée Feillard, NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, 
Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1999, hlm. 45. 
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masyarakat non-partai seperti akademisi, pengusaha, seniman, warta-

wan, angkatan bersenjata, para veteran, perempuan, dan lain-lain, 

harus terwakili dalam Dewan nasional tersebut.543 Terhadap konsepsi 

yang diusulkan Soekarno ini, dengan gaya “Tengahan”—tidak setegas 

Masyumi dan Partai Katholik, NO menjadi bagian yang menolaknya. 

Dalam Sidang Pleno 9-10 Maret 1957, PBNO bersama konsul-

konsulnya seluruh Indonesia menyatakan [bisa] menyetujui gagasan 

Soekarno dengan syarat: Dewan nasional yang akan dibentuk hanya 

berfungsi sebagai penasihat dan tidak mempunyai konsekuensi politis, 

serta pembentukannya dilakukan oleh Kabinet bersama Kepala 

Negara.544 

Empat-belas Maret 1957, setelah mengumumkan SOB (keadaan 

bahaya), Kabinet Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri; dan pada 

bulan berikutnya, April 1957, presiden Soekarno membentuk cabinet 

baru di bawah pimpinan Ir. Djuanda Kartawidjaja—Kabinet Ali minus 

Masyumi, plus organisasi-organisasi profesi. Terlepas dari pelibatan 

organisasi-organisasi profesi tersebut, Kabinet baru ini nampak 

sepertinya hanya penamaan baru dan penggantian Perdana Menteri 

Kabinet Ali, karena—sebagaimana telah dikemukakan di atas—

Masyumi telah mengundurkan diri pada 9 Januari 1957. 

Pada masa-masa selanjutnya, hingga sekitar 1960, keterlibatan 

politik NO teraktualisasi dalam dinamika politik di Majelis Konsti-

tuante. Sepanjang masa itu, kekuatan politik di Indonesia tersedot 

untuk memperdebatkan kembali dasar Negara, yang pada masa-masa 

                                                           
543 Gagasan seperti ini, sebenarnya, sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Ki Hajar Dewantara telah mengemukakan prinsip Kekeluargaan dan Demokratie met 
Leiderschap sebagai prinsip yang dapat dipergunakan Indonesia untuk mewujudkan 
sosialisme tanpa pertentangan kelas. David Reeve, Golkar of Indonesia: an Alternative 
to the Party System, Oxford University Press, Singapore, 1985, hlm. 10; sebagaimana 
dikutip Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 45. 
544 Dewan Nasional ini akhirnya dibentuk pada bulan Mei 1957; yang unsur-unsurnya 
terdiri atas 14 wakil daerah dan 21 wakil dari golongan profesi (fungsional). Choirul 
Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Penerbit Jatayu Sala, 
Surabaya, 1985, hlm. 208; sebagaimana dikutip Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 46. 
Saya tidak berhasil mendapatkan buku aslinya. Penting untuk dicata di sini, akibat 
penolakannya terhadap gagasan Dewan Nasional ini, Masyumi dan Partai Katholik 
tidak diakomodasi (tidak diberi tempat). 
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menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menguras tenaga 

dan pikiran the faunding fathers Negara ini dan telah dianggap selesai 

pada 18 Agustus 1945. Pada kurun waktu ini, di kancah politik 

nasional Indonesia muncul ketegangan-ketagangan yang luar biasa, 

terutama antara partai-partai Islam dan partai-partai non-Islam 

(Nasionalis dan Komunis). Ketegangan-ketegangan tersebut baru 

mencapai klimaks dan anti-klimaksnya pada pertengahan tahun 1959, 

setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dan memberlakukan Dekrit 

Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden tersebut, Soekarno 

membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali 

Undang-Undang Dasar 1945, mengakomodasi gagasan A.H. Nasution—

Kepala Staf Angkatan Darat—yang disampaikan beberapa waktu 

sebelumnya dan telah mendapat dukungan dari PNI dan PKI. Bagi 

kubu partai-partai non-Islam, PNI dan PKI, Dekrit Presiden adalah 

satu-satunya cara untuk dapat menembus kerasnya pendirian partai-

partai Islam yang tidak dapat ditawar, serta untuk menghindari 

terjadinya kudeta oleh tentara.545 Pertanyaannya sekarang adalah: di 

mana posisi NO? 

Sebagaimana dikemukakan Ricklefs, terlepas dari kepentingan 

utamanya untuk tetap dapat terlibat dalam rezim apapun yang akan 

tampil, NO juga lebih menyukai cara ini; meski kecil kemungkinannya 

akan memberikan suara dalam Majelis Konstituante bagi suatu undang-

undang dasar yang tidak memberi tempat khusus bagi Islam.546 Sebab, 

ketika NO memberikan persetujuan “kembali ke Undang-Undang 

                                                           
545 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 
401-402. 
546 Menurut informasi, ketika Majelis Konstituante memilih untuk tidak memasukkan 
Piagam Jakarta, NO berbalik menolak UUD ‟45. Keputusan untuk tidak mencantumkan 
Piagam Jakarta dalam Mukadimah dan dalam naskah Pokok Undang-Undang Dasar 
tersebut diputuskan melalui pemungutan suara yang diulang-ulang hingga lima kali, 
dari 29 Mei hingga 2 Juni 1959. Dalam lima kali pemungutan suaratersebut, suara 
untuk usulan partai Islam berkisar 199-210 suara, sedangkan suara untuk UUD ‟45 
yang netral agama berkisar 263-269 suara. Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 52. Pada 
tanggal 2 Juni 1959, jumlah suara terakhir yang menyetujui diberlakukannya kembali 
Undang-Undang Dasar 1945 mencapai 56 %. Dukungan suara tersebut memang masih 
jauh untuk mencapai dua-pertiga jumlah suara yang diperlukan. Ricklefs, Sejarah 
Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 401. 
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Dasar 1945” pada bulan Februari 1959, NO masih mensyaratkan 

Piagam Jakarta [harus] dicantumkan dalam undang-undang dasar 

tersebut dan mempunyai kekuatan hukum.547 Seperti disampaikan 

Zainul Arifin kepada Majelis Konstituante pada pertengahan Mei 1959, 

bahwa, Piagam Jakarta merupakan sumber dari semua sumber, karena 

dari situlah muncul proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD ‟45. 

Karena itu, kembali kepada UUD ‟45 harus disertai dengan penetapan 

Piagam Jakarta sebagai pokok kaidah asas-asas dasar negara. Zainul 

Arifin menginginkan agar penetapan ini dimasukkan dalam Piagam 

Bandung, sebagai dekumen yang akan menetapkan kembalinya UUD 

‟45 yang akan mengikat pemerintah pada masa yang akan datang.548 

Kalau disimak latar belakang historisnya, fenomena NO dalam 

hal ini memang agak aneh. Bagaimana tidak! Sejak awal, NO-lah yang 

menempati garda depan dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar 

negara. Konon, Wahid Hasyim adalah salah satu penyusun naskah 

Piagam Jakarta, dan pendukung paling keras Piagam Jakarta tersebut.549 

Bahkan, sebagaimana dikemukakan Fealy (2003: 264), dalam rapat-

rapat partai yang berlangsung selama dua tahun pertama sejak terben-

tuknya Majelis Konstituante, Nahdlatoel Oelama selalu memberikan 

dukungan penuh atas usulan pembentukan Negara Islam. Anehnya 

lagi, ketika Majelis Konstituante bersidang, April-Juni 1959, untuk 

membahas masalah dasar negara, masalah yang sebegitu pentingnya, 

Ketua NO, Idham Chalid, malah naik haji ke Mekkah.550 Semua itu 

semakin memperkuat adanya dugaan (kecurigaan) bahwa NO membe-

rikan persetujuan “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945” karena 

berada di bawah tekanan ancaman-ancaman akan dituntutnya para 

pemimpinnya atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.551 

                                                           
547 Ibid. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 401.  
548 Duta Masyarakat, 13 dan 14 Mei 1959; sebagaimana dikutip Fealy, 2003, Itjtihad 
Politik Ulama, LKiS, hlm. 271. 
549 Mohammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Vol. 1. Yang 
diterbitkan Jajasan Prapantja, Djakarta, 1959, hlm. 261-262; sebagaimana dikutip Fealy, 
2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 269. 
550 Ibid. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 
401. 
551 Lihat Fealy, 2003, Itjtihad Politik Ulama, LKiS, hlm. 244-254. 
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Tetapi, PBNO membela dan menjustifikasi keputusannya dengan 

mengatakan bahwa, keputusan itu [telah] sejalan dengan tradisi partai 

“untuk selalu berada di tengah” dalam “usahanya untuk mengatasi 

kesulitan yang dihadapi rakyat dan negara [Indonesia]”. Terlepas dari 

lemahnya posisi NO pada saat negosiasi berlangsung, dan berdasarkan 

pembacaan dengan lensa positive [thinking], keputusan itu memang 

sangat realistis. Kondisi Indonesia yang dari segi sosial, politik, dan 

kulturalnya, sedemikian hiterogen memang tidak akan mungkin dapat 

dikelola dengan baik jika negara ini didasarkan Islam. 

Empat hari setelah Dekrit Presiden diumumkan, tepatnya pada 

9 Juli 1959, diumumkan Kabiner Kerja baru dengan Soekarno sebagai 

Perdana Menteri, dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Dalam Kabinet 

ini, Idham Chalid tidak dilibatkan; dan jabatan Menteri Agama—

jabatan kementerian yang paling diinginkan NO, diberikan kepada 

tokoh NO lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari “kembali ke UUD 

„45”, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuk Dewan Pertimbangan 

Agung, dan satu lembaga baru yang disebut Dewan Perancang 

Nasional. Nahdlatoel Oelama juga terwakili dalam kedua lembaga 

ini.552 

Pada waktu yang bersamaan, di daerah-daerah di Indonesia 

muncul pemberontakan-pemberotakan terhadap pemerintah. Di 

Padang, Sumatera Barat, muncul pemerintahan pemberontak yang 

terkenal dengan nama singkat PRRI (Pemerintah Revolusioner 

Republik Indonesia); di Sulawesi Selatan muncul Permesta (Perla-

wanan Rakyat Semesta), di Jawa Barat muncul Darul Islam, di 

Banjarmasin-Kalimantan Selatan muncul gerakan anti-komunis, dan di 

beberapa tempat muncul gerakan anti-Cina yang sebelumnya tidak 

pernah nampak. Persoalannya adalah, dalam gerakan-gerakan 

perlawanan tersebut ada beberapa tokoh partai yang terlibat; antara 

lain: Sjafruddin dan Mohammad Natsir dari Masyumi, dan Sumitro 

                                                           
552 Ibid. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 401-402; dan lihat juga Feillard, NU 
vis-à-vis Negara, hlm. 53. 
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Djojohadikusumo dari PSI.553 Oleh karena itu, Pemerintah segera 

melakukan screening terhadap partai-partai politik. Pada awal tahun 

1960, semua partai politik diminta mengubah anggaran dasarnya, dan 

secara jelas menyatakan menerima Pancasila, memiliki wawasan 

nasional, dan tidak boleh terlibat dalam pemberontakan apa pun.554  

Partai Masyumi dan Partai Sarekat Islam (PSI) adalah dua 

partai politik yang terkena sanksi atas ketentuan baru tersebut. Pada 

bulan Agustus 1960, Masyumi dan PSI secara resmi dilarang karena 

keikut-sertaan mereka dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. 

Nahdlatoel Oelama, setelah melalui proses itu, pada bulan April 1961, 

dapat bernafas lega, karena secara resmi partainya diakui oleh 

pemerintah sebagai salah satu partai politik yang diizinkan 

Pemerintah. Dengan demikian, NU menjadi satu-satunya partai Islam 

yang ada di panggung politik.555 Dengan kebijakan ini, empat-puluhan 

partai politik dapat dirampingkan menjadi 12 parpol; dan tinggal 

menjadi 10 parpol—setelah Masyumi dan PSI dibekukan akibat 

keterlibatan para tokohnya dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. 

Dalam rentang waktu selanjutnya, sebelum pergantian rezim 

penguasa—dari rezim Soekarno yang kemudian disebut rezim Orde 

Lama ke rezim Soeharto yang disebut rezim Orde Baru, keterlibatan 

NO yang sangat menonjol adalah perannya dalam menumpas gerakan 

komunis yang mencapai puncaknya sekitar peristiwa Gerakan 30 

September 1965. Bersama dengan ABRI yang sama-sama tidak sepaham 

dengan Partai Komunis Indonesia, NU dan ABRI sama-sama menja-

dikan PKI sebagai musuh bersama. Inilah yang membuat NU semakin 

dekat dengan ABRI.  

Ketegangan antara NU dan PKI menjadi semakin nyata dan 

berubah menjadi konflik terbuka, setelah DPR-GR atas dukungan 

Partai Komunis Indonesia mengesahkan Landreform, dan para buruh 

                                                           
553 Dalam pemerintahan pemberontak (Pemerintahan Revolusioner Republik 
Indonesia), Safruddin menjadi Perdana Menteri, sedangkan Natsir dan Sumitro 
menjadi anggota Kabinetnya. Ibid. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 396-400. 
554 Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 53. 
555 Ibid. Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 55-56. 
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tani yang terorganisasi dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) di bawah 

naungan PKI melakukan aksi sepihak untuk melaksanakan landreform. 
Sebagai respon atas aksi sepihak yang dilakukan BTI tersebut, dengan 

dukungan Angkatan Bersenjata, NU—melalui Ansor dengan Bansernya 

(Barisan Serba Guna) yang baru dibentuk pada tahun 1964—

melakukan reaksi perlawanan.556 Seperti dicatat Feillard, pada tahun 

1964, bentrokan antara Banser dan BTI sering terjadi.557 

Setelah terjadi penculikan dan pembunuhan enam Jenderal 

Angkatan Darat yang diduga kuat dilakukan oleh sejumlah perwira 

menengah berhaluan Kiri pada 30 September 1965, NU bersama 

Tentara Angkatan Darat menduduki garda depan dalam gerakan 

pengganyangan komunis. Nahdlatoel Oelama bersama Resimen Para 

Komando Angkatan Darat (RPKAD) menjadi ujung tombak dalam 

aksi-aksi anti-komunis, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Atas kerja sama itu, pada bulan Februari 1966, Panglima Daerah 

Militer Jawa Timur, Mayjend Basoeki Rakhmat mengucapkan selamat 

atas kerja sama yang baik dengan NO beserta pemudanya dalam 

membasmi PKI.558  

Dengan kedekatannya dengan Tentara Angkatan Darat, tentu, 

tidak terlalu sulit untuk mengungkap bagaimana sikap politik dan 

keterlibatan politik NO atas turunnya Presiden Soekarno dan naiknya 

Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan di negeri ini.  Terlepas dari 

perpecahan yang terjadi di tubuh NO, NO adalah pendukung kuat 

naiknya Soeharto ke kursi kepresidenan pada 1965-1968—termasuk 

pencopotan semua kekuasaan Soekarno dalam pemerintahan hingga 

pengukuhan Soeharto menjadi Presiden ad interim pada Sidang MPRS 

                                                           
556 Penting untuk ditegaskan di sini bahwa, konflik NU dan PKI dalam konteks ini 
bukanlah konflik ideologis. Konflik ini sangat kental diwarnai oleh motif-motif 
kepentingan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Mortimer (1972: 51), Utrecht (1984: 
44) yang dikutip Feillard (1999: 56), Landreform secara khusus merugikan para ulama 
yang memiliki tanah yang luas (termasuk wakaf), atau pihak tertentu yang diserahi 
tanah orang lain yang berusaha menghindari penyitaan.  
557 Ibid. Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 56-57. 
558 Berita Yudha, 1-2-1966; sebagaimana diacu Feillard dalam bukunya NU vis-à-vis 
Negara, Penerbit LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 70. 
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yang digelar pada 8-11 Maret 1967.559 Melalui reshuffle yang dilakukan 

di DPR-GR dan dua resolusi yang mengabsahkan pengalihan 

kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, NO mempunyai andil yang tidak 

kecil terhadap karier Sang Jenderal. 

Selama Soeharto menduduki kursi kepresidenan 1965-1968, 

dua orang tokoh NO—Acmad Sjaichu di Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong (DPR-GR) dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (MPRS), memainkan peran yang sangat menetukan dalam 

reshuffle yang menguntungkan kelompok politik yang dekat dengan 

Orde Baru, dan membuat para wakil rakyat yang berhaluan komunis 

semakin terpojok. Setelah penyangkalan tanggung jawab Soekarno atas 

peristiwa-peristiwa tahun 1965 yag disampaikan pada 10 Januari 1967 

ditolak oleh kalangan mahasiswa dan kelompok radikal NO, Sjaichu, 

selaku Menteri dan Wakil Ketua Parlemen yang diwariskan oleh 

Demokrasi Terpimpin, yang saat itu juga menjabat sebagai juru bicara 

Dewan, menerima perombakan DPR-GR yang baru.560 

Setelah reshuffle, pada awal Februari 1967, juru bicara NO di 

DPR-GR—Nuddin Lubis—mengajukan memorandum yang berisi 

penolakan Laporan Soekarno yang baru mengenai keterlibatannya 

                                                           
559 Penting untuk dicatat di sini bahwa, pada masa-masa itu, terjadi perpecahan di 
tubuh NO. Di satu pihak, tergabung kelompok pendukung Angkatan Darat yang 
dipimpin Subchan, Ketua Umum Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-
Gestapu) dan front Pancasila; dan di lain pihak tergabung tokoh-tokoh NO yang, 
sekalipun mereka juga anti-komunis, dekat dengan Soekarno. Sementara itu, di sisi 
yang lain, gerakan mahasiswa NU dan PMII juga pecah. Mahasiswa NU dan PMII 
Cabang Fakultas Kedokteran UI memihak Soekarno; sedangkan Cabang Fakultas 
Ekonomi memihak Angkatan Bersenjata. Polarisasi NO menjadi dua kelompok pro dan 
anti Soekarno ini, sebenarnya, sudah mulai nampak pada tahun 1959, ketika Rais Am 
PBNO—Kiai Wahab Hasbullah dan para pendukungnya di NO bersedia ambil bagian 
dalam jajaran teras pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Ketika itu, Imron Rosyadi, 
seoran aktovis dari Liga Demokrasi yang menentang Demokrasi Terpimpin dijebloskan 
dalam penjara. Ibid. Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 77-78. 
560 Melalui Dekrit Presiden tertanggal 27 Januari 1967, DPR-GR yang anggotanya 
tinggal 242 kursi (orang)—setelah wakil-wakil rakyat yang berhaluan komunis 
dibersihkan, jumlah anggotanya digenapi 108 kursi yang terdiri atas 63 kursi untuk 
partai-partai dan 63 kursi lainnya untuk kelompok-kelompok fungsional. NO 
mendapat tambahan 11 kursi dari 45 kursi yang diperuntukkan partai-partai. Ibid. 
Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 90-91. 
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dalam Gerakan 30 September. Dalam memorandum itu, Lubis 

mengajukan resolusi agar MPRS melakukan Sidang Istimewa untuk 

mencopot Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden, peyelidikan 

pengadilan atas keterlibatannya dalam peristiwa 30 September 1965, 

dan memilih presiden baru secara ad interim. Resolusi Lubis itu, 

kemudian disusul resolusi kedua yang diajukan Djamaluddin Malik—

juga anggota DPR-GR dari NO—yang meminta MPRS mengangkat 

Jendral Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Resolusi yang 

diusulkan Lubis disahkan dalam Sidang Paripurna pada 9 Februari 

1967; dan Resolusi yang diajukan Djamaliddin Malik disahkan pada 

Sidang MPRS pada 23 Februari 1967. Resolusi Lubis berhasil atas 

dukungan Kiai Bisri Sjansuri yang ketika itu menjadi Wakil Rais Am 

NO, dan dorongan Achad Sjaichu tokoh NO yang menjabat sebagai 

Ketua DPR-GR.561 

Dukungan NO terhadap Soeharto tidak berhenti pada tahun 

itu. Pada awal tahun 1968, Sjaichu membukakan jalan bagi Soeharto 

untuk naik statusnya dari Presiden ad interim menjadi Presiden 

[definitif] Republik Indonesia. untuk itu, Sjaichu memberikan 

keleluasaan penuh bagi Soeharto untuk melakukan perombaan 

parlemen. Soeharto, kemudian, melantik 67 anggota DPR-GR [baru] 

yang berasal dari orang-orang yang loyal kepadanya. Sebagaimana 

diberitakan oleh Duta Masyarakat, 9-2-1968, dari 67 anggota parlemen 

baru yang dilantik, 32 orang di antaranya berasal dari Angkatan 

Bersenjata, dan selebihnya berasal dari Golongan Karya dan Kesatuan 

Aksi. Dengan penambahan 67 anggota tersebut, jumlah anggota DPR-

GR menjadi 414 (347+47).562 Kemesraan NO dengan Soeharto itu, 

nampaknya, terus berlanjut hingga menjelang Pemilihan Umum tahun 

1971. Pada menjelang Pemilu 1971, hubungan NO denga Soeharto 

yang didukung Golongan Karya mulai merenggang, terutama setelah 

sejumlah Kiai NO “dibajak” Golkar.563 

                                                           
561 Ibid. Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 93-94. 
562 Duta Masyarakat, 9-2-1968, sebagaimana dikutip Feillard, 1999, NU vis-à-vis 
Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 101. 
563 Sejak tahun 1971, ada sejumlah Kiai NO terkenal yang berhasil direkruit Golongen 
Karya. Sebagaimana dicatat Feillard, beberapa di antara mereka adalah: Haji Ani dari 
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Setelah melewati perdebatan yang panjang dan beberapa kali 

mengalami penundaan, Pemerintahan yang baru di bawah pimpinan 

Jenderal Soeharto akhirnya menyetujui Pemilihan Umum dilang-

sungkan pada tahun 1971. Pada Pemiliu pertama yang diselenggarakan 

pemerintahan Orde Baru ini, termasuk Golkar yang tidak mau disebut 

sebagai partai politik, diikuti oleh sepuluh kontestan, dan NO menjadi 

salah satunya. Kesepuluh organisasi (partai) politik peserta Pemilu 1971 

tersebut adalah: Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdlatoel Oelama 

(NO), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Murba, Ikatan 

Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katholik, Partai 

Muslimin Indonesia (Parmusi), Golkar, Partai Sarekat Islam Indonesia 

(PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).564 

Para tokoh politik NO sangat optimis bahwa, pada Pemilu yang 

akan digelar pada tahun 1971, NO akan menang. Pada akhir masa 

kampanye, mereka yakin partainya akan memenangkan Pemilu, 

dengan mendapatkan urutan pertama dalam perolehan suara, 

mengungguli Partai Nasionalis Indonesia, Golongan Karya (Golkar), 

dan Parmusi. Namun, optimisme itu diragukan oleh sebagian Kiai NO 

sendiri. Sebagian ulama tersebut memprediksi bahwa, tanpa dukungan 

Angkatan Bersenjata, NO tidak akan mungkin dapat meraih 

kemenangan; dan itu tidak akan didapat, karena Angkatan Bersenjata, 
                                                                                                                                    
Jombang, Kiai Musta‟in Ramli—menantu Kiai Wahab dari Pesantren Darul Ulum 
Jombang, Kiai Zubair dari Salatiga, Kiai A. Aziz Bishri—putra Kiai Bishri pendiri 
Majelis Dakwah Islamiah, Kiai Wahib Wahab—putra Kiai Wahab Hasbullah, Karim 
Asyim—putra Hasyim Asy‟ari, dan  Kiai Sofwan dari Jawa Tengah. Oleh karena sikap 
politiknya yang dinilai menyimpang itu, sebagian besar di antara mereka dikucilkan 
oleh kaum Nahdliyyin. Haji Ani dikucilkan oleh masyarakat NO hingga terpaksa harus 
mengungsi ke Banyuwangi hingga akhirnya menjadi anggota DPR di Jakarta; Kiai 
Zubair disingkirkan oleh masyarakat Islam Tradisionalis, dan karena itu kariernya di 
NO terhenti dan dikenai sanksi social tidak lagi diundang dalam acara-acara 
perkawinan dan rapat-rapat organisasi; dan Kiai Sofwan harus menderita hingga akhir 
hayatnya—pada hari pemakamannya pada tahun 1983 hanya sedikit orang yang datang 
melayat. Lihat Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 139-140; 
dan Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKiS. Jogjakarta, 2004, hlm. 133-
140. 
564 William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru, LP3ES, Jakarta, 1992, hlm. 46. Lihat 
juga, Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam No, Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam 
di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pustaka Pelajar 
Jogjakarta, hlm. 82.  
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terutama Angkatan Darat, dengan Golongan Karya sebagai kendaraan 

politiknya akan maju sebagai kontestan politik tersendiri.  

Optimisme para tokoh NO itu, akhirnya pun, dapat diibaratkan 

“jauh panggang dari api”, tidak menjadi kenyataan sesuai harapan. 

Alih-alih memenangkan Pemilu. NO hanya memperoleh dukungan 

sebesar 18,67 %, jauh di bawah perolehan suara Golongan Karya yang 

mencapai 62,80 %. Dengan perolehan dukungan suara 18,67 %, NO 

hanya memperoleh 58 kursi di Parlemen. Sementara itu, di sisi lain, 

dengan dukungan pemilih sebesar 62,80 %, Golkar memperoleh 231 

kursi di Parlemen. Sedangkan, dua partai besar pada Pemilu 1955, PNI 

dan Masyumi yang bermetamorfose menjadi Parmusi—masing-masing 

hanya mendapatkan dukungan suara sebesar 6,94 % dan 5,36 %. Partai 

Nasionalis Indonesia mendapatkan 32 kursi, dan Partai Muslimin 

Indonesia memperoleh 24 kursi di Parlemen.565 

Setelah Pemilihan Umum tahun 1971, dengan alasan untuk 

meredakan ketegangan-ketegangan politik dan mengurangi konflik-

konflik antar-partai yang dapat mengganggu stabilitas nasional, pada 3 

Januari 1973, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk 

menggabungkan partai-partai politik.  Dari sepuluh organisasi politik 

dirampingkan menjadi dua partai politik dan satu organisasi politik 

yang tidak mau disebut sebagai partai politik—Golkar. Empat partai 

politik Islam—NO, Parmusi, PSII, dan Perti—digabung menjadi satu 

partai dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP); sedangkan, 

lima partai nasionalis dan Kristen—PNI, Parkindo, Partai Katholik, 

IPKI, dan Murba—juga digabungkan menjadi satu, yang dinamai Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI).  

 

 

 

 

                                                           
565 Ibid. Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam No, hlm. 72-72; dan Feillard, NU vis-à-vis 
Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 144. 
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Tabel 5.1. 

Peta Fusi Partai Politik pada Tahun 1973  

Partai 
Pemilu 1971 Pemilu 1977 

Suara % Suara % 

Golkar 34.348.675 32,80 39.750.049 62,11 

 

(PDI) (5.516.894) 10,09 5.504.751 8,60 

PNI 3.794.266 6,94   

Parkondo 733.359 1,34   

Partai Murba 48.126 0,09   

IPKI 388.403 0,62   

Partai Katolik 603.740 1,10   

 

(PPP) (14.833.940) (27,11) 18.743.491 29,29 

NO (NU) 10.213.650 18,67   

Parmusi 2.930.746 05,36   

PSII 1.308.237 02,39   

Perti 381.309 0,70   

Jumlah 54.699.509 100,00 63.988.338 100,00 

    Sumber: William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru, 1992, hlm. 46. 

Pada mulanya, fusi partai-partai ini ditentang oleh para tokoh 

Islam dengan alasan tingginya potensi konflik antara kelompok 

Tradisionalis dan Modernis yang ada di dalamnya, sebagaimana yang 

pernah mereka alami ketika mereka bergabung di Masyumi pada tahun 

1950-an. Namun, dalam perkembangannya—setidaknya pada tahun-

tahun awal penggabungannya, mereka dapat berjalan cukup harmonis. 

Pada Pemilihan Umum 1977, PPP memperoleh dukungan suara 

sebesar 29,29 % suara, atau mengalami kenaikan sebesar 2,18 % dari 

total persentase perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1971 

sebesar 27,11 %. 

Namun, pada pemilu berikutnya, Pemilu 1982, perolehan suara 

PPP mengalami sedikit penurunan; dari 29,29 % pada Pemilu 1977 

menjadi 27,78 % pada Pemilihan Umum tahun 1982. Penurunan 

perolehan suara PPP pada Pemilu 1982 ini, diduga, terjadi akibat 

perubahan asas partai, dari Islam menjadi Pancasila, yang diikuti 
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perubahan tanda gambar dari Ka‟bah menjadi Bintang, serta intimidasi 

dan manipulasi yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa.566 

Setelah Pemilu 1982, potensi konflik yang tersimpan dalam 

tubuh PPP menyembul kembali. Konflik pola lama, seperti ketika 

mereka tergabung dalam partai Masyumi pada awal tahun 1950-an 

terjadi lagi. Ketika John Naro,567 yang pada waktu itu menjadi Ketua 

PPP menggantikan posisi Mintaredja dari unsur MI yang diangkat 

menjadi Duta Besar untuk negeri Belanda, mulai mengusik NU dengan 

mengubah Keputusan tentang komposisi PPP yang merugikan NU 

tidak melalui musyawarah dengan unsur-unsur PPP lainnya, konflik 

antara NU dengan MI tak bisa dihindari.568 Perubahan pola kekuasaan 

di PPP ini, pada akhirnya, berimbas pada sikap politik NU. Pada 

Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984, NU memutuskan untuk 

Kembali ke Kittah 1926 sebagaimana dikonsepsikan pada tahun 1926 

ketika NO didirikan; dan diikuti dengan penarikan diri dari PPP. 

Pasca Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 yang 

memutuskan Kembali ke Kittah 1926, secara kelembagaan, Nahdlatul 

Ulama memang tidak berpolitik. Namun, dalam kenyataan di lapangan, 

sebagian para Kiai NU, umumnya sebagai pribadi, tetap melibatkan diri  

dalam politik kekuasaan. Bedanya dengan masa-masa sebelumnya, 

secara kelembagaan, Nahdlatul Ulama tidak melibatkan diri dalam 

                                                           
566 Ibid. Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam No, hlm. 83. 
567 John Naro adalah salah seorang aktivis al-Jami‟atul Wasliyah—kelompok Islam 
marginal di Sumatra Barat, yang lahir di Palembang pada tahun 1929. Naro adalah 
sarjana hukum lulusan Univesitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia tahun 1962. 
Naro baru muncul di panggung politik ketika Parmusi dibentuk. Ketika Mintaredja, 
Ketua Umum PPP diganti pada 31 Agustus 1978, ia menggantikannya sebagai pucuk 
pimpinan MI (Muslimin Indonesia) yang kemudian menjadi salah satu Ketua PPP. 
Lihat Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, Penerbit Gramedia Sarana 
Indonesia (Grasindi) Jakarta, 1991, hlm. 15; Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, 
Yogyakarta, 1999, hlm. 185-186; dan lihat juga Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan 
Kekuasaan, LKiS. Jogjakarta, 2004, hlm. 149.  
568 Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan yang mendasari pembentukan PPP 
pada Januari 1973, yang membuat NO (NU) menjadi lebih dominan baik dalam 
struktur kepemimpinan partai maupun perwakilan PPP di Parlemen. Perubahan 
tersebut dilakukan dengan mengurangi personil NU dalam partai dan penggeseran 
beberapa personil NU ke posisi yang tidak penting. Ibid. Turmudi, Perselingkuhan Kiai 
…, LKiS, Jogjakarta, 2004, hlm. 149. 
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politik praktis (politik kekuasaan). Hanya Kiai-Kiai idealis yang dapat 

secara konsisten menjaga jarak atau menjauhkan diri dari kegiatan 

politik praktis. Sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya, para 

Kiai idealis ini, umumnya, berpendapat bahwa, kiprah politik keku-

asaan banyak bertolak-belakang dengan peran genetiknya sebagai 

tokoh agama dan sebagai seorang alim-ulama, yang seharusnya menjadi 

uswatun hasanah—terutama terkait dengan tugasnya untuk ngayomi 
dan ngayemi (menjaga keteduhan dan ketenteraman) seluruh umatnya. 

Para Kiai yang mengambil sikap menjauhi politik praktis, umumnya, 

beranggapan bahwa, din (agama) dalam pengertian terbatas berkenaan 

dengan bidang-bidang ilahiah, bersifat suci, dan sakral; sementara, 

siyasah (politik) dalam realitanya selalu berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat profane, manipulatif, kotor, dan duniawi. Apalagi, jika politik 

hanya dipahami by definition sebagai upaya untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan.  

Akibat pengunduran diri NU dari PPP sejak Muktamar NU 

Situbondo tahun 1984, perolehan suara PPP pada Pemilu 1987 

mengalami kemerosotan luar biasa. Pada Pemilu 1987, perolehan suara 

PPP, secara nasional, mengalami penurunan sebesar 14,46 % (sebesar 

42 % dari perolehan suara pada Pemilu sebelumnya); dari 27,78 pada 

Pemilu 1982 menjadi 15,97 % pada Pemilu 1987. Pada Pemilu-Pemilu 

berikutnya, perolehan suara Partai Persatua Pembangunan memang 

mengalami sedikit kenaikan. Namun, jika dibandingkan dengan 

kemerosotan yang dialami pada Pemilu sebelumnya, peningkatan 

perolehan suara PPP tersebut tidaklah signifikan. Pada Pemilu 1992, 

perolehan suara partai yang berlambang bintang ini, secara nasional, 

naik menjadi 17,00 %; dan pada Pemilu 1997, perolehan suara PPP 

secara nasional naik lagi menjadi 21,00 %. 

Pada 21 Mei 1998, Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan yang 

telah ia duduki selama lebih dari 32 tahun. Kejatuhan Soeharto 

tersebut, kemudian, diikuti oleh lunturnya pamor rezim Orde Baru.569 

                                                           
569 Sebagaimana disampaikan pada “Pengantar” sajian ini, pada bulan Mei 1998, Orde 
Baru tidak ikut tumbang bersama Soeharto. Buktinya: selain Golongan Karya yang 
sepanjang masa kariernya merupakan kendaraan politik Soeharto hingga pertengahan 



Kiai & Politik Kekuasaan 

355 

Memang harus diakui bahwa, dengan kejatuhan Soeharto, perpolitikan 

di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Para 

tahanan politik dibebaskan, pers diberi kebebasan, ruang-ruang publik 

untuk berekspresi, kesempatan bagi warga Negara untuk mengor-

ganisasikan diri, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, 

dibuka lebar-lebar, dan partai-partai politik baru bermunculan. 

“Kabinet Pembangunan VII” Soeharto pun masih tetap eksis; dan 

setelah Soeharto jatuh, hanya berubah nama dari “Kabinet Pemba-

ngunan VII” menjadi “Kabinet Reformasi Pembangunan”. 

Pada masa Indonesia post-Soeharto, meski PBNU [secara resmi] 

tidak mencabut (tidak memberlakukan) Keputusan Kembali ke Kittah 

yang diputuskan pada Muktamar NU Situbondo 1984, dengan 

membidani dan mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

sebagai rumah politik kaum Nahdliyyin, diakui atau tidak, NU dan para 

Kiainya telah kembali ke atas panggung politik. Masalahnya kemudian 

adalah: dengan dideklarasikannya Partai Kebangkitan Bangsa sebagai 

rumah politik kaum Nahdliyyin, telah membuka celah bagi terjadinya 

perpecahan di kalangan kaum Nahdliyyin, terutama antara mereka 

yang ingin tetap mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

dengan para pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); termasuk 

salah satunya yang terjadi di Pekalongan yang menjadi pokok kajian 

studi ini. 

 

                                                                                                                                    
decade kedua abad ke-21 masih eksis, adalah suatu kenyataan yang tak dapat ditolak 
bahwa, Pasca Soeharto lengser, posisi elite kekuasaan di negeri ini hamper tidak ada 
yang berubah, kecuali pejabat Presidennya yang berganti orang—Jenderal Soeharto 
digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, mantan menteri Negara Riset dan 
Teknologi yang dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 
1998. Meski Soeharto telah “menyatakan berhenti”, Kabinet Pembangunan VII yang 
dibentuk dan diumumkan Soeharto pada bulan Maret 1998 tidak dinyatakan bubar 
dan/atau tidak dengan sendirinya bubar. Bahkan, para pembantu Presiden Soeharto, 
para menteri yang dilantik Soeharto dua bulan sebelumnya, sebagian besar tetap pada 
posisi masing-masing, dan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan job dan tanggung 
jawab masing-masing. Lebih dari itu, proses peralihan kekuasaan dari Soeharto ke 
Bacharuddin Jusuf Habibie pun, dalam batas tertentu, masih nampak normal dan 
terkesan [atau setidak-tidaknya: dikesankan] normal dan konstitusional. 
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Partisipasi dan Keberpihakan Politik para Kiai di Pekalongan    dalam 

Politik Kekuasaan di Tingkat Lokal 

Sebagaimana yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, di ling-

kungan masyarakat Pekalongan berkembang semacam ibarat yang 

menyatakan bahwa, jika “Kiai dhehem, masyarakat akan ikut dhehem”. 

Dalam konteks masyarakat Pekalongan yang dikenal sebagai masya-

rakat santri, ibarat tersebut dengan sangat jelas menunjukkan begitu 

besarnya pengaruh Kiai terhadap kehidupan [warga] masyarakatnya, 

tentu saja, termasuk di dalamnya dalam kancah politik kekuasaan. 

 Dengan kapasitas dan pengaruh yang begitu besar, organisasi-

organisasi politik, termasuk Pemerintah dan Partai-partai politik, 

cukup beralasan untuk memperebutkan para Kiai, terutama untuk 

mencapai tujuan-tujuan politiknya. Pribadi-pribadi memanfaatkan 

kedekatannya dengan para Kiai untuk mengembangkan kariernya, 

Pemerintah Daerah biasa “memanfaatkan” para Kiai untuk menyuk-

seskan implementasi program-program pembangunan yang dica-

nangkan; dan partai-partai politik biasa memperebutkan para Kiai 

untuk menggaet dukungan politik bagi partainya. 

 Di Pekalongan, Partisipasi dan Afiliasi Politik para Kiai dalam 

Politik Kekuasaan nampak jelas dalam posisi dan perannya sebagai 

pelindung dan [sekaligus] pendukung partai politik. Sejak zaman Orde 

Lama hingga era “Kembali ke Kittah 1926”, para Kiai di Pekalongan 

menduduki posisi dan memainkan peran sebagai pelindung dan 

pendukung partai-partai Islam. Tetapi, pasca-Muktamar NU Situbondo 

yang memutuskan “Kembali ke Kittah 1926”, ada sejumlah Kiai yang 

memberikan dukungannya, atau sedikitnya dianggap memberikan 

dukungannya, kepada Golkar; meski tidak menduduki posisi sebagai 

pelindung. 

Dalam percaturan politik kekuasaan, di lingkungan Nahdlatul 

Ulama, kekuasaan [dalam arti luas] dikendalikan melalui hubungan-

hubungan kekeluargaan dan jaringan patronase. Baik dalam struktur 

kekuasaan organisasi di lingkungan internal kelompok Islam Tradi-

sionalis (Nahdlatul Ulama) maupun dalam kekuasaan negara, Kiai-kiai 
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senior umumnya menempatkan pengikutnya yang dipercaya—yang 

tak jarang anggota keluarganya sendiri, dalam struktur kekuasaan; dan 

kalau bisa, dalam jabatan-jabatan struktural yang mempunyai 

pengaruh besar. Dengan demikian, orang-orang yang ditempatkan 

tersebut akan dapat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan-

kepentingan mereka, baik kepentingan-kepentingan pribadi sang Kiai 

dan/ataupun kepentingan-kepentingan pesantren dan kelompoknya.570 

 Jaringan patronase ini berkembang menjadi jaringan yang 

sangat kuat; karena terjadi simbiose-mutualistik di dalamnya. Sebagai-

mana dikemukakan di atas, dalam hubungan ini, antara patron dan 

klien, umumnya, terjadi tawar-menawar yang tak terucapkan—“tahu 

sama tahu” [TsT]—untuk saling menjamin terpenuhinya kepentingan 

kedua belah pihak. Di satu pihak, kepentingan-kepentingan sang Kiai 

dapat diakomodasi dan dipenuhi; dan di lain pihak, orang-orang yang 

ditempatkan dapat mengembangkan karier politiknya. Saya kira sudah 

menjadi rahasia umum bahwa, di lingkungan Nahdlatul Ulama, 

kemajuan karier kaum Nahdliyyin, terutama bagi mereka yang berasal 

dari kalangan awam, akan sulit dicapai tanpa dukungan Kiai 

berpengaruh. Pola hubungan Kiai-Santri semacam ini menjadi sangat 

penting setelah NO menjadi partai politik pada tahun 1952.571 

Dalam kapasitasnya sebagai pendukung partai politik, sejak 

masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika Nahdlatoel Oelama 

menjadi partai politik pada tahun 1952-1973, para Kiai NO di 

Pekalongan juga menjadi pendukung partai Nahdlatoel Oelama yang 

sangat solit dan setia. Sayang sekali, informasi yang pasti tentang 

perolehan suara Partai NO pada Pemilu 1955 di Pekalongan tidak bisa 

didapatkan. Yang jelas, pada Pemilu tahun 1971 dan pemilu-pemilu 

selanjutnya, Nahdlatoel Oelama di Pekalongan selalu memenangkan 

pertarungan, dengan mengalahkan Golkar yang menjadi partainya 

penguasa. Terbukti, tanpa dukungan penuh dari Nahdlatul Ulama, pada 

Pemilihan Umum yang digelar pada tahun 1987, Partai Persatuan 

Pembangunan di Pekalongan mengalami kekalahan. 

                                                           
570 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, …., LKiS, 2003, hlm. 56. 
571 Ibid. Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 56. 
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Pasca-fusi partai-partai politik di Indonesia tahun 1973, para 

Kiai di Pekalongan mendukung dan berafiliasi ke Partai Persatuan 

Pembangunan yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam—

Nahdlatoel Oelama, Muslimin Indonesia, Sarekat Islam, dan Persatuan 

Tarbiyah Islamiyah. Bahkan, pasca-NU kembali ke Kittah 1926 yang 

diputuskan pada Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo, Kiai-

kiai tersebut tetap menyatakan dukungannya kepada Partai Persatuan 

Pembangunan. Alasan mereka, selain secara pribadi merasa tidak 

terikat dengan PBNU (NU Pusat) tentang Keputusannya untuk 

Kembali ke Kittah 1926 untuk bersikap netral dalam politik, Partai 

Persatuan Pembangunan merupakan partai hasil fusi di mana NO/NU 

termasuk di dalamnya. Atas dasar itulah, apa pun lambang partai yang 

dipakai, dan siapa pun yang memimpin partai itu, mereka tetap akan 

mendukungnya.572 Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara partai NO 

dan PPP di Pekalongan pada Pemilu-pemilu yang pernah dilakukan.  

 Yang menarik dari kasus di Pekalongan ini, sejak Pemilu 1955 

hingga Pemilu 1997, partai Islam yang didukung oleh Nahdlatoel 

Oelama selalu memenangkan Pemilu. Sejak Pemilu 1977, Pemilu 

pertama yang diiukuti oleh Partai Persatuan Pembangunan pasca-fusi, 

PPP hanya mengalami satu kali kekalahan. Sebagaimana dikemukakan 

di atas, pada Pemilihan Umum tahun 1987, Partai Persatuan 

Pembangunan di Pekalongan mengalami kekalahan karena tidak 

mendapat dukungan penuh dari NU. Meskipun Kiai-kiai kondang di 

Pekalongan—Kiai Thohir dan Kiai Munawir menyatakan diri tetap 

mendukung PPP, pasca-Muktamar Situbondo 1984 yang memutuskan 

Kembali ke Kittah 1926, sebagian Kiai NU di Pekalongan setia kepada 

keputusan Muktamar. Hasil-hasil Pemilu, yang didukung NU dan tidak 

mendapat dukungan penuh NU, di Pekalongan sejak Pemilu 1971 

hingga Pemilu 1997 adalah, sebagai berikut: 

                                                           
572 Pada awalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan gambar Ka‟bah 
sebagai lambing partainya. Tetapi, pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto 
memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara Indonesia, Pemerintah tidak mengijinkan PPP menggunakan 
Islam sebagai asanya, dan gambar Ka‟bah sebagai lambing partainya. PPP pun 
kemudian menggantinya dengan Pancasila sebagai asasnya, dan gamar bintang sebagai 
lambing partainya. 
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Tabel 5.2. 

Perolehan suara Partai-partai peserta Pemilu 1971  di Kota Pekalongan 

OPP Jml. Suara Pesrsentase Jml. Kursi 

Partai Katholik 409 0,79 - 

PSII 397 0,77 - 

Nahdlatul Ulama 18.068 34,85 6 

Parmusi 5.922 11,42 2 

Golongan Karya 16.317 31,47 5 

Parkindo 254 0,49 - 

Murba 8 0,01 - 

PNI 10.356 19,97 3 

Perti 24 0,05 - 

IPKI 96 0,18 - 

Jumlah 51.851 100,00  

    Sumber: Diolah dari beberapa sumber 

Tabel 5.3. 

Perolehan suara PPP Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997 di Kota Pekalongan 

Tahun 
Pemilu 

Organisasi Peserta Pemilu 

PPP % Golkar % PDI % 

1977 24.587 44,68 18.928 34,39 11.512 20,92 

1982 30.020 44,80 25.194 37,59 11.800 17,61 

1987  35,00  45,00  20,00 

1992 54.197 42,58 46.348 36,41 26.735 21,01 

1997 83.765 59,23 55.194 39,03 2.455 1,74 

      Sumber: Diolah dari beberapa sumber 

Sebagaimana juga telah disinggung pada Bab-Bab sebelumnya, 

setelah memasuki era Indonesia post-Soeharto, soliditas umat Islam di 

Pekalongan mulai terusik dan pada akhirnya goyah, terutama sejak 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dimotori Abdurrahman Wahid 

membidani kelahiran PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang kemudian 

dideklarasikan sebagai satu-satunya rumah politik kaum Nahdliyyin. 

Kaum Nahdliyyin di Pekalongan tidak hanya terjadi friksi dalam 

menentukan keberpihakan politik; melainkan juga menghadapi 

konflik-konflik sosial. 

 Benih-benih konflik internal yang ditabur pada masa-masa tak 

menentu pasca-Muktamar NU Situbondo 1984 yang memutuskan 

Kembali ke Kittah, terutama yang berkembang di kalangan para Kiai, 

akhirnya bersemi dan menjadi subur pada masa Indonesia Post-
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Soeharto. Pasca-Muktamar NU Situbondo, hubungan antar-Kiai di 

Pekalongan mulai tidak harmonis. Kiai-kiai yang tetap loyal dengan 

PPP menuduh Kiai-kiai Kittah—Kiai-kiai yang tetap setia pada 

keputusan Muktamar NU Situbondo 1984—dituduh oleh koleganya 

telah menyalurkan dukungan politiknya kepada partai Golkar sebagai 

partainya penguasa. Bahkan, mereka di-kafir-kan oleh kolega-kole-

ganya sendiri. 

 Sementara itu, di tingkat umat, pada masa itu banyak kaum 

Nahdliyyin yang mengalami kebingungan, antara [harus] mengikuti 

sikap politik Kiai-kiainya atau harus mengikuti garis panduan 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Karena itu, pada Pemilu 

1987, kaum Nahdliyyin menjadi tidak solit lagi dalam memberikan 

dukungan politiknya kepada Partai Persatuan Pembangunan.573 

Akibatnya, pada Pemilu ketiga yang diikuti PPP, partai yang ketika itu 

juga telah berganti tanda gambar pada lambang partainya dari Ka‟bah 

menjadi Bintang tersebut mengalami kekalahan. Sebagaimana 

dikemukakan dalam metriks di atas, dengan perolehan suara 35 % pada 

Pemilu 1987, PPP di Pekalongan harus mengakui keunggulan partai 

Golkar yang mendapatkan dukungan suara 45 % atau 10 % di atasnya. 

 Baru setelah para Kiai di Pekalongan bekerja keras untuk 

memberikan pemahaman tentang keputusan Muktamar Situbondo, dan 

meminta kaum Nahdliyyin tetap memberikan suaranya kepada PPP 

sebagai partai[-nya orang] Islam yang ada ketika itu, kondisi politik di 

lingkungan kaum Nahdliyyin di Pekalongan berangsur-angsur 

membaik. Pada Pemilihan Umum tahun 1992, Partai Persatuan 

Pemba-ngunan di Pekalongan kembali merebut kemenangan. Dengan 

pero-lehan dukungan pemilih sebesar 42,56 % suara, PPP berhasil 

meme-nangkan Pemilu, kembali mengalahkan Golkar yang 

memperoleh dukungan suara pemilih sebesar 36,41 %.  

                                                           
573 Wawancara dengan H. Abdurrahman Tobari, Ketua DPC PPP Kabupaten 
Pekalongan, yang ketika itu mewakili Kiai Thohir yang tidak bersedia kami wawancara 
karena agak kurang sehar akibat gula darahnya yang meninggi, pada 27 Mei 1998. 
Teman kami, Zurkoni—salah seorang anggota Banser NU Kota Pekalongan yang 
memandu pertemuan kami, memberitahukan kepada kami jika H. Abdurrahman 
Tobbari sudah biasa menjadi juru bicara Kiai Thohir. 



Kiai & Politik Kekuasaan 

361 

Kemenangan kembali PPP di Pekalongan pada Pemilu 1992 tak 

terlepas dari peran para Kiai. Setelah kekalahan PPP pada Pemilu 1987, 

para Kiai di Pekalongan, seperti Kiai Thohir dan Kiai Munawir yang 

dianggap sebagai “pakunya” Pekalongan, Kiai Ibnu Hajar, Habib Lutfi, 

dan Kiai Fatul Rozi, melalui dakwah-dakwahnya, meminta warga NU 

di Pekalongan agar tetap berada di PPP. Dalam konteks ini, menarik 

untuk mengutip ucapan Kiai Thohir terkait dengan dukungannya 

terhadap PPP sebagaimana dituturkan ulang oleh Haji Machmud 

Majkur—Ketua DPC PPP Kota Pekalongan dan Wakil Ketua DPRD 

Tk. II Kota Pekalongan, sebagai berikut: 

“… aku ora kampanye; terserah sampeyan kabeh arep 
menyang endi. Ananging, yen aku tetep milih Bintang”. 

[Saya tidak kampanye; terserah kalian semua mau ke mana 
(mendukung partai apa). Tetapi, kalau saya tetap memilin 
Bintang (lambang PPP)]. 

Ucapan Kiai Thohir ini diakui oleh Haji Machmud Masjkur 

sangat besar pengaruhnya untuk mengembalikan warga NU ke PPP di 

Pekalongan.574 Masalahnya adalah: jaringan kekuasaan Golkar di 

Parlemen sangat kuat; sehingga kemenangan partai kaum Nahdliyyin 

di Pekalongan itu tidak memberi banyak arti bagi kehidupan politik 

warga masyarakat Pekalongan.  

 Sekedar catatan, penting untuk dikemukakan di sini bahwa, 

meskipun Golkar kalah suara pada Pemilu-pemilu di Pekalongan, 

kekuatan politik partai berlambang pohon beringin ini tetap 

mendominasi parlemen. Pada kasus Pemilu Pekalongan tahun 1971, 

misalnya, meski perolehan kursinya di Parlemen kalah dengan NO, 

dengan tambahan tiga kursi dari ABRI dan satu kursi dari unsur Golkar 

Non-ABRI yang diperoleh secara cuma-cuma (tidak melalui Pemilu), 

Golkar menjadi sangat powerfull di Parlemen, meskipun kalah dalam 

Pemilu. Knstelasi politik semacam ini terus berlangsung hingga masa 

Orde Baru berakhir. 

                                                           
574 Wawancara dengan H. Machmud Masjkur, 20-06-1998. 



Perlawanan Politik Santri 

362 

 Hal yang menarik dari keterlibatan politik para Kiai di 

Pekalongan, sebagaimana telah disinggung di atas, mereka tidak 

mengambil posisi sebagai politisi dalam pengertian turut dalam 

perebutan kursi kekuasaan untuk diri-pribadinya. Para Kiai di 

Pekalongan lebih banyak berperan sebagai patron bagi para politisi 

ketimbang “berjuang” untuk dirinya sendiri, meski pada akhirnya 

untuk kepentingan pribadinya juga. Dengan modalitasnya yang sangat 

kuat, baik dari segi jenis maupun akumulasinya, menempatkan mereka 

pada posisi sebagai patron yang sangat diperhitungkan. Basis masa 

pengikutnya yang besar dan sewaktu-waktu bisa dikerahkan sebagai 

kekuatan pendukung, serta pengaruhnya yang secara relatif sangat kuat 

dan cenderung hegemonis telah menempatkan para Kiai dalam posisi 

yang sangat kuat. Di sini, modal sosial dan modal kultural—termasuk 

di dalamnya: modal spiritual—yang banyak berbicara. 

Hubungan Kiai dan Penguasa 

Dalam kancah politik di tingkat lokal, dalam hubungannya dengan 

masyarakat, Kiai dan Penguasa sama-sama memiliki kekuasaan. Di satu 

sisi, masyarakat [Islam] membutuhkan, bahkan tergantung kepada, Kiai 

untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan melegitimasi praktik-

praktik sosial-keagamaan yang mereka lakukan. Sedangkan di sisi lain, 

masyarakat juga membutuhkan, bahkan juga sangat ternatung kepada, 

Pemerintah (penguasa) untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, 

dan sejumlah pelayanan social-politik lainnya. Ketergantungan itulah 

yang kemudian menciptakan relasi kuasa di antara keduanya: 

Masyarakat terhadap Kiai, dan Masyarakat terhadap Penguasa; dan 

pada gilirannya menciptakan hubungan Kiai dan Penguasa menjadi 

krusial. 

 Kerumitan hubungan Kiai dan Penguasa tersebut kian 

bertambah rumit ketika berlangsung dalam ranah politik. Oleh karena 

itu, yang muncul ke permukaan, hubungan Kiai dan Penguasa (ulama 

dan umara‟) sering, bahkan selalu, bersifat ambivalen, double standard 
(bercabang dua)—bersaing sekaligus bekerja sama—suatu pola 
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hubungan yang tak mudah dijalankan, rumit serumit hubungan din 
(agama) dan siyasah (politik) yang mendasari dan melegitimasi 

kekuasaan keduanya. Hadits Nabi yang dikutip di atas, dengan sangat 

jelas, menerangkan soal ini. 

Dalam hubungannya dengan penguasa, para ulama (para 

Kiai)—terutama ulama Sunni—selalu berada pada posisi yang 

dilematis. Di satu sisi, ulama tidak bisa tidak memberikan legitimasi 

keagamaan kepada penguasa; sebab, Islam Sunni—paham Islam yang 

dianut oleh sebagian besar para ulama di Pekalongan—tidak membe-

narkan kaum muslimin memberikan perlawanan terhadap penguasa 

muslim selagi masih membiarkan ummat muslim beribadah, meski pun 

penguasa itu zalim, despotik, dan tidak adil.575 Sementara itu, di sisi 

lain, Islam Sunni juga beranggapan bahwa, kekuasaan itu bersifat 

duniawi, profan, korup, serta manipulatif. Dengan demikian, 

kedekatan ulama dengan penguasa akan [berpotensi dapat] merusak 

moralitas dan integritas ajarannya.576  

 Persoalannya adalah: dalam kehidupan masyarakat, terutama 

dalam konteks politik tingkat lokal, tidak jarang, para ulama diminta 

untuk ikut menyukseskan program-program pemerintah; terutama 

program-program yang potensi penolakannya oleh umat amat besar. 

Permintaan demikian sering, bahkan selalu, menempatkan para Kiai 

dalam pisisi yang dilematis, dan tak jarang memunculkan kegelisahan 

                                                           
575 Dasar pemikirannya sangat sederhana: Perlawanan terhadap penguasa hanya akan 
menimbulkan kekacauan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketenangan umat 
Islam dalam menjalankan ibadahnya. Karena itu, bagi kaum muslim Sunni, lebih baik 
di bawah kekuasaan penguasa yang zalim selagi ia masih membiarkan ummat muslim 
beribadah, daripada melakukan perlawanan terhadap penguasa yang hanya akan 
menimbulkan kekacauan. Inilah yang kemudian mendorong ulama bersekutu dan 
memberikan legitimasi kepada kekuasaan, meski penguasa itu zalim dan kekuasaannya 
diperoleh secara tidak benar. 
576 Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik, Penerbit Bentang Budaya, 
Jogjakarta, 1998, hlm. 165. Dalam kultur Jawa, keyakinan nilai semacam ini terkemas 
dalam pepatah “Kebo gedhe menang kerahe; Aja cedhak kebo gupak, mengko malah 
kecipratan gupake. (Kerbau besar akan memenangkan pertarungan; Jangan dekat 
dengan kerbau yang kotor, nanti [bisa] terkena kotorannya). Dalam konteks ini, secara 
bebas, dapat diterjemahkan: Kekuasaan itu akan selalu menang dalam pertarungan 
[politik]. Karena itu, jangan dekat dengan penguasa yang belepotan, kotor, dan korup, 
supaya tidak terlibat. 
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perasaa: tidak dilakukan bertentangan dengan ajaran agama; kalau 

dilakukan, tak jarang dan tak sedikit yang bertentangan dengan hati 

nurani. Tetapi, menurut Martin van Bruinessen (1998: 167), kegeli-

sahan perasaan para Kiai itu akan terkurangi dengan berbagai 

kompensasi.577 

Celakanya, dalam banyak kasus, para ulama (Kiai-kiai) diben-

turkan dengan umatnya. Pada kasus-kasus konflik pembangunan yang 

melibatkan dan menuntut pengorbanan umat, penguasa (pemerintah) 

sering kali meminta para ulama (Kiai) untuk menjem-batani penyele-

saiannya. Pada kasus-kasus seperti ini, para ulama diminta menjadi 

penengah, mencarikan titik temu, menenangkan massa, dan membujuk 

umat agar taat pada keputusan pemerintah, serta memberikan 

dukungan terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan 

Pemerintah. Dalam kondisi semacam ini, para Kiai tentu menghadapi 

dilema yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah: pola hubungan 

ulama dan penguasa yang seperti apa yang berkembang di Pekalongan? 

 Di Pekalongan, pola hubungan Ulama dan Penguasa juga tak 

jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pola hubungan Ulama 

dan Penguasa di Pekalongan juga diwarnai oleh persaingan dan kerja 

sama di mana masing-masing pihak sama-sama saling memanfaatkan 

kekuatan posisi tawarnya. Itulah yang, sering kali, memunculkan pola 

hubungan baru: kolusi dan membangun konspirasi, yang pada 

gilirannya menumbuhkan dan menjadi lahan subur bagi perilaku-

perilaku korupsi dan manipulasi.  

Yang membedakan pola hubungan Kiai dan Penguasa di 

Pekalongan dengan daerah lainnya adalah berkembangnya sikap Kiai 

yang bervariasi. Pada tahun 1990-an, di Pekalongan dapat diiden-

tifikasi, sedikitnya, ada tiga pola hubungan Ulama dan Penguasa. 

Ketiga pola hubungan tersebut adalah: kerja sama (kooperatif), 

berseberangan (konfliktif), dan netral (uninvolved  relation) atau tidak 

mau dan tidak ingin terlibat.  

                                                           
577 Lihat Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam, dan Politik, Penerbit Yayasan 
Bentang Budaya, Jogjakarta, 1998, hlm. 167. 
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Pola hubungan Kiai dan Penguasa yang pertama, pola 

hubungan kerja sama (kooperatif), dapat diidentifikasi melalui kede-

katannya dengan [partai] Golkar, partainya penguasa pada masa Orde 

Baru. Pasca-NU Kembali ke Kittah, warga masyarakat Pekalongan 

“membaca” ada sejumlah Kiai di Pekalongan yang mulai mendekat 

dengan Golkar, meski tidak secara terang-terangan menyatakan 

dukungannya untuk Golkar. Namun demikian, gerak-gerik politik 

Kiai-kiai itu tetap transparan. Warga masyarakat Pekalongan sendiri 

tidak merasa kesulitan untuk mengidentifikasi mereka. Mereka inilah 

yang kemudian disebut sebagai Kiai Golkar atau Kiai Emplok-
emplok—karena kedekatannya dengan Penguasa diduga kuat bermotif 

emplokan (sesuap nasi dalam arti bermotif ekonomi). Celakanya, bagi 

kebanyakan warga masyarakat Pekalongan, dekat dengan Pemerintah 

selalu dipandang negatif. Hal ini dapat dilihat dari reaksi warga 

masyarakat Pekalongan terhadap Kiai Mubarisi bin Mashadi, Kiai Haji 

Mashuri, Kiai Haji Abdulrahman, Kiai Haji Miftah, dan Kiai Zainal 

Arifin.578 Karena dianggap dekat dengan Golkar (penguasa), Kiai-kiai 

tersebut ditinggalkan sebagian besar santri-santrinya; dan tak banyak 

lagi orang tua yang menyantrikan anak-anak mereka di Pondok 

Pesantren yang dikelolanya. Bahkan, masjidnya pun disingkiri orang. 

Pola hubungan Kiai dan Penguasa di Pekalongan yang kedua 

adalah pola berseberangan (oposan dan konfliktif). Posisi ini dido-

minasi oleh Kiai-kiai yang pemberani, vokal, dan mempunyai 

pengaruh besar. Dalam perspektif teori Bourdieu, mereka adalah Kiai-

kiai yang habituasi keislamannya kuat serta bermodal besar. Kiai 

Thohir dari Buaran Pekalongan Selatan, dan Kiai Munawir dari 

Krapyak, Pekalongan Utara, adalah dua Kiai besar di Pekalongan yang 

berada pada posisi ini. Pada masa Orde Baru, politik pembangunan dan 

politik kekuasaan merupakan ranah perjuangan sosial yang terkadang 

menjadi arena pertempuran Ulama dan Penguasa. Pemilihan Umum, 

Program Keluarga Berencana, dan pencemaran lingkungan merupakan 

                                                           
578 Wawancara dengan Kiai Haji Zaenal Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Arifiah, 
Blarakan, Kebulen, Kota Pekalongan, Senin, 21 Juni 1998; dan Wawancara dengan 
K.H. Mubarisi bin Mashadi, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bonang, Keputran, 
Kota Pekalongan, 21 Juni 1998. 
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isu-isu yang paling seksi di Pekalongan pada tahun 1980-an hingga 

berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru.579 

Respon masyarakat terhadap Kiai-kiai ini sangat positif. Hal ini 

nampak dari frekuensi diundangannya Kiai-kiai yang berani 

berseberangan dengan Penguasa tersebut dalam acara-acara pengajian 

yang digelar masyarakat. Salah seorang Sumber Informasi penelitian ini 

mengatakan: “Kiai-kiai yang laris di Pekalongan adalah Kiai-kiai yang 

selalu membawa banyak binatang asu dan celeng ke atas panggung”. 

Maksudnya adalah Kiai-kiai yang sering diundang dalam pengajian-

pengajian adala Kiai-kiai yang suka mengumpat “asu dan celeng” yang 

ditujukan bagi Penguasa Orde Baru yang dianggap zalim ketika itu.580 

Pola hubungan Ulama dan Penguasa di Pekalongan yang ketiga 

adalah pola hubungan netral (uninvolved relation)—dalam arti tidak 

mau dan tidak ingin terlibat. Di Pekalongan, peneliti menemukan 

sejumlah ulama yang menjauh dari kekuasaan karena tidak mau dan 

tidak ingin terlibat dalam urusan politik. Posisi ini dijalani oleh para 

ulama yang berpandangan bahwa politik itu bersifat duniawi, profan, 

dan kotor; serta berpandangan bahwa kekuasaan itu cenderung 

koruptif dan manipulatif. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

mereka umumnya berpendapat bahwa, ulama “…kalau sudah terjun 

dalam politik menjadi „rusak‟; [moralitasnya] kalah dengan duit”.581 

 Berdasarkan pola-pola hubungan Ulama dan Penguasa (ulama 
dan umara‟) di atas, dari penelitian ini, saya mencatat ada beberapa 

peran Kiai yang cukup penting dan signifikan. Pertama, terkait dengan 

pola hubungan kerja sama antara ulama dan umara‟, para ulama kadang 

kala memainkan peran sebagai agen pembangunan, terutama yang 

                                                           
579 Kiai Munawir adalah Kiai yang oleh penguasa Rezim Orde Baru sebagai Kiai yang 
anti Keluarga Berencana. Konon, dalam dakwah-dakwahnya, pak Kiai sering 
mengemukakan jika KB hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai anak 
banyak. Menurut Kiai Munawir, KB tidak berlaku bagi orang yang belum mempunyai 
anak. Ungkapan ini, ditafsirkan oleh penguasa Orde Baru, ketika itu, sebagai bentuk 
penolakan terhadap program tersebut. 
580 Wawancara dengan Sri Hartoyo, 01-08-1998; dan konfrontasikan dengan catatan 
hasil Wawancara dengan Sodri, Mei 1998. 
581 Lihat lagi Wawancara dengan Rachmad, Pekalongan, 03-08-2015, sebagaimana 
diacu pada Catatan Kaki no. 5 Bab ini. 
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terkait dengan program-program pembangunan bidang keagamaan, 

seperti pembangunan rumah ibadah, sosialisasi program Keluarga 

Berencana, dan lain-lain. Problemnya adalah: dalam konteks 

masyarakat Pekalongan, kedekatan ulama dengan penguasa sering 

dipandang sebelah mata. Bahkan, mereka sering dianggap sebagai 

orang-orang yang oportunis dan menjual [harga] diri. Itulah sebabnya, 

mengapa di Pekalongan muncul sebutan “Kiai emplok-emplok” atau 

“Kiai amplop” bagi mereka yang dekat dengan penguasa. 

Kedua, terkait dengan pola hubungan ulama dan umara‟ yang 

kedua, para ulama memainkan peran sebagai “bord of advisor”, 

penasihat, yang sesekali dapat memainkan peran sebagai kritikus, 

kontoler, “evaluator”, atau apapun sebutannya terhadap program-

program pembangunan. Peran ini potensial dilakukan oleh kelompok 

ulama (Kiai-kiai) kritis dan punya nyali yang mengembangkan pola 

hubungan berseberangan (oposan) dengan penguasa. Ketika program-

program pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan 

penguasa yang, dinilai lebih banyak mudaratnya ketimbang manfa-

atnya, Kiai-Kiai di Pekalongan tak jarang melontarkan kritik yang 

keras. Sayangnya, kritik-kritik tajam dan pedas yang dilontarkan oleh 

para ulama sering ditanggapi sebagai ungkapan permusuhan, sebagai 

perlawanan terhadap penguasa. 

Pada tahun 1990-an, di Pekalongan terdapat dua Kiai yang 

sangat lantang dalam melakukan kritik terhadap program-program 

pembangunan. Mereka adalah: Kiai Thohir dari Buaran dan Kiai 

Munawir dari Pesantren Krapyak. Kedua Kiai ini dikenal sangat kritis 

terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

 Selain kedua Kiai tersebut, pada tahun 1990-an, juga didapati 

seorang Kiai yang juga kritis dan cukup berpengaruh di Pekalongan, 

sekali pun ia berasal dari luar Kota Pekalongan. Kiai tersebut adalah 

Kiai Haji Affifuddin dari Semarang. Pada kasus-kasus kerusuhan sosial 

yang terjadi di Pekalongan pada bulan Maret-Mei 1997, Kiai Affifuddin 
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ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sebagai penggerak keru-

suhan.582 

Selain kedua peran tersebut, dalam kancah politik di tingkat 

lokal, Kiai-kiai di Pekalongan juga berperan sebagai sebagai stabilisator 

politik di tingkat lokal; terutama terkait dengan jaminan keamanan dan 

ketenteraman masyarakat. Menurut H. Machmud, di Pekalongan, Kiai 

Thohir sangat berpengaruh, tidak hanya bagi umatnya, tetapi juga bagi 

aparat keamanan negara. Besarnya pengaruh Kiai Tohir terhadap 

aparat keamanan Negara ini, tentu saja, akan berimplikasi pada 

ketaatannya para permintaan sang Kiai. Sebagaimana dituturkan Haji 

Machmud, suatu saat, ketika akan berangkat ke Mekkah untuk ibadah 

haji, Kiai Thohir berpesan kepada Kapolwil Pekalongan: 

 “… aja ana bedhil muni neng Pekalongan, kowe tak 
dongaake neng tanah suci. Aku ora tanggung jawab nek ana 
bedhil muni.”.583 

(Terjemahan bebasnya: [selama saya di Mekkah] … jangan 
ada letusan senjata api di Pekalongan. Kamu saya doakan di 
tanah suci. Saya tidak bertanggung jawab kalau ada letusan 
senjata api [yang dapat menyulut kemarahan masyarakat dan 
dapat memicu terjadinya kerusuhan massal di Pekalongan 
seperti waktu-waktu sebelumnya]). 

Yang menarik dari fenomena ini, sedikitnya menurut kesan 

Haji Machmud, terhadap pesan sang Kiai, perwira polisi tersebut 

nampak serius “mendengarkannya”. 

Pesan Kiai Thohir kepada Kapolwil Pekalongan yang “dikutip” 

(ditirukan atau ditutur-ulangkan) oleh Haji Machmud sebagaimana 

dikemukakan dalam kutipan di atas, juga dengan sangat jelas, 

menujukkan bagaimana posisi Kiai Thohir di hadapan aparat keamanan 

negara. Apalagi, pesan tersebut disampaikan dalam Bahasa Jawa ragam 

                                                           
582 Lihat juga Loekman Soetrisno, dkk., Pekalongan, dalam Mohtar Mas‟oed, 
Mochammad Maksum, dan Moh. Soehadha, Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu, 
Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada 
(P3PK UGM), Jogjakarta, 2000, hlm. 242. 
583 Ucapan Haji Machmud, 27 Mei 1998, menirukan ucapan Kiai Thohir kepada 
Kapolwil Pekalongan sebelum Kiai Thohir berangkat ke Mekkah untuk pergi haji. 
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ngoko. Dalam kultur masyarakat Jawa, ungkapan seseorang dengan 

atau dalam ragam Bahasa Jawa ngoko dalam sebuah percakapan, secara 

sosio-kultural, menunjukkan posisi penutur berada dalam posisi 

ordinat; dalam posisi lebih tinggi, dan lebih terhormat dari lawan 

bicaranya.  

Konsekuensi Logis Keberpihakan Kiai dalam Politik 

Kekuasaan 

Persoalan keterlibatan Kiai dalam politik kekuasaan, dalam hal 

tertentu, identik dengan problematika hubungan Islam dengan politik. 

Islam itu sendiri, dalam jati diri dan kapasitasnya sebagai ajaran moral, 

sebagai agama, sebenarnya, juga mempunyai problematika yang sangat 

pelik, dan tidak sederhana. Di satu sisi, Islam menyatakan dirinya tak 

dapat dilepaskan dengan politik. Bahkan, saking eratnya hubungan 

antara keduanya, Islam dan politik sering diibaratkan [seperti] “gula 

dengan rasa manisnya”.584 Itu berarti, seperti gula akan kehilangan 

nilainya jika kehilangan rasa manisnya, Islam juga akan kehilangan 

“daya infiltrasi”, “daya penetrasi”, dan “daya tekan”-nya jika tidak 

meleburkan diri dan menyatu dengan politik. Tetapi, di sisi yang lain, 

dalam tataran praksis, tuntutan kepentingan-kepentingan politik telah 

membuat perilaku politik orang-orang beragama berbenturan dengan 

kebaikan moralitas yang dituntut oleh Islam dalam kapasitasnya 

sebagai agama—sebagai ajaran moral.  

Seperti telah dikemukakan di atas, din (agama) berkenaan 

dengan bidang-bidang ilahiah, bersifat suci, dan sakral; sedangkan, 

siyasah (politik) dalam realitanya selalu erat berkaitan dengan hal-hal 

yang duniawi, bersifat profan, kotor, dan sering kali manipulatif. 

Apalagi, jika politik hanya dipahami by definition sebagai upaya (cara-

cara) untuk merebut dan mempertahankan (melanggengkan) 

                                                           
584 Seperti dikutip Abadi, 10 September 1954, Saifuddin Zuhri, Abdul Wahab 
Hasbullah, hlm. 30, Fealy, Ijtihad Politik Ulama, hlm. 119, kepada warga Nahdlatoel 
Oelama, Wahab Hasbullah sering menyatakan bahwa, “Islam dan politik tak 
terpisahkan bagai gula dan rasa manisnya”.  
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kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum, demi dominasi, kekuasaan, 

prestise, dan kekayaan, orang sering kali tak segan-segan menghalalkan 

segala cara, dan sama sekali tak peduli dengan kebaikan moralitas yang 

menjadi substansi nilai agama. Bahkan, sebaliknya, demi kekuasaan, 

dominasi, prestise, dan keuntungan materi, para politisi tak jarang 

melakukan manipulasi dan menyalah-gunakan ruang-ruang keagamaan 

untuk menyembunyikan niat buruknya (kelicikannya) untuk meraup 

keuntungan. 

Karena itu, tidak mengherankan jika Kiai sampai salah dalam 

menentukan sikap politiknya akan berakibat fatal: memudarkan, 

bahkan tak sedikit yang menghancurkan, kewibawaan dan penga-

ruhnya. Pengalaman Haji Ani dan Kiai Musta‟in Ramli dari Jombang, 

Kiai Zubair dari Salatiga, Kiai A. Aziz Bishri—putra Kiai Bishri pendiri 

Majelis Dakwah Islamiah, Kiai Wahib Wahab—putra Kiai Wahab 

Hasbullah, Kiai Karim Hasyim—putra Hasyim Asy‟ari, Kiai Sofwan 

dari Jawa Tengah, Kiai Thohir dan Kiai Munawir di Pekalongan, 

dengan sangat gamblang menunjukkan apa akibat yang harus 

disandang sang Kiai ketika sikap politiknya menyimpang, atau setidak-

tidaknya dinilai menyimpang oleh umatnya.  

Oleh karena sikap politiknya yang dinilai menyimpang itu, 

sebagian besar di antara mereka dikenai sanksi sosial, dikucilkan (di-

ekskomunikasi) oleh kaum Nahdliyyin yang menjadi basis eksis-

tensinya. Haji Ani dikucilkan oleh lingkungannnya—masyarakat Islam 

Tradisionalis, Nahdlatoel Oelama—hingga terpaksa harus mengungsi 

ke Banyuwangi; Kiai Zubair dikenai sanksi sosial tidak lagi diundang 

dalam acara-acara perkawinan dan rapat-rapat organisasi, dan karena 

itu kariernya di NO terhenti; Kiai Sofwan yang dikucilkan dan harus 

menderita hingga akhir hayatnya. Pada kasus yang disebut terakhir, 

pada hari pemakamannya pada tahun 1983 hanya sedikit orang yang 

datang melayat. 585  

                                                           
585 Lihat lagi Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 139-140; dan 
Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKiS. Jogjakarta, 2004, hlm. 133-140. 
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Tak jauh berbeda dengan nasib Kiai-kiai besar yang namanya 

disebut di atas, Kiai Thohir dan Kiai Munawir di Pekalongan, juga 

mendapatkan sanksi sosial masyarakatnya. Akibat dari sikap politiknya 

yang dinilai menyimpang, perlawanan kaum santri juga tak dapat 

dihindari. Pada kasus-kasus yang terjadi di Pekalongan, bukan hanya 

kewibawaan Kiai yang mengalami kepudaran. Santri-santri dan warga 

masyarakat santri yang melingkungi, yang selama ini menjadi 

penyangga kharismatika dan kebesaran namanya, tidak hanya mening-

galkan, tetapi juga melakukan perlawanan. Selain dilecehkan petuah-

petuahnya, namanya juga dijadikan bahan ejekan dan “bulan-bulanan” 

dalam aksi-aksi jalanan.586 

Kasus perlawanan kaum (warga masyarakat) santri kepada para 

Kiai yang terjadi di Pekalongan, salah satu sebabnya adalah sikap 

politik Kiai yang dinilai menyimpang, tidak sejalan dengan sikap 

politik para pengikut dan PBNU sebagai induk organisasinya. Dari 

kasus yang terjadi di tempat ini, nampak sekali, perbedaan kepentingan 

antara para Kiai dan para pengikutnya merupakan sebab utamanya, 

meski bukan satu-satunya. Sebagaimana dikemukakan di depan, pada 

awal era reformasi, di Pekalongan ada dua orang Kiai NU yang cukup 

kharismatik yang menyatakan diri tetap berafiliasi ke PPP, meski 

PBNU telah mendirikan dan mendeklarasikan PKB sebagai partainya 

kaum Nahdliyyin.  

Umat berharap, Kiai-kiai tersebut mengikuti garis haluan 

(sikap politik) PBNU dan masyarakat NU umumnya, untuk 

mendukung PKB. Karena itu, Kiai yang cukup kharismatik dan 

sebelumnya menjadi acuan bersikap dan berperilaku umatnya sontak 

kehilangan kewibawaan dan pengaruhnya.  

Rangkuman 

Sajian uraian di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa, keterlibatan 

para ulama—termasuk di dalamnya: para Kiai—dalam politik 

                                                           
586 Ingat lagi, syair lagu Zaman Wis Akhir yang diplesetkan. 
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kekuasaan bukanlah sesuatu yang baru. Baik secara teologis (ideologis) 

maupun historis, pelibatan diri dan keterlibatan para ulama dalam 

politik kekuasaan sudah mentradisi dan dianggap, serta dirasakan 

sebagai suatu kebutuhan yang diniscayakan.  

Sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tradisi kaum 

Sunni—yang diikuti oleh kebanyakan umat Islam Indonesia, dan 

dalam skala yang lebih sempit oleh mayoritas umat Islam di 

Pekalongan, menempatkan politik (siyasah) sebagai bagian integral, 

sebagai bagian yang tak terpisahkan, dari agama (din). Dengan 

ungkapan lain, dalam keyakinan Islam yang dianut kaum Sunni—

termasuk kaum Nahdliyyin di Indonesia—tidak ada pemisahan antara 

agama (din) dan politik (siyasah); seperti yang dikemukakan Kiai 

Wahab Hasbullah di atas: “Islam dan politik tak terpisahkan bagai gula 

dan rasa manisnya”. 

 Selain dianggap sebagai keharusan-eksistensial, atau setidaknya 

dianggap sebagai keharusan-eksistensial, sebagai peran genetiknya, 

kekayaan modalitas yang dimiliki para Kiai juga sangat menentukan 

keterlibatan politiknya. Bahkan, by theory, kepemilikan modal para 

Kiai dapat menjadi jaminan keberhasilan mereka untuk mendapatkan 

posisi dalam politik kekuasaan. Modalitas yang komplit dan 

akumulasinya yang tinggi dianggap sangat memadai bagi para Kiai 

untuk berkiprah di dalam arena (champ atau ranah) politik kekuasaan 

dan meraih apa yang diimpikan. Sayangnya, ketebalan modalitas dan 

rasa percaya diri karena tingginya kekayaan modalitas yang dimiliki 

para Kiai, sering kali, menutupi intuisi dan membatasi jangkauan daya 

kritisnya dalam memosisikan diri. Akibatnya, mereka sering kali 

menjadi “salah baca” atas masa segala kemungkinan yang ada di 

hadapan.  

Dalam konteks pemahaman seperti itu, keberadaan Kiai-kiai di 

Pekalongan yang menjadi kajian ini, tentu tidak terkecuali. Kekayaan 

modalitas yang mereka miliki akan terus menjadi incaran dan 

diperebutkan para politisi yang ingin meraih kekuasaan dan ingin tetap 

eksis. Dalam komunitas Islam Sunni, kapan pun, di mana pun, dan 

pada suku bangsa mana pun, sepanjang masih memegang tradisi Sunni, 
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keberpihakan dan Afiliasi politik para Kiai, tetap [akan] mempunyai 

daya tarik tersendiri, terutama bagi politisi dan kekuatan-kekuatan 

politik kekuasaan yang [ingin tetap] eksis. Dengan demikian, menjadi 

tidak mengherankan, jika keberadaan dan keberpihakan para Kiai 

dalam politik kekuasaan (politik praktis) akan menjadi rebutan partai-

partai politik dan rezim-rezim kekuasaan dalam segala zaman.  

 Masalahnya adalah, meskipun memiliki hak untuk menen-

tukan sikap politiknya sendiri, para Kiai tetap tidak bisa semaunya dan 

seenaknya sendiri. Oleh karena itu, Kiai-kiai yang mengabaikan 

masalah ini akan ditinggalkan para santri. Kenyataan di lapangan telah 

membuktikan bahwa, kharismatika yang melekat pada jubbah para 

ulama tidak dapat dijadikan jaminan. Kiai-kiai yang bersikap semaunya 

dan seenaknya sendiri dalam menentukan pilihan keberpihakannya 

dalam politik kekuasaan akan ditinggalkan. Kalau sudah demikian, 

seberapa banyak dan seberapa besar modalitas yang dimiliki para Kiai 

menjadi tak bernilai dan tidak bermakna lagi. Apa yang terjadi di 

Pekalongan pada tahun 1990-an adalah contoh kongkret soal ini.*** 

 


