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SARI 

 

Denis Aryanti. 2017. “Partisipasi Politik Kyai NU Dalam Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”. Fakultas 

Ilmu Sosial  Universitas Negeri Semarang. 72 h. 

Budaya politik di Kabupaten Pemalang pada saat Pilkades (Pemilihan 

Kepala Desa) merupakan peristiwa politik lokal yang menjadi salah satu contoh 

dari demokrasi yang ada di tingkat desa. Di beberapa wilayah kabupaten 

Pemalang, pilkades sering menjadi arena persaingan antar elit desa secara 

kelompok atau individu. Elit desa tersebut beradu kekuasaan dan kekuatan untuk 

dapat memengaruhi masyarakat. Kecenderungan menarik dukungan kyai dan 

tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai di 

hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun 

sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Komunitas elit 

keagamaan ini, meminjam istilah Masdar, masih dipercaya mampu memberikan 

sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik 

maupun perorangan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

bentuk partisipasi politik kyai Nahdatul Ulama dalam pemilihan kepala desa di 

Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten PemalangKabupaten 

Pemalang?; 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik kyai dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Pemalang? .  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong 

(2010: 6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang 

alami dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Partisipasi 

politik kyai NU dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan indikator: Partisipasi dalam  

pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pendidikan politik 2) Faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik kyai NU dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan indikator: a) 
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Hubungan dengan masyarakat sekitar; b) Politik uang (money politics); c) Status 

sosial ekonomi; dan d) Kondisi sosial politik. 

Dalam hal ini pengertian informan dapat dikatakan sama dengan 

responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak 

peneliti. Istilah “informan” banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. 
Informan dalam penelitian ini adalah: a) Kyai NU di Desa Losari b) Tokoh 

Pegawai kantor kepala Desa Losari c) Tokoh PNS di Desa Losari d) Tokoh 

Masyarakat di Desa Losari. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini 

meliputi data, dokumen dan hasil wawancara dengan kyai yang ada di Desa 

Losari Kecamtan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 

Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara 

maupun dokumentasi penulis mencoba menginterprestasikan dengan 

menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif analisis data dilakukan 

bersamaan dengan berlangsungnya pengumpulan data. 

Hasil penetian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik kyai NU dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Pemalang dalam pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk motivasi, 

nasihat, dan netralitas dalam pemilihan kepala desa dimana warga yang awam 

akan pilkades diberikan nasihat, motifasi serta pendidikan politik yang disalurkan 

melalui tokoh pegawai kantor kepala desa, panitia pemilihan, dan tokoh 

masyarakat lainnya. 

Saran dari penelitian ini disampaikan bagi peningkatan partisipasi politik 

kyai dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Pemalang. Adanya peran aktif oleh kyai NU dalam mewujudkan 

partisipasi politik melalui pendidikan politik sebagai bentuk peran secara 

langsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdirinya suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan 

rakyat (umat) merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama 

tidak mungkin akan tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya 

suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan dan keadaban 

hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan. Menurut Ibn 

Taimiyah, bahwa umat manusia tidak akan mungkin mencukupi segala 

kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan 

kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan 

seorang kepala atau pemimpin (Jurdi, 2008:13).  

Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, kelompok, 

bangsa dan negara merupakan suatu hal yang tak terelakkan, yang mengemban 

tugas sebagaimana diperintahkan agama, untuk menegakkan amar ma’ruf nahi 

munkar. Pemimpin dalam menyeru yang ma’ruf dan memberantas kemungkaran 

memerlukan dukungan kekuatan dan kekuasaan, dan negara atau 

pemerintahanlah yang memiliki otoritas untuk itu. Jadi, negara menjadi alat yang 

efektif untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menjamin penegakan 

hukum. Dengan kata lain, tujuan dari berdirinya suatu negara atau negara Islam 

adalah melaksanakan sistem sosial yang baik, menegakkan keadilan, mencegah 

segala macam bentuk kemungkaran atau penyimpangan terhadap norma agama 
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dan umum serta senantiasa menganjurkan kepada umat manusia untuk 

melaksanakan kebajikan sebagai wujud dari perintah agama Allah SWT (Jurdi, 

2008:13). 

NU yang mengusung nilai-nilai Aswaja (produk para ulama di masa 

klasik dari era Salafuna ash-Shalih), dikenal sebagai organisasi masyarakat 

Islam berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut sebenarnya melekat 

pada sejarah dan jati dirinya, tetapi belum banyak diketahui umum, termasuk 

dikalangan akademisi, sebagian besar pengamat, dan politisi. Sejauh ini, ciri 

khas NU hanya dilihat dari manifestasinya dalam bentuk toleransi dalam 

kehidupan beragama, padahal sikap tersebut hanya salah satu ekspresi paham 

kebangsaan NU. 

Nahdatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 oleh sejumlah tokoh 

ulama tradisional diantaranya Kyai Wahab Chasbullah (Surabaya asal Jombang), 

Kyai Hasyim Asy’ari (Jombang) dan Kyai Cholil (Bangkalan) serta usahawan 

Jawa Timur. Menurut Bruinessen (1994:17), pembentukan NU seringkali 

dijelaskan sebagai “reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok 

reformis, Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam 

gerakan politik, Sarekat Islam (SI). 

Berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dari tujuan membangun semangat 

nasionalisme bangsa yang sedang terjajah. Selain tercermin dalam keterlibatan 

KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam Syarikat Islam, Indonesische Studie Club, 

Nahdlatul Wathan, Taswir al-Afkar, dan berbagai organisasi lainnya, hal ini 
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sekali lagi ditegaskan oleh beliau sehari sebelum lahirnya NU. Setelah undangan 

pertemuan ulama untuk membicarakan Komite Hijaz pada 31 Januari 1926 

selesai diedarkan, Kiai Abdul Halim bertanya kepada Kiai Wahab, apakah 

rencana pembentukan organisasi ulama itu mengandung tujuan untuk menuntut 

kemerdekaan? Kiai Wahab menjawab dengan penuh isyarat: “Tentu, itu syarat 

nomor satu. Umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa sebelum 

Negara kita merdeka.” (Anam, 2010: 36). 

Pandangan umum selama ini menyertakan bahwa “cinta tanah air adalah 

sebagian dari iman,”hubbul wathan minal iman. Bahkan ada yang menyebut 

ungkapan ini berasal dari perkataan atau hadis Nabi Muhammad saw. Akan 

tetapi, berkaitan dengan visi ke-Aswaja-an, apakah mungkin? Tentu saja hal itu 

mungkin dalam pandangan NU. NU lahir pada tahun 1926, dan dua tahun 

kemudian, tepatnya pada Oktober 1928, muncul Sumpah Pemuda yang 

menegaskan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kesatuan nusa,bangsa, dan 

bahasa inilah yang menjadi tantangan tersendiri yang cukup berat bagi bangsa 

Indonesia, yang mencakup wilayah Aceh hingga Papua (Setiawan, Zudi 2007: 

1). 

Pada Muktamar NU pada 1936 di Banjarmasin, ada satu keputusan yang 

pada dekade-dekade berikutnya mendasari pandangan dan sikap NU tentang 

ideologi, politik dan pemerintahan di Indonesia. Kemampuan praksis NU dalam 

memadukan ajaran Islam tekstual dengan konteks lokalitas dalam kehidupan 

beragama melahirkan wawasan dan orientasi politik yang substantif. Cara NU 
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membawa ajaran Islam tidak melalui jalan legal formalistik atau 

membenturkannya dengan realitas secara frontal, tetapi memadukannya dengan 

cara lentur. Tak mengherankan apabila NU melahirkan keputusan politik bagi 

bangsa ini, yang tidak pernah dipahami para pengamat, sebagaimana yang 

terjadi pada Muktamar Banjarmasin pada tahun 1936 (Setiawan, Zudi 2007: 4). 

Dalam skala nasional, saham ormas Islam terbesar di Asia Tenggara 

sangat terasa di saat pra maupun detik-detik kemerdekaan RI. Diterimanya 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia merupakan sebuah perjanjian luhur bangsa yang tidak lepas dari peran 

kaum nasionalis dan pemuka Islam (baca: NU). Sungguh pun dikatakan 

kelompok tradisionalis, wawasan kebangsaan dan sikap kenegarawanan para 

tokoh NU saat itu mencerminkan pola pemikiran yang dinamis dan moderanis. 

Bisa dikatakan, dalam periode tiga dasawarsa pertama ini, NU telah berhasil 

melakukan sebuah transformasi besar-besaran, khususnya di bidang sosial 

budaya. Dan, NU pun menjadi identitas Islam Indonesia. Tidak dipungkiri lagi 

bahwa meintream ke-Indonesia-an di kalangan umat Islam adalah ke-NU-an 

(Setiawan, Zudi 2007: 6). 

Setelah Indonesia merdeka, orientasi jam’iyyah NU lebih terkonsentrasi 

pada transformasi bidang sosial politik. Jasa para kyai dan warga NU dalam 

perang kemerdekaan, sungguhpun tak dicatat dalam sejarah, sangat memberikan 

andil bagi kelangsungan Negara RI. Begitu juga keberadaan NU sebagai sebuah 

parpol pada pemilu paling demokratis 1995 yang menempati urutan ke-3 (20% 
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kursi) mampu memberikan arah perjuangan bangsa hingga terbentuknya 

pemerintahan Orde Baru. Era transformasi bidang sosial politik ini berakhir pada 

saat NU memutuskan kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar NU ke-27 tahun 

1984 di Situbondo. Mulai saat itu, NU membuka lembaran baru dalam rangka 

transformasi bidang sosial ekonomi (Setiawan, 2007: 6). 

Secara umum praktek keislaman dalam masyarakat kerajaan di Tanah 

Jawa dan sekitarnya serta di sebagian timur pulau jawa, mempraktekkan tradisi 

keislaman yang pernah diajarkan Walisongo. Sedang lahirnya organisasi NU 

(Nahdatul Ulama) pada tahun 1926 di Surabaya dilatarbelakangi sebuah 

kegelisahan terhadap keberlangsungan tradisi keislaman yang telah diwariskan 

para wali. Kegelisahan itu setidaknya timbul karena dua hal: pertama, secara 

eksternal, runtuhnya pemerintahan Islam di Turki, yang ditandai dengan 

“penghapusan khilafah menyebabkan banyak masyarakat muslim, terutama di 

daerah jajahan Inggris dan Belanda, merasa terpukul dan kehilangan orientasi”. 

Kedua, secara internal, adanya ekspansi ajaran keislaman terutama dilakukan 

Faqih Hasjim, pedagang dan penyebar aktif paham reformis yang datang dari 

Minangkabau, lalu ia menetap di Surabaya pada tahun 1910-an. Sepak terjang 

Faqih Hasjim, “memancing respon keras kalangan tradisional”, karena dakwah 

yang dilakukannya selalu menyerang praktek-praktek tradisional. Hal itu 

kemudian menggelisahkan penerus ajaran para Wali (Saputu, 2010: 1). 

Dalam analisis modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang 

penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari. Pada awalnya partisipasi politik 
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memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan 

berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga 

ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. 

Sebagai definisi umum partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan 

jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, 

memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup 

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum, mengadakan hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat 

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu 

gerakan sosial dengan direct actionnya (Budiardjo, 2008: 367). 

Di Indonesia, umat Islam telah bekerja untuk membangun negara agar 

dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak setiap individu dalam 

kehidupan sosial, politik dan budaya. Ajaran agama, terutama Islam menentang 

keras praktik bernegara yang sewenang-wenang, praktik yang menyimpang, dan 

perilaku aktor negara yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya 

bangsa. Atas dasar kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai dengan UUD 

1945 pasal 28E ayat (3) demi terselenggaranya praktik ketatanegaraan yang 

demokratis, maka dibentuklah suatu partai politik. Partai politik sengaja 

didirikan untuk memperoleh kekuasaan serta memerintah atau mempengaruhi 

kebijakan pemerintahan. Partai politik adalah alat yang sah yang ditimbulkan 

dalam masyarakat modern untuk mengelompokkan berbagai kelompok dan 
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kepentingan dalam masyarakat untuk diartikulasikan dalam kebijakan-kebijakan 

negara. 

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan 

kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran, penyelenggaraan 

pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Dalam banyak 

kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya 

patron-klien antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin 

memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau 

kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai 

bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi 

mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan 

daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. 

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperhatikan kehidupan 

politik negaranya. Masyarakat sebagai warga negara dapat memberikan kritik 

terhadap penyelenggaraan negara. Anggota masyarakat yang memiliki 

pengetahuan mengenai sistem politik dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

politik. Selama ini masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal 

sebagai bentuk pencarian legitimasi yaitu dalam proses pemilihn umum. Hal ini 

disebabkan Pemerintah Daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan 

elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan karena sudah terwakili di 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Asumsi ini menyebabkan tidak ada 
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kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dalam proses 

kepemerintahan.  

Namun demikian tidak semua anggota masyarakat mampu berpartisipasi 

dalam politik/pemerintahan. Secara teoritik budaya politik (orientasi politik) 

individu dibentuk melalui proses sosialisasi politik (Rosenbaum, 1975: 82). 

Fenomena di lapangan menunjukkan budaya politik di Kabupaten Pemalang 

masih bersifat parokial-kaula, dan budaya politik partisipan. “Menurut Almond 

& Verba (dalam Kantaprawira, 2002: 30) budaya politik parokial kaula adalah 

tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif 

(misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Individu-individu memiliki 

pengaharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah dan umumnya 

merasa tidak terlibat”. 

Dalam kenyataannya di satu sisi rakyat masih ketinggalan dalam 

menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, di sisi lain 

warga masyarakat Kabupaten Pemalang selalu membicarakan segala persoalan 

yang menyangkut kepentingan bersama, baik masalah kesejahteraan warga, 

lingkungan, irigasi, keamanan kampung, pembangunan kampung, kegiatan 

keagaman dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya sikap positif dari 

masyarakat dalam mengembangkan budaya demokrasi di lingkungannya 

masing-masing. 

Fenomena budaya politik di kabupaten Pemalang pada saat Pilkades 

(Pemilihan Kepala Desa) merupakan peristiwa politik lokal yang menjadi salah 
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satu contoh dari demokrasi yang ada di tingkat desa. Di beberapa wilayah 

kabupaten Pemalang, pilkades sering menjadi arena persaingan antar elit desa 

secara kelompok atau individu. Elit desa tersebut beradu kekuasaan dan 

kekuatan untuk dapat memengaruhi masyarakat. Kemenangan terletak pada 

kekuatan jaringan kekerabatan (dengan jumlah dan pengaruh besar di 

masyarakat serta kemampuan mengorganisir jaringan tersebut), ternyata menjadi 

kekuatan yang cukup penting. Dalam batas tertentu, keadaan ini seolah 

mengalahkan demokrasi yang mengandalkan kemenangan berdasarkan 

akuntabilitas, kualitas dan kapabilitas para calon kepala desa yang berkompetisi 

(Kuswandi, 2010: 1). 

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki 

pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Beberapa ahli mengetengahkan 

pandangan agar disatutemakan dengan pembahasan tentang struktur politik 

(political structure), karena hal itu berhubungan dengan fungsi konversi 

(conversion function) dan kapabilitas (capabilities system). Budaya politik yang 

berkembang pada saat ini atau masa reformasi. Budaya politik yang berkembang 

pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada 

kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik.  

Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat 

berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik 

Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun 

tidak pada budaya politiknya. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan 
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sumbangan bagi berkembangnya budaya poltik partisipan, namun kuatnya 

budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang 

di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa 

mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan 

tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki 

mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang 

berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan. 

Di kalangan NU, di mana kyai dan tokoh pesantren menjadi pilar 

kultural utamanya, muncul beberapa partai politik yang masing-masing 

mengklaim sebagai representasi politik komunitas ini. Masing-masing juga 

berupaya menempatkan beberapa kyai dan tokoh pesantren sebagai motor 

penggerak ataupun sekedar legitimasi. Pada masa Orde Baru, posisi kyai dalam 

kancah politik nasional semakin terpinggirkan, bahkan tidak jarang dicurigai 

pemerintah, meski demikian, para kiyai tetap eksis dengan perjuangan dan 

pilihan politiknya. Orientasi politik Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi 

para kiyai dari kalangan Islam tradisionalis, termasuk dalam kelompok 

akomodisionis.  

Dalam berpolitik, sebagian kiyai NU menempuh strategi politik militan, 

tergantung dari kondisi yang dihadapi. Namun secara umum, pandangan politik 

kiyai dan NU lebih bersifat akomodisionis. Sementara itu, dalam 

memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam, kyai NU menggunakan 

pendekatan substantif daripada cara-cara radikal dan konfrontatif. Pendekatan ini 
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lebih menekankan terjadinya keselarasan dan keharmonisan dalam mencapai 

kehidupan yang dicita-citakan. Sikap yang demikian ini yang menyebabkan 

kiyai dan NU, oleh sementara orang dituduh sebagai sikap oportunis; yaitu 

sebuah motivasi utama politik kyai dan NU dalam merebut materi dan status 

(kekuasaan). Hal ini dapat dilihat ketika di satu pihak NU bergabung dengan 

golongan nasionalis untuk melawan Masyumi dan dukungannya terhadap 

kabinet parlementer, namun pada saat yang sama juga mendukung untuk 

kembali ke UUD 1945. 

Kecenderungan tersebut juga terjadi pada arena politik lokal, daerah. 

Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh pesantren banyak 

terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. 

Para calon kepala daerah sendiri, bupati ataupun gubernur, juga tak henti 

berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. 

Terbelahnya dukungan politik kyai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan 

calon tertentu dalam proses pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan 

masing-masing calon meraih dukungan kyai atau tokoh-tokoh pesantren tertentu 

menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kyai 

terbelah kepada beberapa calon berbeda. Dalam beberapa kasus hal ini bahkan 

diwarnai ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai berbasis NU dengan 

mereka yang berada pada jajaran pengurus Ormas. 

Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh pesantren 

tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai di hadapan para politisi dalam 
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upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi 

kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Komunitas elit keagamaan ini, 

meminjam istilah Masdar, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan 

signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun 

perorangan. Padahal terbelahnya afiliasi politik kyai pada politik partisan 

tentunya menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum santri yang 

sebelumnya dikenal memiliki respektasi dan ketaatan tinggi pada kyai. 

Uraian di atas merupakan gambaran nyata budaya politik masyarakat 

Pemalang saat ini. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai 

meningkat, tidak berarti budaya politik telah terwujud. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Partisipasi Politik Kyai NU 

Dalam Pememilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Pemalang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik kyai Nahdatul Ulama dalam pemilihan 

kepala desa di Desa Losari? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik kyai Nahdatul Ulama 

dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bentuk partisipasi politik kyai Nahdatul Ulama dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kyai Nahdatul 

Ulama dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berorientasi dari pernasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, 

maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ilmu 

Pengetahuan, khususnya dalam bidang Partisipasi Politik. Dapat digunakan 

sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi politik 

kyai dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Pemalang. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian lebih 

terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan. 

1. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. 

Partisipasi politik dibagi menjadi dua bentuk aksi, yaitu 1) Partisipasi politik 
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konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi 

modern dan 2) Partisipasi politik no-konvensional, yaitu kegiatan illegal dan 

bahkan penuh kesadaran dan revosioner (Priyanto, At. Sugeng dan Setiajid, 

2009: 22). Partisipasi politik dalam penelitian ini adalah partisipasi politik 

kyai Nahdatul Ulama dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 

2. Kyai  

Kyai adalah gelar pemimpin Islam yang memberi pendidikan pada 

sejumlah santri di pondok pesantren, masjid, atau langgar. Sementara ulama, 

seperti halnya juga kyai, menjadi guru agama, mubaligh dan khatib, tetapi 

aktivitas keagamaan mereka sehari-hari tidak terpusat di masjid dan tidak 

mesti memimpin kaum santri (Muhibbin, 2012: 1). Dalam penelitian ini 

kyai adalah sebagai sumber subyek penelitian. Kyai tersebut adalah kyai 

yang aktif sebagai motifator, konsultan, dan sebagai penetralisir dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Pemalang. 

3. Nahdatul Ulama (NU) 

Nahdatul Ulama (NU) adalah organisasi keislaman yang berwatak 

kebangsaan. NU berdiri sebagai organisasi islam besar di Indonesia yang 

memiliki ciri khas tersendiri dimana ciri khas tersebut yaitu toleransi dalam 

kehidupan beragama (Setiawan, 2007: 1). Peneliti akan melakukan 
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penelitian dalam pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Pemalang. 

4.   Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) 

Pemilihan kepala desa (PILKADES) adaalah bentuk demokrasi 

warga desa untuk memilih kepala desa baru yang dipilih melalui pemilihan 

umum dalam pilkades. Dalam penelitian ini PILKADES menjadi obyek 

peneitian yang akan dilakukan peneliti dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Partisipasi Politik 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi politik menurut Surbakti (1992: 118) adalah sebagai 

kegiatan warga negara biasa dalam mempegaruhi proses pembuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin 

pemerintahan. Senada dengan pendapat Surbakti tersebut, Huntington 

(dalam Rahman, 2001: 128) menyatakan bahwa partisipasi politik hanya 

sebagai kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Sedangkan pendapat dari Hermawan (2001: 74) mengenai partisipasi 

politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan 

keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Menurut 

Budiyanto (2007: 181) partisipasi politik dapat diartikan sebagai penentuan 

sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi 

organisasinya, sehigga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan 

serta dalam mencapai tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 

pertanggungjawaban bersama. Dalam hal partisipasi politik, Rousseau 

(dalam Budiyanto, 2007: 181) menyatakan bahwa hanya melalui partisipasi 

seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan 
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berkelanjutan, negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai 

kehendak bersama. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dijelaskan bahwa 

partisipasi politik mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua warga 

negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pemilihan pejabat pemerintahan dan atau tidakan-tindakan yang mereka 

ambil. Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari 

semua tingkat sistem politik, misalnya seorang pemilih (pemberi suara) 

berpartisipasi memberikan suaranya, seorang menteri luar negari 

berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang 

istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas 

politik, misalnya warga negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam 

politik. Dan kadang-kadang istilah itu diterapkan partisipasi di luar politik, 

misalnya warga negara berpartisipasi dalam keluarga, sekolah, dan 

sebagainya. 

Contoh lain dalam partisipasi politik antara lain yaitu mengajukan 

tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan 

koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, dan mendukung atau 

menentang calon pemimpin tertentu, aktif dalam melaksanakan kegiatan 

kampanye, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat 

dalam pemilu. Kebalikan dari partisipasi politik adalah sikap apatis. 

Seseorang dinamakan apatis (secara politis), jika dia tidak mau ikut serta 
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dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan di berbagai bidang kehidupan 

seperti tersebut di atas. Dengan demikian sesungguhnya kegiatan-kegiatan 

pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat baik 

di pedesaan maupun di perkotaan perlu terus didorong dan ditingkatkan 

demi kehidupan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. 

 

2. Bentuk Partisipasi Politik 

Beberapa contoh dari kegiatan partisipasi politik yang dilakukan 

masyarakat menurut Hermawan (2001: 75) antara lain disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan warga negara untuk mengikuti Pemilihan Umum 

b. Lobi, yaitu usaha perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan 

c. Kegiatan berorganisasi yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

d. Tindak kekerasan juga bisa merupakan satu bentuk partisipasi. 

 Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara 

dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk 

konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti 

petisi) maupun yang ilegal (penuh kekerasan dan revolusioner). Bentuk-

bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk 

menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan dan 

ketidak puasan warga negara. 
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Bentuk-bentuk partisipasi politik dari Almond (dalam Rahman, 

2001:131) ada 2 yaitu konvensional dan non-konvensional dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Bersifat Kovensional 

Bentuk partisipasi politik yang bersifat konvensional antara lain 

dapat berupa: 

1) Pemberian suara (voting) 

2) Diskusi politik 

3) Kegiatan kampanye 

4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

5) Kommunikasi individu dengan pejabat politik/administratif. 

b. Bersifat Non-Konvensional 

Bentuk partisipasi politik yang bersifat non konvensioan antara 

lain dapat berupa: 

1) Pengajuan petisi 

2) Berdemonstrasi 

3) Konfrontasi 

4) Mogok 

5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda; pengrusakan, 

pemboman, dan pembakaran 

6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan; 

pembunuhan 



20 

 

 

7) Perang gerilya/revolusi. 

Sedangkan macam partisipasi politik menurut Hermawan (2001: 74) 

adalah lebih sederhana, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif yaitu kegiatan mengajukan usul mengenai suatu 

kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan, membayar 

pajak dan memilih pemimpin atau pemerintahan. 

b. Partisipasi Pasif 

Partisipasi pasif yaitu kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan 

melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. 

Terdapat juga istilah partisipasi politik otonomi. Partisipasi ini 

merupakan suatu model dari partisipasi politik yang dicirikan 

berkembangnya inisiatif mandiri dari rakyat untuk berpertisipasi dalam 

politik dan pemerintahan. Lawannya adalah partisipasi politik yang 

dimobilisasi. Hambatan bagi partisipasi politik otonomi meliputi: pertama, 

hambatan struktural yaitu kecenderungan pada negara untuk melakukan 

regulasi politik secara ketat agar keamanan negara teramankan. Kedua, 

hambatan kultural, yaitu tingkat pengetahuan, kesadaran dan kecerdasan 

politik rakyat yang belum memahami. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa berbagai 

bentuk partisipasi politik dapat dilihat antara lain: 
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a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi 

masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus penyalur 

aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. 

b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial 

maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. 

c. Pelaksanaan pilkades yang memberi kesempatan kepada warga desa 

untuk dipilih atau memilih kepala desa, misalnya : berkampanye, 

mejadi pemilih tetap, menjadi panitia pemilihan kepala desa, menjadi 

calon kepala desa yang akan dipilih secara langsung, dan sebagainya. 

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna 

pada sistem input dan output, misalya : melalui unjuk rasa, petisi, 

protes, demonstrasi, dan sebagianya. 

Dari berbagai aktivitas ini, dapat terlihat keberagaman aktivitas 

dalam partisipasi politik dari hal yang paling sederhana hingga yang 

kompleks, dari bentuk-bentuk yang mengedepankan kondisi damai sampai 

tindakan-tindakan kekerasan. Namun seluruh aktivitas ini termasuk dalam 

kerangka partisipasi politik. Pembuat dan pelaksana kebijakan, serta 

partisipasi terlibat mempengaruhi jalannya proses tersebut agar sesuai 

dengan aspirasinya.  

3. Tingkatan Partisipasi Politik 

Menurut Huntington dan Nelson (dalam Budiyanto, 2007: 182), ada 

dua kriteria tingkat-tingkat partisipasi politik. Pertama, dilihat dari ruang 
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lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri 

dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Kedua, intensitas, atau ukuran, 

lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik. 

Hubungan tingkat-tingkat partisipasi tampak dalam hubungan “berbanding 

terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya dalam intensitas 

yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. 

Sebaliknya, jika lingkup partisipasi rendah atau kecil, intensitasnya semakin 

tinggi. Contoh, kegiatan aktivitas-aktivitas partai politik, pejabat partai 

politik, dan kelompok-kelompok penekan. 

Semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah 

atau kecil hasil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup 

partisipasi politik, intensitasnya semakin tinggi. Sebagai contoh, dapat 

dilihat pada piramida partisipasi politik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Menyimpang) 

Pembunuhan politik, teroris, pembajak 

Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu, 

pimpinan kelompok kepentingan 

Petugas kampanye, aktif dalam parpol/ 

Kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial 

Menghadiri rapat umu,anggpta kelompok kepentingan, 

usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, 

mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik 

Partisipan   

Aktivis  
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Pengamat  
 

 

Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson (dalam Budiyanto, 2007: 183) 

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik 

 

 

 

 

Berdasarkan piramida partisipasi politik di atas, bisa ditemukan 

tingkatan partisipasi politik. Semakin tinggi partisipasi politik, semakin 

tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya, 

semakin menuju ke bawah, semakin besar lingkup partisipasi dan semakin 

kecil intensitasnya. 

a. Tingkat Pengamat 

Pada tingkat pengamat, seperti menghadiri rapat umum, 

memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok 

kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada 

perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan 

contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, 

artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya 

tinggi. 

Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, 

terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, 

praktik-praktik tersebut pengaruhnya rendah atau tingkat efektivitasnya 

Orang yang apolitis 
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dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan 

waktu dan sumber daya yang cukup banyak. 

b. Tingkat Partisipan 

Pada kategori tingkat partisipasi, seseorang memiliki intensitas 

cukup dalam kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan tersebut ditunjukkan 

dari petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, dan 

aktif dalam proyek-proyek sosial. 

c. Tingkat Aktivis 

Pada kategori aktivis, para pejabat umum, pejabat partai penuh 

waktu, pemimpin kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku 

politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. 

Mereka memilih akses yang cukup kuat untuk melakukan contacting 

dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk 

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif. 

Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki 

peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan politik yang 

dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara 

langsung. Namun warga negara yang terlibat dalam praktik-praktik 

partisipasi politik di tingkat aktivis jumlahnya terbatas, hanya 

diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik), yang 

memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan 

mekanisme dan kekuatan pengaruh seperti ini. 
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Kegiatan partisipasi politik di tingkat aktivis ditempuh bukan 

saja dengan cara-cara yang formal-prosedular atau mengikuti aturan 

yang ditetapkan, dapat juga dengan cara-cara non-formal, tidak 

mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai tindakan 

kekerasan. Tindakan yang dilakukan bisa berupa pembunuhan, 

tindakan-tindakan terorisme nasional dan internasional, dan 

pembajakan. 

 

Tingkatan atau hirarki yang terdapat pada partisipasi politik 

sangat tergantung dari akibat yang disebabkannya terhadap sistem 

politik. Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan Budiyanto (2007: 

184) sebagai berikut: 

1) Menduduki jabatan politik atau administratif. 

2) Mencari jabatan politik atau administratif. 

3) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. 

4) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. 

5) Keanggotaan aktif organisasi semua politik (quasi-
political). 

6) Keanggotaan pasif suatu organisasi semua politik (quasi-
political). 

7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. 

8) Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam 

bidang politik. 

9) Voting (pemberian suara). 

 

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang 

membawa konsekuensi adanya tindakan-tindakan yang semakin 

menyusup ke segala kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau 

tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-
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tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan 

politik. 

4. Faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Politik 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi 

politik adalah pendidikan politik, kesadaran politik, dan sosialisasi politik. 

Berikut ini penabarannya: 

a. Pendidikan Politik 

Pendidikan politik meurut Naning (dalam Budiyanto, 2007: 

185), adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti 

mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap 

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta 

meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban 

dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Sedangkan 

menurut Budiyanto (2007: 185) melalui pendidikan politik, diharapkan 

kader-kader anggota partai politik tersebut akan memperoleh manfaat 

atau kegunaan: 

a. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan 

terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis. 

b. Mampu maningkatkan kualitas dari dalam berpolitik dan 

berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju 

peran skill dan partisipasinya terhadap pembangunan politik 

bangsa secara keseluruhan 

 

Di kebanyakan negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi 

partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi, dapat 
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memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, 

bisa mengembangkan kecakapan dan menganalisis dan menciptakan 

minat dan kemampuan berpolitik. Juga di banyak negara, lembaga 

pendidikan, dan kurikulumnya sengaja berusaha mempengaruhi proses 

sosialisasi politik kaum muda. Hal ini terjadi hampir di semua negara 

baik yang komunis, otoriter maupun demokratis. 

b. Kesadaran Politik 

Menurut Taopan (dalam Budiyanto, 2007: 185) kesadaran 

politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari 

setiap warga negara akan urgensi urusan kewarganegaraan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik dan 

keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan 

kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan 

kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga 

masyarakat, tugas-tugas negara banyak banyak yang terbengkalai. 

Dinegara berkembang khususnya di Indonesia, masyarakat yang 

hidup di pedesaan (Ik.70%) dan yang di perkotaan (Ik.30%) menuntut 

penanganan sungguh-sungguh dari aparat pemerintah atau penguasa 

setempat. Masyarakat pedesaan yang secara kuantitatif jauh lebih besar 

memiliki kesadaran politik yang minim sehingga berdampak pada 

kehidupan politik nasional. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap 

kemajuan pembangunan nasional de segala bidang. 
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Dalam hal kesadaran politik masyarakat, Arbi Sanit (dalam 

Budiyanto, 2007: 185) antara lain menyatakan: “... sekalipun sudah 

bangkit kesadaran nasional dan meningkatknya aktivitas kehidupan 

politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait 

secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik 

yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada bersifat berat sebelah, 

yaitu dari atas ke bawah ...”. 

c. Partai Politik 

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan 

peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut 

mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan ‘image’ 

memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas 

dari masyarakat dan dapat menenangkan pemilu. 

Dari sudut pandang sistem politik ini, partai politik dan 

kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi 

politik, yaitu suatu organisasi, melalui mana anggota masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha 

mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-

kelompok tertentu, lewat sistem politik yang bersangkutan. 

Agen-agen mobilisasi politik (partai politik dan kelompok-

kelompok kepentingan) dalam mendorong partisipasi politik, 
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nampaknya dipengaruhi oleh banyak faktor. Anggota masyarakat yang 

mempunyai ciri-ciri sosial tertentu nampaknya sangat penting dalam 

memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada individu. 

Anggota masyarakat tertentu itu biasanya kelompok yang kecil orang 

yang berkuasa, kaya, dan dari keturunan terpandang saja. 

 

2.2 Kyai 

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal  dan 

akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis (2007: 169) 

“Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya 

pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, 

tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, 

maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang 

menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”. Sedangkan 

menurut Nurhayati Djamas (2008: 55) “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama 

atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”. Sebutan kyai sangat populer 

digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam 

kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama 

kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai 

merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. 

Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi 

kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin 

dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-
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nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas,  tawadhu`,  dan 

orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah. 

Kyai adalah gelar pemimpin Islam yang memberi pendidikan pada 

sejumlah santri di pondok pesantren,masjid,atau langgar.Sementara ulama, 

seperti halnya juga kyai, menjadi guru agama,mubaligh dan khatib, tetapi 

aktivitas keagamaan mereka sehari-hari tidak terpusat di masjid dan tidak mesti 

memimpin kaum santri (Muhibbin, 2012: 1). Panggilan kyai bersifat sangat 

lokal, mungkin hanya di pulau Jawa bahkan hanya Jawa Tengah dan Timur 

saja. Di Jawa Barat orang menggunakan istilah Ajengan.Biasanya istilah kyai 

juga disematkan kepada orang yang dituakan, bukan hanya dalam masalah 

agama, tetapi juga dalam masalahlainnya.Bahkan benda-benda tua peninggalan 

sejarah pun sering disebutdengan panggilan kyai. 

Melihat realita ini, sepertinya panggilan kyai memang tidak selalu 

mencerminkan tokoh agama, apalagi ulama.Secara kebahasaan kyai berarti 

seseorang yang dipandang pandai (‘alîm) dalam bidang agama Islam, guru 

ilmu ghaib, pejabat kepala distrik (di Kalimantan), benda-benda yang 

dipandang bertuah sebutan samaran untuk Harimau dalam masyarakat Jawa, 

dan dalam konteks ini, kyai adalah orang yang dianggap menguasai ilmu-ilmu 

keislaman dan pada umumnya iaadalah pengelola dan pengasuh pondok 

pesantren. Sebagian kyai merupakan pemimpin organisasi tarekat yang banyak 

berperan dalam dakwah Islam.Kyai sering dianggap memiliki kharisma yang 

tinggi yang memungkinkan mereka dengan mudah menggerakkan para 



31 

 

 

pengikutnya.Juga berpengaruh baik dalam lingkup lokal, regional maupun 

nasional sehingga tidak jarang mereka merupakan kekuatan penting dalam 

pembuatan keputusan yang efektif dalam kehidupan keagamaan maupun 

kehidupan politik. 

Hubungan Islam dan politik adalah jelas, melalaikan diri dari aktivitas 

politik Islam juga jelas bahayanya bagi kaum muslim. Inilah saatnya kaum 

muslim bangkit dari tidurnya yang panjang, berjuang secara politik untuk 

melawan penjajah yang selama ini telah menindas mereka.Dan disinilah latek 

penting bagi kaum muslim mempelajari lebih jauh politik Islam. Dan tentu saja 

setelah itu, terjun langsung dalam masalah politik, tidak hanya diam dan 

menunggu datangnya pertolongan Allah SWT. Sejak memasuki dunia politik 

praktis, ada gejala deapresiasi terhadap perandan eksistensi para kiai. Rusaknya 

citra kiai sudah dimulai sejak keterlibatan mereka dalam politik praktis. 

Gempuran dan godaan kepentingan- kepentingan pragmatis telah menyeret 

sebagian para kiai ke dalam ruang konflik dan semakin menjauh dari 

peransosial di masyarakat. Politisasi agama merupakan pembodohan terhadap 

umat. Fatwa dan tafsir para kiai tidak lagi didasari oleh kejernihan nurani dan 

“bisikan langit” yang dapat dijadikan rujukan bagi umat untuk menentukan 

sikap, namun lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif kalkulasi politik sebagai 

bagian dari politik dagang sapi. Di sisi lain, para elite partai juga banyak yang 

menginginkan atau menyeret kiai kedalam politik praktis (Salim, 2004: 127). 
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Kepemimpinan karismatik kyai ini sudah umum dikenali masyarakat. 

Pengaruh kyai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi 

untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang 

dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kyai 

sebagai "vote getter" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, 

semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai 

platform dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas 

kyai yang menyebar luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi 

"pemanfaatan" kepemimpinan kyai di pesantren oleh para politisi baik yang 

mengusung azas Islam maupun nasionalis (pragmatism). 

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kyai 

terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah 

Air. Aspirasi politik kyai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional 

maupun lokal dalam setiap Pemilu Alhasil, kyai dihadapkan pada dunia politik 

praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan. Tidak ada musuh 

abadi kecuali kepentingan abadi. Keterlibatan politik kiai dan santri adalah 

salah satu sebab munculnya dinamika politik lokal, terutama saat menjelang 

berlangsungnya perhelatan pemilu. Dinamika politik itu terasa meningkat 

sekali, baik yang menyangkut masalah isu-isu yang ditampilkan dalam masa 

kampanye pemilu maupun pasca pelaksanaan pemilu. Kesadaran politik 

masyarakat dapat diukur dari perilaku politik santri dalam  mengekspresikan 

dukungannya terhadap partai-partai kontestan pemilu. Tumbuhnya tingkat 
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kesadaran santri itu tergantung pula dari sejauhmana orientasi politik kiai dapat 

mempengaruhi perilaku politik santri. 

Kehadiran kyai di tengah-tengah masyarakat bagaikan sebuah payung 

raksasa. Payung tersebut memiliki kesanggupan yang dahsyat menjadi 

pengayom masyarakat di sekelilingnya. Kapan dan di manapun mereka 

membutuhkannya, pengayoman dari sang kiai itupun akan didapatkannya 

dengan sangat mudah. Sebab apapun permasalahan yang menimpa masyarakat, 

mulai dari problematika rumah tangga, problem-problem sosial, tradisi 

kultural, kondisi keamanan, hingga merebak ke wilayah carut-marutnya politik 

bangsa pun, maka sang kiai akan selalu hadir bersama-sama mereka untuk 

segera menyelesaikannya. Hubungan timbal-balik inilah yang mengakibatkan 

tali ikatan antara keduanya (kiai dan masyarakat) teramat sulit untuk 

diputuskan. 

Bentuk keterlibatan politik kyai ternyata beraneka ragam. Kyai religius 

cenderung pasif, netral dan bahkan banyak juga diantara mereka yang golput 

dalam menentukan sikapnya terhadap afiliasi politik. Hal ini disebabkan karena 

kyai religius memiliki background pendidikan pesantren, mereka memiliki 

ekonomi yang kuat, banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik santri di 

pondok pesantren, untuk kegiatan dakwah, membantu masyarakat yang 

membutuhkan, serta melakukan pendekatan kepada Allah SWT. Namun jika 

mereka tidak memiliki ekonomi yang kuat seringkali Kyai menjadi bersikap  

aktif dan kritis. Namun demikian jika kita bicara hubungan politik versus 



34 

 

 

Agama, sudah barang tentu dalam hal ini ulama’ atau kiai sayogyanya 

menganut (traditional religio political system) yaitu system kemasyarakatan 

yang di dalamnya tidak memisahkan antara komunitas politik dan komunitas 

keagamaan.Ironisnya justru hal itulah yang malah menempatkan mereka dalam 

posisi yang rumit dan dilematis. Karena mereka harus membawa menu Agama 

yang basisnya murni spiritual ke jurang politik praktis yang bersifat “profan”. 

Trend selama ini perkawinan antara keduanya (Agama dan Politik) alih-alih 

merubah perilaku politik agar lebih bermoral, justru yang terjadi adalah 

fenomena konflik antar kiai, yang saling kubu-kubuan dan ‘boloboloan’. Lebih 

tragisnya hal ini sering berdampak kecendrungan memosisikan Agama hanya 

sebagai instrument politik, ditambah lagi radikalisasi politik atas nama Agama. 

Nilai-nilai luhur Agama justru tidak berdaya ketika berhadapan dengan 

arogansi kekuasaan, sehingga agama dalam hal ini lebih sering dijadikan 

pembenar bukan lagi sebagai sumber kebenaran. 

2.3 Nahdatul Ulama (NU) 

1. Lahirnya Nahdatul Ulama 

NU yang mengusung nilai-nilai Aswaja, dikenal sebagai organisasi 

masyarakat Islam berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut 

sebenarnya melekat pada sejarah dan jati dirinya, tetapi belum banyak 

diketahui umum, termasuk dikalangan akademisi, sebagian besar 

pengamat, dan poloitisi. Sejauh ini, ciri khas NU hanya dilihat dari 

manifestasinya dalam bentuk toleransi dalam kehidupan beragama, 
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padahal sikap tersebut hanya salah satu ekspresi paham kebangsaan NU. 

Nahdatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 oleh sejumlah 

tokoh ulama tradisional diantaranya Kyai Wahab Chasbullah (Surabaya 

asal Jombang), Kyai Hasyim Asy’ari (Jombang) dan Kyai Cholil 

(Bangkalan) serta usahawan Jawa Timur. Menurut Bruinessen (1994: 17), 

pembentukan NU seringkali dijelaskan sebagai “reaksi defensif terhadap 

berbagai aktifitas kelompok reformis, Muhammadiyah, dan kelompok 

modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat Islam (SI). 

Dalam sub bab ini akan digambarkan secara selintas sebagai peristiwa dan 

perkembangan yang mendorong kelahiran NU. 

 

2. Lahirnya Nahdatul Ulama: Sebuah Reaksi Anti Pembaru dan Reaksi 

Penghapusan Jabatan Khalifah di Dunia 

Benda, Wertheim Geerts dalam Bruinessen (1994: 26), sudah 

seringkali menyatakan bahwa: 

“NU didirikan oleh Kyai tradisionalis yang menyaksikan posisi 
mereka terancam dengan munculnya Islam reformis. Pengaruh 

Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang semakin meluas, demikian 

menurut argumen ini, telah memarginalisasikan Kyai, yang 

sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin dan juru bicara 

komunitas muslim, dan ajaran kaum pembaru sangat melemahkan 

legitimasi mereka. Lanjut menurut mereka, NU didirikan untuk 

mewakili kepentingan-kepentingan Kyai, vis a vis (berhadap-

hadapan) pemerintah dan juga kaum pembaru dan untuk 

menghambat perkembangan organisasi-organisasi yang hadir lebih 

dahulu. Tentu saja ada kebenaran dalam pernyataan diatas, 

walaupun ia gagal menjelaskan kenapa NU didirikan 1926 dan 

tidak lima tahun atau sepuluh tahaun lebih awal. Adalah Faqih 

Hasjim, pedagang dan penyebar aktif paham reformis asal 
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Minangkabau yang menetap di Surabaya pada akhir tahun 1910-an, 

yang memancing respon keras dari kalangan tradisional”. 
 

Bruinessen (1994: 27) mengutip tulisan Deliar Noor (1973: 226-

227), Faqih Hasjim adalah murid pembaharu Minangkabau terkenal, Haji 

Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka). Faqih Hasjim tiba di 

Surabaya pada paruh kedua 1910-an, dan berdakwah menyerang praktek-

praktek tradisional, seperti tahlilan, dan ritus-ritus orang yang sudah 

meninggal lainnya, juga menyerang soal-soal furu’ dalam ibadah 

tradisional yang dianggap bid’ah oleh kaum pembaru, seperti pelafalan 

ushalli. 

Atas gerakan kaum pembaru tersebut, sejumlah ulama tradisional, 

sejumlah ulama tradisional di Surabaya membentuk sebuah perhimpunan 

dan mendirikan sekolah agama, yang diberi nama Taswirul Afkar pada 

tahun 1924 sebagai reaksi atas propaganda Faqih Hasjim. Bruinessen 

(1994: 27). Taswirul Afkar pada umumnya dianggap sebagai cikal bakal 

NU, hanya karena Kyai Wahab Chasbullah merupakan tokoh penggerak di 

balik keduanya. Tidak dapat dibantah, kelahiran NU dalam tulisan 

Bruinessen (1994: 28), merupakan bagian dari pola umum reaksi anti 

pembaru. Namun, lebih lanjut Bruinessen menjelaskan bahwa: 

“Sebab-sebab langsung berdirinya tidak banyak berhubungan 

dengan munculnya reformisme di Surabya, dan tujuan-tujuan 

awalnya bersifat lebih terbatas dan kongkret dibandingkan 

dengan usaha melakukan perlawanan terhadap serangan kaum 

pembaru. Tujuan-tujuannya berhubungan dengan perkembangan 

internasional pada pertengahan 1920-an, yaitu mengenai 

penghapusan khilafah yang dilakukan pemerintahan Kemalis 
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Republik Turki pada Februari 1924, dimana penghapusan ini 

mendorong pembicaraan tentang teori politik islam dan upaya-

upaya untuk membangun institusi-institusi pan-islami yang baru. 

Selain itu kelahiran NU juga sebagai respon atas serbuan kaum 

Wahabi atas Mekkah dan pencarian suatu internasionalisme 

islam yang baru”. 
 

3. Nahdatul Ulama dan Politik dari Tahun ke Tahun 

Menurut penggolongan periode yang disampaikan oleh 

(Bruinessen, 1994: 46), NU pada periode pertama, tentu saja adalah 

periode pemerintah kolonial Belanda, yang dicirikan oleh sikap abstain 

terhadap politik (1926-1942). Periode ini diikuti pendukung Jepang, masa 

ketika kyai mulai terlibat dalam politik (1942-1945). Perjuangan 

kemerdekaan (1945-1949) merupakan periode di mana NU terlibat secara 

aktif dan radikal dalam politik. Pada tahun-tahun demokrasi parlementer 

(a949-1959) NU berubah bentuk menjadi partai politik tetapi gagal 

memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya. 

Pada masa Demokrasi Terpimpinnya Soekarno (1959-1965), NU menjadi 

penyangga rejim otoriter populis ini, yang menyebabkan sejumlah konflik 

internal. Pada masa transisi sistem ketatanegaraan yang keras (1965-1966) 

NU harus mendefinisikan ulang perannya. Masa tahun (1966-1973) adalah 

masa dimana NU menampilkan diri sebagai oposisi yang tegar. Oleh 

karena itu mengalami depolitisasi yang luar biasa, akhirnya pada tahun 

1973 NU memutuskan sebagai organisasi non-pemerintah yang berhaluan 

keagamaan islam hingga sekarang. 
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4. NU Setelah kembali ke Khittah 

Reposisi sebagai Jam’iyyah diniyyah Islamiyah ternyata 

berimplikasi panjang. NU seakan membebaskan diri dari belenggu politik 

yang menyelimutinya selama ini. Dalam prespektif Khittah, 

operasionalisasi Jam’iyyah diniyyah Islamiyah seharusnya meletakkan 

organisasi ini utamanya sebagai kekuatan masyarakat. Tugas utamanya 

adalah pembinaan keagamaan, mabadi khaira ummah dan maslahatul 

ummah. Untuk itu, NU harus mengedepankan syu’un ijtima’iyyah 

(kepedulian sosial) ke dalam praktik nyata untuk menindak lanjuti 

keputusan Khittah NU, khususnya peningkatan peran syu’un ijtima’iyyah. 

Salah satu kebijakan PBNU yang cukup penting adalah pembentukan 

LAKPESDAM (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia). Sebuah organisasi sayap NU yang dimaksudkan 

mengimplementasikan syu’un ijtima’iyyah dalam praktik nyata. Desain 

awal LAKPESDAM sebetulnya menyerupai LSM dimana aktifitasnya 

ditujukan terhdap pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan, pertanian, tambak udang dan sejenisnya. LAKPESDAM 

pun tidak ragu untuk menjalin hubungan dengan lembaga donor, 

khususnya Asia Foundation. Agar tidak bertabrakan dengan P3M, 

konsentrasi awal LAKPESDAM adalah masyarakat lokal yang dianggap 

mayoritas adalah warga nahdiyyin dan bukan pesantren (Ali, 2008: 68). 

Pandangan umum selama ini menyertakan bahwa “cinta tanah air 
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adalah sebagian dari iman,”hubbul wathan minal iman. Bahkan ada yang 

menyebut ungkapan ini berasal dari perkataan atau hadis Nabi Muhammad 

saw. Akan tetapi, berkaitan dengan visi ke-Aswaja-an, apakah mungkin? 

Tentu saja hal itu mungkin dalam pangdangan NU. Yang menarik, NU 

lahir pada 1926, dan dua tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1928, 

muncul Sumpah Pemuda yang menegaskan satu nusa, satu bangsa, dan 

satu bahasa. Dan, kesatuan nusa,bangsa, dan bahasa inilah yang menjadi 

tantangan tersendiri yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, yang 

mencakup wilayah Aceh hingga Papua (Setiawan, 2007:1). 

Berdasarkan definisi NU diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

NU adalah organisasi keislaman yang berwatak kebangsaan. NU berdiri 

sebagai organisasi islam besar di Indonesia yang memiliki ciri khas 

tersendiri dimana ciri khas tersebut yaitu toleransi dalam kehidupan 

beragama. 

 

5. Kyai dalam Nahdatul Ulama (NU) 

NU tak dapat dipisahkan dari sosok kyai sepuh pesantren. Kyai 

tokoh sentral yang memegang otoritas tertinggi keagamaan, sosial, 

maupun politik umat. Mereka faktor utama keberhasilan organisasi yang 

berasal dari kalangan ulama tradisional hingga menyedot banyak massa. 

Dari aspek sosiologis, mayoritas rakyat, khususnya yang beragama Islam, 

orang-orang yang bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pesisir atau 

pinggiran. Dalam ritual keagamaannya, mereka kuat memegang tradisi. 
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Salah satunya pengultusan ulama (Arifin, 2008). 

Realitas inilah yang turut menguatkan stereotip bahwa NU 

kumpulan orang-orang konservatif dengan terus memegang tradisi-tradisi 

keagamaan yang jumud. Meskipun demikian, fenomena menarik yang 

seolah menjadi tren dalam masyarakat secara keseluruhan adalah 

keberadaan intelektual maupun politisi yang lahir dari rahim NU lebih 

banyak membawa misi-misi pembaruan, baik dalam ranah keagamaan, 

pemikiran, politik, maupun pendidikan. Ini seakan kontras dengan 

penggambaran pertama saya bahwa kalangan NU lebih kental dengan 

aroma tradisional dan konservatif. Sebut saja Gus Dur (KH Abdurrahman 

Wahid), almarhum Nurcholis Madjid, Ali Yafie, Masdar Farid Mas'udi, 

Sahal Mahfudz, Tolchah Hasan, dan yang terakhir Ulil Absar Abdallah. 

Mereka tokoh cendekiawan Muslim binaan NU yang memiliki pemikiran 

yang cenderung liberal dan moderat. 

Lebih menarik lagi, sebagai pembaharu dalam NU maupun Islam, 

beberapa orang turut berupaya membawa NU ke dalam garis politik 

praktis sebagaimana pernah terjadi pada periode kepemimpinan KH Idham 

Chalid. Meskipun mereka tidak menyatakan upayanya secara literal, ketika 

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) lahir, secara tidak langsung orientasi 

untuk membawa NU ke garis politik telah bergulir. Padahal, seruan untuk 

'kembali ke Khittah 1926' pada Muktamar Situbondo 1984 telah menjadi 

kesepakatan ulama NU untuk mengembalikan NU sebagai organisasi 
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massa nonpolitik. 

Tentu upaya cendekiawan Muslim dari NU ini sering dicekal oleh 

kyai sepuh. Lantas, bagaimana peran politik NU sekarang, ketika umat 

Islam dalam kondisi yang membutuhkannya? Harus disadari bahwa NU 

salah satu pergerakan, akan selalu dinanti-nanti perannya dalam membawa 

perubahan dan perbaikan berbagai sektor kehidupan. Tak tertutup 

kemungkinan ketika NU berani merangkul umat agama lain ataupun 

kalangan lain, ia akan menjadi penggerak gerbong-gerbong transformasi 

sosial dan penguatan civil society. 

Pada saat itulah NU harus berupaya merevitalisasi peran 

politiknya. Namun, upaya itu harus mempertimbangkan citra NU sebagai 

organisasi yang memiliki kekuatan massa terbesar yang otonom dan 

terbebas dari kooptasi kekuatan politik. Menurut Greg Barton, salah satu 

upaya yang harus ditempuh oleh NU dalam merancang kembali visi, misi, 

dan strategi sebagai upaya revitalisasi peran politiknya adalah dengan 

merevisi beberapa pandangan NU atas beberapa aspek kehidupan umat. 

Artinya, peran politik NU tidak hanya dibatasi pada tataran politik praktis 

semata. Lebih dari itu, peran politik NU harus dapat tecermin dalam sektor 

yang lain. Ada beberapa upaya perbaikan.  

a. Merevisi pandangan politik NU. Politik yang dikembangkan 

seharusnya berbasis kultural, bukan politik praktis. Pada konteks ini, 

NU harus kembali sadar bahwa ia terlahir sebagai ormas yang 
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memang berbasis kultural kemandirian. Ia harus benar-benar dapat 

mengelola masyarakat secara efektif dan dinamis tanpa terintervensi 

oleh kekuatan penguasa. 

b. Merevisi pandangan keagamaan. Di tengah gencarnya pandangan 

keagamaan yang kaku, keras, jumud, dan rigid, NU semestinya 

memosisikan diri sebagai organisasi keagamaan yang inklusif, 

pluralis, dan emansipatoris. Agama tidak lagi dimaknai sekadar 

ideologi politik, tetapi kekuatan moral yang membebaskan. Dalam 

konteks ini almarhum Cak Nur juga mengingatkan bahwa ajaran-

ajaran Islam merupakan ajaran yang memiliki nilai-nilai universal. 

Sebagaimana KH Hasyim Asy'ri dahulu juga pernah mewanti-wanti 

kaum nahdliyyin agar dapat menerima perbedaan terkait dengan 

persoalan keagamaan, baik yang terjadi di kalangan umat Islam atau 

di luar. Seruan KH Hasyim ini bertujuan untuk membangun tali 

persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dan terhindar dari konflik 

antarumat. 

c. Merevisi pandangan ekonomi dan terutama sekali soal pendidikan. 

NU sejatinya dapat memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat yang 

begitu besar. Kegagalan NU dalam mengelola potensi ekonomi 

disebabkan minimnya visi ekonomi. Dalam sektor ekonomi, NU 

hampir mengalami kegagalan. Lembaga-lembaga perekonomian NU 
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tidak berfungsi maksimal karena besarnya perhatian NU pada aspek 

politik praktis (Arifin, 2008). 

Dalam persoalan ekonomi, NU harus banyak belajar dari saudara 

tuanya, yakni organisasi massa Muhammadiyah yang para kadernya 

terkenal dengan visi dan misi ekonominya yang terstruktur dengan jelas 

dan baik. Oleh karenanya, tiada jalan lain bagi NU untuk segera 

merevitalisasi peran politiknya, seraya merevisi kembali pandangan-

pandangannya agar gerbong lokomotif transformasi sosial dan keagamaan 

di negara kita tidak berhenti di tengah rel kebobrokan dan krisis 

multidimensi yang telah menyita waktu sangat lama. 

Bagaimana pun, seruan agar NU kembali ke Khittah 1926 yang 

pernah dicetuskan para kyai NU dari kalangan pesantren kiranya menjadi 

perhatian bagi kader NU sekarang. Pada dasarnya NU tidak pernah 

menghalangi dan tidak memiliki otoritas untuk mencekal para kadernya 

untuk terjun ke panggung politik praktis meskipun mereka memakai 

atribut yang berlainan. Dalam sejarah perjalanannya sebagai organisasi 

massa dan keagamaan, NU adalah organisasi yang beraliran moderat 

dalam berpolitik dan beragama meskipun ia lahir dari rahim kalangan 

tradisionalis. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk partisipasi politik kyai NU dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang meliputi 

pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi 

dengan masyarakat dengan mengemukakan pendapat atau ide-ide, 

perbedaan pendapat dengan masayarakat dapat diselesaikan dengan 

musyawarah serta dengan memberikan kebebasan masyarakat 

terhadap pilihan partai politik, menanamkan nilai-nilai politik dalam 

masyarakat dapat dilakukan dengan tidak ada paksaaan dalam 

mengambil keputusan. Partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam 

bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan elit politik 

sangat rendah. Partisipasi dalam pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk 

keaktifan keluarga dalam partai politik tidak ada, karena semua 

informan latar belakangnya PNS. Partisipasi dalam evaluasi diwujudkan 

dengan memberikan pemahaman bagaimana individu mengetahui hak 

dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu 
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mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui 

partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu 

mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan 

massa. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kyai NU dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading 

kabupaten Pemalang diantaranya adalah hubungan dengan masyarakat 

sekitar, politik uang (money politics), status sosial ekonomi dan kondisi 

sosial politik. Faktor lainnya adalah adanya kebebasan berkompetisi di 

segala bidang, termasuk di bidang politik. Adanya kenyataan berpolitik 

secara lugas dan terbuka. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi 

diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh 

dengan subur. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam 

masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat. Adanya distribusi 

kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan 

kekuatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian, berikut ini 

disampaikan saran bagi peningkatan partisipasi politik Kyai NU dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten 



102 

 

 

Pemalang adanya peran aktif oleh Kyai NU dalam mewujudkan partisipasi 

politik melalui pendidikan politik dan adanya masyarakat yang ikut berperan 

aktif dalam mewujudkan partisipasi politik yang sehat dengan berpartisipasi 

menjaga orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif sebagai 

bentuk peran secara langsung dalam partisipasi politik di Desa Losari 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. 
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