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PEMBELAHAN DUKUNGAN JARINGAN POLITIK NU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR 2018

Ainur Rohim1

ABSTRAK

Studi ini bertujuan memetakan dan menjelaskan terjadinya pembelahan dukungan jaringan politik kiai
Nahdlatul Ulama (NU) di pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) pada
tahun 2018. Hal itu penting dilakukan, mengingat dalam perspektif kesejarahan politik Indonesia, Jatim
menjadi wilayah basis tradisional kaum Islam Tradisional (NU) terbesar di Indonesia. Di Pilgub Jatim
2018 ada dua kader NU yang bertarung, yakni Khofifah Indar Parawansa yang menjabat Ketua Umum PP
Muslimat NU didukung PAN, PPP, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Sedang Saifullah
Yusuf (Gus Ipul), salah satu ketua PBNU disokong empat partai, yakni PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan
PKS. Perumusan masalah yang peneliti ajukan adalah bagaimana pembelahan dukungan jaringan politik
kiai NU di Pilgub Jatim 2018 dalam perspektif teori jaringan politik. Metode yang dipakai dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekaran eksplanatif dan dianalisa dengan teori jaringan politik
David Knoke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas kiai yang duduk di struktur NU wilayah
Jatim maupun NU cabang kabupaten/kota di Jatim memberikan dukungan kepada pasangan Gus Ipul dan
Puti Guntur Soekarno. Para kiai ini biasa dikenal dengan sebutan kiai struktural dan memposisikan KH
Anwar Manshur (pimpinan Pondok Lirboyo Kediri) sebagai tokoh sentralnya. Di sisi lain, sejumlah kiai
NU lain yang tak menduduki jabatan di struktur NU di berbagai jenjang, tapi mengamalkan ajaran NU
dalam kehidupan keagamaannya, memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah dan Emil E Dardak
dan menempatkan KH Salahuddin Wahid (pimpinan Pondok Tebuireng Jombang) sebagai patronnya.
Mereka dikenal dengan sebutan kiai kultural.

Kata Kunci: NU, Kiai, Poros Lirboyo, Poros Tebuireng, Jaringan Politik

ABSTRACT

This study discusses how to explain and explain the briefing of the Nahdlatul Ulama (NU) political network
in the election of the governor and vice governor (Pilgub) of East Java (East Java) in 2018. These things can
be done, according to the views of Indonesia's political alignment, East Java the traditional basis of the
largest Traditional Muslims (NU) in Indonesia. In 2018 East Java Pilgub there were two NU cadres who
fought, namely Khofifah Indar Parawansa who needed the General Chairman of PP Muslimat NU supported
by PAN, PPP, Hanura Party, NasDem Party, and Golkar Party. While Saifullah Yusuf (Gus Ipul), one of the
PBNU chairmen, was supported by four parties, namely PKB, PDIP, Gerindra Party, and PKS. The
formulation of the problem found is how the division of NU kiai political network support in the 2018 East
Java Pilgub in the perspective of political network theory The method used in this study is qualitative with
an explanatory approach and analyzed with the political network theory David Knoke. The results of this
study indicate that research involving the kiai sitting in the NU structure in the East Java region and the NU
district / city branch in East Java provided support to the pair Gus Ipul and Puti Guntur Soekarno. These kiai
are known as structural kiai and position KH Anwar Manshur (leader of Pondok Lirboyo Kediri) as the
central figure. On the other hand, it consisted of other NU kiai who received approval in the NU structure at
various levels, but practiced NU's teachings in their religious life, gave support to the Khofifah and Emil E
Dardak partners and used KH Salahuddin Wahid (leader of Pondok Tebuireng Jombang) as his patron. .
They are known as cultural kiai.
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PENDAHULUAN

Pemilihan umum gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Jatim 2018 digelar pada 27 Juni 2018

menghadapkan kembali dua kader NU dalam kontestasi politik ini. Keduanya adalah Saifullah

Yusuf (Gus Ipul), salah satu Ketua PBNU dan Khofifah Indar Parawansa yang menjabat sebagai

Ketua Umum PP Muslimat NU. Realitas politik ini menjadi satu fenomena menarik, mengingat

selama ini Jatim menjadi ranah politik paling penting bagi NU dan partai yang memiliki

hubungan kesejarahan dengan NU. Tensi politik Pilgub Jatim 2018 berlangsung dalam dinamika

politik tinggi sekalipun menghadapkan sesama kader NU sebagai cagub. Sebab, banyak kiai,

pimpinan pondok pesantren (Ponpes) yang terlibat atau melibatkan diri dalam proses agenda

politik ini, baik kiai NU yang duduk di jabatan struktural NU maupun kiai NU yang berada di luar

jalur struktural NU (kultural).

Pilgub Jatim 2018 bakal menjadi pertemuan ketiga bagi Gus Ipul dan Khofifah dalam

kontestasi politik tingkat regional. Tampilnya dua kader terbaik NU di ajang Pilgub Jatim 2018

mengakibatkan dinamika politik yang cenderung bergerak meninggi di internal NU, terutama di

kalangan kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes), jamaah, dan jam‟iyyah NU. Terjadi

pembelahan dan polarisasi politik di internal kiai dan pesantren di lingkungan NU terkait politik

dukung-mendukung. Secara garis besar, Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan munculnya dua poros

besar kiai dan pondok NU terkait dengan politik dukung-mendukung cagub-cawagub.

Dalam dinamika lokal NU, poros dimakna sebagai episentrum pemusatan pengaruh

kekuasaan politik dan kultural ulama secara informal yang kemudian berjejaring kepada

pesantren-pesantren lainnya. Terciptanya poros pesantren biasanya diinisiasi kiai sepuh, baik

secara individu maupun kolektif, yang kemudian berkembang menjadi forum konsultasi bagi

para alim ulama untuk memberikan penilaian maupun dukungan politis terhadap entitas tertentu

secara moral dan kultural (Abdurrahman, 2009:31 dalam Wasisto Raharjo Jati, 2012).

Pembelahan politik antar-kiai itu tak hanya ditentukan satu atau dua kiai saja, tapi bersifat

berjejaring dan melibatkan banyak kiai dari pesantren berbeda. Karena itu, masalah ini menarik

untuk dikaji dilihat dalam perspektif teori jaringan politik.

Pada Pilgub Jatim 2018, ada dua poros politik yang terbentuk dan terlibat dalam aksi

dukung-mendukung cagub- cawagub. (1) Poros Tebuireng, mengacu pada Pondok Tebuireng

Jombang yang dipimpin KH Salahuddin Wahid (Gus Solah). Poros ini mendukung pasangan
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Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak. Tokoh sentral poros ini di antaranya Gus Solah

dan KH Asep Syaifuddin Halim (Kiai Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummah Kabupaten

Mojokerto. Kedua, Poros Lirboyo, mengacu pada Pondok Lirboyo di Kota Kediri. Ada banyak

kiai NU yang berada di poros ini dan para kiai NU tersebut dikenal memiliki loyalitas tinggi

mendukung Gus Ipul di bursa Pilgub Jatim. Mereka bukan sekadar mendukung Gus Ipul di

Pilgub Jatim 2018, tapi juga pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Salah satu tokoh sentral poros ini

adalah KH Anwar Manshur dari Pondok Lirboyo dan KH Anwar Iskandar, pimpinan Pondok Al

Amin Jamsaren dan Ngasinan, Kota Kediri.

Sejak Pilgub Jatim digelar secara langsung (2008/2009, 2013, dan 2018), tarik-menarik

dukungan politik dari kiai-kiai NU tak pernah mengerucut pada satu kandidat. Terjadi

pembelahan dukungan politik antar-kiai NU. Dibandingkan dengan Pilgub Jatim 2008/2009,

Pilgub Jatim 2018 lebih sedikit diikuti kandidat berlatar belakang NU. Serangkaian pertemuan

kiai sepuh NU di wilayah Mataraman, yang meliputi Kediri, Tulungagung, Blitar dan Trenggalek,

dan kawasan Tapal Kuda serta Pantura Jatim dilakukan langkah serupa untuk mematangkan

pencalonan Gus Ipul. Pada 24 Mei 2017 dilangsungkan pertemuan di Pondok Lirboyo, Kediri.

Pertemuan dilakukan untuk menindaklanjuti surat Partai. Salah satu agenda yang dibahas adalah

soal cagub Jatim. Para kiai NU di Mataraman sepakat mendukung Gus Ipul menjadi cagub

tunggal Jatim dari PKB. Setelah pertemuan di Pondok Lirboyo, para kiai sepuh NU, khususnya

yang berada di kawasan Tapal Kuda Jatim, menggelar pertemuan di Pondok KH Zainul Hasan

Genggong, Kabupaten Probolinggo. Pertemuan yang diikuti sekitar 100 kiai NU di kawasan

Tapal Kuda itu sepakat dengan isi pertemuan 100 kiai di kawasan Mataraman yang pada hari

yang sama dihelat di Pondok Lirboyo Kediri. Para kiai NU sepakat mengusung Saifullah Yusuf

sebagai cagub. Sikap politik para kiai NU tersebut dipertegas dalam pertemuan di Pesantren Bumi

Sholawat di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Di pesantren ini, pada 25 Mei 2018,

digelar pertemuan para kiai dan dihadiri sekitar 1.000 undangan. KH Agoes Ali Masyhuri

menegaskan agar PKB mematuhi keputusan para kiai NU untuk mendukung Gus Ipul sebagai

cagub Jatim.

Di sisi lain, sejumlah kiai sepuh NU berdiri mendukung Khofifah Indar Parawansa

(Khofifah) sebagai cagub Jatim. Mereka antara lain KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) pimpinan

Pondok Tebuireng Jombang, KH Asep Saifuddin Chalim, pimpinan Pondok Amanatul Ummah

Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan banyak kiai lainnya. Ada sejumlah pertimbangan kenapa
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dukungan politik diberikan kepada Khofifah untuk tampil sebagai cagub Jatim di Pilgub 2018. Ini

merupakan kali ketiga Khofifah maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Dukungan para kiai NU itu

disampaikan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Khofifah di Pondok Tebuireng, Jombang,

yang digelar sejak siang hingga petang, Minggu, 15 Oktober 2017. Usai pertemuan, KH Asep

Saifudin Chalim mengungkapkan alasan para kiai mendukung Khofifah, karena kiai punya

tanggung jawab terwujudnya tatanan kehidupan yang luhur. Alasan lainnya, para kiai mendukung

Khofifah karena ia dianggap memenuhi empat kriteria atau sifat seorang pemimpin sebagaimana

ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yakni siddiq (dapat dipercaya), tabligh

(menyampaikan gagasan), fathonah (cerdas), dan amanah (bertanggung jawab).

Muslimat NU merupakan ormas yang dipimpin Khofifah selama 4 periode

kepemimpinan. Sayap organisasi NU yang menaungi kaum ibu-ibu itu dikenal sebagai

pendukung tradisional Khofifah pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Salah satu tokoh penting di

balik dukungan kepada Khofifah adalah KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pimpinan Pesantren

Tebuireng Jombang. Gus Solah mengatakan, dia akan tetap memilih Khofifah pada Pilgub Jatim

2018 walaupun nanti kedua keponakannya, yakni Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Zanubah

Arifah Hafsah atau yang akrab disapa Yenny Wahid, sama-sama maju dalam Pilgub Jatim 2018.

Gus Solah mengatakan, yang lebih memenuhi syarat adalah Khofifah untuk menjadi gubernur

Jatim. Tampilnya Khofifah kali ketiga di Pilgub Jatim 2018 berpasangan dengan Bupati

Trenggalek, Emil E Dardak. Penentuan calon wakil gubernur (Cawagub) yang akan dipasangkan

dengan Khofifah berlangsung alot. Para kiai NU pendukung Khofifah lantas membentuk Tim 9

untuk memutuskan masalah ini. Nama Emil E Dardak diputuskan sebagai cawagub Jatim karena

dipandang mewakili wilayah Mataraman dan komunitas kaum Nasionalis di Jatim.

Memahami positioning kiai NU dalam konteks politik, terutama dalam ruang lingkup

kontestasi politik, mesti jeli dan hati-hati. Kiai harus dipahami dalam pengertian personal dan

kelembagaan. Hal itu penting mengingat NU secara kelembagaan (jam‟iyyah) menegaskan telah

menarik diri dari arena politik praktis sebagaimana diputuskan pada Muktamar NU ke-27 di

Pondok Salafiyah Syafi‟iyah Asembagus, Situbondo pada 1984. Keputusan dipertegas dengan

dengan keputusan muktamar NU ke-28 di Pondok Al Munawwir Krapyak Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 1989. Pada keputusan muktamar NU Nomor 06/MNU-28/1989 tentang

pandangan dan sikap NU terhadap politik antara lain disebutkan: (1) Berpolitik bagi NU

mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara
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menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (2) Politik bagi NU adalah politik yang

berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa. (3) Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan

dengan moral, etika, dan budaya yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa.

KERANGKA TEORI
Dalam membahas dan membedah tema tesis ini, teori jaringan politik tampaknya sesuai.

Artinya, teori ini bisa dipergunakan untuk mengungkap dan menganalisa jaringan kiai dan

pondok pesantrennya terkait aksi dukung- mendukung di Pilgub Jatim 2018 secara mendalam

dan komprehensif. Sekalipun jaringan sosial dan politik jarang sekali didefinisikan secara mudah

dan jernih. Teori jaringan politik obyek dasarnya menganalisis struktur politik adalah untuk

menjelaskan distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor di sistem sosial, di mana distribusi

tersebut adalah fungsi dari posisi- posisi yang dijabat dalam suatu atau banyak jaringan. Struktur

dari relasi antar-aktor dan posisi aktor-aktor individu sangat mempengaruhi perilaku, persepsi,

dan sifat dari aktor-aktor individu dan sistem sendiri secara keseluruhan (Knoke, 1994; 9).

Dalam perspektif teori jaringan politik, power atau kekuasaan itu bukan sesuatu yang

dimiliki, namun aspek atau elemen dari interaksi antar-aktor (Knoke, 1994; 1). Kekuasaan itu

adalah hubungan antara satu aktor sosial dan aktor lainnya dalam situasi tertentu. Hubungan

antar-aktor itu pasti powernya bersifat asimetris, sehingga semua yang berhubungan dengan

power itu pasti terstruktur (Knoke, 1994; 2-3). Teori jaringan mendalilkan bahwa semua peran

sosial itu ada karena mereka memiliki hubungan dengan peran sosial lainnya yang sering

diinteraksikan. Dalam sistem politik juga sama, di mana terdapat peran pembagian kerja yang

memiliki relasi power (Knoke, 1994; 7).

Pengaruh merupakan salah satu konsep penting dalam teori jaringan politik, karena

pengaruh menjadi salah satu bentuk dasar kekuasaan merujuk pada aspeknya, selain konsep

dominasi. Pengaruh bisa digambarkan ketika informasi yang diberikan oleh aktor A ke aktor B

yang dapat mengubah persepsi aktor B tentang konsekuensi dari suatu aksi, sehingga aktor B

memilih untuk melakukan tindakan yang lain. Pengaruh ini agak mirip dengan centrality, di mana

aktor yang memiliki hubungan dengan aktor prominen lainnya akan memiliki informasi yang

berlebih, sedangkan aktor yang tidak dalam lingkaran elite tidak akan bisa mendapatkan

informasi yang berkualitas (Knoke, 1994; 3-13). Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat

dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk
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mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu

menguntungkan dirinya, kelompoknya maupun masyarakat secara umum. Dalam prakteknya,

kekuasaan politik menyangkut hubungan antar-manusia (Surbakti, 2015; 71-73).

Konsep dasar lainnya dari kekuasaan adalah dominasi, yakni pola relasi di mana satu

aktor mempraktekkan reward and punishment terhadap aktor lainagar mendapatkan ketaatan

(Knoke, 1994; 4). Jika aktor yang dipengaruhi ini taat, maka yang bersangkutan mendapatkan

reward. Sedang jika yang dipengaruhi tersebut membangkang, maka yang diperoleh adalah

punishment. Sekiranya pengaruh dan dominasi dijalankan bersama- sama, maka akan

menghasilkan 4 kategori kekuasaan. (1) Jika pengaruh ada dan dominasi ada, maka melahirkan

kekuasaan otoriter. (2) Jika pengaruh ada dan dominasi tak ada, maka memunculkan kekuasaan

persuasif. (3) Jika pengaruh tidak ada dan dominasi ada, maka membentuk kekuasaan koersif.(4)

Jika pengaruh tidak ada dan dominasi juga tidak maka, maka membentuk kekuasaan egalitarian

(Knoke, 1994; 5).

Konsep kiai sebagai elite NU hal penting lain yang mesti dipahami dalam konteks ini.

Kiai adalah komponen penting dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam Nahdlatul

Ulama (NU). Kiai menjadi sokoguru bagi NU dengan berbagai label dan kapasitas yang melekat

di dalamnya, baik dalam perspektif teologis, sosial, kultural, dan politik. Kiai merupakan elite

penting dan strategis dalam keluarga besar NU, baik dalam perspektif jam‟iyyah (kelembagaan

organisasi) maupun jamaah (keumatan). Sedang massa NU yang popular dengan sebutan warga

Nahdliyyin merupakan komunitas keagamaan (Islam) yang menjadikan kiai sebagai patron dan

rujukan utamanya, baik dalam lapangan keagamaan, sosial, kultural, dan politik.

KH Achmad Siddiq (2005), Rais Aam PBNU hasil Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di

Situbondo menyebut, kalau ada organisasi yang memilih kekuatan sentralnya pada kaum buruh

dan tani, pada kaum intelektual, pada para pejabat/karyawan, dan atau pada macam- macam lagi,

maka NU menentukan dengan mantap bahwa tiang utamanya, sokoguru dan kekuatan sentralnya

adalah para kiai. Pemilihan para kiai sebagai tiang utama NU didasarkan pada dua

pertimbangan utama: 1) Sebagai organisasi keagamaan harus memilih dan menentukan kekuatan

sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling kuat dan paling dapat dipertanggungjawabkan

jiwa, mental, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya, yakni para ulama; 2) Seorang ulama yang

paling kecil lingkaran pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas
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santri/muridnya dan para (bekas) santri/murid yang sudah pulang kampung dengan posisi dan

potensinya masing- masing. Bahkan para ulama juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan

masyarakat sekelilingnya, yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas

kedaerahan sampai jauh ke pelosok-pelosok Tanah Air, malah bisa lebih luas daripada itu (Siddiq,

2005; 17-18).

Organisasi NU menegaskan bahwa ia merupakan penganut Aswaja, sebuah paham

keagamaan—yang di kalangan NU— bersumber pada: Al Qur‟an, As Sunnah, Al Ijma‟ dan Al

Qiyas. Karena hendak mempertahankan dan mengembangkan paham demikian ini pula NU

berdiri. Secara harfiah Aswaja berarti penganut Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Jamaah

(sahabat-sahabatnya). Secara ringkas berarti segolongan pengikut Sunnah (jejak) Rasulullah

SAW yang di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya beliau berjalan di atas garis yang

dipraktikkan Jamaah (sahabat Nabi). Dalam pengertian yang lebih rinci—dan ini yang dianut

NU— KH Bisri Mustofa---seorang ulama asal Kabupaten Rembang—mengartikan Aswaja

sebagai paham yang berpegang teguh kepada tradisi sebagai berikut: (1) Dalam bidang hukum-

hukum Islam, menganut salah satu ajaran dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan

Hambali). Dalam praktik, para kiai merupakan penganut kuat mazhab Syafi‟i. (2) Dalam soal-

soal tauhid, menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan Al-Asya‟ari dan Imam Abu Mansur Al-

Maturidi. (3) Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.

Operasionalisasi ajaran Aswaja itulah yang membedakan NU dengan kalangan Islam pembaru.

(Marijan, 1992: 21-22).

Posisi dan keberadaan kiai tak mungkin dilepaskan dari pesantren (Pondok Pesantren).

Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan kekiaian seseorang. Begitu lekatnya NU

dengan orang-orang pesantren dan umat Islam pedesaan, sampai-sampai dikatakan NU

merupakan organisasinya pesantren dan umat Islam pedesaan. Ketika masih berpolitik, Kenneth

E Ward malah menyebutnya sebagai pesantren in politics. Keeratan NU dengan pesantren seiring

dengan tujuannya yang hendak melestarikan ajaran Aswaja. Lembaga pendidikan pesantren

merupakan kelanjutan dari lembaga serupa pada masa Hindu. Tentu saja transformasi ini terjadi

setelah dilakukan peng-Islam-an terhadap lembaga pendidikan itu. Perkembangan pesantren

cukup unik, antara satu pesantren dengan pesantren lainnya biasanya memiliki pertalian

geneologis. Berdirinya suatu pesantren, tidak jarang, memiliki kaitan dengan pesantren besar

sebelumnya, yang biasanya merupakan tempat belajar kiai pendirinya. (Marijan, 1992: 38 dan 40).
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METODE

Mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan eksplanatif

dalam konteks ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang diteliti adalah orang-orang, yakni

elite NU (kiai dan atau tokoh NU) yang kami posisikan sebagai narasumber bersifat purposive.

Sebanyak 8 kiai dan atau tokoh yang dipilih sebagai narasumber, yakni empat kiai NU dari kubu

Gus Ipul dan Puti Guntur: KH Anwar Iskandar (Pondok Al Amiin Kota Kediri) , Dr KH Fahrur

Rozi (Pondok An Nur Bululawang Kabupaten Malang), KH Jakfar Yusuf (Pondok Darul Ulum

Sampang), dan Gus Abdullah Kautsar (Pondok Al Falah Ploso Kediri). Sedangkan empat kiai

dan atau tokoh NU pendukung Khofifah dan Emil Dardak adalah KH Salahuddin Wahid

(Pondok Tebuireng Jombang), KH Zahrul Azhar As‟ad (Pondok Darul Ulum Jombang), Dr KH

Robbach Ma`shoem (Pondok Ihyaul Ulum Jombang), dan Drs H Choirul Anam (mantan Ketua

GP Ansor dan PKB Jatim).

Fokus dalam penelitian ini untuk mencari data dan fakta yang berhubungan dengan

terjadinya pembelahan dukungan jaringan politik kiai NU di Pilgub Jatim 2018, terutama terkait

dengan aksi dukung- mendukung yang dilakukan para kiai secara pribadi kepada pasangan Gus

Ipul dan Puti Guntur maupun kepada pasangan Khofifah dan Emil Dardak maupun aspek lainnya

yang berhubungan dengan tema penelitian. Data yang digali dan dikumpulkan secara garis besar

bisa dikelompokkan dalam dua jenis.Pertama, data primer. Yakni data yang dicari, digali, dan

dikumpulkan dari narasumber secara langsung. Dalam konteks ini ada delapan narasumber yang

berasal dari pimpinan pondok pesantren dan atau pimpinan organisasi sayap NU sebagaimana

ditentukan di atas. Kedua, data sekunder yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, majalah

ilmiah, produk media massa, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya

yang berkait langsung maupun tak langsung dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan denan cara wawancara mendalam dan studi pustaka.

Sedang teknik analisis data dimulai dengan memilah atau mengkategorisasi seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber, yakni dari wawancara dan studi pustaka yang sudah dituliskan

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah selanjutnya adalah mendasarkan reduksi data yang

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Kemudian menyusun data dalam satuan-satuan yang

lantas dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir
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dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini,

mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan

menggunakan beberapa metode tertentu.

PEMBAHASAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 yang mempertemukan dua

tokoh NU sebagai kandidat gubernur: Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa

otomatis mengakibatkan terjadinya pengkutuban jaringan kiai NU yang mendukung keduanya.

Ada sebagian kiai NU merapat kepada pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur dan sebagian lagi kiai

NU mendukung Khofifah dan Emil E Dardak. Secara faktual, jaringan kiai NU yang mendukung

Gus Ipul adalah kiai-kiai NU yang juga merapat ke pasangan Soekarwo dan Gus Ipul (Karsa) di

Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013 lalu. Mereka lantas mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur

dengan harapan pada Pilgub Jatim 2018 sudah saatnya ada kader NU yang menduduki jabatan

gubernur Jatim setelah selama 10 tahun nyantri sebagai wakil gubernur.

Sebanyak 21 kiai sepuh dan kiai-kiai lain yang membentuk jaringan dukungan politik

untuk Gus Ipul dan Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018. Saat wawancara dengan KH Anwar

Iskandar di Pondok Al Amin Ngasinan, Kota Kediri pada 4 Mei 2018, dia mengatakan, dukungan

kepada Gus Ipul dan Puti Guntur adalah wujud tanggung jawab kiai kepada bangsa, negara, dan

rakyat (umat). Menurut Gus War, perjuangan itu bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni politik

dan kultural. Para kiai tak mau terkecoh dengan pandangan yang menyebutkan kiai harus menjauh

dari politik. Jangan pisahkan politik dari agama. Negara ini harus mendasarkan keputusan politik

pada nilai-nilai moralitas agama.

Jalinan jejaring Gus Ipul dengan para kiai sepuh ini telah terbangun dan terkonsolidasi

sejak Pilgub Jatim 2008/2009 dan berlanjut pada Pilgub Jatim 2013. Gus War (2018)

mengatakan, sebelum nama Gus Ipul dikukuhkan sebagai cagub oleh PKB dan tiga parpol lain

pengusungnya, para kiai telah menjalin kontak, komunikasi, dan lobi dengan PKB dan PPP, dua

partai yang unsur ke-NU-annya sangat kental. Gus Ali, Kiai Mutawakkil, dan Gus War

ditugaskan melobi kepada Abdul Halim Iskandar, Ketua PKB Jatim, untuk mengundurkan diri

dari pencalonan gubernur Jatim. Kemudian KH Zainuddin Jazuli dan Gus War melobi

Romahurmuziy, Ketua Umum PPP, agar memberikan dukungan kepada pencalonan Gus Ipul.

Pesan apa yang disampaikan Kiai Zainuddin dan Gus War ketika bertemu Rommy, ini
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pernyataan Gus War, “Saya sudah omong Rommy (Ketua Umum PPP) dan jawabannya 70

persen mendukung Gus Ipul dan 30 persen Khofifah.”

KH Ja‟far Yusuf (2019), pimpinan Pondok Darul Ulum Garsempal, Kabupaten Sampang,

Madura mengatakan, ada jaringan kiai sepuh NU yang terbentuk dan eksist sejak Pilgub Jatim

2008/2009, Pilgub Jatim 2013, dan terus aktif hingga Pilgub Jatim 2018 untuk memberikan

dukungan kepada Gus Ipul dalam kontestasi politik tersebut. “Ada semacam jaringan-jaringan itu

mulai dari Pilgub yang dulu tahun 2008. Itu jaringan pertama ada pertemuan kecil- kecilan,

akhirnya tambah besar dan tambah besar. Akhirnya disepakati kiai mendukung Gus Ipul. Itu

berlangsung sejak Pilgub Jatim 2008, berlanjut di Pilgub Jatim 2013 dan terakhir ini di Pilgub

Jatim 2018. Kalaupun tak ada pilgub, ya para kiai sepuh itu juga kadang-kadang bertemu di

forum-forum informal.”

Pandangan di atas diperkuat pendapat Dr KH Fahrur Rozi (2019), pimpinan Pondok An

Nur Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Gus Fahrur mengatakan, sebaran dukungan kiai

sepuh NU pimpinan pondok pesantren kepada Gus Ipul dan Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018 bisa

dikelompokkan berdasar kawasan. Di wilayah Mataraman, pengaruh besar Pondok Lirboyo dan

Pondok Al Falah Ploso Kediri yang mampu menarik dukungan untuk pasangan cagub-cawagub

ini, karena kedua pondok ini akar basis santrinya sebagian besar di kawasan Mataraman. Secara

garis besar, Gus Fahrur berpendapat bahwa pondok pesantren berpengaruh di Jatim bisa

dikelompokkan dalam 4 kawasan. (1) Jatim bagian Barat di bawah pengaruh kuat Pondok

Lirboyo dan Al Falah Ploso Kediri.

(1) Jatim bagian Timur di bawah pengaruh kuat Pondok Sidogiri Pasuruan dan Pondok KH

Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

(2) Jatim bagian Utara pengaruh Pondok Langitan Widang Tuban. (4) Jatim bagian Tengah

dipengaruhi 4 pondok besar di Kabupaten Jombang: Pondok Tebuireng, Pondok Bahrul Ulum

Tambakberas, Pondok Mambaul Ma‟arif Denanyar, dan Pondok Darul Ulum Rejoso. Rata-rata

pemangku pondok level sedang dan kecil adalah santrinya pondok besar.

Gus Fahrur mencontohkan, dia sendiri adalah alumni Pondok Lirboyo yang kini

memangku Pondok An Nur Bululawang, Kabupaten Malang. Begitu pun dengan KH Hasan

Mutawakkil Alallah (mantan Ketua PWNU Jatim) yang mengasuh Pondok Zainul Hasan

Genggong Pajarakan, Kabupaten Probolinggo adalah santri Pondok Lirboyo. KH Anwar Iskandar
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yang kini mengasuh Pondok Al Amiin Ngasinan, Kota Kediri adalah alumni Pondok Lirboyo.

Bahkan, KH Maimun Zubair, pendiri Pondok Al Anwar Sarang, Kabupaten Rembang adalah

alumnus Pondok Lirboyo Kediri dan berguru langsung kepada pendiri Pondok Lirboyo, KH

Abdul Karim. “Dulu pesantren yang terbesar adalah Bangkalan, Syaichona Cholil. Syaichona

Cholil menurunkan murid Tebuireng (Jombang), Sukorejo (Situbondo), Genggong

(Probolinggo), Lirboyo (Kediri), dan lainnya. Tapi Ra Cholil itu murid dari Sidogiri, pesantren

yang usianya lebih dari 300 tahun di Kabupaten Pasuruan. Dulu santri ngaji setelah Kiai Cholil

itu dibagi, kalau mau ngaji Nahwu di Pondok Lirboyo, ngaji Hadits di Pondok Tebuireng, ngaji

Akidah di Pondok Genggong, dan belajar Al Qur‟an ke Pondok Krapyak Yogyakarta.”

Dalam konteks kontestasi Pilgub Jatim 2018 maupun pada Pilgub Jatim 2013, Pondok

Lirboyo Kediri diposisikan sebagai patron politik bagi pondok lainnya dalam konteks dukungan

politik kepada Gus Ipul. Secara faktual, di Pilgub Jatim 2008/2009, 2013, dan 2018 nyatanya

Pondok Lirboyo menjadi rujukan bagi pondok lain terkait sikap politik dalam hubungannya

dengan Pilgub Jatim. Gus Abdullah Kautsar (2019), anak KH Nurul Huda Jazuli, pengasuh

Pondok Al Falah Ploso Kediri saat diwawancarai pada hari Jumat (12 April 2019) membenarkan

kuatnya otoritas Pondok Lirboyo di mata pemangku pondok pesantren lainnya di Jatim dan

Indonesia. Gus Kautsar membenarkan pandangan bahwa Gus Ipul dan Puti Guntur pada Pilgub

Jatim 2018 diusung dan di-back up kekuatan pondok NU yang berporos pada Pondok Lirboyo

Kediri. “Sangat-sangat bisa. Artinya, ini adalah kebijakan Lirboyo. Hari ini pemegang (otoritas)

itu Lirboyo kendati tidak dinyatakan secara tertulis dan tak terucapkan. Tapi pendapat yang paling

kuat itu tidak bisa dipungkiri adalah Pondok Lirboyo dan Pondok Ploso. Pimpinan Pondok Ploso

selalu mengatakan, saya apa kata Lirboyo. Kita tidak usah mikir atau rembukan. Terbiasa santri

seperti itu, tidak terbiasa misalnya santri ini kenapa ya lalu debat, tidak biasa. Otoritas

pengambilan keputusan ada di Lirboyo meskipun dimusyawarakan dengan kiai sepuh lainnya. Iya

memang karena saat ini tidak ada yang sebesar itu, yang paling kokoh memang Lirboyo. Ini tak

hanya soal Jatim, kalau Lirboyo sudah dawuh berarti sudah nasional kelasnya. Sekarang mana

ada pondok yang tak ada alumni Lirboyonya, sebut saja KH Said Aqil Siradj alumni Lirboyo, Gus

Mus alumni Lirboyo, Kiai Ma‟ruf Amin juga alumni Lirboyo, karena Lirboyo itu pondok paling

tua,” kata Gus Kautsar.

Kiai NU pemangku pondok yang merapat kepada pasangan Gus Ipul dan Puti merata di 4

kawasan Jatim. Di bagian Barat Jatim wilayah pengaruh Pondok Lirboyo dan Pondok Ploso,
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wilayah Timur wilayah pengaruh Pondok Sidogiri, Pondok KH Zainul Hasan Genggong, dan

Pondok Walisongo pimpinan Ra Cholil Situbondo. Kemudian wilayah Utara di bawah pengaruh

kuat Pondok Langitan Tuban dan Pondok Mambaul Solikhin Manyar Gresik, serta wilayah

Tengah pengaruh Pondok Mambaul Ma‟arif Denanyar Jombang.

Mayoritas kiai NU yang mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur menduduki jabatan

struktural NU, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Pusat). KH Anwar Mansyur

(Pondok Lirboyo Kediri) adalah rois syuriah PWNU Jatim, KH Miftakhul Akhyar (Pondok

Miftahussunnah Surabaya) Plt Rais Aam PBNU, KH Agus Ali Masyhuri (Pondok Bumi Sholawat

Sidoarjo) adalah wakil rais syuriah PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah (Pondok

Genggong Probolinggo) adalah mantan ketua PWNU Jatim, Dr KH Fahrur Rozi (Pondok An Nur

Bululawang Malang) adalah wakil ketua tanfidziyah PWNU Jatim, dan lainnya. Para kiai NU

tersebut selama ini nyantri di pondok-pondok besar dan kemudian menjadi pemangkunya. Dalam

konteks ini, kapasitas para kiai itu tak sekadar merujuk pada jabatan struktural di lingkungan NU,

tapi para kiai itu dikenal sebagai alim ulama dengan kedalaman ilmu agama yang diakui di

kalangan Nahdliyyin dan kiprah sosial kemasyarakatan mereka telah memperoleh pengakuan

publik.

Setidaknya ada tiga elemen yang membuat jaringan antar-kiai NU ini kuat dan solid

dalam memberikan dukungan kepada Gus Ipul dan Puti Guntur. Tiga elemen itu adalah: (1)

Adanya kesamaan guru atau kiai dan alumni pondok pesantren di antara para kiai. (2) Karena

jalinan pernikahan, sehingga antara kiai satu dengan kiai lainnya sebenarnya terikat hubungan

kekerabatan secara langsung maupun tak langsung. (3) Para kiai itu sudah lama mengenal dan

memahami personal Gus Ipul. Jaringan antar-kiai NU pendukung Gus Ipul dan Puti Guntur

dalam mendelivery taushiyah atau keputusan rapat yang dihasilkan para kiai sepuh melibatkan

anak-anak para kiai sepuh sebagai sebagai mediatornya. Para anak- anak kiai yang dikenal

dengan sebutan Gus, kemudian mengomunikasikan dan menyosialisasikan keputusan para kiai

sepuh kepada jaringan alumni pondok pesantren dari para kiai sepuh. Kiai sepuh NU tak terjun

langsung mengomunikasikan dan memasyarakatkan taushiyah dan keputusan yang diambilnya

terkait dukungan kepada pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur. Para kiai sepuh NU tersebut

sekadar bermusyawarah dan membuat keputusan. Sosialisasi dan penyebaran informasi taushiyah

dan keputusan kiai sepuh NU dilakukan melalui para Gus dan jaringan alumni yang dimiliki

masing-masing pondok pesantren.
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Jaringan kiai NU yang merapat dan mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan

Emil E Dardak sebagian besar bukan pengasuh pondok (Ponpes) besar dan bukan pondok berusia

tua, terkecuali untuk Pondok Tebuireng Jombang di bawah pimpinan KH Salahuddin Wahid (Gus

Solah), Pondok Salafiyah Syafi‟iyah Asembagus Situbondo yang diwakili KH Afifuddin Muhajir,

Pondok Darul Ulum Ploso Jombang oleh KH Zahrul Azhar As‟ad (Gus Hans), KH Suyuti Toha

yang memimpin Pondok Mansyaul Huda Tegaldlimo Banyuwangi, KH Hisyam Syafaat dari

Pondok Darussalam Blokagung Banyuwangi, dan KH Asep Syaifuddin Chalim yang memimpin

Pondok Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Sebagian besar kiai pengasuh pondok

yang pengaruhnya tak banyak disebut-sebut dalam ranah politik regional Jatim. Selain itu, para

kiai tersebut tak sedang memangku jabatan di struktur PWNU Jatim, apalagi PBNU di Jakarta.

Kalau dipetakan secara sederhana, kiai NU pengasuh pondok yang mendukung kepada

pasangan Khofifah dan Emil Dardak sebagai berikut: (1). KH Salahuddin Wahid (Pondok

Tebuireng Jombang), (2) KH Asep Syaifuddin Chalim (Pondok Amanatul Ummah Pacet

Mojokerto/Ketua Umum PERGUNU), (3) KH Zahrul Azhar As‟ad (Pondok Darul Ulum

Jombang/mantan Wakil Ketua Lembaga Ekonomi PWNU Jatim), (4) KH Robbach Ma'shoem

(Mustasyar PCNU Gresik), KH Mahfud Ma‟shoem (Pondok Ihyaul Ulum Dukun Gresik/Rais

Syuriah PCNU Gresik), (5) KH Suyuti Toha (Pondok Mansyaul Huda, Tegaldlimo Banyuwangi),

(6) KH Hisyam Syafaat (Pondok Darussalam Blokagung Banyuwangi), (7) KH Afifuddin

Muhajir (Pondok Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo), (8) KH Abdullah Syaukat Syiradj

(Anggota Majelis Keluarga Pondok Sidogiri Pasuruan), (9) KH Faruq Alawy (Pondok At-Taroqi

Sampang), (10) KH Muslih (Pondok Raudhatul Baitul Maghfiroh Malang), (11) KH Fadil

Muzakki Syah/Lora Fadil (Pondok Al Qodiri, Jember), (12) KH Mas Mansur (Pondok Islam

Attauhid, Sidoresmo, Surabaya), (13) KH Thoriq bin Zaid bin Darwis (Pondok Babussalam,

Malang), (14) KH Muhammadu Yaqub (Pondok Al-Urwatul Wutsqo Jombang), (15) KH Muslih

(Sumenep), dan (16) KH Muchtar Romadhon (Sampang). Secara garis besar, mayoritas kiai NU

pendukung Khofifah dan Emil Dardak tak menempati posisi strategis di struktur PWNU Jatim,

PBNU, dan sejumlah PCNU di kabupaten dan kota di Jatim.

Choirul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam (2019), salah satu pendukung Khofifah

dan Emil Dardak, mengatakan tentang potret dan posisi kiai pendukung Khofifah dan Emil

Dardak di struktur NU sebagai berikut: Rata-rata yang mendukung Khofifah dan Emil adalah kiai

kultural, bukan kiai struktural. Umat dan pemilih itu lebih mempercayai kiai kultural dibanding
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kiai struktural, karena kiai kultural lebih bisa dipahami secara logis, rasional, dan tidak neko-neko.

Tapi, kiai struktural itu neko- neko dan kepentingannya macam-macam. Dasar pilihan warga NU

itu merujuk pada akal sehat untuk menilai sesuatu. Jadi, tak bisa secara fanatik NU apapun dibela

mati- matian, tidak bisa seperti itu dan itu sudah sejak dari dulu. Karena itu, NU bisa didekati

dengan ilmu pengetahuan, jadi tidak alamiah.

Kendati tak banyak didukung kiai NU pengasuh pondok besar, sebaran kiai NU yang

mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak juga merasa di sejumlah kawasan di Jatim.

Misalnya, di kawasan Tapal Kuda dan Madura, Khofifah dan Emil memperoleh sokongan dari

Pondok At Taroqi Sampang Madura, KH Suyuti Toha dari Pondok Mansyaul Huda, Tegaldlimo

Banyuwangi, KH Hisyam Syafaat pengasuh Pondok Darussalam Blokagung Banyuwangi,

dan KH Afifuddin Muhajir dari Pondok Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo. Di kawasan

Mataraman Jatim, pengaruh Pondok Tebuireng, Pondok Tambakberas, dan Pondok Darul Ulum

Rejoso Jombang tak mungkin dinafikan. Pengaruh ketiga pondok besar di Jombang tersebut juga

menyentuh wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, Nganjuk, Mojokerto, Sidoarjo, dan banyak

daerah lainnya. Selain tentu di wilayah Gresik, Lamongan, dan sekitarnya pengaruh Pondok

Ihyaul Ulum yang diasuh KH Mahfud Ma‟shoem dan KH Robbach Ma‟shoem (mantan Bupati

Gresik 2000- 2005 dan 2005-2010) tak mungkin disepelekan. Kiai Robbach dikenal sebagai kiai

dan tokoh NU yang memiliki akar kuat di kalangan NU Gresik, khususnya di kawasan Pantura

Gresik, seperti di Kecamatan Manyar, Bungah, Dukun, Ujungpangkah, Sidayu, dan Panceng.

Sedang di kawasan Arek, Pondok Al Hikam yang didirikan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua

PWNU Jatim dan Ketum PBNU) dikenal kuat, khususnya di kawasan Malang Raya dan

sekitarnya. Di kawasan Arek ini pasangan Khofifah untuk menggaet pemilih dari kalangan Islam

Tradisional (NU) memperoleh dukungan dari KH Mas Mansur (Pondok Islam Attauhid,

Sidoresmo, Surabaya) dan KH Thoriq bin Zaid bin Darwis (Pondok Babussalam, Malang).

Mensinergikan dan mengonsolidasikan kiai NU dari pondok pesantren berskala sedang

dan kecil dalam konteks kerja politik seperti kontestasi Pilgub Jatim 2018 membutuhkan strategi

tersendiri. Gus Solah (2019), pimpinan Pondok Tebuireng, mengatakan, “Kita sering bertemu di

Pondok Tebuireng Jombang dan Pondok Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto atau pondok

pesantren mana lagi saya kok lupa. Di beberapa pesantren itu yang kita sampaikan bahwa rugi

kalau kita tidak memenangkan Khofifah, itu kita rugi dan saya berbicara pribadi ya. Saya bisa

menyampaikan pikiran-pikiran saya kepada Khofifah dan saya yakin Khofifah akan
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mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi, tak mungkin kalau gubernurnya Saifullah Yusuf

ya. Pertama, ya hubungan saya walaupun itu keponakan saya, tapi tidak sedekat saya dengan

Khofifah. Kemudian yang kedua, saya tidak yakin Saifullah Yusuf bisa punya kemampuan dan

punya visi seperti Khofifah. Ndaklah. Itu kelihatan dalam debat. Sama Emil saja masih bagusan

Emil kok dibanding Saifullah Yusuf.”

Jaringan kiai-kiai NU pendukung Khofifah dan Emil Dardak yang minim melibatkan kiai

struktural NU dan mengandalkan kekuatan kiai yang bergerak langsung di akar rumput

merupakan fenomena politik bersifat khas. Nilai khas dimaksud adalah kedudukan struktural kiai

di NU tak otomatis berbanding lurus dengan besar dan kuatnya pengaruh kiai dimaksud di

lapangan politik praktis, terlebih dalam implementasi demokrasi elektoral seperti Pilgub Jatim

2018 lalu. Selain faktor makin tercerahkan atau cerdasnya pemilih, Choirul Anam (2019) melihat

fenomena lain dalam konteks ini dengan menyatakan bahwa, “Ini fenomena bahwa banyak warga

NU sudah tak percaya pada struktur, karena itu kalau dia tetap seperti ini, lama-lama ditinggal

sama umat karena umat lebih pintar. Sekarang umat itu kan yang penting ini benar tidak. Ini

rekayasa apa tidak. Kan cuma itu. Sederhana sebetulnya. Bagaimana untuk kepentingan dia

sendiri dia tahu juga. Karena itu masyarakat tidak bisa dibohongi.

Sekarang strukturnya sudah begitu menggebu-gebu sampai hasil istikharah langsung

diberikan pada Mega oleh Mustamar (KH Marzuki Mustamar). Yang jadi gubernur itu Saiful

(Yusuf) sama Puti (Guntur). Sampai begitu, para kiai baris semua. Mega dan Ahmad Basarah

datang. Tapi masyarakat NU melihatnya sudah muak, struktur kok jadi begini. Mboknya yang

wajar saja, itu yang dimaui masyarakat NU. Saiful itu semua kiai dikoordinir sama dia dan

dirawat. Jadi yang punya kiai di Jawa Timur itu ya Saiful. Tapi dia lupa Saiful itu juga dikenal di

masyarakat NU sebagai sumber perkara.”

Selain kiai-kiai NU di level tengah dan bawah yang lebih banyak merapat ke Khofifah

dan Emil dibanding kiai sepuh NU yang memimpin pondok pesantren besar dan ternama,

jaringan kiai di kubu Khofifah dan Emil ini diperkuat dengan jaringan Muslimat NU yang

dikenal loyal dan istiqomah memberikan dukungan kepada Khofifah. Sejak Pilgub Jatim

2008/2009 dan 2013, jaringan Muslimat NU menjadi basis suara paling penting dan utama bagi

Khofifah. Gus Fahrur (2019), pimpinan Pondok An Nur Bululawang, Kabupaten Malang yang

dikenal sebagai pendukung fanatik Gus Ipul dan Puti Guntur, mengungkapkan, Muslimat
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merupakan komponen penting pendukung Khofifah dan Emil. Dengan jabatannya sebagai

Menteri Sosial, Khofifah diuntungkan dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) di

Jatim yang jumlah pesertanya sebanyak 1,5 juta dan mereka dikasih bantuan finansial per bulan

sebesar Rp 1,5 juta.

Kekuatan politik Muslimat dalam tiga kali Pilgub Jatim secara langsung (2008/2009,

2013, dan 2018) juga dibenarkan Gus Hans (2019), panggilan akrab KH Zahrul Azhar As‟ad,

pengasuh Pondok Darul Ulum Jombang. Patronase dengan Muslimat NU itu kekuatan tersendiri.

Orang lain bisa mengatakan tentang ketaatan NU dan ketaatan Muslimat itu dapat diukur pada

saat Pilgub Jatim kemarin. Ada lagi bisa jadi takutnya sama, tapi kemauan untuk datang ke TPS

antara warga NU dengan warga Muslimat tak sama. Ini tak disadari mereka. Itu adalah kekuatan

silent majority. Mereka punya pilihan berdasarkan informasi yang diterima dalam keseharian,

dari pengajar-pengajar di Muslimat NU. Tapi mereka tidak mau ramai-ramai di publik dan telah

memiliki pilihan (politik). Potensi seperti ini yang tak dimiliki oleh pihak lain.

Langkah konsolidasi dan strategi politik merebut kemenangan Pilgub Jatim 2018 tak

mungkin dilepaskan dari Pondok Tebuireng Jombang. Institusi pendidikan agama Islam yang

didirikan KH Hasyim Asy‟ari pada tahun 1899 ini menjadi poros politik yang menghimpun kiai

NU pengasuh pondok lainnya untuk menyolidkan barisan dan mengonsolidasikan kekuatan. Gus

Solah sebagai pemangku Pondok Tebuireng terjun langsung dan memimpin proses pemenangan

pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Gus Solah (2019) mengakui nama Pondok Tebuireng

sebagai pusatnya kekuatan dari kiai-kiai pengasuh ponpes yang mendukung Khofifah dan Emil

Dardak untuk mengonsolidasikan diri dan menebarkan pengaruh politik pada Pilgub Jatim 2018.

Gus Solah mengatakan, “Bisa karena Tebuireng ya sebagai lembaga dengan nama Tebuireng itu

punya pengaruh. Itu sudah lama kan dan kehadiran saya memperkuat itu. Lebih-lebih itu

pengaruhnya ke bawah. Jadi kalau saya pidato ke bawah itu lebih memberikan penguatan kepada

Muslimat NU yang mau ditakut-takuti sama PWNU (Jatim). Tebuireng itu kan banyak (wilayah)

pengaruhnya, jadi saya nggak tahu mana yang lebih kuat. Jaringan alumni Tebuireng hampir

semuanya memihak ke Khofifah.”

Bagaimana sebaran dan besarnya pengaruh politik Pondok Tebuireng dalam konteks

Pilgub Jatim 2018 bagi pemenangan pasangan Khofifah dan Emil, Cak Anam (2019)

memberikan ulasannya dengan mengatakan, “Ya bisa jadi Tebuireng itu sebagai poros itu
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rasional, Gus Solah itu menjelaskan pada masyarakat tidak lebih baik dari Khofifah, dijelaskan

semuanya. Lirboyo yo senang Saiful gitu saja, nggak ada reasoningnya. Gus Solah rasional sekali.

Waktu diterangkan Gus Solah sempat bilang: saya sudah minta PBNU coba diadakan seleksi

mengenai dua orang ini, mana yang lebih baik nanti kita dukung, tapi harus ada fit and proper

test. Jadi tidak asal mendukung, tapi kemudian NU di sini tidak menerima usul Gus Solah,

dibawa ke PBNU, Saiful mempengaruhi Said Aqil agar tak usah dibahas, akhirnya enggak jadi

di-fit and proper test. Kalau di-fit and proper pasti Khofifah yang unggul karena Khofifah begini

begini begini. Saiful yang penting dikunci orang-orang politik, jangan sampai ada proper test

saya kalah nanti. Akhirnya sampai struktural mulai dari PB sampai ke sini semua harus Saiful.

Jadi, NU itu baru dipercaya warga kalau menggunakan akal sehat. Kalau nggak, sudahlah enggak

dipercaya. Ini prosesnya Gus Solah itu demokratis dan juga logis, semua orang tahu dari awal

dia minta fit dan proper test. Kita sama-sama tahu mana yang terbaik, nah itu kan luar biasa.

Khofifah dijalankan oleh Tebuireng bahwa Khofifah begini begini, dia menteri juga terbaik, ini

buktinya. Artinya, kekuatan Tebuireng ini bukan hanya Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Gus

Solah pengaruhnya besar sekali. Tahun 1942, sudah ada 22 ribu kiai hasil didikan Pondok

Tebuireng. Dari situ terus ke bawah hampir semua pondok pesantren punya link Tebuireng,

karena itu pengaruhnya besar sekali. Baru yang kedua Pondok Tambakberas Kiai Wahab itu juga

begitu besar pengaruhnya.”

Pembelahan dukungan jaringan politik kiai NU di Pilgub Jatim 2018 nyaris sempurna.

Maksudnya, sebagian besar pimpinan pondok besar di Jatim menyatakan sikap dan pemihakan

politiknya secara tegas. Sebagian mendukung pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur dan sebagian

lainnya merapat kepada pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Pemangku pondok-pondok besar di

lingkungan NU Jatim jarang sekali yang menyatakan sikap politiknya berdiri sebagai kekuatan

netral, terkecuali sikap keorganisasian NU di tingkat wilayah (provinsi) dan cabang

(kabupaten/kota). Para pemangku pondok besar di Jatim seperti Pondok Lirboyo, Pondok Al

Falah Ploso, Pondok Genggong, Pondok Sidogiri, Pondok Langitan Tuban, Pondok Syaichona

Cholil Bangkalan, Pondok An Nur Bululawang Malang, dan lainnya menyatakan mendukung

pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur. Di sisi lain, pemangku Pondok Tebuireng Jombang, Pondok

Amanatul Ummah Mojokerto, Pondok Salafiyah Syafi‟iyah Situbondo, Pondok Blokagung

Banyuwangi, Pondok Darul Ulum Jombang, dan lainnya menegaskan dukungannya kepada

pasangan Khofifah dan Emil Dardak.

Jarang sekali pemangku pondok- pondok besar di komunitas NU yang menyatakan secara
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eksplisit yang dilansir media massa (cetak, online, televisi, dan lainnya) yang menyatakan

bersikap netral di Pilgub Jatim 2018. Kendati demikian, Yenni Wahid, salah satu anak Gus Dur

yang memimpin The Wahid Institute (TWI) menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral di

Pilgub Jatim 2018. Sebab, kedua cagub yang running, yakni Gus Ipul dan Khofifah, adalah kader

tulen NU. Sehingga siapa pun nanti yang terpilih sebagai gubernur, hakikatnya jabatan politik

bergengsi tersebut berada di genggaman kader NU.

Mayoritas kiai NU yang mendukung Gus Ipul dan Khofifah adalah kiai NU yang

mendukung mereka berdua di Pilgub Jatim 2013 dan 2008. Misalnya, sejak Pilgub Jatim 2008

dan 2013, pemangku Pondok Lirboyo seperti KH Idris Marzuki dan Pondok Al Falah Ploso

Kediri KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli menjadi pendukung fanatik Gus Ipul. Hal

serupa juga terjadi di Pilgub Jatim 2018. Nama Gus Solah sebagai pimpinan Pondok Tebuireng

adalah pendukung Khofifah sejak Pilgub Jatim 2013 dan 2018. Keluarga besar Pondok Al Hikam

Malang yang didirikan KH Hasyim Muzadi (almarhum) adalah pendukung fanatik Khofifah sejak

Pilgub Jatim 2008, 2013, dan 2018. Saat Pilgub Jatim 2018 dilaksanakan, KH Hasyim Muzadi

telah meninggal dunia. Tapi, istri Kiai Hasyim, Hj Mutammimah Hasyim Muzadi terjun langsung

mendukung Khofifah dan Emil Dardak.

Tentunya dukungan yang diberikan kiai NU kepada masing-masing pasangan cagub dan

cawagub itu dalam kapasitas pribadi, sehingga jejaring politik yang digerakkan dan

dikonsolidasikan untuk merebut dukungan pemilih, khususnya pemilih dari kalangan warga

Nahdliyyin, dalam kapasitas kiai sebagai pribadi atau personal, pimpinan pondok, bukan sebagai

pengurus struktural NU. Jaringan Pondok Lirboyo Kediri (Himasal) dan jaringan alumni Pondok

Al Falah Ploso Kediri (IMAP) yang digerakkan untuk meraih dan mengkonsolidasikan dukungan.

Hal itu ditandai dengan adanya pertemuan khusus yang melibatkan pemangku pondok dengan

pengurus jaringan alumni kedua pondok tersebut di Pondok Lirboyo (Himasal) dan di Pondok

Mambaul Ma‟arif Denanyar, Jombang (IMAP) untuk mendukung pasangan Gus Ipul dan Puti

Guntur.

Ternyata perhelatan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Alun-alun Kabupaten Jombang,

Jatim pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 meninggalkan persoalan pelik di antara elite NU

yang bertarung di forum tersebut. Kemenangan kubu KH Ma‟ruf Amin (Rais Am PBNU) dan

Prof Dr KH Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU tak sepenuhnya diterima kubu KH Hasyim

Muzadi dan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah). Banyak hal yang dipersoalkan sepanjang proses
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muktamar berlangsung. Satu di antaranya yang paling krusial adalah mekanisme pemilihan rais

aam PBNU bukan memakai mekanisme pemungutan suara langsung oleh muktamirin. Tapi

diganti dengan pola AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi), semacam formatur yang beranggotakan

sebanyak 9 kiai yang mengantongi suara terbanyak hasil pilihan muktamirin. Di mana ke-9 kiai

itu lantas bermusyawarah dan berunding untuk menentukan siapa di antara ke-9 kiai yang dipilih

sebagai rais aam. Atau ke-9 kiai tersebut bisa memiliki kiai lainnya yang tidak termasuk dalam

anggota AHWA.

Tentang argumentasi tidak sahnya AHWA maupun produk hukum lain dari muktamar NU

di Jombang, Gus Solah menegaskan bahwa produk yang dihasilkan pada Muktamar Nahdlatul

Ulama (NU) ke- 33 di Jombang, Jawa Timur cacat hukum. Dari awal proses muktamar ini sudah

bermasalah, orang dipaksa mengisi daftar calon anggota AHWA. Kalau tidak, tidak boleh

mendaftar. Pimpinan Pondok Tebuireng Jombang ini mengutarakan, rapat AHWA itu juga

memerlukan penekanan, tadi puncaknya ketika menentukan AHWA. Sidang pleno menyatakan

bahwa AHWA berlaku mulai muktamar ke-33 dan sudah masuk ke AD/ART.

Mengapa peserta muktamar yang menolak AHWA begitu besar (mayoritas), tapi pihak

panitia dan PBNU tetap saja memaksakannya? Jawaban sudah bisa ditebak, bahwa pemaksaan

sistem AHWA hanya untuk menghadang KH Hasyim Muzadi yang kala itu merupakan kandidat

terkuat rais aam PBNU. Supaya Kiai Hasyim hilang dari daftar calon kuat, maka anggota AHWA

yang akan memilih calon rais aam disusun sendiri oleh panitia dan PBNU sampai kemudian

menunjuk KH Ma‟ruf Amin sebagai rais aam. Jadi, Kiai Ma‟ruf bukan dipilih oleh ulama NU

secara keseluruhan, melainkan ditunjuk oleh 9 anggota AHWA yang disusun sendiri oleh panitia

dan PBNU. Selain untuk menghilangkan nama KH Hasyim Muzadi, panitia dan PBNU juga

sengaja mengokohkan KH Said Aqil Sirajd sebagai ketua umum PBNU dan sekaligus

mendegradasi kandidat lain, seperti KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan KH Said Ali (mantan

Waka BIN), yang waktu itu disebut-sebut akan menggantikan kedudukan KH Said Aqil Sirajd

sebagai ketua umum PBNU (Anam, 2019: 123-124).

Ekses muktamar NU di Jombang tahun 2015 itu ternyata memiliki implikasi politik cukup

panjang. Buktinya di Pilgub Jatim 2018 masalah ini dikait-kaitkan dengan munculnya dua

kandidat gubernur yang sama-sama dari NU: Saifullah Yusuf (salah Ketua PBNU) dan Khofifah

Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat NU). Gus Ipul dipandang mewakili kekuatan dari
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kubu yang memenangkan pertarungan di muktamar NU Jombang. Karena itu, tak heran banyak

kiai sepuh yang duduk di jabatan struktural PWNU Jatim maupun PBNU yang mendukung

pencalonan Gus Ipul berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno dari PDIP. Bahkan, Ketua Umum

PBNU, Said Aqil Siradj, sempat berkeliling ke sejumlah daerah di Jatim untuk

mengkampanyekan‟ Gus Ipul dan Puti Guntur.

Posisi Khofifah merepresentasikan kekuatan yang tak puas dan kurang bisa menerima

hasil-hasil keputusan muktamar NU Jombang. Kubu kedua ini saat muktamar NU Jombang

berlangsung melibatkan dua tokoh NU yang pengaruhnya kuat: KH Hasyim Muzadi, mantan

Ketua Umum PBNU dan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pemangku Pondok Tebuireng

Jombang, sebuah pondok yang pengaruhnya sangat kuat dan luas di kalangan komunitas Islam

Tradisional (NU) di Indonesia. KH Hasyim Muzadi dikenal sebagai pendukung utama Khofifah

sejak Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013. Tapi, menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, Kiai

Hasyim, ulama kelahiran Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, itu meninggal dunia.

Gus Hans (2019), pengasuh Pondok Darul Ulum Rejoso Jombang, mengatakan, karena

Pilgub Jatim 2018 melibatkan dua kandidat gubernur sama-sama dari NU, sehingga

pendukungnya orang-orang yang hakikatnya saling mengenal secara dekat dan berada di

lingkungan komunitas NU. Bagaimana muktamar NU Jombang tahun 2015 berpengaruh pada

perhelatan Pilgub Jatim 2018, Gus Hans memberikan gambaran sebagai berikut, “Karena peta

isunya sempit, maka isu-isu yang selama ini tersimpan jadi terbuka lagi, di antaranya bagaimana

respon masyarakat dan para tokoh pada muktamar NU. Sementara itu, dari para kiai, dan

struktural atau nonstruktural atau orang-orang yang puas atau tidak puas dengan kepengurusan

NU, bagaimana ukuran puas atau tidak puas yakni dalam hal menyikapi muktamar NU di

Jombang. Dipaksakan lokasinya yang mestinya tidak di Jombang, tidak di Jawa Timur, tapi

dipaksakan seseorang yang saat itu mau mencalonkan gubernur untuk mendapatkan kredit poin

dari alim ulama bahwa dialah yang paling NU. Itu dicium para kiai yang selama ini tak di dalam

struktur. Muktamar NU di Jombang itu berdampak pada pilgub kemarin. Produk- produknya,

orang-orangnya dan siapa saja yang terlibat seakan dikelompokkan sendiri oleh orang di luar

struktural. Pihak di luar struktural merasa menemukan momentum untuk menunjukkan

eksistensinya, bahwa kalian tanda petik yang selama ini mempermainkan NU bisa kami

kalahkan.”
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Akibat negatif muktamar NU di Jombang yang tak tuntas sehingga merembet Pilgub Jatim

juga diamini Gus Fahrur (2019). Pimpinan Pondok An Nur di Kecamatan Bululawang, Kabupaten

Malang ini dikenal sebagai orang dekat Gus Ipul, Ketua Umum IGGI (Ikatan Gus Gus Indonesia),

dan Ketua Umum Himasal (Himpunan Alumni Santri Pondok Lirboyo). Ada sejumlah pihak,

termasuk elite dan tokoh NU, yang tak terima dan sakit hati dengan peran Gus Ipul sebagai ketua

panitia pelaksana daerah muktamar NU di Jombang. Peran dan kedudukan Gus Ipul yang strategis

itu memungkinkan mantan ketua umum GP Ansor tersebut mempengaruhi proses, mekanisme,

dan hasil keputusan muktamar NU di Jombang. “Ada yang sakit atas pelaksanaan muktamar NU

di Jombang, di situ kan Gus Ipul sebagai ketua panitia pelaksana tingkat daerah. Faktanya seperti

itu,” kata Gus Fahrur.

Kenyataannya kubu atau kekuatan yang didukung Gus Ipul pada muktamar NU di

Jombang yang memenangkan pertarungan, yakni dengan terpilihnya KH Ma‟ruf Amin sebagai

rais aam dan KH Said Aqil Siradj sebagai ketua umum PBNU. Bagi kubu di kalangan kiai dan

elite NU yang tak puas dengan proses, mekanisme, dan produk keputusan muktamar NU di

Jombang menempatkan hajatan Pilgub Jatim 2018 sebagai instrumen politik untuk menunjukkan

dan membuktikan eksistensinya terhadap kubu lain. Gus Ipul menjadi tokoh sentral yang menjadi

pembeda dan perhatian bagi kubu yang tak puas dengan muktamar NU di Jombang. Gus Solah

(2019), pimpinan Pondok Tebuireng dan salah satu elite kunci yang menolak hasil muktamar NU

di Jombang, secara tersurat tak melihat adanya pengaruh muktamar NU di Jombang atas dinamika

politik Pilgub Jatim 2018. Cuma secara kebetulan, karena yang mendukung Gus Ipul adalah

pengurus struktur PWNU Jatim yang di dalam muktamar NU Jombang berada pada kubu yang

berbeda dengan Gus Solah, maka terjadinya pembelahan dan rivalitas politik antara kedua kubu di

NU Jatim itu terlihat kasat mata selama Pilgub Jatim 218 berlangsung.

Kiai dengan didukung pondok yang dipimpinnya memiliki pengaruh yang kuat di

kalangan warga masyarakat, khususnya warga pedesaan. Sehingga kiai tak sekadar dipandang

dan ditempatkan dalam kapasitas sebagai tokoh agama secara normatif, tapi sekaligus tokoh

yang memberikan pedoman, taushiyah, dan fatwa di bidang non-agama, seperti politik. Kinerja

politik antara kiai satu dengan kiai lainnya dalam satu agenda politik tertentu, seperti Pilgub

Jatim 2018, dalam perspektif teori jaringan politik, tak bersifat mandiri. Para kiai tersebut

membangun jejaring politik, yang memposisikan kiai dan pondok tertentu sebagai patron dan

porosnya serta kiai-kiai lainnya sebagai klien atau pengikutnya. Dalam perspektif
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demikian, memperjuangkan untuk merebut kekuasaan politik formal dijalankan dengan

menggerakkan interaksi dan relasi politik antara satu kiai dengan kiai lainnya sebagai pemangku

pondok pesantren.

Pilgub Jatim 2018 menunjukkan secara faktual terjadinya pembelahan dukungan jaringan

politik kiai NU antara kiai pemangku pondok yang merapat kepada pasangan Saifullah Yusuf

(Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno di satu sisi, dengan kiai NU pemangku pondok yang

dipimpinnya di sisi lain yang mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak.

Para kiai NU yang mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur memposisikan Pondok Lirboyo Kediri di

bawah pimpinan KH Anwar Manshur sebagai porosnya. Karenanya kutub ini bisa disebut sebagai

Poros Lirboyo. Sedang barisan kiai NU lainnya yang merapat ke pasangan Khofifah dan Emil

Dardak menempatkan Pondok Tebuireng Jombang dengan pemangku KH Salahuddin Wahid

(Gus Solah) sebagai poros perjuangannya. Karena itu, kelompok ini bisa disebut sebagai Poros

Tebuireng. Baik Pondok Lirboyo Kediri maupun Pondok Tebuireng Jombang dikenal sebagai

lembaga pendidikan berusia tua yang telah menghasilkan ribuan lulusan yang tersebar di seluruh

Indonesia dan memangku sejumlah jabatan penting di struktur kepengurusan NU. Pondok

Lirboyo dan Pondok Tebuireng menjadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin kelompok

Islam Tradisional (NU) di Indonesia.

Sebagai jejaring politik yang lama terbentuk, terbangun, dan terkonsolidasi di antara para

kiai NU, para tokoh dan kiai NU yang terlibat di dalamnya untuk mendukung Gus Ipul dan Puti

Guntur nyaris tak ada perubahan sedikit pun. Para kiai tersebut sebagian besar atau mayoritas

menduduki jabatan struktural di organisasi NU, baik di tingkat wilayah (Jatim), cabang

(kabupaten/kota), pengurus besar (nasional). Artinya, para kiai NU yang mendukung Gus Ipul

dan Puti Guntur, secara obyektif, adalah para kiai yang dipercaya sebagai pengurus NU di

sejumlah tingkatan dengan level jabatan ada yang sama dan sebagian lainnya berbeda. Sekalipun

demikian, dalam konteks proses dukung-mendukung politik cagub dan cawagub di Pilgub Jatim

2018, para kiai tersebut dilarang mempergunakan perangkat organisasi NU untuk aktifitas politik,

alat kampanye politik, dan lainnya. Ketentuan dalam AD/ART NU yang diputuskan di muktamar

NU 2015 di Kabupaten Jombang menegaskan tak boleh jabatan di kepengurusan NU

dipergunakan untuk aktifitas politik praktis.

Selain faktor jejaring politik yang telah terbangun lama, solidnya dukungan politik para
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kiai sepuh NU kepada Gus Ipul dan Puti Guntur disebabkan 5 faktor sebagai pendukung. (1)

Adanya kesamaan guru atau kiai dan alumni pondok di antara para kiai.

(2) Karena jalinan pernikahan. (3) Para kiai sudah lama mengenal dan memahami personal Gus

Ipul. (4) Adanya kesamaan visi dan misi yang diperjuangkan Gus Ipul dan Puti Guntur dengan

ekspektasi politik para kiai. (5) Karena sama-sama NU. Tentang faktor jejaring politik antar-kiai

yang dibangun karena persamaan kiai dan pondok selama nyantri dan faktor pernikahan, Gus

Fahrur yang dikenal sebagai pendukung fanatik Gus Ipul, mengemukakan, “Pesantren itu

tersambung karena kekeluargaan atau pernikahan, juga tersambung dari sanad gurunya. Itu yang

membuat jejaring itu sangat kuat di NU.

Kiai ambil mantu anaknya kiai lainnya. Sambung-menyambung jadinya. Gus Ipul itu

keluarga besar Pondok Denanyar yang menyambung ke Pondok Lirboyo. Tersambung karena

sanad keilmuannya, di mana Gus Ipul adalah cucunya Mbah Bisri (KH Bisri Syansuri). Sanad

keluarga bersambung dan saling berkaitan. Pesantren menjadi dekat. Sekalipun pesantren itu

kayak raja-raja, tapi kalau sesama pesantren itu connect, karena mereka merasa saudara. Nenek

moyang mereka bersambung- sambung. Kalau pertimbangan ideologisnya, karena sama-sama NU.

Karena Gus Ipul orang NU, maka harapannya dengan Gus Ipul memegang pemerintahan ini akan

memajukan NU dan pondok pesantren. Karena basis Gus Ipul ada di situ. Gus Ipul pada Pilgub

Jatim 2018 tak punya uang, tapi pondok karena patronnya ke Lirboyo, ya mereka mendukung

Gus Ipul. Kalau sama-sama tak mendapat apa-apa (dari perhelatan Pilgub Jatim 2018), orang

(santri) kemudian berpikir ikut kiai saja. Gus Ipul diuntungkan ada faktor orang mau memilih

karena ikut kiai.”

Berbanding terbalik dengan kiai NU dan pemangku pondok besar dan ternama yang

sebagian besar merapat ke pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur, justru pasangan Khofifah dan

Emil Dardak disokong jejaring politik kiai NU dan pemangku pondok berskala sedang dan kecil.

Hanya Pondok Tebuireng Jombang, Pondok Darul Ulum Jombang, Pondok Tambakberas

Jombang, Pondok Amanatul Ummah Mojokerto, dan Pondok Salafiyah Syafi‟iyah Asembagus

Situbondo yang bisa dikategorikan sebagai pondok berskala besar yang memberikan dukungan

politik kepada Khofifah dan Emil Dardak. Karena itu, sejumlah kiai dan atau tokoh NU yang

mendukung pasangan ini lebih suka menyebut kiai yang merapat ke Khofifah dan Emil Dardak

sebagai jejaring politik kiai kultural NU, bukan kiai struktural NU yang banyak merapat ke Gus

Ipul dan Puti Guntur. Sekali pun mereka berasal dari latar kiai NU dan pondok skala sedang dan
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kecil, nyatanya cagub dan cawagub yang mereka dukung mampu memenangkan kontestasi

politik Pilgub Jatim 2018.

Melihat fenomena ini, Gus Hans (2019), mantan juru bicara Khofifah dan Emil Dardak

sekaligus pengasuh Pondok Darul Ulum Jombang, mengatakan,” Saya harus bicara mengenai

patronase kiai yang mendukung Khofifah dan Emil tidak sebanyak seperti yang di Gus Ipul. Ini

menjadi pengalaman baru bagi saya, karena biasanya di mana-mana kalau kiai pendukung

pasangan calon (Paslon) itu justru akibatnya high cost. Tapi, Kiai Asep itu malah mengeluarkan

uang dalam jumlah miliaran rupiah dari kantong pribadinya. Kiai Asep yang berbiaya. Tentang

siapa kiai lainnya yang mendukung, ada Kiai Hisyam Syafaat dari Banyuwangi, dari Surabaya

ada Kiai Mas Mansyur Toha, kemudian yang di Situbondo itu dari Asembagus Kiai Afifuddin

Muhajir. Itu sejumlah nama-nama yang (sering disebut) di media massa. Tak semua kiai

pendukung Khofifah dan Emil Dardak itu kiai media darling.”

Jejaring politik kiai NU pendukung Khofifah dan Emil Dardak itu dibangun dan dirajut

bukan karena cagub dan cawagub yang didukungnya pernah nyantri di salah satu pondok besar

yang masuk barisan pendukungnya. Atau karena ada kesamaan sanad guru atau kiai dan pondok

di mana cagub dan cawagub tersebut pernah nyantri. Atau Khofifah dan Emil Dardak karena

keturunan dari kiai besar di lingkungan NU. Jejaring politik kiai NU pendukung Khofifah dan

Emil Dardak dibentuk dan terkonsolidasi karena kesamaan visi dan misi, serta kepercayaan atas

kapasitas dan kapabilitas Khofifah dan Emil Dardak sebagai calon orang nomor satu dan nomor

dua di Jatim. Dalam konteks ini, Khofifah didukung dan diperjuangkan all out memenangkan

Pilgub Jatim 2018 bukan dilandasi karena nasab Khofifah dari kiai besar atau tokoh besar,

seperti KH Bisri Syansuri yang memiliki jalinan nasab dengan Gus Ipul dan Bung Karno yang

merupakan kakek Puti Guntur Soekarno. Khofifah sendiri dinilai sebagai „orang besar‟ karena

kiprah, reputasi, dan kredibilitas yang dibangunnya sendiri di lingkungan NU, lapangan politik

praktis, dan pengalaman praktis di birokrasi pemerintahan sebagaiMenteri Pemberdayaan Wanita

dan Menteri Sosial.

Infrastruktur politik lain yang mem- back up jejaring kiai NU dalam memberikan

dukungan kepada Khofifah dan Emil Dardak adalah jaringan ormas Muslimat NU. Khofifah

empat periode kepengurusan memimpin organisasi ini, sehingga tahu betul anatomi kekuatan dan

kelemahan organisasi yang dipimpinnya. Jejaring Muslimat NU secara konsisten juga terus
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mendukung Khofifah di kontestasi Pilgub Jatim 2008/2009, 2013, dan 2018. Secara faktual,

Muslimat NU Jatim memiliki jaringan kepengurusan di 42 cabang kabupaten/kota di provinsi,

kendati jumlah kabupaten/kota di Jatim hanya 38. Muslimat NU juga memiliki agenda kegiatan

rutin bersifat mekanis, seperti pengajian, arisan, dan lainnya.

Jejaring politik kiai NU yang mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak

menempatkan Pondok Tebuireng Jombang sebagai porosnya. Pilihan politik menjadikan Pondok

Tebu Ireng sebagai driver dalam konteks ini sungguh tepat, karena Poros Tebuireng dipastikan

mampu mengimbangi Poros Lirboyo yang memberikan dukungan all out kepada pasangan Gus

Ipul dan Puti Guntur. Pondok Tebuireng yang didirikan KH Hasyim As‟yari di akhir abad 19

merupakan lembaga pendidikan kaum Islam Tradisional di Indonesia yang paling ternama dan

diakui kualitasnya. Pondok Tebuireng telah menghasilkan ribuan alumni dan jaringan mereka

tersebar merata di seluruh daerah di Indonesia.

Faktor penting dari temuan selama penelitian di lapangan adalah pola komunikasi dan

penyampaian pesan-pesan politik hasil keputusan atau taushiyah kiai yang berbeda antara Poros

Lirboyo dan Poros Tebuireng. Di Poros Lirboyo yang mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur, pola

komunikasi dan penyampaian pesan politik keputusan atau taushiyah kiai sepuh dilakukan

melalui para anak kiai sepuh (Gus), yang kemudian diteruskan ke jaringan alumni yang ada di

Jatim, dan kemudian akhirnya dikomunikasikan kepada warga NU dan warga secara umum di

tingkat akar rumput. Tak mungkin kiai sepuh menyampaikan taushiyah dari satu titik ke titik

lainnya setiap hari, karena pasti membutuhkan tempo, tenaga, dan biaya tak kecil. Setelah

sebuah taushiyah yang diputuskan dalam rapat kiai sepuh pendukung pasangan Gus Ipul dan Puti

Guntur, taushiyah tersebut dipahami dan diterima para Gus, anak para kiai sepuh, untuk

dikomunikasikan kepada jaringan alumni masing-masing pondok yang dipangku kiai sepuh.

Pola komunikasi dan pemyampaian pesan politik dari para kiai pendukung Khofifah dan

Emil Dardak kepada jejaring politiknya lebih banyak dilakukan secara langsung. Memang, ada

kiai NU pendukung Khofifah dari pondok besar, lama, dan popular yang memanfaatkan jejaring

alumninya untuk menyebarkan pesan-pesan politik kepada massa di akar bawah. Tapi, pada

umumnya pesan politik disampaikan langsung kiai kepada jamaahnya. Dalam konteks ini nyaris

tak ada peran Gus atau anak kiai dalam misi penyampaian pesan politik dari kiai kepada warga.

Umumnya kiai NU dan pimpinan pondok pendukung Khofifah dan Emil Dardak berasal dari

kalangan kiai kultural dan baru beberapa tahun memimpin pondok. Karena itu jaringan alumninya
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belum begitu banyak.

Pondok pesantren besar dan berusia tua rata-rata memiliki jaringan alumni banyak dan

tersebar di mana-mana, seperti Pondok Lirboyo Kediri, Pondok Tebuireng Jombang, dan Pondok

Al Falah Ploso Kediri. Jaringan alumni pondok merupakan unsure penting yang bisa digerakkan

untuk kepentingan politik praktis. Pada Pilgub Jatim 2018, jaringan alumni Pondok Lirboyo

yakni Himpunan Santri Pondok Lirboyo (Himasal) dan alumni Pondok Al Falah Ploso Kediri

dalam organisasi Ikatan Alumni Pondok Ploso Kediri (IMAP) bekerja untuk pemenangan

pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur. Kedua organisasi jaringan alumni dari dua pondok besar di

Kota dan Kabupaten Kediri ini keberadaannya tersebar merata di kabupaten/kota di Jatim dan

nasional. Di sisi lain, IKAPETE (Ikatan Keluarga Alumni Pondok Tebuireng Jombang), yang

menghimpun alumni dari Pondok Tebuireng tak secara terang-terangan mempergunakan

perangkat organisasi mereka untuk mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub

Jatim 2018. Tapi, para alumni Pondok Tebuireng ini membentuk organisasi baru bersifat adhoc

(sementara) yang memayungi gerakan mereka mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak.

Nama organisasinya adalah Barisan Gus Solah (Baguss).

Pembelahan dukungan jaringan politik kiai NU yang berbeda ternyata berdampak

langsung pada jaringan alumni masing-masing pondok, terutama pondok besar yang telah

memiliki ribuan alumni. Gus Fahrur (2019), Ketua Umum Himasal yang kini memimpin Pondok

An Nur Bululawang Malang, memberikan gambaran bagaimana kualitas kepatuhan alumni

kepada kiai dan pondok pesantrennya. Ini pandangan Gus Fahrur: “Secara umum, rata- rata

alumni itu sungkan kalau berseberangan dengan kiainya. Sehingga tanpa diberi uang pun mereka

manut pada kiainya. Misalnya, di Malang Selatan ini petani tebu sangat kecewa dengan Jokowi,

tapi karena Lirboyo ke 01, ya minimal mereka diam. Demikian pula saat Pilgub Jatim 2018 yang

lalu banyak pemilih Gus Ipul dan Puti Guntur karena manut dengan taushiyah kiai Pondok

Lirboyo. Kalau santri pondok tradisional masih punya rasa wedi kualat, tabu melawan kiai,

sesuatu melawan moral. Kalau santri mengambil jalan berbeda dengan kiainya merasa tak etis dan

merasa tak sopan.”

Sebagai pondok tua dan telah menghasilkan ribuan alumni, jejaring alumni Pondok

Lirboyo tak hanya berada di Jatim, tapi nasional. Kepengurusan NU di tingkat PC

(kabupaten/kota), PW (provinsi), dan PB (nasional) sebagian besar dipimpin kiai alumni Pondok



27

Jurnal Politik Indonesia Vol.5, No.01, tahun 2019, hal.32-62

Lirboyo. Jejaring alumni ini menjadi instrumen penting mengkampayekan visi, misi,

program, dan cagub dan cawagub itu sendiri. Terlebih bagi jaringan alumni Pondok Lirboyo yang

tergabung dalam Himasal dan Pondok Al Falah Ploso yang tergabung dalam IMAP, struktur

kepengurusannya nyaris lengkap di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Bagaimana dengan jaringan alumni Pondok Tebuireng dalam memberikan dukungan

kepada Khofifah dan Emil Dardak. Manuver dan gerakan politik alumni Pondok Tebuireng untuk

mendukung Khofifah dan Emil Dardak tidak terlalu terbuka dibandingkan jaringan alumni

Pondok Lirboyo dan Pondok Al Falah Ploso dalam mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur. Alumni

Pondok Tebuireng membentuk organisasi bersifat adhoc bernama Baguss. Namun demikian,

karena Pondok Tebuireng itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang berusia tua dan telah

menghasilkan ratusan ribu alumni yang tersebar merata di seluruh Indonesia, maka ketika para

alumni itu mengetahui bahwa Gus Solah selaku pemangku Pondok Tebuireng mendukung dan

merapat ke Khofifah dan Emil Dardak, otomatis mayoritas alumni pondok ini mengikuti langkah

dan jejak politik Gus Solah. Kendati tak bisa menyebutkan secara pasti besaran alumni yang

mendukung Khofifah dan Emil Dardak, tapi Gus Solah (2019) mengemukakan sebagai berikut:

“Di wilayah Jatim mana…ya mungkin di Madura yang kuat, tapi kalau Tebuireng kan banyak ya.

Jaringan alumni-alumni Tebuireng hampir semuanya memihak kepada Khofifah dan Emil

Dardak.”

KESIMPULAN
Dalam perspektif teori jaringan politik, power atau kekuasaan itu bukan sesuatu yang

dimiliki, namun aspek atau elemen dari interaksi antar-aktor (Knoke, 1994; 1). Kekuasaan itu

adalah hubungan antara satu aktor sosial dan aktor lainnya dalam situasi tertentu. Setelah

melakukan penelitian lapangan dan dihubungkan dengan konstruksi teori jaringan politik yang

dipakai dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, relasi

antar-aktor dalam penelitian ini melibatkan hubungan antara kiai NU pemangku pondok pesantren

satu dengan kiai NU lain dalam relasinya dengan Pilgub Jatim 2018. Relasi politik antar-kiai NU

tersebut berkaitan dengan dukung- mendukung cagub dan cawagub, yakni pasangan Saifullah

Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno versus Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak.

Masing- masing pasangan cagub dan cawagub didukung jaringan politik sejumlah kiai yang

berada di poros politik berbeda.
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Pasangan Gus Ipul dan Puti didukung kiai-kiai NU yang menempatkan pemangku

Pondok Lirboyo Kediri sebagai rujukannya, sehingga peneliti sebut sebagai Poros Lirboyo.

Sebagian besar kiai-kiai sepuh pendukung Gus Ipul dan Puti Guntur adalah kiai NU yang

menduduki jabatan strategis di struktur kepengurusan NU Jatim dan lama mendukung Gus Ipul

sejak Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Para kiai sepuh pendukung Gus Ipul mayoritas duduk di

struktural PWNU Jatim, sejumlah PCNU di Jatim dan bahkan ada yang mendukung jabatan

strategis di PBNU, yakni KH Miftakhul Akhyar sebagai Plt Rais Aam PBNU.

Pasangan Khofifah dan Emil Dardak didukung sejumlah kiai NU yang menempatkan

pimpinan Pondok Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) sebagai referensinya,

sehingga peneliti sebut dengan nama Poros Tebuireng. Kiai-kiai NU yang mendukung pasangan

ini lebih banyak kiai yang tak menempati posisi dan jabatan struktural di NU dan bergerak di jalur

kultural. Meskipun demikian, pasangan Khofifah dan Emil Dardak memperoleh dukungan all out

dari elite dan massa Muslimat NU. Angota Muslimat NU menjadi tulang punggung dan

memberikan kontribusi besar atas kemenangan pasangan Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub

Jatim 2018.

Kedua, sekali pun pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur disokong banyak kiai NU yang

menduduki jabatan struktural di kepengurusan NU kabupaten/kota, NU Jatim, dan PBNU

(nasional), namun para kiai tersebut tak boleh mempergunakan infrastruktur organisasi NU untuk

kepentingan politik dukung-mendukung, dilarang menjadikan organisasi sebagai instrument

dalam kampanye politik Pilgub Jatim dan infrastruktur organisasi sebagai alat politik untuk

merebut suara di kalangan akar rumput Nahdliyyin. Mayoritas kiai NU pendukung Gus Ipul dan

Puti Guntur memiliki jabatan struktural tinggi di PWNU Jatim, namun ketika mereka terjun ke

ranah politik praktis untuk mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur, hakikatnya, mereka

berkapasitas sebagai kiai kultural, bukan kiai struktural. Sehingga posisi dan kapasitasnya tak

jauh berbeda dengan kiai-kiai NU lainnya yang mendukung Khofifah dan Emil Dardak yang latar

belakang kapasitasnya jarang menempati jabatan di struktur NU. Makna kiai kultural dalam

konteks ini adalah kiai yang amaliahnya khas NU tapi tak menduduki jabatan di struktur NU.

Ketiga, implementasi demokrasi elektoral, seperti dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018,

tak selalu memposisikan patron (kiai sepuh) sebagai aktor politik yang bisa menentukan segala-

galanya. Pengaruh dan dominasi mereka memiliki banyak keterbatasan, satu di antaranya karena
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perbedaan pilihan politik atas cagub dan cawagub yang didukung, perbedaan jaringan alumni

pondok, dan problem masa lalu friksi antar-faksi di NU yang belum tuntas, sehingga agenda

Pilgub Jatim menjadi momentum politik untuk menunjukkan eksistensi politik faksi tertentu

terhadap faksi lainnya di NU. Secara faktual, dalam perspektif politik ketika pilihan tokoh dan

calon kepala daerah itu berbeda antara kiai satu dengan kiai lain, terutama di antara kiai besar

yang luas dan kuat pengaruhnya di kalangan warga Nahdliyyin, fenomena tersebut mendorong

lahirnya blok dan poros politik serta pembelahan jaringan politik kiai, yang kemudian terlibat

dalam kontestasi politik cukup keras.

Keempat, satu catatan penting lain dalam Pilgub Jatim 2018 adalah masuknya faktor

muktamar NU 2015 di Jombang sebagai dimensi yang memperkuat terjadinya pembelahan

dukungan jaringan politik kiai NU di kontestasi politik ini. Bagi kiai dan tokoh NU yang berada di

Poros Tebuireng, yang mendukung Khofifah dan Emil Dardak, Pilgub Jatim 2018 jadi momentum

untuk membuktikan eksistensi mereka. Kegagalan kelompok kiai dan aktivis NU dari Poros

Tebuireng di muktamar NU 2015 di Jombang melahirkan spirit politik untuk melakukan revans

atas kelompok kiai dan aktivis NU yang memenangkan muktamar NU 2015 Jombang.
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