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Abstract
This study discusses the dynamics that occur inside NU party in response to
the party's fusion policy, which is an attempt to simplify its managerial
system at the beginning of the Soeharto government, between 1967-1973.
The results of this study are (1) The findings of internal party conflict in NU
when addressing the fusion of government policy. (2) The existence of the
opposition factions led by NU triggering structural struggle for influence
and power in the party. In general, these factions made up the group that
pioneered the fusion policy rejected by Subchan ZE, dealing with groups
Idham Chalid and Bisri Sjansuri, as Chairman and Rois Aam respectively.
(3) The dynamics of the NU then eased due to the death Subchan ZE and the
strong persona Bisri Sjansuri as a Rois Aam. Nevertheless, the internal
conflict inside NU party regarding the fusion continues to influence policy-
making decisions later for NU party itself.

Keywords: Dynamics, NU Party, Fusion.

Abstrak
Studi ini membahas tentang dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai NU
dalam merespon kebijakan fusi partai, yang merupakan upaya untuk
menyederhanakan sistem kepartaian pada awal pemerintahan Soeharto,
antara tahun 1967-1973. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Ditemukannya
pertentangan di internal partai NU dalam menyikapi kebijakan fusi dari
pemerintah. (2) adanya pertentangan tersebut memunculkan faksi-faksi di
NU yang kemudian memicu perebutan pengaruh dan kekuasaan struktural
dalam partai. secara umum, faksi-faksi ini terdiri atas kelompok menolak
kebijakan fusi yang dipelopori oleh Subchan ZE, berhadapan dengan
kelompok Idham Chalid dan Bisri Sjansuri. Masing-masing sebagai Ketua
Umum dan Rois Aam. (3) dinamika dalam NU kemudian mereda akibat
meninggalnya Subchan ZE dan kuatnya ketokohan Rois Aam Bisri Sjansuri.
Meskipun demikian, konflik NU dalam merespon kebijakan fusi terus
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan-keputusan partai NU
selanjutnya.

Kata Kunci: Dinamika, Partai NU, Fusi
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Pendahuluan
Kebijakan Soeharto tentang

penyederhanaan kepartaian, secara garis
b e s a r m a s i h m e n g a c u k e p a d a
pemerintahan Soekarno, meskipun tidak

secara keseluruhan. Nampaknya Soeharto
memberikan catatan-catatan khusus,
dimana stabilitas politik tidak pernah
terwujud karena sistem banyak partai dan
sekaligus tidak adanya partai yang meraih
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dukungan suara mayor i t as dar i
keseluruhan kursi di parlemen. Kebijakan
yang diambil pemerintah Soeharto
merupakan bentuk pengalaman militer
dalam melihat akar konflik politik yang
ada di Indonesia.

Kehidupan politik yang didominasi
oleh pertikaian partai-partai politik
menjadi sebab munculnya kegaduhan
politik yang berkepanjangan, sehingga
turut berdampak kepada ketidakstabilan
p e m b a n g u n a n . P e r m a s a l a h a n -
p e r m a s a l a h a n i t u m e n j a d i k a n
berkurangnya peran dan kontrol
pemerintah kepada masyarakatnya.

Metode Penelitian
Metode penulisan yang digunakan

dalam penelitian ini adalahmetode
penelitian sejarah. Dalam sistem keilmuan
sejarah, perangkat yang digunakan
menggunakan metode sejarah yang terdiri
atas empat yaitutahapan, heuristik, kritik,
interpretasi, dan historiografi (Louis

Gostlack 1982 34: : ).

Awal Terjadinya Keretakan di Tubuh
Partai NU

Berbagai peristiwa perpecahan yang
terjadi pada internal partai politik
tampaknya menjadi perhatian serius Partai
N U d a l a m m e n y e l e n g g a r a k a n
Muktamarnya ke-XXIV. Muktamar
tersebut dilaksanakan di Bandung tanggal
4-9 Juli 1967. Menurut Choirul Anam,
agenda Muktamar dilaksanakan dengan
penuh kehati-hatian, terutama dalam
pembahasan permasalahan politik. Hal ini
dikarenakan NU khawatir diklasifikasikan
sebagai organisasi ekstrem oleh
pemerintah (Anam: 1999: 308-309).

Adanya sikap kehati-hatian itu juga
diakui Subchan, politikus partai NU pada
waktu itu. Menurutnya, pembahasan
permasalahan-permasalahan kebangsaan
dalam Muktamar kurang mendapat porsi.
Pembahasannya justru lebih ditekankan
tentang pemilihan ketua umum partai saja.
Subchan membuat percontohan bahwa
pemilihan ketua umum pada saat itu tidak

jauh beda dengan pemilihan Lurah.
Masyarakat setelah memilih langsung
pu lang , t anpa pe r lu membahas
permasalahan yang substantif (LPJ
Subchan: 1971).

Meskipun begitu, sikap kehati-
hatian dalam mengambil keputusan di
Muktamar Bandung tidak menjadikan
Partai NU sepi dari intervensi pihak di luar
Partai NU. Keputusan politik yang
dihasilkan adalah keputusan politik yang
tidak strategis. Agenda pembahasan
politik dalam Muktamar di antaranya
seputar komposisi kabinet Ampera
Presiden Soeharto, permasalahan
pemilihan umum, dan usulan komposisi
keanggotaan DPRGR. MPRS masih
mendapat porsi pembahasan, meskipun
kurang mendapatkan antusias dari
mayoritas peserta Muktamar (Keputusan
Muktamar NU XXIV:1967).

Kurangnya porsi pembahasan di
bidang politik tampaknya terkait dengan
adanya penjagaan dari aparat militer di
arena Muktamar. Adanya aparat militer
bukan sekedar untuk mengamankan
jalannya pelaksanaan Muktamar semata.
A k a n t e t a p i , m e r e k a m e m i l i k i
kepentingan untuk mengamankan arah
kebijakan Partai NU, yang notabene-nya
merupakan partai Islam terbesar setelah
Masyumi dibubarkan pada masa
pemerintahan Soekarno. Menurut Sholeh
Qosim, ketika terjadi intrupsi atau
pernyataan dari peserta Muktamar yang
mengkritisi kebijakan pemerintah, militer
langsung mengamankan orang tersebut di
suatu tempat. suasana Muktamar pada
masa pemerintahan Soeharto benar-benar
mencekam.

Campur tangan militer dalam
menentukan sikap partai masih saja
terlihat dalam pelaksanaan Muktamar di
Bandung. Menurut Harold Crouch, pada
saat pemilihan Ketua Umum partai NU,
beberapa perwira tinggi Angkatan Darat
mencoba mendesak peserta Muktamar
supaya memilih Subchan dan Imron
Rosjadi sebagai ketua umum dan
sekretaris jenderal (Harold Crouch: 1999:
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295). Adanya keinginan dari beberapa
perwira Angkatan Darat itu merupakan
suatu yang wajar, mengingat kontribusi
Subchan dan Imron Rosjadi dalam
membentuk KAP Gestapu sewaktu huru-
hara G30S. Meskipun demikian, usaha
yang dilakukan oleh pihak militer
mengalami kegagalan dengan terpilihnya
kembali Idham Chalid sebagai Ketua
Umum Partai NU.

Menurut Maksoem Machfoedz,
adanya keretakan di dalam tubuh Partai
NU bukanlah murni akibat dari campur
tangan pihak-pihak di luar partai.
Melainkan lebih didasari adanya
sekelompok orang-orang dalam internal
par ta i yang t idak suka dengan
k e p e m i m p i n a n I d h a m C h a l i d
( 1982: ).MaksoemMachfoedz: 219
Mereka menginginkan turunnya Idham
Chalid dari jabatannya, untuk kemudian
digantikan dengan tenaga yang lebih
kreatif dan bertanggung jawab. Hal ini
mengingat kenyataan bahwa partai kurang
begitu mendekatkan diri kepada
pemerintah pada masa itu.

Meskipun kelompok pembaharuan
yang dipelopori oleh Subchan tersingkir
dalam perebutan kepemiminan puncak
partai, tetapi kelompok ini mulai tampil
sebagai kekuatan yang diperhitungkan
dalam percaturan politik di internal Partai
NU. Pada Muktamar di Bandung tersebut,
Subchan terpilih sebagai Ketua I partai
melalui pemilihan langsung, sehingga
menunjukkan mulai menguatnya
kelompok ini (Keputusan Muktamar NU
XXIV:1967).

Dengan adanya kegagalan usaha
angkatan darat mengintervensi NU
membuat militer merubah pendekatan
pada partai ini. Perubahan pendekataan
lebih didasari untuk menjaga stabilitas
kemanan supaya partai ini tidak sering
bersikap kritis terhadap kebijakan
pemerintah. Perubahan pendekatan
kepada NU oleh Harold Crouch
digambarkan atas penilaian perwira
Angkatan Darat, yang memandang bahwa
karakter dari para pimpinan NU adalah

oportunis (Harold Crouch: 1999: 295-
296).Oleh karena itu, ketika pemerintah
memberikan status dan dana bagi
kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-
lain, Idham dan para pemimpin partai
lainnya akan mendukung Soeharto
sebagaimana mereka mendukung
Soekarno di masa lalu.

Kesimpulan yang diambil Harold
Crouch tampaknya kurang begitu
memiliki dasar pijakan yang kuat dan
hanya menekankan pada sosok Idham
Chalid dan Bisri Sjansuri, yang masing-
masing sebagai Ketua Umum dan Rois
Aam PBNU. Kenyataan menunjukkan
bahwa keputusan-keputusan Muktamar
yang diambil di Bandung masih cukup
berani untuk menentang pemerintah
secara terbuka (meskipun t idak
konfrontatif). Kelompok Subchan yang
lebih banyak didominasi kalangan muda
banyak mempengaruh i l ah i rnya
keputusan partai yang mengkritisi
kebijakan pemerintah tersebut, khususnya
tentang komposisi kabinet, pelaksanaan
pemilihan umum, dan komposisi
keanggotaan DPRGR dan MPRS
(Keputusan Muktamar NU XXIV).

Kegagalan Subchan dan Imron
Rosjadi dalam merebut kepemimpinan di
partai lebih dikarenakan ketiadaan
dukungan dari ulama-ulama di Jawa
Timur dan Jawa Tengah yang merupakan
bagian terbesar dari keseluruhan delegasi
Muktamar. Dukungan ulama ini sangat
dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan
Rois Aam Kiai Wahab Chasbullah yang
sangat dominan. Wahab pada waktu itu
dikenal sebagai salah satu pengagum
mantan presiden Soekarno. Bahkan,
dalam pernyataannya, Ia akan kembali
mencalonkan Soekarno sebagai presiden
dalam pemilu yang akan digelar tahun
1971.Faktor lain yang menyebabkan
k e e n g g a n a n p a r a u l a m a d a l a m
mendukung keduanya dikarenakan
adanya kecenderungan keduanya yang
ingin melakukan pembaharuan dalam
struktur partai, termasuk juga kedekatan
mereka dengan kelompok modern.
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Kiai Wahab dan Kiai Bisri
memainkan peranan penting dalam
k e m e n a n g a n I d h a m d a l a m
mempertahankan kursi Ketua Umum,
tetapi campur tangan militer juga tidak
boleh dikesampingkan. Kenyataannya,
pada tahun 1968, Soeharto memasukkan
dua wakil NU, yakni Idham Chalid dan
Achmad Dachlan dalam Kabinet
Pembagunan yang dipimpinnya (Keppres.
No. 183: 1968). Tampaknya, kemenangan
Idham Chalid dalam Muktamar Bandung
bukan tanpa sepengetahuan pemerintah.
Soeharto pada saat itu juga sedang gencar-
gencarnya membersihkan tubuh militer
dari perwira-perwira yang kurang
sependapat dengan dirinya. Kritisnya
Subchan dan kelompoknya, dipandang
oleh Soeharto sebagai kecenderungan
Subchan kepada Nasution.Alasan tersebut
yang menjadikan Soeharto lebih memilih
Idham Chalid dalam Muktamar di
Bandung. Menurutnya, Idham Chalid
dipandang lebih mudah diajak kerjasama
dengan pemerintah.

Kecenderungan perpecahan di
dalam partai, disadari lebih dipicu oleh
faktor dari luar. Muktamar Bandung
mengambil keputusan untuk membuat
persyaratan-persyaratan khusus bagi
anggota yang berasal dari unsur
pemerintahan (Keputusan Muktamar NU
XXIV). Tujuannya sangat jelas, yakni
untuk melindungi NU dari intervensi dari
dalam tubuh NU sendiri dengan
memanfaatkan anggota-anggota NU yang
berasal dari pemerintahan. Keputusan
lainnya yang diambil dalam Muktamar itu
adalah rekomendasi supaya ada
komunikasi dan koordinasi yang intens
antara pimpinan pusat dan daerah. Hal ini
dikarenakan partai sedang dalam sorotan
pihak pemerintah dan militer. Keputusan
di atas nampaknya terjadi karena dominasi
kelompok Subchan dalam pengambilan
keputusan di forum-forum pleno.
M a y o r i t a s k e l o m p o k S u b c h a n
mempunyai latar belakang sebagai lulusan
universita. Hal ini memungkinkan mereka
mempunyai pengetahuan lebih dalam

rapat-rapat formal dibanding dengan
delegasi lainnya yang tidak memiliki latar
belakang lulusan perguruan tinggi.

K e i n g i n a n p a r t a i u n t u k
meminimalisir intervensi dari luar
diwujudkan dengan adanya rekomendasi
Muktamar kepada PBNU. Rekomendasi
yang diajukan berupa dibentuknya suatu
badan yang bertugas untuk meneliti
kecenderungan anggota-anggota partai
yang memanfaatlan posisinya atau bahkan
menyalahgunakan wewenang dan fasilitas
partai. Dalam rekomendasi itu, disebutkan
bahwa badan penelitian yang terbentuk
akan terdiri dari 7 perwakilan wilayah,
yakni: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh
yang keanggotaannya akan digilir dengan
Sumetera Selatan. Badan penelitian
tersebut bertugas untuk meneliti tentang
adanya indikasi terhadap anggota
pengurus partai NU yang dengan sengaja
mencari keuntungan pribadi dengan
menggunakan fas i l i tas dar i NU
(Keputusan Muktamar NU XXIV:1967).

Keputusan politik yang diambil
partai NU dan sangat penting lainnya
adalah penyikapannya tentang komposisi
kabinet Ampera yang merekomendasikan
supaya partai terus berjuang hingga
te rcapa i r e shuf l e kab ine t yang
mencerminkan perimbangan kekuatan
politik yang proporsional, khususnya yang
melibatkan unsur NU di dalamnya.

Permasalahan penting yang dibahas
dalam agenda Muktamar di Bandung,
yakni permasalahan tentang susunan
keanggotaan DPRGR dan MPRS. Pada
awal tahun 1967, Pemerintah mengajukan
rancangan undang-undang tentang
pemilihan umum dan rancangan undang-
undang yang berkenaan dengan partai-
partai politik, organisasi masa, dan
golongan fungsional. Dalam naskah awal
rancangan undang-undang yang diajukan
oleh pemerintah itu, menyatakan bahwa
hanya setengah dari anggota dari tiap
lembaga tersebut yang boleh mewakili
par ta i po l i t ik . Sedangkan yang
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setengahnya lagi mewakili golongan
fungsional ( : 1999: 281).Harold Crouch

Sejak awal rancangan undang-
undang itu dilontarkan, NU telah
mengambil sikap menentang pemberian
seperempat dari jumlah keseluruhan kursi
kepada angkatan bersenjata. Selain itu
juga mengkritik syarat-syarat pengakuan
partai politik yang diusulkan dan kembali
menegaskan penolakannya terhadap
rancangan undang-undang tersebut.
Penolakan NU kembali dikukuhkan dalam
keputusan Muktamar di Bandung dengan
mengamanatkan untuk disampaikan
kepada pemerintah tentang peninjauan
kembali seluruh keanggotaan DPRGR dan
MPRS. Hal ini juga diiringi saran dari
partai agar keanggotaan kedua lembaga
tinggi negara tersebut harus disusun
kembali berdasarkan kepada representasi
daerah dan pertimbangan profesionalitas
(Keputusan Muktamar NU XXIV:1967).

Dari berbagai peristiwa yang
dialami oleh partai-partai politik pada
awal pemerintahan Soeharto, Partai NU
masih cukup solid untuk mengelola
berbagai persoalan yang dihadapinya.
Kesolidan ini lebih didasari oleh faktor
ulama yang memegang peran penting di
partai . Keberanian partai dalam
menentang rezim yang berkuasa juga
ditunjukkan dengan adanya Deklarasi
Pancasila oleh partai ini. Pokok dari
deklarasi itu menegaskan tentang perlunya
penyelenggaraan pemilihan umum secara
demokratis. Selain itu juga penolakan
partai terhadap setiap bentuk militerisme
untuk tujuan apapun yang bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945, baik
secara teori maupun praktek (Deklarasi
Demokrasi Pancasila: 1967).

Munculnya berbagai kritik Partai
NU nampaknya merupakan cerminan dari
gerakan yang dirintis kelompok Subchan.
Subchan tampil sebagai sosok penantang
dan pengkritik kebijakan pemerintah yang
dianggapnya tidak bersimpati kepada
demokrasi ( : 1997: 48).Andree Feillard
Kritik Subchan kepada Soeharto
ditunjukkan secara terbuka dengan

penolakannya terhadap kebijakan
pengangkatan anggota parlemen melalui
penunjukkan langsung dari presiden. Hal
i tu menurutnya, jus t ru semakin
melemahkan kekuatan demokrasi.

Desakan NU tentang peninjauan
kembali komposisi Kabinet Ampera dan
komposisi keanggotaan DPRGR dan
MPRS diakomodir oleh Presiden. Hal ini
ditandai dengan pembubaran Kabinet
Ampera dan sekaligus pengumuman
berdirinya kabinet baru dengan nama
Kabinet Pembangunan. Dalam kabinet ini,
NU menempatkan Idham Chalid dan
Achmad Dachlan, masing-masing sebagai
Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat dan Menteri Agama (Keppres No.
183/ 1968). Meskipun demikian, desakan
untuk segera menyelenggarakan pemilu
masih sangat sulit untuk dilakukan.
Sementara dalam hal pengakomodasian
anggota partai untuk menjadi bagian
dalam kabinet baru Seharto, masih dalam
tahap pemantapan.

Partai NU Menuju Fusi ke dalam PPP
Dalam Sidang Umum MPRS IV

tahun 1966 ditetapkan bahwa suatu
pemilihan umum akan diselenggarakan
dengan pemungutan suara. Keputusan
MPRS tahun 1966 mengharuskan
DPRGR menyelesaikan undang-undang
pada tanggal 5 Januari 1967 yang akan
memungkinkan satu setengah tahun
persiapan teknis bagi berlangsungnya
pemilihan umum selambat-lambatnya
pada tanggal 5 Juli 1968 ( :Ali Murtopo
1984: 178). Akan tetapi, Penyusunan
Undang-undang yang dibutuhkan bagi
penyelenggaraan pemilihan umum
ternyata baru dibicarakan pada bulan
Februari 1967. Waktu yang dibutuhkan
juga lebih lama dari yang diperkirakan,
mengingat persiapannya yang belum
matang.

Rancangan undang-undang yang
diajukan oleh pemerintah di antaranya
tentang pemilihan umum dan rancangan
undang-undang yang berkenaan dengan
partai politik, organisasi masa, dan
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golongan fungsional. Mayoritas partai
politik, termasuk Partai NU menuntut
d i te rapkannya s is tem pemil ihan
berdasarkan perwakilan proporsional dan
menentang pemberian seperempat dari
jumlah keseluruhan kursi kepada angkatan
bersenjata. Selain itu juga mengkritik
syarat-syarat pengakuan partai politik
yang diusulkan (Deklarasi Demokrasi
Pancasila: 1967).

Adanya penundaan pelaksanaan
pemilu tidak membuat pemerintah untuk
mau dipesalahkan sendiri. Pemerintah
mulai mencari alasan dengan menyatakan
bahwa tertundanya pemilu dikarenakan
lambatnya proses di parlemen. Pendapat
ini pertama kali dilontarkan oleh
Mintaredja, Ketua Umum Permusi yang
sebelumnya pernah menjadi menteri
Soeharto. Menurutnya, kinerja parlemen
a g a k n y a t e r l a l u l a m b a t d a l a m
memutuskan produk hukum terkait
pemilihan umum. Kondisi tersebut seperti
mengulang kinerja parlemen pada masa
sebelumnya, yakni pada masa Demokrasi
Terpimpin ( , 1 Juni 1971).Kompas

Kinerja DPRGR yang dirasa lambat
dalam memutuskan undang-undang
dibantah dengan keras oleh Sjaichu selaku
wakil ketua DPRGR sekaligus politisi
partai NU. Menurutnya, pembuatan
produk undang undang dilakukan bersama
dengan pemerintah, sehingga lambat-
cepatnya suatu undang-undang ditentukan
oleh keseriusan sinergisitas kedua
l e m b a g a . M e n u r u t n y a , s i s t e m
musyawarah mufakat sangatlah baik,
tetapi sulit dilaksanakan dalam skala
nasional. Supaya pengesahan undang-
undang tidak berlarut-larut, ia setuju
dengan usulan sistem voting ( , 1Kompas
Juni 1971).

Penolakan oleh partai-partai politik
membuat Soeharto perlu turun tangan
langung menyelesaikan permasalahan ini.
Pada pertengahan bulan Oktober 1969,
Presiden Soeharto secara berkala
mengagendakan suatu pertemuan dengan
para pimpinan partai politik. Agenda itu
tampaknya begitu penting bagi Soeharto.

Hal ini sebagai akibat dari kebuntuan
politik karena tidak disepakatinya
rancangan undang-undang kepartaian dan
keormasan serta undang-undang tentang
pemilihan umum.

Pada tanggal 14 Oktober 1969,
Presiden Soeharto mengagendakan
pertemuan dengan pimpinan partai politik
PNI dan NU di Istana Merdeka. Dalam
pertemuan itu, NU diwakii oleh Idham
Chalid, Subchan, Djamaluddin Malik,
Masjkur, Imron Rosjadi, Jusuf Hasjim dan
Nurdin Lubis. Sedangkan PNI diwakili
oleh Isnaeni, Hadisubeno, Abdulmadjid,
Hardjanto, Usep Ranawidjaja, Budi
Dipojuwono dan Abadi (Kompas, 15
Oktober 1969). Pertemuan tersebut
membahas tentang situasi politik yang
berkembang pada waktu itu, khususnya
menyangkut permasalahan partai politik
dan pemilihan umum. Pertemuan yang
digagas oleh Soeharto itu cukup berhasil
dalam memecah kebuntuan politik.
Keberhasilan pertemuan itu terlihat dari
pernyataan pers oleh para pimpinan partai
politik, sesaat setelah pertemuan
berlangsung ( ).Kompas, 15 Oktober 1969

Meskipun begitu, tidak semua
pimpinan partai politik yang hadir
dipertemuan dengan Presiden menyatakan
kegembiraannya. Kekecewaan terhadap
hasil pertemuan ditujukan oleh Subchan,
pimpinan Partai NU yang juga merangkap
sebagai Wakil Ketua MPRS (Kompas, 15
Oktober 1969).Alasan yang disampaikan
Subchan dalam menyikapi alasan
p e n u n d a a n p e m e r i n t a h t e n t a n g
permasalahan biaya nampaknya cukup
beralasan. Pernyataan tersebut didasarkan
pada banyaknya bantuan dan arus modal
asing yang masuk ke Indonesia dalam
jumlah yang cukup besar. Menurut Mohtar
Mas'ud, pada awal pemerintahan
Soeharto, arus modal asing banyak masuk
ke Indonesia melalui bank-bank yang
berd i r i sesaa t se te lah ja tuhnya
pemerintahan Soekarno. Melalui
perantara Bank Dunia, Indonesia
memperoleh bantuan lunak IDA
(International Development Association)

129

Perjalanan Menuju Fusi Partai
Mahmud dan Pradipta Niwandhono



( : 1989: 109). BanyaknyaMohtarMas'oed
dukungan kuat dari arus modal asing
inilah yang menjadi alasan Subchan
mempertanyakan niatan pemerintah untuk
tidak menyelenggarakan pemilu dengan
segera.

Semakin banyaknya desakan dari
partai politik nampaknya membuat
Pemerintah membatalkan usulannya
untuk menunda pelaksanaan pemilu
selama lima tahun, yakni pada tahun 1973.
Soeharto kemudian mengagendakan
pertemuan dengan para petinggi partai
politik dan berhasil membuat kesepakatan
tentang penjadwalan ulang pelaksanaan
pemilu pada 5 Juli 1971. Menurut Harold
Crouch,kekhawatiran Soeharto terhadap
legitimasi kekuasaannya merupakan
faktor penentu Soeharto mengabulkan
desakan dari partai politik untuk
mempercepat pelaksanaan pemilu (Harold
Crouch: 1999: 284).

Terjadinya kesepakatan antara
pemerintah dengan partai politik tentang
pelaksanaan pemilu menjadi tahun 1971
bukanlah suatu hal yag diperoleh secara
gratis. Konsekuensi dari disetujuinya
pemilu adalah keharusan partai politik
untuk mendukung adanya pengangkatan
anggota parlemen dari unsur golongan
karya oleh presiden Soeharto. Beberapa
h a r i s e t e l a h r a p a t , P a r t a i N U
mengeluarkan statemen terkait refresing
partai di parlemen. Inti dari statemen
tersebut menyatakan bahwa Partai NU
berpendirian sesuai dengan hasil
pertemuan partai-partai Islam di parlemen
dan mendukung konsepsi Soeharto
tentang perlunya dilakukan usaha
penyegaran keanggotaan DPRGR untuk
meningkatkan efisiensi. Dalam hal
penyegaran, Partai NU berpedoman agar
tidak melenceng dari konstitusi dan
perundang-undangan yang berlaku. Selain
itu juga tidak merubah perimbangan
kekuatan partai di parlemen. Hal ini
dikarenakan, perubahan perimbangan
kekuatan partai di parlemen dirasa hanya
bisa dilakukan melalui mekanisme
pemilihan umum ( 29 JanuariKompas,

1968). Sebagaimana yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun
1970 tentang pelaksanaan UU No. 6/ 1969
yang mengatur tentang susunan dan
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
disebutkan bahwa presiden Soeharto
berhak untuk mengangkat anggota
parlemen (DPR) sebanyak 100 orang. Dari
ke-seratus orang tersebut dengan rincian,
75 orang diangkat dari unsur militer
dengan berdasarkan usulan dari
Menhankam/ Pangab dan 25 orang berasal
dari unsur organisasi atau perorangan (PP
No. 3 Tahun 1970).

Kesepakatan yang diterima oleh
Idham Chalid tersebut mendapat
penolakan dari para pemuda NU yang
dipimpin oleh Subchan. Menurut
Subchan, adanya pembersihan parlemen
secara tidak langsung dari ekses negatif
warisan Soekarno bisa berdampak positif
dan negatif terhadap NU. Dampak positif
yang dimaksudkan yakni dapa t
menghilangkan unsur PKI dan sekaligus
mental negatif warisan Soekarno. Dampak
negatifnya adalah akan semakin
mendorong dominasi militer di lembaga
parlemen. Sejak diterapkan apa yang
disebut dengan penyegaran parlemen,
yang oleh Subchan disebut dengan istilah
redressing, menjadikan kekuatan partai-
partai politik semakin lemah dan
mengecil. Sementara kekuatan eksekutif
dan golongan karya semakin kuat dan
cenderung memaksakan kehendaknya.

Setelah disepakatinya direfresing
parlemen oleh Idham Chalid dan para
ketua umum partai-partai politik lainnya
menjadikan DPRGR hanya terdiri dari 11
fraksi, yaitu: PNI, IPKI, Murba, Partai
NU, PSII, Perti (dibekukan sementara),
Parmusi, Parkindo, Partai Katolik, ABRI
dan Karya non ABRI non Afiliasi Non
Masal (Golkar).

Terjadi kecurangan dan intimidasi
yang dilakukan oleh oknum militer dan
pegawai di desa-desa pada pemilu 1971.
Hal ini sesuai dengan dugaan dari
kelompok Subchan. Pemilu 1971 berjalan
dengan meninggalkan asas demokrasi.
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Para pemuda NU yang melakukan
kampanye yang seharusnya dilindungi
undang-undang justru dipukuli dan
diintimidasi seperti penjahat ( 7Kompas,
Juni 1971).Pada pemilu 1971, para
pegawai departemen agama yang
didominasi orang NU cenderung untuk
diintimidasi dan dipaksa memilih Golkar.
Mereka yang tidak memilih seringkali di
cap sebagai komunis atau anti terhadap
pembangunan.Akhirnya dengan berat hati
merekapun mendukung Golkar.

Meskipun berbagai tekanan dan
intimidasi banyak dilakukan kepada masa
NU, tidak lantas membuat basis dukungan
akar rumput menjadi lemah. Justru dalam
pemilu 1971, NU berhasil membuktikan
diri sebagai partai politik pemenang
pemilu dengan memperoleh 10.213650
suara, atau 18, 67 persen. Pada pemilu
1971, Golkar keluar sebagai pemenang
dengan 34.348.673 suara atau 62, 80
p e r s e n . N a s i b y a n g k u r a n g
menguntungkan terjadi pada partai-partai
politik lainnya yang mendapatkan suara
kurang dari 10 persen, dengan rincian: PNI
memperoleh 3.793.266 suara (6,94%),
Permusi memperoleh 2.930.746 suara
(5,36%). Sementara partai-partai seperti
PSII, Perkindo, Partai Katholik, Murba,
Perti dan IPKI mendapatkan suara kurang
dari Permusi atau bahkan ada yang hanya
mendapat kurang dari 1 persen (Arsip
Partai NU: 1971). Dengan hasil pemilu
yang kurang menguntungkan tersebut,
membuat kekuatan partai-partai politik
semakin melemah, baik di DPR maupun di
MPR. Melemahnya kekuatan partai
politik semakin parah dengan adanya
pengangkatan 100 orang anggota DPR
melalui penunjukan langsung oleh
presiden ( : 1985: 161).Boland

Dari Terbentuknya Kelompok Partai
di Parlemen Hingga Fusi Partai

Sesudah pemilihan umum 1971,
pemerintah menghadapkan partai-partai
dengan suatu peraturan. Peraturan tersebut
menyatakan mulai saat itu DPR akan
dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
Angkatan Bersenjata, Golongan Karya,

kelompok Pembangunan Demokrasi, dan
kelompok Pembangunan Persatuan. Pada
kelompok Angkatan Bersenjata terdapat
100 orang yang dipil ih melalui
pengangkatan langsung oleh presiden,
sementara dari Kelompok Persatuan
Pembangunan (Pembangunan Spiritual)
mendapatkan suara total sebesar 94 kursi,
sementara Kelompok Demokrasi
Pembangunan hanya mendapat 35 kursi di
parlemen. Golkar menjadi kekuatan yang
memiliki kursi mayoritas di parlemen
dengan mendapatkan 231 kursi (Andree
Feilard: 1997: 173).Setelah berhasil
menekan partai-partai untuk dapat
mengelompok di parlemen, pemerintah
kembali menyarankan agar partai-partai
politik hendaknya juga turut serta
mengelompok secara kelembagaan partai
politik.

M e n u r u t S j a i c h u , b e n t u k
pengelompakan partai yang disarankan
presiden masih kabur. Soeharto tidak
merinci maksud gagasan pengelompokan
partai menjadi 3 kelompok (spiritual,
nasionalis dan karya) . Ide tentang
pengelompakan partai disampaikan
presiden pada pertemuan tanggal tanggal 7
Februari 1970. Presiden hanya berpesan
bahwa pengelompokan partai di parlemen
tidak dimaksudkan untuk menghilangkan
partai-partai yang sudah ada dan identitas
partai akan tetap ada. Kritik Sjaichu pada
Soeharto dimaksudkan agar pemerintah
tidak begitu saja mengukur dan menafsiri
stabilitas dengean penyederhanaan sistem
kepartaian. Stabilitas politik tidak akan
terwujud hanya dengan dilakukannya
penyederhanaan kepartaian secara
struktur saja. Yang terpentig adalah
tertanamnya rasa tanggung jawab dan
kesadaran pol i ik sebagai syarat
terwujudnya stabilisasi politik (Kompas,
12 70)Februari 19 .

Parlemen yang sebelumnya terdiri
da r i 11 f raks i - f r aks i kemudian
dikelompokkan kedalam tiga kelompok,
yakn i ke lompok sp i r i tua l yang
beranggotakan partai-partai Islam,
kelompok materiil yang beranggotakan
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partai-partai nasionalis dan non Islam, dan
kelompok karya yang anggotanya dari
Golkar dan golongan fungsional yang
diangkat langsung oleh Soeharto.

Muktamar Par ta i NU yang
diselenggaraakan setelah pelantikan
anggota DPR menanggapi rencana
penyederhanaan sistem kepartaian dengan
agak bimbang. Partai NU berpendapat
tidak perlu mengadakan perubahan
struktur organisasi partai. Baginya,
struktur yang berlaku sekarang tidak
menjamin terpeliharanya keutuhan dan
peran alim ulama, politisi, serta
cendekiawan dalam proporsi yang
seimbang. Akan tetapi pada bagian lain
dari keputusan itu, Muktamar NU
menyerahkan kepada PBNU untuk
mengadakan perubahan-perubahan
organisasi partai NU sesuai dengan
kemungkinan objektif yang berkembang
akibat peraturan perundang-undangan
yang mungkin akan berlaku. Muktamar
sudah mengantisipasi kemungkinan
penyederhanaan sistem kepartaian yang
dilontarkan oleh pemerintah akan
berjalan. Hal ini disebabkan perimbangan
kekuatan suara dalam DPR sangat
memungkinkan rencana pemerintah itu
dijalankan tanpa hambatan. NU-pun
masih bertahan dengan sistem kepartaian
yang ada, meskipun hal itu disadari tidak
akan berhasil diperjuangkan. Oleh karena,
itu Muktamar tidak mengambil keputusan
dan menyerahkan kepada PBNU (Ali
Haidar: 2011: 226-227).

Dalam Muktamar di Surabaya,
diputuskan tentang pengangkatan
Subchan ZE sebagai Ketua Umum secara
aklamasi oleh mayoritas peserta
M u k t a m a r . A d a n y a k e p u t u s a n
pengangkatan Subchan sebagai ketua
umum mendapat reaksi keras dari Idham
Chalid. Menurutnya, pengangkatan
tersebut tidak sah dan terkesan sangat
dipaksakan. Dukungan kepada Idham juga
disampaikan Kiai Bisri Sjansuri selaku
Rois Aam yang terpilih dalam Muktamar
Surabaya. Kiai Bisri bahkan tidak bersedia
duduk sebagai Rois Aam jika yang

menjadi ketua adalah Subchan (Choirul
Anam, 25 Januari 2015).

Pernyataan dari Kiai Bisri tersebut
membuat para peserta Muktamar
kebingungan. Kemudian atas saran
beberapa ulama, dilakukan pemilihan
ulang dengan Idham Chalid dan Subchan
sebagai calon kandidat. Sebelum
pemilihan dilaksanakan, Subchan
meminta izin pada para peserta untuk
mengundurkan diri dan disambut dengan
isak tangis dari peserta yang didominasi
para pemuda.Muktamar Surabaya
akhirnya kembali memutuskan Idham
Chalid sebagai Ketua Umum dan Subchan
ZE sebagai Ketua I.

Meskipun Idham Chalid duduk
sebagai ketua akan tetapi hampir semua
struktur NU berada dibawah kendali
kelompok Subchan. Kelompok ini
mengusung gerakan pembaharuan sistem
dan evaluasi efektifitas kerja politik yang
selama ini diperankan NU. Tokoh-tokoh
pemuda seperti Mahbub Djunaidi,
Zamroni, Imron Kadir, Jusuf Hasjim,
Hasjim Latif, dan Subchan selalu
mendominasi disetiap rapat pleno yang
diselenggarakan partai. Hal ini yang
kemudian membuat keresahan Idham dan
kiai Bisri akan dampak gerakan
pembaharuan yang dilakukan kelompok
mereka. Kiai bisri secara sepihak, tanpa
berkonsultasi dengan Dewan Syuriah
menetapkan pemecatan Subchan dari
pimpinan partai NU. Hal ini diperkuat
dengan keluarnya surat Keputusan
Pengurus Besar Suriah NU No.
004/Sjur/C1/72 tentang pemecatan
Subchan dari jabatannya selaku ketua I
partai NU ( ).Kompas, 18 Februari 1972

Pemecatan yang dilakukan secara
sepihak oleh Rois Aam Bisri Sjansuri
kemudian mendapat respon dari Subchan.
Menurutnya, alasan pemecatan tersebut
tidaklah tepat karena dia dipilih secara sah
melalui keputusan Muktamar dan hanya
melalui keputusan Muktamar selanjutnya
dia dapat diberhentikan (Kompas, 18
Februari 1972).

Terkait penyederhanaan sistem
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kepartaian, di ungkapkan Sjaichu bahwa
s e t i a p p a r t a i m e n g i n g i n k a n
dilaksanakannya sistem tersebut. Tetapi
p e r l u d i g a r i s b a w a h i b a h w a
pelaksanaannya harus sesuai dengan
konstitusi yang sudah ada. Bagi rakyat
yang masih keberatan dengan sistem
penyederhanaan kepartaian tersebut,
harus menyalurkan keberatannya melalui
jalur demokratis. Sehubungan menjelang
ditetapkannnya pengesahan undang-
undang pemilu beberapa waktu kemudian,
sistem tersebut belum bisa dikatakan
sesuai dengan kehendak rakyat. Meskipun
sistem penyederhanaan kepartaian telah
ditetapkan dengan TAP MPR No.
XXII/MPRS/1966 dan penyusunan UU
p e m i l u s u d a h m e n g a r a h k e
penyederhanaan sistem kepartaian,
Sjaichu masih merasa tidak puas dengan
kondisi yang ada ( 1 uni 1971).Kompas, J

Munculnya penolakan dari sebagian
anggota Partai NU terhadap fusi partai
tidak menyurutkan langkah Idham Chalid
untuk membawa partai melebur ke dalam
wadah PPP. Idham, yang telah mendapat
restu kiai Bisri kemudian ikut dalam rapat
pembentukan PPP. Pada tanggal 5 Januari
1973, Idham Chalid dan kiai Masjkur dari
Partai NU, HMS. Mintaredja dari
Parmusi, Anwar Tjokroaminoto dari PSII,
dan Rusli Halil dari Perti, menandatangani
d e k l a r a s i p e m b e n t u k a n P P P
( ).SyamsuddinHaris

Kesimpulan
Kebijakan politik pemerintahan

Soeharto yang menekankan pada
stabili dan pembangunantaskeamanan
perlu mendapat dukungan dari berbagai
pihak. Untuk itu, pemerintah tidak
menginginkan adanya sikap kritis atau
sikap yang garahmen pada oposisi.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah
untuk mewujudkan k .ondisitersebut
Terutama dalam bidang politik yang
selama pemerintahan sebelumnya,
dianggap terlalu didominasi oleh
pertikaian-pertikaian partai politik.

Dalam usaha untuk membentuk

stabiltas politik dan pembangunan itulah,
Soeharto berpegang pada Ketetapan No.
X X I I / M P R S / 1 9 6 6 t e n t a n g
penyederhanaan sistem kepartaian.
Adanya penyede rhanaan s i s t em
kepartaian pada hakikatnya merupakan
kesepakatan bersama, termasuk dengan
Partai NU. Partai NU banyaknyabahwa
jumlah partai yang semakin efisien akan
semakin membuat kinerja parlemen
menjadi lebih produktif dan terhindar dari
berbagai pertikaian politik. Efisiensi
jumlah partai politik dimaksudkan bukan
dengan jalan pemaksaan, akan tetapi
melalui proses seleksi demokrasi dengan
menggunakan instrumen pemilihan umum
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Dalam proses perjalanannya,
pemerintahan Soeharto cenderung
menggunakan cara-cara yang tidak
demokrat is dengan memaksakan
perubahan-perubahan di dalam Partai NU
sesuai dengan kemauan pemerintah.
Tindakan tidak demokratis itu terlihat dari
berbagai konflik internal di partai ini,
sebagai bagian dari usaha penyegaran
struktur partai dari orang-orang yang
dianggap kritis dan terkesan tidak
mendukung pemerintah.kebijakan

P ini konflik sertaartai mengalami
dinamika hangatyang cukup pada
Muktamar ke-XXIV ditahun 1967
Bandung. Konflik itu disebabkan sebagai
akibat perebutan pengaruh antara
kelompok yang ingin mempertahankan
status quo yang dipelopori oleh Idham
Chalid, Kiai Wahab Chasbullah, dan Kiai
Bisri Sjansuri. Di sisi lain, terdapat
kelompok para tokoh-tokoh muda yang
dipimpin oleh Subchan Zaenuri Ehsan,
yang tidak ingin melihat NU menjadi
organisasi yang lemah dan mudah
diintervensi .dari luar

Meskipun pada akhirnya konflik
dan dinamika tersebut dapat diredam
dengan kuatnya pengaruh Kiai Wahab dan
Kiai Bisri selaku Dewan Syuriah. Akan
tetapi akar permasalahan konflik dalam
menyikapi kebijakan pemerintah tidak
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sekaligus padam. elompokK yang
dimotori Subchan merasa tidak nyaman
dengan berbagai kebijakan pemerintah
yang mereka anggap sebagai pelemahan
demokrasi. Secara lambat, kelompok ini
mulai menentukan sikap partai untuk
menolak kebijakan pemerintah, terutama
kebijakan penyederhanaan sistem
kepartaian.

Menyikapi arah kebijakan partai
yang cenderung bersikap kritis terhadap
pemerintah membuat Idham Chalid selaku
Ketua Umum perlu menghentikan gerakan
kritik kepada pemerintah. Menurutnya,
sikap konfrontatif hanya akankritis dan
memperlemah partai. Hal tersebut
memunculkan dinamika di dalam tubuh
Partai NU. Akan tetapi, kuatnya
kedudukan dewan syuriah, membuat
gerakan yang digagas Subchan tidak
berjalan efektif.

Momentum menguatnya kembali
gerakan ini terjadi pada Muktamar ke-
XXV di Surabaya tahun 1971. Pada
Muktamar itu, Subchan sempat didapuk
sebagai pemimpin partai. Sebelum pada
akhirnya karena veto dari Kiai Bisri,
membuat Subchan mengundurkan diri
dalam pencalonan sebagai ketua umum,
yang diadakan setelahnya. Dan untuk
kesekian kalinya, Idham Chalid terpilih
sebagai Ketua Umum partai.

Terpilihnya kembali Idham Chalid
tidak membuat gerakan penolakan
kebijakan pemerintah tentang fusi partai
menjadi melemah. Gerakan penolakan ini
bahkan semakin menguat ketika kebijakan
pemerintah tentang fusi partai mulai
digulirkan. Fusi partai mensyaratkan
p a r t a i - p a r t a i I s l a m y a n g t e l a h
mengelompok diparlemen, meleburkan
diri kedalam wadah Partai Persatuan
Pembangunan. Reaksi penolakan terus
dilakukan di dalam tubuh NU.Meskipun
partai ini mendapat jatah sebagai Presiden
Partai dan Dewan Syuriah, akan tetapi
posisi Ketua Umum dipegang oleh
M i n t a r e d j a y a n g s e b e l u m n y a
menjabatsebagai Ketua Umum Permusi.

Gerakan kritis di tubuh Partai NU

kemudian melemah akibat kuatnya posisi
Rois Aam Kiai Bisri Sjansuri dan tekanan
yang dilakukan pemerintah kepada partai
ini. Selain itu Subchan di, meninggalnya
tanah suci Mekkah pada tahun
1973menjadi pukulan tersendiri bagi
penolak kebijakan fusi partai. Fusi
kemudian semakin dikuatkan dengan
dsahkannya Undang-undang No. 32 tahun
1975 tentang Partai Politik dan Golongan
Karya.Dalam UU tersebut, hanya diakui
dua partai politik, yakni Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Demokrasi
Indonesia, dan satu golongan karya yang
diwakili Golongan Karya.
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