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Kerjasama Duta
Masyarakat dengan
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Museum NU jelang
muktamar ke-32Jela
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udah cukup lama
warga NU terpe-
sona dengan keku-
asaan dari atas.
Sesudah mujizat

KH. Abdurrahmann Wahid (Gus
Dur) menjadi Presiden, warga
NU tidak hanya mendapat
jabatan di Depag tetapi juga di
pemerintahan bagian eksekutif.
Sesudah rekayasa yang menya-
kitkan, di mana Gus Dur terpak-
sa mundur dari jabatan Presiden
RI, warga NU harus menghadapi
trauma di mana pemimpin-
pemimpinnya disingkirkan dari
jabatan-jabatan paling atas.

Namun, mungkin pernah dipi-
kirkan, masih ada kesempatan
lagi pada waktu pemilu tahun ini,
kan? Kekuatan NU mononjol
dalam jumlah suara yang me-
milih PKB, meskipun banyak
warga NU memilih partai lain,
seperti partai Golkar, PPP, PKS,
PDIP, Demokrat dan lain-lain.
Sesudah pemilu legislatif, Gus
Dur nyaris menjadi calon Presi-
den RI lagi. Tetapi sekali lagi
Gus Dur disingkirkan dan warga
NU terpecah di antara mendu-
kung Hasyim Muzadi dan Mega-
wati atau SBY dan Jusuf Kalla.

Kekuasaan bawah
Kalau NU tidak dapat mem-

bangun kekuasaan pada tingkat
presiden RI, lebih baik mundur
saja dan “memberdayakan po-
tensi lokal” dengan harapan

bahwa lain kali dapat meribut
kekuasaan yang paling atas lagi.
Apakah memberdayakan poten-
si lokal adalah pilihan kedua
kalau sudah gagal meribut
jabatan pada pemerintah?

Atau apakah keputusan pada
Muktamar di Situbondo pada
tahun 1984 agar NU “kembali
ke Khittah 1926” adalah pili-
han kedua gara-gara NU gagal
menguasai PPP atau oleh kare-
na tidak mendapat jabatan
pemerintah yang diharapkan?
Seandainya anda berpikir begi-
tu, makalah ini ingin mengubah
pikiranmu.

Tulisan ini menyatakan bahwa
kekuasaan yang sejati di Indo-
nesia sebenarnya terletak dalam
rakyat sendiri, dan bukan dalam
elit di Jakarta. Kekuasaan me-
ngalir dari bawah ke atas dan
bukan sebaliknya.

Keputusan NU yang disebut
“Kembali kepada Khittah 1926,”
yang bertekad agar NU berfokus
kepada masalah-masalah sosial
warga NU ketimbang peributan
jabatan pemerintahan, bukan
keputusan untuk melepaskan
kekuasaan. Kekuasaan adalah
dalam rakyat, bukan terutama
dalam pemerintah. Oleh karena
itu, upaya untuk pemberdayaan
potensi lokal adalah usaha untuk
menguatkan kekuasaan yang
sudah ada pada rakyat. Kajian
makalah ini diharapkan meya-
kinkan anda bahwa NU sudah jauh

lebih berkuasa dibandingkan
Presiden RI.

Persoalnya bagaimana mewu-
judkan kekusasaan itu? Atau
dengan kata lain, bagaimana NU
bisa memberdayakan potensi
lokalnya supaya kekuasaannya
mentransformasikan kenyataan
yang riil? Saya bukan warga NU
dan tidak tahu jawaban yang paling
tepat kepada pertanyaan itu. Yang
saya bisa sampaikan hari ini adalah
kajian lebih teoretis tentang
makna kekuasaan.

Saya tidak bisa mengusulkan
program tertentu tetapi saya
berharap kajian teoretis bisa
mentransformasikan bagaimana
kita memandang dunia. Seandai-
nya warga NU menjadi sadar
bahwa kekuasaan sudah berada
dalam tangan mereka sendiri,
mungkin mereka tidak lagi
menunggu supaya pemerintah
pusat menghilangkan masalah-
masalah mereka.

Teori membentuk pendekatan
dan persepsi setiap orang.
Menurut pendapat saya, theori
kekuasaan yang paling laku di
Indonesia menyesatkan masya-
rakat dan membangun kesadaran
palsu bahwa rakyat biasa tidak
berkuasa. Dikatakan rakyat kecil
bodoh. Itulah bohong. Makalah ini
diharapkan memberi pandangan
segar tentang makna kekuasaan
yang tidak terletak di elit yang

atas melainkan berada bersama
rakyat kecil.

Potensi lokal
Kalau NU ingin memberda-

yakan potensi lokal warga NU,
jangan mengira bahwa warga NU
bisa diseragamkan. Meskipun
semua adalah warga NU dan
Musliman, tetapi perbedaan
ideologi, tujuan dan kepentingan
masih tetap ada. Setiap kelom-
pok mempunyai kekuasaan
tertentu. Kekuasaan dalam
masyarakat dibagi-bagikan.

Menurut hemat saya, kenya-
taan ini tidak akan hilang, dan
semestinya tidak hilang. Demo-
krasi sejati bukan cara untuk
menghilangkan perbedaan,
tetapi proses negosiasi yang
mencari keseimbangan di antara
perbedaan. Kesatuan dan persa-
tuan tidak sama dengan
keseragaman. Kekuasaan dalam
NU akan tetap pluralistis.

Filosof Reinhold Niebuhr
sangat pesimis tentang ke-
mampuan pemerintah untuk
membangun sesuatu yang
ideal dalam masyarakat. Ia
merasa rakyat lebih mungkin
ditindas daripada ditolong
oleh pemerintah. Mungkin
benar juga! Selama sejarah
kemerdekaan Indonesia,
rakyat selalu berharap peme-
rintahlah yang akan menye-

lesaikan semua masalah rakyat
dan mendirikan negara yang
damai sejahtera.

Tetapi kok, selalu kecewa. Be-
lum ada pemerintahan yang
sempurna. Penderitaan rakyat
yang paling berat sering datang
dari pemerintah sendiri. Seha-
rusnya kita belajar dari sejarah.
Presiden yang akan dipilih
sembilan hari dari sekarang, juga
tidak akan berhasil menyele-
saikan banyak masalah yang
serius di Indonesia. Malah
pemerintah dan militer adalah
sumber banyak masalah.

Apakah maksudnya tidak ada
harapan? Sebenarnya saya cukup
optimis tentang masa depan
Indonesia. Saya merasa bahwa
lima tahun yang berikut ini akan
jauh lebih baik daripada lima
tahun sebelumnya. Siapapun
yang dipilih sebagai Presiden
akan berhasil membawa stabi-
litas dan kemajuan ekonomi.

Namun pemerintah Indone-
sia, termasuk bagian eksekutif,
legislatif dan yudikatif, tidak
mungkin menciptakan bangsa
yang adil dan bermartabat.
Hanya rakyat sendiri yang bisa.
Harapan untuk masa depan
Indonesia tidak terletak dalam
pemerintah melainkan dalam
rakyat sendiri.

Pemerintah-pemerintah
selalu cenderung berpihak

kepada kepentingan diri sendiri.
Pemerintah yang mendukung
kepentingan konglomerat,
militer, birokrasi dan pasar
global. Kalau rakyat ingin
membangun bangsa Indonesia
yang adil dan bermartabat,
rakyat sendiri yang harus
membangunnya. Tidak usah
menunggu ratu adil.

Tiga kekuatan
Tiga kekuatan raksasa di dunia

ini: kekuatan pemerintahan,
kekuatan ekonomi dan kekuatan
civil society (masyarakat mada-
ni), yang kadang-kadang disebut
“the third force”. Ketiga-tiganya
tergantung kekuasaan rakyat.
Namun kekuatan pemerintahan
(termasuk militer) dan kekuatan
pasar global sulit dikendalikan
oleh rakyat.

Baik pemerintah, maupun
ekonomi terbentuk oleh struktur
dan birokrasi yang sangat kuat.
Sturktur ekonomi global dan
birokrasi pemerintahan dimak-
sudkan untuk melayani kepen-
tingan masyarakat. Tetapi kita
semua tahu bahwa struktur dan
birokrasi lebih suka dilayani
daripada melayani.

Yang dilayani adalah mereka
yang sudah kaya sedangkan
orang miskin dikorbankan.
Menurut pendapat saya, civil
societylah yang paling mungkin
melayani kepentingan rakyat.

Civil society adalah semua
organisasi, lembaga dan kelom-
pok yang dibentuk oleh rakyat
sendiri dan tidak dikontrol oleh
pemerintah atau kepentingan
ekonomis.

Civil society termasuk LSM-
LSM, organisasi keagamaan,
lembaga pendidikan, lembaga
kesehatan dan seribu satu
organisasi yang dibentuk oleh
rakyat atas minat atau kepenti-
ngan mereka sendiri.

NU merupakan organisasi
civil society yang paling besar
di Indonesia, bahkan mungkin
organisasi civil society yang
paling besar di dunia! Kekuatan
NU bukan terutama dalam
kemampuan mengontrol peme-
rintah atau ekonomi, melainkan
dalam kemampuan melayani
rakyat.

NU paling berjasa dalam
bidang pendidikan dan agama,
khususnya melalui pesantren-
pesantren. Tentu saja, seperti
dalam setiap lembaga yang besar,
pasti ada banyak kekurangan. NU
sebaiknya tidak hanya melayani
warga NU tetapi seluru bangsa
Indonesia, bahkan masyarakat
global. Kalau rakyat Indonesia
ingin mengatasi masalah-masalah
sosial, seperti konflik etnis,
kemiskinan, kejahatan, kekera-
san, konflik agama, pelanggaran
HAM, korupsi, kolusi dan
neopotisme, kehancuran lingku-
ngan hidup alam semesta,
penindasan perempuan, separatis-
me, materialisme dan kesen-
jangan sosial, jangan menunggu
pemerintah atau ekonomi.

Memang kita memerlukan
pemerintah yang kuat dan adil
serta ekonomi yang berkembang
secara sehat. Namun penghara-
pan paling besar untuk menuju
bangsa yang adil dan bermartabat
adalah dalam civil society. Kita
semua berharap NU-lah yang
akan memimpin dalam upaya
menuju bangsa yang adil dan
bermartabat.�ful
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NU dan kekuasaan dari bawah

RUMUSAN Khittah NU
1926 dinilai sebagai keputusan
yang tepat bagi NU, yang salah
satunya, agar tidak memasuki
wilayah politik praktis. NU
diharapkan berkonsentrasi pada
bidang kemasyarakatan dan
keagamaan. Namun, di satu sisi,
rumusan tersebut dinilai terlalu
normatif sehingga membuka
peluang untuk ditafsirkan secara
beragam sesuai kepentingan.

Bisa Anda paparkan refleksi
25 tahun Khittah NU?

Khittah NU 1926 merupakan
keputusan tepat bagi NU.
Hingga sekarang masih berjalan
sebagai pedoman warga NU.
Kehendak agar NU tidak
memasuki wilayah politik
praktis dan berkonsentrasi pada
bidang kemasyarkatan serta
keagamaan, dalam
pelaksanaannya masih
dilematis. Ini disebabkan karena
potensi warga NU yang besar
dan banyaknya peraturan
perundang-undangan baru dalam
sistem demokrasi dan
pemerintahan kita.

Menurut pengamatan Anda
selama ini, bagaimana NU
menjalankan rumusan
tersebut dan apakah sudah
sesuai dengan cita-cita
pengagas-nya pada tahun
1984 atau sudah melenceng
jauh?

Menurut saya, selama ini

NU telah menjalankan
rumusan Khittah dengan baik.
Meskipun hasilnya belum
maksimal, akan tetapi insya
Allah menuju cita-cita yang
kita inginkan.

Kenapa setiap orang (NU)
bisa bebas menerjemahkan
Khittah bedasarkan
kepentingan masing-masing?

Saya kira tidak setiap orang
NU menerjemahkan Khittah
dengan bebas, hanya saja
banyak orang NU yang tidak
tahu atau tidak paham
mengenai khittah itu,
sehingga dalam membuat
keputusan terkesan
berdasarkan kepentingan
masing-masing.

Apakah Khittah itu perlu
diterjemahkan ke dalam
rumusan atau aturan
organisasi yang lebih rinci?
Jika memang diperlukan,
seperti apa rumusan aturan
itu dibuat dengan tepat?

Ibarat suatu negara, Khittah
NU itu sebagai undang-
undang dasar yang masih
bersifat umum. Artinya, ada
beberapa hal yang memang
diperlukan penjelasan atau
aturan lebih detail lagi
dibawahnya, misalnya
dirumuskan dalam AD/ART.

Bagaimana Anda melihat
hubungan NU dengan
partai politik, terutama

parpol yang didirikan NU
atau berbasis massa
pendukung warga NU,
seperti PKB, PKNU dan
PPP?

Hubungannya masih
normatif saja, NU masih
kurang berperan dalam
menyelesaikan konflik-
konflik internal dalam partai
yang didirikannya.

Urusan politik kekuasaan,
sebaiknya diserahkan pada
partai politik semacam PKB,
PKNU atau PPP. Bagaimana
pendapat Anda?

Setuju saja, dengan catatan
bila partai politik tersebut
telah mendapatkan kekuasaan
maka akan masih ingat pada
NU dan bersedia
memperjuangkan dan
membela kepentingan warga
NU. Bila tidak, lebih baik kita
memakai jalur independen
saja untuk urusan politik
kekuasaan.

Bagaimana peran parpol—
yang didirikan NU atau
berbasis warga NU—
selama ini? Apakah sudah
cukup mengakomodasi
kepentingan atau aspirasi/
kepentingan NU?

Peran parpol tersebut
selama ini belum maksimal
khususnya bagai warga NU,
mereka masih lebih banyak
mengurusi masalah-masalah

internal partainya, sehingga
kepentingan atau aspirasi dari
warga NU belum banyak yang
diakomodasi.

Bagaimana Anda
mengamati peran atau
keterlibatan NU—secara
perorangan pengurus atau
organisasi—dalam
momentum politik
semacam pemilu legislatif,
pemilu presiden, atau
pemilihan kepala daerah?

Dengan sistem demokrasi
yang langsung dipilih oleh
rakyat, memang sulit bagi
pengurus atau organisasi NU
untuk tidak terlibat, apalagi
potensi dari warga NU sangat
besar. Meskipun hanya
“mengantarkan” anak NU,
akan tetapi masyarakat belum
banyak yang bisa
memahaminya.

Apakah peran atau
keterlibatan itu sudah
sejalan dengan Khittah?
Jika tidak, bagaimana
seharusnya? Jika sudah
sejalan, adakah yang perlu
diperbaiki?

Saya tidak mau menyatakan
sejalan atau tidak dengan
Khittah. Kalau yang kita dukung
menang, biasanya tidak ada
yang mempermasalahkan, akan
tetapi kalau yang didukung
kalah, biasanya baru banyak
yang menyatakan hal itu

melanggar Khittah. Untuk itu
saya berharap, khususnya
masalah politik praktis ini harus
dibuat rumusan baru yang tetap
sejalan dengan Khittah dan
perkembangan sistem
demokrasi di Indonesia
sekarang ini.

Terkait sikap politik
sejumlah petinggi,
perorangan pengurus,
ulama atau kiai NU yang
mendukung salah satu
pasangan capres-cawapres
pada Pemilu Presiden 2009,
bagaimana pendapat
Anda?

Selama tidak menggunakan
nama organisasi NU, maka
sikap politik yang
disampaikan sah-sah saja,
sebab mereka juga sebagai
warga negara Indonesia yang
punya hak politik dan hak
untuk menyampaikan aspirasi.

Apa pendapat Anda tentang
penilaian sebagian
kalangan yang mengatakan
bahwa kharisma ulama
atau kiai NU mulai
menurun—merujuk pada
kekalahan pasangan
Capres-Cawapres Jusuf
Kalla dan Wiranto pada
Pemilu Presiden 2009?

Saya kurang sependapat
dengan hal itu, sebab dalam
proses pemilihan presiden
secara langsung, figur dari

calon presiden itu sendiri yang
menentukan. Akan tetapi hal ini
memang baik untuk introspeksi
diri bagi ulama dan kiai NU
untuk lebih aktif berperan lagi
dalam masyarakat sekitar.

Bagaimana Anda
mengamati hubungan NU
dengan kekuasaan
(pemerintah)? Adakah
kritik atau masukan
tentang hubungan itu?

Pemerintah sekarang ini
kelihatannya tidak banyak
melibatkan NU, untuk itu apa
yang dilakukan dan
disampaikan Bapak Ketua
Umum PBNU selama ini
sudah tepat.

Bagaimana Anda menilai
munculnya kelompok
pemikiran liberal di
lingkungan NU, yang
terutama muncul dari
kalangan muda.
Bagaimana NU seharusnya
menyikapinya?

Terus terang sangat
disayangkan sekali bila
kelompok liberal ini muncul
dari lingkungan NU, padahal NU
masih berpegang pada Khittah
NU 1926. NU harus bersikap
tegas dalam hal ini, selain itu NU
juga harus memberi perhatian
yang khusus pada kalangan muda
NU khususnya masalah
pemahamannya terkait Khittah
NU.

Adakah dampak positif
maupun negatif bagi NU
atas kemunculan kelompok
“liberal” itu? Apa
alasannya?

Pasti ada dampaknya atas
kemunculan kelompok liberal
ini, sebab hal ini akan
mempengaruhi dasar-dasar
memahami Al Quran dan Al
Hadits serta akhlak khas NU.

Adakah harapan khusus-
sebagai pengurus NU di
luar negeri-pada
Muktamar nanti?

Sebagai pengurus NU di luar
negeri saya berharap dalam
Muktamar nanti aspirasi dari
kami diperhatikan, khususnya
masalah memberi advokasi
bantuan hukum dan memberi
pelatihan ketrampilan untuk
tenaga kerja Indonesia yang
berada di luar negeri.
Bagaimanapun juga meskipun
mereka tinggal dan bekerja di
luar negeri, mereka tetap warga
NU yang harus dilindungi dan
diberi pendidikan/ketrampilan
yang lebih baik..�arief
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Khittah perlu aturan lebih detail

DARI minggu ke minggu, rubrik Jelang Muktamar
semakin mendapat respon positif dari pembaca.
Tidak cuma pembaca di dalam negeri, respon juga
datang dari pengurus NU di luar negeri. Melalui
email, Rais Syuriyah PCI NU Taiwan Bambang
Arip Dwiyantoro menyampaikan gagasan tentang
NU. Tidak kalah menarik Profesor etika dan ilmu
sosial Bernard Adeney-Risakotta memandang NU
dan kekuasaan dari sudut lain. yakni, bukan
kekuasaan atas tapi kekuasaan bawah. Apa
artinya?

SEKOLAH NU: Salah satu sekolah yang dimiliki NU yang kondisinya lumayan. Sektor pendidikan memang
harus menjadi garapan serius bagi NU dimasa mendatang.

BAMBANG ARIP DWIYANTORO

BERNARD ADENEY


