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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

A. Deskripsi Data  

1. Deskripsi Wilayah 

a. Kondisi Lingkungan dan Geografi 

Kecamatan Pageruyung merupakan satu dari 20 kecamatan yang 

ada di wilayah Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Weleri, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamtan Sukorejo, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Patean dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Plantungan, dengan ketinggian  tanah antara 250-600 mdpl.Luas wilayah 

Kecamatan Pageruyung mencapai 51,43 Km2, yang sebagain besar 

digunakan sebgailahan pertanian (tanah sawah, tanah tegalan dan hutaun) 

yaitu mencapai 85,70% dan sisanya 14,29% digunakan sebgai untuk 

pekarangan (Lahan untuk bangunan dan halaman sekitar), dan lain-lain 

(BPS-Kabupaten Kendal. 2011: vii). 

Secara aksesbilitas, Kecamatan Pageruyung mempunyai memiliki 

akses yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Yaitu Dari Kecamatan 

Pageruyung jika ingin pergi ke kota-kota lain jaraknya cukup jauh  

apalagi jika ingin ke Propinsi Jateng yaitu dengan jarak 58 Km, ke 

Kabupaten Kendal 30 Km, ke kecamtan Weleri 12 Km, 6 Km ke 
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Kecamatan Sukorejo, ke Kecamatan Plantungan 12 Km dan ke 

Kecamatan Patean 12 Km (BPS-Kabupaten Kendal. 2011: vii).  

Kecamatan Pageruyung merupakan daerah dataran tinggi dengan 

Daerah tertinggi  600 m dari permukaan laut  dan daerah terendah 250 m 

dari permukaan laut dengan suhu kurang lebih 27oC. Sehingga di tahun 

2008 di Kecamatan Pageruyung terdapat 157 hari hujan dengan rata-rata 

perbulannya 13 hari perbulan  dan di tahun 2009 terdapat 148 hari hujan 

yang rata-rata perbulannya 12 hari perbulan. Sedangkan curah hujan 

yang terjadi di Kecamatan Pageruyung tahun 2008 yaitu 4,721 mm 

dengan rata-rata 393 mm perbulan, dan di tahun 2009 terhitung 3,507 

mm dengan rata-rata 292 mm perbulan. (BPS Kab. Kendal diakses dari 

http://www.kendalkab.go.id/index.php/kecamatan-pageruyung/i705-

profil-kecapatan-pageruyung diakses pada tanggal 14 Januari 2013 pukul 

11.15 WIB) 

Luas lahan Kecamatan Pageruyung dengan pemanfaatan untuk 

beberapa keperluan antara lain(BPS-Kabupaten Kendal. 2011: 4): 

Tanah Sawah   : 13,78 Km2 

Tanah Pekarangan  : 6,08 Km2 

Ladang/Tegalan  : 16,58 Km2 

Perikanan (kolam, empang) : 0,03 Km2 

Hutan    : 1,97 Km2 

Perkebunan   : 11,73 Km2 

Lain-lain   : 1,27 Km2 
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 Kecamatan Pageruyung terdiri dari 14 Desa sebagai berikut: 
 

1) Gondoharum 

2) Getas Blawong 

3) Parakan Sebaran 

4) Petung 

5) Krikil 

6) Pucakwangi 

7) Pageruyung 

8) Tambahrejo 

9) Gebangan 

10) Surokonto Wetan 

11) Bangunsari 

12) Kebon gembong 

13) Surokonto Kulon 

14) Pagergunung 

b. Kondisi Karakteristik Sosial Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Pageruyung pada Tahun 2011 

sebanyak 36.000 jiwa, terdiri dari 17.969 (49,15 persen) laki-laki dan 

18.033(58,85 persen) perempuan. Agama yang dianut oleh warga 

Kecamatan Pageruyung sebgaian besar memeluk agama Islam yang 

mencapai 35.566 jiwa dan sisanya adalah Katholik dengan 348 jiwa, 

protestan dengan 51 jiwa dan Agama Hindu dengan 37 jiwa. Sehingga 

Kecamatan Pageruyung merupakan kecamatan dengan tipe masyarakat 

yang homogen.  
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Tabel2 
Tabel Banyaknya Pemeluk Agama di Kecamatan Pageruyung 

No Desa Islam 
Protes

tan 

Katho

lik 

Bud

ha 
Hindu Jumlah 

1 Gondoharum 2.479 0 0 0 0 2.479 

2 GetasrBlawong 2.043 0 0 0 0 2.043 

3 Parakan Sebaran 2.417 0 0 0 0 2.417 

4 Petung  1.319  0 2 0 0 1.321 

5 Kerikil 2.465 18 0 0 11 2.494 

6 Pucakwangi 3.075 0 0 0 0 3.075 

7 Pageruyung 2.631 0 48 0 0 2.679 

8 Tambahrejo 2.853 19 26 0 0 2.898 

9 Gebangan 2.115 4 36 0 0 2.155 

10 Surokonto wetan 2.073 2 223 0 26 2.324 

11 Bangunsari 4.952 1 10 0 0 4.963 

12 Kebon Gembong 3.598 0 0 0 0 3.598 

13 Surokonto Kulon 1.802 0 0 0 0 1.802 

14 Pagergunung 1.744 7 3 0 0 1.754 

 Jumlah 2011 35.566 51 348 0 37 36.002 

 2010 34.177 50 345 0 37 35.609 

 1009 34.786 50 345 0 37 35.218 

Sumber: BPS-Kabupaten Kendal 2011 

Kegiatan ekonomi warga Kecamatan Pageruyung sebagian besar 

adalah bergerak  pertanian, dan selanjutnya dibidang  jasa dan niaga, 

seperti buruh tani, buruh gudang, tukang kayu dan lain sebagainya. 

Adapun  rinciannya mengenai angkatan kerja diatas 10 tahun keatas 

sesuai dengan pekerjaannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut;  
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Tabel 3 
Tabel Banyaknya Penduduk di atas 10 Tahun Dirinci Menurut 

Pekerjaan 
 

No Sektor Pekerjaan Jumlah orang Prosentase 
1 pertanian 13.887 59,71 

2 industri pengolahan 1.104 4,75 

3 listrik dan air minum 110 0,47 

4 bangunan 847 3,64 

5 perdagangan dan hotel restoran 2.312 9,94 

6 angkutan dan komunikasi 462 1,99 

7 keuangan dan persewaan 439 1,88 

8 jasa 4.095 17,01 

  23.256  

Sumber: BPS Kendal tahun 2011.  

Adapun tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Pageruyung 

mulai dari tidak tamat SD, Sekolah Dasar hingga Sarjana. Adapun 

rincian tetang pendidikan warga Pageruyung mulai dari 5 tahun keatas 

pada tahun 2011 berturut-turut sebagai berikut;  

Tabel 4 
Tabel Banyaknya Penduduk di atas 5 Tahun Menurut Pendidikan 

No Sektor Pekerjaan Jumlah orang Prosentase 

1 tidak sekolah 2088 6,36 

2 tidak tamat SD 2564 7,81 

3 belum tamat SD 3578 10,89 

4 tamat SD 16841 51,28 

5 tamat SLTP 5111 15,56 

6 tamat SLTA 2166 6,60 

7 tamat perguruan tinggi 495 1,51 

  32843  

Sumber: BPS Kendal tahun 2011 
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Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan 

pendidikan terbesar adalah penduduk dengan lulusan SD, sementara yang 

paling rendah jumlahnya adalah penduduk Pageruyung dengan 

pendidikan tamat Perguruan Tinggi.  

2. Deskripsi tentang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) 

a. Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) 

Profil Gerakan Pemuda Ansoryang kemudian sering disebut 

Ansor dijelaskan dalam PD-PRT 2011 organisasinya dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Nama, Waktu Dan Tempat Kedudukan 

a) Organisasi ini pada awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor 

disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatul 

Oelama (ANO), dalam AD/ART NU diubah menjadi Gerakan 

Pemuda Ansor Nahdltul Ulama yang selanjutnya disebut 

GPAnsor, didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau 

bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur 

untuk waktu yang tidak terbatas. 

b) Pusat Organisasi Gerakan Pemuda Ansor berkedudukan di 

Ibukota Negara Republik Indonesia. 

2) Aqidah 

Gerakan Pemuda Ansor, beraqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah 

dengan menempuh manhaj dalam bidang fiqih salah satu madzhab 

empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hambali. Abu Hasan Al-Asy’ari 
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dan Abu Mansur Al-Maturidi manhaj dalam bidang teologi. Al-

Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang tasawwuf dan 

Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah. 

3) Asas Dan Tujuan 

a) Asas 

Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Ke-Tuhanan YME, 

kemanusiaan yang beradil dan beradab, Persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

b) Tujuan 

1) Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia 

sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, 

berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal 

shalih. 

2) Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan 

menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

3) Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional 

demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang 

berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT. 
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4) Kedaulatan 

Kedaulatan Gerakan Pemuda Ansor berada ditangan anggota dan 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. 

5) Sifat 

Gerakan Pemuda Ansor bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, 

kebangsaan dan keagamaan yang berwatak kerakyatan. 

6) Usaha 

Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Ansor berusaha: 

a) Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk 

memperjuangkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan dan 

memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal 

jama’ah. 

b) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan 

keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. 

c) Meningkatkan kesadaran dan aktualisasi masyarakat sebagai upaya 

peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental 

spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya 

bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

d) Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi 

keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan 

lembaga-lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. 
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e) Mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda baik secara 

individu maupun kelembagaan sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat. 

7) Atribut 

Gerakan Pemuda Ansor mempunyai lambang, lagu dan atribut lainnya 

yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 

8) Keanggotaan 

a) Setiap pemuda Indonesia yang berusia 20 s.d 45 tahun dan 

menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan 

Pemuda Ansor, dapat diterima menjadi anggota Gerakan Pemuda 

Ansor. 

b) Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah 

Tangga. 

9) Hak Dan Kewajiban Anggota 

Anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai hak dan kewajiban yang 

diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 

10) Tingkat, Susunan Dan Massa Khidmah  

a) Tingkatan Kepengurusan 

Kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor mempunyai tingkatan 

sebagai berikut: 

1) Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Pusat, selanjutnya 

disebut Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara 

Republik Indonesia. 
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2) Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Daerah tingkat Propinsi, 

selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, berkedudukan di Ibukota 

Propinsi. 

3) Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kabupaten/Kota, 

selanjutnya disebut Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota 

Kabupaten/Kota. 

4) Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan 

selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di 

Kecamatan. 

5) Pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan 

selanjutnya disebut Pimpinan Ranting berkedudukan di 

Desa/Kelurahan. 

b) Susunan Kepengurusan 

Susunan Kepengurusan Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda 

Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga 

c) Massa Khidmah 

Massa khidmah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam 

Peraturan Rumah Tangga 

11) Hak Dan Kewajiban Pengurus 

Hak dan kewajiban Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam 

Peraturan Rumah Tangga 

12) Permusyawaratan 
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a) Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi 

dan kongres. 

b) Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga 

13) Keuangan Dan Kepemilikan 

a) Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang 

tidak mengikat dan/atau usaha lain yang halal dan sah. 

b) Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, waqaf, hibah, 

sumbangan dan/atau peralihan hak lainnya. 

c) Pengelolaan Aset dan hak milik yang bukan berupa uang dilakukan 

oleh pengurus sesuai dengan tingkatannya. 

d) Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset diatur 

dalam Peraturan Rumah Tangga. 

 

b. Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Anak Cabang Pageruyung (GP 

Ansor PAC Pageruyung) 

Mengenai sejarah beridirnya GP Ansor Pageruyung, Peneliti 

belum bisa menemukan sejarah mengenai kapan tanggal pasti pertama 

kali secara administratif kepengurusan GP Ansor Pageruyung berdiri. 

Informasi dari PAC yang menjabat pada waktu dilakukannya penelitian 

ini hanya sebatas memberikan informasi mengenai beberapa orang yang 

pernah menjabat sebagai ketua PAC GP Ansor Pageruyung untuk 

beberapa periode yang lalu. Nama-nama yang disebutkan oleh pengurus 

PAC GP Ansor Pageruyung itu antara lain adalah KH. Sochari Maskur, 
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KH. Zainal Arifin, Drs. Nur Yasin, Warodi, dan Muhammad Hasan, 

S.Pd.i 

Selanjutnya sejarah mengenai GP Ansor atau dulu disebut sebagai 

Pemuda Ansor, jika ditanyakan kepada orang-orang tua yang lahir 

sebelum Indonesia merdeka tentang apa itu Pemuda Ansor, mereka 

menjawab Pemuda Ansor adalah tentara Islam yang ikut berperan dalam 

mengusir penjajah Belanda (Londo) dan tentara atau pemuda yang ikut 

dalam menumpas PKI di wilayah Pageruyung. Hal ini merupakan data 

yang menggambarkan bahwa keberadaan Pemuda Ansor di kecamatan 

Pageruyung sudah ada sejak zaman Prakemerdekaan Indonesia. 

Secara struktural  GP Ansor PAC Pageruyung dibawah dari 

kepengurusan Pengurus Cabang (PC) GP Ansor Kendal dan membawahi 

kapengurusan GP Ansor ranting atau tingkat desa. Jumlah desa yang 

berada dalam wilayah Kecamatan Pageruyung berjumlah 14 desa. Maka 

dengan demikian GP Ansor PAC Pageruyung membawahi sejumlah 14 

GP Ansor tingkat Ranting. Namun dalam observasi penelitan untuk masa 

jabatan periode ini baru terbentuk kepengurusan ranting sebanyak 10 

pengurus ranting, dan yang belum berjumlah 4 desa yaitu Desa 

Pucakwang, Desa Pageruyung, Desa Petung dan Desa Bangunsari. 

Secara normatif anggota GP Ansor merupakan anak muda 

Nahdhiyyin dengan rentang usia 20 tahun sampai dengan 45 tahun, 

namun dalam kenyataannya masih ada beberapa orang yang sudah 

berumur lebih dari 45 tahun tetapi masih aktif di organisasi GP Ansor 
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Pageruyung. Jumlah anggota terakhir yang tercatat secara admistratif 

pada tahun 2011 adalah sebanyak 576 orang anggota, baik sebaga1 

anggota biasa maupun sebagai pengurus. 

Pada saat penelitian dilaksanakan merupakan periode 

kepengurusan PAC GP ANsor Kecamatan Pageruyung dengan masa 

khidmat 2011-2014. Untuk ketua pengurus sendiri adalah diketuai oleh 

Bapak Fahrudin, S. Pd. Untuk kantor sekretariat bertempat di Gedung 

MWC NU Kecamatan Pageruyung Kompleks Pendidikan Ma’arif 

Penawaja Center. Jl. Serma Darsono No. 4 Pucakwangi Kecamatan 

Pageruyung. 

 

3. Deskripsi Informan penelitian 

Informan dalam penelitian ini difokuskan pada pengurus dan 

anggota Gerakan Oemuda Ansor yang ada di wilayah Kecamatan 

Pageruyung.. Jumlah informan dalam penelitian ini  terdiri dari pengurus 

GP Ansor PAC Pageruyung yang berjumlah 4  orang, Pembina GP Ansor 

Pageruyung 1 orang dan anggota GP Ansor yang ada di wilayah Kecamatan 

Pageruyung yang berjumlah 2 orang.  Berikut disajikan profil singkat yang 

menjadi informan dalam penelitian ini, baik sebagai pengurus organisasi GP 

Ansor PAC Pageruyung maupun dari anggota GP Ansor yang berada di 

wilayah Kecamatan Pageruyung.  
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a. Bapak Fdn (Pengurus GP Ansor dengan nama samaran)   

Berusia 30 tahun dengan pendidikan terakhir S1 dan bekerja sebagai 

pengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI). bertempat tinggal di Dukuh 

Ngrandu Desa Parakan Sebaran Pageruyung Kendal. Beliau Juga 

merupakan mantan pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama PAC 

Pageruyung dan PC Kendal.Motivasi beliau menjadi anggota GP Ansor 

NU adalah ingin meneruskan perjuanagn para kader tedahulu dalam 

memperjuangkan Islam, serta berharaap dengan beorganisasi di GP 

Ansor dapat member kontribusi pada pada masyarakat umum. 

b. Bapak Rsd 

Bapak Rsd dalam GP Ansor berkedudukan sebagai pengurus harian GP 

Ansor PAC Pageruyung. Beliau berusia 28 tahun dengan pendidikan 

terakhir S1 dan berprofesi sebagai Pengajar di Madrasah Aliyah (MA). 

Bertempat tinggal di dukuh Krajan Desa Krikil Pageruyung Kendal. 

Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Amanah 

Kendal.Beliau bergabung dalam GP Ansor karena sejak masih kecil 

berada pada lingkungan warga Nahdhiyin sehingga hal tersebut 

memberikan motivasi kepada beliau untuk memajukan warga 

Nahdhiyin melalui organisasi. 

c. Bapak Kfd 

Bapak Kfd dalam GP Ansor berkedudukan sebagai pengurus GP Ansor 

PAC Pageruyung. Beliau berusia 28 Tahun dengan pendidikan terakhir 

S1 dan berprofesi sebagai Pengajar di SD. Bertempat tinggal di dukuh 
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Bakalan Desa Bangunsari Pageruyung Kendal. Beliau juga merupakan 

mantan dari pengurus harian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) 

PAC Kecamatan Pageruyung dan PC Kendal. 

d. Bapak Ysn 

Bapak Ysn dalam GP Ansor merupakan termasuk anggota yang 

umurnya paling tua. Secara dministratif beliau sudah tidak di  GP Ansor 

karena umurnya sudah mencapai lebih dari 45 tahun. Tetapi beliau 

masih aktif dalam organisasi GP Ansor. Beliau adalah mantan ketua GP 

Ansor PAC Pageruyung periode pendidikan terakhir beliau adalah S1 

dan berprofesi sebagai pengajar danKepala Madrasah Aliyah (MA). 

Bertempat tinggal di dukuh Pucung Desa PucakwangiPageruyung 

Kendal.Motivasi beliau bergabung dengan GP Ansor adalah adanya 

keinginan untuk ngopeni organisasi yang beranggota anak muda NU 

tersebut 

e. Bapak Som 

Bapak Som dalam GP Ansor mempunyai kedudukan sebgai pengurus 

GP Ansor PAC Pageruyung. Beliau berumur 35 tahun , pendidikan 

Terakhir beliau adalah S1dengan profesinya sebgai Pengajar di di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs). Bertempat tinggal di dukuh Cepit Kulon 

Desa Pageruyung Pageruyung Kendal. Beliau juga merupakan lulusan 

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.Motivasi beliau bergabung 

dengan GP Ansor adalah beliau ingin berjuang untuk Islam melalui 

organisasi NU khusunya GP Ansor 
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f. Bapak Mtd 

Bapak Mtd dalam organisasi GP Ansor berkedudukan sebagi pengurus 

GP Ansor PAC Pageruyung, beliau berumur 35 tahun. Pendidikan 

beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren dan berprofesi sebagai 

pedagang. Beliau bertempat tinggal di Dukuh Pucung Desa Pucakwangi 

Pageruyung Kendal. Motivasi beliau bergabung dengan GP Ansor 

adalah kecintaan terhadap NU sehingga beliau mempunyai keinginan 

untuk nguri-nguri  NU serta supaya dapat kenal dan bergaul dalam 

lingkungan organisasi. 

g. Bapak O’n 

Bapak O’n dalam organisasi GP Ansor adalah sebagai pengurus rantang 

GP Ansor NU Desa Pucakwangi. Beliau berumur 35 tahun dengan 

profesi sebagai pegawai kelurahan (Modin). Beliau bertempat tinggal di 

Dukuh Pucung Desa Pucakwangi Pageruyung Kendal. Pendidikan 

terakhir beliau adalah Madrasah Aliyah (MA) dan juga merupakan 

lulusan dari Pondok Pesantren. Motivasi beliau bergabung dengan GP 

Ansor adalah belingin mempunyai keinginan untuk berkontribusi di 

masyarakat melalui NU khususnya GP Ansor. 

B. Pembahasan dan Analisis 

1. Bentuk Partisipasi dalam Organisasi Gerakan Pemuda Ansor 

Pageruyung 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang 

dalam situasi kelompok yang mana menghendakai adanya kontribusi dan 
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tanggung jawab terhadap tujuan kelompok (Khairuddin. 1992: 124). Hal ini 

mutlak diperlukan untuk mempermudah sebuah organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Segala hal yang diprogramkan sebagai dasar acuan untuk 

mencapai tujuan hanyalah sebuah catatan angan-angan yang tidak ada 

gunanya bagi sebuah organisasi tanpa disertai partisipasi anggota dari 

organisasi tersebut.  

Kemampuan anggota dalam sebuah kelompok ataupun organisasi 

untuk selalu berhubungan dan berpartisipasi dalam berbagai hal dalam pola 

hubungan yang sinergetis akan menentukan seberapa kuat modal sosial 

yang dimiliki oleh kelompok ataupun organisasi tersebut. Karena salah satu 

kunci keberhasilan membangun modal sosialterletak pada kemampuan 

sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam 

melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. 

Dalam pelaksanaannya, partisipasi dalam sebuah organisasi dibagi 

dalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi dalam bukunya Siti Irene (2011: 

58) partisipasi terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi fisik  dan 

nonfisik. Partisipasi fisik dalam organisasi GP Ansor Pageruyung 

berbentuk partisipasi anggota dalam kegiatan menyelenggarakan program-

program organisasi. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu pengurus 

GP Ansor PAC Pageruyung yaitu Pak Rsd yang ikut serta dalam 

menjalankan program-program yang dibuat oleh GP Ansor sendiri, yaitu: 

“……kita punya acara dwi wulan, disitu kami bersama-sam 
urun rembug, iuran untuk kas, dan pembahasan tentang fiqih 
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sosial misalnya. Pengkaderan, bagi yang anggota banser ya ikut 
mengamankan ketika ada kegiatan yang ada di masyarakat. 
Termasuk besok ini untuk kegiatan Natal di Gereja Santo 
Isidorus Sukorejo. Yah dalam rangka untuk perdamaian” (Rsd, 
Hasil Wawancara 22 November 2012) 

 

Dari pernytaan informan diatas dapat dikatakan bahwa bentuk 

partisipasi yang ada dalam GP Ansor Pageruyung merupakan partisipasi 

dalam hal menjalankan program kerja dan berbagai kegiatan yang ada. 

Yaitu mengenai pengkaderan dan ikut berpartisipasi dalam menjaga 

kemanan di masyarakat. 

Hal senada juga dialami oleh Bapak Fdn yang mengungkapakan 

bahwa kaderisasi dan sosialisasi tentang GP Ansor masih menjadi 

pekerjaan rumah yang harus tetap dikerjakan. Pernyataannya sebagai 

berikut:  

‘….., Untuk kaderisasi harus berfungsi, yah masih disibukkan 
dengan kaderisasi, mungkin juga sosialisasi yang harus berjalan 
baik karena memang  banyak orang yang mengaku NU tetapi 
tidak tahu menahu dengan organisasi NU, seperti desa yang 
basis NU itu bahkan tidak tahu dengan yang namanya Ansor” 
(Fdn, Hasil Wawancara 20 November 2012) 

 

Dari kedua data tersebut diatas menunjukkan bahwa partisipasi 

yang dilakukan baru sebatas untuk melaksanakan program kerja yang 

umum artinya program kerja yang berasal dari kebijakan pimpinan cabang 

yang bersifat umum.. Salah satunya kaderisasi anggota dan sosialisasi pada 

masyarakat Nahdhiyyin yang masih belum begitu paham dengan 

keorganisasian NU. hal tersebut dianggap perlu karena masih banyak orang 
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yang mengaku sebagai Nahdhiyyin tapi tidak paham dengan NU khususnya 

GP Ansor sebagai badan otonom NU. 

NU atau Nahdhatul Ulama adalah salah satu organisasi massa 

Islam yang terbesar di Indonesia bahkan dunia yang mempunyai dasar 

utama organisasi pada nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunah wal jama’ah 

(ASWAJA) yaitu aqidah Islam dengan menempuh manhaj dalam bidang 

fiqih salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hambali. Abu 

Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi manhaj dalam bidang 

teologi. Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi manhaj dalam bidang 

tasawwuf dan Al-Mawardi manhaj dalam bidang siyasah. Selain itu NU 

juga merupakan organisasi yang terkenal dengan kadernya yang sering 

disebut sebagai kaum muslim tradisional. Kaum muslim tradisional yang 

dilekatkan kepada NU adalah kaum muslim yang menurut Achmad Jainuri, 

kaum yang pada umumnya diidentikkan dengan ekspresi islam lokal, serta 

kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam 

pemikiran serta praktek Islam.  

Selanjutnya sebagai hal yang unik adalah ketika Banser NU 

(Barisan Serba Guna milik NU yang mempunyai tanggung jawab 

melalukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan GP 

Ansor, Jamiyah NU serta kegiatan masyarakat umum yang tidak 

bertentangan, serta menjaga keutuhan NKRI) sebagai anggota dari ormas 

Islam, mempunyai kegiatan yang berkaitan tentang tanggung jawab untuk 

berpartisipasi menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan di 
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tengah-tengah masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku 

atau apapun, sebagai contoh adalah ikut menjaga Gereja di perayaan Natal 

untuk pemeluk Nasrani. Hal seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab 

NU dalam berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan 

masyarakat yang majemuk di Indonesia ini. 

Partisipasi non fisik dapat berbentuk usaha-usaha keikutsertaan 

anggota dalam menentukan arah dan penentuan berbagai kebijakan 

sehingga organisasi dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 

anggotanaya. Dalam hal ini GP Ansor Pageruyung dalam menentukan 

kebijakan yang bersifat umum harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan 

kepengurusan cabang yaitu PC (Pengurus Cabang) Kendal. Dalam 

kaitannya dengan kegiatan yang bersifat lokal GP Ansor  Pageruyung 

melalui pengurus PAC Pageruyung dan anggotanya dapat ikut serta dalam 

menentukan kebijakan lokal misalnya dalam penentuan kegiatan dan 

pelaksanaannya. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaiakn oleh salah satu pengurus 

GP Ansor PAC Pageruyung yaitu pak Som yang menyatakan sebagai 

berikut: 

“Semua arah kebijakan, GP pageruyung Ansor, kebijakan yang 
sifatnya keorganisasian harus mengikuti atas memang, yang 
sama dengan proker kerja yang ada di PC Kendal, kalo khusus 
pageruyung itu bisa rembugan, misal pas acara dwi wulan 
sebaiknya bagaimana. Kok harus mengekor mengapa, saya 
sendiri belum banyak tau, karena saya baru. 
Sementara setahu saya Ansor itu kan badan otonom NU 
Sehingga, apa yang menjadi proker dari NU diteruskan juga 
oleh Ansor, jadi Ansor itu sebenarnya boleh menentukan arah 
kebijakan sendiri untuk dirinya asal tidak menyalahi proker 
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yang ada di organisasi induk” (Som, Hasil Wawancara 15 
Desember 2012) 

 

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan yang bersifat 

umum menganai GP Ansor yang lebih besar ditentukan oleh GP Ansor PC 

Kendal sehingga dalam hal partisipasi nonfisik GP Ansor Pageruyung 

kurang berparisipasi. Partisipasinya hanya bersifat masukan dan ketentuan 

akan di tentukan oleh PC Kendal sendiri. Sedangkan yang bersifat kegiatan 

lokal Pageruyung GP Ansor Pageruyung diberi kesempatan untuk 

mentukan arah kebijakannya selama tidak menyalahi atau menyimpang dari 

kebijakan dari PC Kendal dan MWC NU Sendiri. Hal seperti ini juga di 

sampaiakan oleh Pak Kfd sebagai berikut: 

“Karena Ansor PAC memang dibawah MWC itu, maka Ansor 
pun selalu ditentukan arah oleh MWC, keputusan yang ada di 
Ansor itu hanya bersifat memberi masukan saja. Untuk 
keputusan mengenai kegiatan internal Ansor, Kebijakan Ansor 
juga didasarkan pada rapat dan pendapat-pendapat dalam 
musyawarah, jadi semua pengrus bisa berpartisiapasi, tapi kan 
titik akhirnya pada ketua” (Kfd, Hasil Wawancara 21 November 
2012) 
 

 Berikut adalah struktur kepengurusan organisasi Nahdhatul 

Ulama’ sebagai organisasi induk dari Gerakan Pemuda Ansor dari tingkat 

desa sampai tingkat pusat; 

1. Pengurus Besar (Pengurus tingkat Pusat) yang berkedudukan di Jakarta. 

2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi), terdapat 33 Wilayah. Berada di 

bawah pengurus tingkat Pusat 
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Pengurus Besar 
(PB) 

Pengurus Ranting 
(PR) 

Pengurus Majlis 
Wakil Cabang 

(MWC) 

Pengurus Wilayah 
(PW) 

PengursCabang (PC) 

3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang 

Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 

15 Cabang Istimewa. 

4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat 

5.450 Majelis Wakil Cabang. 

5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3: Urutan Struktur Kepengurusan NU 

Selanjutnya selain bentuk partisipasi yang berkaitan dengan 

pengambilan arah kebijakan, Santoro Sastropoetro mengklasifikasikan 

partisipasi kedalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi uang, harta 

benda, tenaga dan keahlian. Di dalam organisasi GP Ansor Pageruyung 

bentuk-bentuk partisipasi dalam hal demikian juga sangat terlihat. 
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Misalnya partisipasi pengurus dalam bentuk uang yang diperuntukkan 

untuk menggalang dana kas GP Ansor PAC Pageruyung. Penggalangan 

dana tersebut dilaksanakan pada setiap pertemuan yang diadakan setia 2 

bulan sekali atau yangdisebut pertemuan dwi wulan.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu 
pengurus GP Ansor PAC Pageruyung yaitu Pak Som  yang memberikan 
penjelasan sebagai berikut: 

“…paling ketika ada kegiatan organisasi mereka berturut serta, 
kumpul bareng Dwi Bulan, urun rembug, urun duwit, hahahah 
karena memang ada istilah “kupluk mubeng” dalam acara dwi 
wulan itu selain ngaji dan ndongeng bersama” (Som, Hasil 
Wawancara 15 Desember 2012) 
 
Melihat data di atas penelitimenyimpulkan bahwa iuran untuk 

setiap pengurus yang di keluarkan dalam waktu dua bulan tersebut jelas 

merupakan bentuk partisipasi para pengurus dalam bentuk uang. Hal ini 

ditujukan dengan tujuan untuk menggalang dan untuk kas PAC 

Pageruyung. Hal sperti ini juga diungkapkan oleh pak Fdn yang 

menerangkan hal demikian. 

“Ya ikut serta dalam rapat, ikut serta dalam pelaksanaan 
kegiatann hasil pertemuan tersebut, secara materi ya sementara 
ini bagi pengurus ya ada urunan tiap kali dwi wulan ….” (Fdn, 
Hasil Wawancara 20 Desember 2012) 
 
Selanjutnya salah satu bentuk pertisipasi dalam organisasi GP 

Ansor Pageruyung adalah bentuk tenaga yang menunjang kegiatan-

kegiatan atau program kerja yang telah dirancang misalnya pertemuan-

pertemuan rutin. Pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan setiap dua 

bulan sekali mengharuskan para pengurus untuk meluangkan waktu dan 
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tenaga para pengurus maupun sebagian kecil anggota yang ikut dalam 

pertemuan tersebut.  

Kaderisasi untuk para anggota dan pembentukan-pembentukan 

pengurus untuk ditingkat ranting yang merupakan bagian dari program 

kerja yang ada di PAC Pageruyung  juga mengharuskan peran kerja 

para pengurus. Para pengurus dan terutama untuk departemen 

kaderisasi dituntut untuk mendampingi kader-kader yang ada di desa-

desa untuk memperluas jaringan anggotanya dan membentuk 

kepengurusan di tingkat ranting (desa). Pekerjaan ini membutuhkan 

tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengkaderan 

tersebut. 

Kegiatan kaderisasi di desa-desa juga merupakan usaha untuk 

mensosialisasikan kembali geliat Ansor di tengah-tengah masyarakat 

Kecamatan Pageruyung yang sempat tidak terlihat dalam beberapa 

tahun yang lalu. Dinyatakan oleh Pak Fdn bahwa Ansor sekarang ini 

perlu untuk disosialisasikan kembali, karena ada masyarakat yang 

menurutnya tinggal di basisnya orang NU tidak tahu GP Ansor. Maka 

setelah melihat bahwa kenyataan kondisi Ansor Pageruyung yang 

kebetulan juga baru saja kembali bangkit dari mandeknya kepengurusan 

yang lalu, kegiatan kaderisasi dan sosialisasi masih menjadi kegiatan 

utama dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sekarang ini.  

Hal ini sesuai dengan pernyataannya Pak Fdn sebagai berikut: 

“…, Karena Ansor baru siuman dari pingsannya hahaha maka 
untuk kaderisasi harus berfungsi, yah masih disibukkan dengan 
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kaderisasi, mungkin juga sosialisasi yang harus berjalan baiak 
karena memang  banyak orang yang mengaku NU tetapi tidak 
tahu menahu dengan organisasi NU, seperti desa yang basis NU 
itu bahkan tidak tahu dengan yang namanya Ansor….” (Fdn, 
Hasil Wawancara 15 Desember 2012) 
 
Sesuai dengan hal yang dikemukakan olek Pak Fdn  maka dapat 

dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program kerja GP Ansor 

pageruyung dalam hal kaderisasi dan sosialisasi, tenaga-tenaga sukrela 

dari para kader Ansor Pageruyung dari pengurus maupun anggota 

sangat diperlukan. Keberadaan tenaga tersebut merupakan bentuk 

partisipasi yang penting, karena tanpa adanya tenaga-tenaga tersebut 

kegiatan sosialisasi dan kaderisasi yang merupakan agenda utama dari 

GP Ansor periode ini akan gagal. 

Kegiatan yang dilakukan Ansor periode yang dulu berbeda 

dengan  kegiatan Ansor yang sekarang. Kejayaan Ansor pada periode 

yang dulu membuat pengaruh pada kebijakan dalam program kegiatan 

yang dilakukan. Kegiatan Ansor Pageruyung yang melibatkan 

partisipasi dalam bentuk tenaga pada periode dahulu menggambarkan 

bahwa Ansor tidak disibukkan dengan kegiatan pada kepentingan 

internal seperti sosialisasi dan kaderisasi, tetapi kegiatannya yang 

dilakukan sudah memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat. 

Misalnya kegiatan dalam membangun saluran irigasi untuk lahan 

pertanian yang ada di Desa Pucakwangi dan Pageruyung.  

Hal ini dinyatakan oleh Pak Ysn sebagai Pembina Ansor, yang 

menyatakan sebagai berikut: 
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“…Kalo dulu itu Ansor itu jaya misalnya pernah membuat aliran 
sungai jarak dua desa yaitu dari Pucung sampai Gruyung yang 
sekarang disebut sebagai kali Pinpon itu. Memang yang dulu 
antusiasme nya sangat kuat,karena memang jaman itu jaya 
sekali Ansor itu….” (Ysn, Hasil Wawancara 23 November 
2012) 
 
Dari kedua data tersebut menggambarkan bagaimana partisipasi 

dalam bentuk tenaga sangat dibutuhkan, karena dalam berbagai 

kegiatan apapun bentuk tenaga mutlak diperlukan. Tidak sebatas hanya 

pada sosialisasi, kaderisasi, dan berbagai kegitan yang telah dilakukan 

GP Ansor maka tenaga merupakan asset yang berharga bagi Ansor pada 

setiap kegiatan yang dilakukan.  

 

2. Faktor-faktor partsipasi dalam organisasi GP Ansor Pageruyung 

a. Faktor pendorong timbulnya partsipasi dalam organisasi GP 

Ansor Pageruyung 

Setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu kelompok 

menghendaki kontribusi dari anggota kelompok demi suksesnya 

kegiatan tersebut. Begitu juga dengan organisasi GP Ansor di wilayah 

Kecamatan Pageruyung menuntut para kader Ansor untuk ikut berperan 

serta dalam semua kegiatan yang diagendakan oleh organisasi. Dalam 

PD ART (Peraturan dasar dan Peraturan Rumaha tangga) setiap 

anggota memiliki kewajiban dan hak masing-masing untuk senantiasa 

terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Kewajiban 

masing-masing anggota yang termuat dalam PD PRT sebagai berikut: 
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1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral dan 
menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan 
organisasi 

2. Menunjukkan kesetiaan kesetiaan pada organisasi. 
3. Tunduk dan patuh terhadap PD ART dan keputusan 

organisasi GP Ansor 
4. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi 
5. Mundukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan 

program organisasi (PD ART GP Ansor. 2011) 
 

Dari 5 butir yang menjadi bentuk tanggung jawab sebagai 

anggota GP Ansor yang tersebut diatas sebenarnya hal tersebut sudah 

menjadi landasan atau pedoman pokok bagi setiap anggota bahwa 

untuk menjadi anggota GP Ansor terikat oleh kewajiban-kewajiban 

berperan aktif dalam organisasi tersebut. Namun nampaknya hal itu 

masih menjadi situasi ideal yang sangat jauh dari kenyataan yang ada 

dilapangan. Tidak adanya kejelasan mengenai sanksi yang diberikan, 

bahkan sebagaian besar anggota justru tidak mengetahui tentang 

kewajiban-kewajiban tersebut. Hanya beberapa pengurus yang aktif 

yang paham akan hal itu.  

Pengelolaan atau menejemen organisasi yang kurang rapi, 

sehingga munculnya situasi dimana aturan-aturan yang ada kurang 

ditegakkan dan menimbulkan ketidak jelasan mengenai sanksi bagi 

anggota dan kepengurusan. Hal seperti ini dicontohkan oleh Pak Kfd 

dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa pada saat penelitian 

dilaksankaan, beliau masih menjabat sebgai pengurus IPNU kecamatan 

Pageruyung, namun secara tiba-tiba ditunjuk untuk dilantik sebagai 

pengurus GP Ansor. Hal ini munjukkan berbagai spekulasi tentang 
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situasi di GP Ansor sendiri. Tetapi yang sangat jelas tampak adalah 

partisipasi dari anggota yang lain untuk bersama-sama mengurus, atau 

memajukan organisasi untuk menjadi pengurus tidak ada.  

Kewajiban yang harusnya dilakukan dan hak yang dapat 

dimanfaatkan oleh setiap anggota GP Ansor Pageruyung, masih kalah 

kuat keberadaannya daripada berbagai hal yang menjadi penghambat 

partisipasi anggota dalam organisasi GP Ansor Pageruyung. Faktor 

ekonomi keluarga dan berbagai kesibukan lainnya masih lebih kuat 

hukum wajibnya untuk diperjuangkan dalam pelaksanaannya. Sehingga 

kewajiban dan hak setiap anggota GP Ansor Pageruyung tidak banyak 

pengaruhnya untuk mengajak para anggota berpartisipasi dalam 

organuisasi GP Ansor Pageruyung. 

Dalam pelaksanaannya partisipasi anggota tidak sertamerta 

muncul secara sendirinya, di sisi yang lain dalam organisasi GP Ansor 

Pageruyung  ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggota GP 

Ansor Pageruyung untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi. Ditinjau 

dari segi motivasinya, para kader anggota GP Ansor Pageruyung 

berpartisipasi dalam organisasi dengan alasan sebagai berikut: 

1) Kesadaran 

Para kader secara sadar bahwa ikut berpartisipasi aktif dalam 

organisasi GP Ansor adalah bentuk perjuangan yang didasarkan 

pada keikhlasan yang didedikasikan untuk organisasi NU yang telah 

diikutinya sejak sejak dulu. Walapun organisasi GP Ansor tidak 
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memberikan imbalan secara materi, mereka tetap untuk berusaha 

berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan dan ide-ide yang ada di 

NU. Kesadaran untuk berkontribusi dalam mneruskan perjuangan 

para ulama-ulama terdahulu, dalam memeperjuangkan agama Islam 

dalam membangun masyarakat, serta kesadaran untuk keberadaan 

NU sendiri di masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Fdn yang 

menyatakan bahwa: 

“InsyaAllah kesadaran mas, karena Kedepan Ansor 
diharapkan agar kader-kader yang bias meneruskan, 
alasannya jika kader-kader ada yang meneruskan organisasi 
bias eksis, bisa di kenal secara luas oleh masyarakat bisa ikut 
berkontribusi dalam membangun masyarakat melalui 
pendidikan misalnya TPQ….” (Fdn, Hasil Wawancara 20 
November 2012) 

 
Selain kesadaran sebagai kader NU khusunya Ansor dalam 

meneruskan perjuangan para ulama serta untuk eksistensi NU 

sendiri di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Pageruyung, 

kesadaran akan situasi lingkungan dalam memperjuangkan Islam 

melalui organisasi masa NU juga sangat tampak. Misalnya seperti 

yang dikemukakan oleh Pak O’n sebagai berikut: 

Kan kita orang NU sudah sewajarnya kita berjuang di NU, di 
Muhammadiyah ataupun yang lain juga bisa Cuma karena di 
daerah kita kan mayoritas NU ya kita berjuang di NU 
khususnya di Ansor (O’n, Hasil Wawancara 17 Desember 
2012) 
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2) Terpaksa 

Partisipasi yang dilakukan oleh para kader Ansor yang 

sebagian besar atas dasar kesadaran merupakan modal yang sangat 

baik, mengingat organisasi GP Ansor merupakan organisasi yang  

mempunyai tujuan sangat baik dalam membangun masyarakat. 

Namun demikian tidak semua partisipasi dilakukan atas dasar 

kesadaran yang muncul dari para kader, masih ada bebrapa yang 

terindikasi partisipasi yang dilakukan atas  dasar keterpaksaan.  

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa biasanya 

dilaksanakan karena rasa takut pada pihak lain. Hal ini biasanya 

akibat adanya perintah yang harus dilaksanakan dari atasan, atau 

adanya keharusan dari sbuah lembaga atau yang menghendaki 

demikian, sehingga kader seakan-akan terpaksa untuk 

melaksanakan rencana yang telah ditentukan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan Bapak 

O’n yang menyatakan bahwa: 

“…mungkin juga ada yang ikut-ikutan ataupun terpaksa, 
tidak menutup kemungkinan yang bekerja misalnya di 
sekolah lembaga Ma’arif seperti MI, MTs, MA itu ada yang 
terpaksa karena segan pada pemimpin atau kepala sekolahnya 
jika dia tidak ikut….”(O’n, Hasil Wawancara 17 Desember 
2012) 

 
Melihat data yang di kemukakan oleh Pak O’n tersebut, 

peneliti melihat bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai 

background berasal dari  lembaga yang berada di bawah organisasi 

massa tertentu, biasanya menghendaki para individu yang 
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berkecimpung di dalamnya untuk memenuhi persyaratan tertentu. 

Sebagai misal Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif yang telah 

disebutkan diatas, yang menghendaki para pengajar di sekolah yang 

berada di bawah naungan  LP Ma’arif untuk senantiasa ikut dalam 

berbagai aktifitas yang diagendakan oleh NU. Walaupun 

persyaratan seperti ini biasanya tidak dituliskan dalam peraturan 

yang ada. 

Selain ditinjau dari segi motivasinya para anggota GP Ansor 

Pageruyung berpartisipasi karena dorongan-dorongan yang lain. 

Asalan-alasan tersebut diantaranya adalah kedekatan organisasi NU 

dengan para tokoh agama yaitu para ulama dan kiai yang kharismatik. 

Hal tersebut akan menarik simpati anggota untuk berpartisipasi di 

dalam organisasi, dengan harapan akan mendekatkan diri mereka pada 

ulama-ulama tersebut. Selain itu bagi kaum santri yang berpendidikan 

di pondok pesantren akan sangat sendiko dawuh pada kiai-

kiai.Sehingga ketika kiai adalah warga NU maka santrinya pun ikut 

menjadi warga NU. Kedua fenomena tersebut juga merupakan cirri 

karakteristik orang-orang Nahdhiyyin yang selalu menghormati dan 

memulyakan para ulama dan kiai.  

Data di atas sesuai dengan pernytaan yang disampaiakn oleh Pak 

O’n yang juga merupakan lulusan pondok pesantren, pernyataannya 

sebagai berikut: 

“…sendiko dawuh pada Kiai masing-masing, maksudnya 
kan kalo anak santri itu kan manut apa yang menjadi semua 
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tindakan dan perintah kiainya, kalo pak yainya NU ya NU 
gitu to.” (O’n. Hasil Wawancara. 17 Desember 2012) 

 
Alasan untuk mengenal orang lain diantara anggota dalam satu 

organisasi juga menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh 

informan. Dengan ikutdalam kegiatan organisasi maka akan 

mengenalkan anggota pada anggota yang lain. Perkenalan ini akan 

sangat menguntungkan bagi mereka yang yang membutuhkan jaringan-

jaringan dalam bidang tertentu misalnya dalam hal berdagang. Harapan 

untuk semakin memperluas jaringan menurut mereka salah satunya 

dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan GP Ansor Pageruyung. 

Hal semacam itu telah disampaiakan oleh Pak Mtd yang 

kebetulan berprofesi sebagai pedagang sebagai berikut: 

“…paling tidak ya kenal dengan orang lain mbok menowo 
dadi dalan Rezeki, misalnya dalam pengajian atau kegiatan 
ngumpul yang lain.” (Mtd. Hasil Wawancara. 17 Desember 
2012) 

 
Alasan yang disampaikan Pak Mtd di atas menunjukkan bahwa 

sebenarnya dengan ikut serta dalam oganisasi bisa menjadi solusi atas 

problem-problem ekonomi yang ada. Yaitu dengan cara membuka diri 

untuk mengenal dengan orang lain maka jaringan-jaringan baru dalam 

hal ekonomi akan muncul.  

Selanjutnya kebijakan-kebijakan NU yangs sering membela 

kaum Islam tradisional yang berada di lingkungan desa-desa akan 

menarik simpati dari masyarkat sendiri. Peneliti menangkap pesan 

bahwa kebijakan-kebijakan yang diputuskan NU misalnya mengenai 
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amalan-amalan atau ritual-ritual yang ada di desa sangat berpihak pada 

masyarkat desa. Tidak memutuskan atau memberi keputusan hukum 

hasil ijtihad  dengan hukum yang lunak dan tidak mengharamkan 

seperti organisasi yang lebih keras dalam penentuan hukum tersebut. 

Sehingga hal ini menarik simpati warga dan keikutsertaan mereka 

dalam organisasi juga akan terlihat.  

Hal seperti di atas sesuai dengan yang diungkapkan Pak Som 

sebagai berikut: 

“Yah mungkin karena NU itu kan banyak kiyai yang masih 
dianggap berkharisma bagi orang ndeso, dan juga 
kebijakan-kebijakan NU khususnya tentang amalan 
keseharian orang di lingkungan kita mas.” (Som. Hasil 
Wawanacara. 15 Desember 2012) 

 
Selanjutnya yang terakhir adalah munculnya sikap fanatisme 

yang tinggi diantara para anggota yang banyak disebabkan oleh faktor 

lingkungan yang mayoritas menganut atau berhaluan Islam Ahlussunah 

wal Jama’ah ala Nahdhatil Ulama. Hal tersebut juga sangat di 

pengaruhi adanya pengaruh dari sosialisasi di lingkungan pendidikan 

yang kebanyakan bersekolah di sekolah yang dikelola lembaga NU. 

Beberapa sekolah formal yang berdiri di wilayah Kecamatan 

Pageruyung yang berada dalam pengelolaan Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di beberepa 

desa, Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dan 

keberadaan Madrasah nonformal berupa Madrasah Diniyah (MADIN) 

dan TPQ yang jumlahnya lebih dari satu di tiap desanya akan 
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membverikan atau mengajarkan nilai-nilai Aswaja  yang diusung oleh 

Nahdhatul Ulama. Sehingga selanjutnya kan memepengaruhi tindakan 

murid-murid untuk berartisipasi di organisasi NU seperti dalam hal 

adalah GP Ansor. 

Alasan seperti yang diungkapkan diatas sesusai dengan yang di 

sampaikan oleh Pak Kfd sebagai berikut: 

“….atau mungkin kebetulan bekerja atau dulu sekolah di 
sekolah yayasan milik NU misale guru madrasah diniyah 
atau yang lembaga ma’arif.” (Kfd. Hasil wawancara. 21 
November 2012) 
 

Hal-hal yang disampaiakn diatas merupakan beberapa faktor 

yang menjadikan para warga NahdhiyyinPageruyung berpartisipasi di 

dalam tubuh organisasi NU, yaitu dalam hal ini adalah Gerakan Pemuda 

Ansor Kecamatan Pageruyung sebagai badan otonom NU yang berada  

 

b. Faktor penghambat timbulnya partisipasi dalam organisasi GP 

Ansor Pageruyung 

Keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok 

yang mana menghendakai adanya kontribusi dan tanggung jawab 

terhadap tujuan kelompok memang sangat dibutuhkan. Sikap 

partisipatif anggota dalam organisasi seperti ini akan mempermudah 

sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, namun 

demikian partisipasi tidak selalu berjalan baik sesuai yang diinginkan. 

Ada beberapa alasan yang menghambat para anggota organisasi untuk 
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turut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang direncanakan 

sebelumnya oleh organisasi. 

Organisasi GP Ansor Pageruyung yang merupakan organisasi 

yang beranggotakan individu-individu muda yang berasal dari wilayah 

pedesaan di Kecamatan Pageruyung, juga tidak terlepas dari kendala-

kendala yang menghambat para kadernya tersebut untuk berperan aktif 

dalam berbagai kegiatan yang telah diprogramkan. Berbagai hambatan 

tersebut muncul baik dari diri individu kader maupun situasi yang ada 

di wilayah pageruyung sendiri. 

Faktor ekonomi masih menjadi alasan yang paling sering disebut 

oleh para informan sebagai penghambat timbulnya partisipasi para 

kader. Situasi para kader GP Ansor yang kebanyakan merupakan orang-

orang yang dalam masa transisi, yaitu orang-orang yang baru 

berkeluarga, serta orang-orang yang lagi punya kebutuhan lebih dalam 

keluarga menjadikan partisipasi terhadap organisasi semakin berkurang. 

Kewajiban sebagai kepala keluarga dalam rangka mencari nafkah 

keluarga masih menjadi kendala utama para kader Ansor yang 

kebanyakan terdiri dari bapak-bapak tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan yang 

bernama Bapak O’n yang menyatakan bahwa: 

“Faktor penyebab Anggota Ansor itu kan orang-orang dalam 
masa transisi, yaitu orang yang baru berkeluarga, orang-orang 
yang lagi punya kebutuhan lebih….” (O’n, Hasil Wawancara 
17 Desember 2012) 
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Seperti yang dinyatakan oleh bapak O’n di atas, dapat dikatakan 

bahwa keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi 

kendala yang umum untuk para anggota GP Ansor pageruyung, hal 

seperti ini juga dinyatakan Pak Mtd sebagai berikut: 

“Biasanya kesibukan sendiri-sendiri, kalo seperti saya ini yah 
masalah kerjaan, atau kalo tidak ya di Madrasah. Kalo pas 
kegiatan bersama kan tidak bisa ikut to.Kalo yang lain tidak 
tau” ….” (Mtd, Hasil Wawancara 17 Desember 2012) 
 

Selanjutnya selain faktor ekonomi yang sangat umum dinyatakan 

sebagai kendala para kader GP Ansor Pageruyung untuk berpartisipasi, 

situasi politik internal dikalangan NU yang berkaitan dengan partai 

politik merupakan alasan kedua yang sering disebut sebagai 

penghambat keaktifan para kader NU khusunya Kader Ansor untuk 

berpartisipasi dalam organisasi. Sentimen atas perbedaan pandangan 

politik yang ditunjukkan dengan mengikuti dua partai politik besar yang 

lahir dari kalangan NU yaitu PPP dan PKB merupakan awal munculnya 

kotak-kotak perbedaan pendapat dalam tubuh NU Pageruyung. Dan 

sentimen atas perbedaan pandangan tentang partai politik itu sedikit 

banyak masih mempengaruhi kondisi psikologis kader NU secara 

umum. Sehingga hal ini berimbas pada berkurangnya partisipasi para 

kader NU untuk berpartisipasi dalam organisasi.  

Munculnya PKB yang didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid 

(Gusdur)  pada pemilu tahun 1999, menjadi titik dimana perbedaan 

pendapat itu berawal. Para kader NU yang awalnya kebanyakan 

mempunyai pandangan politik dengan menjadi simpatisan PPP menjadi 
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terpecah dengan munculnya PKB. Sebagian beralih pada partai yang 

berlambang jagad tersebut. Hal ini menimbulkan keengganan para 

kader NU untuk berpartisipasi aktif pada organisasi, mereka hanya 

berkutat pada partai masing-masing demi tujuan mereka masing-masing 

pula.  

Hal ini dinyataan oleh salah satu informan, yaitu Bapak O’n yang 

menyatakan dalam pernyataannya bahwa:  

“….Selain itu beda partai antar anggota juga bisa 
menimbulkan pertentangan, pemilu tahun 1999 apa ya, NU di 
wilayah  kita itu sangat terkotak-kotak, Kiai PPP dengan Kiai 
PKB itu tidak akur jadi ya jamaahnya ya tidak akur, 
sementara jajaran kepengurusan di kuasai PKB ya jelas yang 
PPP tidak ikut berpartisipasi, jadi enggan untuk ikut. Tidak 
aneh ketika saya dulu tidak diajak untuk berpartisipasi aktif 
dalam kepengurusan Ansor oleh para pemimpin Ansor, 
karena kekhawatiran mereka jika saya diajak untuk 
berpartisipasi dalam Ansor Pageruyung sayanya tidak mau, 
ya karena perbedaan pandangan politik saya dengan mereka 
pada jaman 99 dulu. Padahal ya sekarang saya sudah tidak 
ada masalah dengan hal demikian. kalo sekarang ya tidak” 
(O’n, Hasil Wawancara 17 Desember 2012) 
 

Perbedaan partai politik dalam tubuh NU yang mengakibatkan 

hal demikikan, membuat para penggerak Ansor pageruyung yang 

sekarang sangat berhati-hati dengan sikap politik mereka. Organisasi 

seperti GP Ansor yang mempunyai basis massa yang jelas sangat 

menggiurkan partai politik untuk menawarkan jasa-jasa politik dengan 

berbagai capaian kesepakatan dalam kontrak politik. Namun hal 

semacam ini sangat diwaspadai terutama oleh pengurus GP Ansor 

Pageruyung agar situasi GP Ansor tidak seperti pada tahun 1999 

tersebut. Sikap kewaspadaan tersebut ditunjukkan dengan menolak 
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tawaran-tawaran yang diberikan oleh partai politik yang berusaha 

bekerja sama dengan GP Ansor Pageruyung.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Pak Fdn yang menytakan 

sebagai berikut: 

“…karena jaringan yang kuat banyak potensi yang akan 
muncul dan orang yang melirik, sekarang ini misalnya sudah 
di lirik “N”, tapi kami menolak, biar orang perorang saja 
untuk yang seperti itu, jangan atas nama organisasi.” (Fdn, 
Hasil Wawancara 20 November 2012) 

 
Kewaspadaan pengurus GP Ansor yang diwujudkan dalam 

penolakan terhadap tawaran-tawaran oleh partai politik tertentu, 

memang bukan tidak beralasan, melihat situasi GP Ansor dan umunya 

NU Pageruyung pada situasi pemilu tahun 1999 yang saling terkotak-

kotak karena perbedaan pandangan tentang partai politik yang akan 

menghambat untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga bentuk 

kewaspadaan dengan ketegasan menolak tawaran-tawaran kontrak 

politik seperti ini memang perlu dilakukan. 

Terlepas dari pembicaraan mengenai politik, penghamabat kader 

Ansor untuk berpartisipasi dalam organisasi yang selanjutnya adalah 

mengenai turunnya kepercayaan para kader terhadap organisasi induk, 

walaupun hal semacam ini banyak dilatarbelakangi oleh berbagai hal. 

Sebagai misal hal seperti ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, 

bahwa  NU tidak bisa memeberikan keuntungan secara ekonomi seperti 

menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Situasi ekonomi seperti 

ini akan mempengaruhi simpati masyarakat terhadap NU sehingga 
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partisipasi terhadap tidak ada. Berbeda dengan ormas lain yang mampu 

memeberikan harapan kepada kadernya dalam hal ekonomi, sementara 

di NU dalam hal ekonomi tidak bisa meyakinkan para kadernya. 

Hal seperti ini disampaikan oleh Pak Rsd dalam wawancara 

dengan peneliti, yaitu sebagai berikut: 

“…karena kepercayaan yang menurun karena tindakan 
tindakan dari kalangan NU sendiri, misalnya tidak ada 
peninjauan, tidak ada kepedulian terhadap orang yang di 
bawah, tidak bisa meyakinkan warganya, tindakan tokoh 
yang seringkali tidak sesuai dengan harapan, tidak bisa 
memberikan lapangan pekerjaan seperti organisasi yang 
lain….” (Rsd, Hasil Wawancara 22 November 2012) 

 
Melihat data yang disampaikan oleh bapak Rsd di atas kita dapat 

menyimpulkan bahwa kader-kader GP Ansor pada dasarnya 

mempunyai harapan-harapan yang berupa pada bentuk kepedulian para 

elite pengurus NU sehingga mereka merasakan adanya arahan-arahan 

dan bimbingan dari atasan ke bawahan. Selaian itu, juga harapan atas 

para tokoh-tokoh yang dituakan dalam NU untuk senantiasa memberi 

contoh pada yang muda berupa kesesuaian antara apa yang diharapkan 

para pemuda Ansor dalam sebuah tindakan nyata. Dan yang terakhir 

berupa kepercayaan atas organisasi NU seharusnya bisa memberi 

soslusi atas masalah ekonomi para kadernya seperti halnya organisasi 

yang lain seperti yang telah disebutkan. 

Hal serupa juga banyak di sampaikan kadernya yang lain dalam 

wawancara, seperti yang yang dikatakan oleh bapak Ysn sebagai 

berikut: 
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“…militansinya berkurang, loyalitas menurun  karena tidak 
bisa memberikan jaminan, tidak bisa menyajikan harapan-
harapan yang sesuai dengan kemauan….” (Ysn, Hasil 
Wawancara, 23 November 2012) 

 
Dengan melihat pernyataan Pak Ysn di atas dapat kita lihat 

sesungguhnya NU khususnya GP Ansor mengalami maslah yang serius, 

karena sebab adanya kepercayaan yang menurun akibat organisasi tidak 

bisa menyajikan harapan-harapan yang diinginkan para kader akan 

berimbas pada militansi dan loyalitas para kader akan menurun. 

Militansi dan loyalitas para kader ini otomatis akan menjadikan 

turunnya partisipasi para kader tersebut.  

Faktor penghambat partisipasi para kader GP Ansor yang 

selanjutnya adalah kegiatan yang diadakan oleh GP Ansor monoton. 

Kegiatan yang hanya sama antara kegiatan yang dilakukan sekarang 

dan selanjutnya, sering akan membuat para kader  menjadi jenuh. Hal 

seperti ini sebenarnya bisa dicegah dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan positif yang lebih variatif sehingga kejenuhan akan hilang. 

Hal seperti ini sesuai yang disampaikan oleh kader Ansor seperti 

Pak Kfd dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan  sebagai 

berikut: 

“…Kegiatan yang itu-itu saja.Yang harus dilakukan oleh 
Ansor yaitu harus mempunyai terobosan yang luar biasa 
sehingga menarik warga Nahdhiyyin untuk ikut berpartisipasi 
aktif, perlu lah kita mencotoh seperti Muhammadiyah yang 
secara keorganisasian memang hebat, sepereti badan usaha 
mereka yang solid, Penyebab vacumnya organisasi, ya 
termasuk tidak adanya gebrakan yang istimewa, kejenuhan 
dengan kegiaatan yang monoton….” (Kfd, Hasil wawancara, 
21 November 2012) 
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Dengan melihat data tersebut, para kader sebenarnya merasakan 

kejenuhan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GP Ansor selama 

ini. Bahkan mereka mengharapkan adanya terobosan-terobosan yang 

mampu menarik para kader dan simpatisannya untuk selalu 

berkontribusi kepada organisasi berupa partisipasi mereka pada NU. 

Mereka mencontohkan organisasi Muhammadiyah yang menurut 

mereka secara keorganisasian sangat hebat. Muhammadiyah sangat 

mampu melakukan hal-hal yang sangat istimewa untuk organisasi dan 

bahkan untuk kemaslahatan umum. Bisa kita lihat bahwa badan usaha 

milik Muhammadiyah sangat berkontribusi masyarakat umum dan 

mampu menrik para kadernya untuk berpartisipasi di dalamanya. Hal 

seperti ini lah yang sangat diharapkan oleh para kader NU khususnya 

Ansor demi perkembangan dan kemajuan NU di masyarakat. 

Bukti sebagai masih berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang itu-

itu saja adalah  kegiatan kaderisasi dan pertemuan-pertemuan rutin yang 

dianggap para kader sangat menjenuhkan. Hal seperti ini sesuai yang 

disampaiakan oleh Pak Ysn sebagai berikut: 

“….semantara ini mengadakan pertemuan dwi wulan, 
dulunya kegiatan ini dilakukan selama tri wulan, dan 
kaderisasi yang baru dijalankan. Yah memang kegiatannya 
dari dulu itu” (Ysn, Hasil wawancara 23 November 2012) 

 
Kegiatan berupa kaderisasi dan pertemuan-pertemuan rutin yang 

diadakan merupakan kegiatan yang di programkan oleh GP Ansor 

sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan-jaringan kader 

dan membahas berbagai masalah-masalah dan isu-isu yang muncul di 
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lingkungan sekitar GP Ansor. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini oleh 

Pengurus PAC Pageruyung dan Ranting tiapa desa yang ada serta 

beberapa anggota yang mau ikut berkumpul.  

Hambatan partisipasi untuk para kader yang selanjutnya adalah 

keunikan-keunikan dari Ansor yang mulai sedikit demi sedikit hilang. 

Keunika-keunikan tersebut misalnya, dulu Ansor itu adalah sekelompok 

orang Nahdhiyyin yang mempunyai keahlian di ilmu kanuragan yang 

cukup disegani. Sedikit banyaknya adalah GP Ansor itu dulu banyak 

diisi oleh orang-orang yang ampuh dalam hal ilmu kanuragan, 

sementara hal yang seperti itu sekarang mulai tidak tampak walaupun 

sebagaian masih ada yang semacam itu. Bukti dari keahlian tentang 

keilmuan kanuragan seperti  itu adalah kedekatan GP Ansor 

Pageruyung dengan beberapa kiai yang memang terkenal akan ilmu 

kanurgan tersebut, sebagai missal adalah Kiai Parak Temanggung. Hal 

seperti ini sesuai yang disampaiakan oleh Pak Ysn sebagai orang yang 

dituakan di Ansor. Pernyataannya adalah sebagai berikut: 

“Dulu kalo Ansor itu memang di elu-elu kan, karena memang 
yang namanya Ansor itu kan dekat dengan kiai-kiai, dan 
dekat orang-orang yang ampuh”. (Ysn, Hasil Wawancara, 23 
November 2012) 
 

Hal yang telah disebutkan oleh Pak Ysn diatas, memperlihatkan 

betapa Ansor itu sangat dielu-elukan oleh masyarakat, sehingga 

ketertarikan para kader untuk berkecimpung di organisasi sangat kuat. 

Sementara untuk sekarang dinilai sangat kurang dalam hal demikian. 
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Dan pada akhirnya hal ini akan membuat daya tarik dan keunikan 

Ansor yang dulu sangat diminati oleh para kader menjadi hilang dan 

berimbas pada turunnya partisipasi kader dalam keorganisasian. 

Setelah melihat berbagai data diatas, partisipasi yang ada di 

dalam tubuh organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pageruyung 

dapat diterangkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4: Faktor penghambat, faktor pendorong dan bentuk 
partisipasi organisasi GP Ansor Pageruyung 

 

3. Peran partisiapsi dalam membangun modal sosial organisasi GP 

Ansor Pageruyung 

a. Peran Partispasi dalam memebangun Kepercayaan (Trust) 

Faktor Pendorong 
Dilihat dari motivasi: 
1. Kesadaran  
2. Keterpaksaan 
 
Faktor penghambat yang lain: 
1. Kharisma ulama yang 

menarik simpati warga 
Nahdhiyyin,  

2. sikap/kebiasaan sendiko 
dawuh pada ulama,  

3. memperluas kenalan/jaringan,  
4. kebijakan NU mengenai 

amaliah sosial,  
5. pengaruh sosilaisasi 

lingkungan pendidikan 

Faktor Penghambat 

1. Ekonomi,  
2. situasi politik internal 

NU,  
3. turunnya 

kepercayaan terhadap 
organisasi,  

4. kegiatan yang 
monoton,   

5. ciri khas yang 
menjadi daya tarik 
GP Ansor mulai 
hilang 

PARTISIPASI 

Bentuk Partisipasi 
1. Bentuk Partisipasi fisik  

Partisipasi Anggota biasa 
dan pengurus GP Ansor 
dalam menjalankan proker 
umum dan local (sosialisasi, 
kaderisasi, pengajian, dwi 
wulan, menjaga keamanan 
dll 

2. Partisipasi non  fisik 
Ikut serta dalam penentuan 
arah kebijakan  local GP 
Ansor Pageruyung 

 
Bentuk partisipasi yang lain: 

1. Partisipasi berupa uang 
2. Prtisipasi berupa tenaga 



88 
 

Kepercayaan atau trust menurut Robert Putnam dalam Jousairi 

Hasbullah (2006: 11) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil 

resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh 

perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang 

diharapkan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang 

saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak 

merugikan diri dan kelompoknya. Sementara Fukuyama (Jousairi 

Hasbullah. 2006: 11) menyatakan bahwa trust  adalah sikap saling 

mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut 

saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada 

peningkatan modal sosial. Selanjutnya yang disebut partisipasi 

merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi 

kelompok yang mana menghendakai adanya kontribusi dan tanggung 

jawab terhadap tujuan kelompok (Khairuddin. 1992: 124), Dengan 

demikian bahwa peran partispasi dalam membangun kepercayaan 

merupakan peran keterlibatan mental dan emosi dalam situasi 

kelompok dalam membangun sikap saling mempercayai dengan pihak 

lain dalam kelompok tersebut yang didasari oleh perasaan yakin bahwa 

yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan.  

Partisipasi anggota sebuah organisasi dalam berbagai bentuk 

tindakan yang diulakukan akan menumbuhkan sikap saling 

mempercayai antara  anggota yang satu dengan yang lain. Bagaimana 

tidak bahwa partisipasi mengharuskan kerjasama yang kuat dan saling 
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mendukung yang terlihat dalam intensitas interaksi yang tinggi diantara 

para anggota tersebut.  Dan selanjutnya intensitas yang tinggi dalam 

interaksi antara anggota yang satu dengan yang lain akan memberikan 

gamabaran dan keterangan menganai karakter masing-masing individu 

sebagai anggota sebuah organisasi. Dengan mengetahui berbagai 

karakter masing-masing anggota tersebut maka sikap saling 

mempercayai antara anggota yang satu dengan yang lain dalam 

berbagai hal akan tumbuh dengan sendirinya.  

Peran partisipasi dalam membangun modal sosial dalam hal 

kepercayaan dalam organisasi GP Ansor Pageruyung juga sangat 

tercermin dalam beberapa data-data yang disampaikan oleh beberapa 

kadernya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Betapa 

pentingnya partisipasi kader Ansor Pageruyung pada organisasi untuk 

membangun kepercayaan dengan pihak lain, baik anggota maupun 

pemimpin yang ada. Tidak hanya itu, bahawa kepercayaan akan muncul 

dari masyarakat yang lain sebagai akibat partisipasi kader pada 

organisasi. Karena dengan partisipasi maka akan tercipta interaksi yang 

tinggi antara pihak-pihak yang terlibat dalam organsisasi tersebut 

sehingga akan  diketahui karakter masing-masing pihak sebagai dasar 

kepercayaan tersebut. 

Partisipasi para anggota GP Ansor Pageruyung juga akan 

menumbuhkan kepercayaan anggota yang satu dengan yang lain. 

Misalnya seperti yang disampaiakn oleh Pak Fdn sebagai berikut: 
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“Kami percaya yang ikut Ansor ini semuanya orang baik, 
apalagi di tambah intensitas pertemuan missal dalam berbagai 
kegiatan sehingga kita tau tentang teman kita” (Fdn, Hasil 
wawancara. 20 Novemeber 2012)  
 

Dengan melihat data tersebut dapat kita lihat bahwa 

kepercayaan tentang semua kader Ansor itu orang baik akan semakin 

kuat ketika kader Ansor tersebut ikut berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh oraganisasi. Dengan demikian,secara 

langsung bahwa partisipasi sangat membangun sikap saling parcaya-

mempercayai antar anggota GP Ansor pageruyung. Kepercayaan antar  

anggota tersebut merupakan bagian penting sebagai unsur modal sosial 

yang sangat bagus untuk oraganisasi GP Ansor Pageruyung sendiri. 

Setelah yang tadi merupakan gambaran trust dalam tataran 

individual, selanjutnya dalam tataran relasi sosial merupakan atribut 

kolektif dalam mencapai tujuan kelompok. Dalam hal ini partisipasi 

dapat mengenalkan berbagai hal yang ada sebagai cirri khas dari 

kelompok tersebut. GP Ansor sebagai sebuah organisasi tentunya 

mempunyai  cirri khas yang membedakannya dengan organisasi yang 

lain. Sebagai ciri khasnya yaitu nilai-nilai yang biasanya melekat pada 

anak Pondok pesantren juga sangat melakat pada organisasi GP Ansor. 

Seperti sikap saling percaya, andap-asor,menghormati yang lebih 

senior dan sebagainya. 

Hal seperti ini dinyatakan oleh Pak Som sebagai berikut: 

“Saling berinteraksi dalam sebuah pertemuan akan membuat 
kami semakin kenal satu dengan yang lain, tradisi pesantren 
sangat kuat di sini mas. Jadi kami selalu percaya pada yang 
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lain. Selain itu memang karena setiap anggota kan punya 
kelebihan masing-masing, misalnyakan kalo yang lulusan 
pondok dianggap mampu dalam hal syariah, begitu 
mas”(Som. Hasil Wawancara. 15 desember 2012) 

 
Dalam tataran sistem sosial, kepercayaan merupakan nilai 

publik yang juga difasilitasi oleh sitem sosial yang ad tersebut. GP 

Ansor sebagai organisasi juga memepunyai nilai-nilai utama yang 

diusung dalam rangka mencapai tujuannya tersebut. Nilai-nilai yang 

selalu digunakan sebagai pedoman hidup dalam berorganisasi maupun 

bermasyarakat adalah nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai agama 

Islam Ahlussunah wal Jama’ahala NU.  

Partisipasi dalam hal ini berperan sebagai media perantara untuk 

mengenalkan nilai-nilai tersebut dan sebagai lokomotif berjalannya 

nilai-nilai tersebut. Karena nilai-nilai tersebut akan eksis dan berjalan 

ketika ada yang mengenalkan sebagai proses untuk sosialisasi dan ada 

yang mau menjunjungnya sebagai pedoman. Dan untuk mewujudkan 

hal tersebut maka partisipasi merupakan bagian penting dari 

berjalannya sistem sosial tersebut. 

Berbagai tindakan yang dilakukan  oleh anggota dalam rangka 

partisipasi untuk sebuah organisasi merupakan bagian penting modal 

sosial dari sebuah organisasi tersebut. Kekuatan trust ditentukan oleh 

kohesifitas dan solidaritas sosial yang tinggi dalam komunitas atau 

dalam hal ini adalah organisasi GP Ansor Pageruyung. Untuk 

membangun  solidaritas sosial yang kuat tersebut perlu sebuah proses. 

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi merupakan 
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perantara dan media sosisalisasi untuk mengenalkan bagaimana nilai-

nilai dan atribut yang melekat pada GP Ansor, sehingga nilai-nilai 

tersebut akan membentuk suatu kepercayaan (trust)  diantara kader GP 

Ansor yang ada, dan pada akhirnya solidaritas dan kohesifitas dalam 

satu pemahaman nilai tersebut akan kuat. Selanjutnya partispasi 

merupakan lokomotif atas jalannya kepercayaan itu dalam sebuah 

organisasi. Kepercayaan akan selalu ada, ketika selalu dijalankan dalam 

bentuk partisipasi pada sebuah organisasi. 

 

b. Peran Partispasi dalam membangun Norma (Norm) 

Pengertian norma menurut Jousairi Hasbullah (2006: 13) 

merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan ditakuti 

oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Sedangkan 

partisipasi seperti yang telah disbutkan diatas adalah keterlibatan 

mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mana 

menghendakai adanya kontribusi dan tanggung jawab terhadap tujuan 

kelompok. Sehingga peran partisipasi dalam membangun norma 

merupakan peran keterlibatan mental dan emosi dalam situasi 

kelompok dalam membangun, mengembangkan, dan mempertahankan 

aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat pada entitas sosial tertentu.  

Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh 

setiap anggota masyarakat atau dalam hal ini kader GP Ansor dan 

menentukan pola tingkah laku yang diharapkan sebagai warga 
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Nahdhiyyindalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif 

dalam GP Ansor misalnya berupa bagaimana cara menghormati orang 

yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain,  norma untuk tidak 

mencurigai kepada orang lain, norma untuk selalu dalam satu tujuan 

yaitu memeperjuangkan dan mensyiarkan ajaran Islam Ahlussunah wal 

Jama’ah. Sehingga peran partisipasi dalam membangun norma-norma 

seperti yang telah dicontohkan keberadaannya sangat penting.  

Beberapa aturan-aturan yang telah menjadi atribut pada GP 

Ansor adalah seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kfd sebagai 

berikut: 

“Membangun rasa saling percaya dengan yang lain, yah sering 
nya ngumpul bareng dalam dwi wulan dan kegiatan lain kan 
kita tau karakter masing-masing, tapi mungkin baru-baru kan 
masih mulai. Selain itu juga karena ilmu, senioritas, andap 
asor pada yang lebih besar, karena memang Ansor itukan 
isinya orang pondokan yang tidak berani pada yang lebih 
senior. Dan hal itu yang membuat segan pada sesama” (Kfd, 
Hasil Wawancara. 21 November 2012) 
 

Dari pernyataan Pak Kfd tersebut di atas, kita dapat melihat 

bagaimana norma-norma dalam bergaul dengan sesama tanpa ada rasa 

saling mencurigai dengan yang lain. Menghormati pada yang lebih 

berilmu dan pada yang lebih tua juga sangat kental dalam lingkungan 

GP Ansor, sikap andap asor yang selalu melekat dalam atribut orang 

pondokan merupakan wujud dari bagaimana cara mereka bertindak 

untuk menghormati pada yang lain. Hal seperti ini juga disampaikan 

oleh Pak O’n sebagai berikut:  
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“…sendiko dawuh pada Kiai masing-masing, maksudnya kan 
kalo anak santri itu kan manut apa yang menjadi semua 
tindakan dan perintah kiainya, kalo pak yainya NU ya NU gitu 
to” (O’n . Hasil wawancara. 17 Desember 2012) 
 

Selanjutnya peran partisipasi dalam tahap pengambilan 

keputusan dan arah kebijakan serta dalam pelaksanaan. Dalam tahap 

pengambilan keputusan yang terkait dengan aturan-aturan kolektif yang 

ada dalam GP Ansor, yang berkaitan dengan aturan bersama seperti 

dalam penentuan arah kebijakan GP Ansor dalam mencapai tujuan 

bersama, partisipasi kader sangat terlihat pasif dan kurang adanya 

kontribusi dalam arah penentuan kebijakan. Hanya dalam beberapa 

agenda kegiatan yang sifatnya local para kader diikutsertakan dan 

diharapkan partsisipasinya. 

Pernyatan seperti ini sesuai dengan yang disampaiakn oleh Pak 

Som sebagai berikut: 

“Kalo arah kebijakan yang sifatnya proker, kita ngikut dari 
cabang. Tapi kalo seperti dwi wulan dan kegiatan lain kita 
biasa musyawarah dulu. 
Semua arah kebijakan, GP pageruyung Ansor, kebijakan yang 
sifatnya keorganisasi harus mengikuti atas memang, yang sama 
dengan proker kerja yang ada di PC Kendal, kalo khusus 
pageruyung itu bias rembugan, missal pas acara dwi wulan 
sebaiknya bagaimana. Kok harus mengekor mengapa, saya 
sendiri belum banyak tau, karena saya baru.Sementara setahu 
saya Ansor itu kan badan otonom NU Sehingga, apa yang 
menjadi proker dari NU diteruskan juga oleh Ansor, jadi Ansor 
itu sebenarnya boleh menentukan arah kebijakan sendiri untuk 
dirinya asal tidak menyalahi proker yang ada di organisasi 
induk” (Som. Hasil wawancara 15 Desember 2012) 

 
Data tersebut memberi gambaran tentang bagaimana para kader 

berpartispasi dalam menentukan arah kebijakan GP Ansor kususnya 
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diwilayah Pageruyung. Para kader dalam posisi sebagai bawahan yang 

hanya pasif dalam penentuan arah kebijakan organisasi yang bersifat 

umum, sementara dalam kegiatan yang sifatnya local para kader Ansor 

di Pageruyung diberi keleluasaan untuk bermusyawarah selama tidak 

bertentangan dengan kebijakan dari organisasi. 

Data seperti ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Pak 

Kfd sebagai berikut: 

“Karena Ansor PAC memang dibawah MWC itu, maka Ansor 
pun selalu ditentukan arah oleh MWC, keputusan yang ada di 
Ansor itu hanya bersifat memberi masukan saja. Untuk 
keputusan mengenai kegiatan internal Ansor, Kebijakan Ansor 
juga didasarkan pada rapat dan pendapat-pendapat dalam 
musyawarah, jadi semua pengrus bisa berpartisiapasi, tapi kan 
titik akhirnya pada ketua”(Kfd. Hasil Wawancara. 21 
November 2012) 

 
Dapat kita simpulkan bahwa arah kebijakan yang berkaitan 

dengan organisasi induk selalu ditentukan oleh kepengurusan induk 

NU, keputusan yang ada di Ansor hanya bersifat masukan. Sementara 

untuk kepentingan GP Ansor sendiri semua pengurus berpartisipasi 

dalam musyawarah. 

Selanjutnya seperti yang telah disampaikan oleh Jousairi 

Hasbullah (2006) bahwa norma adalah sekumpulan aturan yang 

diharapkan dipatuhi dan di takuti oleh anggota masyarakat pada suatu 

entitas sosial tertentu. Begitu juga dengan segala norma yang ada dalam 

GP Ansor  Pageruyung baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, 

dalam kondisi seharusnya mempunyai daya paksa yang kuat untuk para 

anggota untuk mematuhi segala aturan yang ada tersebut. Misalnya 



96 
 

dengan memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk anggota yang 

tidak bisa mematuhi aturan yang ada dengan baik. Namun dalam 

lapangan menunjukkan bahwa norma-norma tersebut tidak bisa 

memberikan konsekuensi yang jelas kepada para pelanggar aturan 

tersebut, sehingga terkesan tidak ada ketegasan dari organisasi untuk 

memberikan sanksi yang tegas pada pelanggar aturan.  

Ketika melihat ketegasan dalam memberikan sanksi kepada para 

pelanggar aturan, GP Ansor sangat terlihat berada dalam situasi yang 

dilematis, yaitu di salah satu sisi GP Ansor Pageruyung harus 

menegakkan apa yang menjadi kesepakatan bersama baik aturan yang 

tertulis maupun yang tidak, di sisi lain GP Ansor juga dihadapkan pada 

situasi ngemong  anggota untuk senantiasa berpartisipasi dan turut andil 

dalam organisasi. Jika ketegasan itu diterapkan maka situasi akan 

berubah menjadi hilangnya anggota-anggota yang jumlahnya banyak. 

Karena memang diakui bahwa sebagian besar anggota juga melakukan 

pelanggaran. Dengan pertimbangan tersebut, maka GP Ansor tidak 

memberikan ketegasan dalam pemberian sanksi secara penuh kepada 

para pelanggar aturan-aturan yang ada. 

Hal yang disampaikan diatas sesuai dengan data yang 

disampaikan oleh Pak Som sebagai berikut: 

“Iya dong, harus ikhlas, apa artinya kalo tidak dalam 
kesadaran, yang jelas  tidak mungkin maulah kalo gak 
secara kesadran karena organisasi NU itu tidak ada imbalan 
secara material lho mas” (Som. Hasil Wawancara 17 
Desember 2012) 
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Dengan melihat data di atas dan berbagi hal yang lain di dalam 

lapangan, peniliti memberikan kesimpulan bahwa sanksi bagi pelanggar 

aturan memang tidak diberikan. Dengan melihat situasi bahwa 

partisipasi dilaksanakan dengan keikhlasan, dan tidak adanya daya 

paksa dari organisasi GP Ansor untuk warga Nahdhiyyin sendiri, GP 

Ansor Pageruyung tidak mampu memberikan sanksi bagi anggotanya 

yang melanggar. Salah satu yang menjadi alasan bahwa secara material 

GP Ansor tidak bisa menjamin para anggotanya. Karena hal itulah GP 

Ansor tidak mampu mencegah anggota yang melanggar misalnya 

karena urusan ekonomi. 

Selanjutnya yang terakhir dalam tahap pelaksanaan, partisipasi 

dalam membangun norma-norma yang ada dalam GP Ansor, berperan 

dalam menjalankan aturan-aturan yang telah menjadi kesepakan umum 

warga Nahdhiyyinyaitu sebagai alat pelaksana dalam eksitensi norma-

norma tersebut. Selain menjalankan segala apa yang telah menjadi 

kebiasaan, cara, adat, dan tata kelakuan bersama dalam GP Ansor, 

partisipasi juga berperan dalam mensosialisasikan aturan-aturan 

tersebut. Hal seperti ini tercermin dalam kegiatan yang sampai sekarang 

menjadi agenda utama dalam GP Ansor, yaitu program kaderisasi dan 

sosialisasi di desa-desa di wilayah Pageruyung. 

c. Peran Partispasi dalam membangun Jaringan (Network) 

Kemajuan sebuah organisasi tidak hanya disandarkan pada satu 

individu, melainkan di bangun atas beberapa komponen yang melekat 
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pada organisasi tersebut. Begitu juga modal sosial yang merupakan aset 

bagi sebuah organisasi, Modal sosial tidak dibangun oleh satu aktor, 

melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu 

kelompok atau organisasi untuk bersosialisasi sebagai bagian penting 

dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan bergantung pada 

kapasitas yang ada dalam organisasi tersebut untuk membangun 

sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Dan salah satu 

kunci modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam 

suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri atau 

berpartisipasi dalam jaringan hubungan sosial (Jousairi Hasbullah. 

2006: 9). 

Melihat data tersebut di atas, kemajuan organisasi Gerakan 

Pemuda AnsorKecamatan Pageruyung juga tidak disandarkan oleh satu 

orang atau beberapa orang tertentu yang ada di dalam GP Ansor 

pageruyung sediri melainkan disandarkan pada beberapa komponen 

yang membangun organisasi tersebut. Begitu juga modal sosial yang 

dimiliki oleh GP Ansor Pageruyung yang merupakan asset organisasi 

sebagai modal untuk eksisnya GP Ansor di tengah masyarakat 

Pageruyung tidak dibangun oleh satu orang atau beberapa orang 

tertentu, melainkan di bangun oleh kecenderungan kelompok sebagai 

bagian dari nilai-nilai atau ide-ide pokok yang tumbuh dalam 

organisasi. 
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Idealnya modal sosial yang dimiliki oleh GP Ansor akan 

bergantung pada kapasitas yang ada dalam organisasi tersebut untuk 

membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Dan 

salah satu kunci modal sosial organisasi tersebut terletak pada 

kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan 

dalam melibatkan diri atau berpartisipasi dalam jaringan hubungan 

sosial. Namun dalam lapangan akan sangat tampak berbeda dari apa 

yang seharusnya dimiliki oleh GP AnsorKecamatan Pageruyung.  

GP AnsorKecamatan Pageruyung yang merupakan wadah 

organisasi pemuda-pemuda Nahdhiyyin Kecamatan Pageruyung tidak 

sepenuhnya dikelola oleh semua lapisan anggotanya. Melainkan oleh 

beberapa orang tertentu yang masih sangat peduli dengan organisasi 

tersebut. Bukan karena beberapa orang tersebut memonopoli dan 

menguasai segalanya dari GP Ansor termasuk menentukan kebijakan 

organisasi karena kepentingan pribadinya, melainkan anggota GP 

Ansor Pageruyung yang seharusnya diisi oleh semua kaum muda NU 

mau berpartisipasi dalam organisasi demi tercapainya tujuan bersama. 

Situasi bahwa GP Ansor untuk periode yang terakhir ini 

dimotori oleh beberapa orang tertentu terlihat dalam pernyataan Pak 

Kfd sebagai berikut: 

Yang asli itu yah ada konferensi, namun untuk yang periode 
ini di tunjuki, tau-tau di panggil di rumah pak yasin,  saya 
saja tau-tau ada yang ngajak dan ternyata saya  di dalam SK 
pengurus tercantum, dan kemudian di lantik begitu kok. (Kfd. 
Hasil Wawancara 21 Novemeber 2012) 
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Pernyataan Pak Kfd diatas menggambarkan bagaimana dalam 

pemilihan Pengurus Anak Cabang GP AnsorKecamatan Pageruyung 

dimotori oleh beberapa orang yang menjadi tim formatur kepengurusan. 

Pemilihan pengurus yang idealnya diadakan melalui konferensi tingkat 

kecamatan, dalam periode ini dilakukan dengan cara tunjukan kepada 

orang-orang yang dianggap mampu mengurus GP Ansor Pageruyung 

oleh tim formatur. Kemandekan dalam keorganisasian selama 2 periode 

kepengurusan atau sekitar 8 tahun, menjadikan GP Ansor tidak mampu 

untuk mereorganisasi secara mandiri.  

Hal seperti diatas menunjukkan bahwa organisasi GP Ansor 

Pageruyung masih mengandalkan beberapa orang yang menjadi 

tumpuan dalam menjalankan kegiatan keorganisasian. Yaitu tidak 

mengacu pada aspek kecenderungan kelompok yang diakibatkan oleh 

tidak adanya kemampuan untuk melibatkan diri para anggota dan 

pengurus yang lama dalam memajukan organisasi termasuk pada 

kegiatan reorganisasi. Situasi seperti ini jika dibiarkan akan menjadikan 

semakin sulitnya GP Ansor Pageruyung untuk berkembang. Karena 

seperti yang telah disampaikan bahwa organisasi tidak hanya 

digerakkan oleh orang tertentu melainkan semua komponen organisasi 

yang mampu memberikan kontribusi masing-masing yang sesuai 

dengan perannya masing-masing. 

Selanjutnya kemampuan anggota-anggota kelompok atau 

organisasi untuk selalu melibatkan diri atau berpartisipasi dalam suatu 
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pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam 

menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok atau 

organisasi.Partisipasi anggota-anggota organisasi GP Ansor 

Pageruyung dalam melibatkan diri atau berpartisipasi dalam 

melaksanakan kegiatan yang menjadi program organisasi dalam 

mencapai tujuan, setidaknya akan menggambarkan bagaimana modal 

sosial yang dimiliki oleh GP Ansor pageruyung tersebut. Ketika 

partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan organisasi rendah, maka 

akan semakin melemahkan modal sosial yang dimiliki oleh organisasi 

tersebut, begitu pula dengan sebabaliknya ketika partisipasi anggota 

tinggi maka modal sosial organisasi akan semakin kuat serta tujuan 

organisasi akan lebih mudah dalam mencapai tujuan. Sebagai contoh 

ketika partisipasi anggota dari tipe jaringan tertentu tinggi maka 

jaringan tersebut yang ada dalam organisasi sebagai karakteristik 

organisasi akan semakin tampak dan kuat. Serta dalam kegiatan yang 

lebih nyata seperti kegiatan kaderisasi dan sosialisasi pada jaringan 

tersebut akan semakin baik. 

Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu 

tipologis khas sesuai dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada 

kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional biasanya atas dasar 

kesamaan garis keturunan (lineage), pengalaman sosial turun temurun 

(repeated social experiences) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi 

ketuhanan (religious beliefs) memiliki kohesifitas tinggi tetapi rentang 
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jaringan yang terbangun relative sempit. Sedangkan pada kelompom 

yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan 

cirri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat 

partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang 

lebih luas (Jousairi Hasbullah. 2006: 10). 

Partisipasi atau kemampuan anggota organisasi dalam 

melibatkan diri dalam jaringan hubungan sosial organisasi merupakan 

salah satu kunci kuat tidaknya modal sosial yang dimiliki sebuah 

organisasi. Partisipasi dalam sebuah jaringan akan mempertegas warna 

tipologis khas sesuai dengan karakterik-karakteristik serta orientasi-

orientasi kelompok atau organisasi. Dalam GP Ansor Pageruyung 

partisipasi anggota merupakan modal untuk mempertegas tentang siapa 

saja yang menjadi basis massa pendukungnya. Tanpa adanya partisipasi 

dari anggota dalam organisasi maka jaringan-jaringan yang mengikat 

antar anggota tidak akan tampak. 

Di dalam Gerakan Pemuda Ansor Pageruyung ada beberapa 

jaringan-jaringan yang muncul sebagai ikatan-ikatan yang mengikat 

anggota dalam hubungan-hunbungan tertentu yang merupakan 

gambaran bagi anggota-anggota yang berpartisipasi. Diantara jaringan 

itu adalah jaringan yang terbentuk atas dasar kesamaan 

dalamkepercayaan dalam dimensi ketuhanan. Seperti yang disampaikan 

oleh beberapa informan diantaranya Pak Ysn seperti berikut : 

“…Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah 
dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat. Yah 
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menjalankan Islam yang Rahmatanlil ‘alamin” (Ysn. Hasil 
Wawancara. 23 Novemeber 2012) 
 

Dari data yang disampaiakan oleh Pak Ysn tersebut di atas 

menunjukkan bahwa bentuk kesamaaan kepercayaan pada dimensi 

ketuhanan yang terwujud pada kesamaan aqidah dalam menjalankan 

syariat agama Islam Ahlussunah wal Jama’ah tersebut memberikan 

gambaran bahwa warga NU Kecamatan Pageruyung khusunya GP 

Ansor Pageruyung merupakan masyarakat yang berada dalam jaringan 

yang dihubungkan oleh kesamaan mereka dalam pandangan 

religisiusitas. Dimensi dimana mereka sependapat dalam cara 

menjalankan aturan agama Islam sesuai dengan yang disyariatkan 

dalam ajaran Islam Ahlusssunah Wal Jama’ah.  

Data yang hampir sama juga disampaiakan oleh Pak Mtd 

sebagai anggota GP Ansor Pageruyung yang memberikan tentang 

bagaimana nilai-nilai poko yang diususng oleh GP Ansor yang berupa 

dakwah Islam Ahlussunah wal Jama’ah. Kesamaan kepercayaan dalam 

dimensi yang sifatnya ketuhanan seperti inilah yang akan membentuk 

mereka dalam suatu pola yang jaringan yang memiliki kohesifitas yang 

tinggi. Perasasaan senasib dan seprjuangan dalam menjalankan ajaran 

agama serta dalam proses mendakwahkannya merupakan titik dimana 

kedekatan emosi diantara kader GP Ansor terbentuk. Karena diantara 

efek dari adanya sebuah kepercayaan tertentu khusunya di bidang 

keagamaan akan memunculkan adanya emosi keagamaan oleh setiap 

pemeluknya serta munculnya asosiasi atau perkumpulan diantara 
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mereka sesuai dengan dasar kesamaan pemahaman mereka terhadap 

suatu ajaran agama. 

Tipologi jaringan khas yang selanjutnya dalam GP Ansor 

Pageruyung adalah dimana jaringan yang ada diwarnai oleh 

karakteristik kadernya pada pengalaman-pengalaman sosial yang turun 

temurun (repeated sosial experiences).  Pengalaman-pengalaman dalam 

lingkungan sosial masyarakat yang sama akan membentuk individu-

individu memeiliki kecenderungan kesamaan pandangan yang tidak 

jauh berbeda diantara mereka. Misalanya dalam kehidupan sosial 

berorganisasi, dalam situasi lingkungan sekitar, serta pengalaman di 

bidang pendidikan yang relative sama. 

Pengalaman turun temurun yang melekat pada kader seperti 

yang telah disampaiakan diatas sangat tampak pada GP Ansor 

Pageruyung. Diantara para kader GP Ansor sebagain besar merupakan 

berasal dari suatu rangkaian kehidupan sosial yang tidak jauh berbeda. 

Mereka berasal dari suatu lingkungan Kecamatan Pageruyung yang 

notabenya sebagain besar warganya menjalankan ajaran Islam ala 

Nahdhotul Ulama. Sehingga dalam pandangan keagamaan relative 

sama antara yang satu dengan yang lain. Pendidikan di pondok 

pesantren maupun juga pendidikan formal di bawah naungan lembaga 

pendidikan yang dikelola oleh yayasan NU juga merupakan titik awal 

dari terbentuknya pengalaman yang dimiliki oleh sebagian para kader 

GP Ansor. Misalnya pendidikan pesantren, pendidikan di Madrasah 



105 
 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah serta 

perguruan tinggi yang berada di bawah naungan NU yang dilaksanakan 

oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Selanjutnya pengalaman dalam 

sosial dalam berorganisasi merupakan bentuk pengalaman yang 

dimiliki oleh para kader GP Ansor. Sebagai misal dalam perkumpulan 

Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU), organisasi Himpunan 

Keluarga Santri dan Alumni Se-eks Kawedanan Sukorejo (HIKSAS), 

dan juga Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bagi mereka 

yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

Data-data yang telah disebutkan sangat sesusi dengan yang 

disampaikan oleh Pak Som yang menyatakan bahwa: 

“Kalo itu sangat jelas mas, Pengalaman sosial 
anggota/pengurus. Yah hamper sama lah, semuanya dibesarkan 
di lingkungan NU, pendidikan di pondok pesantren lingkungan 
hijau. Dulu anggota IPNU juga biasanya. Heheh. Yah orang 
kita ya isinya orang-orang itu” (Som, Hasil Wawancara. 15 
Desember 2012) 
 

Data yang serupa dengan yang disampaiakn oleh Pak Som 

adalah pernyataan yang disampaiakan oleh Pak Fdn sebagai berikut:  

“Mungkin iya ya, yang di maksudkan, yang sangat tampak itu 
kan ketika sekarang menjadi pengurus ataupun anggota GP 
Ansor, dulu ya sama-sama menjadi pengurus dan anggota 
IPNU, HIKSAS (Himpunan Keluarga Santri Sukorejo” (Fdn, 
Hasil Wawancara. 20 November 212) 
 

Dari kedua data tersebut diatas bahwa lingkungan pendidikan, 

sosial serta organisasi merupakan lingkungan dimana nilai-nilai yang 

diusung oleh NU disosialisasikan. Dengan demikian NU khusunya GP 

Ansor seharusnya mampu memanfaatkan modal yang berupa situasi 
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lingkungan tersebut untuk dijadikan media untuk memperkenalkan 

serta menanamkan nilai-nilai yang ada secara maksimal. Karena 

jaringan dengan  tipologi seperti ini merupakan jaringan sebagai unsur 

modal sosial yang sangat nyata adanya dalam NU khususnya GP Ansor 

Pageruyung.  

Pengalaman turun temurun diantara kader GP Ansor 

Pageruyung juga akan sangat tampak dan disosialisasikandalam 

lingkungan keluarga yang sekaligus juga merupakan tipologi khas yang 

mewarnai jaringan sosial dalam GP Ansor yang lainnya. Tipologi 

jaringan atas dasar kesamaan garis keturunan (lineage) sangat banyak 

dijumpai dalam organisasi GP Ansor Pageruyung. Sebagai misal dalam 

kepengurusan GP Ansor dalam setiap tahapan periode diwarnai oleh 

adanya individu yang memiliki hubungan garis keturuanan dengan 

individu yang menjadi pengurus pada periode sebelumnya.  

Hal semacam ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Ysn sebagai 

berikut:  

“Iya kalo itu. Misalnya saya, sebelum saya kan, dulu KH. 
Sochari dan itu kan kakak saya, kemudaian saya, terus di 
lanjutkan adik saya.Pak warodi itu to .hahahaha. Bapak saya 
Mbah Maskur itu ya termasuk yang dituakan di NU 
Pageruyung” (Ysn, Hasil Wawancara. 23 Novemeber 2012) 
 

`Data yang sama juga disampaikan oleh Pak Som seperti selain 

dari pernyataan Pak Ysn diatas. Pernyataannya sebagai berikut: 

“Kalo yang dulu-dulu saya kurang tahu, tapi begini, biasanya 
yah paling tidak seorang tokoh itu kan membimbing anaknya 
untuk meneruskan apa yang menjadi keinginan orang tua yah 
untuk berjuang di NU, sehingga akan dikenalkan pada NU dan 
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saya kira itu wajar. Dan bisa anda jumpai di pageruyung, 
misalnya Pak Tabiin Mukhlas yang sebagi pengurus harian itu 
kan putranya KH. Mukhlasin yang juga menjabat di Syuriah 
NU MWC Pageruyung…” (Som. Hasil Wawancara. 15 
Desember 2012) 
 

Dari dua data yang telah disampaikan kedua infroman diatas, 

menggambarkan bagaimana pola jaringan yang diturun kan melalui 

garis keturuanan sangat kuat. Khusunya dalam kepungurusan GP Ansor 

Pageruyung. Selain itu juga gambaran tentang begitu besarnya 

pengaruh orang-orang yang dituakan dalam NU, khusunya para kiai 

dalam mewarnai organisasi GP Ansor Pageruyung. 

Situasi-situai sosial yang telah disebutkan merupakan 

lingkungan dimana nilai-nilai yang diusung oleh Nahdhatul Ulama di 

kenalkan. Sama halnya dengan lingkungan pendidikan, sosial serta 

organisasi, lingkungan keluarga juga sangat mempunyai andil yang 

besar dalam mensosialisasikan dan mewariskan nilai-nilai dasar yang 

ada pada organisasi Nahdhatul ulama. Dengan melihat tipologi khas 

yang mewarnai jaringan hubungan sosial yang ada, GP Ansor 

Pageruyung merupakan salah satu organisasi yang masih terbentuk 

secara tradisonal, walaupun jika dilihat dalam penegelolaan organisasi 

yang lebih tinggi sudah dilaksanakan dengan tata kelola yang modern.  

Sesuai dengan pemaparan yang telah disampaiakan di atas 

peneliti menyimpulkan, bahwa peran partisipasi dalam membangun 

jaringan sosial yang ada dalam GP Ansor Pageruyung secara spesifik 

adalah partisipasi akan memepertegas berbagai jaringan-jaringan yang 
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ada dalam GP Ansor Pageruyung. Selanjutnya partisipasi memiliki 

peran sebagai motor penggerak dalam membangun jaringan-jaringan 

yang memungkinkan menjadi lebih kuat. 

Dari keterangan mengenai partisipasi dalam membangun ketiga 

unsur modal sosial yanga ada di atas, dapat disimpulkan secara ringkas 

bahwa partisipasi mempunyai peran masing-masing dalam setiap unsur 

modal sosial tersebut, dan dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 
Peran Partisipasi dalam Membangun Modal Sosial 

 
Peran Partisipasi dalam Membangun: 

Kepercayaan (Trust) Norma(norm) Jaringan (Network) 

 Memunculkan sikap saling 
percaya diantara  para anggota 
biasa dan anggota yang 
menjabat sebagai pengurus 
oraganisasi sebagai akibat dari 
adanya intensitas interaksi 
antar anggota 

 Memunculkan sikap saling 
percaya diantara  para anggota 
biasa dan anggota yang 
menjabat sebagai pengurus 
oraganisasi karena munculnya 
pengetahuan tentang karakter 
masing-masing anggota baik 
dari segi pendidikan, senioritas 
dalam berorganisasi, 
pengalaman berorganisasi dan 
lain sebagainya 

 Partsipasi anggota akan 
membentuk aturan-aturan 
sesuai dengan pikiran-
pikiran yang menjadi 
kesepakan bersama 

 Partisipasi merupakan 
motor penggerak 
berlangsungnya 
palaksanaan aturan-
atuiran yang disepakati 
bersama tersebut 

 partsispasi merupakan 
alat dan media untuk 
sosialisasi dalam 
mengenalkan kebiasaan-
kebisaaan dan aturan-
aturan bersama 

 Partisipasi anggota  
dengan baik maka 
akan semakin 
mempertegas 
gambaran tipologi 
hubungan-
hubungan sosial 
dalam jaringan 
yang ada di dalam 
organisasi 

 Partispasi anggota 
dapat menciptakan 
hubungan-
hubungan sosial 
baru dengan 
muatan-muatan dan 
tipologi tertentu 
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4. Pokok-pokok Temuan Penelitian dalam Organisasi GP Ansor 

Pageruyung 

Setelah melihat berbagai data yang disebutkan dalam sub-bab 

sebelumnya, serta berbagai temuan-temuan yang ada dalam hasil 

penelitian, peneliti menyimpulkan modal sosial yang dimiliki organisasi 

Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pageruyung terdiri dari partisipasi 

atau sikap proaktif, nilai-nilai, norma, dantrust. Diantara unsur-unsur yang 

membangun modal sosial, yang ditemukan sebagai unsur yang sangat 

penting adalah partisipasi atau sikap proaktif warga organisasi. Unsur 

tersebut akan mendukung unsur-unsur modal sosial yang lain dalam 

menjalankan fungsinya masing-masing. Modal sosial yang ditemukan 

dalam GP Ansor tersebut dapat diterangkan melalui bagan sebagai berikut: 
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Bagan 5: Modal Sosial GP Ansor Pageruyung 

Pokok-pokok temuan yang lain dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. Secara administratif GP Ansor Pageruyung mempunyai kondisi 

sekretariat, yang masih menjadi satu di Kompleks Pendidikan 

Ma’arif Penawaja Center dan Gedung MWC NU Pageruyung Jl. 

Serma Darsono No 4 Desa Pucakwangi Kec. Pageruyung. Secara 

keanggotaan, jumlah anggota belum diketahui secara pasti karena 

Nilai-nilai 
 Nilai yang termuat dalam Ajaran 

Islam Alussunah wal Jama’ah 
 

Norma 
 Seperangkat Peraturan Dasar dan 

Peraturan rumah Tangga (PD PRT) 
GP Ansor 

 Kebiasaan sikap Andap Asor, 
Ta’dzim 

 Kebiasaan sikap Sendiko dawuh 

MODAL SOSIAL 

Trust 
 Kepercayaan yang tumbuh karena 

intensitas yang tinggi 
 Kepercayaan yang tumbuh karena 

kapasitas seseorang (sarjana, 
santri/kiai) 

 Kepercayaan yang tumbuh karena 
unsure senioritas (pada yang lebih 
tua, yang lebih 

  lama) 
 

Jaringan 
 Jaringan atas dasar kesamaan 

kepercayaan dimensi ketuhanan 
(religisiusitas) (Islam manhaj 
Ahlussunah wal Jamaah) 

 Jaringan atas dasar kesamaan 
Garis keturunan 

 Jaringan atas dasar kesamaan 
pengalaman sosial turun temurun 
(Lingkungan tempat tinggal, 
pendidikan, pekerjaan, organisasi) 

Partisipasi/Sikap Proaktif 
 Partisipasi anggota dalam 

menjalankan program kerja yang 
sifatnya umum 

 Paritisipasi anggota dalam 
membuat dan melaksanakan 
program kerja local (GP Ansor 
Pageruyung) 
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belum dilaksanaan pendataan. Pengurus PAC pada saat penelitian 

dilakukan adalah kepengurusan dengan masa khidmat 2011-2014. 

Adanya temuan dalam keanggotaan organisasi GP Ansor yang tidak 

sesua dengan PD PRT Organisasi Misalnya mengenai msalah 

batasan umur. Untuk kepengurusan di tingkat ranting belum 

sepenuhnya terbentuk Untuk di tingkat ranting, pada saat penelitian 

Pengurus Anak Cabang Kecamatan Pageruyung telah membentuk 

sebanyak 10 pengurus ranting desa dan sisanya empat desa masih 

dalam proses pembentukan.  

2. Dalam kaitanya dengan norma yang merupakan salah satu unsur dari 

modal sosial, sebagain besar anggota tidak mengetahui secara jelas 

mengenai aturan-aturan yang ada dalam PD PRT organisasi. Aturan-

aturan yang melakat pada setiap anggota GP Ansor pada idealnya 

adalah aturan yang ada dalam PD PRT, Berbagai aturan-aturan dan 

kesepakatan bersama dalam berorganisasi baik yang tertulis maupun 

tidak, Bentuk kebiasaan yang telah menjadi cirri khas dari kader NU, 

dan tata cara kelakuan dan adat yang ada di lingkungan NU,Namun, 

tidak adanya kejelasan mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak 

NU kepada kadernya, sehingga hal ini berpengaruh pada ketegasan 

dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. 

3. Dari segi jaringan (network) khusunya dari pengurus GP ANsor 

Pageruyung. Kepengurusan sebagaian besar dipegang oleh orang-

orang yang dulunya juga sebagai pengurus-pengurus organisasi yang 
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dekat dengan organisasi NU di Kendal misalnyaIPNU (Badan 

otonom NU yang lain), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam 

Indonesia), Hiksas (Himpunan keluarga Santri Se-eks Kawedanan 

Sukorejo), dan Alumni Santri API Magelang. Jaringan yang ada 

berkaitan dengan tipologi yang mewarnai hubungan-hubungan sosial 

diantara para anggota yang ada diantaranya adalah hubungan-

hubungan atas dasar kesamaan dalam satu kepercayaan dalam 

dimensi ketuhanan (religious beliefs) yaitu pemahaman mengenai 

syariat Islam Ahlussunah wal Jamaah, hubungan-hubungan atas 

dasar pengalaman sosial turun temurun (repeated social 

experiences), misalnya pengalaman dalam situasi lingkungan sosial 

yang sama, situasi lingkungan pendidikan serta situasi organisasi 

yang diikuti. Dan selanjutnya adalah hubungan-hubungan satu garis 

keturunan (lineage) 

4.  Dari segi nilai-nilai dan kepercayaan  yang sangat di junjung di GP 

Ansor Pageruyung adalah sangat menjunjung keberadaan Kiai sangat 

menjadi tokoh sentral dalam organisasi GP Ansor. 

5. Dari sisi partisipasi Kader GP Ansor Pageruyung, partisipasi anggota 

dan pengurus berupa partisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang 

diadakan oleh organisasi, sumbangsih tentang pendanaan demi 

menunjang kegiatan, partisipasi tenaga, serta sumbangsih pemikiran 

untuk kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Intensitas ineteraksi 

antara anggota dalam organisasi didasarkan pada pertemuan rutin 
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selama dua bulan sekali dan bebrapa kegiatan dadakan yang 

sewaktu-waktu diadakan. Selebihnya adalah inteksi dalam pergaulan 

misalnya dalam acara pengajian rutin yang dilaksankan oleh LD NU 

MWC Pageruyung 

 


