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KATA PENGANTAR 

AlhAmdulillAh, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat 
kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus 
kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konskuensi logis 
dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu 
yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini 
diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik 
untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil pe-
nelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan 
IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak 
semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada 
edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi 
tema “Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi 
Pendidikan” untuk mengakomodasi keragaman fo kus kajian 
penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor 
sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para 
dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas 
kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, 
dimana Islam disemaikan. 

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai 
pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, 
terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga 
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buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat 
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai 
ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, semoga 
buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

 

     Mataram, Desember 2013
     Kepala Puslit & Penerbitan

     Sainun
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DILEMA DESENTRALIASI PENDIDIKAN MA’ARIF 
NU DI NUSA TENGGARA BARAT

Jumarim
Ahmad Asy’ari

Nuruddin

LATAR BELAKANG
nAhdlAtul ulAmA (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang 
diprakarsai pendiriannya oleh para pimpinan pondok pesantren 
(ulama) yang dihajatkan sebagai usaha mewadahi kegiatan-kegiatan 
ulama dan umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlussunah 
wal jama’ah (aswaja) untuk melanjutkan dakwah Islamiyah serta 
melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Namun, jauh sebelum 
Nahdlatul Ulama—yang bermakna kebangkitan ulama—dibentuk 
menjadi organisasi atau jam’iyyah terlebih dahulu telah ada dalam 
wujud jama’ah atau komunitas yang terikat kuat oleh aktivitas 
sosial keagamaan yang mempunyai karekteristik tersendiri. 
Choirul Anam mengilustrasikan kondisi pra berdirinya NU sebagai 
Jam’iyyah dengan tiga tahapan; Pertama, bahwa kebangkitan 
ulama sudah ada dan berlangsung sejak lama dalam bentuk 
kegiatan keagamaan yang melembaga menjadi pondok pesantren. 
Keberadaan pondok pesantren –pada saat itu—meniscayakan 
kehadiran sosok kiai yang memiliki sifat mulia, ‘alim dan karamah 
dan karenanya bisa menjadi pemimpin kharismatik di lingkungan 
pesantren dan msyarakat sekitarnya. Kedua, bahwa diantara kiai-
kiai pesantren terjalin hubungan sedemikian erat karena adanya 
kesamaan sumber ilmu, baik guru maupun daerah tempat belajar 
bahkan dipertahankannya melalui silaturrahmi dan perkawinan 
antar generasi sehingga menjadi jalinan keluarga besar. Ketiga, 
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bahwa dari tradisi hubungan antar kiai itu, secara kultural 
tumbuh tradisi keilmuan bagi para santri dengan berkelana dari 
satu pesantren ke pesantren lain, dan akhirnya menjadi pelopor 
tumbuhnya sejumlah pesantren baru dibanyak daerah.1

Para kiai yang menjadi pemimpin pondok pesantren 
inilah yang memprakarsai pembentukan NU sebagai Jam’iyyah 
Diniyyah Islamiyyah pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan 
pada tanggal 16 Radjab 1344 H di Surabaya. Ada beberapa faktor 
yang menjadi motif dibentuk Nahdatul Ulama, yaitu seputar fakta 
dan penomena saat itu antara lain, motif agama, pendidikan 
dan nasionalisme untuk kemerdekaan. Motif agama jelas untuk 
mempertahankan agama Islam dari agenda kristenisasi melalui 
kebijakan diskriminasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda2 dan juga mempertahankan ajaran 
Islam yang berfaham Ahlussunah wal Jama’ah (tradisi bermazhab) 
dari gerakan pembaharuan (modernis) Islam. 

Kehadiran NU sebagai jam’iyyah Islamiyyah baru diantara 
beberapa jam’iyyah Islamiyyah yang sudah ada seperti 
Muhammadiyah, Syarikat Islam dan al-Irsyadiyyah, semata-
mata untuk mempertahan beberapa prinsip, nilai dan tradisi 
dalam beragama dan berbangsa yang dimiliki NU dan ingin 
dipertahankan, diamalkan dan bahkan ditampilkannya menjadi 
satu kekuatan tersendiri sebagai “Islam Indonesia”3 sehingga 

1 Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Surabaya, PT. Duta 
Aksara Mulia, Cetakan III, 2010 hal. 16

2 Kebijakan diskriminasi ini semakin terasa diawal abad ke 20 sehingga 
menimbulkan reaksi dari ummat Islam dengan munculnya organisasi pergera-
kan Islam seperti berdirinya Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam di Solo 
pada tahun 1905, kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, al-
Irsyadiyyah di Jakarta pada tahun 1914, Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tahun 
1926, Pergerakan Tarbiyah Islamiyyah (PERTI) di Bukit Tinggi pada tahun 1928, 
Jam’iyyah al-Washliyyah di Medan pada tahun 1930, dan lain-lain. (baca; Choirul 
Anam, ibid, hlm. 26)

3 Istilah Islam Indonesia muncul sebagai intisari dari wacana pribumi -
asi Islam yang dipelopori oleh KH. Abdurrahman Wahid ketika menjadi ketua 
Umum PBNU pada era 1980-an yang dia sederhanakan dalam satu kalimat tanya 
sederhana namun menggugah nalar dan emosi untuk menjawabnya “apakah kita 
ini adalah orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia atau Orang Indonesia 
yang kebetulan beragama Islam?”. Sebagai pencetus pertanyaan, KH. Abdurrah-
man wahid menjawabnya dengan singkat bahwa kedua “ber-Islam dan ber-Indo-
nesia adalah pilihan sadar saya, bukan serba kebetulan, dan karenanya saya ada-
lah Muslim Indonesia yang akan terus memperjuangkan Islam Indonesia yang 
bisa jadi berbeda atua sama dengan Islam Arab, Islam Mesir dan sebagainya”.
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NU memiliki karekteristik tersendiri yang membedakannya 
dengan organisasi Islam lainya. Di masa pendiriannya, nilai-nilai 
dan prinsip NU disandarkan pada Qanun Asasi oleh Rais Akbar 
Nahdlatul Ulama, Syech KH. Hasyim Asy’ari yaitu; (1) Paham 
Ahlussunah wal Jama’ah (ASWAJA) yang melandaskan sandaran 
berpikir, berzikir dan beramal sholeh pada (a) al-Qur’an (b) Sunnah 
Nabi Muhammad yang sudah dijalankan bersama para sahabat 
(c) Sunnah Para Sahabat Nabi terutama Khulafa al-Rasyidin; 
Abu Bakr, Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib4. (2)  Berteologi/
beraqidah dengan paham al-Asy’ariyyah dan al-Maturidiyyah yang 
menitikberatkan keimanan pada enam hal (a) iman pada Allah (b) 
imam pada Malaikat (c) iman pada kitab – kitab suci (d) iman 
pada Rasul Allah (e) iman pada hari akherat/kiamat (f) iman pada 
qadla dan qadr.5 (3) Bermazhab dalam agama yang dalam bidang 
aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam 
Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu 
dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali); dan 
dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-
Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.6 (4) Bentuk kelembagaan yang 
berbasis pada Ulama dengan pola pembagian fungsi kelembagaan 
menjadi syuriah yang berasal dari kalangan ulama dan tanfidziah 
yang berasal dari kalangan kader NU profesional7

Namun setelah lama malang-melintang dalam dunia 
perpolilitkan dari bergabung dengan Masyumi, menjadi partai 
sendiri dan berfusi jadi PPP, maka NU melalui muktamarnya 
ke 27 pada tahun 1984 di Situbondo – Jawa Timur menyatakan 
resmi kembali ke khittah 1926, yakni sebagai Jam’iyyah Diniyyah 
Islamiyyah yang mengacu pada 4 nilai dan prinsip dalam Qanun 
Asasi yang ditambahkan dengan empat nilai dan prinsip dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan 
Mabadi’ Khaira Ummah yaitu (1) al-Tawassuth wa al-I’tidal (2) 
al-Tawazun (3) al-Tatsamuh (4) al-Amru bi al-Ma’ruf wa al-Nahyu 
‘an al-Munkar. Dari delapan pinsip dan nilai yang ada dalam 
Qanun Asasi dan Mabadi’ Khaira Ummah,  diharapkan dapat 
membentuk sebelas (11) karakter perilaku warga NU, baik 

4 Ibid, hlm. 147
5 Ibid, hlm. 159
6 Panitian Muktamar NU XXXII, Anggaran Dasar NU, Bab II, pasal 5, Maka -

sar, 2010.
7 Chirul Anam, Op cit, hlm. 186 dan 192
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dalam tingkah laku sebagai jama’ah maupun jam’iyyah yakni (a) 
Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam 
(b) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 
pribadi (c) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah 
serta berjuang (d) Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah), 
persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi sehingga terpatri sikap 
persaudaraan nahdliyyin (ukhuwwah nahdliyyah), persaudaraan 
ke-Islam-an (ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan 
(ukhuwwah wathoniyyah) dan persaudaraan kemanusiaan 
(ukhuwwah insaniyyah) (e) Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq 
al-karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam 
berfikir, bersikap dan bertindak (f) Menjunjung tinggi kesetiaan 
(loyalitas) kepada bangsa dan Negara (g) Menjunjung tinggi nilai 
amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah 
SWT (h) Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya 
(i) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan 
yang membawa kemaslahatan bagi manusia (j) Menjunjung tinggi 
kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat 
perkembangan masyarakatnya (k) Menjunjung tinggi kebersamaan 
ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.8

Prinisip dan nilai ini kemudian dijabarkan dalam 
bentuk tujuan, usaha dan peragkat organisasi secara periodik-
dinamis dalam AD/ART NU melalui Muktamar sebagai forum 
persmusywaratan tertingginya. Kemudian direalisasikan dengan 
membentuk struktur kepengurusan yang menyeimbangkan 
kelompok ulama dan profesional (Syuriah dan Tanfidziah)9 serta 

8 Keputusan Muktamar XXVII NU NO 02/MNU-27/1984 tentang Naskah 
Khittah NU 1926. Bandingkan dengan rumusan konsep pendidikan karekter yang 
sedangkan diwacanakan dan didesain menjadi kebijakan nasional semenjak era 
reformasi yang terdiri dari 18 nilai yang diambilkan dari agama, budaya, pan-
casila dan tujuan pendidikan nasional. Setidaknya ada empat grand design pen-
didikan karakter, yaitu; (1) Olah hati (spiritual and emotional development), (2) 
Olah pikir (intellectual development), (3) Olah raga dan kinestetik (physical ad 
kinesthetic development) dan (4) Olah rasa dan karsa (affective and creativity 
development). Kemudian akan diwujudkan dalam sikap keseharaian warga meli-
puti 18 nilai/sikap; (a) religious, (b) jujur, (c) toleransi, (d) disiplin, (e) kerja keras, 
(f) kreatif, (g) mandiri, (h) demokratis, (i) rasa ingin tahu, (j) cinta tanah air, se-
mangat kebangsaan, (k) menghargai prestasi, (l) bersahabat, (m) komunikatif, (n) 
cinta damai, (o) gemar membaca, (p) peduli lingkungan, (q) peduli social dan (r) 
tanggungjawab. (http://sarastiana.com/2011/07/25/18-nilai-pembentuk-karakter/
pendidikan) diakses tanggal 20 September 2012

9 Padahal dalam AD/ART NU dijelaskan bahwa kewenangan syuriah jauh 
lebih tinggi dibandingkan tanfidziah. Pasal 57  menjelaskan wewenang dan tugas 



Jumarim * Ahmad Asy’ari * Nuruddin 283

beberapa perangkat kelembagaan lainnya dalam bentuk Badan 
Otonom, Lembaga dan Lajnah,10 yang terstruktur berdasarkan 

Mustasyar yaitu memberikan arahan, pertimbangan dan atau nasehat diminta 
atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus NU menurut 
tingkatannya. Pasal 58 tentang wewenang dan tugas Syuriah, yaitu (a) Merumus-
kan kebijakan umum Organisasi (b) Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam 
bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi (c) Bersama Tanfidziah me-
wakili Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, 
tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelo-
laan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak 
milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan 
yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan (d) Bersa-
ma  Tanfidziah menandatangani keputusan-keputusan penting Nahdlatul Ulama 
(e) Bersama tanfidziah membatalkan keputusan perangkat organisasi yang ber-
tentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ula-
ma. Sedangkan tugasnya adalah (a) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan 
keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (b) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara 
Pengurus Besar Syuriyah (c) Bersama tanfidziah memimpin pelaksanaan Muk-
tamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Pleno, Rapat 
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah (d) Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Ra-
pat Pengurus Lengkap . Sedangkan wewenang dan tugas tanfidziah diatur dalam 
pasal 64 meliputi (a) Mewakili Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam 
yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, 
koordinasi maupun informasi (b) Merumuskan kebijakan khusus Organisasi (c) 
Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputu-
san Muktamar dan kebijakan umum Nahdlatul Ulama (d) Memimpin, mengkoor-
dinasikan dan mengawasi tugas-tugas Tanfidziyah (e) Memimpin Rapat Harian 
Tanfidziyah (Baca. Anggaran Rumah Tangga NU Bab XVIII Tentang Wewenang Dan 
Tugas Pengurus, Panitia Muktmar NU XXXII, Makassar, 2010)

10 Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama 
yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan 
kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Ada  14 lemba-
ga yang dibentuk NU, yaitu; (1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat 
LDNU, (2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif  NU 
(3) Rabithah Ma>ahid al Islamiyah disingkat RMI (4) Lembaga Perekonomian 
Nahdlatul Ulama disingkat LPNU (5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nah-
dlatul Ulama disingkat LP2NU, (6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul 
Ulama disingkat LKKNU, (7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia disingkat LAKPESDAM, (8) Lembaga Bantuan Hukum disingkat LBHNU, 
(9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI, (10) Lembaga 
Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU, (11) Lembaga Waqaf dan Pertana-
han Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, (12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 
Ulama disingkat LBMNU, (13) Lembaga Ta>mir Masjid Nahdlatul Ulama dising-
kat LTMNU, (14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU. Lajnah 
adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nah-
dlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus yang terdiri dari 3 lajnah, 
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level struktur pemerintahan; Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 
Kecamatan, Desa, Dusun dan Kelompok Masyarakat. 

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif 
NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan 
organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dibentuk untuk mewujudkan 
cita-cita dan usaha NU di bidang pendidikan. LP Ma’arif NU dalam 
perjalanannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses 
pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP 
Ma’arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari 
tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi –baik sekolah 
yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional RI 
maupun madrasah yang bernaung dibawah Kementerian Agama 
RI—yang jumlahnya secara nasional tercatat tidak kurang dari 
6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah 
air dan bernaung di bawahnya satuan-satuan pendidikan mulai 
dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan 
tinggi dari tingkat akademi hingga universitas,11 demikian halnya 
di Pulau Lombok yang sampai tahun 2012 jumlahnya mencapai 
548 satuan pendidikan terdiri dari 70 RA, 152 MI, 192 MTs, 104 
MA, 3 SDI, 2 SLB, 10 SMP, 9 SMA dan 6 SMK12

yaitu; (1) Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, (2) Lajnah Ta>lif 
wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU (3) Lajnah Pendidikan Tinggi Nah-
dlatul Ulama, disingkat LPTNU. Sedangkan Badan Otonom adalah perangkat or-
ganisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ula-
ma yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan 
perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam 2 katagori (a) Badan Otonom 
berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan (b) Badan Otonom berba-
sis profesi dan kekhususan lainnya. Badan otonom kategori pertama terdiri dari; 
(1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU (2) Fatayat Nahdlatul Ula-
ma disingkat Fatayat NU (3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat 
GP Ansor NU (4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU (5) Ikatan Pela-
jar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU. Sedangkan Badan otonom kategori 
kedua terdiri dari; (1) Jam>iyyah Ahli Thariqah Al-Mu>tabarah An-Nahdliyyah 
(2) Jam>iyyatul Qurra Wal Huffazh (3) Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat 
ISNU (4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI (5) Pagar Nusa 
NU bidang pengembangan seni bela diri (6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dis-
ingkat PERGUNU (Baca. Anggaran Rumah Tangga NU Perangkat Organisasi, Panitia 
Muktmar NU XXXII, Makassar, 2010)

11 Panitia Muktamar NU Ke 32, Laporan Pertanggungjawaban PBNU periode 
2004-2010, Makassar, 2010

12 Dikutip dari papan data LP Ma’arif NU NTB di Kantor PW LP Ma’arif NU 
pada tanggal 12 September 2012
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Dari sekian jumlah lembaga dan satuan pendidikan yang 
berafiliasi dengan NU atau disebut pendidikan Ma’arif NU, apabila 
dilihat dari latar pendirian dan pengelolaannya, maka dapat 
dikategorikan menjadi tiga (3) kategori yaitu; (1) Satuan lembaga 
pendidikan yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma’arif 
NU (2) Satuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Lembaga 
atau Badan Otonom NU dan dikelola oleh LP Ma’arif NU (3) Satuan 
lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh oknum 
pengurus NU atau kader non structural NU, kemudian meminta 
untuk berafiliasi ke Ma’arif NU. 13 Faktanya di NTB, dari 548-an 
lebih satuan pendidikan Ma’arif NU yang ada, mayoritas masuk 
dalam kategori ketiga, yakni dibentuk oleh pengurus NU, Badan 
Otonom, Lembaga, Lajnah atas nama pribadi atau juga oleh 
warga NU yang tidak masuk kemudian menyatakan berafiliasi 
dengan NU. Hanya TK Muslimat NU di Dasan Agung yang dapat 
dikelompokkan dalam kategori kedua, karena didirikan oleh PW 
Muslimat NU NTB sebagai Badan Otonom PWNU NTB. Sedangkan 
yang dapat dikelompokkkan dalam ketegori pertama, belum 
ada, kecuali Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram dan 
satuan pendidikan yang dikelolanya, karena sekretariat yayasan 
dan semua gedung yang menjadi tempat berlangsungnya proses 
belajar mengajar oleh satuan pendidikan yang dikelolanya berada 
dalam satu kompleks dengan sekretariat PWNU NTB dan PW LP 
Ma’arif NU NTB, yakni diatas lahan tanah seluas 1.000 m2 yang 
dihibahkan Pemerintah Provinsi NTB kepada Lembaga Pendidikan 
Ma’arif Cabang Lombok Barat pada tahun 1965.14 

PP LP Ma’arif NU menetapkan kebijakan desentraliasi 
penuh dalam penyelenggaran dan pengelolaan satuan pendidikan 
Ma’arif NU yang dinyatakan dalam satu rumusan kebijakannya 
bahwa “setiap satuan pendidikan yang dikelola di bawah naungan 
LP Ma’arif NU mempunyai susunan organisasi yang sesuai dengan 
jenis, jenjang, ruang lingkup, bidang tugas, dan besarnya rombongan 
belajar/kelas masing-masing”.15 Desentralisai kewenangan kepada 

13 Pedoman Peneyelenggaraan Pendidikan Ma’arif NU, Jakarta, PP LP Ma’arif, 
2006, hlm. 26

14  Pemberian atau sumbangan tanah oleh Pemerintah Provinsi NTB ke 
Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Lombok Barat pada tahun 1965 didasarkan 
pada Surat Keputusan Gubernur  Kepala Daerah Provinsi Tk. I Nusa Benggara 
Barat No.613/BUK/T/65 yang diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Gubernur 
NTB rat berikutnya tertanggal 29 Agustus 1973 No. 169/Pem./15/50 

15  Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU, Jakarta, PP LP 
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lembaga pendidikan NU ini meliputi hak kepemilikan atas 
semua asset pendidikan termasuk pengadaan, pengelolaan dan 
pengembangannya, penentuan struktur organusasi di sekolah, 
keuangan, standar SDM tenaga pendidik dan kependidikannya, 
bahkan termasuk manajemen pembelajarannya; kurikulum, 
evaluasi dan sebagainya. 

Lantas, dimana dan bagaimana peran, tugas dan fungsi LP 
Ma’arif NU NTB yang dibentuk sebagai departementasi PWNU 
NTB bidang pendidikan? Inilah problem dasar yang digali dalam 
penelitian ini. Dan untuk dapat menggeneralisir peran, tugas 
dan fungsi PW LP Ma’arif NU NTB dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan NU, maka penelitian ini menempatkan 
atau menjadikan Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram 
dan satuan pendidikan yang dikelolanya sebagai lokasi penelitian 
dengan mempertimbangkan posisinya sebagai satu-satunya jenis 
lembaga yang mendekati model pertama pola pendirian dan 
pengelolaan sataun pendidikan NU, yaitu didirikan oleh LP Ma’arif 
NU, dan satuan pendidikannya diselenggarakan dan dikelola 
langsung oleh LP Ma’arif NU. 

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara 

studi pustaka (library research) dengan studi kasus (case study) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Karena data yang 
digali dan ditemukan dikelompokkan dalam dua bentuk, yakni 
data verbal dan non verbal, maka observasi, wawancara lepas 
dan mendalam, dokumentasi dan bedah dikumen adalah metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data.  Sebagai akibat dari 
pendekatan kwalitatif, maka secara sadar peneliti memposisikan 
diri sebagai instrument kunci penelitian sebagaimana disyaratkan 
Lexy J. Moleong, yaitu berperan langsung sebagai perencana, 
pelaksana, pengumpul data, analis data, mengambil kesimpulan 
dan sekaligus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan 
hasil penelitian.16

Analisis data dilakukan dengan cara sambil berproses, 
yakni sedari awal upaya analisis sederhana dilakukan semenjak 

Ma’arif, 2006, hlm. 30
16  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Rosdakarya, 

2002) h.121
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proses penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi data dan 
mengelompokkannya sesuai rumusan masalah yang dtelah 
dibangun sebelumnya. Kemudian, baru dilakukan analisis 
mendalam dengan menggunakan landasan teori yang dibangun 
sebelumnya berupa nilai, prinsip, tradisi dan kebijakan NU yang 
hidup dan berlaku dalam bidang pendidikan. Sebelum hasil analisis 
dijadikan sebagai pijakan utama untuk menarik  kesimpulan 
melalui tehnik pemikiran induktif-deduktif, terlebih dahulu harus 
memastikan bahwa keseluruhan data sudah dianggap cukup yang 
tervalidasikan melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan 
Moleong, yakni; Triangulasi, Kecukupan referensi, Pengecekan 
anggota dan Pengayaan dengan sejawat.17 

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan NU di NTB

Sejarah kehadiran dan perkembangan NU di Lombok 
khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya dapat 
diklasifikasikan menjadi dua periode. Pertama, periode masa 
sebelum dan sesudah kemerdekaan dari tahun 1926-1942. 
Kedua, periode NU menjadi partai politik yakni semenjak tahun 
1953 sampai sekarang. Periode pertama dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga tahapan (1) Tahapan pencarian anggota dan calon 
pengurus yang dilakukan oleh  oleh para pedagang dan saudagar 
yang hilir-mudik Surabaya – Lombok semenjak kelahiran NU di 
Surabaya pada tahun 1926 sampai tahun 1936. (2) Terbentuknya 
pengurus Konsul NU Se Daerah Lombok pada tahun 1936 oleh KH. 
Ahmad Dahlan dari unsure Pengurus NU di Surabaya. Pengurus 
Konsul NU Se Daerah Lombok dibentuk dalam rapat pertama di 
gedung biaskop Milik H. Abdul Kadir di Ampenan, dan karenanya 
Pengurus Konsul NU Se Daerah Lombok berdomisi di Ampenan.18 

17  Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 
2001), hlm. 75

18  TGH. Mustafa Bakri dari Sekarbela - Ampenan ditunjuk sebagai Ketua 
pertama. Para pimpinan pondok pesantren  yang ikut bergabung di kepengu-
rusan NU Konsul Se-Daerah Lombok untuk pertama kalinya antara lain; TGH. 
Badrul Islam dari Poncor – Lombok Timur, TGH. Hamid dari Kediri – Lombok 
Barat, TGH. Mashud dari Kopang – Lombok Tengah. Masuk juga dalam kepen-
gurusan ini kalangan pedagang dan saudagar yang menjadi relawan pertama 
penyebaran NU di Lombok antara lain; Muhammad Gani, Sayyid Hasyim al-Jufri, 
Sayyid Ahmad Al-Kaf, masing-masing dari Ampenan, H. Suhaimi dan H. Mansur 
masing-masing dari Mataram. (Ida Bagus, ibid, hlm. 36-38).
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(3) Pasca kemerdekaan dan bergabung dengan Partai Masyumi 
sampai 1942. Karena Pengurus Konsul NU Se Daerah Lombok 
tidak melibatkan NU secara kelembagaan dalam kepengurusan 
Masyumi, melainkan melalui Persatuan Ummat Islam Lombok 
(PUIL). NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah terbebas dari 
politik, namun karena pengursnya dominan di Partai Masyumi, 
maka Jam’iyyah NU menjadi terabaikan tanpa estapeta dan 
regenerasi kepemimpinan. 

Semenjak NU menyatakan diri keluar dari Masyumi pada 
tahun 1942, maka para santri / kalangan professional yang alumni 
pesantren berusaha meyakinkan Pengurus Besar Partai NU untuk 
segera membentuk partai NU di Lombok. Maka dengan hadirnya 
KH. Idham Chalid selalu Sekjen PBNU dan Hamid Wijaya sebagai 
ketua umum GP Ansor ke Lombok, maka terbentuknya Pengurus 
Konsul NU Se Daerah Lombok19 pada tahun 1953 di Masbagik 
dan karenanya berkedudukan di Masbagik Lombok Timur. 
Namun karena antusiame tokoh untuk bergabung di Partai NU 
disemua daerah kabupaten di Lombok –saat itu, maka akhirnya 
PBNU membubarkan Pengurus Konsul NU Se Daerah Lombok di 
Masbagik dan meresmikan seklaigus berdirinya tiga (3) pengurus 
Cabang NU di Pulau Lombok; Lombok Barat, Lombok Tengah 
dan Lombok Timur pada tahun 195420  dan akhirnya pada tahun 
1957 secara resmi terbentuk PWNU NTB yang menaungi 6 cabang 
dengan menunjuk TGH. Moch. Shaleh Hambali dan H. Achsyid 
masing-masing secara berurut menjadi rais syuriah dan ketua 
tanfidziah pertama secara aklamatif. 21

19  Pertemuan pertama ini dilaksanakan di Masbagik – Lombok Timur 
pada tanggal 22 April 1953 dan berhasil mendirikan dan membentuk pengurus 
Konsul NU Se Daerah Lombok (periode kedua) yang berpusat di Masbagik – Lom-
bok Timur, dengan H. Ahsyid sebagai ketua tanfidziah dan TGH. Sholeh Hambali 
– Bengkel sebagai rais suriahnya

20  Dengan di SK kannya 3 cabang NU di Lombok pada tahun 1954, maka 
pengurus konsul NU se Daerah Lombok yang dibentuk di Masbagik pada tahun 
1953 dilebur. TGH. Shaleh Hambali bersama H. Zainuddin menjadi Rais dan Ket-
ua NU Lombok Barat. TGH. L. M. Faeshal dan Mamik Jaelani sebagai Rais dan 
Ketua NU Lombok Tengah. Sedangkan TGH. Izzuddin Ma’arif dan H. Achsyid 
menjadi Rais dan Ketua NU Lombok Timur. Baca; H.M. Anwar, Sepintas Kilas 
Tentang Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok; sebuah Catatan dari H.M. Anwar selaku 
sekretaris PWNU NTB, (dokumen pribadi, tidak dipublikasikan), Monjok, 1990, 
hlm. 2. 

21  Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, Op Cit, hlm. 18
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Duet kepemimpinan guru-murid, antara TGH. Moch. Sholeh 
Hambali dan H. Achsyid sebagai rais syuriah dan ketua tanfidziah 
PWNU NTB sejak tahun 1957-1968 telah berhasil memantapkan 
eksistensi NU baik sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyahmaupun 
sebagai Jam’iyyah Diniyyah Siyasiyyah di seluruh daerah di 
Nusa Tenggara Barat.22 Namun, sebagai partai politik, NU tak 
terhindarkan dari gesekan kepentingan sehingga muncul interik 
dan konflik internal-eksternal23 yang mencapai klimaks pada tahun 
1968 dengan meninggalnya tokoh kharismatik dan rais syuriah 
NU NTB pertama, TGH. M. Sholeh Hambali dan diberhentikannya 
H. Acsyid –sang pelopor berdirinya NU periode kedua di NTB—
dari jabatannya sebagai ketua tanfidziah PWNU NTB bersamaan 
dengan masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru pada 
tahun 1968. H. Ahsyid keluar dari (partai) NU bersama tujuh (7) 
lembaga pendidikan/pondok pesantren dan mendirikan organisasi 
Rabithah pada tahun 1968 kemudian menyatakan sikapnya secara 
kelembagaan untuk bergabung dengan Golkar pada Pemilu tahun 
1971. pada tahun 1953, tetapi justru memasuki masa orde baru, 

22 Sebagai Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah berhasil mendorong dan atau 
memfasilitasi lahirnya pondok pesantren di Lombok dan berafiliasi dengan NU 
seperti Ponpes Darul Qur’an Bengkel, Ponpes Al-Ishlahuddiny – Kediri, Ponpes 
Nahdlatul Ummah – Masbagik, Ponpes Jam’iyyah Islamiyyah – Pancor, Ponpes 
Jamaluddin – Aikmel, Ponpes Maraqit Ta’limat – Mamben, Ponpes Darul Falah 
– Pagutan dan Ponpes Manhalul Ulum Praya. Sedangkan sebagai Jam’iyyah Dini-
yyah Siyasiyyah berhasil membentuk pengurus NU di semua Kabupaten, Keca-
matan dan bahkan ranting dengan menerbitkan Kartu Anggota NU (KARTANU) 
sehingga berhasil menjadi peraih suara terbesar ketiga pada Pemilu 1955. 

23  Setelah Masyumi di Bubarkan di level Nasional, maka pada tahun 1966 
NW masuk menjadi bagian dari Partai NU, namun terjadi konflik dahsyat, di-
mana H. Jalal dari NW ingin menguasai kepengurusan Partai NU dan ditolak oleh 
ketua Partai NU NTB, H. Muhammmad Achsyid. Bahkan H. Ahcyid membuat 
persyaratan ketat bagi NW untuk masuk menjadi bagian Partai NU, yaitu harus 
merubah status perguruan atau lembaga pendidikan NW menjadi lembaga pen-
didikan NU/al-Ma’arif. Akhirnya NW keluar dari Partai NU dan bergabung dengan 
Parmusi. Tetapi di internal Partai NU terjadi gejolak dengan digantinya H. Achsyid 
sebagai ketua melalui Konfrensi Wilayah oleh H. Wildan, sehingga H. Achsyid 
mengajak beberapa pondok pesantren yang bergabung di NU untuk membentuk 
pederasi pendidikan atau di sebut Rabithah, yaitu Ponpes Darul Falah – Pagutan, 
Ponpes Darul Qur’an Bengkel, Ponpes Al-Ishlahuddiny – Kediri, Ponpes Nahdlatul 
Ummah – Masbagik, Ponpes Jam’iyyah Islamiyyah – Pancor, Ponpes Jamaluddin 
– Aikmel, Ponpes Maraqit Ta’limat – Mamben. Kemudian menjelang pelaksan-
aan Pemilu 1971, semua kader-kader NU yang menjadi Pegawai Negeri dipaksa 
masuk anggota KORPERI dan akhirnya harus meninggalkan Partai NU dan masuk 
Golkar. (baca; H.M. Anwar; Sejarah Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif 
Mataram, (koleksi Pribadi, Monjok, 1973). 
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tahun 1968, H. Achsyid diganti menjadi ketua tanfidziah NU NTB 
dan membawa serta 7 lembaga pendidikan yang berafiliasi NU 
untuk membentuk organisasi baru “Rabithah” kemudian resmi 
“keluar dari (Partai) NU dan bergabung dengan Golkar pada Pemilu 
1971. Demikian juga dengan kader-kader (partai) NU yang telah 
memilki SDM berkwalitas dan karenanya dapat menjadi Pegawai 
Negeri Sipil baik sebagai birokrat, guru dan akademisi, ikut serta 
keluar dari Partai NU karena tekanan Golkar dengan kebijakan 
Monoloyalitasnya untuk menyongsong Pemilu tahun 1971. 

Setelah pemilu 1971, NU berhenti menjadi Partai Politik 
sendiri, melainkan harus berfusi menjadi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Situasi dan kondisi NU dalam PPP tidak jauh 
berbeda dengan nasibnya di Partai Masyumi, sehingga NU harus 
menyatakan kembali ke Khittah 1926 melalui mukatamarnya 
ke 27 di Situbondo pada tahun 1984. Pasca khittah 1926, 
PENU NTB mulai membuka proses rekonsiliasi dengan kader 
yang sebelumnya di (me)nyatakan keluar dari NU karena tidak 
memilih Partai NU, namun amalan dan faham beragamanya 
tetap bercirikan Ahlussunah Wal Jama’ah. Tetapi, gejolak kembali 
terjadi pasca Muktamar NU ke 29 di Cipasung – Jawa Barat yang 
menyebabkan adanya Pengurus NU tandingan yang dimotori Abu 
Hasan. Banyak pengurus NU di NTB yang diketahui ikut Muktamar 
NU kubu Abu Hasan kemudian dipecat dari kepengurusan NU di 
NTB. Suasana konfrensi wilayah NU NTB ke 9 pada tahun 1996 
di Mataram  masih diselimuti gerakan NU tandingan kelompok 
Abu Hasan, dan karenanya proses penentuan Pengurus sebagai 
mandataris Konfrensi sangat selektif. Setelah Orde Baru berakhir 
dan mulai memasuki era reformasi pada tahun 1998, rekonsiliasi 
atau “pemutihan” warga NU betul-betul terjadi sebagaimana 
terlihat pada pelaksanaan konfrensi wilayah NU NTB ke X di Ponpes 
Manhalul Ma’arif pada tahun 2002 yang sangat dinamis dengan 
peserta yang beragam unsurnya. Dua calon ketua yang bertarung, 
justru dari kader yang dkategorikan pernah “keluar” dari (Partai) 
NU karena lebih memilih karir sebagai birokrasi dan akademisi 
pada masa Orde Baru. Struktur kepengurusannya menjadi gemuk 
karena mengakomodir  banyak kader yang terserak dan berniat 
untuk aktif kembali beramal melalui jam’iyyah Nahdlatul Ulama 
NTB hingga kini sekalipun pilihan partai politik dan profesi warga 
NU sangat beragam. 

2. Lembaga dan Dinamika Pendidikan Ma’arif NU NTB  
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Dari semenjak berdirinya hingga kini, hubungan antara 
NU dan pesantren atau lembaga pendidikan Islam tradisional 
adalah hubungan timbal-balik bahkan sulit untuk dipisahbedakan. 
Awal kelahiran pesantren dipelopori oleh Kiai atau Ulama secara 
individu-individu atau kolektif dan diantara mereka terbangun 
(ber)jejaring berbasis kekerabatan hubungan darah, terutama di 
Jawa. Namun, karena ada tantangan sistematis terhadap visi, nilai 
dan ajaran yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren, 
seperti nasionalisme dari kalangan para kolonialis dan imprealis 
dan tradisi bermazhab dalam beragama dari gerakan pembaharuan 
Islam (puritanisasi), maka pimpinan-pimpinan pondok pesantren 
melahirkan organisasi bernama Nahdlatul Ulama pada tahun 
1926 di Surabaya sebagai metamorposis lebih luas dari beberapa 
organisasi yang dirintis sebelumnya seperti Nahdlatul Tujjar, 
Nahdlatul Wathan dan Taswir al-Afkar. Sebaliknya, pasca pendirian 
Nahdlatul Ulama, justru keberadaan Pondok Pesantren mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan pesat dengan jumlah yang cukup 
signifikan dan secara tegas menyatakan berafiliasi atau bergabung 
dalam Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. 

Karena itu, salah satu fungsi utama yang dijalankan NU 
adalah mengorganisasikan potensi dan peranan ulama pesantren 
yang sudah ada, untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara luas, 
yang bagi NU digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan 
dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas 
pengabdian yang tidak terbatas pada masalah kepesantrenan dan 
kegiatan ritual Islam saja, tetapi lebih ditingkatkan lagi agar para 
ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan 
masalah kemasyarakatan pada umumnya.24 Sehingga muncul 
sebuah teori di internal Nahdliyyin yang mengatakan bahwa “NU 
adalah pesantren besar sedangkan pesantren adalah NU kecil”. 
Itu sebabnya, NU memiliki nilai, prinsip, tujuan dan usaha serta 
sejumlah perangkat kerja yang peran, tugas dan fungsinya jauh 
melampaui tugas masing-masing pesantren itu sendiri.25 Namun, 
khusus bidang pendidikan, peran NU cukup signifikan dalam 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga dan satuan 
pendidikan baik oleh Jam’iyyah NU (secara kelembagaan) maupun 

24 Agus Salim, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jepara: INISNU, 2003), 
hlm.87-88. 

25 Wawancara dengan TGH. Ahmad Taqiuddin Mansyur, (Ketua PWNU 
NTB), tanggal 20 September 2012
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Jama’ah NU (warga NU) yang jumlahnya tersebar di seluruh pelosok 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai 
dari pendidikan formal, informal dan non formal. Yang formal 
meliputi Raudhlatul Atfal/TK, Madrasah Ibtida’iyyah/SD, Madrasah 
Tsanawiyyah/SLTP, Madrasah Aliyah/SMU/SMK, dan beberapa 
Perguruan Tinggi; Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institute 
bahkan Universitas.

Dengan demikian, politik bukanlah satu-satunya goyah atau 
tujuan NU melainkan menjadi salah satu wasilah atau pe ran tara 
menuju tujuan esesinnya bersamaan dengan wasilah-wasilah lain 
seperti pendidikan, dakwah keagamaan, peningkatan ekonomi 
dan sebagainya. Di NTB pun demikian, eksistensinya tidak 
semata-mata pada wilayah politik, sekalipun proses ke hadirannya 
di NTB pada periode kedua langsung dalam bentuk NU sebagai 
Partai Politik (Jam’iyyah Diniyyah Siyasiyyah, melainkan pada 
periode pertama NU di NTB telah eksis sebagai Jam’iyyah Diniyyah 
Islamiyyah26. Dalam posisinya sebagai partai politik, NU NTB juga 
tetap memainkan perannya sebagai ormas keagamaan yang 
bergerak dalam bidang pendidikan, namun terkadang pendidikan 
NU harus menerima imbas dari interik dan konflik politik baik 
internal dan ekternal NU. 

Khittah 1926 ditetapkan pada tahun 1984, setidaknya telah 
menjadi pintu bagi berkumpulnya kembali kader-kader lama NU 
yang memiliki SDM –yang sebelumnya keluar dari partai NU 
karena hegemoni Orde Baru— dan bersambut tangan dengan 
hadirnya kader-kader muda NU NTB yang menjadi sarjana dan 
aktivis mahasiswa, baik di luar daerah maupun di dalam daerah 
NTB sehingga dibentuklah semua Badan Otonom dan lembaga 
bahkan Lajnah sebagai perangkat organisasi NU yang diamanatkan 
dalam AD/ARTnya. Bahkan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 
sebagai bentuk Badan Otonom baru yang dimanatkan dalam AD/
ART hasil Mukatamar XXXII di Makassar tahun 2010, juga dibentuk 
di NTB pada tahun 2012.

Diantara sekian banyak perangkat organisasi yang dibentuk 
oleh PW NU NTB, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU merupakan 
lembaga yang senantiasa eksis, baik peran, tugas dan fungsinya 
maupun struktur dan kepengurusannya. Struktur dan kepengurusan 

26  Namun sangat disayangkan tidak terjadi proses regenerasi kepemimp -
nan secara dinamis-demokratis, sehingga tenggelam tanpa banyak bekas yang 
tertinggal
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LP Ma’arif NU dibentuk dan di-SK-an oleh NU semenjak konferensi 
Wilayah NU NTB ke 9 di Mataram pada tahun 1996 dengan 
menunjuk Drs. Ahmad Taqiuddin sebagai ketuanya selam dua 
periode, disusul Drs. Marinah Hardy selama satu periode dan Drs. 
H. Lukman Hakim, M.Pd semenjak tahun 2008 – 2013. Namun, 
peran, tugas dan fungsinya telah eksis semenjak awal mula 
kehadiran NU di NTB dengan mengayomi pondok pesantren yang 
sudah ada sebelumnya maupun yang difasilitasi pembentukannya 
oleh PWNU NTB. Santri – santri pondok pesantren inilah yang 
terus mewarisi semangat pengabdian di bidang pendidikan 
dengan mendirikan pondok-pesantren baru dengan beragam 
jenis dan jenjann satuan pendidikan di dalamnya baik formal 
maupun informal dan tetap mengafiliasikannnya ke NU atau 
menjadi pendidikan Ma’arif NU sebagaimana yang dilakukan oleh 
pesantren asalnya/induknya. Dan hingga kini, NU telah dan terus 
mendorong pembentukan dan pengembangan bentuk Lembaga 
pendidikan dan satuan pendidikan Ma’arif NU baik oleh Jam’iyyah 
NU (secara kelembagaan) maupun Jama’ah NU (warga NU) yang 
jumlahnya tersebar di seluruh pelosok dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari pendidikan formal, 
informal dan non formal. Yang formal meliputi semua jenjang 
dan jenis satuan pendidikan mulai Raudhlatul Atfal/TK, Madrasah 
Ibtida’iyyah/SD, Madrasah Tsanawiyyah/SLTP, Madrasah Aliyah/
SMU/SMK, dan beberapa Perguruan Tinggi; Akademi, Politehnik, 
Sekolah Tinggi, Institute bahkan Universitas. Dan di Lombok, 
hingga tahun 2012, jumlahnya mencapai 528 satuan pendidikan.

Kondisi pendidikan NU—-sebagaimana dikatakan Masduki 
Baedlawi (wk. ketua PP. LP. Ma’arif NU)—rata-rata berada dibawah 
Standar Pendidikan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah.27 
Kwalitas pendidikan NU yang dibawah SPM ini pun masih 
beragam baik sisi sarana-prasarana, SDM tenaga pendidik dan 
kependidikannya, kwantitas in put dan kwalitas outpunya. Ada 
yang berdsomisili di pedesaan dan perkotaan, lokasi strategis dan 
non strategis, tetapi terkadang yang berdomisili di desa dan tidak 
strategis justru jauh lebih maju dibandingkan dengan lembaga 
pendidikan NU yang secara letak domisili berada di kota dan 

27  Padahal, pada saat yang sama, ada banyak lembaga dan satuan pe -
didikan lainnya yang sudah mencapai posisi di atas SPM bahkan mencapai sta-
tus Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional (RSBN), Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI).
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strategis. Ada pula yang pendiriannya diprakarsai dan difasilitasi 
langsung oleh pengurus NU secara kelembagaan tetapi ada juga 
yang dilakukan oleh pribadi pengurus atau warga NU. Namun 
dengan kategori ini, juga tidak menjamin kwalitas lembaga 
pendidikan yang diprakarsai dan difasilitasi pendiriannya oleh 
pengurus NU secara kelembagaan lebih baik dibandingkan dengan 
kategori lainnya.

Atas fakta ini, maka LP Ma’arif NU merumuskan dan 
menetapkan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pembagian 
kategori/jenis satuan pendidikan Ma’arif NU menjadi tiga (3) 
kategori, yaitu (1) Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola 
langsung oleh LP Ma’arif NU secara kelembagaan (2) Satuan 
Pendidikan yang didirikan oleh Lembaga, Badan Otonum dan 
Lajnah NU secara kelembagaan selain LP Ma’arif NU (3) Satuan 
pendidikan yang didirikan oleh pengurus NU atas nama pribadi dan 
atau oleh warga NU yang dikelolanya sendiri dengan membentuk 
Yayasan/Badan Hukum, tetapi diafiliasikan ke Pendidikan Ma’arif 
NU.28 Proses pengajuan untuk menjadi bagian dari LP Ma’arif 
NU dilakukan dengan “ketika mengajukan dan menyatakan 
bernanung dibawah LP Ma’arif NU tidak dipaksa atau tidak serta 
merta mengubah kedudukan badan hukum dan ketentuan yang 
berlaku di dalamnya selama tidak bertentangan dengan identitas 
dan tujuan pendidikan LP Ma’arif NU”.29 

Dengan demikian, maka akan terlihat banyak pihak yang 
terlibat dalam penyelenggaran dan pengelolaan satuan pendidikan 
Ma’arif NU.30 Namun, hal ini juga sudah diantisipasi dengan 

28  Tata Kerja LP Ma’arif NU Bab VII pasal 20 ayat 1  dalam Materi Rapat 
Kerja Nasional 2006 Lembaga Pendidikan Ma’arif NU; (PP Ma’arif NU; Jakarta, 
2006) hal. 15

29 Tata Kerja LP Ma’arif NU Bab VII pasal 20 ayat 2   Ibid, hlm 15
30  Sebagai ilustrasi, struktur PWNU NTB terdiri dari Mustasyar, yaitu ku -

pulan tokoh-tokoh kharismatik NU tang sepuh (tua) kemudian dibawah musta-
syar ada Syuriah, yaitu tokoh kahrismatik NU dengan fungsi kendali yang luar-
biasa atas kebijakan PWNU, lalu ada Tanfidziah, yaitu kalangan profesional tetapi 
memiliki pengaruh untuk menjalankan mandat syuriah. Barulah PWNU mem-
bentuk lembaga-lembaga sebagai departemennya termasuk LP. Ma’arif NU yang 
pengurusnya terdiri dari kalangan pakar dan pegiat/praktisi pendidikan. Tugas LP 
Ma’arif NU, salah satunya adalah membina satuan pendidikan yang bernanung 
dibawah LP Ma’arif NU yang berada dalam wilayah kerjanya. Di Nusa Tengga-
ra Barat yang menjadi wilayah kerja LP Ma’arif NU NTB, hampir semua satuan 
pendidikan al-Ma’arif NU, baik sekolah, madrasah dan perguruan tinggi berada 
dalam kendali Badan/Yayasan Pondok Pesantren. Pengasuh atau pembina pon-
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adanua kebijakan LP Ma’arif NU yang membagi pola kelembagaan 
pendidikan NU menjadi tiga (3) pihak yaitu; Penanggungjawab, 
Penyelenggara dan Pengelola.31 LP Ma’arif NU sekaligus dapat 
menjadi (tiga) pihak sekaligus, sedangkan Yayasan atau badahan 
hokum yang didirikan warga NU dan menyelenggarakan 
satuan pendidikan Ma’arif NU, maka hanya menjadi pihak 
penyelenggara, sedangkan pihak yang mengelola langsung satuan 
pendidikan Ma’arif NU disebut sebagai pihak pengeloa. Baik 
pihak penyelenggara maupun pengelola harus  bertanggungjawab 
pada LP Ma’arif NU sebagai pihak penanggungjawab, dan secara 
otomatis LP Ma’arif NU bertanggungjawab pada Pengurus NU. 

System yang demikian hirakhis-sentralis itu, dilonggarkan 
kembali dengan kebijakan LP Ma’arf NU yang memberikan otonomi 
atau desentraliasi penuh penyelenggaraan dan penegelolaan 
pendidikannya kepada pihak penyelenggara dan pengelola. 
Kebijakan dimaksud menyatakan bahwa “semua bentuk satuan 
pendidikan formal dari semua jenis jenjang dan jalur pendidikan 
yang diselenggarakan oleh baik lembaga, lajnah, dan badan otonom 
di lingkungan NU maupun oleh lembaga atau badan hukum yang 
didirikan oleh kader atau jama’ah NU dan mengatasnamakan 
“pendidikan NU” harus dilaksanakan dibawah koordinasi LP 
Ma’arif NU”. Sekalipun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 
pengembangan satuan atau kegiatan pendidikannya dilakukan 
secara otonom pada masing-masing lembaga penyelenggara 

dok pesantren dan juga ketua Yayasan--yang madrasah dan sekolahnya dinaungi 
LP Ma’arif NU—rata-rata masuk menjadi pengurus inti NU baik level Wilayah 
maupun Cabang, baik sebagai Mustasyar, Syuriah atau Tanfidziah. Dengan de-
mikian, Satuan pendidikan Ma’arif NU tertentu yang dikelola oleh Yayasan ter-
tentu dibawah nama besar pondok pesantren tertentu dan berafiliasi dengan NU, 
maka akan terkesan seperti dipimpin oleh banyak institusi/pohak/orang secara 
bersamaan, yaitu (1) LP Ma’arif NUsebagai mandataris Jam’iyyah NU yang diberi 
wewenang di bidang pendidikan dan pengajaran, (2) Syuriyah yang merupakan 
kelompok ulama yang merasa memiliki akses untuk mencampuri semua urusan 
yang menyangkut kebijakana dan warga NU, (3) Tanfidziyah yang berperan se-
bagai mandataris kebijakan syuriah dan sekaligus pelaksanaan harian NU dan 
(4) Ulama/Tuan Guru sebagai individu yang menjadi tokoh kharismatik NU, juga 
menjadi pemimpinn, Pembina, pengasuh dan sekaligus pemilik Pondok Pesant-
ren yang menaungi satuan pendidikan (5) Ketua/pengurus Yayasan yang menjadi 
lembaga penangungjawab dalam penyelenggara pendidikan, (5) Kepala sekolah 
satuan pendidikan yang ditunjuk oleh pihak yayasan sebagai penanggungjawab 
pengelolalan satuan pendidikan, dan setrsusnya. Siapakah yang paling menentu-
kan? Dan dimanakah LP Ma’arif NU memposisikan dirinya? 

31  Tata Kerja LP Ma’arif NU Bab V, Pasal 1, Ibid, 13
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pendidikan yang bersangkutan.32 Mengapa demikian? Martin V. 
Bruinessen menyimpulkan bahwa rahasia ketangguhan NU sebagai 
organisasi yang tetap solid dalam menghadapi dinamika politik 
selama 3 sampai 4 rezim adalah manajemennya yang bersifat 
desentralisasi. Dimana warga NU sangat terbiasa dengan sikap 
kemandirian (kebebasan) yang dicontohi dan diwarisi dari sikap 
para Kiai, yang lepas dari struktur organisasi, tetapi di sisi lain 
memiliki pengaruh dan menjadi penyangga moral NU. Dengan 
berdasar pada pengaruh yang dimiliki, para kiai sering merasa 
dapat ikut mengatur jalannya organisasi, bahkan kadang-kadang 
dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan lain, termasuk aturan 
main yang telah disepakati bersama.33

Faktanya di Lombok, dari 548-an lebih satuan pendidikan 
Ma’arif NU yang ada mayoritas masuk dalam bentuk atau kategori 
ketiga, yakni dibentuk oleh pengurus atas nama pribadi atau 
juga oleh warga NU dengan membentuk Yayasan/badan hokum 
sebagai lembaga penyelenggaranya kemudian menyatakan 
berafiliasi dengan LP Ma’arif NU NTB. Sedangkan model atau 
ketegori kedua, yaknis satuan pendidikan yang didirikan oleh 
Badan Otonom NU hanya ada TK Masyitah NU yang didrikan 
dan dikelola oleh PW Muslimat NU NTB. Sementara yang masuk 
kategori pertama, didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma’arif 
NU belum ada, kecuali Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif 

32  Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma’arif NU, Jakarta, PP LP 
Ma’arif, 2006, hlm. 30. Otonomi atau desentralisasi yang diberikan NU dalam 
bidang pendidikan kepada semua lembaga penyelenggara pendidikan yang be-
rafiliasi dengan LP Ma’arif NU bersifat luas yang mencakup soal kepemilikan, 
pengelolaan dan pengembangan asset, manajemen pendidikan, keuangan dan 
sebagainya. Kecaali dalam hal identitas ke-NU-an, maka diaturnya secara tegas 
seperti pengajaran Aswaja, logo atau lambang kelembagaan yang harus mengi-
kutsertakan lambang LP Ma’arif NU baik dalam papan nama maupun kop resmi 
lembaga, sebagai konsekwensi afiliasinya dengan NU (ibid, hlm. 25)

33  Lihat Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Penca -
ian Wacana Baru, terj. Farid Wajidi (Yagyakarta: LKiS, 1994). Di kalangan aktivis 
muda NU berkembang dua ustilah (1) NU struktural, yaitu NU sebagai jam’iyyah 
dengan segenap perangkat dan pengurusnya, yang bertindak dan bersikap se-
cara formal dan akhirnya kaku yang disebabkan pertimbangan keseimbangan 
internal dan eksternal (2) NU kultural yakni NU sebagai jama’ah. Mereka ada-
lah warga NU karena meyakini prinsip dan menjalankan nilai serta ajaran yang 
dikembangkan NU, sekalipun dalam banyak hal harus berhadap-hadapan den-
gan kepentingan NU struktural. Namun, ketika momentum NU seperti Muktmar, 
Munas, Konbes, Konfrensi, Bahtsul Masail, Haul, Istigatsah dan sebagainya, baik 
NU struktural maupun kultural tumpah ruah menghadirinya. 
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Mataram sebagai pihak penyelenggara satuan pendidikan al-
Ma’arif NU karena pembentukannya diprakarsai pengurus NU 
dan gedung satuan pendidikan yang dikelolanya berada dalam 
satu konpleks dengan kantor PW LP Ma’arif NU di tanah seluas 
1000m2 yang disumbangkan Gubernur NTB pertama pada tahun 
1965 yang berlokasi di jalan pendidikan No. 6 Mataram. 

3. Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif Mataram dan 
Pengelola Satuan Pendidikan Ma’arif NU di NTB?

Gubernur NTB pertama, H. R. Ar. Roeslan Tcakraningrat34 
telah menyumbangkan tanah seluar 1.100 m2 pada tahun 1965 
kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Lombok Barat 
untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan gedung 
pendidikan lanjutan.35 Diberikannya tanah ini kepada Lembaga 
Pendidikan Ma’arif NU, bukan kepada PCNU, semata-mata untuk 
membedakan antara NU sebagai Partai Politik dan LP Ma’arif 
NU sebagai lembaga otonom NU yang khusus mengelola bidang 
pendidikan. Kemudian NU sebagai Jam’iyyah mendirikan satuan 
pendidikan SMP Islam al-Ma’arif pada tanggal 1 Januari 1968, 
gedungnya masih numpang di SD Kr. Jangkong – Cakranegara, 
jumlah siswa terbatas dan juga sarana dan fasilitasnya sangat 
tidak memadai dan bahkan belum dapat dikategorikan sebagai 
pendidikan formal yang diakui pemerintah hingga tahun 1974.36 

34  Pada tahun 1959, R. Ar. Moch. Roeslan Tjakraningrat adalah Pejabat S -
mentara Kepala daerah NTB sebelum penetapan Gubernur definitive. Pada tang-
gal 28 Desember 1959 diadakan siding di DPRD Tingkat I NTB guna memilih dan 
menetapkan calon angora MPR dari NTB dan Partai NU mengusung dua calon, 
yakni R. Ar. Roeslan Tjakraningrat dan Abdul Hamid. Namun, R. Ar. Roeslan 
Tjakraningrat justru ditetapkan sebagai Kepala Daerah  Tk. I NTB dengan gelar 
Gubernur, maka Abdul hamid terpilih menjadi MPR mewakili NU.  

35  Pemberina sumbangan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
Kepala daerah Tk. I NTB No. 635/BUK/T/65

36  Ida Bagus Wijaya, NU Lombok, Ibid, 104-105. Menurut beberapa su -
ber ( kondisi tidak berkembangnya SMP Islam Al-Ma’arif yang dikelola langsung 
oleh pengurus NU, sebagaimana pesatnya perkembangan beberapa pondok pe-
santren yang hanya difasilitasi pengurus NU dan diserahkan secara otonom pada 
tokoh kharismatik NU, disebabkan beberapa hal, yaitu; Pertama, Pengurus NU 
–saat itu—terlalu focus pada politik bahkan dalam praktek telah menjadikan poli-
tik sebagai goyah organisasi dan bukan sebagai wasilah, sehingga mengabaikan 
aktivitas lain seperti pendidikan formal. Kedua, karena secara historis lembaga 
pendidikan NU justru diprakarsai berdirinya oleh tokoh-tokoh kharismatik NU 
bersama jama’ahnya, kemudian bergabung dengan NU untuk memperluas jar-
ingan dan sekaligus lapangan dakwahnya dari cultural terbatas pada wilayah ter-
tentu menjadi bersifat structural dan menjangkau semua wilayah. Ketiga, karena 
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Pasca Pemilu tahun 1971, Orde Baru mulai menunjukkan 
sikap ingin membesarkan Golkar dengan beragam caranya, 
termasuk untuk membatasi jumlah partai, maka pada tahun 1973, 
Gubernur NTB R. H. Warsita Kusuma37 merubah status tanah LP 
Ma’arif Cabang Lombok Barat dari “disumbangkan” menjadi 
“Hak Guna Pakai” untuk pembangunan gedung sekolah lanjutan 

situasi yang dihadapi oleh pengurus NU –saat itu—sangat berat, terutama konflik 
internal pengurus NU yang bertubi-tubi, yaitu (1) Setelah Masyumi dibubarkan, 
maka pada tahun 1966 NW masuk menjadi bagian dari Partai NU, namun terjadi 
konflik dahsyat, dimana H. Jalal dari NW ingin menguasai kepengurusan Partai 
NU dan ditolak oleh ketua Partai NU NTB, H. Muhammmad Achsyid. Bahkan H. 
Ahcyid membuat persyaratan ketat bagi NW untuk masuk menjadi bagian Partai 
NU, yaitu harus merubah status perguruan atau lembaga pendidikan NW menjadi 
lembaga pendidikan NU/al-Ma’arif. Akhirnya NW keluar dari Partai NU dan ber-
gabung dengan Parmusi. (2) Pada tahun 1968, PBNU mengutus Subhan ZE untuk 
mengadakan Konferensi Wilayah NU NTB, namun H. Achsyid sebagai ketua Tan-
fidziah NU NTB menolak untuk hadir dan diganti oleh H. Wildan sebagai ketua 
Tanfidziah. (3) Setelah Konfrensi Wilayah pada tahun 1968, H. Achsyid mengajak 
beberapa pondok pesantren yang bergabung di NU –seperti Ponpes Darul Falah – 
Pagutan, Ponpes Darul Qur’an Bengkel, Ponpes Al-Ishlahuddiny – Kediri, Ponpes 
Nahdlatul Ummah – Masbagik, Ponpes Jam’iyyah Islamiyyah – Pancor, Ponpes 
Jamaluddin – Aikmel, Ponpes Maraqit Ta’limat – Mamben--untuk “keluar” dari 
NU dan bersama-sama membentuk Rabithah sebagai organisasi barunya. (4) 
Pada tahun 1968 juga, pimpinan kharismatik, rais syuriah NU NTB, TGH. Moch. 
Shaleh Hambali – Bengkel meninggal dunia.  (5) Pada tahun 1969 Pengurus NU 
mendirikan Lembaga Pendidikan Umum, SMP Islam Al-Ma’arif, namun pada ta-
hun 1970 menjelang pelaksanaan Pemilu 1971, semua kader-kader (SDM) NU 
yang menjadi Pegawai Negeri dan berkualifikasi menjadi tenaga pengajar di SMP 
Islam al-Ma’arif justru dipaksa masuk anggota KORPRI dan akhirnya harus men-
inggalkan Partai NU dan masuk Golkar (Wawancara dengan TGH. Nuh (Pengurus 
Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif Mataram) tangal 18 Agustus 2012, Drs. H. 
Marinah Hardy (Mantan Ketua LP. Ma’arif NU NTB) tanggal 19 Agustus 2012, H. 
L. Sohimun Faesal (Wakil Rasi Syuriah PW NU NTB) tanggal 20 Oktober 2012, 
TGH. Ahmad Taqiuddin (Ketua PWNU NTB) tanggal 20 Oktober 2012. Dan juga 
berdasarkan dokumen Berita Acara Rapat Gabungan - Lengkap antara PWNU NU 
NTB, PCNU Lombok Barat, Pengelola SMP Islam al-Ma’arif Tanggal 16 Juni 1973 
yang dijilid dan diberikan Sejarah Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif 
Mataram oleh H.M. Anwar (koleksi Pribadi H.M. Anwar, Monjok, 1973)

37  Ada dua (2) Surat resmi gubernur NTB pada atahun 1973 kepada LP 
Ma’arif Cabang Lombok Barat terkait status tanah yang pernah di”sumbangkan” 
oleh gubernur Pertamapertama adalah Surat Gubernur Kepala Daerah provinsi 
NTB tertanggal 16 Juli 1973 No. Pem. 19/30 yang menerangkan tentang Pengu-
rangan Luas tanah dimaksud sebanyak 0,100 Ha sehingga tersisa 1000 m2. Surat 
kedua adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB tertanggal 
29 Agustus 1973 No. 169/Pem./15/50 yang “merubah” status pemberian tanah 
oleh Gubernur NTB sebelumnya dari “Disumbangkan” menjadi “Hak Guna Pak-
ai”
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menengah  dengan beberapa persyaratan (1) Tanah tersebut harus 
dipergunakan untuk kepentingan pendirian bangunan gedung 
sekolah lanjutan atas oleh LP Ma’arif Cabang Lombok Barat (2) 
Hak guna pakai dimaksud tidak dikenakan uang sewa (3) hak guna 
pakai tersebut berlaku dalam jangka waktu selama tanah dimaksud 
dipergunakan untuk kepentingan pendidikan (4) tanah dimaksud 
tidak boleh diperjualbelikan (5) Tanah tersebut tetap dikuasai oleh 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggarta Barat dan (6) Gedung sekolah 
Lanjutan Atas Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Lombok Barat 
harus sudah dibangun paling lambat 3 tahun sejak diberikan hak 
guna pakai.38

Guna memenuhi deadline waktu yang ditentukan oleh 
Gubernur melalui Surat keputusannya dimaksud, maka PW dan PC 
Partai NU Lombok Barat meminta persetujuan Kanwil Depdikbud 
NTB agar SMP Ma’arif NU yang sudah ada dapat dijadikan sebagai 
lembaga pendidikan formal yang diakui pemerintah. Namun, 
justru mendapatkan jawaban dan persyaratan yang lebih rumit, 
yaitu (1) SMP Islam al-Ma’arif baru dapat diakui sebagai pendidikan 
formal apabila memenuhi persyaratan antara lain; dikelola oleh 
lembaga khusus yang independen, otonom dan lokal serta tidak 
dikelola oleh partai politik dan organisasi underbownya. (2) Harus 
sudah memiliki murid dari kelas satu sampai kelas tiga (3) Harus 
memiliki ruang belajar minimal 3 lokal dan 1 lokal untuk gedung 
(4)  Harus memiliki tenaga pengajar yang memadai dan ditopang 
oleh sumber pendanaan yang jelas.39 

H. Hamzah Karim selaku Ketua PWNU NTB sekaligus 
merangkap ketua PCNU Lombok Barat menginisiasi terlaksananya 
Rapat Pengurus Lengkap40 Jam’iyyah Cabang Nahdlatul Ulama 

38  Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB tertanggal 29 
Agustus 1973 No. 169/Pem./15/50 (Dokumen Potocopy di Kantor Yayasan Pen-
didikan Islam Ma’arif Mataram) 

39  H.M. Anawar, Sejarah Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif 
Mataram, Mataram (Dokumen pribadi yang tidak dipublikasikan), 1973, hal. 3.

40  Disebut rapat lengkap karena dihadiri oleh beberapa unsure (1) Pe -
gurus Wilayah NU NTB; H. Hamzah Karim (ketua), Drs. M. Sanusi (sekretaris), 
TGH. Zainuddin (Wk. Rais), dll (2) Pengurus Cabang NU Lombok Barat; H. Bakri 
Mahsun (rais), TGH, Naim, TGH. M. Idris, TGH. Jalaluddin, Jumhur, Jumadil (Katib 
dan Wakil katib)  (Wk. rais) H. Hamzah Karim (ketua), M. Fathullah, R. Ambar 
Sumirat, H. Sirajuddin  (WK. Ketua), M. Anwar dan Muhammad (Sekretaris & Wk. 
sekretaris), TGH. Abhar, TGH. Azhari dan H. Syafi’in, BA (masing-masing sebagai 
ketua Dakwah, Mabarrot dan Ma’arif) (3) Mahmud, BA dan L. Sri Muhlisin WI-
jaya, BA (guru SMP Islam Al-Ma’arif) (4) Apararat keamanan; Danres kepolisian 
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Lombok Barat pada tanggal 16 Juni 1973 bertempat di lokasi tanah 
“sumbangan” Pemda, yang saat itu disebut Perguruan al-Ma’arif 
Mataram dengan agenda “pembahasan rencana pembentukan 
lembaga khusus yang independen, otonum dan local sebagai 
pengelola pendidikan al-Ma’arif NU”. Rapat menyetujui adanya 
lembaga khusus, independen, otonom dan lokal dalam bentuk 
Yayasan dengan memberikan mandate dan wewenang penuh 
kepada H. Hamzah Karim sekali ketua PWNU dan PCNU 
Lobar bersama TGH. Naim sekalu wakil rais NU Lobar untuk 
membentuknya dengan menjadikan pengurus NU sebagai ex 
oficcio pengurus Yayasan sekaligus hak pengelolaan terhadap tanah 
LP Ma’arif NU.41 Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1973 Yayasan 
Pendidikan Islam al-Marif Mataram terbentuk dan diaktekan pada 
28 Agustus 1973 dengan No. 35 melalui notaris Abdurrahim, S.H. 
dengan Anggaran Dasar yang terdiri dari 11 pasal, meliputi; nama 
dan tempat, azas dan tujuan, usaha dan ikhtiar, kepengurusan, 
pengurus dan susunan organisasi, para pendiri, musyawarah/
rapat pleno, tahun buku, modal dan keuangan,  pembubaran dan 
penutup.

Dengan berdirinya lembaga khusus, independen, otonum 
dan local, dalam bentuk Yayasan Pendidikan al-Ma’arif Mataram 
dan syarat lain --sebagaimana diamanatkan pemerintah Tk. I NTB 
melalui Depdikbud NTB—maka satuan pendidikan SMP al-Ma’arif 
NU resmi berubah status menjadi pendidikan formal  pada tahun 
1974 dengan menerapkan system kurikulum pemerintah dan 
tetap mempertahankan mata pelajaran Ahlussunnah wal Jama’ah 
(Aswaja) sebagai materi pokok Ke-NU-an sekaligus ke-Islam-an. 
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1979 pihak Yayasan juga secara 
resmi mendirikan SMA al-Ma’arif Mataram, disusul pada tahun 

1601 Lombok Barat, Dandim 1606 Lombok Barat dan Kejari Mataram  (H.M. 
Anwar, Sejarah Berdirinya Yayasan…..ibid, 1-2.)

41  Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka syarat dan tanggungjawab 
Pengurus yayasan al-Ma’arif yang disepakati dalam rapat antara lain (1) Berasal 
dari unsure pengurus NU atau oknum kader NU yang sejati, tidak plin-plan (2) 
Bersedia untuk mencari dana pembangunan sendiri (3) Berjanji siap dan sang-
gup untuk membangun 3 lokal ruang belajar dan 1 lokal ruang kantor yanag 
sudah siap pakai dalam bulan Juni 1975 yang akan ditempati oleh SMP al-Ma’arif 
Mataram yang masih numpang gedung di SD Kr. Jangkong (4) Pengurus diberi-
kan hak sepenuhnya atas tanah LP Ma’arif yang telah diberikan oleh pemerintah 
TK I NTB sesuai SK. No. 613/BUK/T/65 (5) pengurus tidak diperbolehkan mendiri-
kan atau mengembangkan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan NU 
(ASWAJA).
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akademik 1988/1989 membuka perguruan tinggi, yakni Sekolah 
Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT).42 Pada tahun 1998, SMP Al-Maa’rif 
ditutup dan dibuka Sekolah Tehnik Mesin (STM) yang berubah 
nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Bangsa. 
Semenjak tahun 1990, PWNU NTB mulai membangun gedung 
permanen yang digunakan sebagai sekretariat/kantor bersama NU 
NTB dengan segenap perangkat organsiasinya, termasuk PW LP 
Ma’arif NU di atas tanah yang disumbangkan lalu di-HGP-kan oleh 
Gubernur NTB kepada LP Ma’arif Cabang Lombok Barat.

Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram, semenjak 
didirikan pada tahun 1973 hingga tahun 2012, apabila dilihat dari 
jumlah gedung sekolah yang dibangun dan jumlah jenjang satuan 
pendidikan yang didirikan dan dikelolanya, maka dapat dinilai 
sukses. Tetapi, apabila dilihat dari tempat atau posisi lokasinya yang 
demikian strategis lalu dibandingkan dengan lembaga pendidikan 
lain di sekitarnya, baik yang dikelola pemerintah maupun Ormas 
seperti NW dan Muhammadiyah maupun dengan lembaga 
pesantren/madrasah lain yang sama-sama dikelola oleh “kader 
NU” dan berafiliasi dengan LP Ma’arif NU,43 maka pasti dianggap 
gagal atau lamban. Tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain (1) Keterbatasan murid (2) Keterbatasan sumber dana 
dan (3) Ketertutupan manajemen yayasan. Keterbatasan jumlah 
murid sangat dipengaruhi oleh image public terhadap lembaga 
pendidikan tertentu. Di tengah persaingan antar lembaga dan 
satuan pendidikan baik antara lembaga pendidikan pemerintah 
dengan sesama lembaga pendidikan pemerintah maupun dengan 
lembaga pendidikan swasta, maka image public sebagai lembaga 
pendidikan berkwalitas menjadi penentu dalam merekrut siswa, 
baik dengan menunjukkan output/lulusan maupun menyediakan 
gedung dan fasilitas yang mewah-memadai. Bagi lembaga 
pendidikan swasta, terutama sekolah menengah atas/kejuruan 

42  Proses perkuliahan berjalan lancar selama 4 semester semenjak dib -
ka, namun karena Ijin Operasionalnya tidak bisa keluar, guna menghindari resiko 
yang menelantarkan mahasiswa, maka STIT ditutup. Wawancara dengan Drs. H. 
Tajuddin (pengurus Yayasan al-Ma’arif), tanggal 21 september 2012 di Mataram. 

43  Sebagai contoh Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda NU di Bagu 
Lombok Tengah. Sama-sama dikelola oleh orang NU yang menjadi pengurus NU, 
lokasinya berada di pelosok desa, jumlah satuan dan jenjang pendidikan yang 
dikelolanya jauh lebih banyak dan bahkan bisa mendirikan dan mengelola 3 
jenis lembaga pendidikan tinggi, STIKES, STKIP dan IAIQ. Demikian juga dengan 
Yayasan Pondok Pesantren al-Mansyuriah NU di Lombok Tengah atau Ponpes al-
Abhariah NU di Jerneng Lombok Barat.  
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(SMA/SMK) jumlah murid akan sangat menentukan kwalitas SDM 
dan sarana-prasarananya. Sebab, sumber utama pendanaannya 
justru berasal dari siswa baik dalam bentuk sumbangan “wajib”, 
“sunnah” dan sebagainya.44 

Sumber anggaran Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif 
Mataram berasal dari sumbangan para pihak yang mengikat dan 
tidak mengikat serta usaha pihak Yayasan yang bersifat tidak tetap. 
Sumbangan tetapnya adalah sumbangan dari wali murid yang 
disesuaikan dengan kemampauan dan kesepakatan, sedangkan 
sumbangan tidak tetap diharapkan dari berbagai pihak baik 
perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Sedangkan usaha 
Yayasan yang bersifat tidak tetap lebih dominan dalam bentuk 
penyewaan lahan tanah dan atau gedung satuan pendidikan Ma’arif 
NU kepada pihak lain.45 Dari hasil sumbangan tetap dan tidak tetap 
serta usaha yayasan bersifat tidak tetap inilah yang dipergunakan 
oleh Yayasan untuk biaya operasional penyelenggaraan dua satuan 
pendidikan yang dinaunginya, SMK Bina Bangsa dan SMA al-
Ma’arif dan termasuk terus membangun tambahan gedung kelas 
baru lainnya.46 

Untuk melihat eksistensi Yayasan Pendidikan Islam al-
Ma’arif Mataram dari semenjak pendiriannya hingga sekarang, 
maka perlu melakukan penelusuran terhadap dokumen legalitas 
yayasan berupa keputusan-keputusan rapat yang sebagian besar 
dituangkan dalam perubahan akte yayasan, yang setidaknya telah 

44  Jumlah murid SMA Al-Ma’arif dari tahun 2006-2010 setiap tahunnya 
rata-rata hanya bisa menerima 1 rombongan belajar. Tahun 2006 sebanyak  32 
orang, 2007 sebanyak 28 orang, 2008 sebanyak 42 orang, 2009 sebanyak 28 
dan 2010 sebanyak 16 orang. Tahun 2012, 2 romber karena dua jurusan, masing-
masing Jurusan tehnik informatika dan Jurusan Tehnik Otomotif. Jumlah siswa 
jurusan tehnik informatika tahun 2012 untuk kelas X sebanyak 22 orang, kelas XI 
sebanyak 14 orang dan kelas XII sebanyak 26 orang. Sedangkan jurusan Tehnik 
Otomotif tahun 2012 untuk kelas X sebanyak 16 orang, Kelas XI sebanyak 20 
orang dan kelas XII sebanyak 43 orang (dikutif dari Profile SMA Al-Ma’arif Mat-
aram Tahun 2012 dan Profile SMK Bina Bangsa Mataram Tahun 2012).

45  Pada tahun 2001-2003 disewakan 2 lokal kelas kepada Yayasan Pe -
didikan Madani Mataram untuk kegiatan perkulihan Akademi Kesehatan selama 
4 semester pada sore hari – malam hari. Kemudian disewakan kepada Yayasan 
Pendidikan Bakti Kencana untuk gedung perkuliahan Akademi Kebidanan, lalu 
dilanjutkan oleh Yayasan Pendidikan al-Hannaniyyah juga untuk keperluan 
perkulihan Akademi Kebidanan sampai tahun 2012. Wawancara dengan Soe-
naryo (Mantan Wakil Bendahara dan Sekarang Wakil Ketua Yayasan Pendidikan 
Islam al-Ma’arif), tanggal 16 Agustus 2012

46  Ibid, Soenaryo, tanggal 16 Agustus 2012
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dilakukan perubahan akte sebanyak 3 kali, pada tahun 1978, 2000 
dan 2007. Dalam Akte pertama no. 35 tahun 1973, yayasan ini 
berazaskan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang bertujuan untuk 
melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam dalam arti 
yang luas serta menanam rasa cinta terhadap bangsa dan negara 
dengan struktur organisasi terdiri dari pelindung, penasehat dan 
dewan pengurus yang ec officio pengurus NU Lombok Barat.47 
Setelah Orde Baru memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal 
dan adanya keputusan Muktamar NU tentang ketidakbertentangan 
Pancasila dengan Islam sebagai asas organisasi, maka pada tahun 
1987 dialakukan perubahan pertama akte Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Ma’rif Mataram menjadi Akte No. 27 tertanggal 7 
September 1987 pada Notarus yang sama dengan sebelumnya. 
Peruabahannya pada asas menjadi pancasila dan penambahan 
akidahnya ada Islam menurut faham Ahlussunah wal Jama’ah 
dan mengikuti salah satu mazhab empat; Hanafi, Maliki, Syafi’I 
dan Hambali, sekaligus mengurangi pelindung dan penasehat 
yayasan dengan hanya memasukkan TGH. Naim (selaku Wakil 
Rais) sebagai pelindung dan TGH. Bakri Mahsun (sebagai rais NU) 
sebagai penasehat. 

Dengan memperhatikan pemrakarsa pemebentukan, 
azaz, tujuan serta pengurus Yayasan berdasarkan Akte pendirian 
pertama dan perubahannya yang pertama, maka dapat 
dikategorikan sebagai lembaga pendidikan NU yang didirikan 
dan dikelola langsung oleh LP Ma’arif NU. Namun, semenjak 
perubahan pertama tahun 1987 tidak pernah terjadi perubahan 
sampai tahun 2000. Padahal, rentang waktu antara 1987 sampai 
2000 telah terjadi perubahan pengurus NU baik di tingkat Wilayah 
dan Cabang bahkan semenjak tahun 1996, PW LP Ma’arif NU juag 
sudah terbentuk dan berkantor di dalam satu kompleks dengan 
kantor Yayasan. Perubahan struktur dan pengurus yayasan baru 
dilakukan pada tahun 2000 yang dilakukan dihadapan Notaris Lalu 
Sribawa, SH dengan Akte No. 28 tanggal 19 Desember 2000  dan 
disebabkan oleh karena meninggalnya TGH. Naim dan TGH Bakri 
Mahsun dan R. Ambar Sumirat mengundurkan diri karena faktor 
usia. Posisi TGH. Naim dan TGH. Bakri Mahsun sebagai pelindung 

47  Pelindung; TGH. Zainuddin, Penasehat; TGH. Jalaluddin, TGH, Mustafa 
Faeshal, H. Bakri dan H. Chaeruddin.  Dewan Pengurus; H. Hamzah Karim (ket-
ua), Raden Ambar Sumirat (wakil ketua), M. Anwar (sekretaris), dan M. Fathullah 
(bendahara),Sementara TGH. Naim tidak masuk pengurus Yayasan (akte Notaris 
Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif Mataram No. 35 tanggal 28 Agustus 1973)
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dan penasehat Yayasan dari unsure Rais dan Wakil Rais Syuriah 
NU Lombok Barat  diganti menjadi dewan pendiri yang terdiri dari 
non refresentasi pengurus inti NU, melainkan kader NU seperti H. 
Hamzah Karim, H.M. Anwnar, H.M. Fathullah, Hj. Galuh Masniah, 
Drs. H. Syafi’in, BA dan TGH. Nuh.48 Hal yang sam juga terjadi 
pada perubahan akte pada tahun 2007 dengan No. 16 tertanggal 
17 Januari 2007 pada Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH, 
kecuali menambahkan kembali strukturnya dengan memasukkan 
DPW NU NT dan DPC NU Kota Mataram sebagai unsure pelindung 
dan Prof. H. Saiful Muslim, MM dan Drs. H.L. Sahimun Faesal, MA 
dari Unsur PWNU NTB sebagai penasehat.

Ketertutupan Yayasan dari sisi komunikasi dan hubungan 
organisatoris dengan Pengurus NU sudah mulai terasa semenjak 
berhentinya TGH. Bakri Mahsun dan TGH. Naim sebagai anggota 
dewan pendiri, pelindung dan penasehat yayasan karena 
meninggal dunia sejak tahun 1990-an. Kader-kader NU merasakan 
sulit bisa masuk menjadi tenaga guru di satuan pendidikan yang 
dikelola yayasan apalagi untuk menjadi guru tetap yayasan.49 
Pihak yayasan betul-betul mengelolanya secara independen 
dan otonum dari pengurus NU termasuk dengan LP Ma’arif NU 
NTB. Ketika lembaga pendidikan Ma’arif NU lainnya masih aktif 
menyampaikan laporan triwulanan ke LP Ma’arif NU NTB, justru 
Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram yang lokasinya 
berada dalam satu konplek dengan kantor NU dan LP Ma’arif 
NU NTB sama sekali tidak pernah menyampaikan laporannnya. 
Sekalipun pengurus Yayasannya aktif mengikuti rapat-rapat NU 
karena mereka juga menjadi pengurus NU.  

Tugas pokok dan fungsi LP Ma’arif NU adalah (a) Mengelola 
dan mengembangkan aset-aset NU dan usaha lainnya untuk 
tercapainya tujuan pendidikan NU (b) Melakukan konsultasi dengan 

48  H. Hamzah Karim sudah non aktif menjadi pengurus NU, HJ. Galuh 
Masniah bukan pengurus NU, H. Syafi’in, TGH. NUH, H.M. Fathullah dan H.M. 
Anwar, bukan pengurus inti NU melainkan sebatas wakil ketua dan a’wan PWNU 
NTB. Sedangkan yang menjadi pengurus inti PC NU Lombk Barat pada tahun 
2000 adalah TGH. Ulul Azmi sebagai Rais Syuriah dan Drs. H. Mahsun sebagai 
Ketua Tanfidziah, sedangkan PWNU TGH. L. Turmuzi Badaruddin sebagai rais 
dan Drs. H. Hasan Usman sebagai ketua tanfidziah (Kumpulan SK-SK Pengurus 
Cabang dan Wilayah NTB dari tahun 1984-2012, (Dokumen di Sekretariat PWNU 
NTB, 2012)

49  Wawanncara dengan Ismail Achmad, S.Ag (Mantan Guru Aswaja di SMA 
Al-Ma’arif tetapi dipecat oleh Yayasan pada tahun 2003) tanggal 25 September 
2012
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pengurus NU, koordinasi, monitoring, supervisi dan evaluasi 
terhadap pimpinan lembaga pendidikan dan satuan pendidikan 
yang menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan yang 
berafilisasi dengan NU (c) Mengelola, mengembangkan dan 
mengkoordinasikan satuan-satuan pendidikan Ma’arif NU (d) 
Menerbitkan piagam akreditasi satuan pendidikan Ma’arif NU 
tingkat dasar dan menengah (e) Melakukan kerjasama dengan 
institusi pendidikan dan non-pendidikan, baik pemerintah maupun 
swasta.50 Namun, dengan memperhatikan kondisi lembaga 
pendidikan yang menaungi seluruh satuan pendidikan Ma’arif NU 
di NTB dari semua jenjang dan tingkatannya, tak satupun yang 
masuk kategori yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP 
Ma’arif NU NTB, maka posisi PW LP Ma’arif NU NTB hanya sebatas 
sebagai penanggungjawab saja dan tentunya tugas dan fungsinya 
pun menjadi terbatas hanya pada koordinasi dan fasilitasi yang 
bersifat aktif, dan tidak bisa menjalankan fungsi regulator yang 
dapat menginstruksikannya kepada semua lembaga dan satuan 
pendidikan Ma’arif NU NTB, lalu mensupervisi dan mengevaluasi 
pelaksanaannya termasuk proses pembelajarannya secara 
koprehensif dan holistik.

Ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan 
sentralisasi termasuk dalam bindag pendidikan, maka banyak 
pihak menilainya sebagai kebijakan yang menjadi salah satu 
penyebab gagalnya pemerataan pembangunan dalam bidang 
pendidikan, namun NU justru sudah menerapkannya semenjak 
dan bahkan sebelum kelahiran NU sebagai jam’iyyah. Berkembang 
pesat kwantitas lembaga dan satuan pendidikan yang berafiliasi 
dengan NU di NTB dan Indonesia, di tengah sikap politik partai 
NU yang tidak bersahabat dengan kebijakan rezim Orde baru 
justru disebabkan oleh kebijakan desentralisasi NU dalam bidang 
pendidikan. Namun, ketika pemerintah menerapkan kebijakan 
desentraliasi semenjak era reformasi, disatu sisi pendidikan NU 
mendapatkan “barakah”nya terutama dari sisi penambahan 
sumber anggaran, namun pada sisi lain, tugas dan fungsi PW 
LP Ma’arif NU NTB justru semakin dibatasi hanya pada wilayah 
inisiator pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tehnis untuk 
proses akreditasi, sementara untuk masuk ke ranah manajemen 
pengelolaan satuan pendidikan sangat susah sekali. Bahkan 

50  PP LP Ma’arif NU, Materi Rapat Kerja Nasional LP Ma’arif NU, (Jakarta, 
PP LP Ma’arif NU, 2006), 6 
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antara pihak penyelenggara, yayasan, dengan pihak pengelola 
satuan, kepala sekolah, juga sering terjadi konflik karena satu 
pihak mengingkan pengelolaan satuan pendidikan (terutama 
anggarannya) sentralisasi pada pihak yayasan, sedangkan 
pihak pengelola menghendaki otonomi penuh pada pengeloa 
sebagaimana system yang berlaku sebelumnya. Sentralisasi-
desentralisasi, keduanya sudah teruji pelaksanaannya.

SIMPULAN
Dalam situasi dan kondisi apapaun, khittah NU yang 

sesungguhnya adalah bidang pendidikan. Namun, karena 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan aktivitas 
rutin jama’ah NU dari semenjak belum dilahirkannya NI hingga 
saat ini, maka NU sebagai jam’iyyah justru harus merambah sisi 
lain dalam bidang pendidikan; desian regulasi internal maupun 
eksternal dan termasuk membangun networking seluas-luasnya. 
Dan inilah makna adegium “Pesantren adalahg NU kecil, sedangkan 
NU adalah Pesantren Besar”. 

Otonomisasi/desentraliasi kewenangan penyelenggaraan 
dan pengelolaan satuan pendidikan Ma’arif NU di NTB kepada 
pihak lembaga yang didirikan oleh warga NU seharusnya diimbangi 
dengan persyaratan yang ketat untuk dapat dinyatakan berafiliasi 
dengan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, minimal melalui proses 
uji-coba dan system akreditasi. Dengan demikian, NU melalui LP 
Ma’arif NU NTB dapat berperan dalam meningkatkan kwalitas 
penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan Ma’arif NU 
NTB, yang –saat ini—kwalitasnya sudah sangat banyak. Lebih 
lanjut, keberadaan symbol NU dan atau Logo Ma’arif NU dalam 
satuan pendidikan Ma’arif NU betul-betul membawa “barakah” 
bersama baik secara kwantitatif maupun kwalitatif. Dan sebaliknya 
tidak terjadi, ada symbol NU dan atau Logo LP Ma’arif NU melekat 
sebagai identitas satuan pendidikan tertentu, tetapi tak kunjung 
membawa “barakah”, akibat dari –satu sisi-- NU “jual murah” 
mengizinkan simbolnya melekat menjadi identitas sebuah sataun 
pendidikan, tetapi –sisi lain—pihak pengelola satau pendidikan 
dimaksud sangat pelit atau tertutup untuk “diintervensi” apalagi 
untuk aktif melakukan  koordinasi dan konsultasi kepada LP 
Ma’arif NU. 

Sebab, dengan terbatasnya peran, tugas dan fungsi LP 
Ma’arif NU NTB hanya pada wilayah koordinasi dan fasilitasi, maka 
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masing-masing lembaga dan satuan pendidikan yang berafiliasi 
dengan Ma’arif NU akan berjalan sendiri-sendiri sesuai selera dan 
kemampuannya. Kwalitas antara yang satu dengan yang lainnya 
jomplang bahkan terjadi jurang pemisah yang tajam, seolah tidak 
memiliki lembaga payung besar –PW LP Ma’arif NU NTB--yang 
menaunginya. Bahkan lambat laun, hubungan emosional-ideologis 
antara lembaga pendidikan NU dengan NU sebagai jam’iyyah akan 
pudar dan putus dengan sendirinya seiring dengan beragamnya 
pilihan organisasi dan ideology di internal keluarga besar para 
pengelola lembaga pendidikan NU itu sendiri yang terus beralih 
generasi. Hal ini sudah dapat dibuktikan dengan peristiwa keluarnya 
beberapa pondok pesantren dari naungan NU dan membentuk 
organisasi sendiri bernama rabithah pada tahun 1968. Juga dengan 
keluarnya secara permanen pondok pesantren Jamaluddin Aikmel, 
dari semula berafiliasi NU yang berhaluan Ahlussunah wal Jama’ah 
dan senantiasa menjadi sasaran pem-bid’ah-an oleh gerakan 
pembaharuan Islam dari semenjak berdiirnya di Surabaya justru 
menjadi bagian dari kelompok Wahabi yang gencar melancarkan 
prototyfe bid’ah kepada NU sendiri. Termasuk sikap tertutup pihak 
yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram dari intervensi 
langsung pengurus NU baik dalam struktur Yayasan maupun dalam 
manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan 
yang diselenggarakannya, padahal sejarah pendiriannya jelas-jelas 
diprakarsai langsung oleh Pengurus NU baik Pengurus Wilayah NU 
NTB maupun Pengurus NU Lombok Barat. Wallahu a’lamu Bi al-
Shawab
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