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Bab 2 

KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN DAN 

PERSPEKTIF TEORI YANG DIPAKAI 

DALAM KAJIAN INI 

 

 

Introduksi 

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab sebelumnya, pada masa-masa 

awal era Indonesia post-Soeharto, di Pekalongan terjadi fenomena 

yang sangat unik dan menarik. Di kota yang dikenal sebagai 

masyarakat Santri dan sebagai komunitas basis Islam Tradisionalis ini, 

ada beberapa orang Kiai yang ditinggalkan santri-santrinya. Bahkan, di 

antara beberapa Kiai yang mengalami situasi dan kondisi seperti itu, 

ada dua Kiai besar—Kiai Tohir dari Keradenan, Kecamatan Pekalongan 

Selatan dan Kiai Munawir dari Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, 

yang sampai kehilangan kewibawaan.  

Kiai-Kiai yang pada masa-masa sebelumnya sangat dihormati, 

disegani, dan kharismatikanya dapat “membius” umat tersebut, karena 

sikap politiknya yang dinilai tidak sejalan dengan harapan umatnya, 

dan dinilai telah menyimpang dari garis organisasi dan pemimpinnya: 

Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid [Gus 

Dur], akhirnya ditinggalkan umatnya. Bahkan, lebih dari itu, 

sebagaimana disitir pada Bab sebelumnya, nama mereka pun dijadikan 

bahan ejekan dan bulan-bulanan dalam aksi-aksi massa di jalanan!.  

Dari proposisi di atas, nampak jelas bahwa, fenomena ini terjadi 

dalam ranah (ajang kehidupan) politik [praktis] yang berbasis pada 

kehidupan keagamaan, Islam. Sebagaimana telah dikemukakan pada 

Bab sebelumnya juga, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999, 
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aktivis dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota 

Pekalongan—yang, diakui atau tidak, terinspirasi oleh aksi-aksi aliansi 

Mega-Bintang yang dipelopori Mudrich M. Sangidoe di Solo, dalam 

kampanyenya menyerukan yel-yel yang bernada sangat melecehkan 

kedua Kiai tersebut. Dalam arak-arakan kampanye di jalanan, mereka 

menyanyikan lagu Qasidah Zaman Wis Akhir yang syairnya diganti 

dengan kata-kata lain untuk mendiskreditkan kedua Kiai tersebut: 

“Zaman wis akhir. Aja melu Tohir, aja melu Nawir, marga kabeh wis 
padha kenthir” (yang terjemahan bebasnya: Zaman sudah berakhir, 

jangan ikut Tohir, jangan ikut Munawir, karena keduanya sudah 

kehilangan ingatan alias sinting atau kenthir dalam bahasa Jawanya).58  

Baik dari segi historisitas maupun kejadiannya, fenomena 

pudarnya kewibawaan Kiai, serta perlawanan politik Santri terhadap 

Kiai di Pekalongan ini sungguh-sungguh unik dan menarik. Fenomena 

ini menjadi unik, karena sebelumnya, kasus semacam ini belum pernah 

terjadi; dan kalaupun pernah terjadi dan ada Kiai yang ditinggalkan 

santri-santrinya, para santri tidak sampai maki-maki (menghujad) Sang 

Kiai.59 Kasus ini juga menjadi lebih menarik lagi karena terjadi di 

lingkungan masyarakat yang berkebudayaan Jawa dan di lingkungan 

komunitas Islam Tradisionalis—yang secara tradisional sama-sama 

menabukan perlawanan terhadap “atasan”, apalagi terhadap orang-

orang yang dihormati seperti Kiai, dengan cara-cara frontal, dan dalam 

batas tertentu, bisa dibilang keji. Fenomena ini tambah menarik lagi 

karena terjadi dalam ranah politik [praktis]; sementara Kiai-Kiai yang 

dilawan tidak memegang jabatan politik.60 

                                                           
58 Wawancara dengan Zurkoni, di Salatiga, Mei 1999. Hal ini jiga dibenarkan oleh K.H. 
Muhammad Natsir, wawancara, 24 Agustus 2015; Abdullah Martoloyo, wawancara, 
18-19 Agustus 2015; Muhammad Hadiq, wawancara, 8 Agustus 2015; Kiai Chudzil 
Chos Maksum, wawancara, 21 Agustus 2015; Jacky Zam-zami, wawancara, 22 Agustus 
2015, dan Nusron Hasa, wawancara, 9 September 2015. 
59 Lihat Feillard, NU vis-à-vis Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999, hlm. 139-140; dan 
Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, LKiS. Jogjakarta, 2004, hlm. 133-140. 
60 Peristiwa serupa juga terjadi di desa Kalibuthak di perbatasan wilayah Kabupaten 
Semarang. Bedanya, pada kasus di desa ini, Kiai yang ditentang (dilawan) memegang 
jabatan politik sebagai anggota DPRD. Ketika itu, di desa Kalibuthak ada seorang Kiai 
bernama Abdul Manaf—bukan nama sebenarnya. Kiai ini, sebagaimana lazimnya 
dalam masyarakat santri, juga menjadi tokoh panutan masyarakatnya. Ia adalah 
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Dalam perspektif kultural, fenomena ini sebenarnya tidak perlu 

terjadi jika, kedua belah pihak, masing-masing menempatkan diri 

dalam posisi ko-eksistensi, posisi saling membutuhkan. Namun, dari 

persektif [warga masyarakat] Santri, fenomena ini memang harus 

terjadi karena sikap dan perilaku Kiai tersebut tak lagi dapat dipahami. 

Sikap politik para Kiai tersebut dirasa tak lagi merepresentasikan dan 

tidak lagi menyuarakan kepentingan umat; dan secara organisatoris 

menyimpang dari garis kebijakan organisasi [Nahdlatul Ulama] yang 

menaungi. Kiai-kiai itu, meskipun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) yang dipimpin K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah 

membidani lahirnya partai politik baru—Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB)—yang diharapkan menjadi “rumah politik” kaum Nahdliyyin, 

tetap tidak bersedia mengikuti haluan politik yang digariskan PBNU 

untuk berafiliasi politik ke PKB.61 Dengan berbagai alasan, mereka 

tetap mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sejak 

partai-partai Islam di Indonesia difusikan pada tahun 1973, memang 

telah menjadi rumah politik mereka.  

Meskipun mereka [para Kiai] tetap berafiliasi kepada partai 

politik Islam, dan sebagian [besar] dari politisinya juga kaum 

Nahdliyyin, para Santri di Pekalongan tetap tidak bisa menerimanya. 

Alasan mereka, selain rekam jejak PPP yang dinilai kurang memuaskan 
                                                                                                                                    
pewaris pesantren yang cukup tua yang ada di desa itu. Setelah reformasi, pak Kiai—
meski tidak se-kharismatik Kiai Thohir di Pekalongan—juga kehilangan 
kewibawaannya. Kiai yang sebelumnya cukup disegani oleh warga masyarakat di 
sekitarnya itu, kemudian, juga kehilangan kewibawaannya; namanya juga menjadi 
bahan ejekan. Pada Pemilu 1999, ia terpilih menjadi Anggota Legislatif (DPRD) dari 
Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi, pada Pemilu Legislatif pada tahun 2004, PKB tidak 
mencalonkannya lagi karena track-record-nya dinilai kurang baik. Karena PKB tidak 
mencalonkan lagi, ia pun pindah haluan ke PKPI—Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia. Yang menarik dari kasus ini, menjelang Pemilu Legislatif 2004, di desa 
Kalibuthak muncul gerakan politik untuk melakukan perlawanan terhadap Kiai 
tersebut. Gerakan politik itu mereka namakan Gerakan Anti-Abdul Manaf, disingkat 
GAM. Menurut penuturan beberapa orang tokoh(aktivis)nya, pemberian nama gerakan 
politik tersebut terinspirasi oleh gerakan politik yang berkembang di Aceh pimpinan 
Hasan Tiro [ketika itu], yang popular dengan nama: Gerakan Aceh Merdeka disingkat 
GAM. 
61 Secara implisit, pendirian Partai Kebangkitan Bangsa oleh tokoh-tokoh Nahdlatul 
Ulama menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan dianggap tidak memadai 
lagi untuk dijadikan rumah politik, karena telah terkontaminasi “Virus Orde Baru”. 
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kaum Nahdliyyin selama masa Orde Baru, secara historis, PPP juga 

dianggap bukan “rumah politik pribadi” kaum Nahdliyyin.62 Karena 

itu, tarik-ulur kepentingan dan adu argumentasi antara kedua belah 

pihak pun tak dapat dihindari. Para Kiai berpendapat bahwa, pilihan 

politik dan kebebasan untuk menentukan pilihan politik adalah hak 

setiap warga negara, tak terkecuali para Kiai. Para Kiai tersebut 

berpendapat bahwa, selama tidak mengkhianati ideologi politik kaum 

Nahdliyyin—Ahl al-sunnah wa al-jama‟ah, dan selama tidak 

mencederai komitmen dan menafikan kepentingan umat yang merupa-

kan konstituen, apa pun pilihan politik para Kiai [mestinya] tidak perlu 

dipersoalkan. Sementara itu, di pihak lain, para santri (warga masya-

rakat Santri) berpendapat, meskipun secara pribadi para Kiai mempu-

nyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan dan menentukan 

sikap politiknya sendiri, namun, sebagai public-figur yang eksistensi-

nya tidak terlepas dari keberadaan warga masyarakat Santri, para Kiai 

seharusnya tetap merepresentasikan (menjadi representasi) umat yang 

menjadi rowang-eksistensial sekaligus sebagai “konstituen”nya. 

Adu argumentasi kedua belah pihak tersebut, dengan sangat 

jelas menunjukkan adanya benturan antara hak dan kebebasan pribadi 

[para Kiai] dengan tuntutan masyarakat yang melingkupi, antara 

kepentingan individu [para Kiai] dan kepentingan lingkungan 

sosialnya. Di satu pihak, para Kiai bersikukuh pada pendirian dan hak 

politiknya, sementara di pihak lain, para Santri berpendapat bahwa, 

sebagai public figure dan tokoh panutan, hak dan kebebasan Kiai 

bukan tanpa batas, karena eksistensinya dalam arena publik selalu 

mengatas-namakan umat. Adalah sebuah kenyataan yang tak dapat 

disangkal bahwa, posisi tawar para Kiai dalam kancah politik, misalnya, 

terletak pada kekuatan umat yang ada di belakangnya. Setinggi apa pun 

popularitas seorang Kiai, jika tanpa dukungan umat di belakangnya, 

                                                           
62 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik yang dibentuk oleh Orde 
Baru, yang merupakan hasil fusi dari partai-partai politik Islam, pada Tahun 1973. 
Partai-partai politik yang kemudian difusikan menjadi PPP adalah: Partai Nahdlatul 
Ulama (PNU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia 
(PSII), dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Lihat Syamsuddin Haris, PPP dan 
Politik Orde Baru, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 
3-9. 
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akan seperti “singa atau macan ompong”, yang kelihatan gagah, 

nampak kuat, dan berpenampilan seram, tetapi tidak mempunyai 

taring untuk menggigit. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi di 

Pekalongan tersebut akan dibedah, dianalisis, dan dijelaskan dengan 

konsepsi teori sosiologi Pierre Bourdieu, dengan dukungan teori elite 

dan teori hegemoni. Untuk itu, pada Bab ini, secara khusus akan 

mengelaborasi ketiga teori sosiologi yang dimaksud.  

Perlu juga ditegaskan di sini bahwa, studi tentang “Pudarnya 

kewibawaan Kiai, Perlawanan [masyarakat] Santri, dan dampaknya 

bagi partai-partai politik Islam” di Pekalongan ini mencakupi atau 

melingkupi tiga persoalan—“kewibawaan [Kiai]”, “perlawanan [politik] 

Santri”, dan “partai-partai politik Islam”—yang di dalamnya 

mengandung tiga konsep utama, yakni: “kewibawaan”, “perlawanan”, 

dan “partai politik Islam”. Oleh karena itu, sebelum menyajikan uraian 

elaboratif atas konsepsi-konsepsi teori yang akan dipakai untuk 

membedah, menganalisa, dan menjelaskan hasil studi ini, ketiga 

konsep utama tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu. Hal ini 

sangatlah penting, terutama untuk menghindari terjadinya perdebatan 

yang tidak produktif akibat dari perbedaan penafsiran, yang 

dikhawatirkan akan mengganggu pemahaman atas hasil studi ini. 

Juga penting untuk dikemukakan di sini bahwa, dalam 

masyarakat Jawa yang menjadi konteks terjadinya fenomena ini, istilah 

“kiai” dan “santri” dipakai dalam beberapa pengertian. Oleh karena itu, 

selain menjelaskan ketiga konsep utama di atas—“kewibawaan”, 

“perlawanan”, dan “partai politik Islam”, paparan Bab ini juga akan 

menyajikan penjelasan konseptual tentang “Kiai” dan “Santri” dengan  

tujuan yang tak berbeda dengan penjelasan tiga konsep utama, yakni 

untuk menghidari kekacauan pemahaman akibat perbedaan penafsiran. 

Penjelasan Konseptual atas Konsep-konsep yang Digunakan  

Kewibawaan [Kiai] 

Dalam khasanah teori sosiologi, khususnya dalam sosiologi politik, 

dikenal istilah-istilah: “kekuasaan”, “kewenangan”, “kewibawaan”, dan 
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“pengaruh”, yang semuanya berkaitan erat dengan kapasitas dominasi, 

atau kemampuan untuk mendominasi. Sekalipun semuanya menunjuk 

kepada hal yang sama: “dominasi”, sebagai kekuatan (power) untuk 

mendominasi, masing-masing term memiliki derajad dan kegunaan 

yang berbeda, terutama istilah kekuasaan dengan tiga term lainnya.  

Secara ideal, “kekuasaan” selalu mengandaikan adanya “kewe-

nangan”, “kewibawaan”, dan “pengaruh” di dalamnya. Bahkan, 

keberadaan ketiga hal tersebut (“kewenangan”, “kewibawaan”, dan 

“pengaruh”), sangatlah penting, bahkan sangat vital karena merupakan 

penyangga utama bangunan “kekuasaan”. Tetapi, dalam tataran 

kongkret, dalam realitanya, bangunan kekuasaan tidak selalu disangga 

oleh “kewibawaan”. Dengan ungkapan yang lebih sederhana dapat 

dikemukakan bahwa, dalam realitanya, kekuasaan itu tidak selalu dan 

tidak selamanya berwibawa. Yang dapat dipastikan, dan selalu ada 

dalam realita, “kekuasaan” selalu disertai oleh “kewenangan”, serta 

tekanan, pemaksaan, dan keterpaksaan bagi pihak yang dikuasai. 

Sebagaimana dikemukakan Profesor Miriam Budiardjo, “esensi dari 

kekuasaan adalah kemampuan untuk mengadakan sanksi dalam hal 

satu pihak tidak mengikuti kemauan pihak lain.”.63  

Kekuasaan yang tidak disertai “kewibawaan”, dan “pengaruh”, 

umumnya, akan membuat bangunan “kekuasaan” yang ada di atasnya 

menjadi rapuh, tidak mempunyai kekuatan koersif; dan karena itu, 

bangunan “kekuasaan” itu tidak akan mempunyai makna (dampak) 

apa-apa. Dengan ungkapan lain dapat dikemukakan bahwa, 

“kewenangan” yang menyertai “kekuasaan” tidak akan eksis dan tidak 

akan efektif tanpa kehadiran “kewibawaan”. Jika demikian, dapat 

dipastikan, kekuasaan itu juga tidak akan efektif, bahkan justru akan 

menjadi kontra-produktif, memicu munculnya perlawanan dari 

kelompok yang dikuasai.  

Sebaliknya, “kewibawaan” [dan “pengaruh”-nya], kehadiran 

dan eksistensinya tidak ditentukan oleh, dan tidak tergantung pada, 

                                                           
63 Selanjutnya, baca Miriam Budiardjo: Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan, 
dalam Miriam Budiardjo (penyusun): Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, 
Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. 
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“kekuasaan” dan “kewenangan”-nya. Kewibawaan dapat berdiri sendiri 

dan eksis tanpa dukungan kekuasaan dan kewenangannya. Karena itu, 

seseorang dapat saja berwibawa dan berpengaruh sekalipun tidak 

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi [hukuman]. Jadi, 

berbeda dengan kekuasaan, “kewibawaan” tidak disertai kewenangan, 

tekanan, pemaksaan dan keterpaksaan. “Kewibawaan”, umumnya, 

bahkan selalu, diikuti “pengaruh”, ketaatan, dan kesukarelaan. 

Dilihat dari sumbernya, antara “kekuasaan dan wewenang”-

nya dengan “kewibawaan dan pengaruh”-nya, meski tidak secara 

hitam-putih, dapat dibedakan sebagai berikut: Kekuasaan berikut 

wewenang [kewenangannya], umumnya, bersumber pada kedudukan 

atau jabatan politik tertentu. Sebagai contoh: kekuasaan seorang 

atasan—yang berkedudukan (berjabatan) sebagai Panglima, Menteri, 

Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, atau kedudukan (jabatan-

jabatan) lainnya—terhadap staf atau anak buahnya. Jika terjadi suatu 

pelang-garan yang dilakukan oleh staf atau anak buah, seperti 

pelanggaran disiplin, korupsi, atau perilaku-perilaku indisipliner 

lainnya—misalnya, bawahan dapat ditindak atau dikenai sanksi 

[hukuman]. Atasan memiliki kewenangan untuk menindak atau 

memberi sanksi. Tetapi, sebaliknya, jika atasan (pemegang kekuasaan) 

melakukan kesalahan, bawahan tidak dapat memberi sanksi apa-apa, 

kecuali sanksi sosial berupa pengabaian atau penyepelean. Sebab, 

kekuasaan selalu bersifat tidak seimbang. Pemegang kekuasaan selalu 

mempunyai power lebih besar ketimbang pihak yang dikuasai. 

Kekuasaan juga bisa hadir dalam relasi sosial antara cukong dengan 

buruhnya, atau antara pengusaha kaya dengan pegawainya. Apabila 

pegawai atau buruhnya melakukan kesalahan, yang bersangkutan 

dapat dikenai sanksi. Si pengusaha kaya memiliki kewenangan untuk 

memberi sanksi.  

Dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa, perbedaan antara 

“kekuasaan” dan “kewibawaan” terletak pada kemampuan dan legalitas 

pemegangnya dalam pengadaan, perumusan, dan pemberian sanksi. 

Dengan ungkapan lain dapat dikemukakan bahwa, esensi dari 

“kekuasaan” adalah kemampuannya untuk mengadakan, merumuskan, 
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dan memberikan sanksi kepada pihak lain yang tidak mau mengikuti 

dan tidak mau memenuhi keinginan dan hasratnya. Dengan demikian, 

suatu hubungan antar-pelaku sosial yang di satu pihak tidak mampu 

mengadakan, merumuskan, dan memberikan sanksi kepada pihak lain 

tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan sosial yang disebut 

“kekuasaan”. Dalam kajian tentang kekuasaan, hubungan sosial yang 

demikian, umumnya, disebut “pengaruh”.64 

Kewibawaan, pada umumnya, bersumber pada kemampuan 

sumber daya—yang menurut Bourdieu merupakan hasil dari 

„mobilisasi‟ capital (modal); terutama cultural capital (modal budaya), 

dan symbolic capital (modal simbolik). Pengetahuan, kemampuan 

berbahasa, cara berbicara, kejujuran, cara pembawaan yang sopan 

santun, gelar, dan simbol-simbol kebudayaan lainnya, merupakan 

jenis-jenis modal yang dapat menumbuhkan kewibawaan. Kewibawaan 

juga bisa bersumber pada kekuatan supranatural (ngelmu) dan agama. 

Tetapi, yang disebut terakhir, umumnya, disebut kharisma. Contoh 

kongkretnya adalah kewibawaan Kiai di hadapan (terhadap) para santri 

dan pengikutnya; atau kewibawaan seorang paranormal—dhukun, 
saman, ahli nujum, atau apa pun namanya—di hadapan para klien atau 

pengikutnya. Dalam konteks kehidupan keagamaan komunitas Islam, 

penguasaan atas hukum-hukum Islam yang diyakini tidak hanya 

mengatur hubungan antara umat Islam dengan Tuhannya—tetapi juga 

mengatur hampir seluruh relasi sosial—telah menempatkan para 

Kiai—terlebih yang memiliki modal-modal di atas—dalam posisi yang 

sangat berwibawa (Dhofier: 1982). Begitu juga kepercayaan masyarakat 

tradisional akan kekuatan-kekuatan supranatural dan magis yang 

dimiliki para paranormal. Kemampuan supranatural yang dimiliki para 

paranormal juga menempatkan mereka pada posisi yang sangat 

berwibawa.  

Dari contoh-contoh tersebut, menjadi kelihatan jelas bahwa, 

kewibawaan tidak akan dapat diperoleh sembarang orang, meski tidak 

tertutup kemungkinan bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Kalau 

                                                           
64 Miriam Budiardjo (ed.), Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Penerbit Sinar 
Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 10-11. 
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dilihat dari sifat-sifat, karakter, dan wataknya, kewibawaan nampak 

mempunyai kemiripan dengan charisma dalam analisis Weber tentang 

kekuasaan. Seperti hasil analisis Weber tentang charisma, struktur 

kewibawaan juga tidak mengenal bentuk atau prosedur pengangkatan 

dan pemberhentian yang teratur, tidak mengenal karier, dan tidak 

mengenal wilayah kekuasaan. Seperti halnya kharisma, kewibawaan 

juga tidak pernah dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi 

pemegangnya; bahkan kewibawaan [juga] sengaja menjauhkan diri dari 

hal-hal duniawi seperti kepemilikan uang dan pendapatan keuangan 

semata.65 Kewibawaan, umumnya, juga menjauhkan diri dari hal-hal 

yang bersifat materi. Perbedaan kewibawaan dengan kharisma terletak 

pada bentuk modalitasnya. Kalau modalitas kewibawaan berbentuk 

kemampuan-kemampuan ragawi (fisikal) yang bersifat „wadhag‟, 
teraga, kasat-indera, dan eksoterik—dapat dan boleh diketahui dan 

dimengerti oleh siapa saja; modalitas charisma berbentuk kemampuan-

kemampuan supranatural yang bersifat tan-wadhag, anoraga, tak-

teraga, nirkasat-mata, dan esoterik—terbatas dan rahasia. 

Bertitik tolak pada penjelasan konseptual (terminologis) di atas, 

untuk kepentingan studi ini, saya akan menggunakan kata 

“kewibawaan” [bagi Kiai], dan bukan “kekuasaan” untuk menyebut 

potensi atau kompetensi dominasi Kiai. Pemilihan “kewibawaan” 

untuk menyebut potensi dominasi Kiai ini juga didukung oleh 

kenyataan bahwa, kapasitas Kiai untuk mempengaruhi orang lain, 

untuk mengendalikan orang lain agar bertindak sesuai harapan atau 

keinginannya, bukan berdasarkan kewenangan untuk memberi sanksi 

(untuk menghukum), tetapi melalui pembawaan sikap dan tingkah 

laku yang mengandung kepemimpinan dan keteladanan yang penuh 

daya tarik. Kiai itu disegani, bukan ditakuti; orang meninggikan 

(memberi penghormatan) Kiai karena segan, sungkan, dan bukan 

karena takut dikenai sanksi (hukuman). Jadi, secara esensial, 

kewibawaan berbeda dengan kekuasaan, khususnya dalam artinya 

                                                           
65 Bandingkan dengan Max Weber, Sosiologi Otoritas Kharismatik, dalam Sosiolgi. 
Terjemahan Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2006, hlm. 293-296. Buku ini aslinya 
ditulis oleh Max Weber dengan judul From Max Weber: Essays in Sociology, yang 
diterbitkan oleh Oxford University Press, 1946. 
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sebagai kemampuan untuk mengerahkan kekuatan fisik dan mengor-

ganisasi orang banyak atas dasar sistem sanksi. Esensi kekuasaan adalah 

kapasitas untuk mengadakan dan memberikan sanksi (hukuman) jika 

pihak lain (yang berada di bawah dominasinya, atau yang berada di 

bawah kuasanya) tidak menuruti atau mematuhi harapan, kemauan, 

atau keinginannya.66 Dalam literature Jawa, orang yang berwibawa 

sering dilukiskan [sebagai] orang yang sekti tanpa aji, [wani] nglurug 
tanpa bala, [bisa] menang tanpa ngasorake, luhur datan ngungkul-
ungkuli, dan andhap tan kena ingungkulan (sakti tanpa jimat dan 

mantra, [berani] menghampiri lawan tanpa pasukan, [dapat] menang 

tanpa mengalahkan, luhur atau tinggi [ditinggikan] tanpa membuat 

rendah yang lain, dan rendah tetapi tidak dapat direndahkan [rendah 

hati]).67 

Perlawanan Santri: bentuk protes 

Gusfield (1970: 86), sebagaimana dikutip John Lofland (1985), 

mendefinisikan gerakan protes sebagai “bentuk aksi kolektif yang 

bersifat tidak permanen” dan “spontan, tak terencana, dan episodik”. 

Menurut Gusfield, protes bisa berupa demonstrasi spontan, 

perlawanan, pemogokan, dan bisa juga berupa kerusuhan.68  

Lebih detail dari rumusan Gusfild, Lofland (1985) merumuskan 

protes sebagai penolakan atau keberatan yang ditujukan kepada pribadi 

atau lembaga yang berkuasa atas sesuatu yang berseberangan yang 

sudah tidak dapat ditoleransi, dilakukan secara beramai-ramai, terbuka, 

                                                           
66 Lihat, Miriam Budiardjo (penyusun): Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, 
Penerbit PT Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Pertama tahun 1984-Cetakan Ketiga 
tahun 1991, hlm.10. 
67 Bandingkan dengan Soemarsaid Moertono: Budi dan Kekuasaan dalam Konteks 
Kesejarahan, dalam Miriam Budiardjo (penyusun): Aneka Pemikiran Tentang Kuasa 
dan Wibawa, Penerbit PT Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Ketiga tahun 1991, hlm.156.  
68 Joseph R. Gusfield (ed.), Protest, Reform, and Revolt: A Rider in Social Movement, 
Wiley, New York, 1970, hlm. 86, sebagaimana dikutip Lofland, Protest: Studies of 
Collective Behavior and Social Movement, London: Transactions Publishers, 1985, 
yang dalam edisi Indonesia diterbitkan oleh INSIST Press Tahun 2003 dengan judul 
PROTES. Mengenai kutipan ini, perhatikan edisi Indonesia halaman 6. 
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dan didasari oleh perasaan ketidakadilan.69 Secara substansial, rumusan 

ini tidak jauh berbeda dengan rumusan Mikhael Lipsky (1968) yang 

menyatakan protes sebagai aksi politik dari “kelompok relatif lemah” 

yang ditandai dengan kegiatan yang bersifat tidak umum.70 

Dari batasan pengertian protes itu, Lofland (1985) mencatat ada 

tujuh dimensi protes. Ketujuh dimensi protes yang dimaksud Lofland 

adalah: (1) penolakan atau keberatan (2) atas sesuatu yang 

berseberangan (3) yang sudah tidak dapat ditoleransi. (4) yang 

ditujukan kepada pribadi atau lembaga yang berkuasa (5) secara 

beramai-ramai dan resmi, (6) yang dilakukan secara terbuka, dan (7) 

didasari oleh perasaan ketidakadilan.71 Keberadaan dimensi tuntutan 

yang sama terhadap lawan, penguasa dan/atau kelompok elite ini juga 

ditekankan oleh Tarrow. Dalam Power in Movement: Sosial 
Movement, Collective Action and Mass Politic in the Modern State 
(1994: 4)—sebagaimana dikutip Bert Klandermans (1997: viii), Tarrow 

menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut melawan kelompok 

elite, penguasa, kelompok lain, dan aturan-aturan budaya tertentu, dan 

dilakukan atas tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa, dan 

kelompok elite demi hadirnya pola baru.72 Karena itu, menurut 

Kenneth E. Boulding (1969: viii), protes perlu disuarakan atau 

diteriakkan dengan lantang, dan radikal.73 

                                                           
69 John Lofland, Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movement, London: 
Transactions Publishers, 1985. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh INSIST Press 
Tahun 2003 dengan judul PROTES. Tentang dimensi-dimensi protes ini, perhatikan 
edisi Indonesia halaman 2.  
70 Mikhael Lipsky, Protest as a Political Resource, in American Political Review 62 
(Desember), pgs. 144-158, sebagaimana dikutip Lofland, Protest: Studies of Collective 
Behavior and Social Movement, dalam edisi Indonesia hlm. 5. 
71 Ibid. Lofland, Protes, edisi Indonesia halaman 2. 
72 Lihat Bert Klandermans, The Sicial Psychology of Protest, Blackwell Publisher, 1997. 
Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Jogjakarta dengan judul Potes 
dalam Kajian Psikologi Sosial, Cetakan Pertama, Januari 2005. Untuk kutipan ini, 
secara khusus, perhatikan eAzizahdisi Indonesia, halaman viii. 
73 Kenneth E. Boulding, Preface: Towards a Theory of Protest, dalam Walt Anderson 
(ed.), The Age of Protest, Pasific Palisades, Calif: Goodyear, 1969; sebagaimana dikutip 
John Lofland, Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movement, London: 
Transactions Publishers, 1985. Lihat edisi Indonesia halaman 5. 
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Bertitik tolak dari rumusan pengertian “protes” sebagaimana 

dikemukakan Lipsky (1968), Gusfield (1970: 86), dan Lofland (1985) di 

atas, tidaklah berlebihan jika perlawanan yang dilakukan oleh warga 

masyarakat Santri terhadap beberapa Kiai[-nya] yang [sebelumnya] 

dianggap kharismatik di Pekalongan dikategorikan sebagai bentuk 

protes. Dari ungkapan sarkastis sebagaimana dikemukakan di atas, 

menunjukkan bahwa, sikap para Kiai—yang dinilai tidak lagi selaras 

dengan harapan dan keinginan umatnya—sudah tidak dapat lagi 

ditoleransi. Selain dianggap telah memberikan dukungan kepada 

pemerintahan yang otoriter dan menindas rakyat, ketika era reformasi 

Indonesia mulai digulirkan dan Nahdlatul Ulama membidani lahirnya 

partai baru—Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), haluan politik para Kiai 

di Pekalongan tersebut tidak sejalan dengan keinginan [sebagian] 

umatnya untuk mendukung partai politik baru yang dibidani oleh Gus 

Dur yang ketika itu menjabat sebagai Ketua PBNU. Saat itu, sebagian di 

antara para Kiai di Pekalongan tetap memberikan dukungan kepada 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan sebagian Kiai lainnya, 

meski tidak secara terang-terangan, tetap memberikan dukungan 

kepada Partai Golkar.  

Dari kasus tersebut, nampak jelas bahwa, posisi Kiai sebagai 

elite dan sebagai tokoh panutan masyarakat, ternyata, mempunyai 

akibat praktis bagi masyarakat. Barrington Moore Jr., dalam Reflections 
on the Causes of Human Misery (1972), mengemukakan bahwa, “raja 

bisa saja dibunuh jika panen gagal; [dan] kami diberitahu bahwa 

pendeta Rusia dipukuli jika hujan tidak turun.”.74  Yang terjadi di 

Pekalongan, Kiai-kiai yang tidak mampu memberikan solusi atas 

ketertindasan dan kebingungan [politik] umatnya juga dilawan; 

bahkan nama besar dan kharismatikanya juga dilecehkan. 

 

 

                                                           
74 Barrington Moore, Jr., Reflections on the Causes of Human Misery, (Boston, 1972), 
hlm. 53-54; sebagaimana dikutip James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, Yayasan Obor 
Indonesia, 1993, hlm. 85-86. 
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Partai politik Islam 

Berbicara tentang batasan pengertian “Partai politik Islam” dalam 

realitas politik Indonesia sangatlah problematis; apalagi kalau hanya 

didasarkan pada keberadaan kelompk basis pendukungnya. Mengapa? 

Dalam komunitas menegara yang hampir 90 % penduduknya beragama 

Islam—termasuk di dalamnya kelompok Islam nominal—seperti di 

Indonesia, tentu saja, semua partai politik yang ada dan eksis di 

dalamnya dapat dikatakan, bahkan dapat dipastikan, mempunyai basis 

pendukung orang-orang [yang beragama] Islam. Dengan demikian, 

semua partai yang ada dan eksis dalam realitas politik di Indonesia 

dapat digolongkan sebagai “Partai[-nya orang-orang] Islam”. Dalam 

konteks semacam itu, batasan “partai politik Islam” hanya kelihatan 

cukup jelas bagi partai-partai politik yang secara eksplisit menyatakan 

diri berasaskan Islam, dan secara tegas menyatakan diri sebagai “Partai 

politik Islam”. Persoalannya adalah, setelah pemerintah Orde Baru 

memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal, sebagai satu-satunya 

asas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

Indonesia, batasan itu menjadi kabur; karena semua partai politik di 

Indonesia berazaskan Pancasila. 

 Pertanyaannya kemudian adalah: dalam realitas politik 

semacam itu, apakah partai-partai politik Islam—dalam arti partai-

partai politik yang berideologi Islamisme dan dalam kiprahnya terus 

memperjuangkan tegaknya Islamisme—lantas hilang begitu saja? Saya 

yakin, partai-partai politik Islam di Indonesia tidak hilang. Mereka 

hanya “mati suri”, yang pada suatu saat akan hidup kembali. Meskipun 

secara eksplisit tidak menyatakan diri berasaskan Islam, keberadaan 

partai-partai politik Islam di Indonesia tetap dapat dilacak, setidaknya 

melalui sejarah pendiriannya, ideologinya (basis ideologinya), 

trajektori (rekam jejak) para pendirinya, organisasi yang mem-back-up 
dan membidaninya, latar belakang ideologis para pengurusnya, serta 

kiprahnya dalam praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Secara historis, kemunculan partai-partai politik Islam di 

Indonesia tidak terlepas dari, atau merupakan fase lanjut dari, gagasan 
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pendirian partai-partai politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, 

yang muncul bersamaan dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan. 

Saat itu, embrio Indonesia sedang mencari bentuk dan merumuskan 

identitas nasionalnya. Karena itu, tidak mengherankan jika, ideologi-

ideologi besar seperti Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme sangat 

mewarnai pembentukan partai-partai politik.75 Keberadaan partai-

partai politik di Hindia Belanda ketika itu, secara ideologis, dapat 

dikelompokkan berdasarkan ideologi-ideologi yang melatar-belakangi 

dan yang mewarnainya. Pada masa itu, antara lain, lahirlah Partai 

Syarikat Islam (PSI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Partai 

Komunis Indonesia (PKI). Pada masa-masa ini, keberadaan partai-

partai politik Islam sangat jelas; berasaskan Islam dan memperjuangkan 

Islam. 

 Di era kemerdekaan Indonesia, secara resmi (legal-formal), 

partai-partai politik baru diperbolehkan [berdiri dan] eksis setelah pada 

4 Nopember 1945, pemerintahan Soekarno mengeluarkan maklumat 

yang membolehkan berdirinya partai-partai politik. Dalam rangka 

merespons maklumat itulah, pada tanggal 07-08 Nopember 1945, umat 

Islam Indonesia mengadakan Muktamar di Jogjakarta. Muktamar umat 

Islam Indonesia yang dipelopori oleh Nahdlatul Oelama dan 

Muhammadiyah tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk 

mendirikan sebuah partai politik Islam—yang kemudian diberi nama 

Masyumi, akronim dari “Majelis Syuro Muslimin Indonesia”—sebagai 

satu-satunya wadah penyalur aspirasi dan perjuangan umat Islam 

Indonesia.76 Sebagaimana dikemukakan Romli (2006: 35), pada 

awalnya, Masyumi hanya didukung oleh empat organisasi Islam, yaitu: 

NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat 

                                                           
75 Lihat Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, penerbit 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 21. 
76 Kesepakatan ini berimplikasi bagi partai-partai Islam lainnya. Dengan berdirinya 
Masyumi, keberadaan partai-partai Islam lainnya tidak diakui. Lihat Deliar Noer, 
Partai Islam di Pentas Nasional, Penerbit Grafiti Press, 1987, hlm. 47. 
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Islam. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, hampir seluruh 

organisasi Islam di Indonesia, kecuali Perti, mendukungnya.77  

Dalam perjalanan selanjutnya, kebersamaan mereka tidak 

berjalan mulus. Pada bulan Juli 1947, PSII menyatakan keluar dari 

Masyumi dan menyatakan dirinya kembali sebagai partai politik 

indipenden. Menurut Sjafi‟i Ma‟arif, seperti dikutip Romli, keluarnya 

PSII dari Masyumi lebih dikarenakan kepentingan kekuasaan dalam 

pemerintahan ketimbang persoalan ideologis (Romli 2006: 36).78 

Keluarnya PSII dari Masyumi tersebut kemudian diikuti oleh 

Nahdlatoel Oelama. Pada tahun 1952, NO juga keluar dari Masyumi 

dan menyatakan diri sebagai partai politik tersendiri (Fealy 2003: 93-

128; Romli 2006: 36-37). Sedikitnya ada tiga hasil analisa mengenai 

keluarnya Nahdlatoel Oelama (NO) dari Masyumi. Pertama, hasil 

analisis yang menyatakan bahwa NO keluar dari Masyumi karena sakit 

hati akibat kursi Menteri Agama yang biasa menjadi jatah NO 

diberikan kepada Muhammadiyah—yang ketika itu menunjuk Fakih 

Usman. Kedua, NO keluar dari Masyumi karena kecewa atas 

perubahan peran Majelis Syuro Masyumi—yang mayoritas anggotanya 

berasal dari NO—menjadi sekedar penasihat. Sebab, dengan perubahan 

ini, para Ulama Nahdlatoel Oelama tidak lagi mendapat tempat yang 

layak; dan Ketiga, NO keluar dari Masyumi dikarenakan perbedaan 

ideologi politik, antara konservatisme Islam yang direpresentasikan NO 

dan Modernisme Islam yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah. 

Meski demikian, partai NO (PNU) tetap berstatus sebagai partai politik 

Islam. Pada masa-masa ini, keberadaan partai-partai politik Islam di 

Indonesia masih cukup jelas. Perti, Masyumi, dan partai-partai politik 

sempalan Masyumi (PSII dan PNU) dengan sangat jelas menyatakan 

diri sebagai partai politik Islam. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, 

ada enam partai politik Islam yang tampil. Keenam partai politik Islam 

                                                           
77 Lihat Lili Romli, Islam Yes Partai Islam Yes,Sejarah Perkembangan Partai-partai 
Islam di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta dan Pusat Penelitian Politik 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2006,  hlm. 35. 
78 Sjafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm.115, 
sebagaimana dikutip Lili Romli dalam Islam Yes Partai Islam Yes…., hlm. 36. 
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tersebut adalah: Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI.79 Pada 

tahun 1960, Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Pada 

Pemilu kedua tahun 1971, dari 6 partai politik Islam yang 

berpartisipasi, berdasarkan perolehan suaranya, hanya empat partai 

yang mendapatkan suara signifikan. Keempat partai Islam tersebut 

adalah: NU, Parmusi, PSII, dan Perti. 

Status ini tetap disandang hingga beberapa tahun setelah 

partai-partai politik Islam tersebut difusikan menjadi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) pada awal Januari 1973, meski sejak dua tahun 

sebelumnya terjadi “pembersihan” terhadap para politisi partai-partai 

politik Islam yang berhaluan keras.80 PPP tetap menyatakan diri 

sebagai partai politik Islam, berazaskan Islam, bahkan menggunakan 

gambar Ka‟bah sebagai simbol partai. Lebih dari sekedar simbol, untuk 

mencapai tujuan, PPP, antara lain, berusaha untuk: (a) melaksanakan 

ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; (b) mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi 

terlaksananya kegiatan peribadatan menurut syariat Islam; dan (c) 

memupuk ukhuwah Islamiayah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah 
basyariah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa 

Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.81 

Terkait dengan hal ini, sangat menarik kalau kita menyimak penggalan 

pernyataan Kiai Bisri Sjansuri, Rois „Aam, Ketua Majelis Syuro PPP 

yang juga Rois Aam PBNU pada menjelang Pemilu 1977, sebagaimana 

yang dikutip Syamsuddin Haris (1991: 1), berikut: 

“…. wajib hukumnya bagi setiap peserta Pemilu 1977 dari 
kalangan umat Islam, pria maupun wanita, terutama warga 
Partai Persatuan Pembangunan untuk turut menegakkan 
Hukum dan Agama Allah dalam kehidupan bangsa kita …. 

                                                           
79 Ibid Lili Romli, Islam Yes, Partai Islam Yes, hlm, 2. Tentang hal ini, secara lebih 
lengkap akan dibahas dalam sub bab yang secara khusus membahas tentang sejarah 
partai-partai Islam di Indonesia pada bab selanjutnya. 
80 Lihat Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, Penerbit PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia Jakarta, 1991, hlm. 36.  
81 Pasal 4 Anggaran Dasar PPP, ayat (1) a, b, dan c., sebagaimana dikutip Zuly Qodir 
dalam Sosiologi Politik Islam, Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia, 
Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2012, hlm. 229-230. 
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Maka, barang siapa di antara umat Islam yang tidak menusuk 
tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan ….. adalah 
termasuk orang yang meninggalkan Hukum Allah.”.82 

Pernyataan Kiai Bisri Sjansuri tersebut dengan sangat jelas 

menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai 

politik Islam; dan secara implisit menyatakan tidak akan berubah 

sepanjang hayatnya. Perubahan akan berarti “meninggalkan Hukum 

Allah”. 

Memang benar, status ini mulai agak kabur setelah pada tahun 

1983, rezim Orde Baru pimpinan Jendral Soeharto memberlakukan 

azas tunggal Pancasila. Dengan pemberlakuan kebijakan ini identitas 

keislaman PPP memudar.83 Namun demikian, keislaman PPP senya-

tanya tidak sepenuhnya luntur. PPP tetap dikenal sebagai partai politik 

Islam, dan hingga sekarang ini, tetap menjadi rumah politik [sebagian] 

orang-orang Islam, terutama dari golongan santri menurut tipologi 

Geertz. 

Memasuki era reformasi, setelah azas tunggal Pancasila tidak 

berlaku lagi, partai-partai politik Islam muncul kembali; bahkan 

jumlahnya jauh lebih banyak dari pada masa-masa sebelumnya; dan 

ternyata benar PPP kembali secara eksplisit menyatakan diri sebagai 

partai politik Islam dan berazaskan Islam. Sebagaimana dikemukakan 

pada Bab sebelumnya, setelah memasuki era reformasi, meskipun tidak 

semua partai [Islam] menyatakan diri secara eksplisit sebagai partai 

politik Islam dan berasaskan Islam, pada tahun 1999, di Indonesia 

terdapat 41 partai politik Islam, meski pada akhirnya hanya 17 partai 

politik yang lolos verifikasi sebagai partai peserta Pemilu 1999. 

Menariknya, dari namanya menunjukkan bahwa, sebagian dari partai-

partai politik tersebut merupakan kelanjutan dari partai-partai politik 

Islam yang pernah eksis pada masa Orde Lama. Partai-partai politik 

Islam yang dimaksud adalah: Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905, Partai Ummat Muslimin 

                                                           
82 Dalam tulisan ini, kutipan tersebut tidak dimuat seluruhnya. Bandingkan dengan 
Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, hlm. 1. 
83 Ibid.,Syamsuddin Haris, PPP dan Politik Orde Baru, hlm. 37. 
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Indonesia (Parmusi), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan 

Partai Masyumi Baru. 

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa, dalam konteks 

politik Indonesia, yang dimaksud dengan partai-partai politik Islam 

adalah partai-partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh organisasi-

organisasi Islam, yang mengandalkan dukungan umat Islam, dan 

kiprah politiknya terus memperjuangkan—untuk tidak mengatakan: 

selalu memperjuangkan—nilai-nilai keislaman dalam praktik-praktik 

kehi-dupan berbangsa dan bernegara. Partai-partai itu, umumnya, 

merupakan kelanjutan atau metamorphose dari partai-partai politik 

Islam yang tumbuh pada masa kolonial Belanda, dan berkembang pada 

masa-masa awal kemerdekaan. 

Kiai 

Dalam literasi Indonesia, kata atau istilah “kiai” merupakan konsep 

yang problematis. Sebab, dalam konteks sosial-budaya masyarakat 

Jawa, ditemukan beberapa penggunaan istilah (sebutan) Kiai dengan 

pengertian yang bervariasi dan berbeda-beda maknanya. Selain untuk 

menyebut ahli agama Islam dan guru agama Islam, istilah kiai juga 

dipakai untuk menyebut subyek dan/atau obyek yang berbeda. Bahkan, 

tak jarang, dalam satu konteks, istilah “Kiai” dipakai secara bersamaan 

dan berulang dengan pengertian dan makna yang berbeda. Sebagai 

contoh: dalam buku Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi 
(1989: 150-151), Anton Lucas mnulist: Kiai Said memimpin dombreng 

“pencuri” dengan membawa keris sakti Mandireja—Tegal Selatan—

bernama Kiai Pokal. 

 Dalam masyarakat Jawa tradisional, sedikitnya ada lima 

kategori penggunaan istilah “Kiai”. Pertama: istilah “Kiai” digunakan 

untuk menyebut Ulama Islam. Di lingkungan masyarakat Islam 

Tradisionalis di pedesaan Jawa, orang-orang yang dipandang atau 

dianggap menguasai Kitab Kuning (Kitab Islam: Qur‟an dan Hadits) 

dan menjadi guru agama Islam biasa dipanggil dengan sebutan 

kehormatan sebagai “Kiai”. Mereka juga biasa disebut Ulama atau Alim 
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Ulama. Kedua: istilah “Kiai” dipakai untuk sebutan kehormatan bagi 

orang tua pada umumnya. Di lingkungan masyarakat Jawa tradisional, 

khususnya di pedesaan, orang-orang [yang lebih] muda biasa menyebut 

orang tua laki-laki, mertua laki-laki, atau orang laki-laki yang 

dituakan, dengan sebutan “Kiai”. Dalam cerita pewayangan, Begawan 

Abiyoso—Pandita Sapta Arga—juga menggunakan sebutan “Kiai” 

untuk Semar—tokoh Panakawan yang diceritakan sebagai titisan 

(pengejawantahan) dari Bathara Ismoyo. Ketiga: istilah “Kiai” 

digunakan untuk sebutan benda-benda pusaka (benda-benda yang 

dikeramatkan), seperti: “Kiai Jalak” (keris), “Kiai Polang Geni” (keris), 

“Kiai Nagasasra Sabuk Inten” (keris), “Kiai Pokal” (Keris sakti 

Mandireja, Tegal), “Kiai Pleret” (tumbak), “Kiai Garuda Yaksa” (kereta 

kencana milik Kraton), “Kiai Gandrung Manis” dan “Kiai Guntur 

Madu” (Gamelan Skaten), “Kiai Rajamala” (canthik [kepala] perahu), 

“Kiai Setomo” (meriam), dan masih banyak lagi benda-benda pusaka 

lain yang diberi predikat “Kiai”. Keempat: istilah “Kiai” digunakan 

untuk menyebut binatang yang dikeramatkan, seperti “Kiai Slamet”—

nama kerbau bule, kerbau yang dikeramatkan oleh Kraton Kasunanan 

Surakarta). Istilah “Kiai” juga digunakan untuk menyebut binatang 

yang ditakuti, Harimau di hutan; dan Kelima: Dalam sejarah pekabaran 

Injil di Jawa, istilah “Kiai” digunakan untuk beberapa pekabar Injil 

pribumi. Sebutan itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan 

para pekabar Injil dari Barat. Dalam sejarah pekabaran Injil di Jawa 

dikenal nama-nama beken: “Kiai Sadrach” dan “Kiai Tunggul Wulung”.  

Dalam penelitian ini, istilah “Kiai” dipakai dalam penger-

tiannya yang pertama; digunakan untuk menyebut guru agama [yang 

ahli] Islam—yaitu orang-orang yang dianggap menguasai Kitab Kuning 

(Kitab Islam: Qur‟an dan Hadits). Dengan batasan ini, istilah”kiai” 

dipakai untuk menyebut guru agama Islam, baik yang memiliki 

pesantren maupun yang tidak memiliki pesantren. Di Pekalongan, Kiai 

yang tidak memiliki Pesantren disebut sebagai “Kiai Deruk”—ahli 

agama Islam yang kerjanya “muder-muder” (muter-muter, keliling) 

untuk muruk (mengajar) agama Islam. 
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Santri 

Seperti halnya dengan kata atau istilah “kiai”, dalam masyarakat Jawa 

tradisional, terutama di desa-desa di Jawa tempo doeloe, kata atau 

istilah “santri” juga dipakai dalam beberapa pengertian. Bahkan, 

etimologi kata “santri” pun tak gampang dilacak. Beberapa peneliti, 

sebenarnya, telah melakukan pelacakan, namun hasilnya tetap 

debatable, tidak ada hasil pelacakan yang meyakinkan. Salah satunya 

adalah yang dilakukan oleh Robson (1981). Sebagaimana dikutip 

Woodward (1999/2012: 119), Robson mengaitkan istilah “santri” 

dengan kata Bahasa Melayu, “santeri”. Robson menduga, istilah “santri” 

dalam Bahasa Melayu itu diturunkan dari Bahasa Jawa, dan menyebut 

kata Sanskerta “sastri” yang maknanya sama dengan kata “sattiri” dalam 

Bahasa Tamil, yaitu “terpelajar”.84  

 Sejalan dengan dugaan Robson, saya menduga, ada kemung-

kinan yang cukup kuat bahwa, istilah “santri” berasal dari kata 

“tjantrik”—baca “cantrik”—dalam Bahasa Jawa Kuno, yang menunjuk 

“abdining panḍita [kang] ngiras dadi moerid” (abdi pendeta [yang] 

sekaligus menjadi muridnya). Dari kata “tjantrik” menurunkan kata 

“njantrik” yang berarti mengabdi kepada pendeta [Budda, Hindu]”. 

Kalau disandingkan, kata “tjantrik” sejajar dengan kata “santri”; dan 

kata “nyantrik”(menjadi abdi dan murid pendeta [Budda, Hindu]) 
sejajar dengan kata “nyantri” (menjadi santri, menjadi murid Kiai).85 

Polanya pun sama, waktu-waktu di luar berguru, mereka membantu 

pekerjaan serabutan keluarga pendeta untuk mendapatkan imbalan 

makan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya dari keluarga sang 

Guru. Sekarang ini memang telah mengalami pergeseran; santri-santri 

di Pesantren banyak yang hidup mandiri, memenuhi kebutuhan 

                                                           
84 Robson, S., 1981, Java at the Crossroads: Aspecs of Javanese Cultural History in the 
14th and 15th Centuries, tot de taal, Land-en Volkenkunde 137: 259-292; sebagaimana 
dikutip Mark R. Woodward, Islam Jawa, Kesalehan Normatif vesus Kebatinan, 
Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Kemasyarakatan (LKiS), Jogjakata, 1999, hlm. 119. 
85 W.J.S. Poerwadarminta, dkk., 1939, Baoesastra Djawa, Ingkang kangge antjer-antjer 
Serat Baoesastra Djawi Wlandi Karanganipoen Dr. Th. Pigeaud ing Ngajogjakarta, 
Percetakan J.B. Wolters‟ Uitgevers, Maatschapij N.V., Groningen, Batavia, 1939, hlm. 
624.   
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hidupnya sendiri. Pergeseran ini terjadi karena, selain para santri juga 

bersekolah di sekolah umum, pada pesantren-pesantren yang besar 

yang jumlah santrinya mencapai puluhan ribu santri jelas tidak 

memungkinkan lagi untuk menerapkan pola lama. 

 Kekaburan etimologi “santri” serta banyaknya variasi pema-

kaiannya, membuat istilah ini juga menjadi sangat problematik. Oleh 

karena itu, agar tidak terjadi kesalah-pahaman akibat perbedaan 

penafsiran (pemaknaan), setiap penggunaan istilah ini diperlukan 

penjelasan khusus. 

Dalam masyarakat Jawa Tradisional tempo doeloe, ada 

beberapa pengertian atas istilah “santri” ini. Pertama: istilah “santri” 

dipakai untuk menunjuk “batoer lanang; batoer sing ngoepakara 
radjakaja” (pembantu rumah tangga yang mengurusi ternak [binatang 

piaraan], seperti kerbau, sapi, kambing, dal lain-lain). Misalnya: Waktu 

kecil, Hari menjadi santrinya pak Lurah. Kedua: istilah “santri” dipakai 

untuk menunjuk seseorang yang ngenger tjalon mara toewa (mengabdi 

[ikut] calon mertua); dan seseorang yang nginep sawengi ing omahe 
mara-toewa—sadurunge idjab (calon pengantin pria yang menginap 

semalam di rumah calon mertuanya sebelum ijab kabul atau pember-

katan nikah); Ketiga: istilah “santri” digunakan untuk menyebut 

moerid sinaoe ngadji oetawa sinaoe agama Islam menyang pondok 
(siswa [yang] belajar mengaji Al-Qur‟an dan Haditst Nabi Muhammad 

atau belajar agama Islam ke[di] Pondok [Pesantren]);86 dan Keempat: 

istilah Kiai dipakai untuk menyebut semua orang Islam di Jawa, yang 

menjalankan syari‟at, baik mereka yang pernah belajar di pondok 

pesantren maupun yang tidak pernah belajar di pondok pesantren.87 

Dalam studi ini, istilah “santri” dipakai dalam pengertiannya 

yang terakhir—untuk menyebut semua orang Islam di Jawa, yang 

menjalankan syari‟at, baik mereka yang pernah belajar di pondok 

pesantren maupun yang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Jadi, 

dalam pengertian ini, istilah “santri”  sering diasosiasikan dengan orang 

                                                           
86 W.J.S. Poerwadarminta: Baoesastra Djawa, Percetakan J.B. Wolters‟ Uitgevers, 
Maatschapij N.V., Groningen, Batavia, 1939, hlm. 544. 
87 Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita, UI Press, 1988, hlm. 2 
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yang taat kepada agama; orang yang secara teratur dan dengan patuh 

melakukan ritual-ritual yang diwajibkan agama; dan orang yang 

memiliki pengetahuan tentang isi Qur‟an.  

 Sebagaimana dicatat Geertz, jenis santri pun beraneka ragam.88 

Harsja W. Bachtiar dalam The Religion of Jawa, a Comentary, 1964, 

yang terjemahannya  dimuat dalam buku Abangan, Santri, Priyayi 
dalam Masyarakat Jawa, 1981: 543) mencatat: di lingkungan 

masyarakat Jawa terdapat beberapa varian santri. Varian-varian 

(pembedaan-pembedaan) santri yang dimaksud adalah: santri leres, 
santri blikon, santri meri, santri blater, santri ulia, serta ada santri birai 
dan pasek dul. Santri Leres (Santri tulen) adalah orang-orang yang taat 

dan rajin belajar, yang tinggal di [Pondok] Pesantren untuk menuntut 

ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru agama. Santri blikon adalah 

orang-orang yang taat dan berpengetahuan, tetapi tidak menjalankan 

ritual-ritual yang diwajibkan agama. Santri meri adalah orang-orang 

yang tidak berilmu, tetapi dengan cermat menjalankan pola-pola 

perilaku yang diwajibkan bagi seorang santri. Santri blater adalah 

orang-orang taat yang fanatik yang mungkin lebih merugikan daripada 

menguntungkan; Santri Ulia adalah orang-orang menganggap sebagai 

suatu kesenangan yang sesungguhnya untuk tak henti-hentinya 

bersembahyang dan berdoa. Sedangkan yang dimasud santri birai dan 

pasek dul adalah anggota-anggota sekte agama yang ritual-ritualnya 

mencakup manivestasi-manivestasi sensual dan seksual.89  

Berdasarkan tempat tinggal santri pada saat menempuh 

pendidikan di pesantren, kita mengenal istilah “santri mukim” dan 

“santri kalong”. Istilah “santri mukim” digunakan untuk menunjuk 

para santri yang selama menempuh pendidikan di pesantren mereka 

bermukim atau tinggal di Pondok Pesantren. Umumnya, mereka 

adalah para santri yang berasal dari daerah yang jauh dari pesantren, di 

mana mereka menuntut atau belajar agama. Istilah Santri Kalong 

                                                           
88 Lihat, Clifford Geertz: Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa, Penerbit 
Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, Catakan Ketiga 1989, hlm. 173. 
89 Harsja W. Bahtiar: The Religion of Jawa, Sebuah Komentar, dalam Clifford Geertz: 
Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, 
Catakan Ketiga 1989, hlm. 547. 



Konsep-konsep yang Digunakan dan Perspektif Teori yang Dipakai dalam Kajian Ini 

67 

digunakan untuk menyebut orang-orang atau murid-murid pesantren 

yang hanya belajar mengaji di Pesantren pada malam hari; sementara 

pada siang harinya, mereka beraktivitas biasa sebagai pelajar, petani, 

pedagang, dan/atau profesi-profesi (pekerjaan-pekerjaan, mata penca-

harian hidup) lainnya. Umumnya, mereka berasal dari desa-desa di 

sekeliling pesantren.90 Orang-orang yang mengaji di langgar-langgar 

atau di masjid-masjid pada malam hari saja, dan pada siang harinya 

menjalani aktivitas biasanya juga dapat digolongkan ke dalam kategori 

ini. Selain tipologi santri tersebut, kita juga masih mengenal [istilah] 

“santri kelana”. Istilah ini dipakai untuk menunjuk atau menyebut 

orang-orang yang belajar ilmu agama Islam kepada banyak kiai di 

banyak pesantren sesuai dengan bidang keahlian sang kiai. Mereka 

berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya untuk 

“mengejar” kiai yang mempunyai keahlian ilmu sesuai yang 

diinginkan.91 

Perspektif Teori yang Dipakai 

Untuk membedah, menganalisa, membaca, & menjelaskan fenomena 

“pudarnya kewibawaan Kiai dan perlawanan Santri” ada banyak teori 

yang bisa dipakai. Teori-teori Dominasi, seperti; Teori Patron-Klien, 

Teori Konflik, Teori Elite, Teori Hegemoni, dan Teori Kekuasaan—

saya kira—dapat digunakan.  

Dalam studi ini, untuk membedah, menganalisa, membaca, dan 

menjelaskan fenomena “pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, 

serta perlawanan politik Santri”, akan menggunakan Teori Sosiologi 

Bourdieu sebagai teori utama; dengan dukungan Teori Elite, dan Teori 

                                                           
90 Lihat Zamakhsari Dhofier: Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, 
Penerbit LP3ES, Jakarta,  1982, hlm. 51-52; Manfred Ziemek: Pesantren dalam 
Perubahan Sosial, Penerbit P3M, Jakarta, 1986, hlm. 130; Achmad Patoni: Peran Kiai 
Pesantren dalam Partai Politik, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007, hlm. 88; dan 
Abd. Halim Subahar: Modernisasi Pesantren, Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai 
dan Sistem Pendidikan Pesantren, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 2013, hlm. 39. 
91 Lihat Greg Fealy: Ijtihat Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2003—Cetakan IV 2009, halaman 24. 
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Hegemoni [dan Resistensi]. Pemilihan ketiga teori tersebut, selain 

dirasa sangat relevan dan representatif untuk fenomena yang diteliti, 

teori tersebut juga relatif jarang dipakai oleh para peneliti yang 

mengkaji fenomena Kiai, jika dibandingkan dengan varian Teori 

Dominasi lainnya, seperti: Teori Patron-Klien. Hal yang membuat 

kombinasi tiga teori ini menarik—yang juga menjadi alasan pemilihan 

ketiga teori tersebut—adalah hubungannya yang saling melengkapi. 

Dalam teori sosiologinya, Bourdieu juga mengakomodasi Teori Elite 

dan Teori Hegemoni. Sajian uraian berikut ini akan memaparkan, 

secara garis besar, teori-teori tersebut.  

Teori Sosiologi Bourdieu 

Bourdieu adalah nama beken dari Pierre Félix Bourdieu, seorang filsuf, 

sosiolog, etnolog, dan anthropolog kondang berkebangsaan Perancis 

pada abad ke-20. Dengan demikian, sangat jelas bahwa, teori ini pada 

mulanya diformulasikan, dikembangkan, dan dipopulerkan oleh Pierre 

Bourdieu.  

Dalam banyak kasus, teori-teori besar berkembang dari 

perjalanan dan pengalaman hidup sang tokoh, serta setting sosial yang 

membingkai kehidupan dan pemikirannya. Sebagaimana dikemukakan 

Haryatmoko (2003: 6), “Gagasan-gagasan besar biasanya lahir dari 

suatu pengalaman mendasar yang diwarnai oleh ketegangan[-

ketegangan] pribadi, bahkan bisa dalam bentuk traumatisme.”.92 

Perkembangan teori sosiologi Bourdieu, sepertinya juga melalui proses 

semacam itu. Gagasan-gagasan Bourdieu, disinyalir, mempunyai akar 

pada penga-laman masa remajanya yang menyisakan trauma karena 

dicabut dari asal-usulnya.93 Untuk itu, agar dapat menangkap totalitas 

konsepsi sosiologi Bourdieu, terlebih dahulu, kita perlu memahami 

trajektori sang tokoh yang dikenal sebagai filsuf, sosiolog, etnolog, dan 

anthropolog tersebut.  

                                                           
92 Ibid., Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam BASIS, Edisi 
Khusus Pierre Bourdieu, No. 11-12, Tahun Ke-52, Nopember-Desember 2003, hlm. 6. 
93 Ibid., Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan…., hlm. 6. 
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Pierre Bourdieu: Riwayat, Pemikiran, & Kiprahnya 

Sebagaimana telah disitir di atas, Pierre Bourdieu adalah seorang filsuf 

dan sosiolog terkemuka Prancis abad ke-20. Selain dikenal sebagai 

filsuf dan sosiolog, Bourdieu—yang bernama lengkap: Pierre Félix 

Bourdieu—juga dikenal sebagai seorang etnolog, dan anthropolog. 

Sebagai seorang filsuf, karya-karyanya memiliki cakupan yang sangat 

luas, mulai dari sosiologi, etnologi, pendidikan, gaya hidup,94 media 

[televisi], bahasa, sastra, dan seni. Dalam bidang sosiologi, Bourdieu 

lebih dikenal sebagai pakar sosiologi pendidikan ketimbang bidang-

bidang kajian sosiologis lainnya.  

Pierre Bourdieu lahir pada 01 Agustus 1930 di Denguin, di 

kawasan pedesaan Béarn, Pyrenia Atlantik, di kaki gunung Pyrénées, 

tepatnya di barat daya Prancis. Menurut beberapa sumber, Bourdieu 

berasal dari kalangan masyarakat klas menengah bawah. Ayahnya 

bekerja sebagai penjaga toko, dan kemudian beralih profesi menjadi 

pegawai pemerintah di kantor pos desa (Jenkins 1992, 2004: 8; Harker, 

dkk. 1990, 2005: vii; Haryatmoko 2003: 6; Fashri 2014: 48; dan Mutahir 

2011: 20).95 Pada tahun 1962, saat berusia 32 tahun, Bourdieu menikah 

dengan Mare-Claire Brizard. Dari hasil perkawinannya tersebut, 

Bourdieu dikaruniai tiga orang putra. Pierre Bourdieu meninggal dunia 

pada tanggal 23 Januari 2002, setelah tubuhnya digerogoti penyakit 

                                                           
94 Dalam konsepsi Bourdieu, gaya hidup dipahami sebagai keseluruhan selera, 
kepercayaan dan praktik sistematis yang menjadi ciri suatu klas, opini politik, 
keyakinan filosofis, keyakinan moral, selera estetis, makanan, pakaian, dan lain-lain. 
(Bourdieu, Raisons Practiques. Sur la theorie de l‟action, Paris: Seuil, 1994: 23-45; 
sebagaimana dikutip Haryatmoko, BASIS edisi Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-
Desember 2013, hlm. 9). 
95 Lihat Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang edisi 
Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul Membaca 
Pikiran Pierre Bourdieu; Richard Harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes, An 
Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Mcmillan 
Press London, 1990, yang edisi Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana 
Jogjakarta dengan judul (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; lihat lagi Haryatmoko, 
BASIS edisi Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013; dan lihat juga dan 
Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol, Jalasutra Jogjakarta, 2014; 
dan Arizal Mutahir, Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu, Sebuah Gerakan untuk 
Melawan Dominasi, Penerbit Kreasi Wacana, Jogjakarta, 2011. 
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kanker.96 Jasad Bourdieu dimakamkan di Père Lachaise, sebuah 

pemakaman terkenal di sebelah timur laut kota Paris. Borudieu 

dikubur di antara kuburan jasad sosiolog terkenal Saint-Simon dan 

makam pendiri gastronomi Prancis, Brillat Savarin. Konon, di 

pemakaman ini juga August Comte, Maurice Merleau-Ponty, Balzac, 

Modigliani, Oscar Wilde, dan Jim Marrison dikuburkan.97 

Bourdieu memperoleh pendidikan formal di lycée—pendidikan 

setingkat Sekolah Menengah Atas—di Pau, dan kemudian pindah ke 

lycée Louis-le-Grand di Paris. Pada tahun 1951, Bourdieu diterima di 

Teachers College, Ecole Normale Supérieure (ENS), sebuah lembaga 

pendidikan tinggi yang sangat elite di Prancis. Di Ecole Normale 

Supérieure, karena merasa berasal dari desa di daerah terpencil yang—

dapat dibilang: hampir tidak dikenal, dan secara ekonomi berasal dari 

kalangan menengah bawah, Bourdieu benar-benar mengalami cultural-
shock, tak kuasa untuk mengatasi rasa rendah diri yang menggela-

yutinya, terutama ketika berhadapan dengan rekan-rekannya di ENS 

yang kebanyakan berasal dari kalangan borjuis. Menurut informasi, 

kenyataan yang kurang menyenangkan ini sangat disadari oleh 

Bourdieu. Konon, kepada Jecques Derrida, teman satu angkatannya, 

Bourdieu mengatakan: “Saya tidak pernah menjadi anggota yang 

gembira di universitas, dan saya tidak pernah mengalami dan takjub 

terhadap keajaiban di dalamnya, terutama di tahun-tahun pertama 

sebagai mahasiswa baru.”.98 Pengalaman inilah yang, menurut Philippe 

                                                           
96 Lihat lagi Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam BASIS edisi 
Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013, hlm. 6; dan lihat juga Richard 
Jenkins, Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang edisi Indonesianya 
diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul Membaca Pikiran 
Pierre Bourdieu. Lihat hlm. 8-11; dan Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap 
Kuasa Simbol, Jalasutra Jogjakarta, 2014, hlm. 48-49. 
97 Lihat Mutahir, Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu, Sebuah Gerakan untuk 
Melawan Dominasi, Penerbit Kreasi Wacana, Jogjakarta, 2011, hlm. 30.  
98 Lihat Pierre Bourdieu dan Loïc D.J. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, 
Polity Press, Cambridge, UK., 1996, hlm. 45, sebagaimana dikutip Arizal Mutahir, 
Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu, Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi, 
Penerbit Kreasi Wacana, Jogjakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 21. 
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Cabin, memunculkan “rasa dendam” dalam diri Bourdieu terhadap 

kalangan intelektual Prancis di kemudian hari.99 

Pada tahun 1955, Bourdieu memperoleh Agregasi Filsafat, 

agrégé de philosophie, meskipun ia menolak membuat tesis. Penolakan 

itu ia lakukan sebagai reaksi terhadap struktur pendidikan di Prancis 

yang sentralistik dan otoriter, serta tumpulnya pendidikan di Prancis 

ketika itu.100 Setelah memperoleh Agregasi Filsafat, Bourdieu kemudian 

diangkat menjadi pengajar di lycée di Moulins—sekolah setingkat 

Sekolah Menengah Atas. Pada tahun 1956, Bourdieu mendapat 

panggilan wajib militer bersama tentara Prancis di Aljazair selama dua 

tahun. Berarti, di sekolah ini, Bourdieu mengajar tidak terlalu lama, 

hanya sekitar satu tahun. Setelah selesai menjalani wajib militer selama 

dua tahun, 1958, Bourdieu tidak langsung kembali ke Prancis. Ia 

mengajar di Fakultas Sastra di Alger (di Universitas Aljazair) hingga 

tahun 1960 sambil melakukan penelitian empiris tentang masyarakat 

Aljazair.101  

Sepulang dari Aljazair, tahun 1960, Bourdieu bekerja sebagai 

asisten di Fakultas Seni di Universitas Paris. Seperti dikemukakan 

Jenkins (1992), di Paris, Bourdieu rajin menghadiri kuliah-kuliah Lévi-

Strauss di Collège de France dan kuliah etnologi di Musée de l‟ 
Homme. Bourdieu juga bekerja sebagai asisten Raymond Aron di 

Universitas Sorbonne, Prancis, hingga 1962. Setelah itu, Bourdieu 

mengajar di Universitas Lille hingga tahun 1964; dan sejak 1964, ia 

mengajar di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sosiales (EHESS). Di 

EHESS, Bourdieu mendirikan Centre de Sociologie Européenne (Pusat 

[Studi] Sosiologi Eropa); dan sejak tahun 1968, ia menjabat sebagai 

direkturnya. Pada tahun 1975, Bourdieu menerbitkan jurnal Actes de 
la Recherche en Sciences Sosiales (ARSS). Terbitan ini dikonsen-

                                                           
99 Philippe Cabin, Di Balik Panggung Dominasi, Sosiologi Ala Pierre Bourdieu, dalam 
Philippe Cabin & Jean Francois Dortier (ed.), Sosiologi: Sejarah dan Berbagai 
Pemikirannya, terjemahan Ninik Rochani, Penerbit Kreasi Wacana, Jogjakarta, 2005, 
hlm. 227. 
100 Off cit., Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Routledge, edisi Indonesia, hlm. 8-9. 
101 Ibid. 
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trasikan untuk meruntuhkan mekanisme produksi budaya yang 

menyokong struktur dominan masyarakat.102  

Pada tahun 1981, Bourdieu diangkat sebagai ahli sosiologi di 

Collège de France, dan sebagai direktur lembaga tersebut, menggan-

tikan posisi Raymond Aron.103 Sejak saat itu, ungkap Harker dkk., 

Bourdieu menjadi salah seorang ilmuwan sosial Prancis yang paling 

sering dikutip di Amerika Serikat.104 Tulisan-tulisan dan tindakan-

tindakan Boursieu menunjukkan posisinya yang, secara politis, selalu 

berpihak ke Kiri. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Bourdieu 

sangat serius melawan mekanisme-mekanisme dominasi sosial, serta 

membela kelompok-kelompok yang tertindas dan termar-ginalkan. 

Pada tahun 1993, pusat penelitian yang dirintis dan dipimpin Bourdieu 

menerima medali emas dari Pusat Riset Ilmiah Nasional Prancis 

(CNRS).  

Gagasan-gagasan brilian Bourdieu terelaborasi dalam konsep-

konsep sosiologisnya: habitus, champ (ranah perjuangan), kekuasaan 

simbolik, dan modal budaya. Menurut Cheleen Mahar, Richard 

Harker, dan Chris Wilkes (1990), perangkat konseptual utama 

Bourdieu adalah habitus dan ranah (field). Cheleen dan kawan-kawan 

menyebut perangkat konseptual Bourdieu sebagai konsep-konsep 

krusial. Menurut mereka, konsep-konsep krusial ini ditopang oleh 

beberapa gagasan lain seperti kekuasan simbolik, strategi dan 

perjuangan (kekuasaan simbolik dan material), serta beragam jenis 

modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal 

simbolik).105  

                                                           
102 Lihat Harker dkk., halaman viii; Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Roatledge, edisi 
Indonesia, hlm. 10. 
103 Pengangkatan Bourdieu sebagai deraktur Collège de France setelah melalui proses 
seleksi di mana ia harus berkompetisi dengan Boudon dan Touraine. Richard Jenkins 
menyebut masa-masa kompetisi ini sebagai “episode politik internal pada masa pensiun 
Raymond Aron”. Ibid. Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Roatledge, edisi Indonesia, 
hlm. 11. 
104 Ibid. Harker dkk., halaman viii. 
105 Konsepsi-konsepsi Bourdieu ini, secara khusus akan diuraikan dan disajikan dalam 
sub-bab tersendiri. 
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Gagasan-gagasan [Pemikiran] Bourdieu dipengaruhi oleh pemi-

kiran-pemikiran para pendahulunya, seperti Marx, Durkheim, Weber, 

Saussure, Wittgenstein, Benveniste, dan Canguilhem; serta dari 

berbagai mazhab pemikiran, mulai dari fenomenologi, strukturalisme, 

hingga filsafat analitis.106 Karena itu, para peninjau yang berada pada 

ranah intelektual Parisian “mendiskripsikan karya Bourdieu sebagai 

karya yang tercipta lewat pemanfaatan ide-ide yang sudah ada dan 

„yang masanya sudah tiba‟”;107 meski ada sebagian peninjau yang 

beranggapan bahwa “karya-karya Bourdieu sebagai generasi pemikiran 

intelektual baru yang tengah mengubah konsepsi tentang masya-

rakat”.108  

Masih terkait dengan pemikiran-pemikiran para tokoh yang 

mempengaruhi pemikiran Bourdieu di atas, jika disimak dari karya-

karya Bourdieu, nampaknya, pemikiran-pemikiran Marx dan Weber 

lah yang paling mewarnai p[em]ikiran Bourdieu. Ketika mempre-

sentasikan tatanan sosial melalui paradigma dominasi, nampak jelas, 

Pierre Bourdieu terinspirasi oleh gagasan Marx. Pengaruh Marx pada 

Bourdieu juga nampak ketika Bourdieu merumuskan konsepsinya 

tentang modal ekonomi. Menurut Bourdieu (1986: 252), “modal 

ekonomi adalah akar dari semua jenis modal”.109 Sementara itu, dari 

Max Weber, Bourdieu mengembangkan apa yang disebut tindakan 
                                                           
106 Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes, An Introduction to the Work of 
Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan Press Ltd., London, 1990; lihat 
edisi Indonesia, (Habitus x Modal)+ Ranah= Pratik, Pengantar Paling Komphrehensif 
kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Penerbit Jalasutra, Yogkarta, 2005, Cetakan II, 
2009, hlm. 2. 
107 Collectif, 1984, Révoltes Lgiques, L‟Empire du Sociologue: Cahies Libres, 384, Paris, 
sebagaimana dikutip Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes, An 
Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan 
Press Ltd., London, 1990; lihat edisi Indonesia, (Habitus x Modal)+ Ranah= Pratik, 
Pengantar Paling Komphrehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Penerbit 
Jalasutra, Yogkarta, 2005, Cetakan II, 2009, hlm. 2.  
108 Encrevé Designe 1983: 614-616; Pinto 1974: 54-76; sebagaimana dikutip Cheleen 
dkk., An Introduction…., edisi Indonesia, hlm. 2. 
109 Bourdieu, The Forms of Capital, dalam J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory 
and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, 1986, hlm. 241-258; 
sebagaimana dikutip John Field, Social Capital, London: Routledge, 2003, yang edisi 
Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2010. Lihat edisi Indonesia 
cetakan ketiga Februari 2014, hlm. 24. 
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bermakna—tindakan manusia yang terkait dengan reaksi orang lain 

atau perilaku orang lain. Dimensi-dimensi simbolis—kharismatik, 

tradisional, legal-rasional—yang oleh Max Weber dikaitkan dengan 

legitimasi kekuasaan dan digunakan untuk menghindarkan kekerasan, 

oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme 

dominasi.110 Dengan menggunakan dimensi-dimensi simbolis ini, 

menurut Bourdieu, persoalan “mengapa dalam kekerasan simbolis, 

yang dikuasai menerima dan merasa solider dengan yang menguasai 

dalam konsensus yang sama tentang tatanan sosial yang ada?”, dapat 

dijelaskan. Rupanya, dari sinilah, konsepsi Bourdieu tentang doxa, 
yang dalam konsepsi Gramsci disebut hegemoni, terbangun. 

Namun demikian, ada hal penting lain yang layak untuk dicatat 

bahwa, dalam hal tertentu, Pierre Bourdieu berbeda dengan Marx dan 

Weber. Bourdieu menolak konsep pengelompokan masyarakat yang 

membagi masyarakat dalam klas-klas sosial berdasarkan kriteria 

ekonomi a la Marx, dan tidak mengikuti analisis sosial dalam kerangka 

stratifikasi sosial yang mendasarkan pada kekuasaan, prestise, dan 

kekayaan a la Weber. Ketika mengembangkan teorinya tentang 

dominasi simbolis, Bourdieu mengangkat simbol-simbol yang terkait 

dengan bidang budaya yang tidak diperhatikan Marx. Jadi, ada 

keterputusan antara gagasan Bourdieu dengan ekonomisme Marx. 

Teori Marx mereduksi bidang sosial hanya pada hubungan-hubungan 

produksi ekonomi; dan mendefinisikan posisi sosial hanya berdasarkan 

pada satu posisi dalam hubungan-hubungan produksi ekonomi. 

Menurut Bourdieu, teori Marx tentang kelas tidak mencukupi untuk 

merepresentasikan subjek atau mendefinisikan posisi sosial subjek 

dalam perjuangan kelas, karena Marx “tidak memperhitungkan 

perbedaan-perbedaan objektif yang menurut Bourdieu ditentukan oleh 

akumulasi modal-modal: modal ekonomi, modal budaya, modal 

simbolik, dan modal sosial.111 Sekedar catatan: para peninjau, antara 

lain: Jan Branson dan Don Miller, menilai bahwa karya Bourdieu 

memiliki banyak kemiripan dengan pemikiran Anthony Giddens, 

                                                           
110 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…, hlm. 9. 
111 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam BASIS edisi 
Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013, hlm. 9. 
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terutama dalam hal pengangkatan konsep tentang ruang dan waktu 

dalam struktur sosial dan teori-teori tindakan sosial—proses 

“strukturisasi” dalam teori Giddens, yang dikombinasikan dengan riset 

empiris yang luas dan berkelanjutan.112 

Pierre Felix Bourdieu adalah sosok cendekiawan (intelektual) 

yang aktif terlibat dalam gerakan-gerakan sosial dan politik. Seperti 

yang dikemukakan Haryatmoko (2003), pada awalnya, Bourdieu 

percaya bahwa ilmu itu bebas nilai, yang ilmiah tidak boleh 

mempunyai implikasi politik. Tetapi, pada akhirnya, ia mendobrak 

kebuntuan moralisme bebas nilai itu dan melibatkan diri dalam ranah 

politik. Baginya, teks harus menjadi tindakan; dan karena itu, sosiologi 

harus mampu menganalisis mekanisme dominasi agar bisa menjadi 

instrument pembebasan bagi mereka yang didominasi.113 

Bourdieu sangat serius melawan mekanisme-mekanisme domi-

nasi sosial dan membela kelompok-kelompok yang termarginalkan dan 

tertindas. Pada saat terjadi pemogokan umum tahun 1995, Bourdieu 

turut ambil bagian dalam ajakan kepada kaum intelektual untuk 

mendukung para pemogok. Pada bulan Maret 1996, Bourdieu juga 

turut menandatangani petisi untuk melakukan pembangkangan sipil 

melawan hukum Pasqua (menteri dalam negeri) yang memperkeras 

legislasi imigrasi. Pada tahun 1999, Borudieu mengkritik sosial 

demokrasi pemerintahan sosialis di Prancis yang cenderung berakibat 

negatif, dan mengajak kembali ke aliran kiri.114 Pada masa-masa akhir 

hayatnya, Bourdieu dikenal sebagai tokoh gerakan anti-globalisasi. 

Untuk itu, Bourdieu menggalang gerakan para pakar, wartawan, dan 

penulis istana yang dianggap menjadi kaki tangan neoliberalisme; dan 

mendirikan penerbitan Liber dan dokumentasi Raison d‟Ager untuk 

mempublikasikan tulisan-tulisan pendek dan kritis yang menentang 

invasi neoliberalisme. Sebagaimana dikemukakan Haryatmoko 

                                                           
112 Lihat lagi Jan Branson dan Don Miller, Pierre Bourdieu, dalam Peter Beilharz (ed.), 
edisi Indonesia hlm. 44. 
113 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…, BASIS edisi Nomor 
11-12…., hlm. 5. 
114 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…, BASIS edisi Nomor 
11-12…., hlm. 6. 
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(2003)—mengacu Sciences Humaines, nomero special, 2002, hlm. 9, 

pada bulan Juni 2000, di Millau, Bourdieu ikut menggalang 

terbentuknya jaringan kekuatan-kekuatan kritis dan progresif (Forces 
critique et progressistes) untuk melawan globalisasi ekonomi [neo-

liberalisme].115 

Dari rekam jejak perjalanan intelektual Bourdieu sebagaimana 

dikemukakan di atas, nampak jelas, adanya perubahan minat Bourdieu, 

dari filsafat ke sosiologi. Seperti dikemukakan Haryatmoko (2003), 

perubahan ini dipengaruhi oleh keprihatinan Bourdieu terhadap 

lingkungan sosial dan hasratnya terhadap perubahan.116  

Konsepsi-konsepsi [Teori] Sosiologi Bourdieu 

Sebagaimana telah disinggung di atas, gagasan-gagasan Pierre Bourdieu 

terelaborasi dalam konsep-konsep sosiologisnya tentang: habitus, 
champ (ranah perjuangan), kekuasaan simbolik, dan modal. Untuk 

kepentingan studi ini, sekedar untuk menyegarkan ingatan para 

pembaca yang sudah cukup familiar dengan konsepsi-konsepsi 

sosiologi Bourdieu, secara singkat dan sepintas-lalu, konsepsi-konsepsi 

sosiologis Bourdieu tersebut akan dielaborasi. Sementara itu, bagi para 

pembaca yang belum begitu familiar dengan konsepsi-konsepsi 

sosiologi Bourdieu, paparan ini diharapkan dapat membantu mereka 

untuk memperoleh pemahaman dasar tentang teori sosiologi 

Bourdieu—minimal, untuk sementara, tidak perlu mencari-cari 

sumber bacaan lain untuk dapat terlibat dalam diskusi ini.  

Untuk memudahkan pemahaman kita atas konsep-konsep 

tersebut, serta untuk menghindari pengulangan-pengulangan, konsep-

konsep tersebut akan dielaborasi dengan tata urut: habitus, ranah 

perjuangan, modal, dan kekuasaan simbolik. Di balik konsep-konsep 

itu, masih ada satu hal yang secara implisit juga ditekankan Bourdieu, 

bahkan menjadi inti dari teori sosiologi Bourdieu, yaitu praktik-praktik 

                                                           
115 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…, hlm. 6. 
116 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…, hlm. 7. 
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sosial para pelaku sosial yang menjadi aktor-aktornya. Karena itu, 

bagaimana Bourdieu melihat, memahami, dan menempatkan para 

pelaku sosial yang menjadi aktor-aktor kehidupan itu, juga akan 

dielaborasi.  

Habitus 

Dalam konsepsi sosiologinya, Bourdieu menawarkan konsep habitus 

untuk menolak diterminasi penuh dari struktur dan menolak pilihan 

bebas dari individu sebagai agen. Menurut Richard Jenkins (1992), 

konsep habitus, sebenarnya, bukanlah hasil pemikiran Pierre Bourdieu 

sepenuhnya. Pierre Bourdieu baru mengangkat dan menjelaskan kata 

habitus pertama kali pada tahun 1967 dalam appendiks tulisan 

Panofsky yang berjudul Gothic Architecture and Scholasticism yang ia 

terjemahkan ke dalam Bahasa Prancis. Bahkan, ungkap Jenkins, 

sebelum dipopulerkan Bourdieu, istilah dan konsep habitus sudah 

muncul dalam setting karya-karya para filsuf besar, antara lain dalam 

karya-karya Hegel, Husserl, Weber, Durkheim, dan Mauss.117 Kata 

habitus berasal dari Bahasa Latin yang menunjuk pada situasi, kondisi, 

atau penampakan yang tipikal (habitual), khususnya pada tubuh.118 

 Pierre Bourdieu menggunakan konsep habitus untuk 

mengangkat pendapat umum tentang kebiasaan (habit) sebagai sepe-

rangkat aturan main, sebagai sebuah mechanical assembly atau 

preformed programme.119 Bourdieu menggunakan istilah habitus untuk 

menunjuk suatu sistem skema generatif yang didapatkan dan 

disesuaikan dengan kondisi sosial dan sejarahnya yang khas—set by the 

                                                           
117 Pierre Bourdieu, In Other Words, Cambridge, Polity Press, 1990, hlm. 12, 
sebagaimana dikutip Jenkins dalam, Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang 
edisi Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul 
Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. Untuk kutipan ini, perhatikan edisi Indonesia hlm. 
107. 
118 Lihat Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang edisi 
Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul Membaca 
Pikiran Pierre Bourdieu, hlm. 107. 
119 Ibid. Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, hlm. 218; catatan kaki nomor 47 
halaman 95. 
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historically and sosially situated conditions.120 Karena kesejarahannya 

itulah, habitus cenderung selaras dengan skema-skema yang dibentuk 

dan ditimbulkan oleh sejarah. Dalam Outline of A Theory of Practice 
(1977, 1979: 82), Bourdieu mengemukakan: 

“…, the habitus, the product of history, produces individual 
and collective practices, and hance history, in accordance 
with the schemes engendered by history.”.121 

Jadi, menurut Bourdieu, habitus itu merupakan produk sejarah yang 

memproduksi praktik-praktik individual dan kolektif yang menyejarah 

sesuai dengan skema yang digambarkan oleh sejarah. 

 Habitus diperoleh individu dari lingkungan asalnya (ling-

kungan tradisionalnya), yang ditanamkan dalam diri individu itu sejak 

dari kecil, baik di lingkungan keluarganya, maupun di lingkungan 

kelompok sosialnya yang lain. Habitus diperoleh dari proses sosial yang 

panjang pada posisi tertentu dalam dunia sosial. Karena itu, habitus 
tiap-tiap pelaku sosial berbeda-beda menurut posisi sosial dan/atau 

historisitas masing-masing; kecuali habitus yang terbentuk dalam diri 

pelaku-pelaku sosial yang memiliki posisi yang sama dalam dunia 

sosial. Para pelaku sosial yang memiliki posisi yang sama dalam dunia 

sosial cenderung memiliki habitus yang serupa. Bourdieu mendeskrip-

sikan habitus sebagai 

“system of durable, transposable disposition, structured 
structures predisposed to function as structuring structures, 
that is, as principles of the generation and structuring of the 
practices and representations”;122  

sebagai sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah 

(durable, transposable disposition) yang berfungsi sebagai basis gene-

                                                           
120 Lihat Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press, 
1977—14th printing 1999, hlm. 95. 
121 Ibid. Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press, 1977—14th 
printing 1999, hlm. 82. 
122 Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press, 1977—14th 
printing 1999, hlm. 72. 
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ratif bagi praktik-praktik dan representasi-representasi yang terstruk-

tur.123 Lebih lanjut, Bourdieu menjelaskan bahwa, habitus  

“…… objectively “regulated” and “regular” without in any 
way being the product of obedience to roles, objectively 
adapted to their goal without presupposing a conscious 
aiming at end or an express mastery of the operations 
necessary to attain them and, being all this, collectively 
orchestrated without being the product of the orchestrating 
action of a conductor.”.124 

 Habitus menjadi struktur-struktur yang dibentuk dan sekaligus 

dimak-sudkan untuk berfungsi sebagai struktur-struktur pembentuk 

(yang membentuk); yang secara objektif diatur dan teratur tanpa harus 

menjadi buah dari kepatuhan terhadap aturan-aturan, dan dapat 

disesuaikan dengan tujuan tanpa mengandaikan pengarahan tujuan 

secara sadar dan penguasaan secara sengaja atas kiat-kiat (upaya-upaya) 

yang diperlukan untuk mencapainya. Semuanya itu, secara kolektif, 

tersusun selaras tanpa harus menjadi hasil dari pengaturan seorang 

dirigen.125 

 Habitus adalah struktur-struktur atau skema-skema interpre-

tatif yang merupakan produksi kreatif (hasil ketrampilan pikir) 

individu-individu dengan [dalam] mengonvergensikan dan menyiner-

gikan struktur-struktur objektif dengan kondisi-kondisi sosial yang 

dihadapi. Habitus itu berupa kerangka penafsiran untuk mempersepsi, 

memahami, dan menilai realitas, sekaligus sebagai penghasil praktik-

praktik kehidupan yang sesuai dengan lingkungan sosial tertentu, 

sesuai dengan struktur-struktur objektif atau kondisi-kondisi sosial—

termasuk di dalamnya: kepentingan-kepentingan—yang terus berubah. 

Menurut Pierre Bourdieu, dalam tindakan-tindakannya, inividu-

                                                           
123 Sebagaimana dikemukakan Bourdieu dalam catatan kaki Bab 2 nomor 1, buku 
Outline of A Theory of Practice, kata “disposisi” dipakai dalam tiga makna: [1] result of 
organizing action—hasil dari tindakan yang mengatur; [2] way of being, a habitual 
state—cara menjadi, kondisi habitual; dan [3] predisposition, tendency, propensity, or 
inclination—kecenderungan, tendensi, atau niat. Lihat Notes for pp. 70-73, lihat buku 
Outline of A Theory of Practice, hlm. 214. 
124 Ibid. Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, hlm. 72. 
125 Ibid. Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, hlm. 72. 
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individu para pelaku sosial selalu dibimbing oleh skema-skema 

interpretatif ini.  

 Dalam ungkapan lain, dapat dikemukakan bahwa, habitus pada 

dasarnya adalah suatu kerangka interpretatif (kerangka penafsiran) 

untuk mempersepsikan (memahami dan menilai) realitas, sekaligus 

untuk merespon lingkungan sekitar—untuk menghasilkan praktik-

praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif, sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah.126 Dengan demikian, 

habitus menjadi pembimbing para pelaku (individu) dalam praktik-

praktik sosial (tindakan-tindakan sosial) yang dilakukannya, dalam arti: 

memberikan pemahaman bagi individu tentang bagaimana sistem 

sosial bekerja, dan menjadi pedoman bagi individu-individu dalam 

melakukan tindakan-tindakan sosialnya. Maka, tidaklah keliru jika 

habitus dikatakan sebagai prinsip penggerak, yang mengatur praktik-

praktik sosial para pelaku. 

 Habitus berada tersembunyi (tertanam) dalam pikiran dan 

perasaan individu; dan seringkali bekerja secara tidak disadari. Karena 

itu, habitus sering diterjemahkan sebagai suatu kemampuan yang 

nampak alamiah, spontan, dan instinktif. Hasil dari habitus adalah 

sistem-sistem disposisi yang tahan lama dan dapat diwariskan; 

struktur-struktur yang dibentuk yang sekaligus berfungsi sebagai 

struktur-struktur yang membentuk. Di satu sisi, habitus adalah 

struktur yang terstrukturkan—struktur yang distrukturkan oleh dunia 

sosial; dan di sisi lain, habitus adalah struktur yang menstrukturkan—

struktur yang menstrukturkan dunia sosial. Dengan istilah yang lebih 

simple, Bourdieu menggambarkan habitus sebagai “dialektika 

internalisasi-eksternalitas dan eksternalisasi-internalitas.”.127 

 Habitus bekerja tanpa henti. Ia akan terus menjadi, dan terus 

mereproduksi, struktur-struktur objektif dalam dunia sosial. Sebagai-

mana dikemukakan Haryatmoko (2003: 10), “…. berfungsinya habitus 
seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung-pangkalnya: di satu sisi, 

                                                           
126 Ibid, Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…,  BASIS edisi Nomor 
11-12, … hlm.10. 
127 Ibid. Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, hlm. 72. 
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sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku, dan di sisi 

lain, modalitas praktiknya mengandalkan pada improvisasi, dan bukan 

pada kepatuhan pada aturan-aturan.”.128 

 Habitus didapatkan oleh para pelaku sosial melalui proses 

internalisasi sosio-kultural atau struktur-struktur objektif [eks-

ternalitas] yang melingkupi, yang [kemudian] diaktualisasikan atau 

diejawantahkan dalam pola perilaku yang disesuaikan dengan 

kepentingan-kepentingan serta situasi dan kondisi zaman yang terus 

bergerak. Habitus itu merupakan produk struktur sosial, dan habitus 
itu sendiri adalah struktur generatif dari praktik-praktik sosial yang 

[pada gilirannya juga] mereproduksi struktur-struktur sosial [yang 

baru]. Dalam perspektif pelaku sosial, habitus adalah struktur-struktur 

sosial yang kajiwa (terbatinkan) dan yang termanivestasikan, tereks-

presikan, terejawantah, atau kasarira (teraktualisasikan), dan dige-

rakkan dalam praktik-praktik sosial para pelaku. Seperti telah 

dikemukakan di atas, habitus, pada dasarnya, adalah tempat bagi 

“internalisasi eksternalitas, dan eksternalisasi internalitas”;129 habitus 
merupakan “internalisasi realitas dan eksternalisasi internalitas”, 

tempat bagi inkorporasi dan objektifikasi, dalam produksi dan dalam 

reproduksi.130 Menurut Bourdieu, dalam habitus terdapat “the 
dialectical relationship between the objective structures and the 
cognitive and motivating structures wich they produce an which tend 
to produce”; terdapat hubungan dialektik antara struktur-struktur 

objektif dengan struktur kognitif dan motivatif yang mereka hasilkan 

                                                           
128 Ibid. Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…,  BASIS edisi Nomor 
11-12, … hlm.10. 
129 Ibid. Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, hlm. 72. 
130 Lihat lagi Pierre Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University 
Press, 1977—14th printing 1999, hlm. 72; Pierre Bourdieu dan J.C. Passeron, 
Reproduction in Education, Society and Culture, London, Sage, 1977, hlm. 225 
sebagaimana dikutip Jenkins dalam Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang 
edisi Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul 
Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. Untuk kutipan ini, lihat edisi Indonesia  hlm. 115; 
dan lihat juga Richard Harker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes (eds.), An 
Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan 
Press Ltd., London, 1990; edisi Indonesia, hlm. 18. 
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dan yang cenderung mereproduksi struktur-struktur objektif [yang 

baru].131 

 Dalam perjalanan waktu, struktur-struktur sosial tersebut akan 

terus dimodifikasi dengan improvisasi-improvisasi sejalan dengan 

kepentingan-kepentingan, dan searah dengan pelbagai kemungkinan 

yang terus berubah tadi. Dalam ungkapan bahasa sehari-hari, dapat 

dikemukakan bahwa, habitus adalah pola pikir dan pola perilaku 

individu[-individu] yang terbangun atas dasar nilai-nilai dan norma-

norma [tradisional] yang hidup dan berkembang di mana ia hidup dan 

berkembang; yang akan terus dimodifikasi dengan improvisasi-

improvisasi sesuai dengan kepentingan, dan keadaan-keadaan historis 

searah dengan pelbagai kemungkinan yang terus berubah. Habitus 
berupa skema-skema atau struktur-struktur pikiran dan perilaku 

individu yang merupakan produksi kreatif individu. Habitus 
merupakan skema-skema interpretatif yang tidak kaku, seperangkat 

pedoman yang longgar, yang memungkinkan para pelaku berstrategi 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka dengan mengako-

modasi berbagai kemungkinan yang terus berubah dengan melakukan 

praktik-praktik sosial yang inovatif.  

 Habitus selalu bekerja dalam hubungannya dengan ranah 

(fields, lapangan sosial, atau medan-medan sosial) dan capital (modal). 

Oleh karena itu, dalam sajian [berikut] ini, konsepsi dan keberadaan 

capital dan medan sosial juga menjadi sangat penting untuk dielaborasi. 

Champ (Ranah Perjuangan) 

Konsep champ (ranah perjuangan, medan perjuangan sosial) dalam 

konsepsi sosiologi Bourdieu digunakan untuk memetakan dan sekaligus 

untuk menunjukkan keberadaan medan-medan perjuangan yang 

melahirkan pusat-pusat kekuasaan; serta sebagai alat untuk melakukan 

pengelompokan masyarakat berdasarkan jumlah dan struktur (jumlah 

dan komposisi) modal yang mereka miliki. Dengan demikian, konsep 

ini mengoreksi metode (konsep) pengelompokan masyarakat yang 

                                                           
131 Pierre Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press, 
1977—14th printing 1999, hlm. 83. 
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dilakukan Marx—yang mengelompokkan masyarakat dalam kelas 

sosial antagonis atas dasar kriteria ekonomi: borjuis versus proletar, 

majikan versus buruh; dan juga mengritisi analisis sosial Weber yang 

mengelompokkan masyarakat dalam kerangka strata sosial yang 

mendasarkan pada kekuasaan, prestise, dan kekayaan. 

 Dengan konsep fields, champ, atau ranah perjuangan sosial, 

Bourdieu menggambarkan dunia sosial dalam bentuk ruang yang di 

dalamnya terdapat dimensi-dimensi (ruang-ruang yang lebih kecil), 

dan masing-masing ruang mengonstruksikan kelas-kelas sosial tersen-

diri.132 Menurut Bourdieu, di dalam ruang-ruang sosial yang kecil itu, 

para pelaku sosial menempati posisinya masing-masing berdasarkan 

prinsip diferensiasi dan distribusi modal. Artinya, posisi pelaku-pelaku 

sosial dalam ruang-ruang sosial yang [lebih] kecil itu terafirmasi dalam 

kelas-kelas sosial (kelas dominan, kelas borjuasi kecil, atau kelas 

popular) berdasarkan jumlah dan struktur modal yang mereka miliki, 

atau berdasarkan kepemilikan, besaran, dan komposisi modal masing-

masing. 

 Dengan demikian, tidak seperti konsepsi Marx yang 

menyatakan eksistensi kekuasaan terkait erat dengan, dan ditentukan 

oleh, penguasaan modal ekonomi semata; Bourdieu berpendapat bahwa 

kekuasaan terkait erat dan ditentukan oleh kepemilikan, besaran 

(akumulasi), dan komposisi modal-modal; di mana dalam setiap medan 

perjuangan sosial, modal-modal tersebut mempunyai posisi dan bobot 

yang berbeda-beda sesuai dengan medan perjuangan sosial terkait. 

Dalam medan perjuangan sosial tertentu, mungkin modal ekonomi 

yang paling menentukan; tetapi, di medan perjuangan sosial lainnya, 

mungkin modal budaya, modal sosial, atau modal simbolik yang paling 

menentukan. Sebagai contoh, dalam arena bisnes (dunia usaha), 

mungkin modal ekonomi yang paling menentukan; dalam arena politik 

(dunia politik), mungkin modal sosial yang paling menentukan; dalam 

                                                           
132 Penting untuk dicatat bahwa, konesep ranah yang digunakan Bourdieu, bukanlah 
ruang yang berpagar di sekelilingnya; melainkan lebih sebagai „ranah kekuatan‟. Lihat 
Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes (eds.), An Introduction to the 
Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan Press Ltd., London, 
1990; secara khusus, lihat edisi Indonesia, hlm. 9. 
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dunia pendidikan, mungkin modal budaya dan modal simbolik yang 

paling menentukan; begitu seterusnya. 

 Konsep fields atau champ (ranah perjuangan, medan perju-

angan sosial)—yang dipakai Bourdieu, pada dasarnya, adalah tempat 

persaingan dan perjuangan; tempat individu-individu yang memiliki 

berbagai sumber daya serta menggunakannya sebagai modal 

perjuangan untuk memperebutkan, memperoleh, dan memperta-

hankan dominasi, prestise, kekuasaan, dan [pada akhirnya juga] 

kekayaan. Medan perjuangan sosial merupakan kancah hubungan-

hubungan kekuatan antara berbagai jenis modal—tepatnya antara para 

pemilik modal-modal tertentu untuk dapat mendominasi medan-

medan perjuangan terkait.133  

 Menurut Pierre Bourdieu, di dalam masyarakat—sebagai 

“sosial-fields”—terdapat berbagai macam medan sosial, seperti: medan 

ekonomi, medan politik, medan akademik, medan seni-artistika, dan 

lain-lain, yang masing-masing memiliki logika sendiri-sendiri. Pierre 

Bourdieu menggambarkan ranah perjuangan sosial semacam mikro-

kosmos sosial dalam makrokosmos sosial,134 di mana tiap-tiap mikro-

kosmos bersifat homogen dan mandiri, meskipun masing-masing 

mikrokosmos (ranah perjuangan) selalu dalam keterhubungan dengan 

mikrokosmos-mikrokosmos (ranah-ranah perjuangan) yang lain. 

 Untuk memberikan pemahaman intuitif mengenai keseluruhan 

ranah (medan perjuangan sosial), Bourdieu menggunakan analogi 

permainan.135 Menurut Bourdieu, dalam dunia sosial sebagai sosial 
fields, terdapat berbagai macam permainan; di mana dalam setiap 

                                                           
133 Ibid. Bourdieu, Raisons Practiques. Sur la theorie de l‟action, Paris: Seuil, 1994: 23-
45; sebagaimana dikutip Haryatmoko dalam Menyingkap Kepalsuan Budaya 
Penguasa…, BASIS edisi Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013, hlm. 
15. 
134 Richard Jenkins, Pierre Bourdieu Routledge,.. lihat edisi Indonesia hlm. 126; dan 
lihat juga Haryatmoko, 2003, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa…,  BASIS edisi 
Nomor 11-12, … hlm.14. 
135 Lihat lagi Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes, An Introduction to 
the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan Press Ltd., London, 
1990; edisi Indonesia, hlm. 8; dan Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya 
Penguasa…, BASIS edisi Nomor 11-12…., hlm. 14. 
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permainan memiliki aturan-aturan tersendiri—memiliki aturan main 

sendiri-sendiri; dan setiap pelaku sosial yang mau masuk, atau [telah] 

berada di dalam, setiap permainan harus mengetahui dan menguasai 

kode-kode dan aturan-aturan permainannya. Tanpa pengetahuan dan 

penguasaan kode-kode dan aturan-aturan permainan tersebut, setiap 

pelaku sosial yang memasuki dan berada di dalam suatu permainan 

akan dengan mudah terlempar dari permainan tersebut. 

 Seperti layaknya sebuah permainan, mereka yang dalam posisi 

dominan cenderung memilih strategi pertahanan (mempertahankan). 

Sementara itu, mereka yang terdominasi (didominasi), demi keberha-

silan perjuangannya, akan berusaha untuk mengubah aturan main, 

biasanya, dengan mendiskreditkan bentuk-bentuk modal yang menjadi 

tumpuan kekuatan lawan, kelompok yang mendominasi. Karena itu, 

ketegangan dan konflik tak dapat dihindari. Dalam kasus perlawanan 

santri di Pekalongan yang menjadi fokus studi ini, nampak sangat jelas 

bahwa para Kiai yang dalam posisi dominan juga memilih strategi 

mempertahankan dominasinya; sementara itu, warga masyarakat Santri 

yang terdominasi berusaha mengubah aturan, antara lain, dengan 

membongkar mitos “Kiai sebagai pewaris nabi dan sebagai uswatun 
hasanah”. Stigmatisasi yang diberikan warga masyarakat Santri kepada 

Kiai-kiai yang kiblat dan haluan politiknya tidak sejalan dengan 

komunitas basisnya sebagai orang-orang yang telah kehilangan ingatan 

(kenthir, gila), dan sebagai tokoh Islam Tradisionalis yang tidak lagi 

setia kepada organisasi—dalam konteks ini organisasi Nahdlatul Ulama 

[PBNU], saya rasa dapat ditempatkan dalam konfigurasi (kerangka) 

semacam ini. Pada kasus Pekalongan yang menjadi fokus kajian ini, 

stigmatisasi-stigmatisasi negatif terhadap beberapa Kiai itu dengan 

sangat gamblang dimaksudkan untuk mendistorsi, mendesakralisasi, 

dan mendelegitimasi posisi Kiai-Kiai dengan maksud merongrong 

kewibawaan mereka. 

Capital (Modal) 

Pierre Felix Bourdieu, seorang sosiolog Marxis Perancis abad ke-20, 

berpendapat bahwa, kekuasaan seseorang dalam masyarakat berhu-

bungan erat dengan capital (modal-modal) yang dimiliki, serta 
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komposisi dan akumulasi dari modal-modal yang dimiliki tersebut. 

Dalam konsepsinya tentang capital, Bourdieu memberi tekanan pada 

komposisi dan akumulasi, karena kebernilaian dan bobot suatu capital 
berbeda-beda tergantung (ditentukan oleh) medan-medan sosialnya, 

serta posisi-posisi sosial pemiliknya. Bourdieu menegaskan bahwa, 

lapangan (fields), atau ranah (medan perjuangan) yang berbeda-beda 

memberi nilai tipe-tipe atau bentuk-bentuk capital yang berbeda-beda 

pula. Pertanyaannya sekarang adalah: apa yang dimaksud capital 
(modal) oleh Pierre Bourdieu? 

 Menurut pengertian umum, konsep modal (capital) adalah 

konsepsi yang biasa dipakai dalam khasanah ilmu ekonomi, yang 

menunjuk pada uang atau barang yang digunakan sebagai pokok, 

sebagai dasar, atau sebagai bekal usaha (berdagang atau apa pun jenis 

usahanya) untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah 

kekayaan. Borudieu menggunakan istilah capital (modal) dalam 

konsepsi sosiologinya untuk menjelaskan hubungan-hubungan 

kekuasaan dalam masyarakat, karena capital (modal) memiliki ciri-ciri 

yang, menurut Bourdieu, dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat tersebut.136 

 Dalam konteks pemikiran Bourdieu, konsep capital (modal) 

dipakai untuk menunjuk keseluruhan sumber daya atau kualitas yang 

dimiliki oleh individu-individu atau posisi-posisi sosial yang memiliki 

pengaruh atau nilai sosial. Selain itu, dalam sosiologi Bourdieu, konsep 

modal juga digunakan [sebagai alat] untuk memetakan hubungan-

hubungan kekuasaan dalam masyarakat, dan untuk mengelompokkan 

masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu. Menurut Bourdieu, 

semakin besar sumber daya (capital) yang dimiliki, baik dari segi 

                                                           
136 Sebagaimana dikemukakan Bonnewitz (1998: 43), modal memiliki ciri-ciri: [1] 
terakumulasi melalui investasi; [2] dapat diberikan kepada yang lain melalui warisan; 
[3] dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh 
pemegangnya (pemiliknya) untuk mengoperasikan penempatannya. Patrice 
Bonnewitz, Premières leçon sur la sosiologie de Pierre Bourdieu, Paris: PUF, 
sebagaimana dikutip Haryatmoko dalam Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, 
BASIS edisi Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2003, dalam catatan 
kaki nomor 1, hlm. 11.   
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komposisi maupun jumlahnya (diferensiasi dan distribusinya), maka 

akan semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dengan 

demikian, dalam komunitas sosial, para pelaku sosial akan menempati 

posisi masing-masing yang ditentukan oleh besaran modal dan 

komposisi modal yang dimiliki oleh masing-masing pelaku sosial. 

 Bourdieu mengidentifikasi ada empat bentuk capital (modal) 

yang utama. Keempat bentuk modal yang dimaksud adalah: economic 
capital (modal ekonomi), cultural capital (modal budaya), social capital 
(modal sosial), dan symbolic capital (modal simbolik). Menurut 

Bourdieu, kandungan otoritas (kebernilaian) masing-masing bentuk 

modal ditentukan oleh medan-medan perjuangan (camp, ranah) 

terkait. Untuk memperoleh pemahaman tentang bentuk-bentuk modal 

sebagaimana dikonsepsikan Bourdieu, perhatikan uraian berikut: 

 Pertama: economic capital (modal ekonomi). Menurut konsepsi 

teori sosiologi Borudieu, seluruh kepemilikan kekayaan materiil seperti 

tabungan uang yang banyak—baik tunai maupun non-tunai, 

kepemilikan unit-unit usaha, kepemilikan tanah yang luas, 

pendapatan, warisan harta atau finansial, dan bentuk-bentuk kekayaan 

materiil lainnya yang dapat berperan dalam penentuan dan reproduksi 

kedudukan-kedudukan sosial digolongkan sebagai modal ekonomi. 

Dalam realitas politik, meski tidak menjadi unsur dominan, modal 

ekonomi sangat menentukan hubungan kekuasaan. Pada umumnya, 

kepemilikan modal ekonomi mengacu pada kepemilikan uang.  

 Dalam gagasannya tentang modal ekonomi, Bourdieu tidak bisa 

lagi menyembunyikan pengaruh sosiologi Marxis dalam pikiran dan 

pemikirannya. Sebagaimana telah disinggung di atas, Borudieu (1986: 

252) menyatakan bahwa, “modal ekonomi adalah akar dari semua jenis 

[bentuk] modal lain.”137 

 Kedua: cultural capital (modal budaya). Modal budaya (cultural 
capital) adalah keseluruhan kode-kode budaya yang hidup dalam 

                                                           
137 Lihat lagi Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, dalam J.G. Richardson (ed.), 
Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, Greenwood Press, 1986, 
hlm. 241-258; sebagaimana dikutip John Field, Social Capital, London: Routledge, 
2003, edisi Indonesia, hlm. 24. 
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komunitas tertentu, yang diyakini dan diakui kebernilaiannya, serta 

berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan 

sosial (untuk memperoleh kekuasaan dan status). Dalam Language and 
Symbolic Power, Bourdieu menyebut modal budaya (cultural capital) 
sebagai “prestise dan gengsi sosial”.138  

 Pierre Bourdieu membedakan modal budaya ke dalam 

beberapa bentuk: Pertama: bentuk modal budaya yang menubuh atau 

bentuk simbolik sebagai kebudayaan yang diinternalisasi, seperti: 

pengetahuan yang telah didapat, kemampuan menulis, cara 

pembawaan: sopan-santun, cara berbicara, cara bergaul, cara makan, 

dan lain sebagainya; Kedua: bentuk modal budaya yang terobjektifikasi 

pada objek-objek materi dan media, seperti: [koleksi] lukisan karya 

pelukis terkenal, dan/atau benda-benda budaya lainnya yang bernilai 

tinggi; dan Ketiga: bentuk modal budaya yang terinstitusionalisasi, 

seperti ijazah akademik.139 Penting untuk dicatat bahwa, terkait dengan 

modal kultural, Bourdieu tidak hanya mengangkat hakikat modal 

kultural yang harus diakumulasikan agar dapat mencapai tujuan, tetapi 

juga mengeksplorasi kode-kode lingguistik yang dengannya modal 

kultural disebarluaskan.140  

 Ketiga: social capital (modal sosial). Yang dimaksud social 
capital (modal sosial) adalah hubungan-hubungan dan jaringannya 

yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan 

reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Keseluruhan sumber daya 

yang didasarkan pada hubungan-hubungan sosial (koneksi), jaringan, 

                                                           
138 Lihat Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge, Polity, 1991, hlm. 229-
231; sebagaimana dikutip Jenkins dalam Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992. 
Lihat edisi Indonesia hlm. 125. 
139 George Ritzer dan Barry Smart, Masyarakat Modern sebagai Masyarakat 
Pengetahuan, dalam George Ritzer dan Barry Smart (eds.), Hanbook of Sicial Theory, 
London: SEGE Publications, 2001. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Pustaka 
Pelajar Jogjakarta, 2011, dengan judul Handbook Teori Sosial. Untuk kutipan ini, lihat 
edisi Indonesia hlm. 996; dan lihat juga Beverley Skeggs, dalam Ritzer (ed.), The Wiley 
Blackwell Companion to Sociology, Blackwell Publishing Ltd., John Wiley and Sons 
Ltd., West Sussex, UK, 2012. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar 
Jogjakarta, 2013. Untuk referensi ini perhatikan edidi Indonesia, hlm. 455. 
140 Jan Branson dan Don Miller, Pierre Bourdieu, dalam Peter Beilharz (ed.), edisi 
Indonesia hlm. 52 
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dan keanggotaan dalam kelompok (organisasi) yang berguna dalam 

penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial, dikategorikan 

sebagai modal sosial. Hubungan kekerabatan (genealogi), hubungan 

pertemanan, dan organisasi, adalah bentuk-bentuk modal yang terma-

suk modal sosial.  

 Keempat: symbolic capital (modal simbolik). Modal simbolik 

adalah suatu bentuk modal ekonomi fisikal (material) yang telah 

mengalami transformasi dan, karena itu, tersamarkan dari bentuk 

aslinya. Dalam Outline of A Theory of Practice (1977,1979: 183), 

Pierre Bourdieu mendiskripsikan symbolic capital sebagai 

 “a transformed and thereby disguised form of physical 
„economic‟ capital, produces its proper effect inasmuch, and 
only inasmuch, as conceals the fact that it originates in 
„material‟ forms of capital wich are also, in the last analysis, 
the source of its effects.” 

 Modal simbolik menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, 

dan hanya sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam 

bentuk-bentuk modal fisikal (material) meskipun modal material itu 

adalah sumber efek-efeknya. Dengan ungkapan lain, dapat 

dikemukakan bahwa, yang dimaksud symbolic capital (modal simbolik) 

adalah keseluruhan sumber daya yang eksistensinya berada di balik 

“keangkuhan” fisik (hexis) dan modal ekonomi yang berguna dalam 

penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. 

 Modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan simbolik, yaitu 

kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan posisi yang setara 

dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi 

sebagai akibat khusus suatu mobilisasi. Aneka gelar (gelar kebangsa-

wanan, gelar pendidikan, gelar keagamaan—Haji, Kiai, Pendeta, dan 

lain sebagainya); kepemilikan mobil mewah dan layanan sopir pribadi, 

kepemilikan rumah mewah dan kantor yang megah di tempat-tempat 

yang strategis, adalah bentuk-bentuk dari modal simbolik. 

 Selain keempat capital yang diidentifikasi dan dikemukakan 

Bourdieu, berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya, juga didapati dan 

diidentifikasi adanya jenis capital (modal) lainnya, yaitu spiritual 
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capital (modal spiritual)—modal yang, antara lain, menurunkan 

religious capital. Terkait dengan jenis modal ini, ada hal penting yang 

perlu dicatat bahwa, dalam pengetahuan kehidupan sehari-hari, 

spiritual capital dan religious capital sering disama-artikan dan sering 

juga dicampur-adukkan. Padahal, spiritual capital (modal spiritual) dan 

religious capital (modal keagamaan) adalah dua hal yang berbeda; 

meski keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Spiritual 
capital (modal spiritual) dan religious capital (modal keagamaan) 

memiliki hubungan kausalitas. Religious capital muncul dari spiritual 
capital. Spiritual capital menurunkan religious capital. Manusia 

memiliki kesadaran untuk beragama adalah akibat dari kesadaran 

dirinya akan eksistensinya sebagai suksma kang mangejawantah (roh 

yang membadan) atau pangejawantahan suksma (badan yang 

berjiwakan atau “berisikan” roh). Perasaan kasihan melihat orang lain 

menderita; gerakan batin untuk menolong orang lain; dan lain 

sebagainya adalah bentuk-bentuk ekspresi dari keberadaan spiritual 
capital. Kalau begitu, lantas, apa yang membedakan modal spiritual 

(spiritual capital) dan modal keagamaan (religious capital)? 

 Modal spiritual (spiritual capital) adalah kemampuan individu 

yang muncul dari eksistensinya sebagai roh (suksma). Karena itu, tidak 

keliru jika spiritual capital disebut, atau dinamai, sebagai modal 

kasuksman. Adalah suatu fakta sosial (kenyataan sosial) bahwa, dalam 

komunitas sosial tertentu, orang-orang berkeyakinan bahwa manusia 

sebagai suksma kang mangejawantah (roh yang membadan), pada 

dasarnya, adalah jiwa-jiwa, roh-roh, atau suksma-suksma yang 

dianugerahi, diayomi, dan diayemi oleh Sang Suksma Sejati (Sang 
Suksma Kawekas)—Tuhan Allah yang menciptakan dan “mengge-

rakkan kehidupan” jagad raya dan seluruh ciptaan yang ada di 

dalamnya. Dalam bahasa filsafat, sebagai “ada”, keberadaan manusia 

selalu dalam “genggaman” (rengkuhan) Yang Maha”Ada”. Dalam 

konfigurasi spiritual yang demikian, orang-orang sering kali dikuatkan 

oleh kekuatan-kekuatan gaib (nir-kasat mata) sebagai buah dari doa-

doa spiritual yang dimantrakan. Maka, menjadi tidak mengherankan 

jika dalam perjuangan (pertarungan) untuk memperebutkan dominasi, 

otoritas, prestise, kekuasaan, dan—pada akhirnya juga—kekayaan, 
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orang sering datang kepada para tokoh agama, dhukun, paranormal, 
saman, atau apapun sebutan bagi orang-orang yang diyakini dapat 

mbuka wiwaraning kasuksman (membuka pintu kesadarannya sebagai 

roh), memberikan mantra-mantra sebagai kunci untuk mendapatkan 

kekuatan spiritual. 

 Kebernilaian dan bobot suatu capital berbeda-beda tergantung 

(ditentukan oleh) medan-medan sosial yang melingkungi, serta posisi-

posisi sosial pemilik dan penggunanya. Bourdieu menegaskan bahwa, 

lapangan (fields), atau ranah (medan perjuangan) yang berbeda-beda 

memberi nilai tipe-tipe atau bentuk-bentuk capital yang berbeda-beda 

pula. Sebagai contoh: dalam medan sosial keagamaan, pengetahuan 

keagamaan (modal budaya); serta derajad, pangkat, dan prestise (modal 

simbolik, seperti predikat Kiai, Ustad, Haji, dan lain-lainnya) dinilai 

(mempunyai nilai) lebih tinggi daripada hubungan-hubungan sosial 

dan kekayaan [materiil] meski semuanya diperlukan untuk 

membangun dan mempertahankan status sosial seseorang. Dalam 

medan sosial politik, hubungan-hubungan sosial (modal sosial) dan 

kekayaan (modal ekonomi) umumnya cenderung dinilai lebih tinggi 

ketimbang pengetahuan (modal budaya), derajad, pangkat, dan 

prestise, meski seperti halnya dalam medan sosial keagamaan 

semuanya diperlukan. Sementara itu, dalam dunia akademik (field 
academic), pengetahuan dinilai (mempunyai nilai) lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai bentuk-bentuk atau tipe-tipe capital 
lainnya. Dalam dunia akademik, pengetahuan merupakan sumber daya 

utama dalam pertarungan untuk memperebutkan dominasi, otoritas, 

prestise, kekuasaan, dan—pada akhirnya juga—kekayaan materiil, 

ketimbang sumber daya ekonomi.  

Kekuasaan Simbolik & Kekerasan Simbolik 

Dalam konsepsi sosiologi Bourdieu, kekuasaan simbolik dan kekerasan 

simbolik merupakan dua hal yang tak terpisahkan, dan saling 

bertimbal-balik. Kekuasaan simbolik dan kekerasan simbolik, 

keduanya merupakan akibat logis dari mobilisasi modal-modal 

simbolik. Bourdieu menyebut kekuasaan untuk mendominasi 

kelompok yang kurang beruntung—kelompok atau orang-orang yang 
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tidak memiliki [akses untuk mendapatkan dan menguasai] jenis-jenis 

modal simbolik—sebagai kekuasaan simbolik; dan menyebut 

pelaksanaan kekuasaan (praktik-praktik kekuasaan) tersebut sebagai 

kekerasan simbolik. 

 Bourdieu mendiskripsikan kekerasan simbolis sebagai pemak-

saan sistem simbolisme dan makna terhadap kelompok atau kelas 

sedemikian rupa sehingga sistem simbolisme dan makna yang 

dipaksakan itu dapat diterima dan dialami sebagai sesuatu yang sah, 

sebagai sesuatu yang legitimate, sebagai sesuatu yang sudah semestinya, 

sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dan sebagai sesuatu yang wajar-

wajar saja. Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan di atas, 

Bourdieu menyebut segala bentuk kekerasan yang keberadaannya 

disadari dan diterima sebagai sesuatu yang sah, sebagai sesuatu yang 

legitimate, sebagai sesuatu yang sudah semestinya, dan sebagai sesuatu 

yang biasa-biasa saja, dan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja itu 

dengan istilah doxa. Antonio Gramsci, seorang pendidik berkebangsaan 

Italia, menyebut segala sesuatu yang mensubordinasi, mendominasi, 

menguasai, bahkan menindas, yang keberadaannya diketahui dan 

diterima, baik oleh yang mensubordinasi, mendominasi, menguasai, 

atau yang menindas, maupun oleh yang disubordinasi, didominasi, 

dikuasai, atau yang ditindas, yang keberadaannya dipahami dan 

diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya, dianggap biasa-biasa 

saja, dan wajar-wajar saja, itu sebagai hegemoni. 

 Dalam konsepsi sosiologinya, Pierre Bourdieu menggunakan 

sistem pendidikan dan fenomena dominasi laki-laki terhadap 

perempuan untuk menjelaskan tentang kekerasan dan kekuasaan 

simbolik. Oleh Bourdieu, kekerasan laki-laki terhadap perempuan 

disebut sebagai kekerasan simbolik. Anehnya, kekerasan semacam ini, 

oleh korbannya, tidak dilihat dan dirasakan sebagai tindak kekerasan. 

Oleh korbannya, kekerasan semacam ini dianggap, dan diterima, 

sebagai sesuatu yang alamiah, yang semestinya, dan wajar-wajar saja. 

Sebagai contoh: posisi perempuan yang harus memikul beban ganda—

sebagai pekerja rumah tangga [yang tak sedikit yang juga bekerja 

sebagai pencari nafkah], pengasuh anak, dan pelayan suami, oleh kaum 
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perempuan diterima sebagai sesuatu yang sudah semestinya, alamiah, 

dan dianggap wajar-wajar saja. 

 Dalam komunitas masyarakat santri, kepatuhan mutlak santri 

kepada para Kiai dan keluarganya juga diterima sebagai sesuatu yang 

sudah semestinya, dan itu dianggap wajar-wajar saja. Sebab, selain 

sebagai orang yang telah memintarkan, Kiai juga dianggap pewaris 

Nabi yang akan membukakan pintu surga baginya.  

 Dari contoh-contoh di atas, nampak sangat jelas bahwa, 

kekerasan simbolik yang mengimplikasikan kekuasaan simbolik, atau 

sebaliknya: kekuasaan simbolik yang mengimplikasikan kekerasan 

simbolik, berlangsung karena ketidak-tahuan dan pengakuan dari yang 

didominasi, pengakuan dari korban-korbannya. Dengan demikian, 

dapat dikemukakan bahwa, logika dominasi bisa berjalan karena 

prinsip simbolis yang diketahui dan diterima, baik oleh yang 

mendominasi maupun yang didominasi, yang menguasai maupun yang 

dikuasai. 

Praktik Sosial & Bekerjanya konsep-konsep sosiologi Bourdieu 

Selain habitus, champ (ranah), dan capital (modal), dalam konsepsi 

sosiologinya, Bourdieu juga mengembangkan teori tentang praktik. 

Bourdieu mengembangkan teori tentang praktik ini untuk menjem-

batani subjektivisme—yang memposisikan subjek intelektual sebagai 

sentrum dalam pembentukan dunia tanpa memperhitungkan konsep 

ruang dan waktu yang melatarbelakanginya, dan objektivisme—yang 

tidak memperhitungkan peran dan posisi subjek intelektual dalam 

pembentukan struktur dan praktik sosial. Dengan ungkapan yang 

hiperbolis dan provokatif, Rusdiarti (2003: 33) mengemukakan:  

“…. teori praktik yang dikembangkan Pierre Bourdieu 
menggugat subjektivisme yang menempatkan subjek 
intelektual pada peran utama pembentukan dunia yang tanpa 
memperhitungkan konteks dan waktu yang melatar-
belakanginya, dan objektivisme yang dianggap tidak 
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memperhitungkan peran dan posisi subjek intelektual sosial 
dalam pembentukan struktur dan praktik sosial.”.141 

 Praktik sosial merupakan produk dari dialektika antara 

struktur dan habitus; antara struktur dan agensi; antara segala sesuatu 

yang berada di luar diri pelaku sosial—yang melingkungi, dialami, 

diamati, dipahami, dan dihayati—dengan segala sesuatu yang 

terinternalisasi dan telah menjadi bagian dari diri pelaku sosial. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa, praktik sosial pada dasarnya 

adalah pengungkapan dari struktur-struktur objektif yang ada di luar 

diri pelaku sosial dengan struktur-struktur sosial yang telah terin-

ternalisasi dan menjadi bagian dari diri pelaku sosial sesuai dengan 

keadaan-keadaan historis tertentu. Tetapi, praktik-praktik tidak diten-

tukan secara objektif; dan juga bukan produk kehendak bebas para 

pelaku sosial. 

 Menurut Bourdieu, praktik tidak dapat direduksi, baik dalam 

habitus ataupun melalui habitus ke dalam struktur objektif, karena 

keadaan-keadaan historis memainkan peranan dalam pemunculan 

praktik tersebut. Praktik juga tidak dapat direduksi pada keadaan-

keadaan historis spesifik, karena keadaan-keadaan historis spesifik 

yang merupakan kekuatan sosial disaring melalui habitus. Praktik 

merupakan hasil dialektika yang secara terus-menerus berada dalam 

proses perumusan ulang.142 Memang, seperti dikemukakan Harker, 

dalam kebudayaan tipe tradisional yang berubah secara lamban, 

perumusan ulang tersebut bisa jadi tidak nampak. Tetapi, sebaliknya, 

dalam perubahan kebudayaan yang revolusioner, proses perumusan 

ulang itu akan nampak sangat jelas dan kuat. Pada perubahan 

kebudayaan yang revolusioner, proses perumusan ulang itu akan 

melibatkan kekacauan persepsi tentang keadaan-keadaan historis yang 

dikontrol habitus (penggulingan hegemoni yang berkuasa) dan 

                                                           
141 Lihat Suma Riella Rusdiarti, Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan, dalam 
BASIS edisi Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013, hlm. 33. 
142 Richard Harker, Bourdieu—Pendidikan dan Reproduksi dalam Richard Harker, 
Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes (eds.), An Introduction to the Work of Pierre 
Bourdieu: The Practice Theory, The Macmillan Press Ltd., London, 1990; edisi 
Indonesia, hlm. 129. 



Konsep-konsep yang Digunakan dan Perspektif Teori yang Dipakai dalam Kajian Ini 

95 

perubahan fokus pada sekumpulan prinsip baru (transformasi 

hegemoni tandingan).143 Jika divisualisasikan dalam bagan, proses 

dialektika antara struktur-struktur objektif dan habitus yang 

menghasilkan praktik yang terus-menerus berada dalam proses 

perumusan ulang tersebut akan seperti berikut:  

  

 Struktur-struktur                               Habitus 

 

 
                                                                   Persepsi 

 
                    Praktik  

                                                                                                   
Keadaan-keadaan  

                                                                                                      historis spesifik         

Gambar 2.1. Reproduksi dan Perubahan 

 Dalam bagan tersebut nampak jelas bahwa, persepsi pelaku 

sosial terhadap dunia sosial (keadaan-keadaan historis spesifik) 

dikendalikan, dikontrol, atau disaring oleh habitus. Dalam  konteks ini, 

habitus berfungsi sebagai filter dalam mempersepsikan keadaan-

keadaan historis spesifik yang dihasilkan oleh struktur. 

Aktor 

Dalam konsepsi teori sosiologi Bourdieu, secara eksplisit, [istilah] 

“actor” memang tidak diekspose dan dibahas sedalam atau seintens 

“habitus”, “champ”, dan “capital”. Namun, hal itu bukan berarti 

kehadiran individu-individu selaku tokoh-tokoh, pelaku-pelaku sosial, 

atau agen-agen sosial dapat dikecilkan, dan apalagi dinafikan. Hal ini 

nampak jelas dalam pernyataannya yang menegaskan bahwa, disposisi 

                                                           
143 Ibid. 



Perlawanan Politik Santri 

96 

dan skema klasifikatori generatif yang merupakan esensi dari habitus 
tersimbolkan dalam hakikat manusia sejati.144  

 Inexpressibility (ketidak-nampakan atau ketidak-munculan) 

“actor” dalam eksplanasi teoretik teori sosiologi Bourdieu, konsisten 

dengan konsepsinya tentang habitus, di mana Bourdieu terus berusaha 

untuk tidak memisahkan antara individu dengan masyarakat, antara 

pelaku dengan struktur sosial, antara agen dengan struktur sosial, dan 

antara kebebasan dengan diterminisme. Dengan ungkapan yang 

berbeda: Bourdieu berusaha secara konsisten untuk mengatasi diko-

tomi antara individu dengan masyarakat, antara pelaku dengan 

struktur sosial, antara agen dengan struktur sosial, dan antara kebe-

basan dengan diterminisme. Sebagai ilmuwan sosial, Bourdieu lebih 

memperhatikan kesosialan (sosialness) kita, pada perilaku kita sebagai 

agen-agen dalam proses sosial, pada tindakan kita sebagai agen dalam 

kehidupan sosial; dan bukan “kita” sebagai individu, sebagai subjek 

yang mendasari cara Bourdieu berteori. Jadi, cukup jelas: meski 

sosiologi Bourdieu berupaya menjelaskan hubungan antara individu 

dengan masyarakat, tetapi ia bersikap sangat hati-hati agar tidak ter-

jebak dalam penggunaan kategori ideologis secara berlebihan, seperti 

“individu” sebagai satu unit analisis. Sebagaimana dikemukakan Jan 

Branson dan Don Miller, Pierre Bourdieu secara sadar terus berusaha 

untuk mengatasi ideologi individualisme maupun subjektivisme.145 

 Ekspose “actor” dalam pembahasan ini semata-mata dimak-

sudkan untuk membantu cara pemahaman kita, dan sekaligus untuk 

mempermudah bagi kita untuk melihat secara jelas relevansi teori 

sosiologi Bourdieu dalam kajian ini; dan bukan untuk mereduksi 

orisinalitas, kebaruan, dan “kemampuan” teori sosiologi Bourdieu yang 

                                                           
144 Pierre Bourdieu: The Logic of Practice, hlm. 66-79, sebagaimana diacu Richard 
Jenkins: Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—yang edisi Indonesianya 
diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul Membaca Pikiran 
Pierre Bourdieu. Tentang hal ini, lihat Jenkins edisi Indonesia hlm. 107. 
145 Lihat, Jan Branson dan Don Miller, Pierre Bourdieu, dalam Peter Beilharz (Ed.): 
Social Theory: A Guide to Central Thinkers, Allen & Unwin Pty Ltd, 8 Napier Street, 
North Sydney, NSW, Australia. Dalam edisi Indonesia, buku ini telah diterbitkan oleh 
Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2002. 
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berupaya mengatasi masalah dikotomi sosial, antara pelaku dan sistem. 

Sejatinya, meski tidak secara eksplisit diuraikan, dan tidak secara intens 

dipercakapkan, tidak dapat disangkal bahwa, dalam konsepsinya 

tentang habitus dan praktik sosial, Bourdieu tetap menempatkan dan 

memperhitungkan individu sebagai subjek sentral, sebagai pelaku 

utama setiap struktur dan setiap sistem sosial. Individu-individu adalah 

kunci utama dalam setiap struktur dan sistem sosial. Sebagaimana telah 

disinggung di atas, hal ini nampak jelas dari penegasan Bourdieu dalam 

teorinya bahwa, disposisi dan skema klasifikatori generatif yang 

merupakan esensi dari habitus tersimbolkan dalam hakikat manusia 

sejati.146 Menurut Richard Jenkins (1992), penegasan ini mengindi-

kasikan tiga hal: [1] “habitus hanya ada selama ia ada „di dalam kepala‟ 

aktor; [2] habitus hanya ada di dalam, melalui, dan disebabkan oleh 

praksis aktor dan interaksi antara mereka dengan lingkungan yang 

melingkupinya (cara bicara, disposisi tubuh, dan lain-lain); dan [3] 

taksonomi praksis yang ada pada inti skema generatif habitus berakar 

di dalam tubuh. 

 Dalam perspektif Bourdieu, para actor (pelaku), sebagai agen 

interaksi sosial, adalah para pelaku strategi, di mana praktik-praktik 

strategis mereka distrukturkan oleh lingkungan sosio-kulturalnya yang 

meliputi disposisi-disposisi terstruktur yang pada gilirannya akan 

menjadi basis bagi penstrukturan terus-menerus (Bourdieu, 1977: 71). 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Bourdieu menyebut praktik-

praktik strategis para pelaku sosial (para aktor) yang distrukturkan oleh 

lingkungan sosio-kulturalnya sebagai habitus mereka.  

 Dari uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa, peran aktor 

dalam struktur dan penstrukturan sosial amatlah besar. Bahkan, setiap 

struktur sosial yang pada gilirannya akan menjadi basis penstrukturan 

(strukturasi) selanjutnya, sangat diwarnai oleh aktor-aktor yang 

bermain pada episode sebelumnya. Dengan demikian, meski dalam 

                                                           
146 Lihat lagi Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, Cambridge, Polity, 1990, hlm. 66-
79 sebagaimana diacu Richard Jenkins: Pierre Bourdieu Routledge, London, 1992—
yang edisi Indonesianya diterbitkan oleh Kreasi Wacana Jogjakarta, 2004, dengan judul 
Membaca Pikiran Pierre Bourdieu. 
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formulasi teori sosiologi Bourdieu “aktor” tidak secara eksplisit 

diuraikan, dan tidak secara intens dipercakapkan, keberadaan dan 

perannya tak dapat dinafikan, dan apalagi diremehkan. Meskipun 

perilakunya (praktik-praktik sosialnya) dibentuk (distrukturkan) oleh 

lingkungan sosio-kulturalnya, para aktor bukanlah “boneka-boneka 

mekanistik atau peserta permainan dengan aturan yang jelas”. Dalam 

praktik-praktik sosialnya, para aktor mempunyai otoritas untuk 

melakukan modifikasi-modifikasi dengan melakukan improvisasi-

improvisasi selaras, atau yang diselaraskan, dengan kepentingan-

kepentingannya, dan dengan pelbagai kemungkinan [situasi dan 

kondisi] yang terbuka dan terus berubah. Persoalannya adalah: habitus 

cenderung mereproduksi status quo. (Bourdieu,  1984: 190, 406). 

Teori Elite: Kiai sebagai Elite Masyarakat 

Dalam khasanah ilmu sosial, khususnya dalam ilmu politik, teori elite 

masih tergolong baru. Teori ini diperkirakan baru lahir pada tahun 

1950-an, meski substansinya telah menjadi perhatian para pemikir 

(para filsuf politik) Eropa jauh sebelumnya. Terbukti, dari sisi 

etimologinya, istilah elite sudah eksis sejak jauh sebelum teori elite 

dilahirkan. Istilah elite berasal dari kata eligere dalam Bahasa Latin 

yang berarti “memilih”.  

Sebagaimana dikemukakan Suzanne Keller dalam bukunya 

yang berjudul Beyond the Rulling Class, the Rull of the strategic elites 
in modern society, pada mulanya, istilah elite berarti “bagian yang 

menjadi pilihan atau bunga” dari barang-barang yang ditawarkan 

untuk dijual. Dengan begitu, elite yang berarti “pilihan” itu menan-

dakan bahwa barang-barang tersebut bernilai lebih dari yang lain.147 

Konon, pada abad ke-18, penggunaan kata elite, khususnya dalam 

Bahasa Perancis [elité], telah meluas dengan memasukkan penjelasan 

                                                           
147 Suzanne Keller dalam bukunya yang berjudul Beyond the Rulling Class, the Rull of 
the strategic elites in modern society, New York, 1963. Edisi Indonesia buku ini 
diterbitkan oleh PT. Rajawali Pers, Jakarta, tahun 1984, dengan judul Penguasa dan 
Kelompok Elit, Peranan elit-penentu dalam masyarakat modern. Untuk kutipan ini, 
perhatikan edisi Indonesia, hlm. 3. 
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baru dalam bidang-bidang lainnya. Namun, dalam perkembangan 

selanjutnya, istilah elite lebih banyak dipakai untuk menunjuk “suatu 

kelompok kecil orang yang menduduki posisi terkemuka dalam 

masyarakat”,148 dan lebih spesifik lagi menunjuk pada elite politik dan 

pemerintah karena pentingnya dari segi sosial dan kesejarahannya.149  

Teori elite politik lahir dari diskusi para ilmuwan sosial 

Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell 

(ilmuwan politik), dan C. Wright Mills, ketika mereka melacak tulisan-

tulisan para pemikir Eropa pada masa awal munculnya Fasisme, 

terutama Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels 

(orang Jerman keturunan Swiss), dan Jose Ortega Y. Gasset 

(Spanyol).150  

Dari hasil penelusuran yang dilakukan para ilmuwan sosial 

Amerika tersebut ditemukan benang merah pemikiran para ilmuwan 

Eropa pada masa-masa awal munculnya fasisme bahwa, dilihat dari 

banyak sisinya, masyarakat, umumnya, terdiri atas dua lapisan, yaitu 

lapisan atas—yang memerintah, dan lapisan bawah—yang diperintah. 

Vilfredo Pareto (1848-1923), misalnya, pernah mengemukakan bahwa, 

setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang 

mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka 

pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka terdiri atas para 

pengacara, mekanik, bajingan, dan para gundik. Menurut Pareto, 

masyarakat terdiri atas dua lapisan, yaitu [1] lapisan atas (elite), yang 

terbagi lagi dalam elite yang memerintah (governing elite) dan elite 

yang tidak memerintah (non governing elite); dan lapisan ke-[2], 

lapisan yang lebih rendah adalah golongan orang kebanyakan, yang 

biasa disebut dengan istilah kaum proletar, non elite).151 Kategori 

pertama adalah sekelompok kecil anggota yang berkemampuan lebih, 

yang—karena itu—memperoleh kedudukan (menduduki posisi) yang 

                                                           
148 Ibid, Keller, 1984,  Penguasa dan Kelompok Elit. 
149 Ibid. 
150 Varma, SP., 1975, Modern Political Theory, yang Edisi Keduanya yang terbit tahun 
1982 diterbitkan dalam edisi Indonesia oleh Rajawali Pers, Cetakan keenam, 2001. 
Tentang hal ini, lihat halaman 197-207. 
151 Ibid., Varma, hlm. 197. 
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menguntungkan untuk mendominasi, atau untuk memerintah. 

Sedangkan kategori yang kedua adalah sejumlah besar massa (anggota) 

yang, karena kondisinya yang lemah, mendapatkan posisi yang kurang 

[tidak] menguntungkan—tersubordinasi sebagai yang didominasi, atau 

sebagai yang diperintah.  

Dalam setiap komunitas, baik komunitas itu bernama masya-

rakat, kelompok-kelompok profesi, atau organisasi-organisasi sosial 

lainnya selalu terdiri atas dua kategori, golongan elite dan golongan 

proletar tadi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, jumlah 

golongan elite itu sebanyak macamnya kelompok kerja, sehingga akan 

didapati agamawan elite, politisi elite, seniman elite, budayawan elite, 

akademisi elite, pejabat elite, pengusaha elite, dan lain sebagainya.  

Sejajar dengan diferensiasi itu, dalam setiap kelompok penguasa 

(the ruling class), selain terdapat elite penguasa (the ruling elite) juga 

didapati elite lain yang biasa disebut elite tandingan, yang oleh Pareto 

disebut sebagai elite yang tidak memerintah (non governing elite). 

Mereka juga mempunyai peluang untuk dapat memperoleh kekuasaan 

melalui massa, jika elite yang berkuasa kehilangan kemampuannya 

untuk meyakinkan massanya bahwa ia atau mereka akan menjalankan 

amanah yang mereka berikan kepadanya.  

Berdasarkan fungsi-fungsinya yang khusus, golongan elite 

masih dapat dibedakan lagi antara elite yang strategis dan elite yang 

kurang strategis—untuk tidak mengatakan: tidak strategis. Sebagai-

mana diacu Kartodirdjo (1981: xiii), Suzanna Keeler memakai istilah 

“elite strategis” untuk menunjuk kalangan elite yang perannya dalam 

masyarakat sangat menentukan, seperti: elite agama, elite birokrasi, 

elite militer, elite industri, dan lain sebagainya.152 Pertanyaan kita 

sekarang adalah: bagaimana golongan elite terbentuk? 

Posisi elite dapat diperoleh dari dan/atau melalui berbagai 

“proses mekanik” (mekanisme), dan kepemilikan sumber daya—yang 

oleh Bourdieu disebut capital. Model yang pertama, biasanya, melalui 

                                                           
152 Sartono Kartodirdjo (peny.), Elite dalam Perspektif Sejarah, Penerbit Lembaga 
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1981. 
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kelahiran dan pemilihan; sedangkan model yang kedua terbentuk 

karena atau atas dasar kepemilikan modal, seperti: kekayaan, 

kepandaian, keluasan pengetahuan, kepangkatan, dan sebagainya.153 

Sebagai contoh: Para bangsawan (orang-orang yang “berdarah biru”) 

memperoleh posisi elitie dari kelahiran; para pengusaha besar 

mendapat posisi elite dari modal ekonomi (kekayaannya); para 

akademisi memperoleh posisi elite dari kepandaian dan keluasan 

pengetahuannya; Perwira militer mendapat posisi elite dari kepang-

katannya; dan lain sebagainya.  

Biasanya, munculnya deferensiasi elite atau polarisasi baru 

terjadi dalam setiap situasi transisi. Ketika terjadi pergolakan dan 

perubahan struktur masyarakat—seperti yang terjadi di Indonesia pada 

tahun 1990-an, umumnya, diikuti oleh pergeseran dan perubahan 

kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan 

kekuasaan dalam menentukan arah gerak perubahan tersebut. Dalam 

kondisi seperti itu, pada umumnya, terjadi diferensiasi dan polarisasi 

elite yang pada akhirnya memunculkan elite baru yang secara visioner 

berbeda dengan kelompok elite yang lama. Di satu sisi terdapat elite 

tradisional yang mempertahankan status quo, yang memandang 

perubahan sebagai ancaman bagi mereka; dan di sisi yang lain, muncul 

kelompok elite baru yang mengendalikan jalannya perubahan—yang 

umumnya bervisi lebih jauh ke depan. Dengan demikian, dalam 

konteks masyarakat yang dinamis akan senantiasa terdapat 

antagonisme antara kekuatan sosial yang berorientasi pada kemapanan 

dengan kekuatan sosial yang lebih berorientasi ke masa depan.  

Masalahnya kemudian adalah: proses perubahan sering kali 

menjadi situasi konflik antara pelbagai golongan sosial yang ada, dan 

tak jarang diikuti oleh aksi-aksi sosial yang distruktif. Hal itu terjadi 

karena dalam diri setiap elite politik atau kelompok-kelompok elite 

lainnya, selalu ada dorongan untuk berkuasa. Jadi, menurut teori ini, 

perbedaan kepentingan elite itulah yang pada tingkat lanjut 

melahirkan konflik tajam dan tak jarang berkepanjangan. 

                                                           
153 Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus, Jilid 2, PT. Ichtiar Baru—van Hoeve, Jakarta, 
1984, hlm. 917.  
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Pada kasus Pekalongan, nampak jelas, di balik pertarungan 

politik antar-partai, para elite agama merasa terdesak oleh pengaruh 

birokrasi (Golkar) dan pendidikan modern yang melahirkan elite baru 

yang kritis dan bervisi jauh ke depan. Munculnya elite baru dianggap 

dan dirasakan sebagai ancaman. Kekuatan sosial yang pertama 

direpresentasikan oleh para Kiai, sedangkan kekuatan sosial yang 

kedua direpre-sentasikan oleh para santri dan golongan aktivis yang 

bervisi ke depan dan pro-perubahan.  

Teori Hegemoni: Kekuasaan [baca: Kewibawaan] Kiai bersifat 

Hegemonik 

Teori hegemoni mula pertama dipopulerkan oleh Antonio Gramsci 

(1891-1937), seorang teoretisi sosial, ilmuwan dan praktisi politik Italia 

yang berhaluan Marxis. Seperti Teori Sosiologi Bourdieu, teori 

hegemoni juga lahir dari konteks dan pengalaman hidup yang dialami 

pribadi Sang Tokoh (Teoretisi), Antonio Gramsci.154 

Gramsci lahir di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia. Ayahnya 

berasal dari Naples, anak seorang colonel di Carabinieri—kakek 

Antonio. Ayah Gramsci bekerja sebagai panitera di Ghilarza, kota kecil 

di Sardinia; dan ibunya adalah putri seorang inspektur pajak di daerah 

itu, yang—menurut informasi—merupakan segelintir orang yang bisa 

membaca dan menulis. Konon, ketika itu, 90 % penduduk di daerah itu 

masih buta huruf. Dari sini, dari riwayat kedua orang tuanya ini, 

dengan sangat jelas menunjukkan bahwa, Gramsci berasal dari keluarga 

yang terdidik.155 

Namun, menurut kisahnya, Antonio kecil kurang beruntung. 

Pada tahun 1897, ketika Gramsci berusia 6 tahun, ayahnya diskors dari 

                                                           
154 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Filosophy, Oxford University Press, 
2008. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 
2013. Untuk ini, lihat edisi Indonesia, hlm. 375-376; dan 391. 
155 Lihat Antonio Gramsci, Selection from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci, 
International Publisher, New York, 1987. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh 
Pustaka Promothea, Surabaya, 2000, dengan judul Sejarah dan Budaya. Lihat edisi 
Indonesia halaman 3. 
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pekerjaannya dengan tanpa bayaran, karena sikap politiknya yang tak 

sepaham dengan partai politik yang berkuasa. Tahun 1898, ayahnya 

ditangkap dan dipenjara atas tuduhan korupsi. Konon, tuduhan korupsi 

yang menjadi dasar penangkapannya itu sebenarnya hanya kamuflase 

atas sikap oposannya terhadap partai politik penguasa. Karena itu, 

ekonomi keluarganya menjadi kolaps; dan hidup dalam kemiskinan. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan tujuh anak, 

selama ayahnya dienjara, ibu Antonio lah yang harus mencari nafkah, 

bekerja sebagai tukang jahit. Dengan pekerjaan itu, dapat diduga, 

hasilnya pasti tidaklah cukup untuk membeayai ekonomi keluarga 

dengan tujuh anak. Karena itulah, untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga, tanah miliknya yang tidak luas pun terpaksa mereka 

dijual.156  

Tahun 1898, Gramsci mulai bersekolah untuk tingkat pendi-

dikan dasar di Ghilarza. Namun, sebelum sampai tamat, ia harus 

meninggalkan sekolah untuk bekerja, karena tidak ada saudaranya 

yang bekerja; sekalipun kondisi kesehatannya pun menjadi persoalan. 

Sejak lahir, Antonio Gramsci menderita kelainan tulang belakang, yang 

membuat tubuhnya bungkuk dan tidak bisa berjalan tegak. Bahkan, 

dengan komplikasi syaraf, kelainan itulah yang menyebabkan 

kematiannya dalam usia yang relatif muda, 46 tahun.157 

Antonio kecil, baru mendapat kesempatan untuk melanjutkan 

sekolah dasarnya setelah ayahnya dibebaskan dari penjara. Pada tahun 

1908, Antonio menyelesaikan pendidikan dasarnya; dan melanjutkan 

di Liceo senior di Cagliari. Di sini, Antonio tinggal bersama Gennaro, 

kakak laki-lakinya—seorang sosialis militant, pekerja kantor, dan yang 

memperkenalkan Antonio dengan sosialisme. Konon, sejak 1906, 

ketika Antonio Gramsci berusia 15 tahun, Gennaro selalu mengirimi 

brosur-brosur tentang sosialisme kepada Gramsci.158 Di keluarga ini, 

pengetahuannya tentang sosialisme semakin dimatangkan, karena 

                                                           
156 Ibid. halaman 4. 
157 Ibid. halaman 4-5. 
158 Ibid. halaman 5 
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perjumpaannya dengan sang kakak yang sosialis militant semakin 

intens. 

Setamat dari Liceo senior, Antonio melanjutkan studi linguistik 

di University of Turin; namun tidak sampai tamat. Karena sakit keras, 

pada tahun 1913-1915, ia terpaksa berhenti kuliah. Antonio kemudian 

bekerja sebagai jurnalis.  

Dalam khasanah teori sosiologi, Antonio Gramsci dikenal 

sebagai salah satu penafsir Marx abad ke-20 yang berpengaruh.159 

Hegemoni merupakan konsep sentral karya Gramsci yang mencer-

minkan Hegelianismenya.160 Gramsci menggunakan istilah hegemoni 

dalam karya-karyanya untuk menunjuk dominasi tersembunyi semua 

posisi kekuasaan kelembagaan dan pengaruh oleh anggota dari satu 

kelas.161 Political Theorist asal Itali ini mendefinisikan hegemoni 

sebagai kepemimpinan [ber-]budaya yang dilaksanakan, diopera-

sionalisasikan, atau diterapkan, oleh kelas yang berkuasa. Di sini, 

Antonio Gramsci mengontraskan hegemoni dengan koersi (paksaan) 

yang “diperankan oleh kekuatan legislatif atau ekskutif, atau [yang] 

diekspresikan melalui campur tangan polisi”.162  

Dari uraian di atas, sudah nampak jelas bahwa, dalam teorinya, 

Gramsci menekankan adanya dominasi kelas tertentu terhadap klas 

lain melalui pemeliharaan kesetiaan. Di sini, istilah hegemoni dapat 

diartikan sebagai pembentukan ruang pengaruh (pembangunan politik) 

                                                           
159 Lihat Davis Jery & Julia Jary, Colins Dictionary of Sosiology, Harper Collins 
Publisher, 1991, pg. 263; dan Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Filosophy, 
Oxford University Press, 2008. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Penerbit 
Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013. Untuk ini, lihat edisi Indonesia, hlm. 375-376; dan 
391. 
160 George Ritzer dalam Siciological Theory, Third Edition, by McGraw-Hill, 1992, 
hlm. 280. 
161 Ibid.  
162 Gramsci, 1932/1975, Leters from Prison: Antonio Gramsci, edited by Lynne Lawner, 
Harper Colophon, New York; sebagaimana dikutip George Ritzer dalam Siciological 
Theory, Third Edition, by McGraw-Hill, 1992; dan Eight Edition SOCIOLOGICAL 
THEORY @ Published by McGraw-Hill, on imprint of The McGraw-Hill Compenies, 
Inc. New York. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 
2012, dengan judul Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan 
Terakhir Postmodern. Untuk referensi ini lihat halaman 476. 
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secara totaliter, tetapi massa yang menjadi warga masyarakatnya 

cenderung dengan sukarela mendukungnya karena, system kekuasaan 

yang menindas itu dilihatnya sebagai sesuatu yang sudah seharusnya, 

wajar, alamiah, normal, dan biasa-biasa saja. 

Menurut Gramsci, untuk melakukan counter terhadap 

kekuasaan yang hegemonik, “massa harus menyadari situasi mereka, 

berikut hakikat dan sistem yang mereka hadapi”. Gramsci memang 

mengakui arti penting dari struktur sosial, khususnya ekonomi, tetapi 

ia tidak percaya bahwa kondisi-kondisi struktural tersebut akan 

menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan terhadap sistem 

yang menindas tersebut. Menurut Gramsci, untuk itu, massa perlu 

mengembangkan ideologi revolusioner. Masalahnya adalah: mereka 

tidak bisa melakukannya sendiri. Massa tidak akan mampu untuk 

membangun gagasan-gagasan semacam itu. Itu berarti, perlu bantuan 

elite-elite sosial untuk membangun kesadaran mereka. Dalam konteks 

semacam itu, di sinilah, Antonio Gramsci melihat peran kunci 

intelektual dan partai komunis.163  

Karena pemikiran-pemikiran dan aktivitas-aktivitas poli-

tiknya—sebagai pendiri utama dan Sekretaris Umum pertama Partai 

Komunis Italia, pada tahun 1926, ia dipenjara hingga akhir hayatnya 

pada tahun 1937 dalam usia 46 tahun. Gramsci menghasilkan Prison 
Notebooks, karya utamanya yang ditulis antara tahun 1929-1935, dan 

baru terbit setelah dirinya meninggal dunia, ketika ia berada dalam 

penjara. Dalam buku tersebut, Gramsci menyuarakan aspek humanistik 

dari Marxisme, menekankan kebutuhan akan kesadaran diri untuk 

bertransformasi atau “pertempuran ide-ide” di dalam masyarakat 

sebelum [melakukan] revolusi.164 

 

                                                           
163 Ibid. George Ritzer, Siciological Theory, Third Edition, McGraw-Hill, 1992, hlm. 
280. 
164 Ibid. Blackburn, The Oxford Dictionary of Filosophy, Oxford University Press, 
2008. 
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Mempertimbangkan Relevansi & Signifikansi Teori 

Bourdieu, Teori Elite, dan Teori Hegemoni untuk Kajian ini 

Untuk menilai relevansi dan signifikansi perspektif-perspektif teoretis 

yang dikemukakan di atas terhadap kerja analisis, pemetaan, pemba-

caan, dan penjelasan, atas fenomena yang dikaji dalam studi ini, ada 

tiga pertanyaan penting yang harus dikemukakan dan dijawab. 

Pertama, sejauh manakah perspektif-perspektif teoretis tersebut 

bermanfaat (relevan) untuk memahami keterlibatan (peran) politik 

Kiai (ulama Islam) dalam komunitas menegara, khususnya di 

Indonesia, dan lebih khusus lagi di Jawa? Kedua, dalam hubungannya 

dengan fenomena pudarnya kewibawaan Kiai dan perlawanan santri 

yang menjadi fokus studi ini, sejauh manakah persepektif-perspektif 

teoretis tersebut dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena 

itu terjadi?; dan, Katiga: mengapa perlu kombinasi tiga teori—teori 

sosiologi Bourdieu, teori Elite, dan teori Hegemoni, apa signifikasinya? 

Untuk pertanyaan pertama, jawabannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Pertama, konsepsi-konsepsi teori sosiologi Bourdieu, 

menurut saya, akan dapat menjelaskan secara lebih gamblang tentang 

hubungan Islam dan politik di Indonesia, khususnya yang berkembang 

di Jawa. Dengan latar belakang mayoritas penduduk yang menganut 

Islam, dan sebagian besar di antara mereka mengikuti madzab Ahl al-
Sunnah wa al-Jama‟ah, bukanlah suatu kebetulan jika Islam di 

Indonesia cenderung, atau setidak-tidaknya: memiliki kecenderungan, 

menjadi Islam politik. Kedua: adalah suatu kenyataan yang tak dapat 

disangkal bahwa, dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan 

pedesaan Jawa, dengan modal yang sangat bervariasi dengan 

akumulasinya yang cukup tinggi, telah menempatkan para Kiai dalam 

posisi elite. Ketiga: Oleh karena terbangun di atas dasar pondasi 

keyakinan “yang tak terbantahkan”, maka pengaruh Kiai menjadi 

cenderung hegemonik, bahkan sering kali menjadi sangat hegemonik. 

Itulah sebabnya, mengapa komunitas santri, atau masyarakat santri 

pada umumnya, cenderung toleran terhadap “otoritarianisme” Kiai.  
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Adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan juga bahwa, 

sekalipun tak jarang bersikap dan bersifat otoriter, semena-mena dan 

tidak adil, sikap, perilaku, dan perlakuan Kiai terhadap umat, tetap 

akan diterima dengan sukarela. Sebab, sikap, perilaku, dan perlakuan 

Kiai seperti itu dianggap sebagai sikap yang seharusnya, sebagai sesuatu 

yang wajar, alamiah, normal, dan biasa-biasa saja. Sebagai pewaris 

Nabi, dan sebagai pemegang otoritas keagamaan, mereka dianggap 

sebagai pemegang otoritas atas moralitas dan perilaku husnul-
khotimah, sehingga apapun yang dilakukan akan tetap dianggap 

sebagai “kebenaran”. 

 Untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan keterlibatan Kiai 

dalam politik praktis, pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, serta 

perlawanan santri, habitus yang dikonsepsikan Bourdieu, dapat dipakai 

untuk menjelaskan secara terang benderang, mengapa para Kiai terjun 

dalam politik kekuasaan. Menurut keyakinan keagamaan mere-ka, 

terjun dalam politik kekuasaan adalah ibadah; sebagai kewajiban 

agama, karena dalam teologi Islam, agama dan politik tak dipisahkan. 

Begitu juga dengan konsepsi sosiologi Bourdieu tentang capital. 
Konsepsi tersebut juga dapat menjelaskan dengan gamblang mengapa 

para Kiai begitu kuat posisi tawarnya dalam dunia politik kekuasaan. 

Dengan modalitas yang dimiliki, yang selain bervariasi juga dalam 

akumulasi yang tinggi, para Kiai muncul sebagai kelompok elite yang 

sangat diperhitungkan. Apalagi, ditambah kekuasaan dan pengaruhnya 

yang bersifat hegemonik. 

 Selain hal-hal di atas, dengan konsepsi Bourdieu, eksistensi 

dan praktik-praktik sosial para Kiai sebagai aktor dalam sistem sosial di 

Pekalongan juga menjadi nampak jelas. Ibarat [kalau] “Kiai dhehem, 
masyarakat akan ikut dhehem” yang berkembang di Pekalongan, selain 

menunjukkan kekuasaan dan pengaruhnya yang begitu hegemonik, 

juga dengan sangat kuat menunjukkan bahwa Kiai dan Santri di 

Pekalongan merupakan unsur yang amat menentukan dalam struktur 

dan penstrukturan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan 

kerangka teori ini, praktik-praktik sosial yang berkembang akan dapat 

dipetakan, “dibaca”, dimaknai, dan dijelaskan, secara lebih memadai.  
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Untuk pertanyaan ketiga, tentang signifikansi kombinasi tiga 

teori, selain untuk memantabkan hasil analisis, jawabnya dapat 

dikemukakan sebagai berikut: Pertama: teori elite merupakan input 
bagi postulat Bourdieu yang menyatakan bahwa “dalam semua 

masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai”.165 Kedua, melalui 

konsepsi-konsepsi sosiologinya, Pierre Bourdieu terus berupaya 

menumbangkan dominasi [elite yang bersifat] hegemonik [atas] 

prinsip-prinsip ideologis yang diterima begitu saja dalam kesadaran dan 

tindakan kelompok terdominasi sehingga menjadi commonsense 

(“kesadaran sehari-hari”).166 Ketiga, Dominasi elitis Kiai yang dianggap 

sebagai sesuatu yang seharusnya, yang wajar, alamiah, normal, dan 

biasa-biasa saja itu, juga merupakan content dari ketiga teori ini. 

Dominasi elite yang dianggap wajar, alamiah, normal, dan biasa-biasa 

saja itu, dan karenanya diterima dengan sukarela, dalam terminologi 

Gramsci disebut hegemony; dan dalam konsepsi teori sosiologi 

Bourdieu disebut doxa.; dan Keempat: Perlawanan Santri terhadap 

Kiai-kiai yang terjadi di Pekalongan, menurut saya, dapat “dibaca” 

sebagai upaya untuk menumbangkan dominasi hegemonik prinsip-

prinsip ideologis yang selama ini menghegemoni mereka. Itu berarti 

terdapat kesamaan persepsi dan konsepsi—sekali pun berbeda 

terminologi yang dipakai—antara ketiga teori ini. 

Masalahnya adalah: “mengapa posisi dan eksistensi Kiai yang 

begitu kuat bisa goyah, bahkan mengalami kehancuran?” dan 

“mengapa warga masyarakat santri yang secara habitual „ter-setting‟ 
dalam ketertundukan tanpa syarat kepada para Kiai berani melakukan 

perlawanan?”. Tidak sulit untuk diduga bahwa, di belakang fenomena 

tersebut pasti ada kondisi-kondisi dan intervensi-intervensi tertentu 

yang menyituasikan dan mengondisikan mengapa hal itu terjadi. 

Kondisi-kondisi dan intervensi-intervensi apa sajakah yang membuat 

                                                           
165 Lihat lagi Haryatmoko, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam BASIS edisi 
Nomor 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2013, hlm. 11. 
166 Bourdieu, 1980, Le Sens Practique, Paris, Les Editions de Minuit, hlm. 40; 
sebagaimana dikutip Jan Branson dan Don Miller, Pierre Bourdieu, dalam Peter 
Beilharz (ed.), Social Theory: A Guide to Central Thinkers, Allen & Unwin Pty Ltd., 
Australia, 1991. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar 
Jogjakarta, Cetakan I, Juni 2002. Untuk kutipan ini, lihat edisi Indonesia halaman 44. 
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semua itu terjadi?”. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang, 

antara lain, dicari melalui penelitian empirik ini. 

Tentang relevansi teori yang digunakan dalam kajian ini, jika 

digambarkan dalam bentuk bagan, kira-kira akan membentuk bagan 

seperti berikut: 
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Gambar 2.2.  Bagan Relevansi dan Signifikasi Teori-teori yang digunakan 

dalam kajian ini 
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*  Hanya Kiai-Kiai tertentu yang melakukan represi dengan mengeluarkan fatwa-fatwa 
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terutama pada Bab 6 dan Bab 7. 
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** Istilah Sub-Altern pada awalnya digunakan dan dipopulerkan oleh Antonio Gramsci, 

pemikir Italia. Gramsci menggunakan istilah sub altern untuk menunjuk kelompok 

sosial inferior atau subordinat, yakni kelompok-kelompok sosial yang menjadi 

subyek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Sub altern diartikan sebagai kelompok 

dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni dari kelas-kelas yang berkuasa, 

sebagai kelompok yang teratasnamakan. 


