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Epilog 

EGALITARIANISME & DEMOKRASI: 

Blessing in Disguise 

 

 

 

Menelisik fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai di 

Pekalongan yang menjadi pokok kajian studi ini, di balik dimensi-

dimensi negatifnya, terdapat secercah harapan akan terjadinya 

kehidupan yang demokratis di wilayah ini. Dengan memudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai, muncul gejala yang cukup kuat akan 

berkembangnya egalitarianisme di kalangan santri di Pekalongan yang 

di kemudian hari akan dapat menjadi modal dasar dalam membangun 

masyarakat yang demokratis. Olle Törnquist, pemikir politik dan Guru 

Besar Ilmu Politik dari University of Oslo, menyebut peluang ini 

sebagai “political opportunity structure”.754 

Dengan tumbuh dan berkembangnya egalitarianisme tersebut, 

di kemudian hari, diharapkan akan dapat membawa masyarakat pada 

kehidupan yang demokratis—sebuah sistem kemasyarakatan yang 

diyakini oleh para pemikir politik sebagai sebuah sistem kemasya-

rakatan yang paling berkeadilan. Sepertinya, itulah yang menjadi dasar 

Benjamin Franklin, pada abad ke-18, ketika ia menyebut demokrasi 

sebagai “matahari terbit”. Ilmuwan dan negarawan Amerika Serikat 

tersebut sangat yakin bahwa demokrasi akan menjadi titik awal 

pencerahan peradaban yang dapat menjadi tumpuhan harapan bagi 

kehidupan masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan. 

                                                           
754 Selanjutnya baca Olle Törnquist, Comparative Notes on Democratic 
Decentralisation in Indonesia, dalam RENAI, Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora, 
Tahun 1, No. 4. Edisi Musim Labuh, Oktober 2001, hlm. 31-62. 
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 Dalam konteks masyarakat Pekalongan yang demikian, 

harapan itu tentu saja menjadi sarat dengan makna. Bagaimana tidak! 

Sebagaimana telah dikemukakan secara panjang lebar dalam uraian-

uraian sebelumnya, khususnya pada sajian uraian Bab 6, sebagai 

masyarakat Santri yang kulturnya sangat Kiai sentris, masyarakat 

Pekalongan bisa dibilang: agak jauh dari kehidupan yang egaliter dan 

demokratis. Adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan juga 

bahwa, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan, para Kiai 

sangat mendominasi hampir dalam seluruh segi kehidupan 

masyarakatnya. Praktik-praktik kehidupan sehari-hari warga 

masyarakat Pekalongan, khususnya mereka yang menganut ajaran 

Islam Tradisionalis, sejak lahir hingga masa berakhirnya kehidupan—

bahkan sampai pada masa kehidupan pasca-kematian, selalu 

menggantungkan sepenuhnya kepada para ulama.  

Dalam kehidupan sehari-hari mereka, berbagai keputusan 

publik dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kehendak para Kiai; 

dan warga masyarakatnya sami‟na wa atha‟na, terhadap kehendak para 

Kiai. Seperti telah berulang kali dikemukakan pada uraian-uraian 

sebelumnya, karena saking kuatnya dominasi Kiai, di lingkungan 

masyarakat Pekalongan sampai muncul pepatah [kalau] “Kiai dhehem, 
[warga masyarakatnya akan] ikut dhehem”.  

 Kondisi semacam itu tentu akan menjadi lebih teruk lagi jika 

elite-elite-nya—terutama tokoh-tokoh agamanya, kiai, ulama, habaib, 

atau apapun sebutan mereka—berhaluan fundamentalis-konservatif, 

cenderung berpandangan bahwa Islam adalah “paket ilahi” yang 

bersifat sakral; lengkap (kamil), universal („alami), mencakup segala 

persoalan (syamil), serta dapat diterapkan di segala tempat di sepanjang 

zaman (shalih li kulli zaman wa makan). Elite-elite yang berhaluan 

seperti ini, umumnya, berpendapat bahwa, Islam harus dijauhkan dari 

ide demokrasi yang dianggap sebagai “produk Barat” yang dinilai 

profane, sekuler, dan tidak ilahiah. Bahkan, demokrasi dianggap 
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sebagai produk modernisme dan sekularisme Barat, sebagai “produk 

kebudayaan setan”.755 

 Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, khususnya di wilayah 

Kecamatan Pekalongan Selatan, pada masa 1990-an dan masa-masa 

sebelumnya, diakui atau tidak, agak condong dengan kultur semacam 

ini. Hal ini nampak dari sangat kuatnya dominasi peran Kiai di 

kawasan ini. Dalam bidang politik, misalnya; sekalipun menerima 

sistem politik kepartaian yang menjadi salah satu representasi sistem 

demokrasi, dalam praktiknya, hampir seluruh kebijakan publik berada 

di tangan, dan ditentukan oleh, para Kiai. Penentuan kader-kader 

partai yang akan diorbitkan untuk menduduki jabatan politik, 

misalnya, semuanya berada di tangan Kiai.756 Oleh karena itu, tentu 

tidak mengherankan jika, para politisi akan terus berusaha untuk 

mendekat dan “menempel” Kiai—terutama Kiai-kiai yang mempunyai 

pengaruh besar dan memiliki pengikut yang banyak—guna 

mendapatkan “berkah politik” pak Kiai. Suasana “pisowanan” di 

Pondok Pesantren Roudlatul Muhibin, pesantren milik keluarga Kiai 

Thohir bin Abdul Fattah, sebagaimana dikemukakan pada bab 5, 

adalah gambaran yang sangat nyata dan representatif soal ini. 

 Dalam konteks sosial semacam itu, memudarnya kewibawaan 

dan pengaruh Kiai-kiai yang selama ini mendominasi dan menguasai 

proses-proses pengambilan keputusan dalam masyarakat—termasuk di 

dalamnya keputusan-keputusan politik partai yang dikemukakan di 

atas, serta munculnya partai-partai Islam baru, seberapa pun 

derajadnya, akan memupuk kesuburan “tanah tumbuh” bagi berkem-

bangnya egalitarianisme di kalangan warga masyarakatnya. Dengan 

demikian, cepat atau lambat, kehidupan masyarakat akan semakin 

egaliter dan lebih demokratis; walaupun butuh waktu yang acapkali 

tidak singkat untuk membuktikannya. Dengan demikian, tanpa 

bermaksud mensyukuri dan menyambut baik pudarnya kewibawaan 

                                                           
755 Sumanto al-Qurtubi, 2002, Dekonstruksi Agama (Islam): Jalan Menuju Demokrasi, 
dalam J. Mardimin, 2002, Tantangan Demokratisasi di Pedesaan Jawa, Salatiga: 
Penerbit Forsa Pustaka bekerja sama dengan Penerbit Widyasari, 2002, hlm. 95-96. 
756 Wawancara dengan K.H. Ghufron Faza Cholil, 29-08-2015; dan Wawancara dengan 
K.H. Ahmad Marzuqi, 04-09-2015. 



Perlawanan Politik Santri 

514 

dan pengaruh Kiai-kiai kharismatik di Kota Pekalongan yang selama 

ini mendominasi dan menguasai proses-proses pengambilan keputusan 

dalam segala segi kehidupan masyarakatnya, rasanya tidak berlebihan 

jika dikatakan bahwa, tumbuh dan berkembangnya egalitarianisme dan 

[diharapkan diikuti oleh] tumbuh dan berkembangnya sistem sosial 

yang demokratis merupakan blessing in disguised dari fenomena ini. 

 Gejala ini, sekalipun tidak seratus persen simetris—tidak sama 

persis, telah memperkuat apa yang dikemukakan Robert W. Hafner 

tentang dua peristiwa penting yang menandai pergantian millennium 

pada akhir abad ke-20. Sebagaimana dikemukakan Hafner (2000; 2001: 

15), “Politik global di pergantian millennium [kedua Masehi] ditandai 

oleh dua peristiwa yang berjangkauan jauh”, yaitu: [1] penyebaran ide-

ide demokrasi untuk masyarakat dan kebudayaan yang berbeda di 

seluruh dunia; dan [2] penampakan kembali isu-isu etnik dan agama 

dalam urusan-urusan publik.757 

Memang benar; sebagian orang Pekalongan beranggapan 

bahwa fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai ini sebagai 

sejarah kelam kaum Nahdliyyin, khususnya bagi elite-elitenya. 

Ungkapan-ungkapan miring seperti: “anak-anak sekarang pada berani 

dengan orang tua”, “anak-anak sekarang tak lagi memiliki akhlak yang 

mulia”, dan “anak-anak sekarang tak lagi punya sopan-santun”, yang 

sering terdengar dan terucap dari generasi tua, dengan sangat jelas 

menunjukkan hal ini. Kesan yang seperti ini menjadi sangat kuat, 

karena yang menyembul ke permukaan memang didominasi oleh 

kesan-kesan yang negatif. Hal yang demikian muncul karena pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai, secara sosio-kultural, terkesan negatif; 

perlawanan Santri terhadap Kiai-kiai juga tekesan negatif; dampak 

politiknya terkesan negatif; dan ekses-ekses sosialnya—penganiayaan, 

penjarahan, kebrutalan, dan aksi-aksi anarkhis lainnya, sudah tentu, 

menggoreskan kesan yang sangat negatif. 

                                                           
757 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, 
Princeton University Press, 2000. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Institut 
Studi Arus Indonesia (ISAI), bekerja sama dengan The Asia Foundation, Cetakan 
Pertama, 2001. Lihat halaman 15-17. 
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 Adalah suatu kenyataan yang tak dapat disangkal juga bahwa, 

pada masa berkecamuknya konflik politik di Pekalongan pada 1998-

1999, hampir tidak ada seorang Kiai pun yang bisa menjernihkan 

persoalan dan menenangkan suasana. Sebab, hampir semua Kiai di Kota 

Pekalongan terlibat konflik politik; dan kalau pun ada yang dapat 

menjaga jarak untuk tidak terlibat dalam konflik politik, mereka 

cenderung speechless—diam seribu bahasa, [mungkin] karena memang 

tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, K.H. Ahmad Marzuqi, M.Pd.I., 

seorang tokoh agama, seorang aktivis sosial-keagamaan, dan sekaligus 

seorang tokoh pendidikan di Pekalongan, tak bisa lagi menyembu-

nyikan keprihatinan perasaannya perihal bobroknya elite-elite di 

Pekalongan ketika itu. Dengan nada prihatin, Kiai Ahmad Marzuqi 

menyatakan bahwa, pada saat berkecamuknya konflik PPP dan PKB di 

Kota Pekalongan pada akhir tahun 1990-an yang menyeret para Kiai ke 

dalam pusaran konflik, nampak sekali “tokoh-tokoh itu „bobrok‟ 

semua”.758 Maksudnya: Kiai-kiai dan para elite politik PPP dan PKB di 

Kota Pekalongan ketika itu benar-benar tak ada yang dapat dijadikan 

panutan.  

Ketika itu, suasana Kota Pekalongan, khususnya di wilayah 

Kecamatan Pekalongan Selatan, memang benar-benar chaos dan sangat 

mencekam. Sebagaimana telah saya kemukakan pada sajian uraian 

sebelumnya, Jacky Zam-zami dan Muhsinin Akrom, seorang politisi 

PKB yang tinggal di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan 

Selatan, Kota Pekalongan, melukiskan situasi sosial di Kota 

Pekalongan, khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, 

ketika itu, benar-benar chaos, mirip dengan suasana di Palestina pada 

masa-masa konflik. Pada masa itu, orang menyeret pedang di jalanan 

yang membuat suasana terkesan mengerikan, dan tak pelak 

menampakkan keangkuhan dan kebengisan pelakunya, sudah menjadi 

                                                           
758 Wawancara dengan K.H. Drs. Ahmad Marzuki, M. Pd. I, 04-09-2015, Rekaman 
menit ke 15.55. Selain berprofesi sebagai guru dengan ststus Pegawai Negeri Sipil, K. 
H. Ahmad Marzuqi, juga dipercaya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Kota Pekalongan, Ketua Fapsedu, Ketua V Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kota Pekalongan, Wakil Ketua Rois Syuriah PCNU Kota Pekalongan, Kepala Bidang 
Dakwah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan Kepala Bidang Dakwah Kota 
Pekalongan. 
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pemandangan biasa—menjadi pemandangan sehari-hari, meski suasana 

ngeri dan rasa miris di hati tak bisa disiasati. 

 Memang benar juga adanya bahwa, pasca-konflik politik di 

Kota Pekalongan yang menyeret Kiai-kiai ke dalam pusaran konflik 

pada 1998-1999 membuat beberapa Kiai yang mempunyai nama besar, 

kharismatik, dan berpengaruh, kehilangan kewibawaan dan penga-

ruhnya—minimal mengalami pemudaran kewibawaan dan penga-

ruhnya. Kiai Thohir bin Abdul Fattah—Kiai besar, kharismatik, dan 

berpengaruh di Kota Pekalongan ketika itu, karena keterlibatannya 

dalam politik kekuasaan, serta fatwa-fatwanya yang dinilai tidak 

mencerminkan posisi, peran, dan kebesarannya sebagai seorang Kiai, 

terpaksa harus “menelan pil pahit” kehidupan. Kiai Thohir, selain 

ditinggalkan oleh banyak santri-santrinya, namanya juga dilecehkan 

dalam aksi-aksi massa di jalanan, khususnya oleh warga masyarakat 

yang secara politis ada di pihak lawan. Bahkan, Kiai yang sangat 

berwibawa, kharismatik, dan berpengaruh tersebut sempat akan 

diculik dan disandera oleh puluhan ribu orang, massa PKB dari daerah 

Buaran, Kedungwuni, Wonopringgo, dan sekitarnya [wilayah 

Kabupaten Pekalongan]; serta ratusan orang dari daerah Warung Asem 

[wilayah Kabupaten Batang], yang terkenal jadhug-jadhug. Ketika 

konflik politik masih berkecamuk, bersenjatakan pedang, golok, clurit, 

dan senjata-senjata tajam lainnya, mereka berniat menyulik dan 

menyandra Kiai Thohir yang dianggap sebagai “pakunya” Kota 

Pekalongan tersebut. Situasinya benar-benar sangat mencekam, dan 

sulit dibayangkan seperti apa yang akan terjadi kalau tidak ada orang 

seperti Muhammad Dzakiron binatul Khudlori yang masih mereka 

dengar, dan karena itu, mampu meredamnya. 

 Perlawanan masyarakat Santri terhadap Kiai, tak pelak, juga 

menimbulkan kesan yang negatif, sekali pun terlawan dianggap banyak 

kalangan sebagai sebuah keniscayaan, karena sikap-sikap politik 

terlawan memang layak dilawan. Santri melawan Kiai, meskipun 

dalam posisi yang benar, secara kultural tetap akan distigmatisasi 

sebagai orang-orang yang kurang ajar, berani kepada orang tua, tidak 

tahu aturan, tidak tahu tata karma, dan tidak mempunyai sopan 
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santun. Sebab, dalam masyarakat Islam Tradisionalis yang Kiai sentris 

seperti di Kota Pekalongan, Kiai itu analog dengan seorang Bapak 

dalam pola Keluarga Tradisional Jawa, sebagaimana yang dikemukakan 

pada bab 6 sajian laporan penelitian ini. “Bapak itu tidak pernah salah”. 

Dengan demikian, apa pun posisinya, anak (baca: santri) melawan 

Bapak (baca: Kiai) yang “tidak pernah salah” adalah suatu kesalahan. 

Haji Arifin Usman, seorang pengusaha dan tokoh masyarakat di Kota 

Pekalongan yang menempatkan diri sebagai qodam (pembantu Kiai), 

mengatakan: “mungkin mereka benar, tapi caranya tidak begitu. 

[Menurut pikiran dan pengalaman saya] Perlu strategi khusus” 759 untuk 

menghadapi para Kiai. 

 Dampak politiknya pun juga begitu terkesan negatif. 

Sebagaimana dikemukakan dalam prolog, Bab 6, dan Bab 8, pacsa 

konflik PPP dan PKB yang menyeret Kiai-kiai di Kota Pekalongan ke 

dalam pusaran konflik yang memudarkan kewibawaan dan 

pengaruhnya tersebut, di Pekalongan berkembang “politik dagang 

sapi”, hampir dalam segala event politik yang mereka hadapi. 

Kalkulasi-kalkulasi politik untung-rugi, seperti: “saya mendapat apa?”, 

“berapa jumlahnya?”, serta “anda berani berapa?”, selalu menjadi 

pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik atau sikap 

politiknya. 

Namun, kalau dicermati dengan pikiran kritis dan disikapi 

dengan kepala dingin, di balik sejarah kelam itu, tersimpan “seonggok 

berlian” dan “mutiara terpendam” yang dapat mencerahkan dan 

menjamin masa depan. Onggokan berlian dan mutiara yang terpendam 

itu adalah: egalitarianisme dan demokrasi tadi. Pudarnya kewibawaan 

dan pengaruh Kiai-kiai besar yang sebelumnya menjadi penentu segala 

segi kehidupan masyarakat—yang oleh karena itu cenderung berwatak 

otoritarian, kehidupan sosial dan politik masyarakat Pekalongan akan 

menjadi lebih egaliter dan lebih demokratis. Saya yakin, cepat atau 

lambat, pola pikir warga masyarakat Pekalongan akan lebih rasional, 

dan tidak lagi berpolitik secara emosional. Pasca-peristiwa itu, cara 

berpikir mereka, termasuk cara berpolitik mereka, nampak lebih 

                                                           
759 Wawancara dengan H. Arifin Usman, 15-09-2015. 
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rasional. Sudah menjadi pengetahuan umum, egalitarianisme adalah 

salah satu kunci utama sistem sosial yang demokratis; sekalipun pada 

fase lanjut, jika—egalitarianisme dan komunalisme egaliter—tak dapat 

dikendalikan (keblablasan) akan berekses [negatif] bagi perjuangan 

demokrasi itu sendiri.760  

Egalitarianisme yang menjadi kata kunci demokratisasi itu 

mulai [di-]populer[-kan] sejak Revolusi Perancis pada 1789. Oleh 

karena itu, banyak kalangan menganggap Revolusi Perancis sebagai 

penguatan civil society dan gerakan demokratisasi yang tidak dida-

sarkan pada primordialisme, baik keagamaan maupun kesukuan. 

Seperti tercatat dalam sejarah, Revolusi Perancis telah menancapkan 

tiga spirit gerakan yang kemudian menjadi pilar utama gerakan 

demokratisasi, yakni: Liberte (kebebasan), Egalite (kesetaraan atau 

kesama-derajadan), dan Fraternite (persau-daraan [lalaki—yang kemu-

dian ditransformasikan maknanya menjadi “solidaritas” untuk menyia-

sati terjadinya benturan dengan gerakan “kesetaraan gender” yang 

belakangan juga dianggap dan disepakati sebagai pilar penting dari 

demokrasi. 

 Dalam konteks masyarakat Kota Pekalongan, berkembangnya 

pepatah [kalau] “Kiai dhehem, [warga masyarakatnya akan] ikut 

dhehem” yang merupakan “turunan” dari ajaran sami‟na wa atha‟na, 
atau sami‟an wa tha‟atan—dalam bentuk tunggalnya, pada dasarnya, 

adalah ekspresi atau bentuk ungkapan dari spirit dominasi-feodalistik 

yang telah mengalami trasformasi “fisik” dari praksis-politis menjadi 

ideologis. Di Pekalongan, Kiai dan Santri diposisikan sebagai pasangan 

“oposisi binor” atau “oposisi binomial” yang tidak seimbang. Kiai 

diidentikkan sebagai elite, sebagai priayi; sementara itu, Santri [di-] 

                                                           
760 Secara leksikal, istilah “egalitarianism”—yang merupakan bentukan dari kata 
egaliter (kesetaraan atau kesamaderajadan), sering dipahami sebagai [1] doktrin atau 
pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajad; atau 
sebagai [2] asas pendirian yang menganggap bahwa klas-klas sosial yang berbeda 
mempunyai bermacam-macam anggota, dari yang sangat pandai sampai yang sangat 
bodoh dalam proporsi yang relative sama. Dalam konteks ini, Egalitarianisme dipahami 
sebagai  doktrin yang menyatakan bahwa kehidupan moral dan kehidupan politik 
mestinya dimaksudkan untuk menghargai dan mengembangkan kesetaraan individu-
individu di dalamnya. (Simon Blackburn, hlm. 266) 
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identik[-kan] dengan wong cilik, rakyat jelata, proletar, atau sebutan-

sebutan subordinatif lainnya; yang tidak mencerminkan adanya 

kesama-derajadan di antara mereka. 

 Dengan demikian, Kiai besar dan pesantrennya yang selama ini 

menjadi “Sentra produksi kekuasaan” yang cenderung otoriter, mulai 

teramputasi peran politiknya. Memang benar bahwa, dengan model 

penunjukan calon “politisi jadi” oleh Kiai besar dan berpengaruh, beaya 

politik menjadi lebih murah. Namun, kalau dilihat substansi dan 

kualitasnya, apalagi kalau dilihat dalam perspektif demokrasi, kapasitas 

personal dan orang-orang yang baik yang tidak memiliki kedekatan 

dengan Kiai sering menjadi kurban. Adalah suatu kenyataan yang tak 

dapat ditolak juga bahwa, dalam penentuan “calon jadi”, faktor 

kedekatan dan faktor suka atau tidak suka, sering kali mewarnai. Kiai 

adalah manusia juga, yang dalam realitanya juga tak bebas dari vested 
interest; Kiai juga butuh dan mengharapkan balas budi. Diakui atau 

tidak, adalah sebuah kenyataan juga bahwa peran politik Kiai juga tak 

luput dari spiritnya sebagai investasi, baik secara sosial, kultural, 

ekonomi, ideologi, maupun secara politik itu sendiri. Konsekuensi 

logisnya, “inflasi Kiai” di satu sisi, dan krisis panutan di sisi yang lain, 

tak bisa dihindari lagi. Sekali lagi, sebagaimana dikemukakan di atas, 

pragmatisme politik (politik transaksional) yang ditandai menguatnya 

money politics tak dapat dihindari. 

Dari fenomena ini, sebenarnya ada satu massage yang sangat 

penting dan fundamental, yaitu terjadinya pergeseran pola pikir dan 

pola perilaku politik di kalangan masyarakat Santri di Kota Pekalongan 

yang berimplikasi pada pergeseran minat politik-partai mereka. 

Sebagaimana diuraikan pada Bab 7 sajian ini, nampak sangat jelas 

bahwa, sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, minat politik-

partai warga masyarakat Kota Pekalongan lebih condong—untuk tidak 

mengatakan: berorientasi—kepada partai-partai politik yang ideologis. 

Namun, sejak akhir tahun 1990-an—setelah memasuki era Reformasi, 

di kalangan warga masyarakat Kota Pekalongan yang berpredikat Kota 

Santri tersebut [telah] terjadi pergeseran pola pikir dan pola perilaku 

politik, dari pola pikir dan pola perilaku politik [yang] “emosional-
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ideologis” menjadi pola pikir dan pola perilaku politik [yang] lebih 

“rasional dan pragmatis”. Implikasinya, partai politik yang mereka 

minati bukan lagi partai politik yang ideologis; melainkan partai politik 

yang lebih pragmatis-programatik. Dengan demikian, dasar pertim-

bangan utama mereka untuk memilih partai politik juga mengalami 

perubahan: bukan lagi pada “ideologinya apa”, melainkan pada 

“programnya apa, dan untuk siapa”. 

Bertitik tolak dari fonomena tersebut, sebagai closing statement 
dari kajian ini, saya kira tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, apa 

yang terjadi dalam ranah politik di Kota Pekalongan tersebut benar-

benar menjadi, dan dapat dijadikan sebagai, kaca-benggala sekaligus 

sebagai pembelajaran politik yang sangat berharga dan sangat 

bermakna, terutama bagi bagi kaum agamawan, para politisi, dan para 

pengelola negeri ini—dalam membangun budaya politik Indonesia di 

masa-masa yang akan datang. Di sinilah letak pentingnya kajian ini.  

Semoga Tuhan memberkati. Wa Allah a‟lam bi as-sawab. 

***JM*** 

 


