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Bab 6 

PUDARNYA KEWIBAWAAN KIAI DAN 

PERLAWANAN [MASYARAKAT] SANTRI DI 

KOTA PEKALONGAN 

 

“seburuk-buruk ulama adalah mereka yang mendatangi umarâ;  
dan sebaik-baik umarâ adalah mereka yang mendatangi ulama”.  

(Hadits Nabi Muhammad)587 

 

“Rakyat mengharapkan ukuran moral yang sangat tinggi dari para ulama  
dan mengecam lebih hebat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-

kekurangan mereka…”  
(Saletore)588 

 

Introduksi 

Terlepas dari polemik tentang kelemahan dan orisinalitasnya,589 jika 

hadits Nabi Muhammad di atas kita perhatikan secara seksama, 

sedikitnya, ada tiga hal penting yang dapat kita catat. Pertama: Hadits 

Nabi tersebut menunjukkan posisi ulama sebagai aktor kehidupan yang 

eksistensinya mengatasi pemegang kekuasaan politik lainnya (peme-

rintah atau tokoh-tokoh politik kekuasaan). Kedua: Hadits Nabi 

                                                           
587 Dalam Islam, Hadits Nabi merupakan sumber utama hukum dan doktrin Islam 
kedua setelah Al-Qur‟an. Menurut sejarahnya, Hadits adalah perkataan-perkataan yang 
disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang ditransmisikan secara lisan oleh generasi 
pertama Nabi yang kemudian dituliskan dan dikumpulkan. 
588

 Saletore: Ulama, dalam Sartono Kartodirdjo (peny.): Elite dalam Perspektif Sejarah, 
Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 
(LP3ES), Jakarta, 1981.  
589 Sebagaimana dikemukakan Martin van Bruinessen (1998: 165), berdasarkan hasil 
penelitian, Hadits [yang dikutip] di atas dinilai lemah (dha‟if) dan diragukan 
orisinalitasnya. Lihat Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik, Penerbit 
Yayasan Bentang Budaya, Jogjakarta, 1998, hlm. 165-166. 
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tersebut menunjukkan perlunya dan pentingnya kerja sama antara 

pemerintah atau penguasa politik (umarâ) dengan para ulama dalam 

setiap upaya mewujud-nyatakan tugas-tugas-eksistensialnya atau 

tugas-tugas genetiknya sebagai umara‟—menyejahterakan rakyatnya, 

baik secara rokhani maupun secara jasmani. Masalahnya adalah: jika 

kedua aksioma tersebut presensinya sama-sama diperlukan, berarti 

hanya siapa yang harus berinisiatif dan memulainya yang menjadi 

persoalan. Ketiga: Terkait dengan konteks presensinya, hadits Nabi 

tersebut menunjukkan bahwa, pada zaman sebelum Nabi, 

kemungkinan besar pernah terjadi kerja sama atau koalisi yang tidak 

sehat (kolusi) antara ulamâ dan umara‟. Meminjam ungkapan Endang 

Turmudi [2003], pada zaman Nabi Muhammad telah terjadi 

“Perselingkuhan Kiai [Ulama] dengan Kekuasaan”.590  

Ungkapan “seburuk-buruk ulama adalah mereka yang 

mendatangi umarâ”, secara substansial dapat ditafsirkan sebagai 

kecaman terhadap ulama yang “menjual diri” di hadapan pemerintah 

selaku pemegang kekuasaan politik. Sedangkan ungkapan sebaliknya: 

“sebaik-baik umarâ adalah mereka yang mendatangi ulama” dengan 

sangat kuat menunjukkan bahwa, dalam menjalankan amanahnya, 

umara‟ perlu mendapat dukungan dari, dan perlu bekerja sama dengan, 

ulama‟, terutama dalam hal penyusunan dan implementasi kebijakan 

pembangunan yang menyangkut hajad hidup rakyat banyak (umat). 

Hal ini sangat penting bukan saja sebagai legitimasi etis atas kekuasaan 

umara‟, melainkan juga demi akseptabilitas dan partisipasi publik yang 

menjadi jaminan keberhasilan dan keberlangsungan suatu program 

pembangunan.  

Persoalannya adalah: meski dalam bingkai “jemput bola”, “pro-

aktif”, atau apapun istilahnya, jika ulama yang memulai, atau jika 

ulama yang berinisiatif dalam kerja sama tersebut bisa menjadi kontra-

produktif karena dicurigai “menjual diri”. Bahkan, kedekatan ulama 

dengan kekuasaan dinilai berpotensi memudarkan kewibawaan Kiai; 

                                                           
590 Ungkapan ini dipakai sebagai judul buku Endang Turmudi—yang merupakan 
bentuk publikasi disertasinya—yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Isalm dan Sosial 
Kemasyarakatan (LKiS), Jogjakarta, 2004. 
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sebab, kebanyakan umat masih menganggap agama dan politik itu 

berbeda secara diametral—kekuasaan itu bersifat duniawi, profan, 

kotor, dan manipulatif, sedangkan agama yang menjadi bidang garapan 

para ulama yang bersifat rokhani, sakral, dan suci. Aja cedhak kebo 
gupak, mengko kena [kecipratan] gupake (jangan dekat dengan kerbau 

yang belepotan lumpur, nanti kena lumpurnya). Artinya, kedekatan 

seseorang dengan orang-orang yang bertabiat buruk itu akan 

berpotensi untuk melakukan hal yang sama—minimal, secara etis, 

berpotensi untuk dikatakan bersekongkol dengan mereka. Sebab, 

keinginan daging (napsu aluamah) itu, umumnya, mudah terpengaruh 

(dipengaruhi) dan, umumnya, juga sulit dikendalikan. 

Anggapan yang demikian itu, sebenarnya, bertolak belakang 

dengan doktrin Islam [Sunni] yang menyatakan bahwa, pada dasarnya, 

Islam dan Politik itu tak dapat dipisahkan, sebagaimana dikemukakan 

Kiai Wahab Hasbullah “Islam dan Politik itu sudah seperti gula dan 

rasa manisnya”. Tetapi, itulah realitanya. Rakyat kebanyakan masih 

beranggapan bahwa agama dan politik kekuasaan itu berbeda, dan tak 

jarang tak bisa sejalan. 

Sajian bab ini, secara khusus, akan menguraikan tentang 

pudarnya kewibawaan Kiai (ulama) serta perlawanan [masyarakat] 

santri di Pekalongan yang terjadi pada pertengahan tahun 1980 hingga 

akhir tahun 1990-an. Jika dipetakan, selama kurun waktu itu, telah 

terjadi pergeseran sebab-musabab mengapa Kiai-kiai mengalami 

pemudaran kewibawaan. Selama periode petengahan tahun 1980-an 

hingga tahun 1997, Kiai-kiai yang memudar kewibawaannya adalah 

Kiai-kiai yang di-Golkar-kan karena dinilai terlalu dekat dengan 

kekuasaan. Sedangkan, Kiai-kiai mengalami kepudaran kewibawaan 

pada masa reformasi adalah Kiai-kiai yang dinilai tidak akomodatif 

terhadap keinginan umatnya, terutama dalam menentukan pilihan 

politiknya. Kiai-kiai yang disebut terakhir adalah Kiai-kiai yang tetap 

memberikan dukungan politiknya kepada PPP (Partai Persatuan 

Pembangunan) setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta mende-

klarasikannya sebagai rumah politik kaum Nahdliyyin. Kiai-kiai 
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tersebut, pada akhirnya, ditinggalkan oleh santri-santrinya, tidak 

diikuti petunjuk dan petuah-petuahnya, bahkan namanya pun dile-

cehkan dalam aksi-aksi jalanan.  

Uraian Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai di Kota Pekalongan, serta 

perlawanan masyarakat santri terhadapnya. Secara substansial, sajian 

Bab ini terdiri atas dua bagian: bagian pertama menyajikan uraian 

tentang keaktoran Kiai-kiai di Kota Pekalongan; berikut kewibawaan 

Kiai-kiai di Pekalongan dan sumber-sumbernya; sedangkan bagian 

berikutnya menyajikan uraian tentang fenomena pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai di Kota Pekalongan, kondisi-kondisi 

sosiall-politik yang mendukung terjadinya pemudaran kewibawaan 

dan pengaruh Kiai-kiai, serta dampak-dampaknya bagi masyarakat 

Kota Pekalongan. Selanjutnya, seperti pada sajian bab-bab sebelumnya, 

setelah uraian tentang dampak-dampak pudarnya kewibawaan Kiai 

dan pengaruhnya, sajian bab ini akan ditutup dengan Rangkuman dari 

seluruh percakapan bab ini. 

Kiai sebagai Aktor Kehidupan 

Berbicara tentang eksistensi Kiai sebagai aktor, saya tertarik dengan 

[syair] lagu yang ditulis Taufiq Ismail, penyair terkemuka Indonesia 

yang berasal dari Pekalongan, berjudul Panggung Sandiwara.591 

Sebagaimana diartikulasikan oleh Taufiq Ismail, “Dunia ini [bagaikan] 

panggung sandiwara. … Cerita yang mudah berubah … [di mana] 

Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan…”.592  

                                                           
591 Taufiq Ismail adalah penyair [penulis cerpen, drama, esai, dan lirik lgu-lagu] 
kondang Indonesia kelahiran Bukittinggi, 25 Juni 1937, dan dibesarkan di Pekalongan. 
Sajak-sajaknya mulai muncul di berbagai majalah kebudayaan pada tahun 1950-an. 
Taufiq Ismail adalah alumni Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor 
tahun 1966. Taufiq Ismail pernah menjadi Redaktur majalah Horison, anggota Dewan 
Kesenian Jakarta (1968-1976), dan Ketua Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (1973-
1979). 
592 Lihat lirik lagu Panggung Sandiwara yang ditulis oleh Taufiq Ismail. Kalau tidak 
salah, lirik lagu ini ditulis oleh Taufiq Ismail untuk Kelompok Trio Bimbo (Ensiklopedi 
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Seperti halnya panggung sandiwara, dalam setiap pementasan, 

di atas dan di belakang panggungnya terdapat sutradara yang mengatur 

jalannya pementasan, aktor-aktor yang bermain (memainkan) peran, 

perias dan dekorator yang mempercantik para pemain, panggung, dan 

permainannya, serta sejumlah pemain musik yang mengiringi untuk 

mendukung suasana dan keindahan pementasan aktor-aktornya.593 Di 

luar unsur-unsur itu, sebagaimana layaknya sebuah panggung 

sandiwara, di depan panggung terdapat hamparan yang luas di mana 

para penonton yang sesekali ikut bermain peran sebagai pemain 

figuran dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan setiap 

pementasan, menempatkan diri.  

Kehidupan masyarakat Pekalongan juga tak ubahnya sebuah 

panggung sandiwara. Di atas dan di belakang panggung juga terdapat 

sejumlah aktor kehidupan. Tokoh-tokoh agama, para pejabat 

pemerintah, tokoh-tokoh partai politik, pengusaha, tokoh pemudda, 

tokoh perempuan, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, adalah aktor-

aktor kehidupan yang berperan dalam menghidupkan kehidupan 

dengan peran masing-masing—sekali pun tak jarang terjadi tumpang 

tindih; ada sejumlah tokoh yang berperan ganda. Ada Kiai yang 

menjadi politisi, tak sedikit pengusaha yang berpolitik, bahkan ada 

ulama yang menjadi pengusaha dan sekaligus menjadi politisi, dan lain 

sebagainya.  

                                                                                                                                    
Indonesia Edisi Khusus, yang diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 
1987, hlm. 1503-1504). Pada tahun 1980-an, dengan arrangement musik garapan Ian 
Antono, lirik lagu “Panggung Sandiwara” ini sangat popular. Lagu ini dipopulerkan 
oleh tiga penyanyi pop Indonesia terkenal: Nike Ardila, Nicky Astria, dan Achmad 
Albar. Kata-kata dalam […] adalah tambahan peneliti. 
           Kalau popularitas lagu ini disepakati sebagai salah satu indikator relevansi dan 
signifikansinya sebagai representasi kehidupan riil yang berkembang di masyarakat, 
maka, relevansi dan signifikansi syair lagu ini sebgai artikulasi keadaan yang dirasakan, 
dipikirkan, dan dihayati oleh banyak orang tentang kehidupan dunia saat itu tak perlu 
diragukan. Menurut Taufik Ismail, kehidupan dunia ini tak ubahnya sebuah Panggung 
Sandiwara. 
593 Lihat dan bandingkan dengan Abner Cohen, 1981, The Politics of Elite Culture: 
Esxplorations in the Dramaturgy of Power in A Modern African Society, University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles, London.  
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Di Pekalongan, Kiai-kiai adalah aktor-aktor yang mempunyai 

peran yang sangat besar, bahkan sangat menentukan corak, warna, 

serta arah gerak kehidupan masyarakatnya. Berkembangnya ibarat 

“[kalau] Kiai dhehem, Santri [akan ikut] dhehem” serta “penempatan” 

Kiai Thohir bunatul Fattah, Habaib Baqir, dan Kiai Mudzakir Asyhuri 

sebagai “paku-nya” Pekalongan adalah bukti-bukti kongkret yang 

menunjukkan hal tersebut. Bahkan, kedua indikator tersebut, juga 

dengan sangat kuat menunjukkan bahwa, di Pekalongan, Kiai-kiai 

bukan hanya sebagai aktor kehidupan yang diidolakan, tetapi juga 

merupakan aktor utama kehidupan mereka. 

Tak berbeda dengan sebuah panggung sandiwara, menarik atau 

tidaknya, dan berhasil atau tidaknya, sebuah pementasan sangat 

tergantung kepada kepiawaian para aktor yang bermain peran sebagai 

tokoh-tokoh ceritanya. Masalahnya adalah, sudah menjadi pengeta-

huan umum bahwa, di atas pentas atau di atas penggung, para aktor 

dan/atau para pemain tidak bisa bermain semaunya sendiri. Memang 

benar bahwa, mereka memiliki keleluasaan untuk berimprovisasi 

memodifikasi lakon agar dapat menarik dan memenuhi selera 

penonton. Tetapi, keleluasaan untuk berimprovisasi itu tidak membe-

narkan para tokoh untuk bertindak semaunya sendiri, sesuka hatinya. 

Selain harus mengikuti arahan sutradara, ada sejumlah aturan main 

yang tidak boleh diabaikan, seperti: tidak boleh membelakangi 

penonton yang sebenarnya menjadi sumber kekuatan dan kunci sukses 

pementasannya. Mereka juga harus tetap bermain sesuai scenario 

lakon, berpegang pada alur cerita—meski tidak leterlij dan tak sekaku 

yang dinarasikan oleh penulisnya, serta tetap berpijak pada kaidah-

kaidah keindahan sebuah pementasan.  

Bedanya kehidupan riil dengan panggung sandiwara terletak 

pada posisi penonton yang hanya sesekali (lima tahun sekali) dijadikan 

dan diperankan sebagai pemain figuran. Dalam permainan (pentas) 

sandiwara, para penonton sama sekali tidak mempunyai hak untuk 

campur tangan dalam permainan. Sedangkan, dalan kehidupan nyata, 

warga masyarakat yang [seringkali hanya] berperan atau diperankan 

sebagai “penonton” memiliki hak, bahkan mempunyai tanggung jawab 
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atas suksesnya sebuah “panggung sangdiwara” kehidupan mereka. 

Mereka mempunyai hak untuk mengontrol dan mengoreksi jalannya 

pertunjukan jika cerita dan permainan para aktornya menyimpang dari 

kaidah-kaidah dan aturan-aturan mainnya. 

Dalam pentas kehidupan masyarakat Pekalongan, para Kiai 

adalah aktor-aktor yang turut bermain peran (memainkan peran), atau 

dimainkan sebagai pemeran tokoh kehidupan. Bahkan, dalam 

kehidupan masyarakat yang berpredikat sebagai Masyarakat Santri, 

Kiai-kiai di Pekalongan merupakan tokoh utamanya. Sebagaimana 

yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam Bab 1, di lingkungan 

Pesantren, dan dalam komunitas yang lebih luas, khususnya dalam 

komunitas Islam Tradisionalis dan Nahdlatul Ulama sebagai jam‟iyah-
nya, para Kiai adalah aktor-aktor utamanya. Munculnya pepatah 

[kalau] “Kiai dhehem, masyarakat ikut dhehem”, dengan sangat jelas, 

menunjukkan posisi dan peran mereka. Sedangkan, warga masyarakat 

yang dikenal sebagai Santri-santri hanya berperan [diperankan] sebagai 

penonon; dan sesekali [lima tahun sekali] berperan atau diperankan 

sebagai pemain-pemain figuran, sekalipun sebenarnya mereka lah yang 

paling berkepentingan dengan panggung sandiwara itu. Bahkan, 

kadang-kadang lebih tragis dari itu, mereka hanya sebagai pelengkap 

penderita agar pementasan dapat dilaksanakan, pertunjukan dapat 

berjalan, serta kesan sukses dan pujian bisa didapatkan. Karena itu, 

tidak mengherankan, ketika “penonton” sandiwara (warga masyarakat 

santri) di Pekalongan hanya diperankan sebagai penonton 

[sungguhan], sementara itu para aktornya bermain semau dan 

seenaknya sendiri, mereka akan berontak, dan tak segan-segan 

memporak-porandakan dan menghanguskan panggung kehidupannya. 

Kerusuhan-kerusuhan dan konflik-konflik sosial yang terjadi di 

Pekalongan pada dasa-warsa 1990-an—sebagaimana dikemukakan 

pada sajian Bab 3, dengan cukup gamblang dapat dibaca sebagai 

“panggung nyata” kehidupan masyarakatnya. Ketika aktor-aktor 

kehidupan mereka (para Kiai, para pejabat Pemerintah, dan para 

politisi) bermain sesuka hatinya—seenak dan semaunya sendiri, 

mereka mengamuk dengan menghujat dan memaki-maki para aktor, 
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serta memorak-porandakan panggung yang menjadi ajang pementasan 

kehidupannya. Dalam situasi seperti itu, sebagian warga masyarakat 

yang tak berdaya dan tak cukup nyali untuk melakukan perlawanan 

meninggalkan mereka; serta melakukan perlawanan dengan cara dan 

gaya mereka. 

Kewibawaan Kiai di Pekalongan dan Sumber-sumbernya 

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab 2, dalam kajian ini, 

“kewibawaan” dipakai dalam artinya sebagai kemampuan batin (inner-
power) seseorang yang dapat menggerakkan orang lain untuk 

mengikuti kehendaknya tanpa melalui tekanan dan pemaksaan dengan 

sanksi-sanksi. Kewibawaan yang dimaksudkan dalam kajian ini di 

dalamnya mengandung kebebasan, kesuka-relaan, dan tanpa tekanan. 

 Terlepas dari, dan tidak seperti pada, “kekuasaan” politik—

yang selalu diikuti kewenangan dan pada kondisi tertentu diikuti [dan 

“melibatkan”] kewibawaan, “kewibawaan” itu sendiri tidak pernah 

diikuti oleh kewenangan. “Kewibawaan” [dan “pengaruh”-nya], keha-

diran dan eksistensinya sama sekali tidak ditentukan oleh, dan sama 

sekali tidak tergantung pada, “kekuasaan” dan “kewenangan” yang 

menyertainya. Ringkasnya, kewibawaan dapat berdiri sendiri dan 

dapat eksis tanpa dukungan kekuasaan dan kewenangannya. Karena 

itu, seseorang dapat saja berwibawa dan berpengaruh sekalipun tidak 

memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberikan sanksi 

[hukuman].594  

 Jadi, “kewibawaan” itu sangat berbeda dengan “kekuasaan”. 

“Kewibawaan” eksistensinya tidak disertai, dan tidak ditentukan oleh, 

kewenangan; apalagi tekanan, pemaksaan dan keterpaksaan. “Kewiba-

waan”, umumnya, bahkan selalu, diikuti oleh “pengaruh”, ketaatan, 

dan kesukarelaan. Orang yang berwibawa, apalagi yang kharismatik, 

                                                           
594 Baca lagi Miriam Budiardjo: Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan, dalam 
Miriam Budiardjo (penyusun): Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Penerbit 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 9-29. 
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tidak memerlukan “kekuasaan” untuk bisa memengaruhi orang lain 

agar mengikuti kehendaknya. 

 Personifikasi dan identifikasi perilaku sosial (praktik-praktik 

sosial) warga masyarakat Pekalongan dengan para Kiai sebagaimana 

terkristalisasi dalam pepatah “[kalau] Kiai dhehem, masyarakat [akan 

ikut] dhehem” yang berkembang di masyarakat Pekalongan, nampak 

jelas, bukan karena terpaksa, dan apalagi karena takut dikenai sanksi.595 

Mereka melakukannya dengan sukarela dan tanpa tekanan, dan bukan 

karena takut ada ancaman atau hukuman. Mereka taat dan sukarela 

mengikuti perintah dan perilaku sang Kiai, karena mereka sangat yakin 

bahwa apa yang dilakukan sang Kiai adalah kebaikan yang dapat 

mendatangkan berkah bagi yang melakukannya. Dalam perspektif teori 

Bourdieu, bagi warga masyarakat Santri Pekalongan, wajib taat kepada 

Kiai serta mengikuti seluruh gerak-geriknya karena diyakini 

kebaikannya, benar-benar telah terbatinkan dan telah menjadi habitus 
mereka. Di sini, dalam praktik-praktik sosial seperti ini, apa yang 

disebut Bourdieu sebagai “internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi 

internalitas” nampak sangat kuat. 

 Praktik-praktik sosial warga masyarakat Pekalongan yang 

terkristalisasi dalam pepatah di atas, dengan sangat jelas menunjukkan 

betapa wibawanya Kiai-kiai di “Kota Batiknya para Santri” ini. Tanpa 

diminta, dan tanpa sanksi apa-apa, dengan sukarela dan senang hati, 

mereka menirukan (mengidentikkan) perilaku para Kiai. Hal ini 

terjadi, sedikitnya ditentukan oleh dua hal. Pertama: dari sisi para Kiai, 

sebagai guru, umumnya mereka memang membangun dan memelihara 

kewibawaan guna memperkuat daya penetrasinya. Dalam setiap 

penggal kehidupannya, para Kiai umumnya selalu istiqomah—selalu 

menjaga tutur kata dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, 

selalu berusaha untuk husnul-khotimah dengan menjauhi perilaku-

perilaku dan tutur kata yang tidak produktif. Menjaga kewibawaan diri 

                                                           
595 Dalam konteks ini, istilah “identifikasi” dipahami sebagai proses psikologi yang 
terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti 
orang lain yang dikaguminya, lalu menirukan tingkah laku dan gerak-gerik orang yang 
dikagumi tersebut. 
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menjadi tuntutan dan sekaligus kebutuhan eksistensial seorang ulama‟. 
Sebab, tanpa kewibawaan, fatwa-fatwa dan petuah-petuahnya tidak 

akan didengar umatnya. Kedua: dari sisi umat, di kalangan umat Islam, 

selain diposisikan sebagai guru spiritual, secara sosio-antropologis, Kiai 

dianggap dan ditempatkan sebagai pewaris Nabi Muhammad Saw.596 

 Mengamati dan mencermati perilaku para Kiai di kota ini, 

dapat dicatat berbagai hal yang menjadi sumber kewibawaan para Kiai. 

Yang menarik: “Kewibawaan dan pengaruh” para Kiai di Pekalongan 

tidak bersumber pada kekuasaan dalam pengertian leksikalnya yang 

terpatri pada kedudukan atau jabatan politik tertentu, baik dalam 

Parlemen maupun dalam Pemerintahan. Kiai-Kiai berpengaruh di 

Pekalongan, seperti Kiai Thohir, Kiai Bakri, Kiai Ilyas, Kiai Khudlori, 

Kiai Mubarisi Mashadi, Kiai Mudzakir, Kiai Zaenuri Zaenal Mustofa, 

Kiai Munawir, dan lain-lainnya, tidak pernah memegang jabatan 

politik tertentu, baik di Parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat [Daerah] (DPR/DPRD) maupun dalam Pemerintahan sebagai 

Pejabat pemerintah. Sejauh yang dapat diidentifikasi, hanya Kiai 

Usman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur‟an, yang bertatus sebagai 

Pegawai Pemerintah, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Departemen Agama di Pekalongan. Selebihnya adalah orang-orang 

yang indipenden. 

 Dilihat dari sumbernya, kewibawaan para Kiai di Pekalongan 

bersumber pada kemampuan sumber dayanya—yang dalam perpektif 

teori sosiologi Bourdieu diidentifikasi sebagai hasil dari „mobilisasi‟ 

capital (modal) yang dimiliki; terutama cultural capital (modal budaya), 

dan symbolic capital (modal simbolik). Pengetahuan ke-Islam-an, 

kemampuan berbahasa, cara berbicara, kejujuran, cara pembawaan 

yang sopan santun, gelar akademik, dan simbol-simbol kebudayaan 

lainnya, merupakan jenis-jenis modal yang menentukan kewibawaan 

para Kiai di Pekalongan.  

                                                           
596 Dalam kajian-kajian antropologis, kita mengenal terminologi “anak biologis” dan 
“anak ideologis”; “keturunan biologis” dan “keturunan ideologis”. Dalam konteks 
pemahaman seperti ini, para Kiai dianggap sebagai “keturunan ideologis” Nabi 
Muhammad, sebagai orang-orang yang mewarisi ajaran-ajaran Nabi.  
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Berdasarkan keterangan Sumber-sumber Informasi penelitian 

ini, pada tahun 1990-an, di Pekalongan terdapat tiga orang Kiai yang 

sangat kharismatik dan dianggap sebagai “paku”-nya Pekalongan. 

Mereka adalah K.H. Habib Achmad, K.H. Thohir bin Abdul Fattah, 

dan K. H. Ghufron Achid. Mereka inilah yang menjadi dalil, menjadi 

referensi dan acuan utama, masyarakat Santri Pekalongan, antara lain, 

dalam hal penentuan mulainya bulan puasa dan jatuhnya tanggal 1 

Syawal. Mereka adalah Kiai-kiai di Pekalongan yang sangat berwibawa 

dan kharismatik.597 Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana mereka 

bisa menjadi berwibawa dan kharismatik? 

Dalam perspektif teori sosiologi Bourdieu, dapat dikemukakan 

bahwa, kewibawaan seseorang dibentuk, dan sangat ditentukan oleh, 

kepemilikan modal; dan tingkat kewibawaan seseorang akan semakin 

tinggi jika modal-modal yang dimiliki bervariasi dan akumulasinya 

juga tinggi. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu terhadap sejumlah Kiai di Jawa, Kiai-kiai di 

Pekalongan pada umumnya, dan Kiai Thohir khususnya, menjadi 

sangat berwibawa karena mereka juga memiliki modal yang bervariasi 

dan akumulasinya pun juga sangat tinggi.598 

Kepemilikan modalitas yang bervariasi dan akumulasinya yang 

tinggi yang menjadi sumber-sumber kewibawaan tersebut membuat 

posisi Kiai-kiai menjadi sangat istimewa, karena tidak setiap orang bisa 

menggapai dan menyamainya. Adalah benar bahwa, modal-modal 

                                                           
597 Wawancara dengan Abdullah Saleh Martoloyo, 18-08-2015 
598 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu terhadap 
sejumlah Kiai di Jawa, diidentifikasi sedikitnya ada tujuh sumber kewibawaan seorang 
Kiai. Ketujuh sumber kewibawaan seorang Kiai yang teridentifikasi tersebut adalah: [1] 
Keahliannya di bidang keagamaan [Islam]: penguasaan hukum Islam dan kitab-kitab 
lainnya; [2] Dukungan kelembagaan: kepemilikan Pesantren, serta keterli-batannya di 
dalam jam‟iyah diniyah Islamiyah Nahdlatul Ulama, dan/atau dalam organisasi-
organisasi lainnya; [3] Jaringan antar-Kiai: terutama kedekatan hubungan dengan Kiai-
Kiai yang mempunyai nama besar; [4] Relasi dengan pusat-pusat kekuasaan di luar 
komunitasnya; [5] Kualitas pribadi (memiliki kemampuan supranatural, kharismatik, 
ringan kaki, berpenampilan fisik gagah dan tampan, ramah, dll.); [6] Garis keturunan 
[berdarah biru] Kiai-kiai yang mempunyai nama besar; serta [7] Kemapanan ekonomi 
keluarganya. Lihat lagi Martin van Bruinessen (1994: 152), Dirdjosanjoto (1994: 155-
156), dan Suprayogo (2007: 182). 
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(capital) yang dapat menumbuhkan kewibawaan dan kharisma itu 

dapat dipelajari dan diupayakan oleh setiap orang; tetapi, dalam 

realitanya, tidak setiap orang yang mempelajari dan mencarinya bisa 

mendapatkannya; apalagi dapat kasinungan kewibawaan dan 

kharisma.599 Di banyak tempat, ada banyak orang yang memiliki 

banyak modal, tetapi tetap saja tidak berwibawa. Adalah suatu 

kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa, ada banyak orang 

menyantri di pondok dan mengaji untuk belajar Islam, tetapi tidak 

setiap orang bisa menjadi Kiai; ada banyak orang yang belajar ngelmu 
gaib (ilmu kanoragan, atau ilmu supranatural, ma‟onah), berlaku sirik, 

dan menjadi pertapa, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi paranormal, 
dhukun, atau apapun sebutan yang dipakai bagi orang yang 

berkekuatan supranatural dan kharismatik; ada banyak orang 

mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi, tetapi tidak setiap 

orang yang berpangkat dan berkedudukan tinggi kasinungan 
kawibawan (berwibawa), dan apalagi karisma. 

 Di Pekalongan, Kiai-kiai yang berpengaruh dan kharismatik, 

selain memiliki keahlian di bidang agama dan keagamaan (praktik-

praktik keagamaan) [Islam]; memiliki Pesantren, serta terlibat dalam 

jam‟iyah diniyah Islamiyah Nahdlatul Ulama sebagai “rumah jejaring” 

antar-Kiai, umumnya, juga mempunyai relasi yang sangat luas dan kuat 

dengan pusat-pusat kekuasaan di luar komunitasnya. Sebagai contoh: 

sebagimana dikemukakan pada Bab sebelumnya, semasa hidupnya, Kiai 

Thohir dari Keradenan Buaran, Pekalongan Selatan, mempunyai 

kedekatan hubungan dengan para pejabat tinggi pemerintahan, 

termasuk dari kalangan militer dan kepolisian, khususnya di 

lingkungan wilayah provinsi Jawa Tengah.600 Demikian juga, Kiai Haji 

Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya—yang namanya mulai 

                                                           
599 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. 
600 Perhatikan lagi sajian uraian 5.3.3. dalam Bab 5 tentang modalitas Kiai di 
Pekalongan untuk berkiprah dalam politik kekuasaan berikut Sumber-sumbernya. 
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naik daun sejak akhir tahun 1990-an, terutama pasca-surutnya Kiai-

kiai besar yang disebutkan di atas. Kiai yang akrab dengan sebutan 

Habib Luthfi ini juga dikenal dekat dengan para pejabat tinggi Negara, 

termasuk di antaranya: mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 

dan beberapa mantan Menterinya. Begitu juga dengan Kiai-kiai besar 

dan kharismatik lainnya. Bahkan, ketika menjabat sebagai Presiden, 

SBY pernah mengunjungi kediaman Habib Luthfi di Pekalongan. 

 Lebih dari itu, juga ada indikasi yang sangat kuat bahwa, 

kewibawaan Kiai-kiai yang kharismatik dan berpengaruh di 

Pekalongan juga bersumber pada kekuatan supranatural (ngelmu 
kanoragan, ilmu kejadhugan) yang mereka miliki. Sebagaimana 

dikemukakan pada uraian bab sebelumnya, Sumber-sumber Informasi 

studi ini, pada umumnya sependapat bahwa, di Pekalongan,  

“…. kalau hanya ke-Islam-an saja [modalnya], seorang Kiai 
tidak akan laku. Kiai-kiai yang terkenal, kharismatik, 
berpengaruh, dan laris di Pekalongan, adalah Kiai-kiai yang 
memiliki ilmu (ngelmu) kanoragan, sebagai orang-orang 

yang sakti.601  

 Dari ungkapan tersebut, dengan sangat jelas menunjukkan 

bahwa habitus orang-orang Pekalongan masih cukup kuat diwarnai 

oleh tradisi dan religiositas orang Jawa pra-Islam yang mengakar kuat 

dalam budaya masyarakat setempat. Kepercayaan orang Pekalongan 

terhadap berbagai bentuk ngelmu kesekten (kesaktian) yang hingga 

sekarang ini masih mewarnai kehidupan sehari-hari orang Pekalongan 

adalah salah satu buktinya. Dari ungkapan itu pula juga nampak jelas 

bahwa, bagi masyarakat Pekalongan, ngelmu kasekten masih dianggap 

sebagai salah satu tolok ukur kebesaran seorang Kiai. Adalah suatu 

kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa, Kiai-kiai di Pekalongan 

yang sangat berpengaruh, selain dinilai memiliki moralitas dan 

pengetahuan agama Islam yang memadai, juga dipercaya memiliki 

kesaktian, dapat menyembuhkan orang sakit, dapat mengusir roh jahat, 

                                                           
601 Lihat Catatan Kaki nomor 48 pada Bab 5. Hasil wawancara dengan Jirin, 16-01-
2015; wawancara dengan Pdt. Dr. J. Setiawan, 16-01-2015; wawancara dengan Amin, 
17-01-2015; dan Wawancara dengan Tkhlal, 01-08-2015. Kata-kata dalam tanda […] 
adalah tambahan penulis, JM. 
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memberi pertolongan dan berkah, bahkan dapat menularkan 

kesaktiannya kepada orang lain.602 Seperti telah disinggung di atas, di 

Pekalongan, ngelmu kanoragan, kasekten, ngelmu kejadhugan, atau 

apapun sebutannya, yang keberadaannya di luar akal sehat dan di luar 

nalar manusia tersebut, biasa disebut ma‟onah.603  

 Habitus warga masyarakat Pekalongan yang kental diwarnai 

oleh keyakinan akan ngelmu kasekten tersebut nampak dari bagaimana 

warga masyarakat Pekalongan memahami sakit. Ketika merasakan 

sakit, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah, pertama-tama 

yang mereka lakukan adalah pergi ke Kiai atau ke orang-orang yang 

diyakini mempunyai ma‟onah. Selain itu, keyakinan warga masyarakat 

Pekalongan akan ngelmu kasekten juga kelihatan sangat jelas ketika 

masa-masa kampanye Pemilu 1997. Waktu itu, baik dari kalangan 

pendukung Partai Persatuan Pembangunan maupun dari kalangan 

pendukung Golkar, mereka sama-sama mencari ngelmu kasekten 
untuk kekebalan tubuh guna mengamankan diri ketika situasi di 

lapangan memaksanya harus berhadapan dan beradu fisik dengan 

pihak lain, baik dengan aparat keamanan maupun dengan pendukung 

partai lain. Beberapa mantan anggota Banser NU—yang ketika itu 

menjadi anggota Satgas Keamanan PPP, kepada kami menceritakan, 

 “pada masa kampanye Pemilu tahun 1997, kami juga mencari 
ilmu kekebalan untuk menjaga diri. Untuk mendapatkan ilmu 
tersebut, Kiai mensyaratkan kami makan gotri sebagai salah 
satu syaratnya.”604 

 Preferensi yang demikian, tentu, sangatlah tidak masuk akal. 

Gotri (penambur) yang terbuat dari baja, tentu, akan membahayan 

tubuh. Selain tidak higienis, kalau pecah di dalam perut dapat merusak 

alat pendernaan. Tetapi, itulah dan begitulah realita dunia ma‟onah, 

                                                           
602 Lihat juga Loekman Soetrisno, Moch. Ma‟shum, Moh. Soehadha, dan D.C. Mulyono, 
Pekalongan, dalam Mohtar Mas‟Oed, Mochammad Ma‟shum, dan Moh. Soehadha (Tim 
Editor), Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu, Penerbit Pusat Penelitian 
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 
2000, hlm. 246. 
603 Wawancara dengan Rachmad, 01-08-2015. 
604 Wawancara dengan Zurkoni—Anggota Banser yang menjadi Satgas PPP, Agustus 
1998;  
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dunia susuk-susukan yang memasukkan logam ke dalam tubuh yang 

masih cukup kuat mewarnai kehidupan masyarakat Pekalongan.  

 Soal makan gotri (penambur) sebagai prasyarat untuk dapat 

memperoleh dan untuk dapat kesinungan ilmu kekebalan tubuh ini 

juga dibenarkan oleh Abdullah Martoloyo, seorang intelektual dan 

aktivis sosial masyarakat Pekalongan, Agung—warga masyarakat 

[biasa] di Pekalongan, dan juga oleh Muhammad Hadiq—mantan 

anggota Banser Kota Pekalongan.605 Menurut Dullah—panggilan 

akrabnya, prasyarat menelan penambur itu menjadi semacam susuk, 

layaknya susuk emas untuk kecantikan seorang perempuan, susuk yang 

dipasang di telapak tangan seorang pemain rebana, atau susuk lain yang 

dipakai untuk kewibawaan seseorang. Di Pekalongan, diidentifikasi ada 

beberapa Kiai yang memiliki keahlian soal pemasangan susuk ini. 

Dullah menyebut Kiai-kiai yang mengembangkan ilmu hikmah, 

seperti: Kiai Thohir dan Kiai Munawir adalah dua di antara mereka.606 

 Menurut penuturan salah seorang Sumber Informasi penelitian 

ini, dengan laku itu, selain mendapatkan ilmu kekebalan tubuh, dari 

sang Kiai, mereka juga bisa mendapatkan ilmu yang dapat merasakan 

getaran (“nyetrum”) bila ada orang Golkar yang menyusup; konteksnya 

ketika itu ke dalam kerumunan massa pendukung Partai Persatuan 

Pembangunan.607 Dengan ngelmu itu, orang-orang yang kesinungan 
(“ketempelan”) ilmu itu akan merasakan ada getaran apabila ada pihak 

lawan yang berniat kurang baik yang menyusup dalam kelompoknya. 

 Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota-anggota Pemuda 

Pancasila yang menjadi Satgas (Satuan Tugas) Keamanan Golkar. 

Mereka juga mencari ilmu kekebalan tubuh untuk kekuatan fisik dan 

mengaman diri ketika harus berhadapan dan beradu fisik dengan 

Satuan Tugas PPP yang dikenal jadhug-jadhug. Yang menarik, mereka 

tidak meminta kepada Kiai, tetapi kepada paranormal. Pada 30 Juli 

                                                           
605 Wawancara dengan Muhammad Hadiq, 11-08-2015; Wawancara dengan Abdullah 
Martoloyo, 18-08-2015; Diskusi informal dengan Agung, 24-08-2015. 
606 Wawancara dengan Drs. Abdullah Martoloyo, 18-08-2015, dan 19-08-2015. 
607 Ibid. Loekman Soetrisno, dkk. dalam Mohtar Mas‟Oed, Mochammad Ma‟shum, dan 
Moh. Soehadha (Tim Editor), Kekerasan Kolektif, …., 2000, hlm. 247. 
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1998, kami berhasil menemui dan mewawancarai salah seorang 

paranormal yang saya maksud di Serang Guling, wilayah Kabupaten 

Pekalongan. Menurut informasi dari berbagai pihak, yang tidak ia tolak 

kebenarannya, ia merupakan Suhu para Pemuda Pancasila Kota 

Pekalongan yang ketika Pemilu 1997 menjadi anggota Satgas 

Keamanan Golkar. Yang bersangkutan adalah seorang Seniman Sirkus 

yang biasa main sulap dan Jaran Kepang sambil berjualan obat-obatan 

di pusat-pusat keramaian di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.608 

 Selain kepemilikan ngelmu kanoragan (ilmu kesaktian, ilmu 

supranatural, atau ngelmu kejadhugan), seperti halnya tokoh-tokoh 

masyarakat pada umumnya, kewibawaan seorang Kiai juga ditopang 

oleh kualitas pribadinya. Karakter pribadi sebagai orang yang baik 

moralitasnya, murah hati, ringan kaki, rendah hati, ramah, serta 

berpenampilan fisik gagah dan tampan, juga dipercaya dapat 

melahirkan (atau dapat menjadi sumber) kewibawan. Ciri-ciri yang 

disebut terakhir, dalam teori sosiologi Bourdieu disebut hexis. Bahkan, 

kualitas pribadi—kalau pun bukan utama—merupakan sumber 

kewibawaan yang menentukan kewibawaan seorang Kiai. 

 Masih berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas, 

kewibawaan Kiai juga bersumber dari garis keturunan. Kiai-kiai yang 

secara genetik terlahir, dan merupakan tedhak-turun Kiai (“berdarah 

biru Kiai”), apalagi keturunan dari Kiai-kiai yang mempunyai nama 

besar, umumnya, juga mempunyai tempat khusus di depan umatnya. 

Mereka dianggap kegempilan kawibawan (mewarisi kewibawaan) para 

leluhurnya. Di Pekalongan, Kiai-kiai yang cukup berpengaruh, 

umumnya, juga berdarah biru (keturunan dari) Kiai. Habib Achmad 

bin Ali bin Achmad adalah generasi keempat Habib Achmad yang 

dimakamkan di Sapuro, dan makamnya dikeramatkan.609 Habib 

Achmad adalah anak dari Habib Ali bin Achmad, cucu dari Habib 

Achmad bin Ali, dan buyut dari Habib Ali bin Achmad; K.H. Mubarisi 

bin Mashadi bersaudara—Kiai Sub‟ki bin Mashadi, Kiai Imron bin 

                                                           
608 Catatan Penelitian Lapangan J. Mardimin dan Kutut Suwondo, 30 Juli 1998. 
609 Di Makam Habib Achmad di komplek makam Sapuro hamper setiap hari ada 
piluhan bus peziarah, terutama dari Jawa dan Madura. 
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Mashadi,610 dan Kiai Ali  bin Mashadi, yang memakai nama tambahan 

“bin Mashadi”—adalah anak dari K.H. Mashadi; K.H. Thohir bin Abdul 

Fattah adalah anak dari K.H. Abdul Fattah; dan begitu juga Kiai-kiai di 

Pekalongan pada umumnya.611 

 Selain yang disebutkan di atas, kewibawaan seorang Kiai juga 

bersumber dari kemapanan ekonomi keluarganya. Sebagaimana juga 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemapanan ekonomi 

keluarga juga sangat menentukan kewibawaan seorang Kiai. Hal ini 

cukup masuk akal; sebab, untuk bermurah hati, untuk membeayai 

pesantren, serta untuk membeayai keperluan-keperluan pribadi Kiai 

dalam melakukan (menjalankan) praktik-praktik sosial dan organisa-

sional, serta menggenapi kesempurnaan ibadahnya, seorang muslim 

membutuhkan beaya yang tidak sedikit, dan tidak jarang harus keluar 

dari kocek sendiri. Sementara itu, ketergantungan ekonomi Kiai 

kepada pihak lain jelas akan mengurangi kewibawaannya. Masalahnya 

adalah: sumber kewibawaan ini tidak dapat diraih dengan cara-cara 

yang tidak etis menurut ukuran moral kemasyarakatan. Maksudnya, 

jika seorang Kiai terlalu mengejar materi untuk membangun kema-

panan ekonomi keluarga demi kewibawaannya, bisa jadi malah kontra-

produktif. Di Pekalongan, keberadaan status “Kiai emplok-emplok” 

atau “Kiai amplop” yang disebutkan di atas adalah bukti nyata soal ini. 

 Di Pekalongan, Kiai-kiai—terutama yang mengamalkan Ilmu 

Hikmah, seperti Kiai Thohir, Habib Achmad, Habib Luthfi, Kiai 

Munawir, dll., dikenal dekat dengan para pengusaha. Meski tidak 

                                                           
610 Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, Kiai Haji Imron bin Mashadi merupakan Singa 
Panggung yang sangat terkenal. Kiai Imron Mashadi adalah Kiai yang menciptakan 
lagu “Kucing Tua” yang diciptakan sebagai alat kampanye Partai Persatuan 
Pembangunan. Salah satu bait lagu itu berbunyi seperti ini: “Aku Kucing tua. Ora 
doyan tikus, cindhil abang apa doyana”. Terjemahan bebasnya: “Aku Kucing tua 
(Politisi PPP); tidak mau makan tikus (Golkar), apa lagi cindhil [anak tikus] yang masih 
berwarna merah (PDI)”. Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
611 Tradisi penamaan trah seperti ini biasa dilakukan, bahkan telah menjadi pola, dalam 
penamaan anak-cucu Kiai, bukan hanya di Pekalongan; tetapi juga di tempat-tempat 
lain. Sekedar contoh yang berada di luar Pekalongan, Kiai Haji Mustofa Bisri Rembang 
juga memberi nama anaknya “Bisri”. Dengan demikian, dalam tradisi penamaan seperti 
ini, pada akhirnya putra dari K.H. Mustofa Bisri nantinya akan memakai nama “Bisri 
Mustofa bin Mustofa Bisri”, nama yang sangat indah. 
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berlaku bagi semua Kiai, kedekatan Kiai dengan pengusaha tersebut 

mengindikasikan adanya hubungan yang berpola simbiose-mutualistis. 

Selain beberapa Kiai di Pekalongan juga sebagai pengusaha, yang 

membuka kemungkinan hubungannya dengan para pengusaha sebagai 

jaringan bisnis, ada indikasi yang sangat kuat bahwa hubungan para 

ulama dengan pengusaha merupakan hubungan patronase-spiritual 

yang bercorak simbiose-mutualistis.  

Pada masa Orde Baru, ketika banyak ulama yang mem-back-up 
Partai Persatuan Pembangunan, kedekatan ulama dengan para pengu-

saha di Pekalongan juga dapat dilihat dari banyaknya pengusaha yang 

mendukung PPP, partainya para Kiai dan kaum Nahdliyyin ketika itu, 

meski secara ideologis jauh dari masuk akal. Sebagaimana dituturkan 

oleh Haji Machmud Masjkur:  

“banyak pengusaha Pekalongan yang mendukung PPP. Hanya 
saja, mereka tidak berani terus terang karena takut—jika 

ketahuan Pemerintah—usaha bisnisnya akan dihambat”.612  

Setelah memasuki masa reformasi, kedekatan Kiai dengan 

Pengusaha di Pekalongan juga nampak jelas ketika Kiai-kiai di 

Pekalongan diundang oleh K.H. Idham Khalid ke Jakarta untuk 

menghadiri acara Rebokhasana[ha]n. Konon, dalam pertemuan itu 

akan dibicarakan kemungkinannya NU untuk menjadi partai politik 

yang indipenden lagi. Untuk keperluan itu, dua orang pengusaha Batik 

Pekalongan, H. Arifin dan H. Ridha, menyediakan kendaraan; bahkan 

keduanya ikut mengantar mereka.613 

Dilihat dari polanya, kedekatan hubungan para ulama dengan 

pengusaha di Pekalongan ini rupanya telah berlangsung sejak lama dan 

telah berkembang menjadi hubungan “simbiose-mutualistik”—suatu 

pola hubungan yang saling menguntungkan. Saya kira, pola hubungan 

yang demikian bukanlah rahasia lagi. Di satu sisi, para pengusaha dapat 

memperoleh barokah serta keamanan dan kenyamanan usahanya; 

sedangkan di sisi lain, para ulama dapat memperoleh sarana dan 

                                                           
612 Wawancara dengan H. Machmud Masjkur, Ketua DPC PPP Kota Pekalongan, dan 
Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, 20-06-1998. 
613 Wawancara dengan Zurkoni, 27 Juni 1998. 
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prasarana untuk menjalankan aktivitasnya pelayanan dan keagama-

annya. Jadi, tidak terlalu sulit untuk dibayangkan, manfaat apa yang 

dapat diperoleh para pengusaha dari kedekatannya dengan para ulama, 

sementara para pegawai dan buruhnya adalah para santri mereka.614 

Saya kira begitu pula sebaliknya. By theory, tanpa corak simbiose-

mutualistik, hubungan-hubungan sosiall, umumnya, tidak akan dapat 

berlangsung dan bertahan lama. 

Masalahnya adalah: selain dinilai berpotensi melanggengkan 

penindasan terhadap buruh, kedekatan ulama dengan penguasa dan 

pengusaha dinilai umat tidak selaras dengan kiprahnya sebagai guru 

spiritual yang seharusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi. 

Persis yang dikatakan Max Weber, kewibawaan itu, umumnya, juga 

menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat materi.615 Memang benar, di 

Pekalongan juga diakui bahwa, orang kaya pengaruhnya besar di 

mana-mana.616 Tetapi, Pengusaha berbeda dengan Kiai-kiai. Kiai yang 

menganggap terlalu penting modal ekonomi justru bisa menjadi 

bumerang. Di Pekalongan, telah terbukti bahwa Kiai-kiai yang terlalu 

mementingkan materi akan memudarkan kewibawaannya, yang pada 

gilirannya berujung pada kehancuran kewibawaannya, minimal tidak 

disukai dan dijauhi umat.  

Terkait soal ini, sebagaimana telah disinggung di atas, di 

Pekalongan, muncul istilah “Kiai emplok-emplok”—sebutan tidak 

hormat bagi Kiai-kiai yang suka “sikut kanan-sikut kiri”, “caplok sana-

caplok sini” tak peduli suara kaum santri demi [kekayaan] materi.617 

                                                           
614 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; dan Wawancara dengan Kiai 
Haji Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
615 Lihat, Max Weber, Sosiologi From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford 
University Press, 1946. Untuk kutipan ini, perhatikan Edisi Indonesianya yang 
diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Johjakarta, 2006, khususnya sajian uraian Bab IX, 
Sosiologi Otoritas Kharismatik, hlm. 293-302. 
616 Wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
617 Iatilah “emplok-emplok” berasal dari kata Bahasa Jawa Kuno “emplok” yang berarti 
memasukkan sesuatu—umumnya makanan—ke dalam mulut lalu ditelan. Lihat 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; 
Wawancara dengan Zurkoni, Mei 1998; Wawancara dengan Rachmad, 03-08-2015; 
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Munculnya istilah atau sebutan “Kiai emplok-emplok” itu, secara 

epistemologis, menunjukkan bahwa keberadaannya tidak mengada-ada 

dan diada-adakan; apalagi dianggap sebagai fitnah belaka, meski harus 

ditegaskan di sini, itu tidak berlaku bagi banyak Kiai. Kiai-kiai seperti 

inilah yang oleh sebagian Kiai dan kalangan masyarakat santri di 

Pekalongan, dianggap mempunyai andil yang cukup besar terhadap 

pudarnya citra [kewibawaan] Kiai. 

Fenomena Pudarnya Kewibawaan Kiai di Pekalongan & 

Perlawanan Politik Santri Setempat 

Fenomena pudarnya [proses pemudaran] kewibawaan dan pengaruh 

Kiai-kiai di Pekalongan, dapat dikatakan, terjadi dalam dua periode. 

Periode pertama terjadi pada masa Orde Baru—setelah Muktamar NU 

di Situbondo memutuskan Kembali ke Kittah 1926 hingga Pemilu 

1997; dan periode kedua terjadi setelah Indonesia memasuki era 

Reformasi—yang dalam kajian ini lebih banyak disebut sebagai era 

Indonesia post-Soeharto, terutama setelah PBNU membidani kelahiran 

Partai Kebangkitan Bangsa dan mendeklarasikannya sebagai rumah 

politik kaum Nahdliyyin. 

Fenomena Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai di Pekalongan 

pada era Soeharto (Pasca Kittah 1984-1998) 

Berdasarkan data-data lapangan yang berhasil dikumpulkan dalam 

penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa, pudarnya kewiba-waan 

beberapa Kiai di Pekalongan mulai terjadi, atau setidaknya mulai 

menyembul ke permukaan, pada pertengahan tahun 1980-an, setelah 

Muktamar NU 1984 di Situbondo memutuskan Kembali ke Kittah 

1926, yang oleh sebagian kalangan dianggap menjadi penyebab 

kekalahan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1987. Setelah 

                                                                                                                                    
Wawancara dengan Burhan, 09-08-2015; dan Wawancara dengan Muhammad Hadiq, 
11-08-2015. 
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Muktamar NU di Situbondo memutuskan “Kembali ke Kittah”, yang 

memberikan kebebasan bagi kaum Nahdliyyin untuk menentukan 

sikap politiknya sendiri-sendiri dan memilih afiliasi politiknya secara 

sendiri-sendiri pula, banyak di antara kaum Nahdliyyin yang 

memberikan dukungan politiknya kepada partai-partai politik di luar 

PPP—PDI dan Golkar.  

Masalahnya adalah, dengan kebebasan yang diberikan itu, 

beberapa Kiai di Pekalongan mulai merapat ke Golkar, partai penguasa 

(Orde Baru) ketika itu. Adalah benar bahwa, berdasarkan data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini, mereka memang tidak mengejar 

kekuasaan—dalam pengertian ikut berkompetisi memperebutkan kursi 

parlemen; tetapi, orientasinya terbaca secara terang benderang oleh 

umatnya. Sepengetahuan umat, mereka mengalihkan dukungan 

politiknya kepada Golkar dengan alasan materi. Keterang-benderangan 

motivasi di balik orientasi politik kiai-kiai yang mendekat dengan 

Golkar itu, didukung oleh kondisi politik tertentu yang sudah menjadi 

rahasia umum bahwa, demi kemenangan Golkar, rezim Orde Baru bisa 

dan biasa menghalalkan segala cara—yang salah satunya adalah dengan 

memberikan kompensasi materi, baik berupa tunai maupun bantuan 

pembangunan fisik. Menurut beberapa Sumber Informasi penelitian 

ini, ada beberapa Kiai yang mendapatkan bantuan dana pembangunan 

fisik pondok pesantren dan diduga ada juga yang mendapatkan 

kompensasi tunai.618 

Terlepas dari perebutan massa pendukung antar-partai politik, 

Golkarisasi “Kiai-kiai [yang mengaku] Kittah” oleh massa pendukung 

fanatik PPP rupanya memang bukan tanpa alasan. Beberapa Kiai yang 

di-Golkar-kan secara terang-terangan mengakui kedekatannya dengan 

Pemerintah, yang sebenarnya mereka ketahui sebagai pendukung 

utama Golkar. Menurut penuturan Kiai Haji Mubarizi Mashadi dan 

Kiai Haji Zaenal Arifin—dua Kiai di antara sejumlah Kiai di 

Pekalongan yang di-Golkar-kan, mereka memang biasa diundang dan 

hadir dalam acara-acara yang digelar oleh Pemerintah Daerah. 

                                                           
618 Wawancara dengan Burhan, 09-08-2015; dan Wawancara dengan Mhammad Hadiq, 
11-08-2015. 
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Menurut mereka, dalam konteks kehidupan bernegara, ada tiga unsur 

pemerintahan yang tidak boleh, dan tidak dapat, ditolak undangannya. 

Ketiga unsur pemerintahan yang dimaksud adalah: Pemerintah, Polisi, 

dan Tentara. Itulah yang menjadi alasan mereka tak menolaknya. 

Menurut mereka, terlepas dari kontroversi “yang seharusnya” dan 

“yang senyatanya”, ketiga unsur pemerintahan tersebut, secara politis, 

berada di atas semua golongan, sehingga menjadi tidak adil jika 

diekskomunikasi atas dasar kecurigaan, apalagi atas dasar tuduhan, 

berpihak pada partai politik tertentu.619  

Menurut penuturan Kiai Mubarisi, dalam acara-acara yang 

digelar pemerintah itu, Kiai biasanya tokh hanya diminta untuk 

membawakan doa, dan tidak melakukan manuver-manuver politik 

tertentu yang menunjukkan keberpihakan politiknya kepada partai 

penguasa. Menurutnya, permintaan semacam ini memang tidak 

mungkin ditolaknya. Katanya, siapa pun yang memintanya, baik untuk 

mendoakan (membawakan doa) atau untuk keperluan-keperluan lain 

yang terkait dengan bidang keahliannya, Kiai selain tidak boleh juga 

tidak pantas menolaknya. Apalagi, pihak yang meminta atau yang 

mengundangnya adalah aparat Pemerintah (umara‟) yang kebera-

daannya di atas semua golongan.620 

Lanjutnya, kalau dari awal jelas yang mengundangnya adalah 

Golkar atau partai-partai politik lainnya, Kiai Mubarisi mengaku akan 

dengan tegas menolaknya.621 Masalahnya adalah: aparat pemerintah 

yang mengundang, sering kali tidak jelas dalam kapasitasnya sebagai 

apa, apakah sebagai pejabat pemerintah daerah atau sebagai pendukung 

dan pengusung partai Golkar. Sebab, pejabat pemerintah yang menjadi 

pendukung utama Golkar tersebut selalu memanfaatkan setiap acara 

sekaligus untuk mengampanyekan Golkar. Begitulah kesan-apologis 

yang tertangkap setiap kali membicarakan hubungan Kiai-kiai yang di-

                                                           
619 Wawancara dengan K.H. Mubarisi Mashadi, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan 
Bonang, Keputran, Kota Pekalongan, 27 Mei 1998; dan Wawancara dengan K.H. 
Zaenal Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Arifiah, Blarakan, Kebulen, Kota 
Pekalongan, 27 Mei 1998. 
620 Ibid. Wawancara dengan K.H. Mubarizi Mashadi, 27 Mei 1998. 
621 Ibid. Wawancara dengan K.H. Mubarisi Mashadi, 27 Mei 1998.  
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Golkar-kan dengan partai yang berlambang pohon beringin tersebut. 

Tanpa maksud membela apologi pak Kiai, ketika itu, pemerintah Orde 

Baru dan Golkar, sering kali, memang tidak mudah dipisahkan. 

Meminjam kiasan Kiai Haji Wahab Hasbullah, rezim Orde Baru dan 

Golkar itu sudah “seperti gula dan rasa manisnya”. 

Nampaknya, Kiai-kiai yang di-Golkar-kan tidak menyadari 

bahwa kedekatannya dengan Pemerintah akan menempatkannya pada 

posisi yang sulit, tidak popular, dan sama sekali tidak menguntungkan. 

Menurut pengakuan Kiai-kiai yang di-Golkar-kan, sesungguhnya, 

mereka hanya berniat menghormati dan menjunjung tinggi Keputusan 

Muktamar NU Situbondo tahun 1984 yang salah satu keputusannya 

memberikan kebebasan kepada siapa pun kaum Nahdliyyin untuk 

menentukan sikap politiknya sendiri-sendiri.  

Sekalipun menurut logika politik, pilihan dan sikap politik 

Kiai-kiai yang dimaksud tidak ada yang terasa ganjil, namun sanksi 

sosial dari masyarakat tetap mereka terima, tanpa ada yang kuasa 

menolaknya. Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian bab 

sebelumnya, Kiai-kiai yang merapat ke Golkar, terutama mereka yang 

“terbaca” umat bermotivasi materi, diberi predikat “Kiai emplok-
emplok” atau “Kiai Amplop”.  

Terlepas dari keberadaan “Kiai emplok-emplok” atau “Kiai 

Amplop” yang dianggap mempunyai andil besar terhadap pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai di Pekalongan, pada masa-masa 

menjelang Pemilu 1999, beberapa kiai—untuk tidak menyebut 

“banyak Kiai”—di Kota Pekalongan mengalami kepudaran kewiba-

waan dan pengaruhnya. Hal tu terjadi, sedikitnya, disebabkan oleh dua 

hal. Pertama, sikap dan pilihan politiknya yang tidak sesuai dengan 

harapan umat (kaum Nahdliyyin) untuk mengikuti garis haluan politik 

yang digariskan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan Kedua, ucapan-

ucapan, perilaku, dan fatwa-fatwanya yang dinilai tidak mencer-

minkan seorang ke-Kiai-annya. Dalam konteks ini, beberapa Kiai yang 

mempunyai nama besar dan kharismatik pun tak mampu menghindar 

dari masalah ini. Bahkan, beberapa di antara mereka mengalami 

kehancuran kewibawaan dan pengaruhnya. 
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Fenomena Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai di Pekalongan 

pada era Post-Soeharto (1999-2009) 

Disandingkan dengan yang terjadi pada dasawarsa sebelumnya, pada 

era Indonesia Post-Soeharto, fenomena perseteruan antara Kiai dan 

umat di Kota Pekalongan pada masa-masa menjelang Pemilihan Umum 

1999 dan seterusnya, mengalami pergeseran. Pada era Indonesia post-

Soeharto, perseteruan yang terjadi bukan lagi antara Kiai Kittah yang 

di-Golkar-kan dengan para pendukung Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP); tetapi antara Kiai-kiai pendukung Partai Persatuan 

Pembangunan dengan para pendukung Partai Kebangkitan Bangsa. 

Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan, setelah PBNU di bawah 

pimpinan Abdurrahman Wahid membidani kelahiran Partai 

Kebangkitan Bangsa dan mendeklarasikannya sebagai rumah-politik 

kaum Nahdliyyin, Kiai-kiai NU yang tidak mengikuti garis haluan 

politik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan tetap memberikan du-

kungan politiknya kepada Partai Persatuan Pembangunan harus berha-

dapan dengan Kiai-kiai lain dan umatnya yang setia dan loyal kepada 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pimpinan Abdurrahman Wahid.  

 Yang menarik dari Pekalongan, fenomena kemunculan Partai 

Kebangkitan Bangsa yang dibidani Gus Dur dan kawan-kawan di 

PBNU menimbulkan goncangan politik (political-shock) di antara 

tokoh-tokoh PPP, terutama para politisi yang menduduki jabatan di 

Pemerintahan melalui jalur PPP. Mereka sangat ketakutan kalau Partai 

Kebangkitan Bangsa menjadi besar. Sebab, jika demikian, bukan tidak 

mungkin, bahkan dapat dipastikan, jabatan mereka akan terancam. Itu 

berarti, kedudukan, prestise, dan fasilitas yang didapat dari aktivitas 

dan jabatan politiknya akan lepas. 

 Masalahnya adalah: sudah menjadi rahasia umum, tanpa peran 

Kiai-kiai besar seperti Kiai Thohir, mereka tidak akan mendapatkan 

posisi, prestise, fasilitas, dan seluruh kenikmatannya itu. Oleh karena 

itu, sangat manusiawi dan masuk akal, jika mereka berusaha keras 

untuk mempertahankan Kiai-kiai besar, kharismatik, dan berpengaruh 
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besar, seperti Kiai Thohir, agar tetap berada di pihaknya.622 Sudah 

menjadi rahasia umum juga bahwa, dalam arena perjuangan politik di 

Pekalongan, dukungan Kiai besar seperti Kiai Thohir merupakan 

modal utama untuk meraih kesuksesan. Ketika itu, rasanya sangat 

mustahil bagi seorang politisi di daerah ini untuk mendapatkan posisi 

yang diinginkan tanpa dukungan Kiai besar seperti Kiai Thohir. 

 Perebutan keberpihakan politik Kiai Thohir akhirnya dime-

nangkan oleh para politisi PPP, yang bukan kebetulan dekat dengan 

sang Kiai. Sejak PPP didirikan di Pekalongan pada tahun 1973, mereka 

sudah bersama-sama. Bahkan, hajadan-hajadan ritual ke-Islam-an di 

Pesantren Roudlatul Muhibin milik Kiai Thohir, seperti Sholawadan 
Dalail Qoirot, dimanggalai mereka—oleh orang-orang dekat Kiai yang 

menduduki jabatan politik melalui PPP. Masalahnya kemudian adalah: 

goncangan politik (political-shock) para politisi PPP yang termini-

vestasi dalam rasa khawatir, cemas, dan takut kehilangan posisi, yang 

didukung oleh modalitas politik yang tinggi dari Kiai Thohir, mereka 

berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan menghalalkan segala cara, 

untuk menghadang laju Partai Kebangkitan Bangsa. Mengkafirkan 

orang-orang PKB dan menghalalkan darahnya, melakukan perusakan 

terhadap properti milik pendukung-pendukung PKB, serta kata-kata 

komando seperti: “siap-saiap”, “serang”, dan lain-lain yang dilun-

curkan dari atas mimbar, adalah cara-cara yang dilakukan.  

Ketika itu, Kiai-kiai yang tidak mendukung PPP dianggap kafir 

dan dimusuhi oleh kaum Nahdliyyin pengikut Kiai Thohir dan Kiai 

Munawir yang tetap memberikan dukungan politiknya kepada Partai 

Persatuan Pembangunan. Logika politik yang mereka kembangkan 

sangat sederhana:  

                                                           
622 Wawancara dengan K.H. Taufiqurrahman Ch., 28-08-2015. Pada tahun 1998, ketika 
PKB di Pekalongan terbentuk, Kiai Taufqurrahman memutuskan untuk bergabung 
dengan PKB, dan terpilih menjadi Ketua PKB Ranting Jenggot. Tetapi, karena desakan 
keluarga yang masih kerabat dekat dengan Kiai Thohir yang memutuskan tetap di PPP, 
pada tahun 2002, Kiai Taufiq memutuskan untuk hijrah ke PPP. Pada Pemilu 2009, 
Kiai muda alumni Jombang ini terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Pekalongan 
periode 2009-2014. 
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“Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang—
kembali—berazaskan Islam; dan jika kaum Nahdliyyin tidak 
mendukung partai Islam adalah kafir. Berarti, kaum 
nahdliyyin yang tidak memilih PPP sama dengan kafir; dan 
orang kafir itu hlal darahnya.”623 

Sebagaimana dikemukakan Abdullah Martoloyo, di Pekalongan 

pada waktu itu, berkembang stigmatisasi baru bagi kaum Nahdliyyin 

yang meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan dan memberikan 

(mengalihkan) dukungan politiknya kepada Partai Kebangkitan Bangsa 

sebagai orang-orang yang “murtad”—secara politik.624  

Sayangnya, para Kiai PPP tidak menyadari bahwa hal itu akan 

membuat mereka terjebak dan terperosok dalam “kubangan yang ber-

bau tak sedap” yang pada akhirnya memudarkan kewibawaan dan 

pengaruhnya, terutama di hadapan para pengikut Gus Dur dan para 

pendukung PKB. Menurut beberapa key informan penelitian ini, bela-

kangan, pada masa-masa akhir menjelang ajal menjemputnya, Kiai 

besar dan kharismatik ini baru menyadari bahwa dirinya dimanfatkan 

oleh orang-orang dekatnya untuk tujuan-tujuan dan ambisi-ambisi 

politiknya.625 

Pertanyaannya sekarang adalah: mengapa para santri pengikut 

Gus Dur dan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa berani melawan 

Kiai-kiai besar yang kharismatik dan berpengaruh seperti Kiai Thohir 

                                                           
623 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. Ketika Soeharto dan rezim 
Orde Baru memberlakukan kebijakan Azas Tunggal Pancasila, PPP mengubah Azasnya 
dari Islam menjadi Pancasila; dan mengubah lambang partainya dari gambar Ka‟bah 
menjadi gambar Bintang. Setelah Soeharto tumbang, Orde Baru melemah, dan 
konstitusi yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan bagi partai-partai politik 
untuk menggunakas azas selain Pancasila, PPP kembali menggunakan Islam sebagai 
azasnya. 
624 Ibid. Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
625 Menurut Sumber-sumber Informasi penelitian ini, pada masa-masa menjelang akhir 
hayatnya, sang Kiai baru menyadari jika dirinya dimanfaatkan oleh orang-orang 
dekatnya. Karena itu, pada masa-masa menjelang akhir hayatnya, Kiai Thohir menya-
takan penyesalan dan meminta Kiai-kiai di sekitarnya untuk tidak terjebak dalam 
permainan politik. Bahkan, satu minggu sebelum ajal menjemputnya, Kiai Thohir 
meminta Kiai-kiai yang dekat dengannya untuk tidak terjun dalam dunia politik dan 
lebih serius mengurus Nahdlatul Ulama. Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 
22-08-2015; dan Wawancara dengan H. Arifin, 15-09-2015. 
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dan Kiai Munawir yang pada masa-masa sebelumnya sangat disegani, 

bahkan menjadi idola dan kebanggaannya? Menurut keterangan 

Sumber-sumber Informasi penelitian ini, pada masa-masa menjelang 

Pemilu 1999, antara bulan Juli 1998 hingga Pemilu September 1999, 

para pendukung fanatik Gus Dur di Pekalongan dibuat marah oleh 

dakwah-dakwah Kiai Thohir, Kiai Munawir, dan Kiai-kiai lain pengisi 

Pengajian-pengajian politik yang hampir setiap malam dan dalam 

jangka lama digelar oleh para pendukung PPP di wilayah Kecamatan 

Pekalongan Selatan. Dalam dakwah-dakwah yang disampaikan pada 

pengajian-pengajian politik tersebut, para Kiai yang tergabung dalam 

PPP selalu menjelek-jelekkan Gus Dur dan PKB.626  

Beberapa orang “Gus Dur-ian” yang menjadi Sumber Informasi 

penelitian ini mengatakan, para pendukung Gus Dur dan PKB sangat 

tersinggung dan marah, setelah Kiai-kiai yang tergabung dalam tim 

pengajian politik tersebut tak henti-hentinya dan tak habis-habisnya 

menjelek-jelekkan Gus Dur dan PKB—ibarat orang Jawa: [yen] entek 
golek, [yen] kurang amek.627 Dalam dakwah-dakwahnya, para Kiai 

tersebut menyerang Gus Dur dengan berbagai umpatan dan julukan-
julukan (sebutan-sebutan) sarkastis; di antaranya: Gus Dur disebut 

sebagai “Si Buta dari Gua Hantu”, “Gus Dur [pe-]nyembah batu”, “suka 

ziarah kubur ke mana-mana”, dan menyebut Gus Dur sebagai 

“Dajal”.628 Perilaku Kiai PPP lainnya yang juga membuat para pengikut 

                                                           
626 Menurut keterangan beberapa Sumber Informasi, menjelang Pemilu 1999, sekitar 
satu setengah tahun terhitung sejak PBNU mendeklarasikan berdirinya Partai 
Kebangkitan Bangsa hingga Pemilu 1999, di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan 
hamper setiap malam ada pengajian politik yang digelar oleh para pendukung PPP. 
Pengajian-pengajian politik itu hampir selalu diisi oleh dakwah-dakwah lima orang 
Kiai, masing-masing: K. H. Thohir bin Abdul Fattah, K.H. Munawir, K.H. Affifuddin, 
K.H. Anwar Fadoli, dan K.H. Mansyur. Dalam pengajian-pengajian yang digelar 
hamper setiap malam tersebut dakwah-dakwah para Kiai selalu menyerang Gus Dur 
dan Partai Kebangkitan Bangsa. Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; 
Wawancara dengan Muhsininn Ma‟shum, 19-08-2015; Wawancara dengan K.H. 
Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015; Wawancara dengan K.H. Natsir, 23-
08-2015; Wawancara dengan Rachmat, 03-08-2015; Wawancara dengan Muhammad 
Hadiq, 11-08-2015. 
627 Terjemahan letterlij-nya: “habis mencari, kurang memetik”—mencari-cari. 
628 Wawancara Rahmad, 01-08-2015; Wawancara dengan Muhammad Hadiq, 11-08-
2015; Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum dan Muhsinin 
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Gus Dur marah adalah pemasangan “foto Gus Dur dengan Ariyanti 

Sitepu” di Pondok Pesantren Kiai Thohir. Pemasangan “foto” itu 

dianggap sebagai penghinaan terhadap Gus Dur, karena para pengikut 

Gus Dur tidak percaya terhadap peselingkuhan itu, dan meyakini foto 

itu hanyalah hasil rekayasa komputer yang dibuat oleh orang yang tak 

bertanggung jawab dengan maksud untuk menjatuhkan Gus Dur.629 

 Selain menyerang pribadi Gus Dur, menurut sumber-sumber 

informasi penelitian ini, dakwah-dakwah dalam pengajian politik yang 

digelar para pendukung PPP tersebut, para Kiai yang berdakwah juga 

menyebut PKB sebagai “setan Pengganggu PPP”, yang sejak Pemilu 

1977 selalu memenangkan Pemilihan Umum di Buaran dan di 

Kecamatan Pekalongan Selatan. Nama “PKB” diplesetkan “Pil KB” dan 

“Partai Kiai Bingung”, “Partai Kiai Buta”, dan lain sebagainya. Bahkan, 

di antara Kiai-kiai yang terlibat dalam pengajian-pengajian politik yang 

selama berbulan-bulan digelar hampir setiap malam oleh para 

pendukung PPP tersebut ada yang mengatakan bahwa “PKB komunis”, 

“Tidak ada PKB, yang ada PKI”, “PKB kafir”, dan karena itu halal 

darahnya.630 

Terkait dengan pernyataannya tentang Gus Dur dan PKB 

komunis, sebagaimana ditirukan oleh salah seorang Sumber Informasi 

penelitian ini, salah seorang Kiai PPP mengatakan: 

“… kalau kepala Gus Dur dicukur rambutnya, dan [kemudian] 
dikeceri jeruk [pecel], maka akan keluar palu aritnya.”631 

Jika dilihat substansi dan gayanya, stigmatisasi ini sangat mirip 

dengan pola-pola dan gaya-gaya stigmatisasi yang dilakukan oleh rezim 

Orde Baru bagi orang-orang yang berbeda pendapat dan berani 

                                                                                                                                    
Akrom, 20-08-2015. Yang disebut Dajal adalah makhluk bermata satu yang mengaku 
sebagai Tuhan. Konon, menjelang hari terakhir (kiamat) manusia akan digiring Dajal 
yang membawa bara api; lalu datang Imam mahdi dan Sang Mesiah—Nabi Isa 
alaihissalam. 
629 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum dan Muhsinin 
Akrom, 20-08-2015. 
630 Ibid. 
631 Wawancara dengan Habib Abdullah Martoloyo, 19-08-2015. Pernyataan ini juga 
dibenarkan keberadaannya oleh Ustd. H. Taufiqurrahman Ch., dalam Wawancara 
dengan Ustd. H. Taoufiqurrahman Ch., 28-08-2015.  
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melawan kekuasaan. Saya kira sudah menjadi pengetahuan umum 

bahwa, pada masa berkuasa, rezim Orde Baru sering—untuk tidak 

mengatakan: selalu—menggunakan stigma PKI (komunis) ini bagi 

orang-orang yang berani menentang kebijakannya. Saya kira juga 

belum hilang dari ingatan kita bagaimana Presiden Soeharto memberi 

stigma PKI kepada rakyat Kedung Ombo yang, ketika itu, berani 

melawan kebijakannya untuk mempertahankan hak-haknya.632 

Selain penghinaan terhadap Gus Dur dan PKB yang diung-

kapkan secara verbalistik di mimbar-mimbar pengajian politik, para 

pengikut Kiai Thohir dan pendukung Partai Persatuan Pembangunan 

di Jenggot, Keradenan, dan sekitarnya, juga melakukan aksi-aksi 

anarkis. Penghadangan tiga Kiai senior—Kiai Mustofa Bakri, Kiai Ilyas, 

dan Kiai Khudlori—di Jenggot pada saat akan menghadiri deklarasi 

PKB Kelurahan Jenggot, Pembantaian Banser di Jenggot, dan 

perusakan terhadap sejumlah rumah aktivis PKB adalah beberapa 

contoh aksi-aksi anarkhis yang mereka lakukan. Masalahnya menjadi 

bertambah besar, setelah diketahui, salah satu dari sejumlah rumah 

yang dirusak adalah milik Kiai Haji Muchid Mudzakir—putra Kiai Haji 

Mudzakir Ashuri—Kiai senior dan kharismatik di Banyuurip, Buaran. 

Ketika itu, kaca-kaca jendela rumah Kiai Muchid Mudzakir 

dihancurkan serta sebuah mobil miliknya dirusak dan dibalik.  

Celakanya, menurut informasi yang tersebar, semua itu 

dilakukan oleh para pengikut Kiai Thohir dan para pendukung PPP 

yang disinyalir terprovokasi seruan-seruan, dan fatwa-fatwa Kiai yang 

disampaikan di mimbar-mimbar pengajian yang, kabarnya juga, 

disiarkan secara langsung lewat Radio FM. Menurut para saksi, kata-

kata komando, seperti: “siap-siap”, “serang”, “orang PKB kafir”, “orang 

PKB halal darahnya”, dan ungkapan-ungkapan sejenisnya sering 

meluncur dari mimbar-mimbar sang Kiai.633   

                                                           
632 Lihat J. Mardimin, Perlawanan Masyarakat Kedung Ombo, Thesis, Program 
Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 
2004. 
633 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; Wawancara dengan Kiai Haji 
Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015; Wawancara dengan Kiai Haji 
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 Menurut penuturan K.H. Ghufron Fasa Cholil—yang ketika itu 

menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Pekalongan,634 

setelah pengajian-pengajian politik yang digelar oleh para pendukung 

PPP mulai memanas, dirinya menyampaikan perkembangan yang yang 

terjadi di lapangan itu kepada Dewan Pengurus Cabang PPP Kota 

Pekalongan, serta mengusulkan agar pengajian-pengajian politik yang 

menampilkan Kiai-kiai yang suka menjelek-jelekkan Kiai dan partai 

politik lain itu dihentikan. Kiai Ghufron menilai, cara-cara kampanye 

seperti ini kurang produktif, bahkan justru menjadi kontra-produktif 

dan akan merugikan PPP sendiri. Tetapi, informasi dan usulannya 

tersebut ditanggapi secara beragam oleh anggota-anggota Dewan 

Pengurus Cabang, sehingga tidak ada langkah-langkah konkret yang 

secara resmi dirumuskan dan dilakukan oleh DPC PPP Kota 

Pekalongan. Bahkan, kesepakatan agar DPC PPP mengirim Surat 

Himbauan yang ditujukan ke Ranting-Ranting PPP pun tak jadi 

direalisasikan.635 

 Kiai Ghufron mengaku, beberapa Panitia Pengajian Politik di 

Kecamatan Pekalongan Selatan datang ke rumahnya untuk meminta 

ijin mengundang “Kiai-kiai panas”636 sebagai juru dakwah dalam 

pengajian-pengajian politik yang akan mereka gelar. Menurut penu-

turannya, secara pribadi, Kiai Ghufron tidak menyetujuinya. Karena 

                                                                                                                                    
Muhammad Natsir, 22-08-2015; Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015;  dan 
Wawancara dengan Gus Muhammad Dzakiron bin Khudlori, 26-08-2015. 
634 Di Pekalongan, K.H. Gufron Fasa Cholil dikenal sebagai politisi Senior. Kiai Gufron 
mulai aktif dalam kegiatan politik praktis sejak tahun 1971 dalam kepengurusan Partai 
NO di Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 1977-1992, Kiai Gufron menduduki jabatan 
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Setelah Pemekaran wilayah Kota 
Pekalongan pada tahun 1990,dan kampung tempat tinggalnya dimasukkan ke dalam 
wilayah Kota Pekalongan, Kiai Gufron tidak aktif lagi di politik. Sejak 1998, Kiai 
Gufron kembali aktif sebagai politisi PPP di Kota Pekalongan; dan pada Pemilu 1999, 
terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan. Pada tahun 2004, Kiai Gufron 
menyatakan diri pension dari kegiatan politik praktis. Wawancara dengan K.H. Gufron 
Fasa Cholil, 29-08-2015. 
635 Ibid. Wawancara dengan K.H. Gufron Fasa Cholil, 29-08-2015. 
636 Sebagaimana telah berulang kali disebut, yang dimaksud “Kiai-kiai panas” adalah 
Kiai Affifuddin dari Semarang, Kiai Anwar Fadholi dari Pemalang, Kiai Mansyur dari 
Tegal, dan beberapa Kiai lokal Kota Pekalongan, seperti Kiai Munawir dari Krapyak, 
Pekalongan Utara.  
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itu, terhadap permintaan persetujuan tersebut, Kiai Ghufron selalu 

memberi jawaban: “Saya tidak mengijinkan, tetapi juga tidak 

melarang”. Menurutnya, “kalau mau meminta ijin [kepada saya selaku 

pejabat di DPC PPP Kota Pekalongan] mestinya datang ke Kantor; 

tidak [datang ke rumah] seperti ini.”.637 

 Sebagai balasan atas penghinaan terhadap Gus Dur dan PKB, 

serta perusakan sejumlah rumah milik Gus Dur-an dan pendukung 

PKB oleh para pengikut Kiai-kiai PPP tersebut, ribuan orang pengikut 

Gus Dur dan pendukung PKB dari Buaran, Kedungwuni, 

Wonopringgo, dan sekitarnya dengan bersenjatakan pedang dan golok 

turun akan menyerbu Kiai Thohir dan para pengikutnya. Beruntung, 

atas bujukan Gus Muhammad Dzakiron bin Khudlori—seorang tokoh 

masyarakat di Kertijayan yang terkenal jadhug (dhug-dheng, sakti) dan 

berpengaruh, para pengikut Gus Dur yang diperkirakan berjumlah 20 

ribuan orang tersebut, akhirnya bersedia mengurungkan niatnya. Jika 

tidak, sangat sulit dibayangkan seperti apa yang akan terjadi.638 Di sini, 

peran Gus Muhammad Dzakiron bin Khudlori tak dapat diremehkan.  

Masih terkait dengan aksi balasan terhadap kebrutalan para 

pengikut Kiai Thohir dan pendukung PPP, para pengikut Gus Dur dan 

pendukung PKB dari Warung Asem, Kabupaten Batang juga mela-

kukan hal yang serupa. Menurut penuturan Kiai Chos Maksum, 

ratusan orang yang dikenal jadhug-jadhug di Warung Asem dengan 

bersenja-takan pedang dan golok juga turun ke Jenggot untuk 

menyerang Kiai Thohir dan pengikutnya. Kali ini, Kiai Thohir dan para 

pengikutnya juga masih beruntung. Kemarahan para pengikut Gus Dur 

dan PKB dari Warung Asem, berhasil diredam oleh Kiai Chudzil Chos 

Maksum dan kawan-kawan, sehingga mereka juga bersedia untuk 

mengu-rungkan niatnya menyerang Kiai Thohir dan para 

pengikutnya.639 

                                                           
637 Ibid. Wawancara dengan K.H. Gufron Fasa Cholil, 29-08-2015. 
638 Wawancara dengan K.H. Natsir, Ketua LDNU Kabupaten Pekalongan dan mantan 
Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, 23-08-2015. 
639 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum dan Muhsinin 
Akrom, 20-08-2015. 
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 Menurut penuturan Jacky Zam-zami, Banser Kradenan dan 

Jenggot yang pro-Gus Dur dan PKB, sebenarnya, juga mau melakukan 

pembalasan. Bersenjatakan pedang dan golok, mereka juga akan 

melakukan pembalasan terhadap atas pengrusakan rumah para 

pendukung PKB, termasuk rumah Kiai Haji Muchid Mudzakir. 

Beruntung, mereka minta ijin kepada Kiai Haji Mudzakir Ashuri 

terlebih dahulu, dan Kiai Mudzakir tidak mengijinkannya. Seperti 

ditirukan oleh Jacky Zam-zami, ketika dirinya dan kawan-kawannya 

mohon ijin kepada Kiai Mudzakir, dengan gayanya yang khas, Kiai 

Mudzakir mengatakan: 

“… kowe tak idini, ning kudu imbang. Yen pecahe kaca 
semene [pak Kiai memeragakan membuat sebuah lingkaran 
dengan menyambungkan pucuk jempol dan telunjuk], kowe 
mbalese ya kudu semene. [Sebab] yen luwih [mung] nambahi 
dosa; [ning] yen kurang malah nyuda napsumu.”. 640 

(Terjemahan bebasnya: Kalian saya ijinkan. Tetapi [pembalasan 
kalian] harus [se-]imbang. Kalau kaca yang pecah hanya 
selebar lingkaran ibu jari dan telunjuk jari, pembalasannya ya 
harus selebar itu. Kalau lebih lebar dari itu akan menambah 
dosa[-mu]; [tetapi,] kalau kurang dari itu justru hanya akan 
mengurangi napsu [amarah]-mu).  

Setelah diam sejenak, sambil nglinthing udut (melinting 

tembakau), Kiai Mudzakir, dengan nada setengah bergumam, 

mengatakan: 

“wong aku sing bapake bae ikhlas, kok kowe sing dudu apa-
apane ora iklas!”. 

(Saya yang bapaknya saja ikhlas, kok kalian yang bukan apa-
apanya tidak iklas!). 

Setelah Kiai Mudzakir mengatakan itu, Jacky Zamzami dan 

kawan-kawan lantas mundur teratur; lalu kembali ke markasnya. 

Menurut penuturan Jacky, di tengah jalan, dirinya dan kawan-

kawannya justru saling menyalahkan. Kata salah seorang di antara 

mereka: “wong pa‟ nglakoni maksiat kok njaluk ijin Kiai, ya ora bakal 

                                                           
640 Wawancara dengan Jacky Zam-zami, 21-08-2015. 
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oleh! (Terjemahan bebasnya: [Orang] mau melakukan [pebuatan 

maksiat] kok minta ijin Kiai, ya tidak mungkin diperbolehkan).641  

Sebagai kelompok sub-ordinat Kiai, masyarakat santri di 

Pekalongan tentu tak bisa berbuat banyak. Akhirnya, melakukan 

perlawanan dengan cara-cara mereka sendiri, mirip bentuk-bentuk 

perlawanan orang yang kalah, seperti menghujad, memaki-maki, 

mengabaikan fatwa-fatwa dan petuah-petuahnya, meninggalkan 

pesantren dan pengajian-pengajiannya, serta tidak lagi mengun-

dangnya dalam pengajian-pengajian dan hajadan-hajadan yang mereka 

gelar. Itulah satu-satunya cara dan kemampuan melakukan perlawanan 

yang mereka miliki.642 Karena itu, ketika pada tahun 1999 terjadi 

perlawanan frontal yang dilakukan oleh masyarakat santri di Peka-

longan terhadap beberapa Kiai mereka, apalagi “sampai ada warga 

masyarakat biasa yang berani melempar batu Kiai”643 yang dianggap 

kharismatik dan sebagai “paku”-nya Pekalongan, fenomena ini sung-

guh merupakan fenomen yang benar-benar luar biasa, minimal di luar 

kebiasaan yang diteorikan. Tidak bisa tidak, aksi nekat orang tersebut 

mesti dibaca “saking marah dan kecewanya”, karena orang yang 

ditokohkan jauh dari, atau minimal tidak seperti, yang diharapkan.644 

Bentuk perlawanan lain yang dilakukan oleh para pengikut Gus 

Dur dan pendukung Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Kiai-kiai PPP 

yang memusuhi dan menjelek-jelekkan Gus Dur adalah melakukan 

kecaman melalui yel-yel di jalanan. Pada masa-masa menjelang Pemilu 

                                                           
641 Ibid. Wawancara dengan Jacky Zam-zami, 21-08-2015. 
642 Mengenai benuk-bentuk perlawanan seperti ini bisa dilihat pada buku James C. 
Scott, The Moral Economi of The Peasant, Rebellion and Subsistance in Southeast Asia, 
Yale University Press, Ltd. New Haven and London, 1976; Perlawanan Kaum Tani, 
Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1993; dan Weapons of the Weak: Everyday Forms 
of Peasant Resistance, Yale University, 1985, yang edisi Indonesianya diterbitkan oleh 
Yayasan Obor Indonesia, tahun 2000, dengan judul: Senjatanya Orang-orang Yang 
Kalah. 
643 Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015. 
644 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; Wawancara dengan Kiai Haji 
Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015; Wawancara dengan Jacky Zam-zami, 
21-08-2015; Wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Natsir, 22-08-2015; Wawancara 
dengan Nusron Hasa, 24-08-2015;  Wawancara dengan Gus Muhammad Dzakiron bin 
Khudlori, 26-08-2015; dan Wawancara dengan K.H. Gufron Fasa Cholil, 29-08-2015. 
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1999, Kiai Thohir dan Kiai Munawir adalah dua nama Kiai Pekalongan 

yang dijadikan sasaran. Dalam aksi jalanan, para pengikut Gus Dur dan 

pendukung PKB menyanyikan lagu Zaman wis Akhir yang diganti 

syair lagunya sebagai yel-yel kampanye. Sebagaimana dikemukakan 

pada Bab-bab sebelumnya, modifikasi syair lagu Zaman wis Akhir yang 

dipakai sebagai yel-yel dalam aksi jalanan tersebut, antara lain, seperti 

berikut: 

“Zaman wis akhir,  
Aja melu Thohir, aja melu [Mu-]Nawir, 
Marga kabeh wis padha kenthir”.645 

(terjemahan bebasnya: Zaman sudah berakhir; Jangan ikut 
[Kiai] Thohir, jangan ikut [Kiai] Munawir, karena keduanya 
sudah sinting [gila]). 

 Masalahnya adalah: di Kecamatan Pekalongan Selatan, 

kekuatan pengikut Kiai Thohir, bisa dikatakan sebanding, dengan “Gus 

Dur-ian” yang ada di Kecamatan itu. Karena itu, menjadi tidak 

mengherankan jika perimbangan kekuatan antar-kelompok pendukung 

kedua partai yang didombani (didukung, dibela) oleh ketiga Kiai 

tersebut mengondisikan dan membuat bentrokan antara kedua 

kelompok tersebut tak dapat dielakkan. Bentrokan antar-pendukung 

kedua partai tersebut pecah di Medono, Keradenan, Jenggot, dan 

Buaran; ketiganya berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. 

Menurut penuturan warga masyarakat Pekalongan, dan juga Sumber-

sumber Informasi lain penelitian ini, bentrokan antara kedua 

kelompok pendukung PPP dan PKB tersebut menjadikan suasana Kota 

Pekalongan, khususnya wilayah Kelurahan Medono, Kradenan, 

Jenggot, dan Buaran menjadi sangat mencekam.646 Muhsinin Akrom, 

seorang mantan Pengurus PPP yang hijrah ke PKB, melukiskan 

                                                           
645 Wawancara dengan Zurkoni, 09-07-1999. Keberadaan Lagu plesetan Zaman Wis 
Akhir  sebagai yel-yel ini juga dibenarkan oleh Sumber Informasi lainnya. Wawancara 
dengan Abdullah Martoloyo, 18-03-2015; Wawancara dengan K.H. Muhammad 
Chudzil Chos Ma‟shum dan Muhsinin Akrom, 20-08-2015; Wawancara dengan K.H. 
Natsir, 23-08-2015; dan Wawancara dengan Nusron Hasa, S.Ag., 24-08-2015. 
646 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum dan Muhsinin 
Akrom, 20-08-2015. 
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suasana Kelurahan Medono, Kradenan, Jenggot, dan Buaran ketika itu 

seperti suasana di Jalur Gaza, Palestina (Palistina van Jawa).647 

Begitu juga yang terjadi pada pasca-bentrok massa pendukung 

PPP dan PKB yang pecah di Lapangan Sorogenen dan di Keputran. 

Salah seorang warga Pekalongan melukiskan suasana Kota Pekalongan 

waktu itu benar-benar mencekam dan menakutkan. Aparat keamanan 

berjaga-jaga di mana-mana, memenuhi sudut-sudut kota; dan pada 

malam harinya lampu penerangan dipadamkan untuk mencegah 

meluasnya tawuran. Sejak saat itu, suka atau tidak suka, warga 

masyarakat Pekalongan, terutama warga masyarakat yang tinggal di 

wilayah Kota Pekalongan menjadi terlibat, minimal terdampak 

pemadaman listrik tersebut.648 

Dari serangkaian peristiwa politik yang diwarnai aksi-aksi 

brutalistik tersebut di atas, pada akhirnya meruntuhkan kewibawaan 

dan pengaruh beberapa Kiai kharismatik yang berdiri di belakangnya. 

Dengan demikian, menjadi relevan apa yang dikemukakan oleh 

Saletore di atas: “Rakyat mengharapkan ukuran moral yang sangat 
tinggi dari para ulama dan mengecam lebih hebat kelemahan-
kelemahan dan kekurangan-kekurangan mereka”.  

Pertanyaannya adalah: pelajaran apa yang dapat ditarik dari 

fenomena ini? Ternyata, sebesar, sewibawa, dan sekharismatik apa pun, 

seorang ulama, jika tidak bisa menjaga aklak ul-kharimah-nya, dapat 

juga terperosok dalam lubang kehancuran kewibawaan dan 

pengaruhnya. Ternyata, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para 

leluhur orang Jawa, seperti: “Aja Dumeh”, “Aja adigang, adigung, lan 
adiguna”, dan lain sebagainya, juga masih relevan.649 

 

 

                                                           
647 Ibid. Wawancara dengan Musinin Akrom, 19-08-2015; dan 20-08-2015. 
648 Wawancara dengan Agung, 04-08-2015. 
649 Tentang nilai-nilai yang terkait dengan soal ini, lihat kembali sajian uraian Bab 4, 
khususnya tentang Kaidah-kaidah sosialitas dan prinsip hidup Orang Jawa. 
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Kondisi-kondisi yang Memicu Pudarnya Kewibawaan Kiai-

kiai di Pekalongan 

Berdasarkan hasil studi atas fenomena pudarnya kewibawaan Kiai-kiai 

di Pekalongan, dapat diidentifikasi, setidikitnya, ada beberapa kondisi 

yang membuat beberapa Kiai di Pekalongan—tentu saja tidak 

semuanya—mengalami pemudaran kewibawaan dan pengaruhnya. 

Beberapa kondisi yang dimaksud adalah: [1] Perubahan politik nasional 

Indonesia & munculnya partai-partai politik Islam; [2] Perubahan 

Konfigurasi Politik Nahdlatul Ulama, serta Konflik PPP dan PKB; [3] 

Sikap Politik Kiai PPP yang over-confident & Penyalahgunaan 

Modalitas Sosial Kiai; [4] Sikap dan Fatwa-fatwa Kiai yang Tidak 

Ngiaeni ; [5] Persaingan Antar-Kiai; [6] Perubahan Struktur dan Kultur 

Pesantren; dan [7] Semakin baiknya Tingkat Pendidikan warga 

masyarakat Pekalongan. 

Perubahan Politik Nasional & Munculnya Partai-partai Politik Islam 

Benar-benar tak terbayangkan, krisis ekonomi global yang melanda 

dunia pada pertengahan 1997 akan membawa dampak yang luar biasa 

besar bagi Negara-bangsa Indonesia. Jenderal Soeharto, Presiden 

Republik Indonesia kedua yang berkuasa sejak peristiwa berdarah 

tahun 1965,650 akhirnya dapat ditumbangkan tanpa perlawanan yang 

berarti, baik secara militer maupun secara politik. Setelah tertekan 

[tepatnya ditekan] gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa,651 dan situasi 

                                                           
650 Secara de fakto, dapat dikatakan bahwa, Soeharto telah berkuasa di Indonesia sejak 
setelah peristiwa pembunuhan Dewan Jendral, dan memimpin penumpasan PKI. 
Tetapi, secara de jure, menurut versi Orde Baru, Soeharto menjadi penguasa di 
Indonesia sejak Soekarno “menyerahkan” kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat 
Perintah 11 Maret 1966 yang popular dengan sebutan singkat “Super Semar”. 
Penyerahan kekuasaan ini, hingga sekarang masih debatable, karena keberadaan surat 
itu tidak jelas keberadaannya. 
651 Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut semakin membesar setelah 4 orang di antara 
mereka ditembak mati oleh aparat di Semanggi pada 12 Mei 1998. Aksi mereka pun 
kemudian berpindah tempat dari Semanggi ke Senayan. Mereka menduduki gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
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sosial di dalam negeri semakin tak terkendali—kerusuhan, penjarahan, 

penganiayaan, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana, pada 21 Mei 

1998, sang Jenderal akhirnya “menyatakan berhenti” dari jabatannya 

sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah ia duduki sekitar 32 

tahun lamanya.652  

Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan secara tiba-tiba dan 

tak terduga tersebut telah membuka celah politik yang sangat penting 

bagi Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan politik 

otoritarianisme yang telah lama mencengkeram. B. J. Habibie yang 

menggantikan Soeharto—yang masih bisa dibilang sebagai bagian dari 

status quo pun, juga tidak menyia-nyiakan peluang ini. Habibie 

menangkap dan memanfaatkan secara baik momentum tersebut untuk 

melakukan serangkaian langkah politik. Untuk merespons tuntutan 

reformasi total, dan sekaligus sebagai taktik untuk menghadapi tekanan 

politik yang begitu kuat dari berbagai kekuatan, terutama dari 

kalangan mahasiswa, tidak lama setelah dilantik menjadi presiden RI, 

Habibie melakukan serangkaian langkah politik yang cukup signifikan. 

Para tahanan politik dibebaskan, pers diberi kebebasan, dan membuka 

lebar-lebar ruang-ruang publik untuk berekspresi, serta membuka 

kesempatan bagi warga negara untuk mengorganisasikan diri, 

berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Bahkan, kekuatan-

kekuatan ideologis yang selama Soeharto berkuasa dirumuskan sebagai 

kekuatan subversif, yang oleh karena itu tidak diberi hak hidup pun, 

pada masa kepemimpinan Habibie, dapat berkembang bebas tanpa 

mendapatkan penghalang dari pemegang kekuasaan. Kesemuanya itu 

menunjukkan terjadinya liberalisasi politik di negeri ini. 

 Dengan liberalisasi politik tersebut, di Indonesia muncullah 

partai-partai politik baru. Sebagaimana dikutip Romli (2006), menurut 

catatan Kompas, pada era Indonesia post-Soeharto, di tengah-tengah 

ketidak-pastian sosial, ekonomi, dan politik, yang antara lain ditandai 

                                                           
652 Jika dihitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966—yang oleh 
Soeharto diklaim sebagai penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada 
dirinya, sampai dengan Kamis, 21 Mei 1998, saat Presiden Soeharto mengumumkan 
pengunduran dirinya, Soeharto telah berkuasa selama 31 tahun 2 bulan lebih 10 hari.  
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kerusuhan, penjarahan, penganiayaan, dan pemerkosaan terjadi di 

mana-mana, nilai rupiah terpuruk, dan inflasi yang sangat tinggi, 

hanya dalam rentang waktu sekitar lima bulan—antara Mei hingga 

Oktober 1998, di Indonesia muncul 181 partai politik.653 Dari 181 

partai tersebut, 148 mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan 

141 partai di antaranya memperoleh pengesahan sebagai partai 

politik.654 Dari sejumlah partai politik tersebut, termasuk PKB dan PAN 

yang tidak menyatakan diri sebagai partai Islam, terdapat 41 partai 

politik Islam; 4 partai politik di antaranya tidak terdaftar,655 dan 2 

partai politik lainnya didiskualifikasi.656 

Memang sungguh fenomenal. Dalam kurun waktu yang tidak 

terlalu lama, di Indonesia muncul 181 partai politik baru, meski pada 

akhirnya hanya 48 partai politik yang lolos verifikasi dan dapat 

mengikuti Pemilu 1999. Dari kalangan Islam, meskipun tidak semua 

partainya menyatakan, dan dinyatakan, sebagai partai Islam dan 

berasaskan Islam, terdapat 17 partai baru yang lolos verifikasi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Ketujuh-belas partai politik baru tersebut 

adalah: [1] Partai Abul Yatama, [2] Partai Syarikat Islam Indonesia, [3] 

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Suni), [4] Partai Kebangkitan 

Muslem Indonesia, [5] Partai Kebangkitan Bangsa, [6] Partai Nahdhatul 

Ummat, [7] Partai Kebangkitan Ummat, [8] Partai Ummat Muslimin 

Indonesia, [9] Partai Amanat Nasional, [10] Partai Bulan Bintang, [11] 

Partai Umat Islam, [12] Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, [13] 

                                                           
653 Lihat, Lili Romli: Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai 
Islam di Indonesia, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), dan Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2006, hlm. 9-10 dan 107; dan Bahtiar Effendy, 
Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, 
Penerbit Paramadina, Jakarta, 2009, hlm. 373. 
654 Ibid. Lili Romli: Islam Yes, Partai Islam Yes, hlm. 9-10 dan 107.  
655 Keempat parpol yang dimaksud adalah: [1] PAS pimpinan H. Burhanuddin, [2] PII 
pimpinan Suud Badjeber, [3] Partai GIMI pimpinan  Nuraini Yati Afifah, dan [4] Partai 
Persatuan Tharekat Islam pimpinan Muhammad Ichsan. Ibid., Lili Romli: Islam Yes, 
Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia, Pusat 
Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Pustaka Pelajar 
Jogjakarta, 2006, hlm. 121. 
656 Dua parpol yang didiskualifikasi adalah: [1] PAMM pimpinan Khairul Bakti, dan 
PPII pimpinan Fahrul Rozi T. Ibidum. 
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Partai Masyumi Baru, [14] Partai Persatuan, [15] Partai Keadilan, [16] 

Partai Indonesia Baru, dan [17] Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.657 

Hal yang juga menarik dari fenomena politik dalam negeri Indonesia 

ketika itu adalah tidak diberlakukannya lagi asas tunggal Pancasila. 

Karena itu, bermunculan banyak partai politik baru yang berbasis dan 

berasaskan agama, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. 

Persoalannya adalah: maraknya parpol-parpol Islam tersebut 

membuat masa Islam di Indonesia terpecah belah, terfragmentasi dan 

terpolarisasi beradasarkan afiliasi politik kepartaian masing-masing.658 

Kaum Nahdliyyin, sebagai komunitas Islam terbesar di Indonesia, 

mungkin, yang paling bermasalah terkait dengan soal ini. Perpecahan 

yang terjadi di kalangan elite Nahdhatul Ulama telah menimbulkan 

kebingungan yang luar biasa di kalangan umatnya; terutama, setelah 

para kiai elite Nahdlatul Ulama dan “dinasti” Kiai Hasyim Asy‟ari 

mengalami perpecahan.  

Ketika kran politik Indonesia dibuka oleh presiden Habibie 

dengan program liberalisasi politik yang memungkinkan munculnya 

partai politik-partai politik (parpol-parpol) baru, dari kalangan 

Nahdhatul Ulama muncul beberapa partai politik baru yang dilatar-

belakangi oleh konflik elite. Sebut saja: K.H. Abu Hasan, rival K.H. 

Abdurrahman Wahid [Gus Dur], yang gagal meraih posisi pucuk 

pimpinan NU dalam muktamar Nahdlatul Ulama di Cipayung pada 

tahun 1994, mendirikan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia 

(Partai SUNI); K.H. Yusuf Hasyim, paman Gus Dur—yang sering 

disebut-sebut sebagai “musuh lama” Gus Dur,659 mendirikan Partai 

Kebangkitan Umat (PKU); dan K. H. Syukron Makmun, Da‟i kondang 

yang sering mengkritik sayap progresif NU, dan pada masa kekuasaan 

                                                           
657 Ibid., Lili Romli: Islam Yes, Partai Islam Yes,…., hlm. 137-141. 
658 Yang saya maksud dengan partai-partai politik Islam adalah partai-partai politik 
yang didirikan oleh tokoh-tokoh organisasi-organisasi Islam, yang mengandalkan 
dukungan umat yang berada di bawah naungan organisasi-organisasinya, dan dalam 
kiprahnya terus—untuk tidak mengatakan: selalu—memperjuangkan nilai-nilai 
keislaman dalam praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 
659 Lihat Andrée Feillard, NU vis-à-vis Negara, Penerbit LKiS, Jogjakarta, 1999; Cetakan 
Ketiga 2009, hlm. 394-395. 
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Orde Baru sangat dekat dengan presiden Soeharto, mendirikan Partai 

Nahdhatul Ummah (PNU). Dengan demikian menjadi nampak bahwa, 

Era reformasi Indonesia dengan liberalisasi politik yang digulirkan 

presiden B.J. Habibie seolah menjadi pembuka tabir perpecahan elite 

Nahdlatul Ulama yang sebenarnya telah terjadi sejak jauh sebelum 

kejatuhan Soeharto, dan terkunci rapat dalam ruang publik yang 

tertutup.  

Singkatnya, andai kata Soeharto tidak jatuh, dan Habibie yang 

menggantikannya tidak melakukan liberalisasi politik, mungkin tidak 

akan muncul partai-partai baru berbasis Islam. Selanjutnya, andai kata 

tidak muncul partai-partai baru berbasis Islam, mungkin, kaum 

Nahdliyyin tidak akan terfragmentasi secara tajam, tidak terpecah-

belah atas dasar perbedaan afiliasi politik kepartaiannya. Begitu pula, 

seandainya Kiai-kiai tidak egois dan tidak menyalah-gunakan 

modalitasnya, tidak saling menyerang, serta bersedia memperhatikan 

aspirasi umatnya, mungkin juga tidak akan ada perlawanan dari 

kalangan santri yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dan 

memudarkan kewibawaan dan pengaruhnya. 

Perubahan Konfigurasi Politik Nahdlatul Ulama, Serta Konflik PPP 

dan PKB di Kota Pekalongan 

Masih terkait dengan kondisi di atas, jika Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama tidak membidani lahirnya Partai Keangkitan Bangsa, serta tidak 

mendeklarasikannya sebagai rumah politiknya kaum Nahdliyyin, 
mungkin para Kiai dan umatnya tidak akan menemui masalah serumit 

ini, sekalipun partai Islam lain muncul. Masalahnya adalah: meski 

tidak secara terang-terangan—dengan mencabut Keputusan Multamar 

Situbondo 1984 yang menyatakan Kembali ke Kittah, para tokoh 

Nahdlatul Ulama di PBNU juga memanfaatkan kesempatan tersebut 

untuk mendirikan partai politik baru. Pada 23 Juli 1998, PBNU di 

bawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur akhirnya 

membidani kelahiran partai baru yang diberi nama Partai Kebangkitan 
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Bangsa; serta mendeklarasikannya sebagai “rumah politik” kaum 

Nahdliyyin.  

Persoalannya kemudian adalah: dengan dideklarasikannya 

Partai Kebangitan Bangsa sebagai “rumah politik” kaum Nahdliyyin 

yang difasilitasi PBNU tersebut, kaum Nahdliyyin terpecah, dan 

genderang “perang saudara” di tubuh Nahdlatul Ulama—tepatnya di 

kalangan Nahdliyyin—pun dikumandangkan. Karena itu, perang urat-

syaraf antar-tokoh NU pun akhirnya tak dapat dihindari setelah 

sebagian kiai senior menyatakan tetap bertahan di “rumah politik” 

lamanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sejak 1973 ketika 

partai-partai politik berbasis Islam di difusikan oleh Rezim Orde Baru, 

menjadi rumah politik mereka. Alasan mereka, selain masih merasa 

nyaman di PPP, Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, dan para pendukung 

PPP juga berasal dari kalangan Nahdliyyin sehingga tidak ada ganjalan 

untuk tetap di PPP; apalagi, setelah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang 

semula juga bernaung di bawah PPP mendirikan partai politik sendiri: 

Amien Rais dan kawan-kawannya mendirikan Partai Amanat Nasional 

(PAN), dan Hidayat Nur Wahid dan rekan-rekannya mendirikan 

Partai Keadilan (PK). Dengan demikian, kiprah politik Kiai-kiai NU 

yang tetap di PPP semakin bertambah leluasa. 

Konflik politik yang terjadi di kalangan elite kaum Nahdliyyin 
tersebut tak pelak mengimbas sampai di Pekalongan; kota basis kaum 

Nahdliyyin yang orbitasinya terhitung tidak terlalu jauh dari Jakarta. 

Di Pekalongan, dengan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa yang 

dibidani PBNU, konflik antar-Kiai dan para pengikutnya, serta antara 

pendukung PPP dan PKB, juga tak dapat dielakkan. Sebab, Kiai-kiai di 

Pekalongan tidak dapat solit mengikuti garis haluan politik PBNU. 

Ketika Kiai Thohir yang dianggap memiliki pengikut yang banyak di 

Pekalongan memutuskan tetap mendukung Partai Persatuan Pemba-

ngunan, “genderang perang” antar-Kiai dan antar-kaum Nahdliyyin di 

Pekalongan mulai dikumandangkan. 

Meskipun pindah haluan ke PKB adalah hak tiap anggota 

Nahdliyyin—tak terkecuali para Kiai, Kiai Thohir dan kawan-kawan 

yang tetap memberikan dukungan politiknya kepada PPP tetap tidak 
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bisa menerimanya. Begitu juga sebaliknya. Para tokoh Nahdlatul 

Ulama Pekalongan, ketika hendak membentuk Tim Lima, Chudzil 

Chos Maksum, Kiai Mustofa Bakri, Kiai Haji Zaenuri Zaenal Mustofa, 

dan Haji Achmad Rofiq, sebenarnya, telah menemui Kiai Thohir 

dengan maksud untuk mengajak bergabung dalam Tim Lima untuk 

membentuk PKB Cabang Pekalongan.  

Ketika M. Chudzil Chos Maksum, Kiai Mustofa Bakri, Kiai 

Zaenuri Zaenal Mustofa, dan Haji Achmad Rofiq, menghadap, kepada 

empat personil calon anggota Tim Lima tersebut, Kiai Thohir 

mengatakan: 

“Lha iya…. Sampeyan mrene ki, nek aku ora nampa, 
sampeyan ora enak karo aku…”.660 
(Lha iya .… Kalian [sudah] ke sini, kalau saya tidak 
menerima, kalian [pasti] tidak enak [respek] dengan saya …). 

Jawaban Kiai Thohir itu, ditafsirkan oleh M.Chudzil Chos 

Maksum dan kawan-kawan sebagai ungkapan penerimaan atas 

ajakannya untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. 

Terhadap respons Kiai Thohir tersebut, Kiai Haji Mustofa Bakri pun 

segera menyambutnya dengan ucapan alhamdullillah—al fatiha. 
Karena itu, keesokan harinya, Kiai Chos Maksum dan kawan-kawan 

segera melaporkannya ke Pengurus PKB Wilayah Jawa Tengah yang 

sudah menunggu. Laporan itu pun disambut gembira oleh para 

Pengurus DPW PKB Jawa Tengah, dan menempatkan Kiai Thohir 

sebagai tokoh PKB Jawa Tengah. Malang tak bisa ditolak dan untung 

tak bisa diraup, setelah berita itu di-cover media massa dan 

informasinya segera tersebar luas, terutama di kalangan politisi PPP, 

para politisi PPP Kota Pekalongan marah. Mereka merasa “dijarah”, 

karena [nama Kiai Thohir] “durung ijin wis dipasang” (belum minta 

ijin, nama Kiai Thohir [yang sebelumnya tokoh PPP], sudah 

dicantumkan); dan celakanya, atas tersebarnya berita itu, Kiai Thohir 

pun juga jadi marah.661 

                                                           
660 Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
661 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
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 Sebagai respons atas pemberitaan media massa tentang pencan-

tuman namanya pada struktur kepengurusan Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) Jawa Tengah yang dimuat oleh Harian SUARA 

MERDEKA hari Rabu, 05 Agustus 1998, Kiai Thohir, secara resmi, 

mengeluarkan pernyataan yang isinya antara lain seperti berikut: 

“Setelah saya membaca harian SUARA MERDEKA hari Rabu 
tanggal 5 Agustus 1998 pada halaman XII tentang Dewan 
Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah yang 
secara resmi telah terbentuk dan didalamnya menyebut atau 
mencantumkan nama saya; maka dengan ini saya menyatakan 
dan menjelaskan sebagai berikut: Pertama: Saya adalah warga 
NU yang ditunjuk sebagai Mustasyar NU Cabang Kotamadya 
Pekalongan. Di samping itu saya adalah anggota Partai Persa-
tuan Pembangunan Kotamadya Pekalongan yang tidak menjadi 
Majlis Pertimbangan Cabang; Kedua: Saya merasa heran, 
terkejut dan tidak faham atas pencantuman nama saya sebagai 
salah seorang anggota Majlis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Jawa Tengah, karena saya merasa TIDAK PERNAH 
dihubungi oleh siapa pun. Yang jelas ditunjuk sebagai anggota 
TIM 5 untuk PKB Kota Pekalongan sendiri saya BELUM SREG 
dan belum menerima. Ketiga: Bahwa dalam menghadapi situasi 
politik dan perkembangannya sekarang ini, saya lebih baik 
tawaquf dan belum menentukan sikap apapun sampai setelah 
Sidang Istimewa MPR dan penyelenggaraan Mu‟tamar Partai 
Persatuan Pembangunan yang akan datang.”.662 

 Memang, jawaban Kiai Thohir atas permintaan empat personil 

calon anggota Tim Lima tersebut cukup diplomatis. Namun, kalau 

informasi yang berkembang di kalangan Nahdliyyin bahwa Kiai Thohir 

sempat menghadiri pertemuan para tokoh Nahdlatul Ulama Kota 

Pekalongan yang diadakan dalam rangka pembentukan PKB di Kota 

Pekalongan benar, maka, penafsiran empat tokoh calon personil Tim 

Lima tersebut tidaklah keliru.663 Dengan demikian, kasus ini 

menambah panjang daftar dukungan terhadap kebenaran teori politik 

                                                           
662 Fota Copy PERNYATAAN, Arsip pribadi H. Mahmud Masjkur, politisi PPP dan 
orang dekat Kiai Thohir. Surat Pernyataan ini ditanda-tangani oleh H. Thohir bin K.H. 
A. Fattah, di Pekalongan, tertanggal 13 R. Tsani 1419 H., 6 Agustus 1998 M. 
663 Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015; 
Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015; dan Wawancara dengan 
K.H. Taufiqurrahman Ch., 28-08-2015. 
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yang menyatakan bahwa, “dalam politik, tidak ada yang abadi kecuali 

kepentingan”. 

 Menyikapi situasi yang memanas, ketika ada kesempatan 

bertemu di rumah Haji Imron—dalam acara hajadan sunatan anaknya, 

dialog antara empat calon anggota Tim Lima dengan Kiai Thohir 

dilanjutkan. Kebetulan, mereka semua diundang oleh Haji Imron. Pada 

pertemuan itu, Kiai Chudzil Chos, Kiai Mustofa Bakri, Kiai Zaenuri 

Zaenal Mustofa, dan Haji Achmad Rofiq meminta Kiai Thohir untuk 

berada di tengah-tengah—tidak ke PPP dan tidak ke PKB. Kiai Thohir 

pun menerima usulan itu. Jawab Kiai Thohir: “ya wis, aku tak putih” 

(ya sudah, saya netral).  

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata, Kiai Thohir tidak 

menepati janjinya untuk “menjadi putih” dan berada di tengah—

bersikap netral. Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan Kiai Chudzil 

Chos Maksum, Kiai Thohir justru kampanye PPP di mana-mana. Di 

panggung-panggung, sebagaimana ditutur-ulangkan oleh Kiai Chos 

Maksum, Kiai Thohir mengatakan “PPP kuwi, neng kene menang 
terus. [yen nganti kalah] Sing ngganggu PPP iku PKB”.664 (Terjemahan 

bebasnya: selama ini, PPP di sini—di Kecamatan Pekalongan Selatan, 

Kota Pekalongan yang sebelum tahun 1990 merupakan bagian dari 

Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan—selalu menang. [Kalau 

sampai] PPP [kalah], karena diganggu PKB). 

 Bahkan, sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kampanye-

kampanyenya, Kiai Thohir sering mengeluarkan kata-kata dan fatwa-

fatwa yang dinilai oleh banyak kalangan tidak pantas keluar dari 

seorang Kiai, apalagi Kiai besar dan kharismatik seperti Kiai Thohir.665 

Hal-hal inilah, yang pada akhirnya, entah disadari atau tidak, membuat 

situasi bertambah panas; dan ending-nya mengikis [hingga hampir] 

habis kewibawaan dan pengaruhnya. 

                                                           
664 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
Kata-kata dalam tanda [ … ] dalam kutipan di atas adalah tambahan penulis. 
665 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. 
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Sikap Politik Kiai yang Over-confident & Penyalahgunaan Modal 

Sosial 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kiai 

merupakan tokoh masyarakat yang, dalam perspektif teori sosiologi 

Bourdieu, mempunyai modalitas yang sangat beragam dan dalam 

jumlah yang besar. Kepemilikan modalitas tersebut membuat para Kiai 

menjadi percaya diri. Sebab, dengan modalitas yang dimiliki tersebut, 

[seharusnya] para Kiai dapat memperoleh dan menempati posisi 

ordinat hampir dalam berbagai bidang kehidupan dan dalam berbagai 

lapisan masyarakat; apalagi, dalam konteks kehidupan di mana Islam 

dipahami sebagai din wa al-daulat (sebagai agama dan kekuasaan).  

Dalam konteks masyarakat yang seperti ini, dunia politik sering 

dilihat sebagai realisasi kebenaran ajaran agama Islam yang absolut, 

dan diyakini hanya dikuasai oleh sekelompok elite agama sekelas Kiai, 

ulama, atau pemimpin gerakan Islam, entah yang disebut ulama, kiai, 

wilayatul fakih, atau ahlul halli wal aqdi.666 Inilah yang dianggap 

sebagai penyebab utama munculnya sikap yang terlalu percaya diri 

sebagai pembawa kebenaran yang paling benar. Posisi seperti ini pada 

gilirannya memunculkan sikap individualistik dan egoisme politik 

yang sangat tinggi pada kebanyakan Kiai.  

Di Pekalongan, khususnya di Kecamatan Pekalongan Selatan 

dan Buaran, ada indikasi yang sangat kuat soal ini. Salah seorang 

Sumber Informasi penelitian ini mengatakan:  

 “… di Pekalongan ini, Kiai-kiai umumnya memiliki egoisme 
yang tinggi. Ibaratnya, [Kiai] mempunyai 20 santri saja sudah 
begini—[maksudnya membusungkan dadanya]. Karena itu, 
mereka selalu sulit untuk bersatu, kecuali ada musuh 

bersama.”.667 

                                                           
666 Lihat Abdul Munir Mulkan, Politik Santri, Cara Menang Merebut Hati Rakyat, 
Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2009, hlm. 233.  
667 Wawancara dengan Jecky Zamzami, Ketua DPC PKB Kota Pekalongan, mantan 
Komandan Banser Kota Pekalongan, Komandan Barisan Bela Bangsa (Baleba)—embrio 
Pasukan Garda Bangsa di Pekalongan, 21-08-2015. Pada Pemilu 2014, tokoh pemuda 
Nahdlatul Ulama yang dikenal merakyat ini terpilih menjadi Anggota Dewan 
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Sementara itu, pada sisi umat, persaingan antar-kiai ini, pada 

gilirannya memunculkan potensi konflik antar-kelompok; apalagi 

dalam konteks komunitas santri yang menganggap berpolitik sebagai 

ibadah; dan ndherek pak Kiai merupakan jaminan masuk surga.668 

Kondisi masyarakat yang demikian, tentu saja bisa membuat para Kiai 

selalu merasa “berada di atas angin”. Sebab, ia sangat yakin, apa pun 

yang dikatakan dan dilakukan akan dianggap umat sebagai kebenaran, 

yang karena itu pasti akan diikuti. Apalagi dalam masyarakat yang Kiai 

Senstris seperti Pekalongan, di mana kalau “Kiai dhehem, masyara-

katnya [akan] ikut dhehem.”.  

Pada kasus Pekalongan, baik yang terjadi pada tahun 1987-

1997 maupun yang terjadi pada tahun 1998-1999, sepertinya, para Kiai 

di Pekalongan lupa bahwa pengikut-pengikutnya, sekalipun menun-

jukkan kepatuhan yang tanpa reserve, mereka tetap membutuhkan 

pemeliharaan, perlu perawatan, terutama terkait dengan masalah dasar 

yang menjadi landasan kepercayaan umat kepadanya. Nampaknya, 

mereka juga kurang memperhitungkan bahwa pencederaan nilai-nilai 

keagamaan dengan fatwa-fatwa yang tidak dapat dijadikan uswatun 
hasanah serta bertentangan dengan nilai-nilai etis, seperti mengafirkan 

dan menghalalkan darah Banser dan PKB yang sama-sama Nahdliyyin, 
akan menjadi boomerang bagi dirinya sendiri.  

 Dari fenomena pudarnya kewibawaan Kiai di Pekalongan 

selama masa 1987-1999 di atas, dapat dikemukakan bahwa, para Kiai 

telah melakukan kesalahan dalam memobilisasi modal sosialnya.  

Memang, dalam ranah perjuangan politik kekuasaan, banyaknya 

pengikut seorang Kiai merupakan modal sosial yang sangat menarik 

dan sangat menjanjikan. Tetapi, tanpa agenda yang jelas, tanpa 

komitmen yang tegas, dan tanpa pertanggungjawaban yang dapat 

                                                                                                                                    
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. Keterangan dalam tanda […] adalah 
tambahan penulis. 
668 Wawancara dengan [Kiai] Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015. [Kiai] 
Chudzil Chos Ma‟shum adalah mantan Wakil Ketua PC NU Kota Pekalongan, Mantan 
Anggota Tim Lima Pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Pekalongan, dan 
mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan hasil Pemilihan 
Umum 1999. 
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dipertanggungjawabkan, modal sosial tersebut tidak secara otomatis 

dapat digerakkan bagi tujuan-tujuan politik praktis.669 Pada fenomena 

pudarnya kewibawaan Kiai di Pekalongan selama masa 1987-1999, 

penyalahgunaan pemanfaatan capital, kalau pun bukan yang utama, 

disinyalir juga menjadi salah satu penyebab pudarnya kewibawaan 

mereka.  

Sikap dan Fatwa-fatwa Kiai yang Tidak Ngiaeni (Mlatar) 

Pada fenomena pudarnya kewibawaan Kiai di Pekalongan, dari hasil 

kajian ini, dapat dikemukakan bahwa, ucapan, sikap, dan perilaku 

Kiai—termasuk di dalamnya: fatwa-fatwanya—yang tidak ngiaeni 
(tidak sepantasnya diucapkan dan dilakukan oleh seorang Kiai) juga 

merupakan salah satu penyebab mengapa banyak santri di Kota 

Pekalongan yang cenderung merendahkan martabat Kiai yang bersang-

kutan. Terlebih lagi terhadap seruan-seruan anarkhis, seperti kata-kata 

komando: “siap-siap”, “serang”, dan lain-lain yang disampaikan secara 

emosional, serta tidak mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. 

Salah seorang santri dan orang dekat Kiai Thohir, K.H. Muhammad 

Natsir, mengaku mendengar sendiri (secara langsung) soal ini.670 

 Pada kasus Pekalongan, ketika konflik PPP dan PKB sedang 

berkecamuk, fatwa-fatwa Kiai yang menyatakan “Banser Kafir”, “PKB 

halal darahnya”, “PKB PKI” (komunis), dan lain sebagainya, dinilai 

oleh umat justru merendahkan martabatnya, serta memudarkan 

kewibawaan dan pengaruhnya. Pada hal, mereka yang dikafirkan, dan 

karena itu dianggap halal darahnya, adalah sama-sama Nahdliyyin, 
sama-sama penganut Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah.671 Bahkan, sebagian 

dari mereka adalah santri-santinya. Fatwa-fatwa yang muncul dalam 

                                                           
669 Abdul Munir Mulkan, Politik Santri, Cara Menang Merebut Hati Rakyat, Penerbit 
Kanisius, Jogjakarta, 2009, hlm. 238. 
670 Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015. 
671 Keadaan yang memprihatinkan ini juga dikemukakan oleh K.H. Achmad Marzuki—
Tokoh NO Kota Pekalongan, Mantan Ketua PCNU Kota Pekalongan, yang juga 
dipercaya sebagai Ketua Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama di Kota Pekalongan. 
Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, 04-09-2015.  
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suasana batin yang sedang marah dan dalam kondisi emosi yang tak 

terkendali semacam ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai awal 

proses penghancuran kewibawaannya sendiri. 

 Menurut K.H. Muhammad Natsir, kalau benar fatwa itu 

muncul dari seorang Kiai yang bermadzab Sunni, kemungkinan besar, 

yang bersangkutan mengambil referensi paham Wahabi yang 

“dimasukkan” oleh orang-orang dekatnya. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Kiai Natsir, paham Wahabi membagi Taukhid menjadi empat 

kategori, yaitu: uluhiyyah, rububiyyah, asma‟, dan wasifah. Bagi kaum 

Wahabi, hanya Taukhid uluhiyyah yang dianggap benar; sedangkan 

ketiga kategori Taukhid lainnya—rububiyyah, asma‟, dan wasifah—
dianggap menyimpang, dan karena itu dianggap kafir. Sementara itu, 

sebagian kalangan Islam masih menganggap semua golongan kafir halal 

darahnya.672 Nahdlatul Ulama yang bermadzab Sunni dan berpaham 

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah—yang di kalangan kaum Nahdliyyin 
biasa dilafalkan Ahlus Sunnah wal-Jamaah—disingkat “Aswaja”, tidak 

mengikuti pembagian taukhid seperti tersebut. Bagi kaum Sunni, 

semua taukhid itu uluhiyyah.673  

 Menurut informasi yang berkembang di masyarakat setempat, 

Kiai Thohir lah yang disebut-sebut mengeluarkan fatwa tersebut.674 

Beberapa Sumber Informasi berpendapat, kalau itu benar, mungkin di 

luar kesadarannya, karena terprovokasi oleh Kiai-kiai lain yang dikenal 

keras, kasar, dan provokatif yang dekat dengannya. Pertanyaannya 

adalah: Bagaimana mungkin, Kiai yang begitu besar dan kharismatik di 

mata umatnya begitu mudah terprovokasi? 

 Masih menurut pendapat K. H. Muhammad Natsir—santri dan 

orang dekat Kiai Thohir yang sudah dua kali dibai‟at Kiai Thohir 

sebagai pengikut Sholawat Dalail Khoirot, yang juga dibenarkan oleh 

Nusron, K.H. Taufiqurrahman Chambali, Muhsinin Akrom, dan Haji 

Fa‟izin, Kiai Thohir sebenarnya tidak begitu paham politik. Menurut 

                                                           
672 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015. 
673 Ibid. Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015. 
674 Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015; Wawancara dengan Kiai 
Muhammad Chudzil Chos Ma‟shum, 20-08-2015; dan Muhsinin Akrom, 20-08-2015. 
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orang-orang dekatnya, pemahaman politik yang minim tersebut 

diperparah oleh keterbatasannya dalam menjalin komunikasi dengan 

pihak-pihak lain di luar komunitas (orang-orang dekatnya).675 Kiai 

Thohir hanya mengandalkan informasi-informasi yang diberikan oleh 

orang-orang dekatnya—yang sangat bias kepentingan. Sementara itu, 

kepemilikan modal budaya lainnya (cultural capital-nya)—terutama 

jenis modal budaya yang dikategorikan Bourdieu sebagai modal budaya 

yang menubuh—modal budaya yang menjadi penopang utama 

keberadaannya—juga [tergolong] minim.676 Kiai Thohir menjadi besar 

karena Dalail Khoirot yang diwarisi dari ayahnya; dan bukan karena 

kekayaan modal budaya yang menubuh yang dimilikinya.677 Hal ini 

nampak dari kecaman-kecaman Kiai Thohir yang ditujukan kepada 

kebiasaan Abdurrahman Wahid a lias Gus Dur yang melakukan ziarah 

kubur ke makan-makam—meskipun sesungguhnya, ziarah kubur itu 

merupakan tradisi para pengikut sunnah Nabi,678 termasuk kaum 

Nahdliyyin di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tidak menghe-

rankan jika dirinya mudah terbawa arus dan dapat dimanfaatkan oleh 

orang-orang dekatnya untuk tujuan-tujuan politik mereka. 

Terkait dengan minimnya kepemilikan modal budaya yang 

menubuh, ada dugaan yang sangat kuat, Kiai Tohir mendapat banyak 

masukan dari Kiai Musta‟in Huda, orang dekat Kiai Thohir yang 

lulusan Timur Tengah—yang dinilai beberapa Sumber Informasi lebih 

condong ke Wahabi. Kemungkinan itu sangat besar, karena pada masa-

                                                           
675 Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015; Wawancara dengan 
Nusron, 24-08-2015; Wawancara dengan K.H. Taufiqurrahman Ch., 28-08-2015; 
Wawancara dengan K.H. Gufron Fasa Cholil, 29-08-2015; dan Wawancara dengan 
K.H. Slamet Imron, S.H., 03-09-2015. 
676 Lihat Sajian uraian Bab 2, khususnya tentang Modal Budaya. 
677 Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015. 
678 Sebagaimana dikemukakan Dr. Neveen Abdul Khalik Musthafa, dalam Al-
Mu‟aradhah fi Fikr al-Siyasi al-Islami, 1985, para ahli fiqh mendefinisikan Sunnah 
sebagai “apa yang keluar dari Rasul berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.”. 
Sunnah qauliyyah (perkataan) disebut sebagai Hadits; Sunnah Taqririyyah (ketetapan) 
adalah apa yang ada di hadapan Rasul dan ditetapkan; sedang Sunnah Fi‟liyyah 
(perbuatan) adalah segala perbuatan Rasul yang ada hubungannya dengan ritual-ritual 
agama. Lihat Edisi Indonesia yang diterbitkan oleh LKiS, Jogjakarta, 2012, dengan 
judul Oposisi Islam, hlm. 107-108. 
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masa itu, Kiai Musta‟in Huda diketahui sangat dekat dengan Kiai 

Thohir.679 Masalahnya adalah, kalau kecaman-kecaman yang dianggap 

umat sebagai fatwa itu diyakini betul oleh para pengikut fanatik Kiai 

Thohir, dan karena itu menjadi “mata gelap”, maka sulit dibayangkan 

apa yang bakal terjadi. Bunuh-bunuhan antar-kaum Nahdliyyin, 
mungkin, sulit dihindari. Beruntung, para pengikut fanatik Kiai Thohir 

masih bisa menimbang-nimbang kebenaran setiap fatwa yang 

diterimanya,680 dan para tokoh masyarakat berhasil mengendalikan 

massa. Kalau tidak, bisa jadi, di Jenggot, Keradenan, Buaran, dan 

sekitarnya, akan terjadi “banjir darah”.681 

Persaingan Antar-Kiai 

Dalam setiap Pondok Pesantren (Ponpes), setidaknya, terdapat tiga 

unsur yang kehadirannya bersifat eksistensial—dalam pengertian 

saling menentukan keberadaanya. Ketiga unsur tersebut adalah: Kiai, 

Santri, dan pondok. Dengan demikian, jika ada Pondok yang tidak ada 

Kiai dan Santrinya tidak akan [dapat] disebut Pondok Pesantren, atau 

yang biasa disebut “Pesantren” [saja]. Unsur pertama adalah Kiai. 

Dalam setiap Pesantren, Kiai merupakan unsur utama; karena olehnya 

system Pesantren dibangun. Kiai adalah causa-prima bagi setiap 

Pesantren. Unsur yang kedua adalah Santri; yaitu orang-orang yang 

belajar ke-Islam-an kepada sang Kiai. Dalam setiap Pesantren, unsur ini 

juga tidak kalah pentingnya Kiai karena keberadaannya menentukan 

eksistensi seorang Kiai. Sebab, Kiai tanpa Santri itu ibarat “Raja tanpa 

                                                           
679 Menurut pengalaman K.H. Muhammad Natsir—mantan Ketua PCNU Kabupaten 
Pekalongan, madzab Islam yang dominan di Timur Tengah adalah madzab Wahabi. 
Menurut pengakuannya, ketika berada di Arab Saudi, ia merasa tidak nyaman dengan 
khothbah-khotbah yang disampaikan di masjid-masjid. Wawancara dengan Kiai Haji 
Muhammad Natsir, 22-08-2015. 
680 Pada kasus Pembantaian Banser di Jenggot, meski Kiai memfatwakan Banser Kafir 
dank arena itu halal darahnya, ternyata ada banyak warga yang diindikasi sebagai 
pengikut Kiai Thohir justru menyelamatkan anggota-anggota Banser yang dianiaya. 
Wawancara dengan Nusron, 24-08-2015. 
681 Sudah menjadi pendapat umum bahwa, dalam situasi chaos dan tidak menentu, 
kebenaran dan sumber issu sering kali tidaklah penting. Dalam situasi semacam itu, 
issu telah berubah menjadi fakta sosial yang mempunyai sifat constrain. 
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rakyat”,682 ada dalam kehampaan. Sedangkan unsur yang ketiga adalah 

pondok. Pondok itu merupakan asrama yang disediakan oleh Kiai 

untuk menampung (mengakomodasi) para santri. Secara tradisional, 

Pondok umumnya berupa rumah yang sederhana dan dengan fasilitas 

yang minim dan sederhana pula.  

Dalam konteks pemahaman seperti di atas, dapat dikemukakan 

bahwa, yang dimaksud Pondok Pesantren adalah kompleks pondok 

(perumahan sederhana) yang di dalamnya terdapat rumah tempat 

tinggal Kiai dan keluarganya, serta rumah-rumah (pondok-pondok) 

lainnya yang dihuni oleh para santri. Itu “pengertian tradisionalnya”. 

Di jaman yang bercorak kapitalistik ini, banyak tempat akomodasi para 

santri di Pondok Pesantren yang dibangun sangat mewah; bahkan 

super mewah jika dibandingkan dengan bangunan pondok-pondok 

pada masa silam. 

Pondok santri, umumnya, dibangun oleh seorang Kiai dengan 

uangnya sendiri. Begitu juga operasionalisasinya. Secara tradisional, 

seluruh beaya operasional Pesantren ditanggung oleh Kiai dan 

keluarganya. Jadi, keberadaan Pondok Pesantren tradisional benar-

benar independent, sama sekali tidak tergantung kepada pihak 

manapun—termasuk kepada Pesantren lain. Karena indipendensinya 

itulah, banyak orang melukiskan Pesantren seperti kerajaan-kerajaan 

kecil, di mana para Kiai memposisikan diri, atau diposisikan sebagai, 

raja-raja kecil atau “Maha Guru” dalam Padepokan-padepokan 

Perguruan. Dengan posisi seperti itu, tidak mengherankan jika Kiai 

menjadi dalil. 

Persoalannya adalah: keberadaan Pondok Pesantren tidak 

tunggal; sehingga kejamakaannya itu membuka peluang terjadinya 

persaingan, minimal untuk memperebutkan pengaruhnya. Perebutan 

pengaruh, biasanya, sulit untuk dilihat; karena pengaruh itu bersifat 

nir-kasat mata, tan-wadhag, dan bekerjanya juga super halus. Karena 

itu, model-model perebutan pengaruh sering kali juga tidak nampak; 

                                                           
682 Lihat Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan, Penerbit LKiS, 
Jogjakarta, 2004, hlm. 35. 
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apalagi dalam konteks Pesantren di mana antar-Kiai yang selalu 

mengedepankan perbuatan yang khusnul Khotimah dan aklak ul-
kharimah. Perebutan pengaruh antar-Kiai pasti sulit dilihat. Namun 

demikian, bukan berarti persaingan itu tidak ada. Perebutan pengaruh 

itu bersifat laten. 

Abdullah Martoloyo, seorang guru dan aktivis sosial masya-

rakat Pekalongan, kepada saya mengatakan bahwa, nuansa “Perguruan” 

di Pondok-pondok Pesantren di Pekalongan masih sangat kuat. Sebab, 

selain mengajarkan ke-Islam-an (ilmu agama Islam), Pesantren-

pesantren di Pekalongan, terutama yang Kiai-kiainya mengembangkan 

ilmu hikmah, umumnya, juga mengajarkan ilmu kejadhugan, kasekten, 
atau kanoragan, atau apa pun sebutannya.683 Dengan demikian, seperti 

lazimnya keberadaan Padepokan-padepokan Perguruan, bisa jadi, 

persaingan tak dapat dielakkan. Sumber-sumber Informasi lain dalam 

penelitian ini, umumnya, mengamini soal ini—meski tetap kesulitan 

menunjukkan antara siapa dengan siapa, kapan, dan dalam hal apa.684 

Jacky Zamzami, salah seorang tokoh muda NU, Ketua DPC 

PKB dan Anggota DPRD Kota Pekalongan, juga merasakan adanya 

indikasi persaingan antar-Kiai di Pekalongan, terutama ketika dirinya, 

secara terpisah, bertemu dengan Kiai-kiai. Dalam pertemuan-perte-

muan semacam itu, tak jarang, Kiai yang ia temui berkecen-derungan 

untuk menjelek-jelekan Kiai lainnya.685 Selain pengalaman itu, dari 

intensitas pertemuannya dengan para Kiai—dalam kapasitasnya sebagai 

Ketua DPC PKB dan sebagai Anggota DPRD Kota Pekalongan Fraksi 

PKB, Jacky juga merasakan egoisme di kalangan Kiai-kiai di 

Pekalongan yang juga [masih] cukup tinggi. Menurut penuturan Jacky, 

indikasi itu diperkuat oleh kenyataan bahwa, Kiai-kiai di Pekalongan 

sangat sulit untuk bersatu. Biasanya, Kiai-kiai di Pekalongan baru bisa 

bersatu ketika ada musuh bersama; seperti: ada pihak tertentu yang 

                                                           
683 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
684 Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015; Wawancara dengan Jacky 
Zamzami, 21-08-2015; Wawancara dengan K.H. Muhammad Natsir, 22-08-2015; 
Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015; dan Wawancara dengan Kiai 
Muhammad Dzakiron bin Khudlori, 26-08-2015. 
685 Wawancara dengan Jacky Zam-zami, 21-08-2015. 
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akan ngobok-obok Nahdlatul Ulama atau meluasnya pengaruh Wahabi 

di kalangan Nahdliyyin.686  

Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana eksistensinya, dan 

bagaimana relevansinya dalam konflik PPP dan PKB di Kecamatan 

Pekalongan pada tahun 1999? Ketegangan-ketegangan antar-Kiai yang 

menampakkan diri dalam sikap saling menyerang, saling menjelek-

jelekkan, saling memusuhi, dan saling mengancam, diakui atau tidak, 

ada kaitannya dengan soal ini. 

Perubahan Struktur dan Kultur Pesantren 

Perkembangan menarik dari dunia Pesantren yang terjadi sejak 

beberapa decade terakhir adalah adanya perubahan struktur dan kultur 

di lingkungan Pondok. Sejak tahun 1980-an, selain menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan tradisional, Pesantren-pesantren juga menye-

lenggarakan pendidikan umum; menjalankan sistem persekolahan 

biasa dengan kurikulum yang diberlakukan secara nasional di 

Indonesia. di Kota Pekalongan, sekolah-sekolah umum yang 

diselenggarakan oleh Pesantren-pesantren cukup bervariasi; ada yang 

berformat Madrasah dan ada pula yang menyelenggarakan Pendidikan 

Kejuruan. Sekedar contoh: Pesantren Safi‟i Akrom di Jenggot, 

Kecamatan Pekalongan Selatan, menyelenggarakan Sekolah Menengah 

Kejuruan.687 

                                                           
686 Ibid. Wawancara dengan Jacky Zam-zami, 21-08-2015. 
687 Pondok Pesantren ini didirikan oleh K.H. Syafi‟i Abdul Madjid—Pendiri Pondok 
Pesantren Al-Qur‟an di Buaran dan K.H. Akrom Chashani. Nama Pondok Pesantren 
“Syafi‟i Akrom” diambil dari nama depan para pendirinya. Sekedar informasi 
tambahan, K.H. Syafi‟i Abdul Madjid pernah menjadi Ketua Partai Masyumi 
Kotapradja Pekalongan; dan K.H. Akrom Chasani pernah menjadi Ketua Partai 
Nahdlatoel Oelama Kotapradja Pekalongan.  
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Gambar 6.1  

Pesantren Safi‟i Akrom di Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan 

 Masalahnya adalah, perubahan struktur tersebut membawa 

konskuensi logis yang dalam batas tertentu dapat dikatakan bertolak 

belakang dengan kultur yang dikembangkan dan berkembang di 

Pesantren-pesantren pada masa-masa sebelumnya. Kepatuhan tanpa 

reserve yang berkembang di kalangan, dan berlaku bagi, para Santri 

terhadap Kiai-kiainya sebagaimana tercermin dalam prinsip sami‟na wa 
atha‟na (saya mendengar dan saya melakukannya), secara perlahan-

lahan mulai luntur dan tergeser oleh “nilai-nilai sekolahan”, seperti: 

“bersikap kritis”, “berani mengemukakan pendapat”, “berbeda 

pendapat adalah hal biasa”, “objektif”, “jujur—apa adanya”, dan lain 

sebagainya. Nilai-nilai seperti ini, setelah terinternalisasi dan 

terbatinkan, di kelak kemudian hari, akan membentuk habitus mereka 

yang pada akhirnya akan mewarnai, bahkan menentukan, praktik-

praktik sosial mereka.  

 Dengan pengalaman belajar dan habitusnya yang demikian, 

maka tidak mengherankan jika di kemudian hari, eksternalisasi-

internalitas para Santri menjadi lebih kritis, berani berbeda pendapat, 

lebih vokal, lebih objektif, dan lugas—apa adanya. Dengan demikian, 

munculnya kesan “anak-anak sekarang sudah berani dengan orang 

tua”, dan karena itu dianggap “tidak sopan”, yang berkembang di 

kalangan generasi tua—terutama di kalangan tokoh-tokoh agama: guru 
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agama, Kiai, Ustad, ataupun siapa dan apa sebutan mereka—menjadi 

tidak terlalu sulit untuk dimengerti. 

Semakin baiknya tingkat pendidikan warga 

Terkait dengan perubahan struktur dan kultur Pesantren, yang diikuti 

oleh kemajuan ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan kesadaran para 

orang tuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, ternyata, 

perubahan tersebut juga membawa dampak lanjutan yang luar biasa, 

yakni semakin baiknya tingkat pendidikan warga. Masalahnya adalah, 

sebagaimana di kemukakan di atas, dengan semakin baiknya tingkat 

pendidikan, warga masyarakat menjadi lebih kritis, berani berbeda 

pendapat, lebih vokal, lebih objektif, dan lugas—apa adanya, termasuk 

di dalamnya bagaimana mereka bersikap terhadap fatwa-fatwa dan 

ajaran-ajaran Kiai-kiai mereka. Situasi sosial seperti ini, dikonstruksi 

atau tidak, tak jarang berujung pada memudarnya kewibawaan dan 

pengaruh para Kiai; tidak terkecuali Kota Pekalongan yang dikenal 

sebagai masyarakat Santri. 

Menurut K.H. Achmad Marzuqi, sebelum tahun 1980-an, 

warga masyarakat Pekalongan—khususnya warga masyarakat Kota 

Pekalongan—mempunyai spesifikasi tersendiri. Umumnya, mereka 

sangat Kiai sentris. Dalam segala hal, warga masyarakat Kota 

Pekalongan selalu datang, bertanya, dan minta doa-restu kepada Kiai. 

Ketika menderita sakit mereka datang, bertanya, dan minta obat 

(jampi-jampi) kepada Kiai; mau membuat rumah, mereka bertanya dan 

minta doa-restu Kiai; mau menikah, mereka bertanya kepada Kiai; mau 

memilih partai, mereka bertanya kepada Kiai; bahkan, mau 

menggempur rumah lawan politiknya—sebagai pembalasan—pun, 

mereka minta restu Kiai.688 

 Menurut penuturan mantan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama (PCNU) Kota Pekalongan dan Ketua Forum Komunikasi Umat 

                                                           
688 Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, M.Pd.I., 04-08-2015; dan Wawancara 
dengan Jacky Zamzami, 21-08-2015. 
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Beriman (FKUB) Kota Pekalongan ini, sejak tahun 1970-an, di 

kalangan para ulama sebenarnya sudah disadari bahwa, pada suatu saat, 

peran sosial Kiai akan terkurangkan seiring dengan perkembangan 

zaman. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, warga 

masyarakat, khususnya para santri, akan dapat dan berani bersikap 

lebih kritis, termasuk terhadap fatwa-fatwa Kiai. Para santri yang 

dulunya secara emosional hanya membeo (patuh tanpa reserve) 

terhadap seluruh perilaku, perintah, dan fatwa-fatwa Kiai, dengan 

semakin tingginya tingkat pendidikan mereka, pola pikirnya akan 

semakin rasional dan dapat lebih kritis terhadap perilaku, pola pikir, 

fatwa-fatwa, dan petuah-petuah Kiai. Dunia pendidikan yang selalu 

mengajarkan kepada para muridnya untuk berpikir dan bersikap kritis 

pada akhirnya juga akan mengimbas ke dunia pesantren.689 

 Dulu, kultur yang berkembang di Pesantren-pesantren—

tentunya tidak hanya di Kota Pekalongan—mirip sekali dengan kultur 

yang berkembang dalam keluarga Jawa tradisional. Kulturnya sangat 

patriarkhis, otoriter, bahkan sangat totaliter. Dalam kultur keluarga 

Jawa tradisional, tidak ada seorangpun yang akan membenarkan 

seorang anak yang berani melawan bapaknya, sekali pun sang bapak 

melakukan kesalahan. Father can do no wrong—bapak itu tidak 

mungkin salah. Dalam kultur keluarga Jawa tradisional, keberadaan 

bapak benar-benar sudah menjadi dalil. Di Pondok Pesantren, Kiai itu 

analog dengan Bapak dalam Keluarga Jawa Tradisional, yang dalam 

kapasitasnya sebagai Kepala Keluarga, posisi dan perannya can do no 
wrong bagaikan seorang raja.  

Dalam diskursus tentang demokratisasi di aras keluarga, 

hubungan-hubungan sosial dalam keluarga tradisional Jawa ini sering 

digambarkan dengan, atau tercermin dalam, “Peraturan Keluarga Jawa 

Tradisional”. Peraturan itu rumusannya sangat singkat, padat, jelas, dan 

tegas. Peraturan itu terdiri atas tiga pasal: dua pasal utama dan satu 

pasal Aturan Tambahan. Rumusan “Peraturan Keluarga Jawa 

Tradisional” tersebut, kira-kira demikian:  

                                                           
689 Ibid. Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, M.Pd.I., 04-08-2015. 
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Pasal 1. Bapak itu tidak pernah salah;  

Pasal 2. Kalau Bapak salah, lihat Pasal 1.  

Pasal 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini 
akan diatur kemudian dengan tetap 
mempertimbangkan Pasal 1. 

Celakanya, dengan keterbatasan daya pikir dan kemampuan 

nalarnya, orang cenderung menganggap, bahkan meyakini, Peraturan 

tersebut sebagai suatu kebenaran, sebagai sesuatu yang “memang 

seharusnya begitu”, sebagai sesuatu yang “seharusnya memang seperti 

itu”. Karena itu, bagi orang-orang yang pola pikirnya masih seperti itu, 

dalam posisi apa pun—benar atau salah, etis atau tidak etis, ucapan 

(tutur kata) dan perilaku seorang Bapak tetap akan dianggap “sesuai 

dengan Pasal 1”, yang harus diikuti dan tanpa banyak bertanya lagi. 

Dulu, para santri di mana pun yang saya jumpai sangat yakin 

bahwa yang namanya Kiai itu tidak pernah salah; dan lebih dari itu, 

para Kiai diyakini selalu membawa berkah. Karena itu, tidak 

mengherankan jika sisa-sisa minuman dan makanannya pun sering 

menjadi rebutan para santri. Fenomena ini, kedengaran agak aneh dan 

tidak masuk akal; tetapi, itulah realitanya. Apa yang dikatakan dan 

dilakukan Kiai selalu diyakini sebagai kebenaran. Fenomena seperti ini 

juga terjadi di Pekalongan.  

Di Pekalongan, beberapa Kiai besar dan kharismatik seperti 

Habib Achmad dan Kiai-kiai yang diturunkannya; Kiai Haji Khudlori 

pada tahun 1950-an, K.H. Mubarisi Mashadi bersaudara di Pekalongan 

Kota pada tahun 1980-an,690 atau Kiai Thohir, Kiai Mustofa Bakri, Kiai 

Mudzakir, Kiai Ilyas, dan Kiai Ghufron Achid, dan Kiai Mustofa Bakri,  

pada tahun 1990-an, ucapan, sikap, pola pikir, dan pola perilakunya 

dijadikan dalil—menjadi pedoman dalam berbicara, bersikap, dan 

                                                           
690 Menurut penuturan Abdullah Martoloyo, pada tahun 1980-an, ketika jaya-jayanya, 
kewibawaan, kharisma, dan pengaruh Kiai Haji Mubarisi Mashadi jauh melebihi 
kewibawaan, kharisma, dan pengaruh Kiai Thohir di Buaran-Keradenan, Kecamatan 
Pekalongan Selatan pada awal tahun 1990-an. Bahkan, pada waktu itu, Kiai Mubarisi 
Mashadi telah dianggap sebagai “nabi”-nya anak Pekalongan. Ucapan-ucapan, sikap, 
dan perilakunya sudah menjadi dalil bagi anak-anak muda Pekalongan ketika itu. 
Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
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berperilaku—oleh para pengikutnya.691 Kiai-kiai tersebut sangat besar 

pengaruhnya, dan selalu dijadikan rujukan umatnya. 

Masalahnya adalah: pada tahun 1990-an, ketika fenomena 

perlawanan santri yang dikaji ini terjadi, di Kota Pekalongan sudah 

banyak dari kalangan santri yang sudah berpikiran maju dan bisa 

berpikir kritis. Banyak di antara mereka sudah bisa dan berani 

mengatakan yang sebenarnya, “… ternyata, Kiai juga manusia”. Mereka 

sudah bisa menilai ucapan dan tindakan Kiai, mana yang benar dan 

mana yang salah; serta semakin mengerti bahwa, Kiai juga bisa khilap 

dan salah. Jacky Zamzami—salah seorang santri dan tokoh muda 

Nahdlatul Ulama asal Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan—

menyebut “mereka sudah menggunakan rasionalitasnya”.692 

Hal senada juga disampaikan oleh Nusron Hasa—tokoh 

pemuda asal Pringlangu, Pekalongan Barat yang sejak 1999 menjadi 

Anggota DPRD dari PKB. Menurut alumni IAIN yang pernah mondok 

di Jombang, fenomena yang terjadi di Pekalongan Selatan pada tahun 

1990-an tersebut seperti hukum alam.693 Kiai-kiai yang tidak dapat 

menjaga ucapan, sikap, dan perilakunya sebagai seorang Kiai akan 

ditinggalkan; dan jika ucapan, sikap, dan perilakunya menyinggung 

perasaan umat dan kalangan kebayakan akan dilawan.  

Dampak Pudarnya Kewibawaan & Pengaruh Kiai di 

Pekalongan 

Peristiwa konflik antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Pekalongan Selatan 

yang mengakibatkan pudarnya kewibawaan beberapa Kiai kala itu, 

berdampak pada berbagai segi kehidupan, terutama dalam dimensi 

                                                           
691 Ibid. Wawancara dengan Abdullah Martoloyo, 18-08-2015. 
692 Wawancara dengan Jecky Zamzami, 21-08-2015; dan Wawancara dengan Nusron 
Hasa, 24-08-2015. 
693 Wawancara dengan Nusron Hasa, S.Ag., , 24-08-2015. Ketika saya wawancarai, 
Nusron Hasa adalah Anggota DPRD Kota Pekalongan 2014-2019 dari Dapil (Daerah 
Peilihan) Kota Pekalongan Barat. 
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sosial kemasyarakatannya. Dari hasil kajian terhadap fenomena ini, 

sedikitnya ada  empat dampak yang dapat dikemukakan di sini.  

Pertama, akibat langsung dari konflik PPP dan PKB yang 

terjadi pada tahun 1998 hingga 1999 adalah rusaknya hubungan-

hubungan sosial dalam keluarga. Fenomena ini, pada akhirnya 

membenarkan pendapat Kuntowijoyo yang menyatakan pembentukan 

partai-partai politik berbasiskan Islam dapat menciptakan disintegrasi 

di kalangan kaum muslim.694 Di kalangan tokoh masyarakat, hubungan 

antar-tokoh yang berseberangan menjadi renggang; dan beberapa di 

antara mereka tak lagi saling berkomunikasi. Bahkan, ada seseorang 

tokoh dan Kiai muda yang akan menjadi menantu tokoh dan Kiai 

senior di daerah ini, yang dibatalkan dengan alasan beda partai, meski 

pelaminannya tinggal menghitung hari. Saking dalamnya luka batin 

akibat kerasnya konflik di antara mereka, perseteruan antar-tokoh 

akibat beda partai ini ada yang sampai dibawa mati. Selama bertahun-

tahun pacsa-konflik, umumnya, mereka saling menghindar untuk tidak 

ketemu.  

Sementara itu, di kalangan warga masyarakat biasa, peristiwa 

itu menciptakan ketegangan-ketegangan yang juga tidak gampang 

diselesaikan. Kelompok Sholawat Dalail Khoirot di Pesantren 

Roudlatul Muhibin yang dikelola Kiai Thohir menjadi kocar-kacir; ada 

anak diusir orang tuanya karena partainya berbeda; ada beberapa 

pasang suami-istri yang bersitegang dan pada akhirnya terpaksa harus 

bercerai; di kampung-kampung, kelompok-kelompok pengajian 

banyak yang pecah mengikuti haluan politik masing-masing; di 

                                                           
694 Sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy (2009), dalam artikelnya berjudul “Enam 
Alasan untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam” yang dimuat Republika, 18 Juli 1998, 
Profesor Kuntowijoyo menyatakan bahwa pembentukan partai-partai olitik 
berbasiskan Islam dapat: [1] Menghentikan mobilitas social kaum Muslim; [2] 
Menciptakan disintegrasi di kalangan kaum Muslim; [3] mendorong kaum Muslim 
menjadi bersikap picik, dengan menekankan tujuan-tujuan (politik) yang lebih bersifat 
jangka pendek; [4] mempersempit pemahaman kaum Muslim tentang Islam; [5] 
menghentikan lahirnya tokoh-tokoh utama Muslim; dan [6] mengalienasi generasi 
Muslim yang lebih muda. Lihat, Bachtiar Effendy, 2009, Islam dan Negara: 
Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Penerbit Paramadina, 
Cetakan Kedua, Edisi Baru dan Diperluas, hlm. 379. 
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Jenggot, antar warga yang berbeda haluan politik partainya tak mau 

bersembahyang Jum‟at di masjid yang sama; dan lain sebagainya. 

Kedua, pasca-konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai 

Kebangkitan Bangsa yang melibatkan para Kiai, masyarakat Kota 

Pekalongan mengalami Krisis panutan. Adalah suatu kenyataan yang 

tak dapat disangkal bahwa, akibat konflik politik yang melibatkan para 

Kiai ini, tak sedikit di antara mereka yang kewibawaannya tergradasi 

dan pada akhirnya mengalami kepudaran kewibawaan dan 

pengaruhnya.  

Menanggapi soal dampak konflik PPP dan PKB di Pekalongan 

pada tahun 1998-1999, Nusron Hasa, salah seorang tokoh pemuda yang 

sejak 1999 menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Pekalongan, kepada 

saya mengatakan:  

“sejak diorak-arik oleh tiga orang itu—maksudnya oleh Kiai 
Thohir, Kiai Munawir, dan Kiai Affifuddin dari Semarang—
penghormatan warga Pekalongan terhadap ulama sudah 

buyar”.695 

Ungkapan Nusron Hasa tersebut senada dengan yang 

diungkapkan oleh Kiai Chudzil Chos Maksum dan Gus Muhammad 

Dzakiron bin Khudlori.696 Pada intinya, mereka berpendapat bahwa, 

pasca-konflik PPP dan PKB yang mengakibatkan runtuhnya 

kewibawaan beberapa Kiai di Kota Pekalongan menyebabkan 

masyarakat Kota Pekalongan mengalami krisis panutan. Menariknya 

dari kasus ini, pemudaran kewibawaan dan pengaruh Kiai ini tidak 

terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini terjadi karena 

kebersamaan para Kiai di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup solit. 

Sebagaimana dikemukakan K.H. Muhammad Natsir—salah seorang 

mantan Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, mayoritas Kiai-kiai di 

wilayah Kabupaten Pekalongan setia kepada PBNU dan memberikan 

dukungan politiknya kepada PKB. Oleh karena itu, tidak 

                                                           
695 Ibid. Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015. Kalimat sisipan pada kutipan ini 
adalah tambahan peneliti. 
696 Wawancara dengan M. Chudzil Chos, 20-08-2015; dan Wawancara dengan Gus 
Muhammad Dzakiron bin Khudlori, 26-08-2015. 
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mengherankan jika sejak Pemilu 1999, PKB di Kabupaten Pekalongan 

cukup dominan. 

Ketiga, akibat konflik PKB dan PPP tahun 1998-1999 yang 

mengakibatkan pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai-kiai besar di 

Kota Pekalongan menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan corak 

politik warga masyarakat Kota Pekalongan, dari corak politik ideologis 

menjadi pragmatis-transaksional. Bagi kaum Nahdliyyin di Kota 

Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, pada 

masa-masa sebelum peristiwa 1999, berpolitik itu—termasuk di 

dalamnya: memilih partai—merupakan bagian dari iman; dan memak-

nai berpolitik adalah ibadah. Tetapi, setelah 1999, corak politik warga 

masyarakat Kota Pekalongan berubah menjadi “politik dagang sapi”. 

Pertimbangan untuk menentukan pilihan partai tidak lagi didasarkan 

pada asas dan program partainya apa, tetapi didasarkan pada 

pertimbangan “saya mendapat apa?”, “jumlahnya berapa?”, atau “partai 

anda berani berapa?”.  

Pasca-konflik politik yang melibatkan Kiai-kiai ini, pola 

perilaku politik warga masyarakat Kota Pekalongan tak dapat lagi 

dikendalikan oleh para Kiai. Menurut keterangan Sumber-sumber 

informasi penelitian ini, kepada Kiainya, warga masyarakat Kota 

Pekalongan sekarang, umumnya, telah berani menyatakan: “berjemaah 

tetap ngherek pak Kiai, tetapi soal pilihan politik, kami punya 

pertimbangan tersendiri”.697 Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa, pasca-konflik PPP dan PKB tahun 1998-1999, militansi kaum 

Nahdliyyin terhadap politik partai mengalami degradasi yang luar 

biasa. [Tentang dampak pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai 

terhadap perkembangan paartai-partai Islam di Pekalongan, secara 

khusus, akan dibahas dan disajikan dalam uraian bab selanjutnya.]. 

Keempat, akibat memudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai-

kiai karena sikap politiknya yang dianggap tidak tepat, di Kota 

                                                           
697 Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015; dan Wawancara dengan K.H. Gufron 
Fasa Cholil, 29-08-2015. 
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Pekalongan, terjadi pergeseran Pusat-pusat Kekuasaan.698 Kalau pada 

masa-masa sebelum reformasi kekuasaan berpusat pada Kiai-kiai 

Pondok Pesantren di satu sisi, dan [dalam batas tertentu] para pejabat 

Pemerintahan pada di sisi lainnya, setelah peristiwa 1999, pusat 

kekuasaan bergeser ke pemimpin-pemimpin non-formal yang diiden-

tifikasi sebagai guru mursid dan sebagai tokoh paranormal, seperti 

Muhammad Dzakiron bin Khudlori—seorang tokoh masyarakat yang 

dikenal kejadugan-nya;699 dan [dalam hal tertentu] kepada Habib-habib 

yang juga diidentifikasi sebagai guru mursid, seperti Habib Luthfi dan 

Habib Baqhir.700  

 

 

                                                           
698 Wawancara dengan Nusron Hasa, 24-08-2015; Wawancara dengan K.H. Gufron 
Fasa Cholil, 29-08-2015; Wawancara dengan Gus Muhammad Dzakiron bin Khudlori, 
26-08-2015; dan Wawancara dengan K.H. Achmad Marzuki, 04-09-2015. 
699 Muhammad Dzakiron bin Khudlori adalah anak alm. K.H. Khudlori—Kiai 
kharismatik yang dikenal eksentrik di Pekalongan sekitar tahun 1940-an hingga 
19960-an. Di Pekalongan, Muhammad Dzakiron Khudlori mengasuh Majlis Taklim 
Jamaatus Sa‟adah, dan Guru Mursyid Thoriqoh Sholawat Alnama. Muhammad 
Dzakiron sepertinya mewarisi karakter ayahnya, eksentrik, pemberani, dan blak-
blakan apa adanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika, elemen-elemen 
masyarakat mulai dari pejabat pemerintah, aktivis politik partai, aparat keamanan, 
pengusaha, kaun duafa, tukang judi, tukang mabuk, bajingan, hingga pelacur, merasa 
aman dan nyaman dekat dengannya. Pada waktu muda, Gus Muhammad Dzakiron bin 
Khudlori dikenal sebagai tokoh Banser (pemuda) di Pekalongan, khususnya di kawasan 
Buaran dan sekitarnya. Namun, oleh karena pergaulan dan pengalamannya yang begitu 
luas, serta pengaruhnya yang sangat besar di berbagai kalangan, baik di Kabupaten 
Pekalongan maupun di Kota Pekalongan, akhirnya banyak posisi strategis yang 
dibebankan dipundaknya. Saat ini, Muhammad Dzakiron memegang jabatan sebagai 
Penasihat DPC PKB Kabupaten Pekalongan.  
700 Untuk tokoh-tokoh yang disebut terakhir, ada catatan khusus perihal keto-
kohannya. Menurut keterangan warga masyarakat Pekalongan kebanyakan orang yang 
datang dalam pengajian-pengajian di rumah Habib Luthfi adalah orang-orang yang 
datang dari luar Kota Pekalongan dengan tujuan untuk penyembuhan dan mendapat 
berkah (penglarisan) agar usahanya lancar, dagangannya laris, dapat cepat naik 
pangkat, dan kepentingan-kepentingan ekonomi lainnya. Wawancara dengan J. 
Setiawan, 16-01-2015; Wawancara dengan Jirin, 16-01-2015; Rachmad Tolal, 01-08-
2015; dan Agung, 02-08-2015.  
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Rangkuman: Pekalongan 99 dalam Perspektif “Panggung 

Sandiwara” 

Dari uraian tentang berbagai peristiwa yang mengakibatkan pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh Kiai-kiai besar di Kota Pekalongan di atas, 

ada beberapa hal penting yang perlu ditegaskan di sini: 

 Pertama, jika dilihat dengan menggunakan kaca mata teori 

sosiologi Bourdieu, Kiai-kiai dan ulama pada umumnya adalah aktor-

aktor yang dari segi habituasi dan modalitasnya sangat mumpuni. 

Kombinasi budaya lokal dan nilai-nilai ke-Islam-an yang membentuk 

keaktorannya, serta kekayaan modalitasnya seharusnya membuat para 

Kiai menjadi sosok ideal yang berwibawa dan berpengaruh sehingga 

apa pun yang diinginkan menjadi tidak mustahil adanya. Namun, 

ternyata, aksioma seperti ini hanya ada dalam tataran teori. Tanpa 

agenda yang jelas, tanpa komitmen yang tegas, dan tanpa 

pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, modal-modal 

yang dimiliki para Kiai tidak secara otomatis dapat digerakkan bagi 

tujuan-tujuan [politik] praktis. 

Kedua: Kehidupan [sosial-politik] ini, ternyata, tak ubahnya 

sebuah panggung sandiwara. Di balik sebuah pementasan, selalu ada 

scenario cerita dan sutradara yang keberadaannya sangat menentukan 

jalannya pementasan, sekalipun eksistensinya hampir tak pernah 

nampak di permukaan. Dalam sebuah panggung sandiwara, tokoh 

utama harus tetap tunduk kepada scenario cerita dan arahan sang 

Sutradara, sekali pun perannya berisiko menjadikannya tidak popular 

dan tidak disukai penonton karena keterlibatan emosionalnya. Kiai 

Thohir yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral PPP di Kota 

Pekalongan dalam pusaran konflik PPP dan PKB pada tahun 1998-

1999, dibaca banyak orang hanya berperan atau diperankan sebagai 

pemain utama layaknya sebuah panggung sandiwara yang seluruh 

kiprahnya dikendalikan oleh skenario cerita dan sutradara bersama tim 

kreatifnya. Dalam konteks konflik PPP Kota Pekalongan saat 

berkonflik dengan PKB tahun 1998-1999, yang diindikasi sebagai 

sutradara dan tim kreatifnya adalah orang-orang dekatnya. 
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Ketiga: By Theori, terutama bagi kalangan Islam Sunni yang 

berpaham Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah, Islam dan politik tak 

terpisahkan. Saking lekatnya keterkaitan Islam dengan politik, Kiai 

Wahab Hasbullah hingga mengibaratkan Islam dan politik “seperti gula 

dan rasa manisnya”. Namun, dalam realitanya, berdasarkan data sejarah 

perpolitikan para ulama di Pekalongan sejak tahun 1970-an, politik 

sepertinya merupakan arena perjuangan yang tak bersahabat dengan 

para Kiai. Bahkan, berdasarkan sejarah perpolitikan para ulama di Kota 

Pekalongan, arena politik seolah menjadi kubangan yang mematikan 

bagi para ulama. Nasib tragis Kiai Mubarisi Mashadi—kiai yang 

disebut-sebut sebagai Kiai yang paling berpengaruh dan kharismatik di 

Kota Pekalongan ketika itu, dan Kiai Zaenal Arifin pada masa Orde 

Baru berkuasa—akibat perselingkuhannya dengan Golkar, serta nasib 

yang kurang lebih sama yang dialami oleh para Kiai di Pekalongan 

pada akhir tahun 1990-an, adalah bukti-bukti kongkret soal ini. 

Keempat, Dengan memudarnya kewibawaan dan pengaruh 

para Kiai, di Kota Pekalongan terjadi pergeseran pusat-pusat kekuasaan 

dari para Kiai Pondok ke tokoh-tokoh di luar Pondok. Semakin 

kuatnya ketokohan dan “daya tarik” tokoh-tokoh di luar Pondok 

seperti Muhammad Dzakiron bin Khudlori, Habib Lutfhi, dan Habib 

Baqir, tidak bisa tidak dibaca sebagai indikasi soal ini.*** 

 


