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Bab 8 

CATATAN-CATATAN PENTING DARI 

PERLAWANAN POLITIK SANTRI TERHADAP 

HEGEMONI KIAI DI KOTA PEKALONGAN 

TAHUN 1990-AN 

 

 

 

Introduksi 

Setelah mengkaji—membedah, menganalisa, dan “membaca” secara 

cermat—fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, serta 

perlawanan politik Santri [yang terjadi] di Kota Pekalongan pada tahun 

1980-an hingga 1990-an, terdapat beberapa point penting yang dapat 

dicatat sebagai temuan-temuan penelitian ini. Sajian Bab ini akan 

mengelaborasi temuan-temuan tersebut. 

 Untuk mengawali percakapan Bab ini disajikan uraian tentang 

hubungan [warga masyarakat] Santri dan Kiai di Kota Pekalongan yang 

berkembang pada tahun 1990-an dan beberapa waktu sebelumnya. 

Sajian uraian ini menjadi sangat penting, karena pola-pola hubungan 

[warga masyarakat] Santri dan Kiai-Kiai inilah yang mengondisikan 

dan melatarbelakangi terjadinya perlawanan politik santri terhadap 

Kiai yang menjadi fokus kajian studi ini. Data lapangan penelitian ini 

menunjukkan bahwa di Pekalongan, para Kiai berperan besar hampir 

dalam seluruh segi kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosio-

kultural, kemasyarakatan, ekonomi, maupun politik.  

Pada paparan berikutnya, secara khusus, akan disajikan uraian 

tentang peran politik Kiai di Kota Pekalongan. Menurut temuan 
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lapangan penelitian ini, selain sebagai makelar budaya (cultural-
broker)—sebagai penghubung pesantren dengan “dunia luar”, terutama 

menghubungkan pesantren dengan dunia Islam yang berpusat di 

Mekkah—sebagaimana diungkapkan Clifford Geertz (1960), Kiai-kiai 

di Kota Pekalongan juga berperan sebagai makelar politik. Sejak  

politik partai mulai dikembangkan di Indonesia, Kiai-kiai di Kota 

Pekalongan berperan aktif sebagai agen politik (political broker)—

sebagai “pemasok suara” bagi partai-partai politik dalam setiap Pemilu. 

Temuan ini penting untuk disajikan pada bagian awal Bab ini, karena 

dua alasan. Pertama, fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh 

Kiai, serta perlawanan Santri yang menjadi pokok kajian studi ini 

terjadi dalam ranah politik; dan Kedua, fenomena ini terjadi karena 

praktik-praktik politik Kiai yang dinilai tidak sejalan dengan sikap 

politik para santri, serta dinilai tidak selaras dengan posisi sosio-

kulturalnya sebagai tokoh agama yang seharusnya lebih 

mengedepankan etika dan keluhuran moralitas ketimbang 

kepentingan-kepentingan politik yang bersifat duniawi dan sesaat. 

 Masih terkait dengan peran politik para Kiai, pada uraian 

selanjutnya, akan disajikan uraian tentang penggunaan modal beberapa 

Kiai besar di Pekalongan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 

yang karena itu menjadi kurang efektif, bahkan gagal untuk mencapai 

tujuan yang mereka inginkan. Menurut temuan penelitian ini, tanpa 

agenda yang jelas, lugas, jujur, transparan, dan disertai komitmen yang 

bulat dan kuat untuk membela kepentingan umat—khususnya 

kelompok-kelompok yang lemah dan tertindas, modal-modal yang 

dimiliki para Kiai tidak secara otomatis dapat digerakkan bagi tujuan-

tujuan praktis; apalagi untuk tujuan politik praktis yang oleh sebagian 

besar anggota komunitasnya masih dianggap profan, kotor, dan 

manipulatif. 

 Pada feomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, serta 

perlawanan [masyarakat] Santri di Kota Pekalongan, penggunaan 

modalitas Kiai yang tidak tepat (tidak sesuai dengan peruntukannya), 

pada akhirnya justru berdampak sebaliknya—justru memicu 

perubahan sifat dan sikap [politik] warga masyarakat Santri dari 
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[semula] “tunduk tanpa syarat” kepada Kiai menjadi bersifat “beringas 

dan berani melawan” Kiai. Warga masyarakat Santri di Pekalongan 

yang secara habitual ter-setting oleh budaya Jawa dan Islam yang 

keduanya menabukan perlawanan terhadap atasan, kemudian berubah 

menjadi berani melawan para Kiai, terutama kepada para Kiai yang 

kiblat politiknya dinilai tidak sejalan dengan aspirasi para santri, dan 

fatwa-fatwanya “mengancam” keselamatan dan keimanan mereka. 

Sikap hidup—termasuk di dalamnya: sikap politik—warga masyarakat 

Santri yang sebelumnya “sami‟na wa atho‟na” terhadap para Kiai, 

kemudian, luluh-lantak menjadi berkeping-keping. 

Santri & Kiai di Pekalongan Tahun 1990-an 

Sebagaimana dikemukakan pada sajian uraian Bab-bab sebelumnya, 

selain dikenal sebagai “Kota Batik”, Pekalongan juga dikenal dan 

disebut sebagai “Kota Santri”. Sebutan yang demikian mengacu pada 

perilaku sosial warga masyarakat Pekalongan pada umumnya, 

khususnya warga masyarakat Pekalongan Bawah, yang—sebagaimana 

diteorikan oleh Clifford Geertz (1960)—secara sosio-religious, 

melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara relatif ketat. 

 Dalam konteks sosial semacam itu, pola hubungan antara warga 

masyarakat pada umumnya (santri) dengan para Kiai cenderung 

bersifat diadik, di mana para santri menempatkan diri [ditempatkan] 

sebagai sub-ordinat, serta bersikap patuh terhadap para Kiai yang 

diposisikan sebagai ordinat. Dengan demikian, maka menjadi tidak 

mengherankan jika masyarakat Pekalongan berkembang menjadi 

masyarakat yang bercorak Kiai Sentris.  

Di Pekalongan—khususnya yang disebut Pekalongan Bawah, 

saking kuatnya pengaruh Kiai dalam praktik-praktik [kehidupan] sosial 

warga masyarakatnya, pola hubungan antara santri dan Kiai sampai 

diibaratkan [kalau] “Kiai dhehem, masyarakat ikut dhehem”. Artinya, 

apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Kiai-kiai mereka akan dijadikan 

parameter tindakan, dan akan diduplikasi dalam perilaku diri sehari-

hari warga masyarakatnya. Sebagaimana juga telah dikemukakan pada 
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uraian-uraian sebelumnya, konon, peribahasa ini merupakan turunan 

dari ajaran al-Qur‟an dan Hadist Nabi Muhammad: “sami‟na wa 
atho‟na”, yang berarti: kami mendengar, dan kami melakukannya.  

Kalau sudah demikian, maka para Kiai bukan hanya sebagai 

panutan (uswatun hasanah)—sebagai orang-orang yang setiap gerak-
gerik, tingkah laku, dan tutur katanya, selalu dijadikan referensi dan 

acuan berperilaku, melainkan telah menjadi dalil. Kondisi seperti 

itulah yang menjadi salah satu dasar banyak orang menyebut Kota 

Pekalongan sebagai Kota Santri. 

Sebagaimana dikemukakan panjang-lebar pada sajian Bab-bab 

sebelumnya, di Pekalongan, para Kiai mempunyai peran yang sangat 

besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Bahkan, Kiai-kiai 

tertentu, terutama, Kiai-kiai yang mengamalkan ilmu hikmah, 

perannya menjangkau hampir di seluruh bidang kehidupan 

masyarakatnya. Selain sebagai ahli dan guru agama Islam—kepadanya 

orang-orang dapat bertanya dan belajar agama Islam, Kiai juga 

berperan [diperankan] sebagai tokoh masyarakat atau sesepuh 

masyarakat—yang kepadanya orang-orang meminta nasihat dalam 

berbagai persoalan kehidupan. Dalam banyak kasus, mulai dari masalah 

perkawinan, masalah kesehatan, masalah kesulitan ekonomi, masalah 

politik, masalah kematian hingga masalah kehidupan setelah kematian, 

orang [Islam] di Pekalongan hampir selalu membutuhkan kehadiran 

dan pertolongan Kiai.  

 Masalahnya adalah: spirit sami‟na wa atho‟na tersebut, ternyata 

bisa menjadi bencana, ketika pendidikan, pengalaman, dan wawasan 

para pemuka yang menjadi [dijadikan] panutan sangat terbatas, dan 

tingkat pendidikan warga masyarakat yang menjadi pengikut 

fanatiknya juga sangat rendah. Pada kasus kerusuhan di Pekalongan 

1998-1999 yang merupakan ekses negatif konflik PPP dan PKB, spirit 

sami‟na wa atho‟na inilah yang menjadi “bensin” yang dengan sangat 

cepat dan dahsyat mengobarkan “api amarah” massa, ketika para 

pemukanya turut menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap 

lawan-lawan politiknya. Spirit sami‟na wa atho‟na, ternyata, juga dapat 

menjadi bencana, ketika eksistensinya terlepas atau dilepaskan dari 
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spirit amar ma‟ruf nahi munkar yang melatar-belakangi kehadiran dan 

eksistensinya. Aksi-aksi brutal para pendukung PPP, dan aksi-aksi 

balasan para pendukung PKB, di Kota Pekalongan pada 1998-1999 

adalah bukti yang tak dapat disangkal soal ini. 

Menjauhnya spirit amar ma‟ruf nahi munkar tersebut membuat 

keagungan Islam sebagai rahmatan lil al-amin tak dapat terungkap, 

tertangkap, terserap, dan apalagi teraktualisasi dalam praktik-praktik 

kehidupan sosial sehari-hari mereka. Dengan demikian, proses 

habituasi nilai-nilai ke-Islam-an serta implementasinya dalam 

kehidupan nyata mengalami kegagalan. Meminjam istilah Pierre 

Bourdieu, proses “internalisasi-eksternalitas” dan “eksternalisasi-

internalitas” dari nilai-nilai ke-Islam-an yang diyakini kebaikan dan 

kebenarannya, tidak berhasil. Di sinilah pentingnya kecerdasan, 

keluasan wawasan, kearifan, kebijaksanaan, dan kelonggaran untuk 

menerima aneka-ragam kenyataan sosial, tokoh-tokoh yang dijadikan 

panutan menampakkan urgensinya. 

Dari uraian tersebut di atas, nampak jelas bahwa, ranah 

kehidupan politik merupakan titik rawan bagi keberhasilan proses 

“internalisasi eksternalitas” dan “eksternalisasi-internalitas” dari nilai-

nilai sosio-religious warga masyarakat seperti di Kota Pekalongan, 

sekalipun keyakinan keagamaan mereka tidak memisahkan antara 

agama (din) dan politik (siyasah). Untuk itulah, temuan penelitian 

tentang peran politik Kiai di Pekalongan menjadi menarik, relevan, 

dan sangat penting untuk diangkat sebagai catatan penting dalam 

penelitian ini. 

Kiai sebagai Agen Politik (Political Broker) 

Menurut temuan lapangan penelitian ini, selain sebagai makelar 

budaya (cultural-broker)—sebagai penghubung pesantren dengan 

“dunia luar”, termasuk: menghubungkan pesantren dengan dunia Islam 

yang berpusat di Mekkah sebagaimana diungkapkan Clifford Geertz 

(1960), Kiai-kiai di Kota Pekalongan juga berperan sebagai makelar 

politik atau sebagai agen politik (political broker)—sebagai “pemasok 
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suara” bagi partai-partai politik dalam setiap Pemilu. Keterlibatan 

politik Kiai-kiai di Kota Pekalongan yang demikian, menurut teori 

Bourdieu, bukan terjadi secara tiba-tiba—pasti terdapat kondisi-

kondisi historis tertentu yang melatar-belakanginya. 

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian Bab-bab sebelumnya, 

dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak masa-masa kolonial hingga 

jaman kemerdekaan, Kiai-Kiai di Pekalongan, pada umumnya, biasa 

terjun dalam kegiatan politik praktis. Pada masa-masa kolonial (pra-

kemerdekaan Indonesia), Kiai-Kiai di Pekalongan aktif melakukan 

perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang bercokol dan menindas 

warga masyarakat di daerahnya, baik sebagai pejuang maupun sebagai 

simpatisan perjuangan kemerdekaan yang memberikan dukungan 

sebagai penyedia logistik dan/atau perlindungan bagi para pejuang 

Bangsanya pada saat bergerilya melawan penjajah. Sebagai contoh, 

sebut saja Kiai Rifa‟i (yang oleh “lidah Jawa” sering dilafalkan: Ripangi 

atau Rapingi) Kalisalak (1859) dan Kiai Syafi‟i yang gethol melawan 

kekuasaan penjajah Jepang pada masa-masa menjelang kemerdekaan 

Indonesia. Menurut informasi dari Sumber-sumber Informasi 

penelitian ini, pada masa kolonial, Pesantren-pesantren di Pekalongan 

menjadi basis dukungan para pejuang dalam melawan penjajah. 

 Pada masa kemerdekaan Indonesia, Kiai-Kiai di Pekalongan 

tetap melanjutkan perjuangannya di kancah politik. Yang menarik dari 

keterlibatan politik para Kiai di Kota Pekalongan pada masa 

kemerdekaan Indonesia adalah: sebagian besar dari mereka—terutama 

Kiai-Kiai Pondok (Kiai-Kiai yang memiliki Pondok Pesantren), tidak 

turut memperebutkan jabatan politik tertentu, baik dalam Parlemen 

(sebagai legislator dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ataupun 

dalam Pemerintahan (sebagai pejabat politik), sekalipun mereka aktif 

dalam penggalangan kekuatan politik [partai]. Dalam sejarah politik 

kekuasaan di Kota Pekalongan, hingga tahun 1999, hanya ada satu 

nama anggota legislatif di Kota Pekalongan yang berpredikat Kiai, yaitu 

Kj. Danuri Ibrahim yang menjadi anggota Parlemen Daerah (DPRD) 

Kodya Pekalongan. Kjai Danuri Ibrahim tercatat sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Pekalongan dari tahun 1959 
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hingga tahun 1965 dari unsur Kerohanian Islam. Setelah itu, hingga 

tahun 1999, tidak pernah ada lagi seorang Kiai yang menduduki 

jabatan politik, baik dalam jajaran Legislatif di Parlemen maupun di 

jajaran Pemerintahan—baik sebagai Walikota atau pun Wakilnya, 

sekalipun dilihat dari modalitasnya sangat mumpuni, dan sisi 

peluangnya juga sangat memungkinkan untuk mengakses jabatan 

publik tersebut.  

Kiai-Kiai besar dan berpengaruh di Kota Pekalongan pada masa 

Orde Baru, seperti Kiai Sjafi‟i, Kiai Khudhori, Kiai Mubarisi bin 

Mashadi, Kiai Mudzakir, Habib Ahmad, dan Kiai Thohir binatul 

Fattah, jika berkehendak untuk menduduki jabatan politik sebagai 

Kepala Daerah, misalnya, sangat dimungkinkan terpilih. Terlepas dari 

ada atau tidaknya “PPP Kuning” (politisi yang berbaju hijau [PPP] dan 

dalamnya Kuning [Golkar]), selama masa Orde Baru, PPP di Kota 

Pekalongan selalu mendominasi perolehan suara dalam setiap Pemilu. 

Kondisi politik Kodya Pekalongan selama masa kekuasaan Orde Baru 

ini berbeda secara diametral dengan kondisi-kondisi politik di daerah-

daerah lain di seluruh Indonesia yang sangat didominasi oleh Golongan 

Karya (Golkar). Sebagaimana dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, 

sejak Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 hingga berakhirnya 

masa kekuasaan Orde Baru (1999), dari 7 (tujuh) kali Pemilihan Umum 

(Pemilu) yang pernah digelar di Indonesia, partai[-partai] Islam di Kota 

Madya Pekalongan hanya dua kali mengalami kekalahan; yakni pada 

Pemilu 1955, dan Pemilu 1987. Tetapi, sejarah membuktikan, tidak ada 

dalam sejarah Kota Pekalongan, ada seorang Kiai yang menjadi calon 

Kepala Daerah di Kota ini. Selama kurun waktu tersebut, para Kiai di 

Kota Madya Pekalongan, umumnya, hanya berperan sebagai patron 

dari para politisi Islam dan partainya, serta sebagai agen politik, sebagai 

“pemasok suara” partai politik—khususnya partai politik Islam—dalam 

setiap Pemilu. 

 Dalam konteks ke-Islam-an, khususnya dalam Islam yang 

berpaham Ahl al-sunnah wa al-Jamaah, hal ini memang terasa aneh. 

Sebab, Islam yang berpaham Ahl al-sunnah wa al-Jamaah yang secara 

tradisional dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia 
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menempatkan agama dan politik (din dan siyasah) bagaikan dua sisi 

sekeping mata uang logam—sebagai dua hal yang tak dapat dipisahkan. 

Apalagi, Nabi besar junjungan dan panutannya—Nabi Muhammad 

Saw—juga dicitrakan sebagai seorang Kepala Negara, sebagai Umat 

pilihan Allah yang kampiun dalam kedua bidang kehidupan manusia—

bidang kegamaan dan bidang politik—tersebut. 

Setelah memasuki era Reformasi Indonesia, peta politik para 

Kiai di Kota Pekalongan mengalami sedikit perubahan. Pada era 

Reformasi Indonesia yang juga popular dengan sebutan era Indonesia 

post-Soeharto ini, dalam jajaran pejabat publik di Kota Pekalongan 

terdapat beberapa nama yang berpredikat Kiai. Anggota DPRD Kota 

Pekalongan hasil Pemilihan Umum tahun 1999 terdapat dua nama 

yang dikenal sebagai Kiai, yaitu: Kiai Gufron Fasa Cholil dan Kiai 

Taufiqurrahman Ch., yang keduanya menjadi Anggota DPRD Kota 

Pekalongan dari Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi, sekali lagi, 

mereka bukanlah Kiai Pondok—tidak memiliki Pondok Pesantren. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada masa-masa sebelumnya, dari 

daftar nama-nama anggota Legislatif maupun daftar nama-nama 

pejabat Pemerintah Kota Pekalongan, hanya pernah ada satu nama 

yang menyandang predikat Kiai—Kj. Danuri Ibrahim yang menjabat 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Pekalongan tahun 

1959-1965, dari unsur Kerohanian Islam (Lihat Lampiran 8-10). Hal ini 

dengan sangat jelas membuktikan bahwa, keterlibatan Kiai-kiai di Kota 

Madya Pekalongan, khususnya Kiai-kiai Pondok, tak lebih sebagai agen 

politik (political broker), sebagai pemasok suara bagi partai-partai 

politik peserta Pemilu. 

Dari percakapan soal keterlibatan politk Kiai ini, hal penting 

lain yang juga layak untuk dicatat sebagai temuan penelitian ini adalah 

soal pemahaman sebagian Kiai besar di Kota Pekalongan tentang 

politik. Pada fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai yang 

menjadi kajian utama penelitian ini, beberapa Kiai besar di Kota 

Pekalongan [nampak] masih terjebak pada pemahaman yang sangat 

simplistik dan reduksionis tentang politik—semata-mata sebagai cara 

dan/atau alat untuk memperoleh kekuasaan [politik] yang [dapat] 
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menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dari fenomena 

yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1998-1999, berdasarkan 

cara-cara beberapa Kiai besar bermain politik, dengan sangat kuat 

menunjukkan hal itu. 

Politik Kiai di Pekalongan dan Konversi Modal yang Gagal 

Menurut teori sosiologi Bourdieu, khususnya tentang modal (capital) 
dan habitus, Kiai-kiai di Kota Pekalongan pada umumnya memiliki 

modal dan habitus yang sangat mumpuni. Dari segi variasi dan 

akumulasinya, baik modalitas ekonomi, modalitas sosial, modalitas 

budaya, maupun modalitas simbolik, Kiai-kiai di Pekalongan—seperti 

Kiai-kiai di tempat lain pada umumnya—sangatlah mumpuni.749 

Bahkan, selain keempat jenis modal yang diidentifikasi, dirumuskan, 

dan diteorikan oleh Pierre Bourdieu tersebut, para Kiai pada umumnya 

juga memiliki modal spiritual yang—secara relatif—jauh lebih kaya, 

terutama jika, dibandingkan dengan kepemilikan modal spiritual 

orang-orang kebanyakan—warga masyarakat pada umumnya. 

Hal lain yang juga perlu dicatat di sini adalah kenyataan 

bahwa, kekayaan modalitas tersebut, umumnya, juga berhubungan 

dengan kekayaan dan “kesempurnaan” habitualnya. Akumulasi 

kekayaan modal ekonomi berupa kekayaan material; kekayaan modal 

sosial berupa luasnya pergaulan dan jaringannya; kekayaan modal 

budaya berupa pengetahuan ke-Islam-an, kemampuan berbahasa Arab, 

ketrampilan berdakwah; serta kekayaan modal simbolik berupa 

predikat Kiai [dan] Haji, kepemilikan sertifikat belajar—semacam 

bai‟atul certificate—yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren-Pondok 

Pesantren besar dan kondang, kepemilikan ijazah akademik—apalagi 

yang didapat dari perguruan tinggi di Timur Tengah; semuanya itu 

dipeoleh melalui proses tertentu yang, tentu saja, berkorelasi dan 

berimplikasi pada kumulasi kekayaan pengalaman hidup yang 

melengkapi dan  “menyempurnakan” habitusnya.  

                                                           
749 Lihat uraian Bab 5; khususnya pada bagian Modalitas Kiai di Pekalongan. 
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Semua hal di atas telah menempatkan para Kiai pada posisi 

sangat elitis—posisi sosial yang hanya dapat diraih oleh sebagian kecil 

warga masyarakat di mana pun, kapan pun, dan pada bangsa mana pun. 

Dengan posisi itu, Kiai-kiai umumnya memiliki kewibawaan yang 

tinggi dan pengaruh yang besar dan luas, yang apabila sewaktu-waktu 

dimobilisasi dapat menghasilkan kekuasaan yang cenderung bersifat 

hegemonis. Sampai pada titik ini, bisa dikatakan, Kiai-kiai selalu berada 

“di atas angin” dalam segala situasi.  

Dengan kekayaan modalitas, serta “kesempurnaan” habitusnya, 

para Kiai telah menempati posisi sosial dan memiliki peran yang 

prestisius sebagai elite dan aktor-aktor kehidupan yang kewibawaan 

dan pengaruhnya tidak tertandingi, minimal di lingkungannya masing-

masing. Di sini, dalam konteks studi ini, muncul pertanyaan: Mengapa 

beberapa Kiai besar dan kharismatik di Kota Pekalongan mengalami 

kepudaran kewibawaan dan pengaruhnya; bahkan, dalam batas 

tertentu dapat dikatakan mengalami kehancuran kewibawaan dan 

pengaruhnya? Lantas, apa implikasi dari kekayaan modalitas dan 

“kesempurnaan” habitus yang dimiliki? 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 6, ada beberapa kondisi yang 

menyebabkan hal itu terjadi; yang salah satunya, yang dianggap sangat 

fatal, adalah Sikap dan Fatwa-fatwa Kiai yang tidak ngiaeni.750 Ucapan, 

sikap, dan perilaku Kiai—termasuk di dalamnya: fatwa-fatwanya—

yang tidak ngiaeni (tidak sepantasnya diucapkan dan dilakukan oleh 

seorang Kiai) merupakan salah satu penyebab mengapa banyak santri 

di Kota Pekalongan yang belakangan cenderung merendahkan 

martabat Kiai-kiai yang bersangkutan; bahkan melecahkan dan berani 

melawan mereka.  

Pada kasus Pekalongan, ketika konflik PPP dan PKB sedang 

berkecamuk, fatwa-fatwa Kiai yang menyatakan “PKB PKI” (komunis), 

“Banser Kafir”, “PKB halal darahnya”, “PKB—Partai Kiai Bingung”, dan 

lain sebagainya, dinilai oleh umat justru merendahkan martabatnya 

                                                           
750 Selengkapnya, lihat uraian Bab 6, khususnya sub-Bab “Kondisi-kondisi yang 

memicu pudarnya kewibawaan Kiai-kiai di Pekalongan.”.  
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sendiri, serta memudarkan kewibawaan dan pengaruhnya. Apalagi, 

orang-orang yang dikafirkan, dan karena itu dianggap halal darahnya, 

adalah sama-sama Nahdliyyin, sama-sama penganut Ahl al-Sunnah wa 
al-Jama‟ah; bahkan, sebagian dari mereka adalah santri-santi mereka 

sendiri. Fatwa-fatwa yang muncul dalam suasana batin yang sedang 

marah dan dalam kondisi emosi yang tak terkendali semacam ini 

dinilai oleh banyak kalangan sebagai awal proses penghancuran dan 

kehancuran kewibawaannya sendiri. Terlebih lagi terhadap seruan-

seruan anarkhis, seperti kata-kata komando: “siap-siap”, “serang”, dan 

lain-lain yang disampaikan dari panggung ke panggung secara 

emosional, serta tidak mempertimbangkan kepatutan dan hak-hak asasi 

manusia. Akibat ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya yang 

dinilai tidak ngiaeni itu, beberapa Kiai—termasuk salah satunya Kiai 

besar dan kharismatik—di Kota Pekalongan harus mengalami 

keterpurukan. Kiai Haji Achmad Marzuki menyebut Kiai-kiai tersebut 

benar-benar telah mengalami defisit.751 

Dari fenomena ini nampak jelas bahwa, tanpa agenda yang 

jelas, lugas, jujur, transparan, dan disertai komitmen yang bulat dan 

kuat untuk membela kepentingan umat, modal-modal yang dimiliki 

para Kiai tidak secara otomatis dapat digerakkan bagi tujuan-tujuan 

praktis; apalagi untuk tujuan politik praktis yang oleh komunitasnya 

masih dianggap profan, kotor, dan manipulatif.  

Pada fenomena pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, serta 

perlawanan politik Santri yang terjadi di Pekalongan, nampak semakin 

pelik ketika dipahami dalam konteks kehidupan sosial-politik yang tak 

ubahnya sebuah panggung sandiwara. Seperti dalam panggung 

sandiwara, di balik sebuah pementasan selalu ada skenario cerita, 

sutradara, dan tim kreatifnya, yang keberadaannya selalu dan sangat 

menentukan kiprah para aktor dan jalannya pementasan, sekalipun 

eksistensinya hampir tak pernah nampak ke permukaan. Dalam 

panggung sandiwara, aktor-aktor, tokoh utama sekalipun, harus tetap 

tunduk kepada skenario cerita dan arahan sang Sutradara. Sehebat apa 

pun kemampuan dan pengalamannya, mereka tetap tidak dibenarkan 

                                                           
751 Wawancara K.H. Achmad Marzuki, 04-09-2015. 
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menolak scenario dan arahan sang sutradara, meskipun peran yang 

dibebankan kepadanya berisiko menjadikannya tidak populer dan tidak 

disukai publik karena keterlibatan emosional mereka. Kiai-kiai di Kota 

Pekalongan pada tahun 1990-an, khususnya mereka yang terlibat 

langsung dalam konflik politik antara Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti layaknya aktor-

aktor dalam sebuah panggung sandiwara. Ada indikasi yang sangat kuat 

bahwa perilaku politik Kiai Haji Thohir binatul Fattah yang menjadi 

aktor utama di balik Partai Persatuan Pembangunan pada saat itu 

dikendalikan oleh skenario dan sang Sutradara. Pada kasus konflik 

politik PPP dan PKB di Pekalongan yang berujung pada pudarnya 

kewibawaan dan pengaruh beberapa Kiai besar tersebut, Kiai Thohir 

yang disebut-sebut sebagai tokoh sentral PPP di Kota Pekalongan 

dalam pusaran konflik PPP dan PKB 1998-1999, dibaca banyak orang, 

tak ubahnya seorang pemain utama sebuah panggung sandiwara yang 

seluruh kiprahnya dikendalikan oleh skenario cerita, dan arahan sang 

sutradara bersama tim kreatifnya. Pertanyaannya sekarang adalah: 

“bagaimana skenarionya?”, “siapa „penulis‟ ceritanya?”, dan “siapa yang 

menjadi Sutradara dan tim kreatifnya?  

Penelitian ini tidak secara detail mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan tersebut bukanlah obyek dan sasaran penelitian ini. Oleh 

sebab itu, detail jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut biarlah 

menjadi agenda penelitian selanjutnya, yang dapat dilakukan oleh siapa 

pun. Yang jelas, dalam konteks ini, keberadaan modal dan habitus 

ternyata tidak menentukan praktik-praktik sosial pemiliknya, apalagi 

menjamin pencapaian tujuannya. 

Perubahan [Sikap] Politik Santri di Pekalongan:Habitus 
[Santri] ternyata Tidak Tunggal 

Sebagaimana dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, dari fenomena 

pudarnya kewibawaan dan pengaruh Kiai, serta perlawanan politik 

Santri yang terjadi di Kota Pekalongan juga muncul sejumlah 
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pertanyaan lain: Mengapa warga masyarakat Santri di Kota 

Pekalongan, yang dari segi habituasinya tidak memungkinkan (tidak 

membenarkan) untuk melakukan perlawanan terhadap para Kiai, 

berani melawan para Kiai? Bukankah kombinasi kultur Kejawen, 
Hindu, Budda, dan Islam yang membentuk habitusnya cenderung 

menabukan perlawanan terhadap “atasan”, dan apalagi terhadap orang-

orang yang dihormati seperti para Kiai? Kalaupun harus melakukan 

perlawanan, mengapa warga masyarakat santri di Kota Pekalongan 

yang ter-setting oleh budaya Jawa yang memiliki tradisi melakukan 

perlawanan halus dan cenderung tidak frontal—salah satunya melalui 

pepe (berjemur diri)—melakukan perlawanan dengan cara-cara yang 

sangat frontal, dan bahkan sangat keras dan kasar? Bagaimana hal ini 

bisa terjadi? dan Mengapa hal itu terjadi? 

 Seperti dikemukakan di atas, adalah benar bahwa, warga 

masyarakat santri di Pekalongan sangat hormat kepada para Kiai. 

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik-praktik sosial warga masyarakat 

Pekalongan selalu berkiblat kepada perilaku-perilaku sosial para Kiai. 

Itulah sebabnya, mengapa di Pekalongan [pernah] berkembang 

semacam unen-unen (peribahasa) “kalau Kiai dhehem, warga 

masyarakatnya [akan] ikut dhemem”. Peribahasa itu menunjukkan 

bahwa, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para Kiai [akan] mereka 

duplikasi dalam tingkah laku dan tutur kata mereka. Konon, 

sebagaimana dikemukakan di muka bahwa, sikap seperti ini 

merupakan turunan dari ajaran Islam “sami‟na wa atho‟na”—saya 

mendengar dan saya [akan] melakukannya.  

Sikap seperti itu terus hidup dan terpelihara dalam alam bawah 

sadar mereka; karena apa pun yang dikatakan dan dilakukan oleh Kiai-

kiai diyakini sebagai kebenaran; dan mengikuti perilaku para Kiai 

diyakini sebagai jaminan masuk surga. Oleh karena itu, di kalangan 

para santri, sekalipun perlakuan Kiai-kiai terhadapnya dirasakan 

sebagai sesuatu yang mensubordinasi, dan terkadang dirasakan 

menindas, tetap saja dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, 

wajar-wajar saja, sebagai suatu keniscayaan—sebagai sesuatu yang 

memang seharusnya begitu adanya. Itulah yang oleh Antonio 
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Gramsci—sebagaimana dikemukakan dalam Bab 2 sajian buku ini—

disebut sebagai hegemoni. Pertanyaannya sekarang adalah: “mengapa 

warga masyarakat santri berubah sikap dan berani melawan para Kiai? 

 Dalam perspektif teori, Gusfield (1970) dan Lofland (1985), 

keberanian untuk melawan tersebut merupakan ungkapan penolakan 

atau keberatan atas sikap politik dan cara-cara berpolitik Kiai-kiai yang 

berseberangan dan tidak dapat mereka toleransi lagi. Pada fenomena 

perlawanan politik santri di Pekalongan, warga masyarakat santri tidak 

lagi dapat menerima dan menoleransi pidato-pidato politik Kiai-kiai 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di atas panggung banyak 

menjelek-jelekkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ketika 

itu menjabat Ketua PBNU, serta mengafirkan dan menghalalkan darah 

para santri dan kaum Nahdliyyin yang bersimpati dan mendukung Gus 

Dur dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibidaninya. 

Hal itu terjadi, selain karena kondisi-kondisi tertentu yang 

tidak dapat ditoleransi, juga dikarenakan semakin tingginya tingkat 

“melek huruf” dan tingkat “melek politik” warga masyarakatnya. 

Dengan semakin berkembangnya intelektualitas waga masyarakat, 

mereka menjadi tidak kesulitan lagi untuk memilah-milah dan 

memilih “dalam hal apa”, “kapan”, dan “di mana”, mereka mesti 

bersikap sami‟na wa atho‟na (patuh tanpa syarat) kepada para Kiai. Hal 

ini nampak sekali dari sikap dan pilihan politik para santri. Dalam hal 

keyakinan, dan dalam forum-forum keagamaan, bisa dibilang, mereka 

tetap patuh kepada Kiai; tetapi, dalam hal [pilihan] politik, mereka 

sudah dapat dan berani menentukan pilihannya sendiri, serta berani 

mengambil keputusan sendiri. Akibatnya, praktik-praktik sosial 

masyarakat santri di Kota Pekalongan sebagaimana yang terkristalisasi 

dalam ungkapan “pejah gesang ndherek pak Kiai” (hidup mati ikut pak 

Kiai) dalam segala segi kehidupan mulai terkikis, terdegradasi, dan 

tidak berlaku lagi. Sikap politik dan pilihan-pilihan politik warga 

masyarakat Kota Pekalongan pada Pemilu-pemilu di era Indonesia 

post-Soeharto sebagaimana ditunjukkan dalan Bab 7 sajian ini, dengan 

sangat gamblang dan terang benderang, menunjukkan soal ini. 
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 Dari fenomena yang terjadi di Pekalongan yang menjadi fokus 

kajian studi ini, nampak jelas bahwa, setting sosio-kultural (struktur-

struktur sosial) masyarakat Pekalongan tidak mampu lagi membingkai 

praktik-praktik sosial warga masyarakatnya yang berbeda dari 

biasanya—yang secara tradisional biasa dibilang menyimpang dari 

tradisinya. Habitus warga masyarakat Pekalongan yang dibentuk oleh 

setting sosio-kultural masyarakatnya (kultur Jawa sinkretis—Budda, 

Hindu, Islam, dan anasir-anasir budaya lainnya yang kuat) sudah tidak 

memadai lagi untuk mereduksi perilaku-perilaku sosial (praktik-

praktik sosial) yang berbeda dari biasanya dan, secara tradisional, 

dianggap menyimpang tadi. Semua itu terjadi karena kondisi-kondisi 

[historis] tertentu turut menentukan bentuk-bentuk praktik-praktik 

sosial mereka. Sebab, persepsi pelaku sosial terhadap keadaan-keadaan 

historis tertentu dikendalikan, dikontrol, dan disaring oleh habitus 

mereka. 

Menurut Teori Sosiologi Bourdieu sebagaimana dikemukakan 

pada uraian Bab 2, praktik-praktik sosial para pelaku sosial tidak dapat 

direduksi, baik dalam habitus ataupun melalui habitus ke dalam 

struktur objektif, karena keadaan-keadaan historis memainkan peranan 

dalam pemunculan praktik-praktik sosial tersebut. Praktik sosial juga 

tidak dapat direduksi pada keadaan-keadaan historis spesifik, karena 

keadaan-keadaan historis spesifik yang merupakan kekuatan sosial 

disaring melalui habitus.752 Menurut Pierre Bourdieu, praktik-praktik 

sosial itu adalah hasil dialektika yang secara terus-menerus berada 

dalam proses perumusan ulang. Dengan demikian, menjadi nampak 

jelas bahwa, terjadinya penyimpangan praktik-praktik sosial dari 

habitus para pelaku sosial menjadi sangat dimungkinkan.  

Dalam ungkapan yang berbeda, oleh karena praktik-praktik 

sosial tidak dapat direduksi, baik dalam habitus ataupun melalui 

habitus ke dalam struktur objektif, maka terjadinya “mutasi genetik” 

para pelaku sosial tak bisa dihindari. “Mutasi genetik” para pelaku 

sosial tersebut, pada akhirnya, membiakkan habitus sehingga menjadi 

tidak tunggal; di mana masing-masing habitus memiliki standard yang 

                                                           
752 Lihat lagi Gambar 2.1. 
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berbeda sesuai dengan konteks (bidang-bidang kehidupan, ranah, atau 

arena—yang oleh Bourdieu disebut field atau champ) dan 

kepentingan-kepentingan masing-masing pelaku sosial. Adalah suatu 

kenyataan bahwa, habitus keagamaan mempunyai standard dan 

kepentingan yang berbeda dengan habitus politik. Sebab, dalam realitas 

sosial, kehidupan keagamaan berbeda secara diametral dengan 

kehidupan politik; dan kepentingan keagamaan berbeda dengan 

kepentingan politik. Dalam kaitan ini, dalam berbagai forum sering 

saya kemukakan bahwa, dalam ranah politik, mengaku lemah, dosa, 

dan salah adalah kelemahan dan kesalahan; tetapi, dalam ranah 

keagamaan, mengaku lemah, dosa, dan salah justru merupakan 

kebenaran dan kekuatan.753 

Dari uraian di atas, nampak sangat jelas bahwa, habitus itu 

ternyata tidak tunggal, dan tidak berlaku dalam setiap ranah dan dalam 

segala situasi. Dengan ungkapan yang berbeda, habitus itu, ternyata, 

bersifat sektoral dan situasional—tergatung pada ranah kehidupan 

yang mana dan dalam situasi historis seperti apa. Itulah sebabnya, 

dalam komunitas yang sama, dan dalam konteks sosio-kultural yang 

sama, bisa didapati habitus yang berbeda-beda dari pelaku-pelaku sosial 

yang sama. Dengan demikian, dalam komunitas sosial yang sama, dan 

dari pelaku-pelaku sosial yang sama, dapat ditemukan habitus 
keagamaan, habitus politik, habitus ekonomi, dan lain sebagainya. 

Dalam ranah kehidupan sosial-keagamaan, Santri merupakan 

umat yang “terbai‟at” untuk selalu patuh dan taat kepada sang Kiai dan 

tedhak-turunnya (keturunannya) tanpa syarat. Namun, ketika 

memasuki ranah (field) politik, Santri “bermutasi genetik” menjadi 

massa politik yang perilakuknya cenderung dikendalikan oleh 

keadaan-keadaan historis spesifik. Yang dimaksud keadaan-keadaan 

historis spesifik adalah situasi-situasi dan kondisi-kondisi sosial politik 

yang berkembang ketika itu dan di tempat itu. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika dalam kehidupan sosial masyarakat santri terjadi 

                                                           
753 Baca J. Mardimin, Mencari Format Hubungan Gereja dan Politik, dalam J. Mardimin 
(Penyunting), Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara: Menata Ulang Hubungan 
Agama dan Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2011, hlm. 278-
295. 
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perubahan perilaku para santri yang acap-kali sangat drastis dan tak 

jarang mengagetkan. Sebagai contoh: warga masyarakat santri yang 

ketika berada dalam ranah sosial-keagamaan berperilaku sangat santun 

terhadap Kiai, bahkan patuh tanpa reserve terhadap para Kiai sebagai 

amalan atas ajaran sami‟na wa atho‟na (saya mendengar, dan saya 

melakukannya—yang di Pekalongan diibaratkan [kalau] “Kiai dhehem, 
Santri [ikut] dhehem), dalam ranah politik, mereka dapat berubah sifat 

dan sikapnya; berubah wataknya menjadi beringas, anarkhis, dan 

berani dengan para Kiai. 

Dengan [atau dalam] ungkapan yang berbeda, habitus pelaku 

sosial sebagaimana diungkapkan oleh Bourdieu, ternyata, tidak berlaku 

bagi semua ranah (champ). Pada fonomena yang terjadi di Pekalongan 

yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, habitus para pelaku 

sosial yang terbentuk dalam ranah (field) keagamaan, ternyata, tidak 

berlaku dalam ranah politik; sehingga, nilai sosio-religius sami‟na wa 
atho‟na, menjadi tidak berlaku dalam ranah politik. Ungkapan “kalau 

shalawat ndherek pak Kiai; dalam urusan politik [kami] punya pilihan 

sendiri” yang berkembang di lingkungan komunitas santri di Kota 

Pekalongan pada era [Indonesia] Post-Soeharto, dengan sangat jelas, 

menunjukkan soal ini. 

Dari fenomena ini nampak juga bahwa, pada kondisi tertentu 

di mana keadaan-keadaan historis spesifik yang terjadi bersifat 

kontradiktif, begitu agal, kasar, dan dominan, ternyata membuat 

habitus tidak lagi mampu menyaringnya. Karena itu, praktik-praktik 

sosial yang muncul pun juga bersifat agal, kasar, dan terkadang 

resistan—jauh menyimpang dari habitusnya. Seperti efek bola [karet], 

semakin keras ditekan, pantulannya akan semakin keras juga. Semakin 

kasar dan semakin keras tekanannya (represinya), semakin kasar dan 

semakin keras juga perlawanannya (resistensinya). Pendek kata, 

tekanan halus akan memunculkan perlawanan halus; dan tekanan 

keras akan memunculkan perlawanan keras. Fenomena perlawanan 

politik Santri di Pekalongan pada tahun 1990-an telah menambah 

daftar panjang dukungan atas postulat ini.*** 


