
KETERLIBATAN KIAI DALAM PILKADA
(Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)

Abstract
This research was intended to describes Kiai’s (Moslem scholars) involvement in

regional head election (PILKADA) of Banjarnegara in 2006. Kiai as social figures not
only has charisma in religion case but also played the significant roles in politic case.

Moreover, Kiai has various roles in political activities. Kiai is not only as religious
figures but also has the significant role in Indonesia democratic development.

Social reality has historical dimension, cultural dimension and interaction  dimension
such as the problems in this research are suitable to use the qualitative method. This
is based on dialectic relation concept in social interaction between Kiai and society.
The result of this research is find two line politic of Kiai. The first, Kiai as the actor. It

means, Kiai who is join in some political party and became advocate team to district
head (Bupati) and district head’s deputy (wakil Bupati) aspirant. Their political

activities are to expose the district head (Bupati) and district head’s deputy (wakil
Bupati) aspirant to the society through religious activities. The Kiai also dare urge the

couple aspirant, who is supported by them, to join in the social activities which are
held  both the society and the boarding school (pesantren). The Second, Kiai as a

participant. It means, they have joined some political party and they became advocate
team. However, only implicitly they launch a campaign for the couple aspirant, who is
supported by them. They think, in fact, the society will know and follow by themselves
about the Kiai political choice. This Kiai figures also urge the political members to
move much more than themselves. This case, in order to keep the good role of the

Kiai as the religious leaders. However, This Kiai is not looking for pragmatism
advantages. They, of course, accept only the aid (if anyone is giving) from the couple

aspirant, who is supported by them.
.

Key word: Kiai and Kiai’s involvement

Pendahuluan
Peran Kiai dalam politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan, studi tentang

Kiai tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (Kiai sebagai pemuka/tokoh agama),
melainkan Kiai mempunyai banyak wajah (multy faces) yang mencerminkan kompleksitas
atau keragaman cara pandangan Kiai dalam berpolitik.  Keterlibatan para Kiai dalam proses
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pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah
potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi
perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik
yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang
partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai
kemampuan masing–masing.

Kiai dengan karismanya mampu menggeraknya kesadaran masyarakat dalam
menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan, pola hubungan Kiai dan santri yang sangat erat,
merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Hal ini juga
didasarkan pada  fakta hubungan santri dan Kiai tidak hanya terbatas pada saat berada
dalam dunia pesantren.

Kiai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan.
Kiai dengan massa yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung
suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Sebagai imbalan atas jerih payah
Kiai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai macam fasilitas,
sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah
dipengaruhi oleh berbagai macam iming–iming, tidaklah lagi otonom karena hak yang
seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah
teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Tarik menarik “kepentingan” antara
kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat
menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah. Kiai dengan karismanya mampu
memobilisasi massa dalam rangka penggalangan massa untuk berkampanye.

Ketika Kiai masuk dalam sistem politik melalui parpol, secara otomatis Kiai mendapat
jatah untuk menjadi tim sukses atau juru kampanye calon yang didukung oleh parpol yang
bersangkutan. Bermodal basis massa dan karisma, Kiai mampu memainkan peran penting
dalam suksesi seorang calon Kepala Daerah.  Selain Kiai terjun langsung ke gelanggang
politik, ada Kiai yang hanya menjadi partisipan atau hanya memberi restu kepada calon
tertentu. Keadaan ini sebagai antisipasi perkembangan pesantren dan masa depan karir
Kiai jika ternyata calon yang didukung kalah dalam pilkada. Kiai tidak terlibat dalam kegiatan
politik secara langsung. Ia hanya menjadi pendukung di garis belakang. Artinya, tidak menjadi
tim sukses atau juru kampanye calon tertentu. Keterlibatan Kiai dalam politik hanya sebatas
pemberian restu kepada calon yang datang dan memohon restu ke pesantren. Lebih lanjut,
pemberian restu tidak hanya diberikan kepada satu calon saja, melainkan ketika ada calon
yang datang ke pesantren sang Kiai dengan rela memberi restu untuk maju dalam pilkada.

Dari pemaparan di atas menunjukan bahwa, keragaman atau kompleksitas Kiai dalam
berpolitik tidaklah tunggal. Artinya, Kiai tidak hanya menjadi tokoh atau panutan dalam hal
agama saja, melainkan, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan
demokratisasi di Indonesia.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian–uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian sebagai berikut, bagaimana keterlibatan Kiai dalam Pilkada di
Kabupaten Banjarnegara tahun 2006? Dan apa dampak keterlibatan Kiai dalam Pilkada di
Kabupaten Banjarnegara tahun 2006?
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Tujuan Penelitian,
Untuk mengetahui keterlibatan Kiai dalam Pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun

2006. Untuk mengetahui dampak keterlibatan Kiai dalam Pilkada di Kabupaten
Banjarnegara tahun 2006.

Kerangka Teori
1. Memahami Elit

Kata “elite” digunakan pada abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang
dengan kualitas yang sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk
kelompok-kelompok sosial unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan
bangsawan yang tinggi. Dalam bahasa Inggris penggunaan awal kata “elite”, menurut Oxford
English Dictionary adalah pada tahun 1823, ketika kata itu telah diterapkan untuk kelompok-
kelompok sosial. Namun istilah itu belum digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan
sosial dan politik hingga akhir abad kesembilan belas di Eropa, atau hingga tahun 1930-an
di Inggris dan Amerika, ketika kata itu disebarkan melalui teori-teori sosiologis tentang elite,
terutama dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto. (dalam Akbar Tandjung Institute, 2006:1)

Untuk menjelaskan pengertian elite, Pareto mengajak untuk mengamati kehidupan
masyarakat dengan segala macam aktivitas yang ada di dalamnya. Dia menawarkan bahwa
dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat, aktivitas yang dilakukan setiap
individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut diberi angka indeks sebagai penunjuk
kemampuannya. Dinyatakan bahwa pengacara sukses dengan klien yang jumlahnya banyak,
diberi angka tertinggi 10; sementara pengacara lainnya yang mempunyai klien dalam jumlah
yang lebih sedikit diberi angka 1 sebagai indeks terendah. Dilukiskan dalam cabang
kehidupan yang lainnya, cabang ekonomi misalnya, seorang pengusaha yang berhasil
dengan penghasilan setiap bulan mencapai angka ratusan juta rupiah diberi angka 10;
pengusaha lainnya dengan penghasilan jutaan rupiah setiap bulan diberi angka indeks 6,
dan pengusaha lainnya lagi yang hanya membawa keuntungan puluhan ribu rupiah diberi
angka indeks 1, dan seterusnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa dalam setiap cabang
kehidupan yang ada di masyarakat akan memunculkan sebagian anggotanya sebagai elite
(Haryanto, 2005:1-2).

Sembari mengutip Lipset dan Solari dalam Schoorl, Haryanto mendefinisikan elite
sebagai posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu
posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama,
pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas ( Haryanto, 2005: 68). Dari dua pengertian di
atas dapat disimpulkan bahwa elite adalah sesuatu yang ada di dalam struktur masyarakat.
Elite adalah puncak tertinggi dalam struktur masyarakat. Elite ada karena penilaian
seseorang atau cara pandang yang mempengaruhi seseorang. Elite tidak ada dengan
sendirinya. Hal ini dikarekan, ia ada karena bagian atau keadaan orang lain.

2. Kiai sebagai Elit Lokal
a. Basis Kekuasaan

Elite lokal adalah seorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai
pengaruh untuk memerintah orang lain daalm lingkungan masyarakat. Elit seperti ini sering
disebut dengan elite non politik. Elit non politik ini seperti, elite keagamaan, elite organisasi
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kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Nurhasim, 2005: 13).
Kiai menurut WJS Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah

sebutan bagi alim ulama Islam. Sedangkan Zamakhsari Dhofier, Kiai adalah gelar yang
diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang mengajarkan kitab-
kitab klasik kepada santrinya (Dhofier, 1982:55) Andree Feillard mendefinisikan Kiai dalam
makna spesifik sebagai seorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan
lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Feillard menyatakan bahwa sekarang kata
Kiai memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai ekpresi rasa hormat. Namun
demikian, kata Kiai telah mengalami disorientasi, karena masih banyak diantara mereka
yang belum masuk kriteria untuk disebut sebagai Kiai, ternyata telah menyandang gelar
Kiai. Misalnya, orang muda yang belum tentu mempunyai pengetahuan agama yang benar
(Feillard, 1999:356).

Dari beberapa pengertian Kiai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Kiai
adalah seorang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan ia memiliki
pemahaman lebih mengenai agama Islam dan mengajarkannya kepada masyarakat baik
dalam lingkungan umum maupun di dalam pesantren. Inilah yang kemudian disebut sebagai
basis simbolik Kiai. Kiai merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kedalaman ilmu
pengetahuan, meminjam istilah Abdur Rozaki(2004:87) kharisma yang menjadi rujukan
masyarakat.  Kedua, Kiai juga berarti seseorang yang mempunyai pengaruh dalam
lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan, Kiai mempunyai pendukung yang fanatik dan
selalu dihormati oleh siapapun, karena bertindak tidak sopan kepada Kiai berarti berani
menentang ajaran agama.

b. Strategi politik Kiai
Konsepsi seperti ini telah lama dibahas oleh Geertz. Sebagaimana kita ketahui bersama

Geertz telah mampu mengkategorikan keberagamaan masyarakat Jawa dalam tiga hal.
Pertama, Abangan, Santri, dan Priyayi. Santri adalah seseorang yang bergelut dalam
dinamika atau perkembangan ilmu agama Islam. Priyayi adalah seseorang yang mempunyai
jabatan atau pangkat dalam masyarakat. Sedangkan abangan adalah orang biasa atau
orang kebanyakan. Ia belajar agama dari santri dan manaruh hormat kepada priyayi(Geertz,
1989).

Dalam perjalanan selama lima puluh tahun kemudian, sekat-sekat yang ada dalam
ketiga varian ini kelihatannya semakin luruh. Berkat pendidikan modern, kelompok santri
pedesaan memasuki lingkaran birokrasi yang dahulu menjadi ranah priyayi; bahkan ada
kecenderungan anak-anak kaum santri tidak mau lagi belajar bahasa Arab, mereka lebih
senang berbahasa Inggris. Setelah kehilangan orientasi budaya pada Barat (Belanda),
tidak lagi berbicara dengan hollandse spreken, dan ruang gerak aliran kebatinan kian
sempit, kelompok priyayi giat belajar mengaji. Mereka mendatangkan guru-guru ngaji yang
mengajarkan agama, tidak saja kepada orangtua, tetapi tak lupa kepada anak-anaknya.
Ketika membangun rumah, mereka tak lupa menyisakan satu ruang untuk bersembahyang
(mushola). Anak-anak yang lahir pun diberi nama islami, setidak-tidaknya nama Nabi atau
orang suci lainnya ada di depan sebelum namanya sendiri (Azra. A, 1999).

Fenomena pertama oleh Aswab Mahasin(1993:153), disebut sebagai priyayisasi santri,
yakni proses perubahan kelompok santri dari lingkungan tradisional memasuki kehidupan
birokrasi dan ekonomi modern, tepatnya “pemborjuisan” anak-anak kaum santri. Pada saat
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yang sama terjadi fenomena santrinisasi priyayi, yakni meluasnya penggunaan atribut
keagamaan kedalam kehidupan keluarga priyayi. Tetapi, sejumlah karakter yang dipandang
Jawa seperti perilaku santun, trima, sabar dan ikhlas sebenarnya mewarnai ketiga figur di
atas. Kelompok priyayi menekankan semua ini sebagai perwujudan dari sikap manunggaling
kawula lan gusti, pasrah dan mengikuti kehendak dari Gusti Pangeran. Sedangkan Kiai
tidak berperilaku secara khusus untuk berdakwah, tetapi lebih untuk membangun hubungan
habluminan nas, selain habluminallah, seperti yang diajarkan dalam Islam. Kata Gusti
Pangeran mewakili personifikasi dari yang maha luar biasa dan berkuasa atas diri manusia.
Kata ini sebutan lain dari Allah s.w.t, bagi orang Jawa.

Dengan demikian, Kiai mempunyai peran khusus dalam pendidikan politik masyarakat.
Hal ini nampak dari pola atau pergeseran kelas sosial ala Geertz. Kaum Santri (Kiai) banyak
memasuki wilayah politik (kekuasaan) yang selama ini menjadi identitas kaum priyayi.
Walaupun tidak secara khusus Kiai bermain atau memasuki wilayah politik, ia menjadi
bagian tak terpisahkan dari proses dukungan calon pemimpin politik (dalam penelitian ini
calon Kepala Daerah).

c. Orientasi politik Kiai
Menurut Bambang Purwoko, digelarnya model pemilihan Kepala Daerah secara

langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal.
Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk
menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tentu saja banyak yang tergagap
dengan perubahan mendadak ini. Elit agama (Kiai) termasuk kelompok yang relitif belum
siap menyikapi terbukanya kesempatan politik di tingkat lokal ini. Tampilnya para kandidat
calon Kepala Daerah dalam arena pilkada langsung mau tidak mau harus menyeret
dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial
keagamaan adalah lahan potensial yang menjadi lahan rebutan para kandidat Kepala
Daerah (Bupati, Walikota atau pun Gubernur).

Orientasi politik setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pragmatis dan ideologis.
Orientasi pragmatis adalah dimana Kiai memosisikan dirinya sebagai “elit lokal” yang
mempunyai kekuatan untuk memenangkan hajatan lima tahunan ini. Dengan demikian, ia
berhak mendapatkan hadiah atau imbalan setimpal dari apa yang telah dikerjakannya.
Namun, orientasi pragmatis seperti tidaklah mudah dilihat dan diteliti. Hal ini dikarenakan,
Kiai adalah figur sentral masyarakat, dan jika Kiai melakukan hal-hal yang sedikit saja
melenceng dari norma masyarakat, ia akan dijauhi oleh masyarakat. Maka, dalam berpolitik
Kiai tidak akan pernah menonjolkan hal tersebut. Namun, banyak Kiai tidak menampik
kemungkinan jika ada calon yang memberikan sumbangan dana atas jerih payahnya selama
ini.

Orientasi ideologis adalah terjunnya Kiai ke gelanggang politik merupakan panggilan
hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentram,
adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, masuknya Kiai ke ranah politik sebagai
bagian amar ma’ruf nahi munkar.  Dan orientasi inilah yang paling menonjol dalam setiap
aktifitas Kiai dalam ranah politik.

3. Kiai dan Politik
Karir politik Kiai saat ini bukanlah hal yang baru. Keterlibatan Kiai dalam permainan
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politik sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan
mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang
melawan penjajahan, maka, pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui
partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir
tahun 2004 yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para Kiai yang
wira-wiri masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta
demokrasi lima tahunan di Indonesia.  Hal ini dikarenakan, Kiai memiliki pengikut yang
setia seperti fans dalam dunia infotaiment. Lebih lanjut, kharisma Kiai selalu dapat menarik
simpati konstituen, karena mereka dianggap orang suci dan doanya selalu makbul (diterima)
oleh Tuhan.

Menurut Bambang Purwoko, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (Kiai)
dalam percaturan perpolitikan nasional. Pertama, adalah periode 1945 sampai dengan
periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiprah secara
relatif bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit agama (Kiai) yang
menjadi politisi—selanjutnya disebut sebagai politisi Islam—bisa menjadi pelaku aktif atau
subyek dari permainan politik Indonesia.

Kedua, adalah masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang
dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap
kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi
sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan
pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama,
biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai
dengan 1998. Ketiga, adalah periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan
kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk
ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998
kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi
Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku
dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang
mulus.

Aktualisasi strategi politik Kiai tidak jarang dilakukan baik secara oribadi atau pun melalui
organisasi seperti NU dan Muhammadiyah atau partai politik. Kiprah politik Kiai secara
perseorangan tidak lepas dari kewibawaan dan kemampuan memanfaatkan peluang serta
meminimalkan berbagai kendala. Di samping itu kemampuan Kiai sebagai enterprenuer
politik pada posisinya sebagai cultural broker, menghasilkan strategi politik Kiai yang
aktualisasinya dapat diterima oleh umat. Penerimaan oleh umat menjadi faktor penting
karena tanpanya dapat mereduksi kewibawaan yang dimiliki oleh Kiai tersebut.

Orientasi politik Kiai sesungguhnya adalah amar ma;ruf nahi munkar. Orientasi ini
kemudian dikemas dalam kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri
manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan(Andrain. F, 1992:135). Retorika
politik Kiai dalam menggunakan simbol-simbol agama perlu dibuktikan secara nyata dalam
kerja-kerja politik yang lebih riil. Kiai juga lebih bisa berperan mencerdaskan umat melalui
komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi Kiai berpolitik adalah amar ma’ruf nahi
munkar, maka kerja Kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa
dirasakan bagi umat. Sebab apabila bahasa simbol agama yang lebih dikedepankan tanpa
kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan suatu fanatisme berlebihan terhadap
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diri Kiai oleh umat.
Kepentingan merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik. Dalam

hal ini Laswell sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo menyatakan “pada dasarnya dalam
mengejar kepentingan tersebut membutuhkan nilai-nilai, kekuasaan, kasih sayang, keadilan
dan kejujuran”(Budiardjo, 2006:33). Kepentingan orientasi poltik Kiai adalah kepentingan
memperjuangkan umat, sedangkan kepentingan individu dan kelompok tidak dinyatakan
secara eksplisit. Realitas sosial berdimensi historis, kultural dan interaksionis, seperti dalam
kasus penelitian ini, lebih tepat untuk diteliti dengan menggunakan metode kualitatif.
Dipilihnya metode kualitatif ini didasarkan pada konsep hubungan dialektik dalam interaksi
sosial antara elit lokal (Kiai) dengan masyarakat.

Penelitian tentang peran elit lokal (Kiai) dalam pilkada ini menuntut pemahaman yang
verstehen, dan dengan demikian menuntut pemetaan awal yang lebih kategoris untuk
mengklasifikasikan pola-pola interaksi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat
menjelaskan pola interaksi antara elit lokal. Pola interaksi ini menjadi penting, karena elit
lokal dapat menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang pada
akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berdasarkan hal itu, penelitian ini beroperasi
dari data naratif seperti yang ditafsir sesuai maknanya bagi si pelaku (Geertz, 1975).
Keabsahan data dilihat dari keberlakukannya dalam komunitas, sehingga analisis
diperlukan sejak pendataan. Kesimpulan akhir merupakan uji ulang penyimpulan bersama
pendataan, sehingga abstraksi logis-interpretatif diletakkan dalam hubungan kritis fakta-
fakta(Hubermen dan Miles, 2002: 67).

PETA POLITIK DI KABUPATEN BANJARNEGARA
Stabilnya suara partai berbasis massa agama ini didorong oleh kiprah Kiai NU yang

mampu mengorganisir warganya dengan baik. Warga Banjarnegara yang sebagian besar
berideologikan NU yang hidup di pedesaan dengan kondisi pendidikan yang rendah semakin
memudahkan Kiai mengorganisir warganya. Orang dengan pendidikan yang rendah
biasanya akan “manut” kepada orang yang dianggap berilmu, apalagi seseorang tersebut
mempunyai kelebihan ilmu agama (Kiai). Hal ini ditambah dengan sikap patuh warga NU
pada petuah Kiai menjadi modal utama Kiai memobilisasi massanya.  Maka, dapat
disimpukan bahwa pilihan politik atau peta politik Kabupaten Banjarnegara dari Orde Lama
hingga Era Reformasi masih dikuasai oleh kelompok tradisionalis dan nasionalis. Walaupun
suaranya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara partai berbasis
massa agama.

Berbeda dengan era sebelumnya, di era otonomi daerah yang ditandai dengan pemilihan
kepala daerah secara langsung, terjadi penyebaran suara yang cukup beragam. Artinya,
partai politik dengan basis massa agama dan partai politik dengan basis massa tradisionalis
dan nasionalis tidak memperlihatkan perbedaan-perbedaan itu. Bahkan di era ini, sekat
ideologi partai mulai luntur. Partai dengan basis massa agama yang kuat dapat berkoalisi
dengan partai dengan basis massa tradisional dan nasionalis.

PETA POLITIK KIAI DALAM PILKADA DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2006

Pada bagian ini membahas keberhasilan pasangan Djasri-Soehardjo karena didukung
oleh Kiai sepuh yang mempunyai jamaah banyak. Kiai sepuh pendukung pasangan ini
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memiliki jamaah yang sami’na wa atho’na (taat dan patuh) terhadap perintah Kiai. Ketika
pilihan politik Kiai sepuh jatuh pada pasangan Djasri-Soehardjo, maka masyarakat sekitar
dan “loyalis” Kiai tidak mempunyai pilihan lain, selain memilih pasangan incumbent Bupati
ini. Hal ini berbeda dengan karakteristik Kiai pendukung pasangan calon Sutedjo Slamet
Utomo-Bambang Prawoto Sutikno. Kiai pendukung pasangan ini yang berkultur
Muhammadiyah tidak kuasa memaksakan kehendak kepada masyarakat atau jamaahnya.
Mereka menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut dari usaha yang telah dilakukan secara
maksimal oleh Kiai dilakukan oleh mesin partai politik.

Sedangkan, Kiai pendukung pasangan Hadi Supeno-M. Najib, pada dasarnya memiliki
kemiripan dengan karakteristik Kiai pendukung pasangan Djasri-Soehardjo. Namun dari
sisi kualitas keilmuan dan jaringan, Kiai pendukung pasangan nomor urut tiga ini masih
kalah dengan Kiai pendukung pasangan nomor urut satu. Bahkan Kiai Shodiq F.A, sebagai
Kiai pendukung pasangan Hadi Supeno-M. Najib, tidak melakukan kampanye secara
langsung. Artinya, Kiai Shodiq, hanya akan berkampanye atau memperkenalkan pilihan
politiknya ketika ada warga masyarakat atau jamaah yang menanyakan.

Namun, pada dasarnya kemenangan Kiai pendukung pasangan Djasri-Soehardjo, selain
karena kharisma Kiai yang begitu kuat juga didukung oleh sikap kepasrahan masyarakat
kepada Kiai. Masyarakat percaya sepenuhnya bahwa pilihan politik Kiai tersebut benar dan
baik, maka menjadi kewajibannya untuk mengikutinya. Hal ini dikarenakan, masyarakat
sangat bergantung pada Kiai dalam berbagai hal, seperti masalah sosial, budaya dan
agama.  Dengan demikian, pada dasarnya tidak sangat kentara system patronase dalam
pilkada Kabupaten Banjarnegara. Walaupun di dalamnya memang ada Kiai pesantren
yang “disepuhkan”. Namun, kemenangan pasangan Djasri tidak hanya kerena “sepuhnya”
Kiai, akan tetapi, peran serta Kiai dalam memosisikan dirinya di tengah masyarakat tepat
sehingga mampu menyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut satu ini.

POLITIK KIAI DALAM PILKADA
Dalam pembahasan ini dapat diutarakan bahwa, setidaknya ada beberapa karakteristik

Kiai dalam mendukung atau menentukan kemenangan bagi calon, pertama, Kiai yang
berani terjun langsung ke gelanggang pilkada. Keberanian Kiai untuk terjun langsung dalam
arena pilkada akan sangat mendukung perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati.

Selain itu, keberanian Kiai untuk terjun langsung dalam gelanggang politik akan
berimplikasinya nyata dalam perubahan pesantren dan tentunya pundi-pundi kekayaan
Kiai akan bertambah dengan sendirinya. Lebih dari itu, jaringan Kiai dengan kekuasaan
(pemerintah) semakin kokoh. Hal ini akan semakin mengokohkan peran dan posisi Kiai di
tengah masyarakat.

Namun, apa yang telah dilakukan oleh Kiai dalam mendukung pasangan calon pada
dasarnya berorientasi pada faktor ideologi, amar ma’ruf nahi munkar. Ada pun nantinya ada
hadiah yang diberikan oleh pasangan calon kepada Kiai semata-mata sebagai ucapan
terima kasih, dan bukan merupakan tujuan utama dalam berpolitik.

Kedua, Kiai yang masih canggung dalam berpolitik. Karakteristik Kiai seperti ini kurang
dapat mendukung perjuangan memperoleh kemenangan bagi pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati.  Walaupun pesantren mereka mendapat bantuan dari pasangan calon
saat kampanye, namun keberlanjutan bantuan akan berhenti karena pasangan calon yang
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didukung tidak menduduki posisi penting di pemerintahan. Namun, jaringan kerja secara
pribadi dan kelembagaan masih terus di jalin. Ketiga, Kiai karena kultur yang mengharuskan
dia untuk membebaskan atau menyerahkan sepenuhnya pilihan politik kepada masyarakat
sendiri. Kiai hanya sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat, kewajiban untuk
meyakinkan dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan Kiai diserahkan sepenuhnya
kepada mesin partai pendukung pasangan calon Bupati dan  Wakil Bupati.

Kehadiran Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara juga telah mencegah adanya
money politic yang telah membudaya di tengah masyarakat Indonesia. Himbauan dan
fatwa Kiai mengenai haramnya money politic diikuti masyarakat secara sadar. Walaupun
tentunya masih ada orang-orang yang memanfaatkan momentum ini untuk menggeruk
pundi-pundi calon Bupati dan Wakil Bupati.

Kehadiran tokoh agama (Kiai) dalam politik juga semakin mengokohkan peran posisi
ulama di tengah masyarakat. Kiai tidak lagi hanya mengurusi masalah-masalah profan
saja. Kiai kini mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi dan mendidik masyarakat
agar melek politik. Politik sekarang tidak hanya menjadi lahan garap tokoh-tokoh politik
saja, melainkan menjadi hal yang biasa dan menjadi milik siapa saja yang mau dan peduli
mengenai masa depan daerah termasuk di dalamnya adalah tokoh agama (Kiai).

KESIMPULAN
Keterlibatan Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dapat dibagi

menjadi dua, pertama: Kiai sebagai aktor. Yaitu Kiai yang masuk dalam partai politik tertentu
dan menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Aktivitas politik yang
mereka lakukan adalah dengan mengenalkan pasangan calon yang didukung kepada
masyarakat melalui mimbar-mimbar agama. Para Kiai juga tidak sungkan mengajak
pasangan calon dalam setiap agenda sosial kemasyarakatan baik yang diselenggarakan
oleh masyarakat sendiri ataupun pihak pesantren.

Kedua, Kiai sebagai partisipan. Yaitu mereka yang sebenarnya sudah masuk kedalam
partai politik tertentu dan namanya tercantum dalam tim sukses. Namun, mereka tidak
secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kiai ini berpandangan
bahwa masyarakat pada dasarnya akan mengetahui dan mengikuti dengan sendiri mengenai
pilihan politik Kiai. Kiai model ini juga mempersilahkan dan mendorong mesin politik (kader
partai) bergerak lebih banyak dari pada dirinya. Hal ini agar peran Kiai sebagai pemimpin
agama tetap terjaga dengan baik.  Namun demikian, model Kiai seperti tidak mencari
keuntungan pragmatis. Mereka tetap hanya menerima (kalau toh ada yang memberi)
bantuan dari pasangan calon yang mereka dukung.

Dampak keterlibatan Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dapat
dibagi menjadi 3 hal, dampak bagi kandidat, bagi Kiai dan dampak bagi santri: Kiai
mempunyai peran ganda, sebagai elit lokal keagamaan dan elit lokal politik. Bagi kandidat,
dengan merangkul Kiai diharapkan akan mendapatkan dukungan suara yang signifikan
dari para pengikut Kiai di Banjarnegara, hal ini sangat bergantung pada “kinerja” Kiai
pendukung kandidat. Relatifitas ini terjadi karena terdapat Kiai yang menjadi aktor dan Kiai
partisipan. Kiai aktor, dengan sendirinya akan mempengaruhi pilihan politik pengikutnya.
Sedangkan Kiai partisipan akan menyerahkan pilihan politik pengikutnya sesuai dengan
pilihannya sendiri.

Kiai akan mendapatkan keuntungan berupa jaminan bantuan dana bagi pembangunan
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dan pengembangan pesantren yang dipimpinnya. Tetapi meskipun tak signifikan,
keterlibatan Kiai dalam kancah politik lokal tersebut berpengaruh terhadap proses
pembelajaran karena aktifitas Kiai tersebut menyebabkan sering meninggalkan pesantren
yang dipimpinnya. Keterlibatan Kiai juga berimplikasi bagi santri. Perubahan dan
penambahan berbagai fasilitas pesantren yang berasal dari bantuan para kandidat disini
sangat membantu kegiatan belajar mengajar di pesantren.
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