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ABSTRAK 

Abd Hannan 
Studi ini mengkaji fenomena fanatisme dan stigma sosial keagamaan komunitas 
pesantren berbasis Nahdlatul Ulama’ (NU) terhadap kelompok Muhammadiyah, 
khusunya yang dilakukan oleh kiai selaku pimpinan pesantren sekaligus 
pemegang otoritas tunggal.  
Kajian ini dilakukan di kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pesantren Mifthaul 
Ulum yang ada di Kecamatan Palengaan. Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif, berusaha mendeskripsikan berbagai dinamikan sosial kaitannya dengan 
fenomena fanatisme dan stigma sosial keagamaan. Berkenaan dengan ini, peneliti 
telah melakukan wawancara mendalam bersama informan sebanyak tujuh (7) 
orang. Tiga informan terdiri dari kiai selaku pimpinan pesantren, dua informan 
terdiri dari santri, satu informan terdiri pengurus pesantren, dan sisisanya adalah 
masyarakat yang ada di lingkungan pesantren. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Foucauldian, ilmu 
pengetahuan dan kekuasaan, dan juga teori Gramscian, hegemoni. Keduanya 
peneliti tujukan untuk dapat ‘membongkar’ berbagai realitas tersembunyi dibalik 
fenomena fanatisme dan stigma sosial keagamaan di kalangan komunitas 
pesantren berabsis NU, meliputi praktek-praktek kekuasaan, penaklukan 
subjektivitas yang dijalankan melalui simbolisasi agama dan ilmu pengetahuan 
atas nama (kuasa) kiai. 
 Studi ini mendapati temuan, fenomena fanatisme dan stigma sosial 
keagamaan komunitas pesantren berbasis NahdlatulUlama’ (NU) terhadap 
kelompok Muhammadiyah di Pamekasan bukansemata persoalan yang murni 
mengatasnamakan agama, melainkan melibatka nunsursosial yang kompleks, 
khususnya berkenaan adanya penundukan, yakni beragam praktek-praktek 
kekuasaan yang mengatasnamakan simbolisasi agama, status sosial, ilmu 
pengatahuan (keagamaan), serta penggunaan kekuatan organisasi kemasyarakatan 
seperti Gesper. 

Kata Kunci: Fanatisme, Stigma, Kekuasaan, Komunitas Pesantren NU, Ilmu 
Pengetahuan dan Hegemoni. 
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