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Abstract 

This study analyses fanatic phenomenon and religion social stigma of Islamic school 

community (Pesantren), which is committed by the priest/kiai, the leader of Islamic 

community behind the NU (Nahdatul Ulama’) toward Muhammadiyah community by 

priest/kiai as elite figure or leader has absolute or single authority.  

To analyses this study, I use Foucault’s theory, knowledge and power and Gramsci’s, 

hegemony. It is to unpack concealed realities behind the fanatic phenomenon and religion 

social stigma in the cottage Islam community (Pesantren/cottage): NU that is committed by 

priest/kiai through religion symbol of his power of and knowledge.   

 The result of the study shows that fanatic phenomenon and a community religion 

social stigma in the cottage behind the Nahdatul Ulama’ (NU) toward Muhammadiyah in 

Pamkesan is not related to the pure religion but it refers to the social complex. The authority, 

for the example, is the main source of matter which is embodied as the representation of the 

Islamic symbol: social status, and knowledge (religion). Besides that, it regards to the 

employment of the society's organization as well, such as Gesper. 
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Abstrak 

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.  

Teori yang digunakan dalam kajian 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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Pendahuluan 

Dalam perspektif genealogis, 

eksistensi pesantren sebagai lembaga sosial 

keagamaan sudah terbentang luas sejak 

zaman terdahulu. Pesantren muncul jauh 

sebelum lahirnya Negara Indonesia, bahkan 

mendahului kemunculan organisasi besar 

keagamaan seperti Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama’ (NU).  Hingga sekarang, 

belum ada kebenaran yang menyebutkan 

kapan dan dimana kelahiran pesantren 

sebenarnya. Kalaupun ada, masih sebatas 

mereka-reka. Sekalipun begitu, sejarah 

menuliskan pesantren merupakan warisan 

kebudayaan bumi pertiwi yang kelahirannya 

bertujuan membebaskan masyarakat dari 

belenggu sosial. Itulah sebabnya Clifford 

Gertz menyebut pesantren sebagai subkultur 

masyarakat yang memuat identitas 

kebangsaan kita, Indonesia
2
. 

Pesantren sebagai subkultur artinya 

pesantren bukan saja sebagai lembaga sosial 

keagamaan yang mengambil peran dalam 

pendidikan. Lebih dari itu, pesantren telah 

ikut ambil bagian dalam membentuk, 

menjaga, dan melestarikan kebudayaan 

setempat. Sikap ini mereka ambil melalui 

pendekatan kultural seperti yang selama ini 

mereka lakukan. Berusaha mensinergikan 

tradisi dan warisan budaya lokal dengan 

pesan ritualitas keagamaan. Harapannya, 

adalah menjadikan kebudayaan sebagai 

media perbaikan umat, tanpa harus 

menafikan semangat localisme yang terdiri 

akan budaya, kreativitas, dan tradisi 

setempat. 

Dari sekian tradisi yang ada di 

pesantren, hampir semuanya memiliki 

kesamaaan dengan tradisi yang ada dalam 

diri Nahdlatul Ulama’ (NU). Ini 

mengindikasikan betapa Nahdlatul Ulama’ 

(NU) memiliki pengaruh cukup besar dalam 

keberadaan pesantren, baik dalam hal nilai, 

budaya, adat, serta norma sosial yang 

dibangun di dalamnya. Karena memang 

basis sosial penganut islam tradisionalis, 
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  Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam 

Masyarakat Jawa, ter. Aswab Mahasin. (Jakarta: 

Pustaka Jaya.1989) hlm 2 

Nahdlatul Ulama’ (NU) lahir dari pesantren-

pesantren yang notebeni tumbuh dari 

pedesaan. Sehingga sebagian kalangan—

modernis—mengatakan basis sosial 

Nahdlatul Ulama’ adalah masyarakat 

pedesaan dan pesantren sebagai sentralnya.  

Melekatnya sosio kultur komunitas 

pesantren dengan nilai-nilai ke-NU-an 

menempatkan mereka sebagai salah satu 

lembaga sosial yang kerap bersikap hati-hati 

dan acuh terhadap perubahan sosial. Bahkan 

tidak jarang muncul sebuah sikap-tindakan 

yang sifatnya fanatik. Dengan artian, adanya 

kecenderungan melihat kelompok lain di luar 

mereka sebagai sesuatu yang ‘tidak benar’, 

seperti gerakan islam modernis, 

Muhammadiyah. 

Menyebut Muhammadiyah sebagai 

Islam modernisnya Indonesia barangkali 

adalah hal lazim. Demikian karena 

Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai 

paham keislaman yang memiliki wajah 

kebalikan Nahdlatul Ulama’ (NU), sebagai 

Islam elastis tradisionalis, sedangkan 

Muhammadiyah dinilai sebagai Islam 

normatif. Keduanya kerapkali terlibat 

perdebatan hebat, bahkan tak jarang 

terperangkap dalam diskursus spekulatif 

yang mengundang perhatian banyak 

kalangan.  

Dalam perkembangannya, perbedaan 

misi gerakan antar dua ormas islam besar ini 

turut pula menular pada harmonisasi antar 

keduanya. Masing-masing kerap terjebak 

pada polemik, saling menghakimi, 

menyalahkan, hingga menyentuh pada 

pernyataan-pernyataan yang mengarah pada 

‘kekufuran’, bahkan tak jarang juga 

memantik perselisihan.  

Dalam wacana kepesantrenan, 

khususnya pesantren yang berafiliasi dengan 

organisasi sosial keagamaan Nahdlatul 

Ulama’ (NU), hubungan antara pesantren 

dengan kiai adalah dua entitas kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Pesantren adalah 

ruang otonom yang berada di bawah 

kekuasaan penuh seorang kiai. Sedangkan 

Figur seorang kiai adalah simbol kharismatik 

yang menjadi daya magnet dan nilai tarik 

pesantren itu sendiri. Oleh sebab karenanya, 
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pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai 

yang memiliki tingkat popularitas tinggi, dan 

dikenal khalayak banyak, maka pesantren 

tersebut akan banyak diminitai dan didatangi 

para pelajar (baca: santri). Tradisi 

kepesantrenan seperti ini banyak terjadi di 

lingkungan pesantren-pesantren tradisional 

(salaf). Begitu kuatnya pengaruh seorang 

kiai pesantren dalam dunia kepesantrenan, 

hingga muncul sebuah adagium kecil yang 

menilai sosok kiai pesantren  sebagai 

seorang raja, pimpinan tertinggi sekaligus 

pemegang kekuasaan tunggal di sebuah 

kerajaan kecil bernamakan pesantren
3
.  

Status sosial kiai pesantren sebagai 

tokoh elite dalam hierarki keislaman yang 

mendapat tempat istimewa di tengah 

masyarakat dan memiliki pengaruh yang 

cukup luas, pemimpin kharismatik yang 

disegani
4
. Sebab itu, tradisi demikian tidak 

saja menjadi sumber pengikat emosi religius 

dari kalangan bawah, tetapi juga terhadap 

kalangan menengah. Keharusan 

menempatkan kiai dalam posisi amat 

istimewa tidak hanya dari masyarakat, 

melainkan juga karena mendapat legitimasi 

dari ajaran islam yang mengatakan bahwa 

ulama (kiai) berperan sebagai pewaris nabi
5
. 

Dalam perspektif sosiologis, realitas 

hierarki sosial antara kiai dengan masyarakat 

yang ada di lingkungannya, apakah itu 

dengan santri, ustadz, serta masyarakat 

setempat menjadi suatu yang menarik, 

khususnya jika dipandang dalam kacamata 

sosiologi agama. Turner (2012:88-89) 

menggambarkan bahwa tradisi umum 

keagamaan menunjukkan masyarakat 

cenderung condong menempaatkan diri 

sebagai lapisan ‘kelas dua’ yang 

menggantungkan paham keagamaan mereka 

pada orang yang yang dipercayai sebagai 

tokoh keagamaan, dalam hal ini adalah sosok 

kiai pesantren sebagai ‘kelas pertama’
6
. 
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 Ibid 

4
  Imam Suprayogo, Kyai dan Politik  (Malang: UIN-

Malang Press, 2009) hal, 6.  
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 Ibid 
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 Bryan Turner, S,  Relasi Agama dan Teori Sosial 

Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012) hal, 88-

89.  

Dalam hubungan hierarki kelas 

seperti ini, kiai pesantren sebagai figur yang 

memiliki status sosial tinggi memiliki 

kecenderungan untuk melakukan tindakan 

dan perilaku dominative pada kelas yang di 

bawahnya. Bisa mungkin mengarah pada 

santri atau masyarakat setempat. Dominasi 

inilah yang kemudian menjadikan seorang 

kiai pesantren seringkali mampu 

memaksakan kehendak dan keingginan 

subjektifnya untuk dapat diakui, dibenarkan, 

dan dipatuhi. Apalagi, dalam status 

sosialnya, seorang kiai pesantren memiliki 

modal cukup kuat untuk melakukan 

‘penundukan’, yakni modal stautus sosial 

sebagai seorang kiai, dan simbol bahwa Kiai 

adalah representasi dari tingkat keilmuan 

keagamaan yang tinggi, sehingga, hal 

maklum jika setiap ucapan, tindakan, dan 

perilakunya menjadi suatu hal yang dapat 

membenarkan dan dibenarkan. 

Fokus Masalah  

Penggunaan simbol kekuasaan, dan 

ilmu pengetahuan sebagai strategi 

mempertahankan, dan membentuk apa yang 

disebut benar-salah tidak dapat dipisahkan 

dalam realitas wacana keagamaan. Apalagi 

jika melibatkan dua organisasi sosial 

keagamaan yang memiliki semangat 

pendekatan berbeda, dan secara sosial 

historis seringkali terlibat dalam perdebatan 

dan perselisihan yang tak kunjung 

terselesaikan.  

Berkenaan dengan itu, dalam studi ini 

fokus pembahasan akan ditujukan pada 

penggunaan simbolisasi agama, kekuasaan 

dan ilmu pengetahuan (keagamaan) sebagai 

strategi komunitas pesantren berbasis 

Nahdlatul Ulama’, dalam hal ini kiai 

Pesantren Miftahul Ulum dalam 

memunculkan wacana keagamaan yang bias 

pada keberpihakan, sehingga kendatipun 

berkepihakan namun dalam tataran 

praksisnya wacana keagamaan tersebut 

menjadi dominan, benar, dibenarkan dan 

mendapat pembenaran dari masyarakat.  
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Foucault dan Gramsci; Sebuah Kajian 

Tentang Praktek Kekuasaan 

 Mengkaji dan memahami fenomena 

sosial fanatisme dan stigma sosial 

keagamaan yang melibatkan komunitas 

pesantren Nahdlatul Ulama’ (NU) dengan 

organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah 

berdasarkan sudut pandang teori 

Foucauldian dan teori hegemoni Gramscian, 

sesungguhnya tidak akan pernah bisa 

terjawab jika sekedar melihat dan mengkaji 

permasalahan dari sisi permukaan. 

Menempatkan pembacaan dan analisa 

sebatas pada apa yang nampak secara kasat 

mata. Atau, tidak cukup juga hanya dengan 

menarik permasalahan kepada wilayah 

tradisionalis-positivistik. Mengidentifikasi 

pada angka-angka statistic dan mereduksi 

masalah pada hubungan-hubungan variable 

yang sifatnya kausalitas berdasarkan 

rumusan kuantitatif. Cara pandang 

demikian—meski dalam beberapa hal kajian 

ini tidak pula mengesampingkan keseluruhan 

kajian-kajian sosiologis yang sifatnya 

struktural dan makro—akan membuat proses 

pengamatan dan analisis terjebak pada 

realitas sosial yang ada di permukaan, tidak 

sampai pada usaha memasuki sisi paling 

subtansial dalam rangka mencari tahu, 

mengungkap dan menjelaskan eksistensi dan 

esensi realitas sesungguhnya.  

Penggunaan teori Foucauldian dan 

hegemoni Gramsci pada hakikatnya peneliti 

tujukan untuk bisa menjawab setiap 

persoalan yang tidak bisa dilakukan dan 

dijalankan dari perpektif postitivistik, 

mengingat apa yang hendak dijelaskan dan 

diungkap dalam kajian di sini berkenaan 

dengan sebuah persoalan dan problem sosial 

yang sifatnya kompleks, mulai dari tindakan 

sosial, pemaknaan, dan subjektivitas 

individu. Oleh sebab karenanya, pembacaan 

teoritis di sini peneliti arahkan untuk bisa 

membongkar realitas tersembunyi di balik 

realitas yang nampak. Berusaha 

menempatkan subjektivitas sebagai 

instrument pembacaan utama, sehingga dapat 

membangun sebuah jawaban-jawaban 

teoritik yang memuat sisi keunikan, sisi 

perbedaan dari apa yang menjadi common 

sense.  Atau bisa juga disebutnya sebagai 

bentuk anti tesis terhadap asumsi teoritis 

yang selama ini berlaku umum di kalangan 

masyarakat.  

Asumsi dasar teori hegemoni 

Gramsci adalah dominasi kelas antarnegeri, 

dominasi politik antarkelas sosial 

(kuat/lemah) dalam relasi sosial tertentu. 

Kemudian Gramsci memperluas pada 

dominasi dalam wilayah pada bidang-bidang 

lainnya, kebudayaan, ideologi, pandangan 

hidup (Santoso, 2012: 23). Dengan begitu, 

praktek-praktek hegemoni dalam kehidupan 

sosial-politik masyarakat, yang berkaitan 

langsung dengan perjuangan merebutkan 

kekuasaan, menerapkan kekuasaan, atau 

mereproduksi kekuasaan dalam wilayah 

formal kenegaraan yang melibatkan 

hubungan antara (aparatus) negara dengan 

masyarakat sipil. Namun juga berlaku dalam 

wilayah-wilayah lain yang lebih kecil dari 

itu, dalam konteks ideologi, organisasi 

sosial, atau penggunaan simbol-simbol 

keagamaan dan kebudayaan yang  ditujukan 

untuk melakukan penaklukan dan 

penundukaan entitas, individu, atau 

kelompok tertentu. 

Sedangkan Konsep dan pemikiran 

Foucault mengenai arkeologi pengetahuan 

dan geneologi kekuasaan yang terbentang 

jelas dalam banyak karya dan teori sosialnya 

dirasa menarik dan mengandung relevansi 

besar untuk dijadikan pisau analisis 

mendekati realitas sekaligus mencari 

jawaban permasalahan penelitian ini. 

Sebagaimana banyak diketahui, melalui 

konsep besarnya tersebut, Foucault membuat 

sebuah tesis tentang perselingkuhan antara 

pengetahuan dan kekuasaan sehingga 

membentuk sebuah kebenaran dan 

pembenaran yang mengakar kuat dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan maksud lain, 

teks yang disampaikan dalam posisi tertentu 

dapat memproduksi dan mereproduksi 

pengetahuan (baru). Pengetahuan memiliki 

kemampun dan kekuatan dalam menentukan 

bagaimana kebenaran disampaikan. 

Sedangkan kekuasaan dalam satu era dan 

rezim tertentu memiliki kesangguban dan 
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kelebihan untuk mengkonstruksikan realitas 

secara subjektif untuk kepentingan dan 

tujuannya sendiri. Peran kekuasaan yang 

seperti inilah yang kemudian oleh Foucault 

disebutnya sebagai sebuah realitas episteme 

(Gahral, 2005: 85). Sederhananya, apa yang 

disebut benar menurut Foucault tidak lebih 

sekadar hasil produksi era atau zaman 

tertentu yang keabsahannya ditopang oleh 

kekuasaan dan pengetahuan. 

Perspektif teori Foucauldian dan 

teori hegemoni Gramsci untuk memahami 

realitas fanatisme dan stigma sosial 

keagamaan bukan semata-mata akibat dari 

hubungan dominatif dua kelas sosial yang 

tidak berkeseimbangan, antara kiai selaku 

pimpinan pesantren berbasis Nahdlatul 

Ulama’ dengan kelompok masyarakat yang 

ada di lingkungan pesantren, atau karena 

kedudukan kelas sosial kiai pesantren 

Nahdlatul Ulama’ yang memiliki hierarki 

lebih tinggi ketimbang lingkungannya. 

Realitas fanatisme dan stigma keagamaan 

komunitas pesantren, dalam hal ini kiai 

pesantren NU terhadap kelompok 

Muhammadiyah adalah hasil konstruksi 

sosial yang dibentuk melalui praktek-praktek 

diskursif dan hegemonik.  

Artinya, sebagai bagian dari praktek 

diskursif, maka fanatisme dan stigma sosial 

keagamaan (Islam) tidak lain adalah 

konsekuensi logis dari sekian diskursus 

keagamaan pesantren yang bias pada 

keberpihakan dan sarat akan eksklusivisme 

keislaman. Dengan menggolongkannya pada 

praktek hegemonik, fenomena nafatisme dan 

stigma sosial keagamaan mengandaikan pada 

adanya tindakan penundukan serta 

panaklukan kesadaran dan subjektivitas 

masyarakat melalui penggunaan sarana-

sarana kebudayaan, ideologi, dan simbol-

simbol keagamaan.  

Metode Penelitian 

 Setiap kajian dan punlisan ilmiah 

tidak lepas dari penggunaan metodologi, 

tujuannya tidak lain agar setiap temuan yang 

dihasilkan dalam kajian ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis. 

Begitupun dalam penulisan ini, secara 

metodologis menggunakan pendekatan 

kualitatif, alasan penggunaan kajian 

dikarenakan adanya keselarasan, kesesuaian, 

kesamaan dan relevansi antara issu kajian, 

apa yang hendak penulis ungkap dan cari 

tahun jawabnnya dengan asumsi dasar 

kualitatif. Keselarasan tersebut ada pada sifat 

kualitatif yang memiliki kelebihan dalam 

pembacaan masalah yang sifatnya 

mengungkap, menjelaskan dan 

mendeskripsikan sebuah issu sosial tertentu. 

Selain itu, peneliti melihat pembacaan 

kualitatif yang lebih mengedepankan 

kedalaman pemahaman, kolektifitas 

pembacaan, serta analisis terhadap masalah 

yang komprehensif adalah salah satu alasan 

fundamin mengapa penulis menggunakan 

jenis kualitatif. Dengan metode dan 

pendekatan pembacaan seperti ini, maka 

kajian ini memiliki keleluasaan untuk 

‘membongkar’ dan mengungkap berbagai 

macam fenomena sosial dibalik fenomena 

fanatisme dan stigma sosial keagamaan. 

Yaitu, meliputi unsur-unsur sosial politis 

yang ada hubungannya dengan praktek-

praktek kekuasaan yang dijalankan atas 

nama simbol agama, kebudayaan, 

pengetahuan, dan sekian cerita mistik nan 

sakral atas nama bahasa-bahasa ghaib 

agama. 

Dari Fanatisme Hingga Stigma; Sebuah 

Praktek Diskursif 

Mengkaji fenomena fanatisme dan 

stigma sosial komunitas pesantren NU 

terhadap keberadaan kelompok 

Muhammadiyah di Pamekasan sebagai 

sebuah praktek diskursif secara tidak 

langsung mengahadapkan pembahasan ini 

pada beberapa pengandaian. Pertama, 

melahirkan asumsi bahwa fanatisme dan 

stigma sosial komunitas pesantren NU tidak 

lain merupakan sekumpulan wacana-wacana 

keagamaan dalam internal keislaman 

tradisional pesantren yang cenderung 

mengidentifikasi dirinya selaku kelompok 

ajaran keislaman yang relevan dengan teks 

ajaran Islam sesungguhnya. Kelompok ini 

mengklaim dirinya pengikut sunni ortodoks 
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dengan melandaskan ajaran Ahlu Sunnah 

Wal Jamaah. Kedua, pengandaian bahwa 

wacana-wacana tersebut berkembang dalam 

bentuk kebenaran seiring hadirnya dimensi 

kekuasaan dan pengetahuan, keduanya 

memiliki hubungan simbiosis mutalisme 

untuk saling menguatkan antar satu dengan 

lainnya, dan. Pengandaian terakhir adalah 

unsur pengetahuan dan kekuasaan tersebut 

berada dalam sistem dan struktur sosial yang 

kompleks, keduanya diproduksi dan 

reproduksi oleh sebuah kekuatan tunggal. 

Kaitannya dengan kajian fanatisme dan 

stigma sosial komunitas pesantren NU 

terhadap kelompok Muhammadiyah 

Pamekasan di sini, kekuatan tunggal di sini 

ada pada ketokohan dan kefiguran kiai 

sebagai pimpinan tertinggi di pesantren. 

 Berkaitan dengan pengandaian 

pertama di atas, yakni melihat fenomena 

fanatisme dan stigma sosial komunitas 

pesantren NU sebagai sekumpulan wacana-

wacana keagamaan sesungguhnya ditujukan 

untuk menegaskan akan adanya unsur-unsur 

sosial-politis-ideologis yang bersembunyi 

dibaliknya. Unsur-unsur sosial politisi 

ideologis di sini tersusun rapi di balik 

wacana, sehingga tidak dapat diketahui 

secara jelas. Karena sifatnya tersembunyi 

dan rapi, maka ketiganya dioperasikan dalam 

bentuk, tampilan dan model terstruktur dan 

sistematis, sehingga sulit bagi individu 

ataupun kelompok untuk dapat mengetahui 

dan mengidentifikasi keberadaannya. 

Beberapa unsur sosial politis ideologis yang 

ada tersembunyi di balik wacana fanatisme 

dan stigmatisasi adalah simbol-simbol 

keagamaan seperti simbolisasi kiai, ormas-

ormas keislaman seperti halnya penggunaan 

ideologi keislaman Nahdlatul Ulama’ (NU). 

Baik simbolisasi keagamaan melalui nama 

kebesaran kiai ataupun penggunaan 

keislaman NU keduanya sama-sama 

memiliki nilai strategis dalam hal 

memunculkan wacana keagamaan di 

lingkungan pesantren, sehingga menjadi 

sebuah kebenaran dan pembenaran yang 

mudah diakui dan diterima masyarakat luas, 

khususnya oleh komunitas pesantren NU. 

 Sedangkan melihat wacana fanatisme 

dan stigmatisasi sosial keagamaan sebagai 

hasil dari praktek-praktek kekuasaan dan 

pengetahuan secara teoritis ditujukan untuk 

mengetahui, menjelaskan, dan mengungkap 

bagaimana sebuah kekuasaan dan 

pengetahuan memiliki hubungan kausalitas 

dalam membentuk, menciptakan dan 

memproduksi kebenaran. Penjelasan 

mengenai kekuasaan dan pengetahuan di sini 

ditujukan untuk menguraikan keduanya 

bagaimana sebuah kekuasaan tidak saja 

berkaitan dengan daya kemampuan seorang 

mengalirkan pengaruh, mendorong orang 

lain agar mengikuti dan menuruti kehendak 

dan keinginannya, namun juga 

diperuntunkan untuk melihat bagaimana 

kekuasaan itu diciptakan, ditanamkan dan 

diberdayakan dalam jalinan struktur dan 

sistem sosial yang kompleks. Melihat 

kekuasaan sebagai bagian realitas yang 

terstruktur dan sistematis, berarti 

menegaskan bahwa kekuasaan dalam 

konteks ini bekerja dalam model dan cara 

kerja yang rapi, teratur, tertata dan terencana. 

Sedangkan penjelasan mengenai konsep 

pengetahuan tidak lain ditujukan dalam 

rangka menegaskan bahwa setiap wacana 

keagamaan yang bergulir di lingkungan 

komunitas pesantren, khususnya berkaitan 

dengan praktek-praktek fanatisme dan 

stigmatisasi keagamaan tidak lepas dari 

konstruksi dan tradisi keilmuan yang 

dibangun di dalamnya. Setiap nilai-nilai 

keilmuan tertentu akan membentuk cara 

pandang tertentu dan kemudian melahirkan 

praktek-praktek tertentu pula. Begitupun 

dengan fenomena fanatisme dan stigmatisasi 

sosial keagamaan, demikian muncul dan 

menggelinding di lingkungan komunitas 

pesantren barbasis NU tidak lepas dari 

praktek-praktek kekuasaan dan pengetahuan 

yang bias pada penolakan keislaman di luar 

pesantren, khususnya yang berbau modernis 

seperti Muhammadiyah. Praktek-praktek 

tersebut kian menguat ketika keberadaannya 

dimunculkan melalui penggunaan sarana 

ketokohan dan kefiguran, seperti halnya Kiai 

pesantren. Dalam banyak kesempatan kiai 

merupakan satu-satunya figure berpengaruh 
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dalam tradisi sosial kultural pesantren. 

Dirinya mempunyai keleluasaan untuk 

memproduksi dan menularkan dua unsur di 

atas, di satu sisi kiai merupakan kelas sosial 

tertinggi pesantren sehingga setiap ucapan 

dan perkataannya dapat melancarkan 

pengaruh, dan di sisi lain kiai identik dengan 

tokoh keagamaan dalam kapasitasnya 

sebagai pemimpin agama dalam kehidupan 

sosial masyarakat. Penjelasan dan pengkajian 

perihal peran sosial kiai di sini menjadi 

bagian terpenting, demikian karena sosok 

kiai merupakan tokoh sentral, aktor 

intelektual yang paling berpengaruh dalam 

memunculkan wacana fanatisme dan 

stigmatisasi keagamaan komunitas pesantren 

NU terhadap keberadaan kelompok 

Muhammadiyah d Kabupaten Pamekasan. 

 Melihat kiai sebagai aktor intelektual 

secara tidak langsung mendudukkan dirinya 

sebagai sumber kemunculan fanatisme di 

dikalangan komunitas pesantren NU, hal ini 

diperkuat atas adanya fakta kehidupan sosial 

kiai yang dalam banyak hal dianggab sebagai 

pemegang kekuasaan. Dalam perspektif 

demikian, maka fanatisme dalam diri 

komunitas pesantren lebih pada kontruksi 

realitas yang erat hubungannya dengan status 

dan peran sosial kiai. Terlebih, dari sudut 

pandang kepemimpinan, kiai bukan semata 

sebagai pemegang otoritas tunggal yang 

mampu menciptakan realitas, 

memberlakukan kebijakan-kebijakan yang 

berkesesuaian dengan kehendak dan 

kepentingaanya, namun lebih dari itu dapat 

pula memosisikan dirinya selaku aktor yang 

dapat menciptakan ulang (reproduksi) segala 

kebijakan dan peraturan, sehingga adanya 

beberapa kemungkinan bahwa wacana yang 

dimunculkan sekadar bertujuan menjaga 

ataupun menguatkan status quo dan 

eksistensi dirinya. 

 Mendudukkan fenomena fanatisme 

sebagai sebuah praktek diskursif, maka 

sesungguhnya mengharuskan penulis 

memposisikan diri sebagai pembaca yang 

kritis. Dalam perspektif ini, penulis tidak 

melihat fenomena fanatisme layaknya 

pengamat pada umumnya, menaruh 

perhataian sebatas pada apa yang 

ditampakkan, atau sekedar fokus menilai 

melalui tampilan dan kulit luar semata. 

Sebaliknya, penulis berusaha masuk pada 

wilayah-wilayah terdalam yang berada 

sembunyi di balik permukaan. Pendekatan 

seperti ini dalam perspektif Foucouldian 

menjadi satu tindakan penting dan mendasar, 

karena dengan menelisik ke bagian paling 

dalam, maka setiap fakta yang tersembunyi 

akan mudah diungkap. Karena sebagaimana 

ditekankan bahwa pembacaan secara 

diskursif meniscayakan pada pembacaan 

mendalam dan terperinci, sekaligus 

mempertentangkan pada pertanyaan-

pertanyaan mendasar untuk menggali dan 

mengungkap asal usul wacana 

bersangkutan.
7
 

Begitupun dengan feomena fanatisme 

dan stigmatisasi sosial di kalangan 

komunitas pesantren, mendudukkan 

keduanya sebagai realitas diskursif 

mengandaikan pengkajian pada aspek-aspek 

sosial yang berkenaan dengan keberadaan 

kiai, lingkungan dan ruang sosial dimana kiai 

berada. Pembacaan tentang ini bisa dimulai 

dengan mencari tahu apa, bagaimana, dan 

seperti peran sosial kiai dijalankan.  Dan 

kemudian dilanjutkan dengan pengamatan 

secara lebih mendalam untuk mengetahui 

sistem dan struktur sosial yang terlibat di 

dalamnya. Pengamatan dan pembacaan 

demikian penting dijalankan guna 

mengangkat segala unsur-unsur sosial yang 

tak tampak, namun memiliki peran dan 

fungsi strategis membentuk relasi-relasi 

kekuasaan, utamanya dalam membentuk dan 

mencipatakan wacana fanatisme dan 

stigmatisasi sosial di lingkungan komunitas 

pesantren NU. 

Memahami fanatisme dan 

stigmatisasi sosial dalam kerangka 

pemahaman Foucouldian sejatinya sama 

halnya menempatkan penulis sebagai 

pembaca, pengamat sekaligus aktor yang 

kritis yang menolak kemapanan dan 

keteraturan. Menolak kemapanan dan 

                                                           
7
 Michael Foucault, Language, Conter-Memory, 

Practice: Selected Essays and Interviews (Basil 

Blackwell, Oxford), hal 140. 
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keteraturan mengisyaratkan bahwa penulis 

tidak boleh menjalankan nalar dan 

subjektivitasnya sebatas pada permukaan, 

sekedar bersikap passif dan senantiasa 

melihat realitas dari perspektif dan sudut 

pandang yang umum. Lebih dari itu penulis 

dituntut aktif melakukan pengamatan secara 

kolektif dan menghadapkan hasil 

pembacaannya pada pertanyaan-pertanyaan 

mendasar seputar aspek masalah yang 

hendak penulis cari tahu, terutama 

menyikapinya dari sudut pandang teoritis. 

Dengan pandangan demikian, maka sebuah 

fenomena yang berkenaan dengan fanatisme 

dan stigmatisasi sosial di lingkungan 

komunitas pesantren NU tidak ada pada 

wilayah persoalan yang sederhana, dangkal 

dan datar-datar saja. Sebaliknya, persoalan 

tersebut merupakan suatu persoalan yang 

begitu kompleks, mendalam yang melibatkan 

banyak sistem dan struktur sosial. 

Dengan pembacaan demikian, maka 

sekurang-kurangnya pembacaan terhadap 

fenomena fanatisme dan stigmatisasi sosial 

harus dilihat dari beberapa pola yang 

berfungsi membentuk, menciptakan dan 

menguatkan sebuah statemen (fanatisme dan 

stigmatisasi). Michel Foucault membasakan 

kegunaan tiga pola di atas dengan istilah 

enunciative modality. Istilah ini mengandung 

pengertian atas adanya seperangkat aturan, 

cara atau hukum tertentu yang beroperasi 

massif di belakang statement. Beberapa pola 

tersebut terdiri dari status sosial (social 

status), tempat, lokasi atau ruang statement 

itu dimunculkan (Sosial site), dan yang 

terakhir menyagkut tentang posisi yang 

ditempati subjek (social position). Tiga pola 

tersebut memiliki fungsi dan peran tersendiri 

yang mendasari diterimanya statement 

tentang fanatisme dan stigmatisasi sebagai 

kebenaran yang diakui oleh komunitas 

pesantren NU. 

Dari Fanatisme Sampai Stigma; Sebuah 

Praktek Hegemonik 

Mendudukkan fenomena fanatisme 

dan stigma sosial komunitas pesantren NU 

terhadap keberadaan kelompok 

Muhammadiyah di Pamekasan dalam 

perspektif hegemoni Gramsci sama halnya 

menempatkan fenomena tersebut dalam 

ruang kapitalisme yang berkaitan dengan 

pergumulan sosial antara kelas sosial atas 

dan kelas sosial bawah. Pergumulan tersebut 

tumbuh dan muncul sebagai konsekuensi 

dari hubungan dua kelas sosial yang 

terbangun dalam pola dominatif. Kelas sosial 

yang lebih tinggi memiliki kecenderungan 

memanfaatkan kelompok sosial yang lebih 

rendah. Setiap tindakan, sikap, dan hubungan 

sosial yang memiliki kepentingan untuk 

mewujudkan, mengukuhkan dan 

mempertahankan status sosialnya. 

Sebaliknya, kelas sosial bawah cenderung 

bersikap passif, menerima apa adanya 

lantaran tidak ada upaya menolak ataupun 

melawan. Dalam konteks seperti ini, kelas 

sosial bawah berada dalam kondisi dan 

situasi dimana dirinya tidak sanggup berbuat 

banyak lantaran sudah berada di bawah 

kontrol dan penguasaan kelas sosial atas. 

 Meski pembacaan Gramsci seringkali 

dikaitkan dengan praktek-praktek kapitalisasi 

yang melibatkan hubungan sosial bias 

eksploitatif, dominatif dan diskriminatif, 

namun bukan berarti Gramsci menempatkan 

pemikirannya berada dalam satu pemahaman 

dengan Marxisme, bahwa sumber ekonomi 

adalah suatu hal mendasar yang dapat 

memicu lahirnya praktek-praktek 

eksploitatif. Konkritnya, ketika alat-alat 

produksi berada di bawah kekuasaan 

kelompok kelas sosial atas, maka yang 

terjadi adalah ketikdakadilan, penegebirian 

hak sehingga berbuntut pada proses 

teralienasinya masyarakat kelas sosial 

bawak.  

Berkenaan dengan ini Gramsci 

menegaskan, bahwa proposisi tersebut 

tidaklah benar, sebaliknya dirinya 

berpandangan bahwa praktek-praktek 

domintaif tidak selamanya dijalankan 

melalui hal-hal yang sifatnya material 

(materialism dialectic), namun lebih 

berkembang dalam wajah dan bentuk yang 

lebih kompleks. Atas dasar ini, Gramsci 

berusaha menampilkan gagasan dan 

pembacaan yang lebih varian, bahwa 
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praktek-praktek kekuasaan dalam 

kesempatan dan waktu tertentu dapat 

dijelaskan dalam bentuk dan model yang 

lebih luas. Pandangan dirinya tentang 

praktek-praktek dominative tersebut ada 

pada pemikirannya bahwa kekuasaan tidak 

selamanya bersumber dari faktor kelas sosial 

yang dibangun di atas materi (materialism 

dialectic) sebagai superstrukturnya. Lebih 

dari itu praktek-praktek domintaif dapat pula 

dimunculkan dari aspek-aspek sosial di luar 

itu, seperti halnya aspek sosial kebudayaan, 

ideologi, dan keagamaan. Bagi Gramsci, 

bentuk-bentuk dominasi yang memanfaatkan 

cara dan pendekatan ini lebih  mudah 

menundukkan dan menaklukkan kesadaran 

masyarakat dari pada menggunakan cara-

cara struktural yang bias pada perlakuan 

kekerasan. Demikan karena menurut 

Gramsci pendekatan kultural seringkali 

dijalankan dengan model dan cara kerja yang 

sifatnya halus, sistematis, terstruktur, dan 

senantiasa memanfaatkan strategi- strategi 

yang mengedepankan nilai-nilai lokalitas 

sebagai sarana mempengaruhi dan 

meluluhkan hati dan pikiran masyarakat. 

Hanya saja, meski terdapat perbedaan 

mendasar atara konsep dominative pemikiran 

Gramsci dengan  konsep dominative 

marxian, di balik itu terdapat Gramsci 

memiliki aspek kesamaan, yakni tetap 

mendudukkan dirinya sebagai tokoh yang 

menolak keras praktek kapitalisasi, anti 

status quo, dan anti kekuasaa tunggal. 

 Jika mengancu pada pemikiran 

Antonio Gramsci, hegemoni pada awal 

kemunculannya merupakan bentuk dominasi 

politik antarkelas sosial yang terbentuk 

dalam relasi sosial tertentu, namun dalam 

perkembangannya konsep tersebut dia 

kembangkan dalam bentuk pengertian yang 

lebih luas, bahwa upaya hegemoni bukan 

semata berada dalam wilayah politik, tetapi 

turut pula menyentuh pada bidang-bidang 

lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan, 

ideologi, pandangan hidup, dan keagamaan.
8
 

Dengan pembacaan demikian, konsep 

                                                           
8
 Listiyono Santosa dkk. Epistimologi Kiri 

(Jogjakarta: Ar-ruzz Media), hal 23 

hegemoni tidak saja berada dalam wilayah 

sosial politik masyarakat, perebutan 

kekuasaan, kepentingan politis, meproduksi 

ataupun mereproduksi kekuasaan dalam 

konteks sosial yang formal, namun terdapat 

juga dalam wilayah dan ruang sosial yang 

lebih kecil dari itu, bahkan dalam realitas 

masyarakat yang memiliki latar sosial 

tradisional yang seringkali memanfaatkan 

nilai-nilai kebudayaan, ideologi, keagamaan 

sebagai sarana melakukan panaklukan dan 

penundukan kelompok atau golongan 

masyarakat tertentu.  

Studi ini menemukan di dalam 

fenomena fanatisme dan stigmatisasi sosial 

keagamaan terdapat aspek ideologi dan 

keagamaan sebagai media menundukkan 

kesadaran dan subjektivitas komunitas 

pesantren. Praktek dominasi tidak dijalankan 

dalam bentuk perilaku dan tindakan sosial 

yang mengarah pada  kekerasan dan 

pemaksaan, namun lebih pada pendekatan-

pendekatan persuasive, memanfaatkan 

simbol-simbol keagamaan dan cara-cara 

kultural. Simbol-simbol keagamaan yang 

dimaksud di sini berada dalam ruang 

lingkung sosial kiai yang oleh mayoritas 

komunitas pesantren dianggab tokoh 

keagamaan penuh kharismatik, berwibawa 

dan setumpuk sifat dan karakter baik lainnya. 

Selain itu, pun juga kiai identik dengan 

sebutan pewaris nabi, sehingga berimplikasi 

logis atas adanya sikap ketundukan dan 

penghormatan. Sedangkan cara-cara kultural 

lebih pada perwujudan praktek-praktek 

ritualitas tradisional, meliputi aktivitas 

keagamaan dan amalan-amalan komunitas 

pesantren. Selain itu, cara-cara kultural juga 

dijalankan melalui media-media 

pembelajaran di setiap kegiatan (pesantren), 

terutama yang memuat nilai-nilai keagamaan 

yang bias apada keislaman tradisional.  

Di dalam sosial kultural pesantren, 

sosok kiai adalah simbol kebesaran agama, 

status sosial yang identik dengan nilai-nilai 

pengagungan dan penghormatan. Kiai 

merupakan simbol kewibawaan, simbol 

prestise, sakral, penuh magis, serta pribadi 

penuh dengan kesahajaan dan sifat-sifat bijak 

lainnya. Selain itu, kiai adalah pemegang 
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otoritas tunggal, sosok raja di sebuah sistem 

kerajaan kecil bernamakan pesantren. Atas 

statusnya itu kiai memiliki kewewenangan 

tunggal, sumber kebenaran yang tidak dapat 

ditangkal dan ditolak. Perdebatan tentang apa 

itu benar tereduksi di bawah nama kebesaran 

dirinya,  tidak ada lagi alasan dan 

kesempatan membenturkan status sosial kiai 

dengan realitas di luar dirinya. Penisbatan 

istilah-istilah sakral serta mistifikasi 

keagamaan seperti balad dan barokah 

dimunculkan ke permukaan publik. 

Tujuannya tidak lain untuk menenggelamkan 

sistem kesadaran masyarakat di bawah 

bahasa-bahasa agama. Ketika bahasa-bahasa 

agama dijadikan sarana menundukkan 

subjektivitas, maka yang muncul adalah 

ketundukan dan ketidakberdayaan. Bahkan 

msayarakat akan lebih mudah terkelabuhi 

dan menurutinya, karena dalam tradisi 

keislaman yang mereka bangun berlaku 

sebuah hukum sosial, taat dan patuh kepada 

kiai pahalanya adalah barokah, sedangkan 

menolak dan menghadapkan sikap dan 

perkataan kiai pada keraguan dan tanda tanya 

berarti merupakan sikap ketidakpatuhan, 

yang berarti adalah balad. Penisbatan 

barokah dan Balad terhadap sakralitas dan 

kebesaran kiai secara tidak langsung semakin 

membuat identitas kiai kian kuat dan 

mengakar dalam tradisi dan sistem sosial 

kebudayaan masyarakat, khususnya di 

kalangan komunitas pesantren. 

 Dengan pembacaan seperti di atas, 

maka melihat fanatisme dan dan stigmatisasi 

sosial keagamaan yang melibatkan 

komunitas pesantren NU dan kelompok 

sosial keagamaan Muhammadiyah di 

Pamekasan sebagai sebuah praktek-praktek 

hegemoni Gramsci mengandaikan pada 

beberapa persoalan; pertama, fenomena 

fanatisme dan stigmatisasi merupakan 

sebuah realitas sosial yang di dalamnya 

terdapat praktek-praktek kekuasaan. Konsep 

praktek kekuasaan di sini merujuk pada 

hubungan sosial kiai pesantren NU dengan 

masyarakat di sekitarnya yang lebih 

mengarah pada hubungan hierarkis. Kiai 

menempati kelas sosial atas, sebaliknya 

komunitas pesantren ada pada kelas sosial 

bawah. Dalam posisi seperti ini kiai 

pesantren memegang peran dan fungsi 

strategis untuk mengontrol dan 

mengkondisikan setiap dinamika sosial yang 

berkembang di dalamnya, khususnya dari 

sisi keagamaan. Dengan begitu maka setiap 

arah kebijakan di lingkungan komunitas 

pesantren berada sepenuhnya di bawah 

kekuasaan kiai, sehingga sangat mungkin 

setiap wacana dimunculkan senantiasa 

berkesesuaian dengan kepentingan dan status 

sosialnya. Kedua, fenomena fanatisme dan 

stigmatisasi merupakan sebuah realitas sosial 

keagamaan yang bersentuhan erat dengan 

stretegi-strategi penundukan. Strategi 

penundukan di sini merujuk pada usaha kiai 

pesantren NU dalam melancarkan dan 

menancapkan pengaruh figuritasnya terhadap 

lapisan masyarakat yang berada di sekitar 

dirinya, khususnya yang memiliki basis 

sebagai komunitas pesantren. Istilah strategi 

penundukan di sini merujuk pada pendekatan 

cara dan model kerja tertentu yang 

berhubungan dengan peran sosial kiai dalam 

lingkup kehidupan pesantren. Dalam konteks 

permasalahan ini, peran sosial kiai dapat 

berupa dalam posisi yang varian, bisa 

sebagai figuritas yang melibatkan dirinya 

secara praktis di lapangan, atau dapat pula 

mengandalkan ketokohannya dengan cara 

memilih berdiam diri, memainkan peran 

sebagai tokoh di balik layar namun memiliki 

pengaruh signifikan dalam mengatur dan 

mengakomodir struktur-struktur sosial yang 

berada di sekitarnya. Dengan begitu, 

mengkaji fenomena fanatisme dan 

stigmatisasi keagamaan terhadap kelompok 

Muhammadiyah di Pamekasan 

mengisyaratkan bahwa realitas tersebut 

muncul dan lahir di permukaan publik 

sebagai kepanjangan dari praktek-prektek 

hegemoni kiai pesantren NU. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembacaan dan 

kajian di atas, penulis menemukan beberapa 

implikasi teoritis sebagai hasil pembacaan 

penulis (teoritisasi), antara fokus masalah 

dengan perspektif teori yang penulis gunakan 
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sebagai pisau atau alat analisis. Dari analisa 

atau teorisasi tersebut menghasilkan temuan-

temuan baru, yang secara keseluruhan berada 

pada posisi menguatkan sekian temuan-

temuan terdahulu.   

Kajian ini menegaskan bahwa dalam 

dinamika wacana keislaman yang sejauh ini 

berkembang di banyak tempat, dalam 

faktanya tidak sepenuhnya berada dalam 

wilayah yang murni karena teks-teks 

keislaman. Melainkan turut pula melibatkan 

unsur-unsur lain yang beragam, dan 

kompleks. Selain memang karena adanya 

kenyataan bahwa dalam banyak kelompok, 

paham, golongan, dan sekte keislaman 

terdapat sisi perbedaaan, baik itu dalam hal 

amalan, ajaran, penafsiran ataupun 

pendekatan, namun sesungguhnya yang 

demikian bukanlah suatu yang baru dan 

asing dalam sejarah agama-agama manusia. 

Perbedaan-perbedaan demikian 

sesungguhnya sudah terjadi sejak era-era 

terdahulu, bahkan sudah tumbuh membibit 

sejak sebelum manusia belum menemukan 

peradabannya.  

Kaitannya dengan wacana keagamaan 

(Islam), kiai dan pesantren, kajian ini pada 

dasarnya berusaha melakukan kajian 

mendalam perihal arah wacana keagamaan 

(Islam) di lingkungan komunitas pesantren 

yang dalam pengamatan penulis seringkali 

terjebak pada eksklusivisme. Eksklusivisme 

di sini penulis gunakan untuk 

menggambarkan wajah diskursus keagamaan 

pesantren yang senantiasa berpandangan 

negatif terhadap kelompok keislaman di luar 

mereka. Selama ini, pesantren 

mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut 

Islam tradisional di bawah bendera 

Nahdlatul Ulama’. Melaui pandangan 

eksklusivisme, wacana keagamaan pesantren 

kental dengan keberpihakan pada paham ke-

NU-an, dan sebaliknya bias pada pandangan 

negatif terhadap di luar mereka, khususnya 

yang jelas-jelas memiliki semangat berbeda, 

seperti kelompok keislaman 

Muhammadiyah. Realitas ini mengantarkan 

penulis pada sebuah kenyataan, yang di satu 

sisi mencerminkan atas sikap fanatsime 

pesantren terhadap paham keislaman mereka 

(Nahdlatul Ulama’), dan di sisi lain juga 

mencerminkan pesantren atas stigma 

terhadap kelompok Muhammadiyah, yang 

secara jelas memiliki tradisi keislaman 

berbeda dengan pesantren. 

berdasarkan pembacaan di atas, jika 

dihubungan dengan penemuan dari kajian 

sebelumnya, seperti hasil kajian dari Moh. 

Ishaq Abdus Salam dan Abdur Rozaki 

tentang dimensi keberadaan kiai;  kekuasaan, 

penggunaan ideologi, kekuatan blaterisme, 

maka pembacaan penulis dalam kajian ini 

menghasilkan fakta yang menguatkan atas 

bangunan teoritis mengenai reproduksi 

kekuasaan kiai sebagai kelas sosial yang 

kuat. Adapun titik pembedanya adalah; 

reproduksi kuasa kiai di sini dijalankan 

melalui dominasi wacana keagamaan yang 

ditujukan untuk memperkuat pengaruh guna 

menjaga status quo sebagai sosok kuat nan 

berpengaruh di kalangan masyarakat, 

khususnya di kalangan komunitas pesantren 

berbasis Nahdlatul Ulama’.   

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Said. 2007. Pesantren, Jati Diri 

Dan Pencerahan Masyarakat, Cet. 

I, Said Abdullah Istitute Publishing. 

Foucault, Michael, 1977. Language, Conter-

Memory, Practice: Selected Essays 

and Interviews, Basil Blackwell, 

Oxford. 

Geertz, Clifford. 1989. Abangan, Santri, 

Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, 

ter. Aswab Mahasin. Jakarta: 

Pustaka Jaya. 

Santosa, Listiyono dkk. 2012 Epistimologi 

Kiri, Cet. Jogjakarta, Ar-ruzz 

Media. 

Suprayogo, Imam. 2009. Kyai dan Politik. 

Malang: UIN-Malang Press. 

Turner, Bryan S. 2012. Relasi Agama dan 

Teori Sosial Kontemporer, 

Yogyakarta: IRCiSoD.  

 

 

 

 

  



12 
 

 

 


