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Abstrak 

 Pada pemilihan Presiden 2014 lalu Lirboyo secara gamblang menyatakan bahwa mereka 

mendukung Prabowo-Hatta, sesuatu yang sudah lumrah sebenarnya. Tetapi menjadi tidak biasa 

karena Lirboyo membuat deklarasi hingga dua kali dan hasil akhir di lima TP Lirboyo berakhir 

dengan kemenangan telak Prabowo-Hatta dengan raihan suara >88%.  Penelitian ini berfokus 

pada peran politik Kiai Lirboyo, Hubungan Kiai-Santri didalam Pondok, dan juga Hubungan 

Kiai dengan aktor-aktor politik dalam 10 tahun terakhir. Penelitian serupa sudah ada tetapi hanya 

berfokus pada Kiai sebagai pembentuk opini. Jadi penelitian ini akan berfokus pada hal-hal 

tersebut dan menggunakan teori Elit Politik dari Suzanne Keller untuk mempertajam analisis. 

Penelitian ini menggunakan metode qualitative describtive research, yang mana penulis 

memperoleh data berdasarkan wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Lalu dibaca 

menggunakan perspektif elit. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Kiai berperan dalam 

pembentukan opini dan mobilisasi massa, ditambah fakta-fakta lain seperti hubungan kiai-santri 

yang ada di Lirboyo adalah patron klien, fakta lainnya adalah Kiai memiliki hubungan yang 

cukup dekat dengan actor-aktor politik termasuk Prabowo. 

Kata Kunci : Kiai, Pondok Lirboyo, Peran Politik Kiai 

Abstract 

In the 2014 presidential election, Lirboyo e xplicitly stated that they support Prabowo-Hatta, 

something that is commonplace. But it became unusual because Lirboyo made the declaration 

twice and the final result in five TP Lirboyo ended with Prabowo-Hatta's landslide victory with 

88% of the vote. This research focuses on the political role of Kiai Lirboyo, Kiai-Santri 

Relations in Pondok, and also Kiai's relationship with political actors in the last 10 years. Similar 

research is already available but focuses only on Kiai as opinion formers. So this research will 

focus on those things and use the Elite Politics theory from Suzanne Keller to sharpen the 

analysis. This research uses qualitative describive research method, which the authors obtain data 

based on interviews, observation, and literature review. Then read using an elite perspective. The 

result of the research is that Kiai plays a role in opinion formation and mass mobilization, plus 

other facts such as kiai-santri relationship in Lirboyo is client patron, another fact is Kiai has 

close relationship with political actors including Prabowo. 
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PENDAHULUAN 

Pada Pemilihan Presiden 2014 lalu ada fenomena menarik yang muncul di kalangan 

institusi keagamaan, saat itu Pondok Lirboyo yang merupakan pondok besar di Indonesia dan 

dikenal sebagai suatu pondok yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional(salaf) sukses 

memenangkan pasangan Prabowo-Hatta di Tempat Pemungutan Suara sekitar Pondok Lirboyo. 

Saat itu pasangan calon Prabowo-Hatta memperoleh suara 1555, berbanding dengan 197 suara 

perolehan pasangan calon Jokowi-JK. Tentu ada fenomena yang sangat menarik dari potret 

mencolok suara yang diperoleh. Hal ini tentu sangat membuat penulis ingin mempelajari dan 

meneliti fenomena tersebut secara mendalam dan metodologis. Suara yang didapatkan Prabowo-

Hatta mencapai prosentase 88% di lima TPS yang ada di Lirboyo paska Pondok membuat pilihan 

dan sikap untuk mendukung Prabowo-Hatta. Paska pengambilan sikap tersebut suara yang 

didapatkan pasangan yang didukung Kiai Lirboyo terlihat sangat nyata, tentu ini membuat para 

calon yang akan ikut kontestasi politik tergiur untuk mencari dukungan di pesantren dengan cara 

merebut hati para Kiai-nya. Logika mudahnya adalah calon hanya perlu merebut kepalanya maka 

akan mendapatkan seluruh tubuhnya, tidak perlu usaha besar menggerus suara dari bawah.  

Karena Kiai memiliki otoritas(dalam artian Kekuasaan) didalam pondok pesantren. 

Kekuasaan sendiri menurut Robert Dahl berarti A memiliki kekuasaan terhadap B apabila A 

dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Dalam 

hal ini Kiai sebagai Elit dan Santri sebagai Massa maka Kiai sadar betul akan kepentingan yang 

ingin diraih, jadi secara sadar Kiai akan memilih pasangan yang akan didukung dan Kiai sadar 

konsekuensinya adalah seluruh elemen pesantren akan ikut memilih pasangan calon yang mereka 

dukung. Dan hal tersebut dirasa sangat tidak baik untuk seorang Kiai. Cliffort Geertz (1981) 

mengatakan bahwa Peran Kiai telah bergeser, yang semula adalah seorang makelar ilmu(budaya) 

tetapi kini memiliki peran lebih dari itu, yaitu berperan dalam kontestasi politik praktis. Kita 

semua menyadari bahwa memang Kiai memiliki kapasitas dan sumberdaya yang luar biasa, 

maka tidak heran apabila Kiai dan Pesantren selalu dilirik oleh Partai Politik dan kandidat-

kandidat yang sedang berkontestasi dalam politik. Peran kiai bisa sebagai actor yang dimajukan, 

bisa sebagai seorang pelobi dalam urusan politik, dan bisa sebagai pembawa massa atau suara 

electoral.  



Penelitian tentang Kiai dan Politik sudah cukup banyak, contohnya seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Muhamad Imron(2009) yang berjudul Efektivitas Peran Kepemimpinan 

Kiai sebagai Pimpinan Partai Politik. Tetapi penelitian itu hanya sebatas untuk mengukur 

kapasitas Kiai ketika menjabat sebagai elit partai, padahal ada yang lebih dari itu yaitu untuk 

membantu suara electoral. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rudy Ardyanto (2016) 

yang berjudul Studi keterlibatan Kh.Khoirul Atok dalam pemilihan Umum Kepala Daerah 

Kabupaten Gresik tahun 2015 juga hanya berfokus kepada satu orang yang sebenarnya perannya 

hanya sebagai seorang peloby dalam penyuksesan salah satu actor di internal PKB. Penelitian 

lain yang ada berasal dari Endik Hidayat(2014)  hanya berfokus pada peran-peran Kiai seperti 

perannya dalam penggunaan agama untuk kepentingan politik, pembentuk opini, fasilitator, dan 

juru kampanye. Endik melupakan Kiai memiliki massa dan suara electoral yang nyata, itu yang 

tidak dihitung dari penelitiannya. Sementara penulisan ini akan berfokus pada Studi Kasus 

Lirboyo sebagai pondok pesantren besar dan pondok pesantren yang masih memegang nilai-nilai 

tradisional(salaf). Penelitian lain seperti milik Abdul(2015) hanya tentang bagaimana gerak Kiai 

secara peaktis dalam pemenangan, tidak ada pembacaan yang lebih komprehensif tentang Peran 

Kiai disana. Pada Tahun 2016 Dita Adista juga melakukan studi tentang Kiai, akan tetapi hanya 

sebatas Sikap Kiai dalam Pondok Al Hikmah dan peran Kiai justru sebagai penyeleksi kelayakan 

walikota tersebut. Penulisan ini berfokus pada Sikap pondok pesantren Lirboyo dalam 10 tahun 

terakhir, mengapa pada 2014 memilih untuk mendukung Prabowo-Hatta, dan bagaimana pola 

hubungan Kiai-Santri dalam Pondok Lirboyo. 

Sudah banyak sekali studi yang membahas tentang Elit seperti Robert Michelle, Paretto, 

Keller. Tetapi studi mereka ada di belahan Eropa, sehingga tidak mampu melihat fenomena Kiai 

sebagai Elit. Tahun 1950-1960 an NU merupakan organisai yang cukup fenomenal karena 

prestasi di bidang politik dan dikenal sebagai organisasi yang militant. Tetapi faktanya memang 

belum banyak studi yang dilakukan untuk politik NU. Maka, disertasi Greg Fealy di Monash 

University yang diterbitkan dan diterjemahkan dalam judul Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 

1952-1967″ merupakan kajian yang dapat dijadikan patokan untuk memahami politik NU. Dari 

tulisan Fealy kita bisa setidaknya membaca pola politik NU. 



Dasar pemikiran NU berasal dari ulama timur tengah dari Timur Tengah seperti 

Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Imam Al-Ghazali untuk fqih politiknya. Jadi 

untuk memahami prinsip-prinsip dasar NU kita harus paham juga dasar pemikirannya.  

SIKAP PONDOK PESANTREN DALAM RENTANG WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 

 Pondok Pesantren Lirboyo merupakan pondok besar yang ada di Kediri, Jawa Timur. 

Selain besar dari jumlah santrinya, Pondok Lirboyo adalah pondok yang masih konsisten dengan 

prinsip salafnya. Studi tentang Lirboyo juga selalu menarik karena saat ini Lirboyo memiliki 

alumni-alumni yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan tidak sedikit yang memiliki 

popularitas dan pengikut yang besar pula, contohnya adalah Gus Mus dan Said Aqil Siraj. 

Berikut adalah catatan jumlah santri Lirboyo. 

Tabel 1 Jumlah Santri Lirboyo tahun 2006-2018 

1 Tahun ajaran 2006-2007 9.163 Murid/Santri 

2 Tahun ajaran 2007-2008 8.917 Murid/Santri 

3 Tahun ajaran 2008-2009 8.231 Murid/Santri 

4 Tahun ajaran 2009-2010 10.586 Murid/Santri 

5 Tahun ajaran 2010-2011 10.430 Murid/Santri 

6 Tahun ajaran 2011-2012 10.889 Murid/Santri 

7 Tahun ajaran 2012-2013 12.007 Murid/Santri 

8 Tahun ajaran 2013-2014 12.978 Murid/Santri 

9 Tahun ajaran 2014-2015 14.683 Murid/Santri 

10 Tahun ajaran 2015-2016 16.988 Murid/Santri 

11 Tahun ajaran 2016-2017 18.623 Murid/Santri 

12 Tahun ajaran 2017-2018 21.265 Murid/Santri* 

*Jumlah Santri Per 30 Rajab 1439 

       Waktu Pemilihan Presiden 

Source Tabel : Laporan Tahunan Lirboyo Pengurus Pondok Pesantren 

 Tidak sedikit yang bertanya tentang sah atau tidak Kiai dan Pondok ikut berpolitik dan 

seterusnya. Perlu saya jawab bahwa Kiai maupun elemen pondok pesantren(Kiai, Santri, 

Alumni, Orang Tua Santri) memiliki hak berpolitik yang sama dengan warga Negara Indonesia 



lainnya, tetapi yang jadi persoalan adalah “etis” atau tidaknya. Kiai selalu menjadi salah pusat 

perhatian dalam setiap kontestasi pilkada, karena ada stereotype yang menganggap Kiai adalah 

tokoh masyarakat dan selalu akan didengarkan. Akan  tetapi pada faktanya adalah Kiai Pondok 

Lirboyo selalu mengambil langkah politik dan memiliki jagoan politiknya. Jika melihat prinsip 

yang dimiliki Pondok Lirboyo, pondok ini terafiliasi langsung dengan organisasi masyarakat NU 

karena memiliki mazhab yang sama. Tetapi sikap politik pondok Lirboyo tidak selalu ikut 

perintah Kiai-Kiai NU, Lirboyo memiliki bahan pertimbangan sendiri dan sangat dinamis. Pada 

pemilihan Presiden 2014 lalu Pondok Lirboyo secara terbuka dan mengeluarkan tausiyah untuk 

mendukung pasangan Prabowo-Hatta, padahal pasangan Jokowi-JK juga masuk untuk mencari 

dukungan disana. Karena  peran Kiai yang dilakukan seperti deklarasi, pembentukan opini, dan 

jejaring Kiai yang dimiliki pasangan Prabowo-Hatta menang telak atas Jokowi-JK di lima TPS 

yang ada di Lirboyo. 

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi suara di TPS Lirboyo 

NAMA PASANGAN 

CALON 

TPS 

11 

TPS 

12 

TPS 

13 

TPS 

14 

TPS 

15 

TOTAL 

PEROLEHAN 

SUARA 

Prabowo – Hatta Rajasa 324 389 408 267 167 1555 

Joko Widodo – Jusuf Kalla 43 18 10 71 55 197 

 

Sumber : (pemilu.tempo.co:2014/07/09) 

 Ini merupakan fenomena menarik bagaimana seorang Kiai mampu mempengaruhi pilihan 

rasional santrinya. Hal ini terjadi di banyak pesantren, karena yang terjadi adalah para santri 

meletakkan Kiai sebagai orang yang sangat penting dalam hidup mereka dan mereka harus ikut 

perintah Kiai. Pada penelitian kali in penulis menggunakan Teori dari Suzanne Keller yaitu 

tentang studi Elit. Keller(1995) menyatakan bahwa Elit harus hadir untuk membawa solusi dari 

setiap masalah maupun kebingungan yang ada. Teori ini melihat bahwa Kiai sebagai elit hadir 

untuk menjawab kebingungan yang terjadi dari permasalahan yang ada. Kiai sebagai elit sadar 

bahwa perannya haruslah berbuah kebaikan bersama untuk patronnya. Karena pada saat itu ada 

kebingungan yang terjadi yaitu ada polarisasi dalam tubuh pesantren ketika para santri bertanya 

jadi mendukung Prabowo(sebelumnya sudah deklarasi mendukung Prabowo) atau beralih 

https://pemilu.tempo.co:2014/07/09


mendukung Jokowi. Dengan itu para Kiai memutuskan untuk membuat deklarasi lagi secara 

terbuka dan lebih besar agar tidak ada kebingungan dan polarisasi lagi, sehingga kestabilan dan 

kenyamanan belajar-mengajar di Pondok tercapai. 

 Paska dukungan tersebut, pertanyaannya kini adalah mengapa Prabowo Subianto dan 

Hatta Rajasa, bukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Padahal jika kita melihat background dari 

Hatta adalah Muhammadiyah yang secara prinsip sangat berbeda dengan Lirboyo(yang 

mengikuti organisasi keagamaan NU), ditambah fakta Jusuf  Kalla adalah tokoh Nahdlatul 

Ulama. Apa yang menjadi pertimbangan? Mbah War sapaan akrab dari KH Anwar Manshur 

menyatakan bahwa keputusan beliau dan beberapa Kiai lainnya untuk mendukung Prabowo 

sangat memiliki alasan yang kuat. Beliau bercerita bahwa Prabowo sering datang untuk menjalin 

silaturahmi di Pondok-pondok ( termasuk Lirboyo), selain itu mbah war menyatakan dari sisi 

karakter Prabowo cocok jadi Presiden karena punya visi dan karakter yang tegas. Dari hal ini kita 

bisa melihat Kiai Lirboyo berharap bahwa Prabowo dapat membuat kestabilan di NKRI karena 

prinsip NU juga mengedepankan kestabilan. Ditambah isu yang beredar bahwa Jokowi 

merupakan orang yang pro asing. Jadi alasan kedekatan personal dan juga ideology Prabowo 

adalah yang paling mendekati ideology Lirboyo. 

GUS IPUL EFEK 

 Selain faktor visi, misi, maupun ideology prabowo yang cocok dengan Kiai Lirboyo, kita 

tidak bisa melepaskan peran dari Mahfud MD dan Gus Ipul. Mahfud MD adalah tokoh NU yang 

pada pilpres lalu menjadi Ketua Tim Pemenangan dari pasangan Prabowo-Hatta. Mahfud MD 

memiliki pengaruh yang besar di Jawa Timur, khususnya kalangan pesantren. Mahfud MD 

berhasil merebut hati Kiai dan mengunci suara electoral yang ada di Lirboyo, tetapi apakah 

Mahfud berjuang sendirian? Tentu tidak, beliau membutuhkan seseorang yang bisa 

mengantarkan beliau agar bisa “masuk” kedalam tubuh Pondok Pesantren Lirboyo. Dan orang 

itu adalah Gus Ipul. Gus Ipul merupakan keturunan dari Kiai besar di Jawa Timur, beliau 

keturunan dari salah satu pendiri NU yaitu KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syamsuri. 

Artinya dari pondok pesantren, klannya adalah Ponpes Tambak Beras, Denyanyar, Tebu Ireng, 

dan Darul Ulum. (Surabaya.tribunnews:2018/07/15) 



 Dengan begitu Gus Ipul memiliki afiliasi yang begitu dekat dengan pondok-pondok 

Pesantren di Jawa Timur, begitu juga Lirboyo yang pendirinya (KH Abdul Karim) merupakan 

sahabat dari pendiri NU. Jadi jika melihat dari kedekatan personal, sebenarnya Gus Ipul yang 

dapat mengikat suara pesantren Lirboyo. Secara empiric, Lirboyo juga selalu mendukung Gus 

Ipul pada pilkada 2008, 2013, dan 2018. Jadi klaim suara ataupun kesuksesan Mahfud MD 

mengikat suara di Pesantren-pesantren Jawa Timur tidak akan berhasil tanpa dukungan dan 

bantuan dari Gus Ipul. 

 Lantas bagaimana dengan arah keberpihakan dan afiliasi pondok pesantren Lirboyo 

dalam sepuluh tahun terakhir? Pertanyaan ini selalu menarik untukdikaji karena Pondok ini 

memiliki suara electoral yang cukup tinggi di tingkat daerah maupun nasional melalui santri, dan 

alumni yang tersebar diseluruh pelosok bangsa ini. Dengan alumninya seperti Said Aqil SIraj 

yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Gus Mus yang merupakan 

negarawan dengan popularitas dan pengikut yang tinggi, maka Lirboyo selalu dan akan selalu 

dimintai rekomendasi oleh para kandidat dalam setiap kontestasi Politik. Dengan segala 

kelebihan dan kekurangan Lirboyo, Lirboyo dipandang sebagai Pondok percontohan karena 

track record yang baik. Oleh karena itu menarik sekali mengkaji bagaimana arah keberoihakan 

politik Pondok Pesantren Lirboyo dalam rentang 2008-2013. 

Tabel 3. Arah Dukungan dan Latarbelakang dari Sikap Politik Lirboyo 

Ajang Pemilu Tahun Sikap Ponpes Alasan 

Pilkada 

Kota/Kabupaten 

2008 Mendukung Iwan 

Boedianto 

Kedekatan aktor-Kiai. Kiai Idris Marzuki 

dengan yakin medukung Iwan. Iwan 

adalah rekomendasi dari Pak Maschut 

(Walikota sebelumnya). Pak Maschut 

tokoh politik yang selalu berkomunikasi 

dengan Kiai Lirboyo. 

Pilkada Provinsi 2008 Mendukung Pakde 

Karwo dan  Gus Ipul 

Kedekatan aktor-Kiai. Secara ideologis 

Gus Ipul dan Ayah Gus Ipul(Ahmad 

Yusuf Cholil) adalah salah satu pendiri 

NU. 

Pilpres 2009 Tidak ada keputusan 

final, mendukung 

antara SBY/JK 

Alasan Pribadi Prinsip dan alasan 

personal Kiai. Kiai tidak memberi sikap 

pasti, tetapi mengambang diantara dua 

pilihan tersebut membuktikan bahwa 



Lirboyo tidak ingin mendukung 

Megawati. 

Pilkada 

Kota/Kabupaten 

2013 Mendukung Samsul 

Ashar 

Alasan Prinsip Pesantren dan Ideologis. 

Lawan dari Samsul Ashar yaitu Abu 

merupakan tokoh Muhammadiyah. 

Secara Ideologis berbeda dengan 

Organisasi Nahdliyin. 

Pilkada Provinsi 2013 Mendukung Gus Ipul Kedekatan personal. Secara ideologis 

Gus Ipul dan Ayah Gus Ipul (Ahmad 

Yusuf Cholil) merupakan tokoh NU. Saat 

itu bahkan Kiai Pondok Lirboyo meminta 

Pakde Karwo mendukung Gus Ipul maju 

sebagai Gubernur tahun 2018 

bagaimanapun situasinya. 

Pilpres 2014 Mendukung Prabowo-

Hatta 

Kedekatan personal dan ada indikasi 

aliran dana. Saat itu Jokowi-JK masuk 

untuk mencari dukungan, tetapi suara 

untuk mendukung Prabowo-Hatta tetap 

bulat. Prabowo juga memiliki kedekatan 

dengan para Kiai Lirboyo dan Kiai-kiai 

di Jawa Timur. 

Pilkada 

Kota/Kabupaten 

2018 Mendukung Gus Aiz-

Sujono 

Alasan Ideologis dan kedekatan personal. 

Arah dukungan Lirboyo berbelok ke Gus 

Aiz yang merupakan salah satu cucu 

pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari 

Pilkada Provinsi 2018 Mendukung Gus Ipul-

Puty 

Kedekatan personal. Gus Ipul merupakan 

keturunan salah satu pendiri NU. Sudah 

sejak lama Lirboyo menantikan Gus Ipul 

menjadi gubernur. 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 Arah dukungan Pondok Lirboyo tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu karena 

disetiap pilihan dukungan Lirboyo tidak berpaku pada partai politik tertentu. Iwan Boedianto 

berasal Demokrat(2008), Pakde Karwo-Gus Ipul/Karsa berasal dari partai Demokrat-PKB(2008; 

2013), pada 2009 tidak ada keputusan final tetapi jangan memilih Megawati menurut perintah 

Kiai, Samsul Ashar dari PDIP(2013), Prabowo-Hatta berasal dari Gerindra-PAN(2014); Gus 

Aiz-Sujono dari PKB-Golkar(2018), dan Gus Ipul-Puty dari PKB-PDIP(2018). Lantas karena 

tidak ada pattern yang dapat dibaca dari sisi ideology partai politik. Penulis membaca arah 



dukungan Lirboyo begitu rasional. Rasional bisa berarti memilih calon pemimpin yang terbaik 

atau rasional dalam pengertian yang menguntungkan mereka (Pondok Lirboyo).   

Dengan arah dukungan pondok selama kurun waktu 10 tahun terakhir membuat pola 

dukungan Pondok Lirboyo terlihat. Apa yang ditemukan penulis membuat pola dukungan 

Lirboyo dapat terlihat, yaitu karena alasan Kesamaan Ideologis dan Kedekatan Personal. Tetapi 

meskipun kedekatan personal dan factor ideologis menjadi salah satu factor terkuat, factor 

ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan karena pada faktanya ketika Gus Ipul menjabat sebagai 

wakil gubernur, aliran dana yang masuk untuk kegiatan keagamaan cukuplah besar yaitu 

mencapai 5 milyar pada tahun 2015(https://ro-kessos.jatimprov:15/07/2018) 

POLA HUBUNGAN KIAI-SANTRI PONDOK LIRBOYO 

Pola hubungan Kiai-Santri di Pondok Pesantren Lirboyo sangat menarik untuk dilihat 

karena kita sudah mengetahui betapa besar dampak yang dihasilkan ketika seorang Patron(Kiai) 

menentukan banyak hal dalam kehidupan Klien(Santri). Berikut kutipan wawancara sebagai 

penunjang data yang penulis temukan, keterangan beliau sedikit banyak dapat kita jadikan acuan 

untuk melihat fenomena hubungan antara kiai-santri di Jawa Timur.kutipan wawancaranya 

sebagai berikut: 

“Apabila Kiai sudah memberi pernyataan bahwa mendukung calon A/B, pasti 

semua ikut (santri, alumni, orang tua santri, dll). Kiai memberi pernyataan dukungan, 

yasudah langsung menuju ke alumni yang tersebar diseluruh pelosok negeri, wali 

santri. Mereka(santri, alumni, orang tua santri) merupakan elemen-elemen pondok 

pesantren” (Wawancara dengan KH. Mujib Imron, 9 Desember 2015. Dari Jurnal 

Endik Hidayat)” 

 

Selain keterangan tersebut, beberapa waktu yang lalu penulis melakukan penelitian di 

Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo saat ini memiliki dua Kiai yang menjadi pimpinan Pondok 

Pesantren atau generasi ketiga pimpinan Lirboyo, mereka adalah Kiai Kafabihi Mahrus dan Kiai 

Anwar Manshur. Dari berbagai wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis, penulis bisa 

membaca bagaimana pentingnya sosok Kiai di kehidupan Santri. Hal itu didapatkan penulis dari 

kutipan wawancara yang dilakukan dengan santri Lirboyo, berikut kutipannya : 

“Sangat besar sekali. Ada prinsip berbunyi seperti ini, “Jika seorang santri ingin hidup 

bahagia, kaya raya maka prinsipnya harus taat kepada orang tua. Jika manfaatnya untuk 

ilmu maka harus taat kepada guru atau Kiai.Karena saya belajar di pendidikan maka 
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otomatis kesuksesan saya ada di tangan Kiai saya. Peran dan kontribusi guru sangat besar 

sekali bagi saya”. 

Cara Santri meletakkan posisi Kiai dalam kehidupan mereka adalah acuan yang sangat 

baik untuk mengukur seberapa besar peran Kiai di kehidupan mereka. Tentu itu merujuk kepada 

Kiai Kafa dan Mbah War selaku pimpinan pesantren. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh 

kedua Kiai tersebut kemungkinan besar akan diikuti oleh para Santri, meskipun itu bukan sikap 

pesantren atau itu merupakan keputusan dan langkah pribadi Kiai. Jadi benar sekali pernyataan 

dari KH Abdul Mujib, ketika seorang Kiai mendukung Prabowo-Hatta atau studi kasus lainnya 

maka semua elemen pondok akan ikut memilih. Sosok Kiai(Patron) selalu diikuti oleh Kliennya. 

Meskipun begitu untuk menghindari hal-hal yang berdampak negative, entah bagaimana caranya 

Kiai selalu menjauhkan pondok mereka dengan hal-hal politis. Maka biasanya setiap keputusan 

yang diambil bukan atas nama institusi pesantren, melainkan sikap pribadi pimpinan pesantren.   

Dengan pola relasi dan cara santri meletakkan posisi Kiai dihidupnya terlihat bahwa Kiai 

sangat penting dihidup mereka. Santri tersebut bahkan menyetarakan Kiai dan Orang Tua dalam 

kehidupan mereka, disinilah pola hubungan Kiai-Santri memiliki indicator yang jelas untuk 

disebut sebagai Patron-Client Relationship. Penulis berasumsi hal tersebut dikarenakan 

charisma, ilmu pengetahuan, dan segala sumberdaya yang dimiliki Kiai untuk mempengaruhi 

dan menjadi sosok berpengaruh dalam tatanan social masyarakat. Dengan segala 

sumberdayanya, Kiai dapat memberikan kebutuhan hidup seorang santri. Maka tidak berlebihan 

jika penulis menyebut Kiai adalah seorang Patron dan Santri/elemen pondok lain sebagai Klien. 

Menurut James C. Scott (1997, 124-125), definisi patron-client adalah 

“Patron and client relationship is exchange relationship between roles—may be 

defined as aspecial case of dyadic (two-person) ties involving a largely 

instrumental friendship in wich an individual of higher socioeconomic status 

(patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or 

both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering 

general support and assistance, including personal service, to the patron ( 

Hubungan patron-klien, suatu hubungan timbal balik antara peran-peran yang 

diartikan sebagai suatu kasus tertentu yang meliputi ikatan pertemanan secara lebih 

besar, dimana individu yang satu memiliki status social ekonomi yang lebih 

tinggi(patron) yang menggunakan pengaruh pribadi dan sumber dayanya untuk 

memberi perlindungan atau keuntungan lainnnyakepada individu dengan status 

yang lebih rendah(klien), klien memiliki kewajiban agar membalas dan memberi 

dukungan secara umum, bahkan termasuk pelayanan pribadi kepada seorang 

patron.” 



 Hal tersebut bisa dikonfirmasi penulis melalui wawancara dengan santri dan salah satu 

pengurus pusat alumni Lirboyo(himasal). Bahkan ketika Santri itu sudah keluar dari Pondok, 

ikatan emosional yang dimiliki masih begitu lekat dalam kehidupan Santri tentang Kiai-nya. Jadi 

pelayanan seorang Klien diatas terhadap Kiai(Patron) masih melekat dan akan tetap dilakukan 

apa yang menjadi masukan dari seorang patron(kiai). Contohnya adalah dapat dilihat apabila 

Aqil SIraj yanh sudah menjadi tokoh besar tetao ikut dawuhnya Kiai. Hal itu terlihat dari 

getolnya seorang Aqil Siraj(Ketua Umum PBNU) untuk mendukung Prabowo - Hatta. Pada 

kasus ini teori Keller tidak mampu melihat fenomena ini, James Scott lebih mampu melihat dan 

menganalisis pola hubungan Kiai-Santri. 

 Melihat pola hubungan tersebut ditambah faktor Lirboyo adalah Pondok yang terafiliasi 

dengan NU. Maka penulis melihat fenomena ini dengan teori Greg Fealy tentang Ijtihad Ulama. 

Menurut penelitian Fealy, NU bisa dikatakan sebagai organisasi yang militant. NU dalam hal ini 

Lirboyo tidak memiliki afiliasi khusus dalam hal politik praktis, apakah ini disebut inkonsisten? 

Tidak juga. Lirboyo mengikuti NU yang dikenal senang berdiskusi dan selalu mengikuti ilmu 

fqih. Teory fealy menyatakan apabila NU melakukan hal tersebut untuk menjaga kepentingan 

umat dan menjaga kestabilan. Teori tersebut secara tegas terbantahkan oleh aliran dana yang 

ditulis oleh penulis tentang dana untuk kegiatan keagamaan. Hal itu juga tidak dilihat oleh Fealy 

tentang Ijtihad Ulama di tubuh Kiai-kiai. Menarik melihat bagaimana arah keberpihakan Lirboyo 

kedepan(setidaknya pada pilpres 2019) karena Gus Ipul saat ini tidak menjabat sebagai Kepala 

Daerah lagi. Dan menarik juga melihat peran Gus Ipul dalam menjembatani tokoh-tokoh lainnya 

yang ingin mencari dukungan di Pondok Pesantren Lirboyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Fenomena menarik muncul di kalangan institusi keagamaan, saat itu Pondok Lirboyo 

yang merupakan pondok besar di Indonesia dan dikenal sebagai suatu pondok yang masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional(salaf) sukses memenangkan pasangan Prabowo-Hatta di 

Tempat Pemungutan Suara sekitar Pondok Lirboyo. Saat itu pasangan calon Prabowo-Hatta 

memperoleh suara 1555, berbanding dengan 197 suara perolehan pasangan calon Jokowi-JK. 

Suara yang didapatkan Prabowo-Hatta mencapai prosentase 88% di lima TPS yang ada di 

Lirboyo. Meskipun begitu arah dukungan Pondok Lirboyo tidak berafiliasi dengan partai politik 

tertentu karena disetiap pilihan dukungan Lirboyo tidak berpaku pada partai politik tertentu. 

Iwan Boedianto berasal Demokrat(2008), Pakde Karwo-Gus Ipul/Karsa berasal dari partai 

Demokrat-PKB(2008; 2013), pada 2009 tidak ada keputusan final tetapi jangan memilih 

Megawati menurut perintah Kiai, Samsul Ashar dari PDIP(2013), Prabowo-Hatta berasal dari 

Gerindra-PAN(2014); Gus Aiz-Sujono dari PKB-Golkar(2018), dan Gus Ipul-Puty dari PKB-

PDIP(2018). Lantas karena tidak ada pattern yang dapat dibaca dari sisi ideology partai politik. 

Penulis membaca arah dukungan Lirboyo begitu rasional. Rasional bisa berarti memilih calon 

pemimpin yang terbaik atau rasional dalam pengertian yang menguntungkan mereka(Pondok 

Lirboyo). Dengan arah dukungan pondok dalam 10 terakhir membuat pola dukungan Pondok 

Lirboyo terlihat. Apa yang ditemukan penulis membuat pola dukungan Lirboyo dapat terlihat, 

yaitu karena alasan Kesamaan Ideologis dan Kedekatan Personal. Tetapi meskipun kedekatan 

personal dan factor ideologis menjadi salah satu factor terkuat, factor ekonomi juga tidak bisa 

dikesampingkan karena pada faktanya ketika Gus Ipul menjabat sebagai wakil gubernur, aliran 

dana yang masuk untuk kegiatan keagamaan cukuplah besar yaitu mencapai 5 milyar pada tahun 

2015. Pondok Lirboyo yang memiliki jumlah santri hingga 21.000 akan selalu menjadi pusat 

perhatian disetiap kontestasi pemilu karena didalam pondok juga masih memiliki pola patron-

klien sehingga ketika calon mendapatkan suara Kiainya maka bisa dipastikan mayoritas 

santri(bahkan juga alumni dan orang tua santri) akan ikut mendukung calon tersebut. Pola 

patron-klien sendiri dibaca penulis melalui wawancara dan kesimpulan yang menyatakan bahwa 

Kiai merupakan sosok yang memiliki peran besar dalam kehidupan santri. 
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