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ABSTRAK 

 

Kyai adalah sosok elite agama yang memiliki modal sosial di tengah 
masyarakat. Kyai mempunyai peranan penting dalam aspek kehidupan keagamaan. 
Kyai mempunyai peran dan tanggung jawab moral yang besar di masyarakat. Kyai 
di Kota Pasuruan mempunyai banyak peran penting dalam hal politik.   

Fokus penelitian ini lebih kepada mencermati dinamika interaksi yang 
terjadi antara elite politik lokal dan elite agama dalam kontestasi pemilihan presiden 
2019 di Kota Pasuruan. Dimana dari masing-masing kubu memiliki massa dan 
pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Subjek penelitian ini adalah elite politik 
yang berasal dari anggota DPRD Kota Pasuruan dan pimpinan partai politik di Kota 
Pasuruan. Sedangkan untuk elite agama terdiri dari yang mempunyai lembaga 
pendidikan dan massa. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data utama yang 
didapatkan dari sebuah wawancara kepada subjek penelitian dan tambahan 
dokumen pendukung lainnya.  

 Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dinamika 
interaksi antara elite politik lokal dan elite agama saat pemilu presiden di Kota 
Pasuruan. Interaksi ini mempunyai tujuan untuk memenangkan pasangan calon 
presiden 2019 di Kota Pasuruan. Elite politik lokal dan elite agama di Kota 
Pasuruan mempunyai kepentingan yang saling beriringan, namun juga terdapat 
yang berbeda. Elite agama yang berseiringan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf 
mempertahankan kepentingannya dengan mendukung secara langsung dan 
deklarasi terbuka. Sedangkan elite agama yang mendukung pasangan Prabowo 
Subianto-Sandiaga mendukung dengan cara tidak langsung. Hal ini menjadi 
gambaran tentang elite agama di kota pasuruan yang mempunyai peranan penting 
dalam setiap kegiatan pemilu. Sehingga dalam kegiatan pemilu akan terjadi 
dinamika interaksi antara elite politik dan elite agama.  
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