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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena tuan guru yang berpartisipasi dalam politik 

praktis di Lombok. Tuan guru memiliki peran sentral di tengah masyarakat, yaitu sebagai 

pemimpin spiritual yang kedudukannya cukup dihormati. Dengan jama’ahnya, tuan guru 

biasanya memiliki hubungan patron-klien. Masifnya tuan guru—sebagai tokoh agama dengan 

memegang peran simultan—berpartisipasi dalam politik praktis, baik dalam pemerintahan 

legislatif bahkan eksekutif membuat penulis tertarik untuk mengetahui makna politik bagi 

tuan guru yang berpartisipasi dalam politik praktis dan implikasinya terhadap kehidupan 

sosial tuan guru. Penulis menemukan, bahwa politik bagi tuan guru yang berpartisipasi dalam 

politik praktis secara keseluruhan dimaknai sebagai tujuan kebaikan. Kehadiran peran tuan 

guru dalam dunia politik diketahui justru memberikan implikasi makna yang positif terhadap 

kehidupan sosial tuan guru. 

 

Kata Kunci: Fenomenologi, Tuan Guru, Politik Praktis 

 

ABSTRACT 

 

This study describes the phenomenon of the tuan guru who participates in practical politics 

in Lombok. Tuan guru has a central role in the community, as a spiritual leader whose 

position is quite respected. With his congregation, tuan guru usually have a patron-client 

relationship. Massive tuan guru—as religious figures by holding simultaneous roles—

participate in practical politics, both in the legislative and even executive government, 

making the authors interested in knowing the political meaning of tuan guru who participate 

in practical politics and its implications for the tuan guru's social life. The author finds that 

politics for tuan guru who participated in practical politics is interpreted as a goal of 

goodness.The presence of the tuan guru’s role in the political world is known to give positive 

implications to the tuan guru’s social life. 

 

Keywords: Phenomenology, Tuan Guru, Practical Politics 
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PENDAHULUAN 

 

 

Dalam masyarakat pulau Lombok, 

tuan guru merupakan tokoh agama yang 

kedudukannya—secara kapasitas dalam 

bidang keagamaan—dihormati. Oleh 

masyarakat atau jama’ahnya, petuah dan 

nasihatnya masih sering diikuti untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan. Pola 

hubungan seperti ini biasanya membentuk 

hubungan bapak-anak (patron-klien), yaitu 

tuan guru selaku pemberi (patron) dan 

jama’ahnya selaku penerima (klien).
1
 

Terkadang, pengaruh kapasitasnya juga 

turut berperan dalam membantu 

pemerintah untuk menyelesaikan 

permasalahan sosial yang ada di 

masyarakat. 

Perkembangan demokrasi di 

Indonesia setelah melalui transisi pasca 

reformasi menyebabkan tokoh agama—

tuan guru—menjadi bias perannya. Bila 

sebelumnya  pendapatnya hanya dijadikan 

rujukan dalam agenda keagamaan, 

misalnya, saat ini perannya justru sudah 

semakin meluas dengan ikut serta 

memberikan keputusan terkait masalah 

politik. 

Secara umum, politik sering 

diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas 

mencari dan mempertahankan kekuasaan.
2
 

Seiring dengan terus berjalannya dinamika 

kondisi politik di tanah air, banyak 

kalangan yang kemudian meragukan 

keterlibatan tuan guru sebagai seorang 

tokoh agama—pemimpin spiritual—untuk 

berpolitik. Pasalnya, stigma politik yang 

dinilai kotor oleh sebagian kalangan 

menilai bahwa keterlibatan tuan guru 

sebagai seorang muslim agamis dalam 

politik hanya akan mencemari simbol 

keyakinan yang dibawanya.  

Belum lagi oleh statement atau 

pendapat dari Presiden Jokowi—selaku 

                                                           
1
 Imam Suprayogo, Kiai dan Politik; 

Membaca Citra Politik Kiai, (Malang, UIN-Malang 

Press, 2009), hlm. 32 
2
 Muhibbin, Politik Kiai VS Politik Rakyat: 

Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku Politik 

Kiai, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 52. 

kepala negara—yang menegaskan bahwa 

politik dan agama harus dipisahkan. 

Banyak perdebatan yang muncul baik pro 

dan kontra dari para tokoh agama, tak 

terkecuali tuan guru perihal peran simultan 

tokoh agama dalam politik. 

Pada 27 Juni 2018, Indonesia 

melaksanakan pilkada serentak dan 

Provinsi NTB adalah salah satu daerah 

yang turut serta melaksanakannya. 

Beberapa nama calon yang berkompetisi 

dalam pilkada Gubernur Provinsi NTB 

diketahui banyak di dominasi oleh tokoh 

agama, seperti contohnya, TGH. Ahyar 

Abduh, atau TGH. L. Gede Sakti.
3
 Selain 

dalam pilkada, beberapa tokoh tuan guru 

juga sebelumnya diketahui turut terlibat 

dalam politik praktis dengan masuk dalam 

lembaga pemerintahan seperti menjadi 

anggota legislatif (DPR) di tingkat daerah 

atau bahkan nasional, seperti contohnya 

TGH. Mahalli Fikri yang merupakan 

anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi 

Partai Demokrat.
4
   

Oleh karena semakin masifnya 

partisipasi tuan guru sebagai tokoh agama 

dalam politik praktis, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian ini untuk melihat 

pemaknaan tuan guru terhadap politik dan 

implikasi yang ditimbulkan dalam 

kehidupan sosialnya ketika tuan guru harus 

memegang peran ganda (tokoh agama dan 

politisi). Penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan Fenomenologi Alfred Schutz 

untuk menganalisa pemaknaan tuan guru 

terhadap politik. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wahyu Dhyatmika, Empat Pasangan 

Calon Gubernur Wakil Gubernur Siap Bertarung, 

Tempo.Co, diakses dari https://bit.ly/2sBWsJB, 

pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.38 wita 
4
 Daftar Anggota DPRD Provinsi NTB 

Masa Jabatan 2014-2019, diakses dari 

https://bit.ly/2M1NxsK, pada tanggal 22 Januari 

2018 pukul 11.35 wita. 
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METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan metode 

kualitatif fenomenologis. Penelitian 

dilakukan di Pulau Lombok tepatnya di 

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 

Lombok Tengah. Sumber dan jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara berpedoman 

pada daftar pertanyaan, observasi, 

dokumentasi dan pengumpulan dokumen 

atau tulisan-tulisan dan selanjutnya di 

analisis secara kualitatif dengan 

menggunakan konsep Miles dan 

Huberman (1984) yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi. Informan 

penelitian ini adalah tuan guru yang 

notabene merupakan tokoh politik, baik 

yang sedang menjabat ataupun pernah 

menjabat dalam organisasi partai politik 

atau struktur pemerintahan (legislatif, 

yudikatif, atau eksekutif) dalam tingkat 

daerah ataupun nasional maupun tuan guru 

yang berhasil dan yang tidak menempuh 

karir di dunia politik. Informan dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Sebelum memaparkan tentang 

pemaknaan tuan guru mengenai politik dan 

implikasinya terhadap kehidupan sosial, 

terlebih dahulu dijelaskan mengenai 

transformasi peran tuan guru dan alasan 

tuan guru berpartisipasi dalam politik 

praktis. 

 

Transformasi Peran Tuan Guru 

Sebagai Patron Spiritual dan Patron 

Politik 

  

Tuan guru adalah figur tokoh 

masyarakat (agamawan) yang melekat 

pada persoalan keagamaan. Namun, di 

samping peranannya dalam menjalankan 

peran keagamaan sebagai seorang 

pendidik agama atau pemimpin spiritual di 

tengah masyarakat, tuan guru juga 

memiliki peran yang cukup signifikan 

terhadap terselenggaranya kebijakan atau 

program milik pemerintah di masyarakat. 

Seperti dalam kasus masyarakat di Desa 

Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Lombok Barat. Pemerintah Desa selalu 

berupaya untuk melibatkan peran tuan 

guru demi mengefektifkan berjalannya 

sebuah program yang ditujukan kepada 

masyarakat. Dan sebagian besar program 

yang diturunkan melalui tuan guru adalah 

di luar dari persoalan keagamaan. Hal ini 

tidak terlepas karena faktor ketokohan 

yang melekat pada diri tuan guru. Massa 

jama’ahnya yang besar dan majlis ta’lim 

(kelompok pengajian) yang bertebaran di 

mana-mana memungkinkan agenda 

program pemerintah dapat tersosialisasi 

dengan baik melalui pelibatan tuan guru. 

Akan tetapi memang tidak 

keseluruhan dari para tuan guru ini 

melibatkan diri secara langsung sebagai 

peran mediator untuk membantu 

pemerintah. Banyak juga dari para tuan 

guru yang memilih jalan berseberangan 

dalam menyelesaikan persoalan di 

masyarakat. Dalam beberapa kasus lain, 

tidak sedikit dari para tuan guru yang 

berperan secara eksklusif. Karena faktor 

patron klien antara tuan guru dengan 

jama’ahnya yang sangat kuat, mereka 

terkadang sulit untuk bisa diajak bersinergi 

memberikan sumbangsih gagasan terhadap 

proses pembangunan di masyarakat.  

Bahkan di sisi lain, karena hubungan 

patron kliennya tersebut, justru tuan guru 

memainkan peran potensial dalam 

kehidupan sosial politik di masyarakat. 

Tidak jarang para calon politisi meminta 

petuah, petunjuk, dan dukungan kepada 

para tuan guru. Besarnya massa atau 

jama’ah yang dimiliki, sangat 

memungkinkan terbukanya tuan guru 

untuk menjadi basis kekuatan politik 

(patron politik) di samping perannya 

dalam ruang agama (patron spiritual). Dan 

dalam banyak kasus di Lombok, banyak 

dari tuan guru yang kini telah 

bertransformasi perannya dari seorang 
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tokoh agama menjadi tokoh politik. Sebut 

saja dari beberapa nama informan dalam 

penelitian ini seperti TGH. Muchlis 

Ibrahim, TGH. Muharrar Mahfudz, TGH. 

Hardiyatullah, dan lainnya. 

 

Alasan Tuan Guru Berpartisipasi dalam 

Politik Praktis 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, setidaknya terdapat tiga faktor 

latar belakang alasan tuan guru 

berpartisipasi dalam politik praktis. 

 

Faktor Ekonomi 

 Pertama, tidak ada sumber dana 

bagi pondok pesantren. Masuknya tuan 

guru dalam lingkup kekuasaan tidak jarang 

didasari oleh keinginan agar aspirasi dari 

pondok pesantrennya dapat terwakili di 

pemerintahan. Realitas dari pondok 

pesantren sebagai sebuah lembaga 

pendidikan yang kerap diabaikan nasibnya 

oleh pemerintah perihal akses sumber-

sumber materil dalam memenuhi 

kebutuhan pembangunan, mendorong tuan 

guru untuk bertindak dengan mengambil 

bagian dalam pemerintahan itu sendiri agar 

terakomodirnya dana khusus bagi pondok 

pesantren mereka.  

Minimnya perhatian pemerintah 

daerah dalam memberikan bantuan 

anggaran bagi lembaga pendidikan 

keagamaan seperti pondok pesantren 

menyebabkan proses pembangunan 

pondok pesantren menjadi sangat lambat. 

Hal inilah kemudian yang menjadi salah 

satu alasan latarbelakang tuan guru untuk 

masuk dalam politik kekuasaan. 

Karena terkadang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pembangunan dari 

lembaga pondok pesantrennya tidak jarang 

tuan guru terpaksa harus bergantung pada 

sumber dana bersama dari masyarakat. 

Kedua, aktivitas dakwah. Bagi tuan 

guru faktor ekonomi menjadi salah satu 

pertimbangan yang penting untuk 

mendukung peran sosialnya di masyarakat. 

Tanpa adanya dukungan ekonomi, tuan 

guru kadang kala merasa kesulitan untuk 

bisa menjalankan aktivitas sosial 

keagamaannya di masyarakat. Dari 

beberapa pendapat, bagi tuan guru, 

kepemilikian harta pribadi seperti 

kendaraan; mobil dan lain-lain dinilai 

merupakan suatu keharusan yang mesti 

dimiliki oleh para tuan guru. Hal tersebut 

ditujukan guna  mempermudah proses 

mobilitas dari aktivitas dakwahnya di 

masyarakat. 

Ketiga, membantu masyarakat. 

Salah satu alasan dari faktor ekonomi yang 

melatarbelakangi tuan guru untuk 

berpartisipasi dalam politik praktis adalah 

karena keuntungan finansial yang 

diperoleh dari berpolitik bisa dimanfaatkan 

juga untuk tujuan membantu masyarakat. 

Para tuan guru bisa membantu persoalan 

pendidikan dari lembaga pondok pesantren 

yang dimiliki dengan memberikan 

pendidikan gratis kepada anak-anak yang 

tidak mampu dan bisa menyantuni para 

dhoif, dhuafa, dan anak yatim dari 

keuntungan ekonomi yang didapatkan 

selama berpolitik. 

 

Faktor Agama 

Pertama, berdakwah. Banyak tuan 

guru yang berpartisipasi dalam politik 

praktis karena merasa bahwa jalur politik 

dapat memberikan legitimasi kekuasaan 

untuk menyiarkan islam dengan mudah 

kepada masyarakat secara lebih luas. 

Politik banyak digunakan oleh para tokoh 

agama seperti tuan guru sebagai salah satu 

alternatif atau medium untuk menyiarkan 

islam kepada masyarakat. Melalui 

kekuasaan tersebut, para tuan guru 

meyakini bahwa proses dakwah akan 

menjadi demikian lebih mudah untuk 

dilakukan. 

Kedua, memperluas sasaran dakwah. 

Alasan lain yang melatarbelakangi tuan 

guru untuk berpolitik praktis juga 

diketahui dikarenakan oleh keinginan 

untuk dapat melakukan ekspansi atau 

perluasan terhadap sasaran jama’ah dari 

kegiatan dakwah tuan guru sebagai bagian 

dari upaya untuk mengembangkan islam 

secara lebih luas. Ada tendensi 
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kepentingan dari tuan guru melalui 

keterlibatannya dalam dunia politik 

tersebut untuk berusaha memperluas 

lingkup jama’ah dan organisasi keagamaan 

yang dimilikinya. 

Ketiga, memberikan nuansa islami 

dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. 

Salah satu yang melatarbelakangi tuan 

guru untuk berpartisipasi dalam politik 

praktis adalah agar dapat ikut serta dalam 

proses perancangan peraturan atau 

kebijakan yang ada di pemerintah, baik 

melalui legislatif, yudikatif, atau eksekutif, 

untuk mengakomodir nilai-nilai islam di 

dalam kebijakan atau peraturan pemerintah 

tersebut. 

Banyak dari tuan guru yang berusaha 

masuk dalam politik kekuasaan melalui 

partai politik justru agar dapat berjuang 

memberikan ‘warna’ regulasi ataupun 

kebijakan yang pro kepada nilai-nilai 

agama. Menurut mereka, tidak bisa lahir 

suatu produk parlemen tanpa diproses oleh 

lembaga parlemen itu sendiri. Dalam arti, 

perjuangan bisa menjadi lambat dicapai 

tanpa menggunakan perangkat yang ada 

seperti partai politik misalnya, untuk 

suksesi aspirasi. 

Tanpa adanya keterlibatan tokoh 

agama dalam politik kekuasaan, maka 

dapat dipastikan akan sulit lahir suatu 

kebijakan yang bermuara kepada 

kepentingan islam. Tetapi sebaliknya, 

dengan masuknya tokoh agama dalam 

politik kekuasaan, maka kebijakan atau 

peraturan lebih mudah untuk di intervensi 

agar bermuara pada nilai-nilai agama. 

 

Faktor Pengalaman 

Pertama, selalu menjadi korban 

politik. Ditinjau dari faktor pengalaman, 

salah satu alasan yang melatarbelakangi 

tuan guru berpartisipasi dalam politik 

praktis adalah karena tuan guru merasa 

sering menjadi ‘korban kebohongan’ dari 

janji politik para politisi. Basis jama’ah 

yang besar serta pengaruh ketokohannya 

yang kuat dalam suatu kelompok 

masyarakat menyebabkan tuan guru kerap 

menjadi incaran para politisi untuk 

memuluskan kepentingan mereka. 

Ada kegusaran dan kekecewaan dari 

pribadi tuan guru pada sikap para politisi 

tersebut yang tidak mencerminkan cara 

berpolitik yang baik sehingga merusak 

marwah dari politik itu sendiri. Hal inilah 

yang kemudian banyak mendorong tuan 

guru untuk masuk dalam politik 

kekuasaan, yaitu untuk memastikan bahwa 

politik dipegang oleh orang-orang yang 

benar-benar mampu menjalankan fungsi 

politik tersebut sebagaimana mestinya: 

bukan dengan iming-iming janji yang 

berujung pada kebohongan, namun 

menciptakan politik yang jujur dan adil; 

sebagai media untuk mewujudkan aspirasi, 

cita-cita maupun harapan; dan yang utama 

untuk memberikan manfaat kebaikan bagi 

hidup manusia. 

Kedua, banyaknya terjadi kasus 

penyelewengan kekuasaan. Tuan guru 

menilai bahwa maraknya kasus korupsi 

dan kasus amoral lainnya yang dialami 

oleh para politisi dikarenakan ‘absennya’ 

peran dari nilai-nilai keagamaan yang 

dianut oleh masing-masing individu dalam 

berpolitik. Hal inilah yang kemudian 

menjadi salah satu alasan tuan guru masuk 

dalam politik kekuasaan sebagai upaya 

memperbaiki ‘image’ kekuasaan 

sebelumnya yang dinilai ‘kotor’ dan wujud 

memperjuangkan agama. Menurut mereka, 

penting untuk menghadirkan sosok figur 

politik atau pemimpin masyarakat yang 

tidak hanya baik dari sisi kehidupan 

sosialnya, tetapi juga baik dari sisi 

kehidupan spiritualnya. Dan, tuan guru 

sebagai figur ulama yang dinilai 

mencerminkan nilai-nilai keagamaan 

tersebut, dirasakan perlu untuk ikut terlibat 

dalam politik kekuasaan. 

 

Makna Politik Bagi Tuan Guru 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, 

setidaknya terdapat delapan bentuk makna 

politik yang terungkap dari para tuan guru, 

yaitu: (1) Upaya mengelola kehidupan 

yang lebih baik; (2) Mampu mengatur 
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masyarakat sesuai yang diharapkan; (3) 

Kepemimpinan yang memperjuangkan 

kehidupan sosial dan keagamaan 

masyarakat; (4) Ladang memenuhi 

kepentingan secara instan; (5) Upaya 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, 

agama dan bangsa; (6) Kekuasaan yang 

berlandaskan niat kebaikan; (7) Aktivitas 

untuk kebaikan; dan (8) Ruang untuk 

mengabdi dan berdakwah.  

 Creswell menjelaskan tentang studi 

fenomenologi, bahwa fenomenologi 

berupaya untuk menjelaskan makna 

pengalaman hidup sejumlah orang tentang 

suatu konsep atau gejala.
5
 Pemaknaan tuan 

guru terhadap politik tidak terbentuk 

begitu saja. Bila mengacu pada pengertian 

fenomenologi tersebut, maka makna-

makna tadi dihasilkan dari serangkaian 

alur atau proses pengalaman yang dijalani 

tuan guru dalam dunianya. 

Menurut Schutz, manusia 

mengkonstruksikan makna di luar arus 

utama pengalaman melalui proses 

“tipikasi”. Hubungan antar makna pun 

diorganisasi melalui proses ini, atau biasa 

disebut stock of knowledge.
6
 Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah penulis lakukan, 

maka berikut ini dapat ditipikasikan 

pengalaman-pengalaman tuan guru selama 

proses berpartisipasi dalam politik yang 

membentuk pemaknaannya terhadap 

politik. 

Pertama, pengalaman tuan guru 

yang mengalami kesulitan dalam 

membangun lembaga pendidikan pondok 

pesantrennya. Dibandingkan sebelum 

berpolitik yaitu dengan menjadi anggota 

legislatif atau eksekutif misalnya, segala 

hal yang berkaitan dengan aspirasi 

pembangunan dan pengembangan pondok 

pesantren baik penganggarannya atau 

peraturannya itu cukup sulit dijangkau. 

Akan tetapi setelah masuk, tuan guru bisa 

dengan mudah mewujudkan kepentingan 

                                                           
5
 Engkus Kuswarno, Metodologi Penelitian 

Komunikasi: Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman, 

dan Contoh Penelitiannya), (Bandung, Widya 

Padjajaran, 2009), hlm. 127. 
6
 Ibid.,18. 

maupun aspirasi dari lembaga pendidikan 

pondok pesantren yang mereka miliki.  

Kedua, banyaknya para politisi yang 

memanfaatkan kedudukan tuan guru 

sebagai tokoh agama yang memiliki 

jama’ah atau pengikut untuk mendulang 

suara agar bisa duduk di kursi kekuasaan. 

Dalam politik sendiri, isitilah mutual-

benefit atau saling memberikan 

keuntungan sudah bukan sesuatu yang 

asing lagi. Hal ini berlaku juga pada tuan 

guru sebagai pihak yang memberikan 

suara (patron) dengan politisi yang 

mencari dukungan (klien). Tetapi karena 

tidak adanya keuntungan yang didapatkan 

oleh tuan guru sebagai patron maka 

banyak kemudian dari para tuan guru yang 

masuk berpolitik. Berpolitik dinilai 

sebagai sebuah strategi demi 

mengamankan kedudukannya sebagai 

tokoh yang memiliki suara jama’ah yang 

besar dari para politisi yang hanya 

memanfaatkan politik untuk 

kepentingannya pribadi. Kemudian 

banyaknya kasus penyelewengan 

kekuasaan, juga menjadi salah satu 

dorongan tuan guru untuk masuk dalam 

politik kekuasaan.  

Ketiga, pengalaman tuan guru yang 

dapat melahirkan suatu produk peraturan 

yang bernuansa islami untuk masyarakat. 

Pengalaman tuan guru selama 

berpartisipasi dalam politik seperti berada 

di lembaga legislatif dan eksekutif 

memberikan tuan guru sebuah pandangan 

mengenai politik, bahwa politik dinilai 

memiliki peranan yang sangat vital dalam 

kaitannya dengan kehidupan sosial 

masyarakat, bangsa dan negara. Para tuan 

guru banyak belajar bagaimana politik 

sangat penting dalam menentukan suatu 

kepemimpinan atau kekuasaan yang 

berpegang pada nilai-nilai kebaikan untuk 

masyarakat dan bagaimana akhirnya 

kepemimpinan yang ada dapat melahirkan 

sebuah peraturan yang mencerminkan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

yang dipimpinnya tersebut. 

Beberapa uraian di atas merupakan 

bentuk pengalaman tuan guru selama 
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berpartisipasi dalam dunia politik. Dari 

proses pengalaman tuan guru yang 

menjalani kehidupan dalam dunianya 

sebagai tokoh agama dan juga politisi 

tersebut, konstruksi makna tuan guru 

terhadap politik banyak dipengaruhi. 

Sehingga muncul lah pemaknaan dari para 

tuan guru, bahwa: politik adalah upaya 

untuk mengelola kehidupan yang lebih 

baik; kemampuan untuk mengatur 

masyarakat sesuai yang diharapkan; 

kepemimpinan yang memperjuangkan 

kehidupan sosial dan keagamaan 

masyarakat; ladang memenuhi 

kepentingan secara instan; upaya 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, 

agama, dan bangsa; kekuasaan yang 

berlandaskan niat kebaikan; dan ruang 

untuk mengabdi dan berdakwah—yang 

menjadi kumpulan pengetahuan (stock of 

knowledge) tuan guru—sebagai bentuk 

dari hasil akulturasi proses pengalaman 

dalam ruang kehidupan agama dan juga 

politik yang dilewati oleh tuan guru.  

Secara garis besar, politik bagi tuan 

guru memiliki makna yang dominan 

sebagai media, alat, dan cara untuk 

mencapai sebuah tujuan dan 

kepentingan—tergantung latarbelakang 

individu yang menggunakan dan 

memanfaatkannya. Dan bagi tuan guru, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

tuan guru menggunakan politik untuk 

tujuan dan kepentingan kebaikan semata. 

 

Implikasi Makna Politik Terhadap 

Kehidupan Sosial Tuan Guru 

 

Berpartisipasinya tuan guru dalam 

politik praktis, justru semakin memperkuat 

kedudukannya dalam kelompok 

masyarakat: selain sebagai ‘elite agama’, 

dan juga sebagai ‘elite politik’. Hal ini 

dikarenakan jangkauan peranannya di 

masyarakat yang menjadi semakin lebih 

luas dan terbuka: tidak hanya bermuara 

pada ruang keagamaan saja, tetapi juga 

melingkupi ruang politik (kekuasaan). 

Terlepas dari pendapat 

kontraproduktif yang mengemuka 

mengenai berpartisipasinya tuan guru 

dalam politik, entah karena ketakutan akan 

‘kekaburan’ batasan peran yang dimiliki 

tuan guru ketika harus melingkupi bidang 

agama dan politik sehingga dinilai dapat 

berefek negatif terhadap nilai-nilai 

keislaman yang dibawanya, dari hasil 

penelitian yang telah penulis lakukan, 

menunjukkan bahwa sebaliknya 

berpartisipasinya tuan guru dalam politik 

praktis banyak memberikan implikasi yang 

positif dalam kehidupan sosial tuan guru. 

Justru karena keterlibatannya dalam dunia 

politik yang dinilai akan mendatangkan 

kebaikan-kebaikan, semakin menguatkan 

keyakinan masyarakat untuk lebih 

mendukung tuan guru dalam kancah 

politik kekuasaan. 

Berdasarkan hasil temuan data 

penelitian yang penulis peroleh, maka 

dapat diketahui implikasi makna politik 

terhadap kehidupan sosial tuan guru 

sebagai berikut. 

Pertama, status sosial yang 

meningkat. Bagi tuan guru, mampu 

berpolitik merupakan wujud keberhasilan 

dan kesuksesan tuan guru karena mampu 

dikenal oleh masyarakat luas melalui 

jabatan yang dimiliki dalam politik. 

Kedua, dapat bermanfaat secara 

lebih luas kepada masyarakat. 

Berpartisipasinya tuan guru dalam politik 

praktis ternyata banyak memberikan 

dampak positif bagi kehidupan sosialnya 

di masyarakat. Melalui politik kekuasaan, 

para tuan guru merasa dapat lebih banyak 

berbuat untuk membantu permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat, terutama 

pada sektor-sektor yang memang belum 

pernah tersentuh atau belum mampu 

diatasi secara tuntas oleh pemerintah baik 

bidang pendidikan, ekonomi, dan lainnya. 

Ketiga, menumbuhkan wawasan dan 

pengalaman baru. Wawasan maupun 

pengalaman tuan guru, terutama dalam 

menghadapi setiap persoalan di 

masyarakat menjadi lebih luas karena 

keterlibatannya dalam dunia politik. Cara-
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cara atau pendekatan yang digunakan tuan 

guru dalam menyelesaikan masalah 

menjadi berubah jauh lebih maju dengan 

pola pikir yang lebih terbuka. Para tuan 

guru juga bisa berbagi seputar wawasan 

dan pengalaman mengenai politik yang 

didapatkan selama mereka berpolitik 

kepada jama’ah, murid mereka, atau 

masyarakat secara lebih luas. 

Keempat, mampu menciptakan 

kebijakan atau peraturan yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Politik juga sangat erat 

dengan proses pengambilan keputusan, 

baik dalam hal menentukan suatu 

peraturan atau kebijakan maupun untuk 

suatu tujuan lainnya. Politik memiliki 

peran implikasi yang besar terhadap 

kehidupan sosial tuan guru, terutama 

dalam hal melahirkan suatu produk 

peraturan ataupun kebijakan yang pro pada 

penyelesaian permasalahan sosial di 

masyarakat. Kehadiran tuan guru dalam 

politik kekuasaan untuk mengintervensi 

peraturan dan kebijakan di pemerintahan, 

diharapkan mampu mereduksi masalah-

masalah yang ada di masyarakat melalui 

regulasi yang dilahirkan dan mengimbangi 

atau mewarnai kebijakan yang 

merepresentasikan umat muslim. 

Bila melihat uraian di atas mengenai 

implikasi tuan guru berpolitik praktis 

terhadap kehidupan sosialnya, maka dapat 

disimpulkan bahwasannya berpolitiknya 

para tokoh agama seperti tuan guru 

bukanlah sebuah hal yang tabu dan harus 

dipermasalahkan. Perihal persoalan 

dikotomi agama dan politik yang 

berdampak pada munculnya dan 

berkembangnya isu seperti sekulerisme 

misalnya, yang sedikit mendegradisir 

kehadiran peran tokoh agama seperti tuan 

guru dalam lingkup kekuasaan, maka 

berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

direfleksikan bahwa secara keseluruhan 

kehadiran peran tuan guru dalam dunia 

politik justru banyak memberikan 

implikasi yang positif terhadap kehidupan 

sosial masyarakat. Kehadiran peran tokoh 

agama dalam dunia politik yang dinilai 

dominan pada aspek keagamaan saja, 

justru mampu memenuhi standar aspek 

kebutuhan masyarakat terhadap nilai-nilai 

keadilan yang dihadirkan dalam setiap 

kebijakannya. Dan masyarakat merasakan 

secara positif dampak kehadiran dari peran 

tokoh agama dalam politik. 

 

KESIMPULAN 

 

Tulisan ini berusaha menunjukkan 

dua hal utama: bahwa politik yang selama 

ini memiliki stigma negatif dan kotor di 

masyarakat, sebaliknya dimaknai baik oleh 

tuan guru yang berpartisipasi dalam politik 

praktis; dan kehadiran tuan guru sebagai 

tokoh agama dalam ruang politik yang 

sebelumnya hanya terbatasi pada ruang 

sosial keagamaan saja diketahui memiliki 

implikasi yang positif terhadap kehidupan 

sosial tuan guru. Bila merefleksikan 

implikasi dari kehadiran peran tuan guru 

dalam politik terhadap kehidupan 

sosialnya terkait isu pemisahan agama dan 

politik yang berkembang, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebenarnya kehadiran 

peran tokoh agama dalam dunia politik 

justru memberikan kebaikan kepada 

masyarakat. Tuan guru sebagai tokoh 

agama mampu membimbing masyarakat 

dalam konteks keagamaan, sekaligus 

dalam konteks kenegaraan. 

 

SARAN 

 

Tulisan ini disadari masih sangat 

terbatas dalam memberikan informasi 

terkait fenomena berpartisipasinya tuan 

guru dalam politik praktis di Lombok. 

Selain itu, penelitian ini juga masih jauh 

dari prasyarat yang ditentukan untuk dapat 

dikatakan sebagai sebuah penelitian 

dengan pendekatan studi fenomenologi, 

sehingga diharapkan penelitian-penelitian 

yang menggunakan studi fenomenologi 

dapat lebih dikembangkan dan pada 

penelitian selanjutnya kajian dengan tema-

tema penelitian yang serupa dapat 

diperluas dengan tidak hanya terfokus 

pada individu tuan guru saja. 
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Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan kuantitas atau jumlah informan 

bisa lebih banyak dan sebaiknya fokus 

tuan guru yang dijadikan informan tidak 

hanya berasal dari satu latar organisasi 

agama saja. Penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan informan tuan guru dengan 

latar organisasi Nahdlatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, atau Nahdlatul Wathan 

(NW) sehingga dapat memberikan 

keragaman pada data penelitian. 

Proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini 

penulis sadari karena tidak optimalnya 

penulis dalam menggunakan teknik 

pengumpulan data dalam proses penelitian. 

Sehingga pada penelitian selanjutnya 

diharapkan proses pengumpulan data bisa 

lebih dioptimalkan.  
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