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K ATA  P E N G A N TA R

Bismillahirrohmanirrohim

Sebagai seorang pemimpin Tuan Guru dituntut 
untuk melakukan suatu perubahan untuk menuju 
suatu kamajuan. Tuan Guru adalah orang yang diikuti 
dijadikan panutan dipedomani pandangan dan pikiran-
pikirannya oleh karena itu seorang Tuan Guru adalah 
orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang di 
masyarakat, kelebihan itu bukan berupa material 
melainkan justru yang lebih penting adalah berupa 
immaterial yaitu pengetahuan agama, kecerdasan visi 
yang tajam di tengah-tengah masyarakat, Tuan Guru 
merupakan orang yang kaya pengetahuan agama. Tuan 
Guru sebagai pemimpin non formal dimasyarakat 
memiliki kharisma yang luar biasa. Hubungan antara 
Tuan guru dan masyarakat  adalah hubungan antara 
pemimpin (imam) dengan yang dipimpin (makmum) 
sangat dalam dan luas, hubungan itu bersifat asimetris 
artinya bahwa pihak pertama dapat menumbuhkan 
pengaruh yang lebih besar dari pada pihak yang kedua 
sehingga pihak kedua itu tunduk kepada – kepada pihak 
yang pertama. 

Buku ini sangat jelas menggambarkan peran dan 
fungsi Tuan Guru di tengah-tengah masyarakat Lombok 
sebagai orang yang serba bisa (multiplayer) karena 
fungsinya yang banyak mampu menyelesaikan masalah 



masyarakat sehingga peran dan fungsi Tuan Guru dapat 
menjadikan masyarakat lebih maju dan berkembang

Kami menyambut baik hadirnya buku ini untuk 
dapat di baca dan di telah oleh masyarakat, baik 
dari masyarakat umum, para akademisi (dosen atau 
mahasiswa) untuk dapat melihat dan mengkaji secara 
menyeluruh peran dan fungsi Tuan Guru di tengah-
tengah masyarakat yang sudah terwakili dengan 
hadirnya buku ini

Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat berguna 
dan bermanfaat serta menjadi ladang ibadah untuk kita 
semua. Amiiin

Mataram, 13 Desember 2018

Prof. Dr. H. Agus Sukristyanto, MS
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A. Fungsi dan Peran Tuan Guru Bagi Masyarakat 
Sasak Lombok

Istilah Tuan Guru yang berkembang di kalangan 
masyarakat sasak adalah tokoh agama Islam yang 
dipandang sangat menguasai ajaran agama dalam segala 
aspeknya. Tuan Guru, oleh masyarakat Sasak, dianggap 
sebagai orang yang menguasai berbagai ilmu keislaman, 
dengan bertambah tingginya nilai penghayatan terhadap 
nilai keagamaan, diharapkan  akan berdampak pada 
pengamalan dan pengaplikasian nilai-nilai keagamaan 
dalam kehidupan sehari-hari mereka yang tercipta. 
Pengamalan nilai-nilai keagamaan inilah yang bagi 
masyarakat Sasak merupakan barometer kedudukan 
seseorang di hadapan Allah. 

Tuan Guru memiliki komitmen yang besar terhadap 
nilai-nilai kebenaran. Sebagai orang yang ahli dalam 
agama, mereka selalu berusaha untuk mengatakan yang 
benar itu benar, dan yang salah itu salah. Itulah sebabnya 
kemudian Tuan Guru dianggap sebagai panutan bagi 
masyarakat .

Secara sosiologis fungsi dan peran Tuan Guru 
sangat vital. Ia memiliki kedudukan yang tak terjangkau 
terutama oleh kebanyakan orang awam. Tuan Guru 
dengan segala kelebihannya serta betapa pun kecil 
lingkup kawasan pengaruhnya masih diakui oleh 
masyarakat sebagai figur ideal karena adanya kedudukan 
kultural dan struktural yang tinggi. (Azra, 1999). 
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Realitas ini memungkinkan Tuan Guru 
berkontribusi besar terhadap aneka problem keumatan. 
Peran Tuan Guru tidak hanya terbatas pada aspek 
spiritual, namun juga aspek kehidupan sosial yang lebih 
luas. (Wahid, 1999). Prinsip demikian koheren dengan 
argumentasi Geertz yang menunjukkan peran Tuan 
Guru tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan 
doktrin Islam, tetapi sebagai agen perubahan sosial (social 

change) dan perantara budaya (cultural broker). (Noerriza, 
2005 ). 

1. Peran Tuan Guru Di Bidang Pendidikan

Peran  Tuan Guru di dalam dunia pendidikan 
sangat berperan sekali sebab selain sebagai seorang 
pimpinan pondok pesantrennya Tuan Guru juga secara 
langsung membina dan mengontrol para santrinya, 
sehingga kharisma dan wibawa seorang Tuan Guru 
atau Tuan Guru dihadapan para santrinya atau murid-
muridnya  sangat tinggi, Keberhasilan atau kegagalan 
sebuah lembaga pendidikan akan sangat ditentukan oleh 
tingkat keteguhan dan kesungguhan para pengasuhnya 
(Tuan Guru), dalam mengembangkan lembaga yang 
dipimpinnya, karena itu sebenarnya tidaklah terlalu 
berlebihan jika ada banyak pengamat menilai bahwa 
pesantren itu merupakan persoalan enterprise para 
pengasuhnya artinya pola pikir dan kemajuan-kemajuan 
suatu pondok pesantren sangat ditentukan sekali oleh 
pengasuhnya atau dalam istilah Lombok Tuan Gurunya, 
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dalam konteks seperti  ini,  maka  para pengasuh tersebut 
sejak awal memulai, mengembangkan dan menjaga 
dinamika pendidikan di pesantren, sehingga wajar 
sekali demikian ketatnya hubungan antara Tuan Guru 
dengan pesantren yang di pimpinnya, sehingga seorang 
Tuan Guru berpandangan bahwa pengabdiannya 
di pondok pesantren dan pengabdiannnya di 
masyarakat adalah merupakan ladang ibadah 

Di kalangan pesantren, Tuan guru  ibarat ruh 
yang menentukan maju mundurnya sebuah pesantren. 
Karena Tuan Guru memiliki otoritas (wewenang) untuk 
menentukan ke mana arah pesantren yang dipimpinnya, 
akan dibawa ke mana serta bagaimana cara pesantren 
merespon tantangan zaman yang dihadapi, apakah tetap 
bertahan pada model tradisional (salafy), mengadopsi 
sistem pendidikan modern (khalafy) ataukah pesantren 
akan ikut terlibat dalam politik praktis ataukah melepas 
semua hal yang berbau politik. Semua ini sangat 
ditentukan oleh figur seorang Tuan Guru dalam 
menjalankan perannya

Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa peran 
Tuan Guru di bidang pendidikan menjadi perhatian 
utama dalam kajian ini yaitu: 

Pertama peran pribadi Tuan Guru sebagai sosok 
yang dituakan (figurehead role) begitu kental bagi Tuan 
Guru di pesantren. Kepemimpinan Tuan Guru adalah 
kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya 
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kolaborasi dan hubungan antara pemimpin dan yang 
dipimpin, sebab menurut Azra ulama dipandang sebagai 
penafsir legitimate dari sumber-sumber asli ajaran islam 
yaitu Al-Qur’an dan Hadist.  

Pada prinsipnya setiap muslim dapat menalar dan 
membuat keputusan (ijtihad) masing-masing dalam 
istilah agama. Akan tetapi karena kebanyakan individu 
tidak memiliki pengetahuan yang memadai maka 
disarankan untuk mengikuti fatwa, ijtihad ulama, atau 
mazhab tertentu.(Azra,1999). Karena itu kedudukan 
Tuan Guru secara teologis dan sosiologis dan administratif 
di absahkan. 

 Kedua peran di tengah masyarakat Tuan Guru 
sebagai sosok pemimpin (leader role), Tuan Guru 
bertanggung jawab atas lembaga yang dipimpinnya. 
Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam upaya 
mengarahkan lembaga yang dipimpinnya berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. Terkait dengan peran yang 
kedua ini, ada ungkapan yang mengatakan “sami’na 

wa atho’na” yang berarti kami dengar dan kami taati. 
Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pemimpin, seorang Tuan Guru sangat ditentukan 
oleh wibawanya/kharismanya.Semakin berwibawa 
seorang Tuan Guru, maka semakin mudah dia akan 
mengarahkan sumber daya organisasinya (pesantren)  
dalam melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan 
Tuan Guru. Namun, sisi negatif  kharisma ini adalah 
seringkali melahirkan fanatisme buta (ta ‘assub al 
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a’ma) serta menghilangkan budaya kritis di pesantren. 
Sehingga jarang terdengar ungkapan mengatakan: 
sami’na, fakkarna tsumma atho’na (kami dengar, kami 
pikirkan, lalu kami taati).

Ketiga peran di tengah masyarakat Tuan Guru 
sebagai penghubung (liasion). Di sini Tuan Guru harus 
bisa memposisikan diri antara berfikir tentang aspek 

internal pesantren atau aspek eksternal pesantren. 
Peran ini harus dijalankan mengingat pesantren sejak 
awal merupakan lembaga pendidikan yang berbasis 
masyarakat (comunity based education). (Mastuhu, 2005).  

Peran Tuan Guru yang ketiga ini terkadang 
menjadi ujian integritas seorang Tuan Guru. Karena, 
seperti yang terjadi akhir-akhir ini (khususnya di pulau 
Lombok), terjadi penambahan untuk tidak mengatakan 
pergeseran-orientasi hubungan eksternal yang dibangun 
oleh Tuan Guru, dari sebatas aspek agama menuju aspek 
politik praktis. Dalam dinamikanya, terdapat tiga (3) 
kecenderungan yaitu:  (1), ada Tuan Guru yang sukses 
(di pesantren dan Politik Praktis), (2), ada yang gagal di 
pentas politik dan back to pesantren dan  (3), adapula 
yang sukses lalu meninggalkan pesantren.

 Dalam konteks kekinian, gelar Tuan Guru mulai 
mengalami pergeseran makna bila dibandingkan 
dengan tahun 70-an atau tahun-tahun sebelumnya. 
Banyak masyarakat sekarang adalah kaum terpelajar 
yang memiliki pengetahuan agama yang hampir 
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sepadan dan seragam. Cukup banyak orang-orang yang 
pintar, termasuk lulusan Makkah, Madinah, Kairo yang 
dijadikan persyaratan untuk menyebut seseorang sebagai 
Tuan Guru. Namun, tidak sedikit proses legitimasi 
pengangkatan mereka sebagai Tuan Guru belum terjadi 
sebab belum aga legitimasi dari masyarakat 

Tidak perlu disanksikan bahwa jumlah orang yang 
berilmu atau memiliki pengetahuan setara dengan Tuan 

Guru juga banyak. Karena itulah, saat ini sebenarnya 
telah terjadi perubahan nilai dan makna Tuan Guru 

menjadi seorang cendikiawan.

Secara sederhana, masyarakat sasak memahami 
arti Tuan Guru sebagai orang yang sudah melaksanakan 
ibadah haji yang kemudian ditambah gelarnya di 
awal nama aslinya. Orang yang telah berhaji tersebut 
mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang 
agama sesuai dengan kadar pengakuan masyarakat, 
serta memiliki akhlaq yang dipandang mulia oleh agama 
dan masyarakat, sehingga disaat membimbing dan 
mengayomi masyarakat, mereka disebut Tuan Guru 

Haji 

2. Multi Fungsi Peranan Tuan Guru

Tuan Guru sebagai pemimpin non formal 
dimasyarakat memiliki kharisma yang luar biasa, 
Tuan Guru bukan hanya sebagai leader, Tuan Guru 
juga berfungsi sebagai konsultan yang merupakan 
tempat konsultasi masyarakat dalam berbagai hal, baik 
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pendidikan, keagamaan maupun sosial, bahkan Tuan 
Guru juga merupakan konsultan rumah tangga yang 
mana banyak masyarakat yang bekonsultasi kepada 
mereka cara membina rumah tanggaq agar menjadi 
rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain 
aktif  di masyarakat ada juga Tuan Guru di Lombok aktif  
di bidang politik dan pemerintahan seperti Tuan Guru 
sebagai Gubernur, Tuan Guru sebagai Bupati dan Tuan 
Guru sebagai Kepala Dinas di pemerintahan

Terjunnya Tuan Guru dalam politik harus memiliki 
sifat transformatif  dan emansipatif  untuk membina 
moral bangsa. Selain itu, Tuan Guru juga harus tegas 
bahwa keterlibatan mereka adalah upaya-upaya untuk 
memberi respon terhadap perubahan yang mengacu 
pada struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan 
mampu menjawab kebutuhan rakyat yang paling 
pokok. Tujuan berpolitiknya Tuan Guru adalah diniati 
karena Alloh semata, karena bagi Tuan Guru aktivitas 
politik hanyalah kendaraan yang akan menghantarkan 
menuju tujuan. Kekuasaan yang ada harus dijadikan alat 
untuk memperjuangkan misi pokok yaitu kesejahteraan 
masyarakat. Intinya, makna politik harus ditempatkan 
sebagai salah satu alat perjuangan (wasail) untuk 
mencapai tujuan (maqashid). Sekali lagi harus dipahami 
bahwa tugas pokok para Tuan Guru adalah penguatan 
(empowerment) civil society, karena dari situlah 
ditemukan pemahaman konsep dalam menemukan jati 
dirinya dan keberadaannya di masyarakat. Tuan Guru 



8   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

lahir dari masyarakat dan merupakan wakil masyarakat, 
bukan muncul ketika seorang Tuan Guru tersebut 
menerjuni arena perpolitikan. Maka, apa y ang menjadi 
kebutuhan dasar masyarakat itulah sebenarnya konsumsi 
utama dan tujuan seorang Tuan Guru. 

Tuan Guru sebagai panutan masyarakat adalah 
simbol yang oleh Rasulullah saw dalam sebuah haditsnya 
ditegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Ulama 
merupakan penerus tugas para nabi dan rasul dalam 
hal menyampaikan ajaran agama. Maka taat dan patuh 
pada “jalan” ulama diartikan sama dengan taat tunduk 
pada nabi. Peranan Tuan Guru di masyarakat tentu saja 
sangat vital. Mereka dianggap memiliki kedudukan yang 
tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. 
Tuan Guru dengan segala kelebihannya serta betapa pun 
kecilnya lingkup kawasan pengaruhnya, masih diakui oleh 
masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan 
adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi. 
Realitas ini sudah barang tentu memungkinkan Tuan 
Guru mempunyai peranan yang sangat besar di dalam 
masyarakat yang menjadi pengikutnya, baik di bidang 
keagamaan dan bahkan dalam bidang ekonomi, politik 
dan sosial kemasyarakatan lainnya

3. Figur Tuan Guru di Tengah-Tengah Masyarakat

Tuan Guru adalah tokoh sentral dalam suatu 
pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren 
ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang Tuan Guru. 
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Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang Tuan Guru 
di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor 
pondok pesantren tersebut merosot karena Tuan Guru  
yang menggantikannya tidak sepopuler Tuan Guru  
yang telah wafat itu Tuan Guru merupakan elemen 
yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali 
bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa 
pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung 
kemampuan kepribadian Tuan Gurunya. Menurut 
asal-usulnya perkataan Tuan Guru dalam bahasa Sasak 
dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda

1. Tuan adalah sebutan kemuliaan bagi orang yang 
sudah melaksanakan ibadah haji dan guru adalah 
sebutan mulia bagi orang yang mengajarkan ilmu 
agama dan ilmu ilmu lainnya

2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada 
umumnya.

3. Gelar  yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepada  
seorang  ahli  agama Islam yang memiliki atau 
yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar 
kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. 

Selain gelar Tuan Guru, ia juga disebut dengan 
orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamanya).
(Wahyudi, 2005)

Di kalangan masyarakat santri, figur Tuan Guru, 
secara umum kerap dipersepsikan masyarakat sebagai 
pribadi yang integratif  dan merupakan cerminan tradisi 
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keilmuan dan kepemimpinan, ‘alim, menguasai ilmu 
agama (tafaqquh fi al-din) dan mengedepankan penampilan 
perilaku berbudi yang patut diteladani umatnya. Semakin 
tinggi tingkat kealiman dan rasa tawadlu’ Tuan Guru, 
maka akan semakin tinggi pula derajat penghormatan 
yang diberikan santri dan masyarakat. Sebaliknya, 
derajat penghormatan umat kepada Tuan Gurui akan 
berkurang seiring dengan minimnya penguasaan ilmu 
dan rendahnya rasa tawadlu’ pada dirinya, sehingga 
tampak tak berwibawa lagi dihadapan umatnya. 

Konsepsi kewibawaan ini telah mendifinisikan 
fungsinya menjadi etika normatif  dunia pesantren, yang 
oleh budayawan Mohamad Sobari disebut sebagai tipe 
kewibawaan tradisional. Ciri pertama dari kewibawaan 
tradisional ini adalah, penggunaan kekuasaan pribadi yang 
dihimpun melalui peranan masa lampau dari seseorang 
sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai, 
dan status unggul dari mereka yang memiliki hubungan 
ketergantungan yang mapan dengan orang tersebut. 
Adapun indikasi yang lain, bahwa sumber-sumber 
kewibawaan tradisional tersebut terletak pada posisinya 
menjadi sesepuh (orang yang dituakan), sebagai sosok 
ayah, orang yang dapat dipercaya, orang yang dihargai, 
berkedudukan resmi, memiliki penguasaan ilmu 
pengetahuan agama, dan posisinya sebagai pemangku 
lembaga agama (pesantren). Derajat kewibawaan-
kharismatik ini dalam bentuk penghormatan serta 
ketaatan massa yang bersifat total dan, bahkan ada ciri 
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taqlid buta, sehingga terhadap penilaian suatu perkara 
tertentu tak lagi perlu ada pertanyaan, gugatan atau 
diperdebatkan secara kritis (Dofier, 2009)

B. Tuan Guru Sebagai Pemimpin Masyarakat

Tuan Guru bukan hanya sebagai tokoh agama 
tetapi Tuan Guru juga sebagai pemimpin dan pemberi 
keputusan dalam setiap persoalan kemasyarakatan, 
sehingga tidak jarang kita jumpai dalam suatu wilayah 
Tuan Guru sebagai pemimpin dalam pemerintahan 
seperti Tuan Guru merangkap sebagai gubernur, Tuan 
Guru merangkap sebagai bupati bahkan Tuan Guru 
juga merangkap sebagai konsultan masyarakat.

Terdapat tiga peran Tuan Guru dalam kapasitasnya 
sebagai pemimpin yang muncul secara langsung dari 
otoritas formal yang dimiliki  yaitu: peran sebagai yang 
dituakan (figurehead role), peran sebagai pemimpin (leader 
role) dan peran sebagai Penghubung (liaison Role). 

Peran Tuan Guru di tengah-tengah masyarakat 
Lombok sangatlah beragam sebab: 

Pertama saat ini Tuan Guru bukan hanya berkaitan 
dengan dunia pesantren tetapi juga berkaitan dengan 
mayarakat luas di luar pesantren, dinamika tersebut 
membuat peran Tuan Guru berbeda bahkan bertambah 
dibandingkan sebelumnya. Jadi, Tuan Guru bukan hanya 
seorang mufti (yang memberikan fatwa-fatwa agama) 
dalam perwujudannya sebagai tokoh agama, tetapi juga 
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sebagai pengambil keputusan  baik di kalangan pesantren 
tempat dia berada pada awalnya secara internal ataupun 
keputusan yang terkait dengan masyarakat luas atau 
publik secara eksternal, sehingga di kalangan masyarakat 
sasak terdapat ungkapan sederhana yang menunjukkan 
dinamika peran Tuan Guru atau Tuan Guru misalnya 
dari Tuan Guru menjadi legislatif, dari Tuan Guru 
menjadi Bupati, dari Tuan Guru menjadi gubernur  

 Kedua berkaitan dengan point di atas, istilah 
Tuan Guru  tidak lagi hanya didominasi oleh gelar bagi 
orang yang paham dan konsen (concern) pada persoalan 
keagamaan. Tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam 
upaya menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak 
luar (di tengah masyarakat) serta turut serta baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan 
keputusan yang terkait dengan hajat orang banyak 
seiring dinamika peran yang dimilikinya. 

Ketiga Selama ini, potret Tuan Guru  lebih banyak 
dilihat dalam sudut pandang teologi, sosiologi dan jarang 
sekali dikaji dalam sudut pandang  administrasi. Dalam 
sudut pandang administrasi, Tuan guru bukan dilihat 
sebagai tokoh agama yang mengeluarkan fatwa-fatwa 
religius tetapi bagaimana Tuan Guru menjalankan peran 
dan fungsinya baik di pesantren maupun dalam dakwah 
Islamiyah  

Peran Tuan Guru di tengah-tengah pesantren dan 
dalam sosial kemasyarakatan dapat dilihat minimal dalam 
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dua hal yaitu secara langsung dan tidak langsung serta 
secara internal dan eksternal. Secara langsung, kedua 
peran tersebut diaplikasikan oleh Tuan guru karena 
peran atau posisinya yang memang berperan dalam 
menjalankan peran tersebut, misalnya bila dikaitkan 
dengan peran di tengah masyarakat

Tuan Guru bukan hanya sebagai pemimpin dalam 
masyarakat,akan tetapi peran Tuan Guru juga akan 
terlihat secara langsung tampak dalam empat hal yaitu: 
peran sebagai wirausaha (entrepreneur role),  peran sebagai 
pengendali gangguan (disturbance handler role), peran 
sebagai yang mengalokasikan sumberdaya (resource 

allocator role) dan peran sebagai negosiator (negotiator 

role). Selanjutnya, kedua peran yang disebutkan di atas, 
sangat vital bagi Tuan guru 

Tuan Guru di samping sebagai teladan hidup 
(uswah hasanah),  sumber rujukan (source of  referrence) 
dalam berperilaku sekaligus sebagai sumber identifikasi 
diri (self  identification) para pengikutnya serta yang tidak 
kalah pentingnya adalah sebagai pemimpin (leader) di 
tengah-tengah masyarakat

Di antara tugas pemimpin lainnya adalah 
mengawasi, membenarkan, meluruskan, memandu, 
menterjemahkan, menetralisir, mengorganisasikan dan 
mentransformasikan kebutuhan dan harapan anggota 
organisasi (Eksan, 2000). 
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Berbagai peran yang dijalankan pemimpin 
sebagaimana disebutkan di atas muncul dalam diri 
pemimpin sebagai konsekwensi dari otoritas formal atau 
status yang dimilikinya.  Di samping itu, peran tersebut 
bisa pula dilihat sebagai konsekwensi dari posisi Tuan 
Guru sebagai pimpinan tertinggi di pesantren yang 
menunjukkan adanya interaksi antara Tuan Guru 
dengan santri, jama’ah ataupun masyarakat pada 
umumnya dalam mengkomunikasikan apa yang ingin 
didakwahkan Tuan Guru.

Peran-peran yang dimiliki oleh Tuan Tuan Guru 
tersebut membuatnya harus  menyadari di mana mereka 
berada (where they are), kemana dia melangkah/ pergi 
(where they are going), apa yang harus dilakukan (what has 

to be done), bagaimana mereka akan  melaksanakan  tugas 
tersebut agar selesai (how they are going to get the task done). 
Kesadaran akan di mana posisinya tersebut menentukan 
langkahnya termasuk dalam mengkomunikasikan visi 
dan misinya melalui sumberdaya yang dimilikinya.

1. Relasi Antara Kepemimpinan dan Kekuasaan

Hampir di setiap literatur-literatur tentang 
kepemimpinan memberikan gambaran yang ideal 
tentang cara memimpem. Hal ini dapat dimengerti, 
karena manusia membutuhkan pimpinan. Dan dari 
waktu ke waktu kepemimpinan menjadi tumpuan 
harapan dari manusia, sehingga dewasa ini masalah 
kepemimpinan semakin menarik perhatian banyak 
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kalangan terutama dalam kajian komtemporer, sebab 
kepemimpinan memiliki dimensi yang luas. Menurut 
kamus besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah 
perihal memimpin atau cara memimpin. (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2002). 

Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang 
mempunyai kemampuan untuk memepengaruhi 
perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan 
menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa 
pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan 
dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap 
pemberian tugas pemimpin harus memberikan arahan 
dan bimbingan yang jelas, agar bawahannya dalam 
melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil 
yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 
pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan 
anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan 
kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah 
bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat 
mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan 
perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang 
saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, 
yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. 
Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapkan memiliki 
kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, 
karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk 
memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak 
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akan dapat tercapai secara maksimal. Dalam hal ini 
kepemimpinan sebagaimana telah dikemukakan 
diatas mengandung tiga implikasi penting, yaitu: 

a. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu 
bawahan maupun pengikut

b. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian 
kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok 
secara seimbang karena anggota kelompok 
bukanlah tanpa daya

c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai 
bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk 
mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan 
berbagai cara.

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya 
dengan konsep kekuasaan, dengan kekuasaan pemimpin 
dapat memperoleh alat untuk mempengaruhi 
perilaku para pengikutnya. Pada dasarnya kekuasaan 
merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang 
atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. 
Kekuasaan dalam hal ini tidak lain adalah kemampuan 
untuk mengajak orang lain mau melakukan apa yang 
diinginkan oleh pihak 

Efektivitas kepemimpinan bukan ditentukan 
seseorang atau beberapa orang saja, melainkan hasil 
bersama antara orang pemimpin dengan orang yang 
dipimpinnya. Pemimpin tidak akan efektif  apabila 
tidak ada partisipasi bawahan. Untuk mengevaluasi 
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efektivitas kepemimpinan sering dikaitkan dengan 
konsekuensi dan tindakan-tindakan pemimpin tersebut 
bagi para pengikutnya dan para stakeholder lainnya. Dan 
uraian di atas secara konseptual disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan 
dan mempengaruhi kelompok maupun individu yang 
dipimpinnya untuk mencapai tujuan, melalui:  

a. Program /rencana yang jelas dan kongkrit

b. Membuat prosedur kerja

c. Membina

d.  Membangun kerjasama dengan unit kerja terkait

 e. Perhatian pada bawahan/ berpartisipasi pada 
bawahan

 f. Merencanakan dan pengambilan keputusan

g. Melakukan hubungan antara pribadi

h. Melakukan inovasi baru

i. Memberikan semangat kompetisi

j. Mengatur tugas dan tanggung jawab bawahan;

k. Mengendalian. 

Sedangkan efektivitas kepemimpinan adalah 
keberhasilan dalam mengarahkan dan mempengaruhi 
kelompok maupun individu yang dipimpinnya untuk 
mencapai tujuan melalui: mengarahkan, membuat 
prosedur kerja, membina, membangun kerjasama, 
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perhatian pada bawahan, merencanakan dan pengambilan 
keputusan.

Dalam melaksanakan aktivitasnya bahwa pemimpin 
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor 
tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Jodeph Reitz ( 
Nanang, 2003) sebagai berikut :

a. Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu 
dan harapan pemimpin, hal ini mencakup nilai-
nilai, latar belakang dan pengalamannya akan 
mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan

b. Harapan dan perilaku atasan

c. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan 
mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan

d. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan 
mempengaruhi gaya pemimpin. 

e. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi 
harapan dan perilaku bawahan. 

f. Harapan dan perilaku rekan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah 
bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang 
untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab 
itu suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya 
keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik 
antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi 
oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti 
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motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan 
keleluasaan dalam hubungan social dengan sikap-sikap 
hubungan manusiawi. Selanjutnya peranan seorang 
pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh Kartono 
sebagai berikut : 

a. Sebagai pelaksana (executive)

b. Sebagai perencana (planner)

c. Sebagai seorang ahli (expert)

d. Sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya ke 
luar (external group representative)

e. Sebagai mengawasi hubungan antar anggota-
anggota kelompok (controller of  internal 

relationship)

f. Bertindak sebagai pemberi gambaran/pujian atau 
hukuman (purveyor of  rewards and punishments)

g. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator 

and mediator)

h. Merupakan bagian dari kelompok (exemplar)

i. Merupakan lambing dari pada kelompok (symbol of  

the group)

j. Pemegang tanggung jawab para anggota 
kelompoknya (surrogate for individual responsibility)

k. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist)

l. Bertindak sebagai seorang ayah (father figure)
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m. Sebagai kambing hitam (scape goat).

Berdasarkan dari peranan pemimpin tersebut, 
jelaslah bahwa dalam suatu kepemimpinan harus 
memiliki peranan-peranan yang dimaksud, di samping itu 
juga bahwa pemimpin memiliki tugas yang embannya, 
yaitu sebagai berikut : (1) Menyelami kebutuhan-
kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya;  (2) 
Dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak 
yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai; (3)  
Meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang 
menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan 
mana yang sebenarnya merupakan khayalan.

Tugas pemimpin tersebut akan berhasil dengan 
baik apabila setiap pemimpin memahami akan 
tugas yang harus dilaksanakannya. Oleh sebab itu 
kepemimpinan akan tampak dalam proses di mana 
seseorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi 
dan atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan-perasaan 
atau tingkah laku orang lain. 

Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu 
tujuan diperlukan seorang pemimpian yang efektif, 
di mana ia memahami akan tugas dan kewajibannya 
sebagai seorang pemimpin, serta melaksanakan 
peranannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu 
pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama yang 
baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana 
kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, 
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dan memiliki suatu kebebsan dalam mengembangkan 
gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang 
telah ditetapkan

Ada beberpa teori tentang kepemimpinan, 
dianataranya adalah:

Teori yang pertama The trait theory atau yang 
biasa disebut teori pembawaan. Teori ini berkembang 
pada tahun  1930-1940-an dengan memusatkan 
kajian pada karakteristik pribadi seorang pemimpin 
seperti: bakat-bakat pembawaan, ciri-ciri pemimpin, 
faktor fisik, kepribadian, kecerdasan, dan ketrampilan 
berkomunikasi (Yukl, 2002). Teori ini berangapan 
bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dan bukan 
karena faktor lingkungan yang membentuknya. Teori 
ini tidak bertahan lama, sebab banyak pemimpin yang 
berasal dari orang biasa dan pada awalnya tidak memiliki 
kemampuan apa-apa dalam hal memimpin, tetapi karena 
interaksinya yang inten dengan lingkungan akhirnya 
ia bisa tampil sebagai sosok pemimpin yang handal 
dan bisa mempengaruhi orang lain atau masyarakat 
yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 

Teori yang kedua ini disebut teori prilaku. Teori 
prilaku ini hadir sebagai counter attack terhadap teori 
pertama di atas. Teori Perilaku ini selanjutnya lebih 
dikenal dengan Behaviorist Theories dan berkembang 
sekitar tahun 1950-an (Yukl, 2002). Teori ini lebih terfokus 
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kepada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin 
daripada memperhatikan atribut yang melekat pada diri 
seorang pemimpin.Teori ini pada intinya beranggapan 
bahwa seorang akan bisa menjadi pemimpin apabila bisa 
menggabungkan antara orientasi tugas  ( task oriented) 
dan orientasi pada hubungan (relation oriented).

Kusnadi (2005) mengemukakan bahwa 
kepemimpinan tidak saja berarti pemimpin dan 
mempengaruhi orang-orang, tetapi juga pemimpin 
terhadap perubahan dan sumber aspirasi serta motivasi 
bawahan. (Kusnadi, 2005)

Winardi (2000) mengartikan bahwa kepemimpinan 
merupakan suatu kemampuan yang melekat pada 
diri seseorang yang memimpin, yang tergantung dari 
macam-macam, faktor-faktor intern maupun ekstern, 
diantaranya meliputi orang-orang; bekerja dari sebuah 
posisi organisatoris; dan timbul dalam sebuah situasi 
yang spesifik. Sehingga kepemimpinan timbul, apabila 
ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama 
lain yaitu situasi dan posisi ada,   orang-orangnya juga 
ada. (Winardi, 2000)

Beberapa implikasi dari berbagai definisi 
yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah : 
(1) kepemimpinan melibatkan orang lain yaitu 
pengikut. Sebagai akibat dari kesediaan menerima 
petunjuk dari seorang pemimpin. Anggota kelompok 
harus dapat memahami status pemimpinnya yang 
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memungkinkan proses kepemimpinan berjalan dengan 
baik. (2) Kepemimpinan melibatkan kekuasaan yaitu 
kemampuan untuk menggunakan pengaruh artinya 
kemampuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku 
individu atau kelompok. (3) Kepemimpinan melibatkan 
pengaruh (influence) yaitu tindakan tingkah laku yang 
menyebabkan perubahan sikap dan tingkah laku individu 
dan kelompok. 

Gitosudarmo (2000) mengartikan bahwa 
kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting 
dalam mempengaruhi prestasi organisasi, karena 
kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama, 
untuk dicapainya tujuan organisasi. Dari pengertian ini 
kepemimpinan didefinisikan sebagai salah satu proses 
mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok 
untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.
(Gitosudarmo, 2000)

Dari definisi ini nampak bahwa kepemimpinan 
adalah suatu proses, bahwa orang yang meliputi 
faktor pemimpin pengikut dan faktor situasi untuk 
menghasilkan prestasi dan kepuasan. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Kusnadi (2005) bahwa :

Kepemimpinan adalah sebagai tindakan atau upaya 
untuk memotivasi atau mempengaruhi orang lain 
agar mau bekerja atau bertindak ke arah pencapaian 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau 
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kepemimpinan merupakan tindakan membuat 
sesuatu menjadi kenyataan.( Kusnadi, 2005)

Anoraga (2001) mengemukakan bahwa idealnya 
seorang pemimpin itu memegang kekuasaan sesuai 
dengan bidang dan keahlian dan bakatnya. Sebab 
tanpa hal tersebut, seorang pemimpin akan menemui 
kesulitan dalam melakukan koreksi terhadap dirinya 
sendiri, kesulitan mawas diri dan kesulitan membedakan 
mana yang benar dan mana yang salah.( Anoraga, 
2000). Sehingga secara rasional pemimpin dituntut 
kepandaiannya untuk memimpin jalannya perkumpulan 
yang berada dalam wewenangnya sesuai dengan misi 
perkumpulan itu dibentuk secara bersama, misalnya 
sebuah desa idealnya dipimpin oleh kepala desa

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan 
tersebut, esensi kepemimpinan adalah ”Kepengikutan”, 
dalam arti bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi 
pemimpin adalah jika adanya kemauan orang lain untuk 
mengikutinya. Dengan demikian secara umum dan 
sederhana kepemimpinan didefinisikan sebagai seni 
atau proses mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, 
sehingga mereka mau melakukan usaha atau keinginan 
usaha atau keinginan untuk bekerja dalam rangka 
pencapaian suatu tujuan.
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2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam 

Kepemimpinan                     Tuan Guru

 Kepemimpinan Tuan Guru memegang teguh 
nilai-nilai luhur yang menjadi acuannya dalam 
bersikap, bertindak dan mengembangkan pesantren. 
Sehingga apabila dalam memimpin bertentangan atau 
menyimpang dari nilai-nilai luhur yang diyakininya, 
langsung maupun tidak langsung kepercayaan 
masyarakat terhadap Tuan Guru atau Tuan Guru akan 
pudar. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai luhur itu 
adalah Iman, Islam dan Ihsan. Setiap pemeluk Agama 
Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah 
tanpa Iman, dan Iman tidak sempurna tanpa Ihsan. 
Sebaliknya, Ihsan adalah mustahil tanpa Iman, dan Iman 
juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. (Madjid, 1995). 
Ketiga kata itu satu sama lain saling mengisi, dan harus 
bersemayam dalam diri seorang muslim. Muslim yang 
bisa mengamalkan ketiga nilai luhur itu adalah muslim 
sejati. Sehingga dalam Iman terdapat Islam dan Ihsan, 
dalam Ihsan terdapat Iman dan Islam. 

Dengan pola dikotomi, berdasarkan formula 
Hersey dan Blanchard (1992)  serta penjelasan yang 
dikemukakan Kowalski dkk. di atas, penulis bisa 
membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepemimpinan menjadi dua faktor besar yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 
faktor-faktor yang muncul dari diri pemimpin, 
sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 
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terkait dengan karakteristik bawahan dan situasi. 
Termasuk didalamnya situasi organisasi dan sosial.

1. Faktor Internal

Sebagai seorang pribadi, pemimpin tentu 
memiliki karakter unik yang membedakannya dengan 
orang lain. Keunikan ini tentu akan berpengaruh 
pada pandangan dan cara ia memimpin. Ada karakter 
bawaan yang menjadi ciri pemimpin sebagai individu, 
ada kompetensi yang terbentuk melalui proses 
pematangan dan pendidikan.  

Menurut Mustodipradja, dengan mengutip 
Rothwell dan Kazanas, kompetensi pemimpin 
merupakan cerminan kepribadian (traits) individual 
yang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi 
kinerja seseorang. Selain traits dan Spencer dan Zwell 
tersebut, terdapat karakteristik kompetensi lainnya, 
yatu berupa motives, self  koncept.knowled, berbagai 
kompetensi tersebut mengandung makna sebagai 
berikut : Traits merunjuk pada ciri bawaan yang 
bersifat fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap 
berbagai situasi atau informasi. Motives adalah sesuatu 
yang selalu dipikirkan atau diinginkan seseorang, yang 
dapat mengarahkan, mendorong, atau menyebabkan 
orang melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat 
mengarahkan seseorang untuk menetapkan tindakan-
tindakan yang memastikan dirinya mencapai tujuan 
yang diharapkan. Self  concept adalah sikap, nilai, atau 
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citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri; 
yang memberikan keyakinan pada seseorang siapa 
dirinya. Knowledge adalah informasi yang dimiliki 
seseorang dalam suatu bidang tertentu. Skill adalah 
kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, 
baik mental atau pun fisik. (Mustopadidjaja 1985)

Berbeda dengan keempat karakteristik 
kompetensi lainnya yang bersifat intention dalam diri 
individu, skill bersifat action. Skill menjelma sebagai 
perilaku yang di dalamnya terdapat motives, traits, self  

concept, dan knowledge. Dengan mengutip pendapat 
Spencer (1993) dan Kazanas (1993),  Mustopadidjaja 
menjelaskan bahwa  kompetensi kepemimpinan 
secara umum dipilah menurut jenjang, fungsi, atau 
bidang, yaitu kompetensi berupa : 

Result orientation, influence, initiative, flexibility, 
concern for quality, technical expertise, analytical 

thinking, conceptual thinking, team work, service 

orientation, interpersonal awareness, relationship 

building, cross cultural sensitivity, strategic thinking, 
entrepreneurial orientation, building organizational 
commitment, dan empowering others, develiping others. 
( Spencer, 1993)

Kompetensi-kompetensi tersebut pada umumnya 
merupakan kompetensi jabatan manajerial yang 
diperlukan hampir dalam semua posisi manaj erial. 
Ke 18 kompetensi yang diidentifikasi Spencer dan 
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Kazanas tersebut dapat diturunkan ke dalam jenjang 
kepemimpinan berikut : pimpinan puncak, pimpinan 
menengah, dan pimpinan pengendali operasi teknis 
(supervisor). Kompetensi pada pimpinan puncak 
adalah result (achievement) orientation, relationship 

building, initiative, influence, strategic thinking, building 
organizational commitment, entrepreneurial orientation, 
empowering others, developing others, dan felexibilty. 

Adapun kompetensi pada tingkat pimpinan menengah 
lebih berfokus pada influence, result (achievement) 
orientation, team work, analitycal thinking, initiative, 

empowering others, developing others, conceptual thingking, 
relationship building, service orientation, interpersomal 
awareness, cross cultural sensitivity, dan technical 

expertise. Sedangkan pada tingkatan supervisor 
kompetensi kepemimpinannya lebih befokus pada 
technical expertise, developing others, empowering others, 
interpersonal understanding, service orientation, building 
organzational commitment, concern for order, influence, 
felexibilty,relatiuonship building, result (achievement) 
orientation, team work, dan cross cultural sensitivity.

Asropi meyakinkan bahwa terdapat 5 (lima) 
praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas 
kepemimpinan unggul, yaitu:

(1)  Pemimpin yang menantang proses

(2)  Memberikan inspirasi wawasan bersama
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(3)  Memungkinkan orang lain dapat bertindak dan 
berpartisipasi

(4)  Mampu menjadi penunjuk jalan

(5)  Memotivasi bawahan

Adapun ciri khas manajer yang dikagumi sehingga 
para bawahan bersedia mengikuti perilakunya adalah, 
apabila manajer memiliki sifat jujur, memandang masa 
depan, memberikan inspirasi, dan memiliki kecakapan 
teknis maupun manajerial. Dalam hubungannya dengan 
kualitas kepemimpinan manajer, kunci dan kualitas 
kepemimpinan yang unggul adalah kepemimpinan yang 
memiliki paling tidak 8 sampai dengan 9 dari 25 kualitas 
kepemimpinan yang terbaik. Dinyatakan, pemimpin 
yang berkualitas tidak puas dengan “status quo” dan 
memiliki keinginan untuk terus mengembangkan 
dirinya. Beberapa kriteria kualitas kepemimpinan 
manajer yang baik antara lain, memiliki komitmen 
organisasional yang kuat, visionary, disiplin yang 
tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, 
berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, 
manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, 
mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya, 
empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang 
kuat, dan selalu siap melayani.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal jika dikaitkan dengan formula 
Hersey dan Blanchard, adalah faktor bawahan dan 
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situasi. Faktor bawahan adalah faktor yang disebabkan 
oleh karakter bawahan, di dalamnya terkait dengan 
status sosial, pendidikan, pekerjaan, harapan, ideologi, 
agama dll.  Faktor-faktor itu tentu akan menentukan 
bagaimana pemimpin mengatur dan mempengaruhinya.  
Jika bawahan itu adalah siswa, maka pemipimpin akan 
menjalan pola kepemimpinan sesuai dengan karakter 
siswa. Karakter siswa pun akan berbeda-beda, ada yang 
belum dewasa sehingga pemimpin mendekatinya dengan 
pendekatan pedagogi, ada pula siswa yang sudah dewasa 
sehingga memerlukan pendekatan andragogi. 

Faktor eksternal lain adalah faktor situasi. 
Situasi ini berkaitan dengan aspek waktu, tempat, 
tujuan, karakteristik organisasi dll Bertalian dengan 
waktu, perkembangan  ilmu dan Pengetahuan 
mempengaruhi cara pandang dan budaya manusia. 
Perkembangan itu berdampak pula pada perubahan 
konsep kepemimpinan.  Robert. (1984) memaparkan 
bahwa ada perkembangan dalam kepemimpinan 
dilihat dari konteks sosial umat Islam. Menurut 
Umari, Ada tiga fase dalam periodesasi kepemimpinan 
umat di Indonesia. Setiap fase menunjukan genesis 
kepemimpinan yang khas. (Blanchard, 1992)

 Pertama fase  ulama. Pada fase ini, seseorang 
menjadi pemimpin umat karena is memiliki pengetahuan 
agama yang mendalam dan menjadi rujukan umat. Ia 
melewati masa awal hidupnya di pesantren sebagai 
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santri dan menghabiskan sisa hidupnya jugs di pesantren 
sebagai kiyai. (Robert. 1984)  

Kedua fase organisator. Sebagai reaksi terhadap 
kebijakan politis kolonial, mungkin antara lain politik 
etis, masyarakat khususnya umat Islam membentuk 
organisasi (sosial, ekonomis, atau politis) seperti Syarikat 
Islam, Muhanunadiyah, NU, Persis, Jami`atul Khair, dan 
lain-lain. Pada fase ini, pemimpin Islam adalah pemimpin 
organisasi Islam. Tentu raja, karir kepemimpinan kini 
tidak dimulai di pesantren, tetapi dari organisasi. Orang 
menapak, secara berangsur-angsur atau melompat, 
hierarki organisasi. Variabel kepemimpinan yang utama 
tidak lagi pengetahuan agama yang mendalam, tetapi 
keterampilan organisasi (organization skill), termasuk lob-
bying dan kasak kusuk. Yang sampai ke tingkat nasional, 
melalui jenjang organisasi, pada umumnya, walaupun 
tidak selalu, adalah orang yang mempunyai pijakan 
loka1.

Fase ketiga fase pemuka pendapat (opinion leader). 
Pada fase pertama, pemimpin ulama lahir dan dibesarkan 
di pesantren. Pada fase kedua, pemimpin organisator lahir 
dan dibesarkan di organisasi. Dan bagaiinana pula dengan 
pemimpin umat di besarkan melalui media massa.. Ini 
adalah dampak perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang berdampak pada  kepemimpinan umat. 
Pada  fase ini yang dianggap sebagai pemimpin umat 
adalah para empu yang (dianggap) pandai melontarkan 
isu-isu penting untuk dijadikan agenda media massa. 
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Mereka menulis di media, atau menghadiri berbagai 
seminar dan diskusi. Atau, mereka mampu menyedot 
massa yang banyak dalam acara-acara mereka. Apabila 
media massa yang mengagendakan isu-isu mereka itu 
lokal, mereka menjadi pemimpin umat berskala lokal. 
Apabila medianya nasional, merekamenjadi pemimpin 
umat berskala nasional. Pengikut fase pertama, santri; 
fase kedua, anggota organisasi; fase ketiga, “fans” 
(penggemar). Pada fase ketiga, pemimpin umat (Islam) 
menjadi “idola”. Ada dua jenis pemimpin umat pada 
fase ketiga ini’ yaitu:

Pertama mubalig. Ia mungkin memulai kariemya 
pada tingkat lokal. Ia berbicara pada majelis-majelis 
taklim atau stadiun radio. Ceramahnya direkam, 
dan rekamannya direproduksi dan dijual secara 
nasional. Media massa menyiarkan ceramahnya dan 
menokohkannya. Tidak perlu mubalig itu berasal 
dan pesantren; tidak perlu ia menguasai pengetahuan 
agama yang mendalam; juga tidak perlu ia memiliki 
keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan 
menyiarkan agama sebagai pop culture. Karena digemari 
oleh orang banyak, para mubaligh menjadi celebrities. 

Dunia celebrities sudah lama dihuni oleh para entertainers, 

misalnya artis, pelawak, dan perancang mode. Maka, 
terjadilah tumpang tindih; mubaligh menjadi artis, artis 
menjadi mubaligh.

Kedua cendekiawan. Apabila mubaligh lebih 
banyak menyentuh ranah afektif, cendekiawan bergerak 
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di ranah kognitif. Ia dibesarkan lewat kerja sama kampus 
dengan media massa. Melalui tulisan di media, seminar, 
dan diskusi, paracendekiawan membentukjanngan 
pengikulnya Bukanmenuduh, umumnya pengetahuan 
agama mereka sangat dangkal. Akan tetapi, analisis 
mereka tentangpersoalan-persoalan umat sangat tajam. 
Mereka membentuk opini, sikap, dan akhimya tindakan 
umat.

Perkembangan Zaman pun memperlihatkan bahwa 
ada tiga aliran teori  kepemimpinan yang mengalami 
perubahan pandangan seiring dengan waktu. Studi 
kepemimpinan yang pada awal perkembangannya 
cenderung bersifat induktif  murni menempati posisi 
sentral dalam literatur manajemen dan perilaku 
keorganisasian pada beberapa dekade terakhir. 

Secara umum kajian perkembangan riset dan 
teori kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi 
tiga tahap penting. Pertama, tahap awal studi 
tentang kepemimpinan menghasilkan teori-teori sifat 
kepemimpinan (trait theories), yang mengasumsikan 
bahwa seseorang dilahirkan untuk menjadi pemimpin 
dan bahwa dia memiliki sifat atau atribusi personal yang 
membedakannya dari mereka yang bukan pemimpin. 
Kedua, karena muncul kritik terhadap sulitnya 
mengelompokkan dan memvalidasi sifat pemimpin, 
kemudian muncul teori-teori perilaku kepemimpinan 
(behavioral theories). Pada teori ini penekanan yang 
semula diarahkan pada sifat pemimpin dialihkan 
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kepada perilaku dan gaya yang dianut oleh para 
pemimpin. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, 
agar organisasi dapat berjalan secara efektif, terdapat 
penekanan terhadap suatu gaya kepemimpinan 
terbaik (one best way of  leading). Ketiga, berdasarkan 
anggapan, bahwa baik teori-teori sifat kepemimpinan 
maupun teori-teori perilaku kepemimpinan memiliki 
kelemahan yang sama yaitu mengabaikan peranan 
penting faktor-faktor situasional dalam menentukan 
efektifitas kepemimpinan, kemudian muncul teori-
teori kepemimpinan situasional (situational theories). 

Dan pengembangan kelompok teori yang terakhir ini, 
maka terjadi perubahan orientasi dari `one best way 

leading’ menjadi ‘context-sensitive leadership’ (Osborn, 
2000)

 Dilihat dari faktor tempat pun konsep 
kepemimpinan pun akan berubah. Dilihat 
dari cakupannya, kita bisa mengkategorikan 
kepemimpinan lokal, regional, nasional, bahkan 
internasional. Semakin luas cakupan kepemimpinan 
akan berdampak pada tuntutan nilai-nilai universal 
yang lebih luas. Semakin sempit cakupan (lokal 
bahkan pada level organisasi) akan muncul tuntutan 
warna loka sesuai dengan kultur masayarakat 
setempat. 
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3. Strategi Kepemimpinan Yang Efektif

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau 
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini dapat 
ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah 
mulai berkeinginan untuk mempengaruhi perilaku 
orang lain, maka di sini kegiatan kepemimpinan itu 
telah dimulai. 

Banyak sekali faktor yang harus dipertimbngkan 
untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif. Berbagai 
faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut umumnya 
sangat sulit untuk diukur dan sebagian lagi sangat sulit 
pula untuk dikenali.

Kusnadi (2005) menyatakan bahwa di dalam 
mengembangkan profil kepemimpinan, maka sangat 
penting untuk memperhatikan posisi pemimpin di 
dalam organisasi. Asumsi apa yang akan dipegang oleh 
pemimpin dalam mengelola anak buahnya di dalam 
organisasi agar mau bekerja secara efektif  dan efisien. 
(Kusnadi, 2005)

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin di 
dalam kelompok sosial termasuk masyarakat, seorang 
pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang 
meliputi kumpulan peran yang kompleks, dan demikian 
pula fungsinsya. Dalam keluasan fungsi dan peran, 
seorang pemimpin dapat mendelegasikan wewenang 
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dan tanggung jawab kepada para pengikutnya, sesuai 
dengan kedudukan yang ada dan berlaku.

Demikianlah inti pokok pembicaraan 
kepemimpinan dalam hubungannya dengan kekuasaan. 
Kedua istilah ini pemimpin atau kepemimpinan 
dengan kekuasaan mempunyai relevansi yang 
sukup tinggi. Kepemimpinan adalah suatu proses 
untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Untuk 
mempengaruhi membutuhkan kekuasaan. Sedangkan 
kekuasaan itu sendiri merupakan potensi pengaruh dari 
seorang pemimpin.

Anoraga (2001) mengemukakan bahwa pemimpin 
mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan 
hal-hal detail dan spesifik, juga ia mengendalikan 
hubungan internal di dalam kelompoknya, karena 
pada dasarnya dalam suatu kelompok manusia selalu 
mengadakan interaksi. Pemimpin mempunyai tugas 
untuk menjadi pengamat dan pengendali kelancaran 
hubungan-hubungan yang terjadi. Melalui kelancaran 
dan kebaikan hubungan-hubungan antar manusia, 
kecakapan untuk mengadakan komunikasi dan 
mendidik, kecakapan sosial, serta kemampuan teknis 
yang meliputi penganalisass situasi menjadi tuntutan 
bagi dirinya sebagai pemimpin. Didalam kedudukan 
sebagai seorang pemimpin, pengaruh keadaan sekitar 
tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali, baik pengaruh 
dari dalam, maupun pengaruh dari luar kelompok atau 
organisasinya. Atas pengaruh-pengaruh  yang ada, maka 
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dalam pembuatan kebijakan akan terdapat tiga sumber 
penting. Sebagaimana yang dikemukakan Anoraga 
(2001)  yaitu : 

1. Bersumber dari pihak yang lebih berkuasa, 
termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berada 
di luar kelompoknya akan tetapi tetap memberikan 
pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya

2. Bersumber dari pihak bawahan, bagaiman juga 
bawahan sebagai pengikut, tetap memegang peran 
yang tidak kecil dalam menentukan pencapaian 
tujuan bersama

3. Bersumber dari dirinya selaku pemimpin, maka 
sebagai seorang pemimpin otonomi dipegangnya 
untuk menetapkan keputusan mengenai suatu 
kebijakan yang akan diambil.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 
melalui wewenang yang luas, pemimpin mempunyai 
ruang gerak yang luas pula. Ketajaman pandangan 
pengikut terhadap pimpinannya bukan merupakan hal 
yang luar biasa. Sorotan dan penilaian terhadap diri 
pemimpin dapat terjadi. Sejauh itu pula kebaikan dan 
keburukan yang dilakukan pimpinan menjadi perhatian 
para pengikut. Terlepas dari baik dan buruk, tentunya 
sikap, tindak dan cara dari seseorang pemimpin, 
diharapkan dapat dijadikan contoh atau teladan untuk 
ditiru dan diikuti oleh para pengikutnya. Tingkat 
penilaian yang dihasilkan oleh para pengikut, dapat 
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mencerminkan akan kebaikan atau keburukan kelompok 
secara keseluruhan. Atas dasar pandangan-pandangan ini 
pemimpin selaku tokoh dengan tingkat wewenang yang 
tinggi mendapatkan penilaian dari para pengikut melalui 
pencerminannya, maka dapat dianggap bahwa seorang 
pemimpin mencapai menempati kedudukan sebagai 
lambang dari kelompoknya. Cap terhadap kelompok 
secara menyeluruh, dapat timbul dan terbentuk dari cap 
yang diterapkan terhadap pimpinannya secara tersendiri. 
(Anoraga, 2001)

Dalam keadaan yang demikian turut memegang 
peran dalam masalah kedudukan seorang pemimpin. 
Kesediaannya menerima kesalahan turut memegang 
peran dalam masalah kedudukan sebagai pemimpin. 
Mengakui kesalahan tidak berarti pula menurunkan 
derajat pimpinan, melainkan menaikkan tingkat derajat 
seorang pemimpin, daripada mencari alasan-alasan yang 
tidak masuk akal hanya untuk menutupi kesalahan yang 
memang salah.

Anoraga (2001) berpendapat bahwa kecakapan-
kecakapn yang diperlukan untuk menjadi seorang 
pemimpin, tidak terlepas pula dari masalah kepribadian 
itu sendiri. Masalah kepribadian pemimpin, mempunyai 
kemungkinan pula untuk dibentuk dalam diri setiap 
orang, demikian dengan kecakapan-kecakapan yang 
diperlukan untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian 
peran-peran dari seorang pemimpin seperti disebutkan 
di atas, dapat dikatakan sebagai suatu bagian terkecil 
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dari tunututan-tuntan yang timbul terhadap dirinya. 
Peran-peran itupun menuntut pula berbagai masalah 
yang menyangkut kecakapan dan kemampuan, serta 
kepribadian tertentu yang kompleks sifatnya. 

Untuk menjembatani antara kesuksesan sesaat dan 
keefektifan jangka panjang, Seorang pemimpin  harus 
mengembangkan 3 (tiga) kemampuan dalam bekerja 
sama dengan sejumlah orang. Kemampuan ini sangat 
penting bagi seorang manager di tempat kerja, orang tua 
di rumah, ataupun guru ketika mengaja di kelas. Karena 
itu, jenis keahlian yang diperlukan para pemimpin yang 
efektif  dalam mempengaruhi perilaku orang lain dan 
bekerjasama dengan orang lain adalah : (1) Pemahaman 
perilaku di waktu yang lalu; (2)  Memperkirakan perilaku 
di masa mendatang; (3) Memimpin, mengubah dan 
mengendalikan perilaku.

Dari sini, dapat dilihat bahwa tanpa aktivitas, 
memimpin, mengubah dan mengendalikan perilaku 
bawahan, maka seorang bawahan akan bersikap terus 
selamanya seperti di masa lampaunya. Organisasi 
yang berhasil memiliki sebuah siri utama yang 
membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil 
yaitu kepemimpinan yang dinamis dan efektif. 

Kepemimpinan yang konsisten menunjukkan 
keteladanan dalam mempengaruhi orang lain berarti 
memberikan daya dorong untuk memotivasi dirinya 
dalam membangun integritas, yang secara tak langsung 
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mendorong orang lain untuk memahami secara 
mendalam prinsip dalam menumbuh kembangkan 
integritas yang kita sebut dengan prinsip pertama 
adalah menumbuh kembangkan kepercayaan dan 
keyakinan dalam merubah kesadaran inderawi ke 
tingkat yang lebih baik  prinsip kedua adalah memberi 
saling menghormati dan menghargai orang lain prinsip 
ketiga adalah memiliki kemampuan dalam kedewasaan 
rohaniah, sosial, emosional dan intelektual.

Dengan pemahaman itu diharapkan menjadi 
daya dorong untuk bersikap dan berperilaku bahwa 
“dapatkah kepemimpinan anda dan pengikutnya 
mencapai keberhasilan untuk tetap memiliki “integritas” 
dalam usaha-usaha membangun budaya organisasi yang 
kuat sebagai wahana untuk melaksanakan transformasi 
dalam perubahan sikap dan perilaku untuk mengikat 
diri kita bersama dan membangkitkan jiwa kepuasaan 
di dalam diri kita.

4. Teori-Teori  Dalam Kepemimpinan

Kemampuan seseorang dalam menyelenggarakan 
berbagai fungsi manajerial, sesungguhnya merupakan 
bukti yang paling nyata dari efektivitasnya sebagai 
seorang pemimpin sehingga dewasa ini banyak gaya 
yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe 
kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada dasarnya 
ada tiga yaitu : (1) Trait theories, (2) Style theories, (3) 
Contingency theories.
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 Teori karakter (trait theories) yaitu untuk menjadi 
seorang pemimpin, harus mempunyai kemampuan : 
intelegensi (kemampuan memahami dan memecahkan 
masalah), karakter (inisiatif  dan percaya diri), fisik, 
(sehat jasmani), kategori sosial ( jender, kelas sosial atau 
etnik).  mengemukakan teori ciri kepemimpinan ini 
mencari ciri kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual 
yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. 
Teori ini mencoba untuk mencari karakter yang 
konsisten dan unik yang berlaku secara universal yang 
dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Karakter 
yang dimaksud meliputi ambisi dan energi, hasrat untuk 
memimpin, kejujuran dan integritas (keutuhan), percaya 
diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dalam 
pekerjaan. ( Robbin, 2002 ). 

Style theories yaitu gaya kepemimpinan 
yang baik yaitu meliputi : kepemimpinan yang 
autokratik (eksploitatif, partisipatif  dan demokratif ), 
memberitahukan, menjajakkan, mengikutsertakan, 
mendelegasikan. 

Contingency theories yaitu teori ini model 
kepemimpinan ada dua yaitu : (1) style depends on 
circumstance yang terdiri dari : pemimpin bawahan yang 
menjalin hubungan, struktur tugas, tinggi rendahnya 
posisi dan otoritas kekuasaan. (2) gauge situasion 

favourableness yang terdiri dari : Pemimpin senantiasa 
berorientasi tugas, orientasi anggota.
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Gitosudarmo (2000) mengemukakan dasar dari 
pendekatan gaya kepemimpinan ini diyakini bahwa 
pemimpin yang efektif  menggunakan gaya (style) tertentu 
untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk 
mencapai tujuan tertentu. Teori ini pendekatannya lebih 
dipusatkan pada efektivitas pemimpin, yang menekankan 
pada dua gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemmpinan 
berorientasi tugas (task orientation) dan orientasi pada 
bawahan (employ orientation). Di mana orientasi tugas 
adalah perilaku pimpinan yang menekankan bahwa 
tugas-tugas harus dilaksanakan dengan baik dengan 
cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat 
bawahannya. Sedangkan orientasi bawahan adalah 
perilaku pimpinan yang menekankan pada memberikan 
motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya 
dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan tugasnya, dan 
mengembangkan hubungan yang bersahabat saling 
percaya dan saling menghormati diantara anggota 
kelompok. (Gitosudarmo, 2000).

Robbins (2002) mengemukakan terdapat tiga 
dimensi kemungkinan situasi yang dapat mempengaruhi 
efektifitas kepemimpinan : (1) Hubungan pemimpin 
dengan anggota meliputi tingkat keyakinan, kepercayaan 
dan aspek bawahan terhadap pemimpin. (2) Struktur tugas 
meliputi tingkat di mana tugas pekerjaan terstruktur 
atau tidak berstruktur (3) Kekuasaan jabatan meliputi 
tingkat dimana seorang pemimpin mempunyai variabel 
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seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, 
mempromosikan, serta menaikkan gaji.(Robbin, 2002). 

Teori Situasional Hersey dan Blanchard yaitu 
teori yang memfokuskan kepada pengikut. Menurut 
teori ini bahwa kepemimpinan yang berhasil dicapai 
dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat, 
bersifat tergantung pada kesiapan atau kedewasaan para 
pengikutnya. (Hersey, 1992).

Robbins (2002) mengemukakan kepemimpinan 
situasional lebih menekankan pada pengikut yaitu pada 
kesiapan atau kematangan pengikut.

Menurut Paul Hersey dan Blachard (1992) 
mengemukakan bahwa hubungan antara pemimpin 
dengan bawahannya berjalan melalui 4 (empat) tahap 
menurut perkembangan dan kematangan bawahan 
yaitu :

1. Gaya Penjelasan (telling style) yaitu pada saat 
bawahan pertama kali memasuki organisasi, 
orientasi tugas yang tinggi dan orientasi hubungan 
yang rendah paling tepat. Bawahan harus lebih 
banyak diberi perintah dalam pelaksanaan tugasnya 
dan diperkenalkan dengan aturan-aturan dan 
prosedur organisasi.

2. Gaya Menjual (selling style) yaitu pada tahap ini 
bawahan mulai mempelajari tugas-tugasnya. 
Kepemimpinan orientasi tugas yang tinggi masih 
diperlukan, karena bawahan belum  bersedia 
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menerima tanggung jawab yang penuh. Tetapi 
kepercayaan dan dukungan pemimpin terhadap 
bawahan dapat meningkat. Di mana pemimpin 
dapat mulai menggunakan perilaku yang 
berorientasi hubungan yang tinggi.

3. Gaya Partisipasi (participating style) yaitu tahap 
ini kemampuan dan motivasi pestasi bawahan 
meningkat, dan bawahan secara aktif  mulai mencari 
tanggung jawab yang lebih besar. Di mana perilaku 
pemimpin adalah orientasi hubungan tinggi dan 
orientasi tugas rendah.

4. Gaya Pendelegasian (delegating style) yaitu tahap ini 
bawahan secara berangsur-angsur menjadi lebih 
percaya diri, dapat mengarahkan diri sendiri, cukup 
berpengalaman, dan tanggung jawabnya dapat 
diandalkan. Di mana gaya pendelegasian yang 
tepat yaitu orientasi tugas dan hubungan rendah.
( Hersey, 1992)

Teori jalur tujuan yaitu perilaku seorang pemimpin 
dapat diterima baik oleh bawahan sejauh mereka pandang 
sebagai suatu sumber dari atau kepuasan segera atau 
kepuasan masa depan. Jadi hakekatnya teori ini adalah 
tugas pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam 
mencapai tujuan mereka, memberikan arahan atau 
dukungan yang diperlukan guna memastikan apakah 
tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan 
kelompok atau organisasi.
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Teori model partisipasi pemimpin adalah suatu 
teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat 
aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya 
pengambilan keputusan partisipatif  dalam situasi-situasi 
yang berlainan. (Robbins, 2002). 

Model partisipasi pemimpin mengandalkan bahwa 
pemimpin dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi 
yang berlainan.

Teori atribusi pemimpin yaitu bahwa kepemimpinan 
semata-mata sebagai atribusi yang dibuat orang 
mengenai individu-individu lain. Atribusi-atribusi yang 
dimaksud seperti kecerdasan, kepribadian ramah-tamah 
keterampilan verbal yang kuat, keagresifan, pemahaman 
dan kerajinan. Salah satu tema yang menarik dalam 
teori atribusi kepemimpinan adalah persepsi bahwa 
kepemimpinan yang efektif  umumnya dinggap konsisten 
dalam keputusan mereka. (Hersey, 1992) 

Teori kepemimpinan kharismatik, yaitu para 
pengikut membuat atribusi (penghubungan) dari 
kemampuan pemimpin yang heroik atau luar biasa bila 
mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Menurut 
House, seorang pemimpin kharismatik mempunyai 
dampak yang dalam dan tidak luar biasa terhadap 
pengikut, mereka merasakan bahwa keyakinan-
keyakinan pemimpin tersebut adalah benar maka mereka 
menerima pemimpin tersebut tanpa mempertanyakan 
lagi, mereka tunduk kepada pemimpin  dengan senang 



46   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

hati, mereka merasa sayang terhadap pemimpin tersebut, 
mereka terlibat secara emosional dalam misi kelompok 
atau organisasi dan mempunyai tujuan-tujuan kinerja 
tinggi. 

Teori transaksional lawan transformasional yaitu 
memandu atau memotivasi pengikut mereka ke arah 
tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas 
peran dan tuntutan tugas, sedangkan kepemimpinan 
transaksional, pemimpin memberikan pertimbangan 
dan rangsangan intelektual individual, dan memiliki 
kharisma. 

Pemimpin mentransformasi dan memotivasi 
para pengikut dengan jalan membuat mereka lebih 
sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, 
mendorong mereka untuk lebih mementingkan 
organisasi daripada diri sendiri dan mengaktifkan 
kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi.

Teori kepemimpinan visioner yaitu kemampuan 
untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi 
yang atraktif, terpercaya, realistik tentang masa depan 
suatu organisasi atau suatu unit organisasi yang terus 
tumbuh dan membaik pada saat ini. Teori kepemimpinan 
situasional didasarkan atas hubungan antara kadar 
bimbingan dan arahan (perilaku tugas), kadar hubungan 
sosio emosional (perilaku hubungan), level kesiapan 
(kematangan). Dengan demikian kepemimpinan 
memiliki tiga dimensi yaitu perilaku tugas, perilaku 
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hubungan dan kematangan anggota. Perilaku tugas  
diartikan sebagai kadar sejauhmana pemimpin 
menyediakan arahan kepada pengikut. Arahan yang 
dimaksud meliputi apa yang harus dilakukan, kapan 
dimana melakukannya, cara melakukan pekerjaan. 
Sedangkan perilaku hubungan diartikan kadar 
sejauhmana pemimpin melakukan hubungan dua arah 
dengan pengikut. Pemimpin dalam hal ini menyediakan 
dukungan, dorongan, memberikan kemudahan kepada 
pengikutnya. Dengan demikian pemimpin secara 
aktif  menyimak dan memberikan dukungan terhadap 
upaya pengikut dalam melaksanakan pekerjaan mereka 
(Gibson, 1992).

Kombinasi dari perilaku tugas dan perilaku 
hubungan menciptakan gaya kepemimpinan situasional 
sebagai berikut :

1. Telling (memberitahukan) adalah gaya bagi 
pengikut yang memiliki tingkat kematangan yang 
rendah. Maksudnya orang-orang tidak memiliki 
kemampuan dan kemauan memikul tanggung 
jawab untuk melakukan sesuatu adalah tidak 
kompoten atau tidak yakin. Peran pemimpin 
dalam hal ini memberikan arahan, suvervisi. 
Gaya ini dicirikan oleh perilaku pemimpin yang 
menetapkan peranan dan memberitahu orang-
orang tentang apa, bagaimana, kapan, dan dimana 
melakukan tugas.



48   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

2. Selling (menjajakan) gaya ini diterapkan bagi 
pengikut yang memiliki tingkat kematangan 
rendah ke sedang, orang-orang tidak memiliki 
kemampuan tetapi juga mau memikul tanggung 
jawab untuk melakukan sesuatu tugas adalah yakin 
tetapi kurang memilki keterampilan. Hal ini disebut 
“Menjajakan” karena pemimpin menyediakan 
hampir seluruh arahan. Tetapi melalui komunikasi 
dua arah dan penjelasan, diharapkan pengikut 
turut mengambil bagian dalam perilaku yang 
diinginkan.

3. Participating “mengikutsertakan” gaya 
kepemimpinan ini diterapkan bagi pengikut yang 
memiliki tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. 
Orang-orang pada tingkat kematangan ini memiliki 
kemampuan tetapi tidak mau melakukan hal-hal 
yang diinginkan pemimpin. Disebut Participating 
artinya pemimpin dan pengikut berbagi tanggung 
jawab dalam pengambilan keputusan, dan peranan 
pemimpin dalam hal ini adalah memudahkan 
dalam berkomuniksi dengan pengikut

4. Delegation (mendelegasikan) adalah gaya 
kepemimpinan yang diterapkan bagi pengikut 
yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi. 
Orang-orang dengan tingkat kematangan seperti 
ini memiliki kemauan dan kemampuan atau 
keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Pada 
gaya ini arahan dan dukungan pemimpin adalah 
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rendah, pemimpin menyerahkan tanggung jawab 
melaksanakan rencana kepada pengikut yang 
matang untuk melaksanakan sendiri pekerjaan.

Jadi penekanan perilaku kepemimpinan situasional 
adalah pada pola membangun hubungan antara 
pemimpin dan bawahannya. Sebagai pemimpin kepala 
desa menurut teori kepemimpinan situasional idealnya 
mengedepankan kebiasaan mendengar, berkomunikasi 
multi arah, memfasilitasi, mengklarifikasi, dan 
memberikan dukungan sosial atau emosional kepada  
masyarakatnya.

Menurut Robbins (1996) ketepatan penerapan gaya 
kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan 
(maturity) atau kesiapan (readiness) para pengikut yaitu 
kemampuan dan kemauan (ability and willingness) 
para pengikut dalam hal ini memikul tanggung jawab 
untuk mengarahkan perilaku para pengikut itu sendiri. 
Kematangan para pengikutnya terdiri dari Kematangan 
rendah, dalam hal ini pengikut tidak memiliki 
kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung 
jawab. Kematangan rendah ke sedang, artinya anggota 
tidak memiliki kemampuan akan tetapi memiliki 
keinginan untuk memikul tanggung jawab.  Kematangan 
sedang ke tinggi, dalam hal ini anggota memiliki 
kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan untuk 
memikul tanggung jawab. Kematangan tinggi, artinya 
anggota memiliki kemampuan dan kemauan untuk 
memikul tanggung jawab. (Robbins 1992)
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Berbicara tentang kepemimpinan, hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah keberhasilan seorang pemimpin 
untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Robbins (1996) bahwa kepemimpinan yang berhasil 
dicapai dengan memilih gaya yang tepat, tergantung 
pada kesiapan dan kedewasaan para pengikutnya. 
Dalam kepemimpinan situasional, variabel situasional 
dititik beratkan pada perilaku seorang pemimpin dalam 
hubungannya dengan pengikut, yang didasarkan pada 
pendekatan  pengarahan (perilaku tugas), dukungan 
sosio emosional (perilaku hubungan), dan tingkat 
kematangan pengikut.

Kepemimpinan yang berasal dari akar kata pemimpin 
dimaksudkan sebagai suatu proses memberikan arahan/
bimbingan/perintah kepada orang lain dalam memilih/
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 
beberapa pengertian kepemimpinan yang disampaikan 
oleh beberapa ahli, antara lain: 

1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, 
dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses 
komunikasi untuk  mencapai satu atau beberapa 
tujuan tertentu 

2. Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang 
memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
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3. Kepemimpinan adalah suatu proses yang 
mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur 
untuk mencapai tujuan bersama 

Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi 
arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan 
dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam 
mencapai tujuan. (Gitosudarmo, 2000)

Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan 
seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk 
mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau 
pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut 
bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh 
pemimpin tersebut. (Gitosudarmo, 2003)

C. Tugas dan Kedudukan Tuan Guru

Mengenai tugas dan kedudukan Tuan Guru ini 
ada beberapa ulama’ yang  memberikan  gambaran  
tentang  posisi  ahli  agama  ini  sebagai berikut;Manfred   
Ziemek   menempatkan   kedudukan   seorang   Tuan 
Guru sebagai pemimpin sentral yang berkuasa pernah 
di dalam pesantren. Di dalam bukunya “Pesantren 
dalam Perubahan Sosial”, bahwa dalam pesantren Tuan 
Guru memiliki otoritas, wewenang yang menentukan 
semua aspek   kegiatan   pendidikan   dan  kehidupan   
agama   atas  tanggung jawabnya sendiri. (Ziemek, 1986  
Sedangkan  Zamakhsyari  Dhofier  berpendapat  tentang  
tugas dan kedudukan Tuan Guru dalam bukunya 
“Tradisi Pesantren”, bahwa profil mereka  (Tuan Guru)  
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sebagai  pengajar  Islam membuahkan  pengaruh  yang 
melampui batas-batas desa dimana pesantren mereka 
berada. (Dhofier, 1982) Dari kedua pendapat  ulama’  
tersebut  di atas dapat dipahami bahwa tugas Tuan 
Guru tidak hanya mengajar di pesantren tetapi juga 
menanamkan nilai-nilai agama di masyarakat. Hal ini 
selaras dengan pendapat  Abdurrahman  Wahid 

“Tuan Guru  pengasuh  utama  pesantren tidak 
hanya menjadi bapak dalam pesantren, tetapi 
bapak dalam masyarakat lingkungannya. (Wahid, 
1999)

Demikian juga pendapat Abdullah Fajar dalam 
bukunya “Pesantren, Profil Tuan Guru, Pesantren dan 
Madrasah, dalam penelitiannya yang berjudul “Image 
Masyarakat”  tentang Tuan Guru di desa panyaman, 
mengatakan   ;  “sesungguhnya   Tuan Guru   dikenal   
sebagai   tokoh   yang bergerak  dalam  pengajaran  
agama,  tetapi  menurut  pengamatan  dan studi-studi 
tertulis mereka mempunyai status dan peranan yang 
lebih luas. Tuan Guru menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dengan perjalanan hidup masyarakatnya  
dan mereka mendapatkan  dari arti dan tempat 
tersendiri, penempatan ini didukung oleh beberapa 
alasan ;

1. Tuan Guru  merupakan  personifikasi  orang  
yang  dipandang  luas  dan dalam pengetahuannya 
tentang agama Islam.



 Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok  ~   53

2. Tuan Guru adalah cermin orang yang patuh 
menjalankan syari’at agama

3. Tuan Guru    adalah    penjunjung    moralitas    
Islam    dan    sekaligus penterjemah  dalam  
perilaku  sehari-hari,  mereka  diberi  predikat 
orang shaleh.

4. Tuan Guru  merupakan  tempat  pelarian  untuk  
mengadukan  kesulitan hidup, tidak hanya soal 
agama tetapi juga tentang hal-hal duniawi yang 
kadangkala bersifat sangat pribadi.

5. Tuan Guru  merupakan  tokoh  yang  mempunya  
kemampuan  membantu usaha-usaha desanya.

6. Tuan Guru memiliki latar belakang pendidikan 
pondok pesantren yang juga dihargai cukup tinggi 
oleh masyarakat, artinya karena pengalaman 
pendidikannya itu Tuan Guru merupakan barisan 
orang terdidik.

7. Tuan Guru kebanyakan  memiliki status ekonomi 
yang tidak rendah di masyarakat.

8. Tuan Guru memiliki nasab keluarga yang 
dipandang tinggi. Tuan Guru sering menjadi 
penggerak perjuangan. (Fajar, 1985)

1. Fungsi dan Peranan Tuan Guru

Sebagai kelompok “elite” dalam struktur sosial, 
politik, ekonomi, dan lebih-lebih dikalangan kelompok 
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agama Islam, di masyarakat seorang Tuan Guru 
mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting 
sekali.

a. Sebagai Ulama’

Tuan Guru sebagai ulama’ artinya ia harus 
mengetahui,  menguasai ilmu tentang agama Islam, 
kemudian  menafsirkan  ke dalam tatanankehidupan  
masyarakat,  menyampaikan  dan  memberi  contoh  
dalam pengamalan dan memutuskan perkara yang 
dihadapi oleh masyarakat.Ulama’  adalah seseorang  
yang ahli dalam ilmu agama Islam dan ia mempunyai 
integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta 
berakhlakul karimah dan ia sangat berpengaruh di 
tengah-tengah masyarakat. (Depag RI, 1993). Syarat  
ulama’  adalah  orang  yang  takut  kepada  Allah  dalam 
artian ia orang yang bertaqwa takut terhadap Allah ta’ala 
dengan menghindari   seluruh  larangan-larangan-Nya   
dan  selalu   mengikuti perintah-perintah-Nya.

b.  Sebagai Pengendali Sosial

Para Tuan Guru khususnya di daerah Jawa 
merupakan sektor kepemimpinan   Islam  yang  
dianggap  paling  dominan  dan  selama berabad-abad   
telah  memainkan   peranan  yang  menentukan   dalam 
proses perkembangan  sosial, kultur, dan politik. Berkat 
pengaruhnya yang besar sekali di masyarakat, seorang 
Tuan Guru mampu membawa masyarakatnya  kemana 
ia kehendaki dengan demikian seorang Tuan Guru 
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mampu mengendalikan keadaan sosial masyarakat yang 
penuh dengan perkembangan   dan   perubahan   itu.   
Seperti   yang   dikatakan   oleh Horikosi,  bahwa  “Tuan 
Guru  berperan  kreatif   dalam  perubahan  sosial. Bukan 
karena sang Tuan Guru meredam akibat perubahan 
yang terjadi, melainkan  justru karena mempelopori  
perubahan  sosial dengan cara sendiri. Tuan Guru 
yang terkenal dengan memimpin yang tradisional ini 
ternyata  mampu  mengendalikan  masyarakat  akibat  
dari  perubahan yang  terjadi  dengan  memberikan   
solusi  yang  tidak  bertentangan dengan kaidah-
kaidah  ajaran Islam. Seperti juga dikatakan  Horikosi 
ilmu-ilmu agama Islam digunakan secara kreatif  
untuk melakukan antisipasi terhadap kebutuhan akan 
perubahan, disamping sebagai alat penentu mana bagian 
yang esensi dari kehidupan yang tidak dapat ditawar-
tawar lagi dan harus dipertahankan.

c.  Sebagai Penggerak Perjuangan

Tuan Guru sebagai pemimpin tradisional di 
masyarakat sudah tidak diragukan lagi fungsinya sebagai 
penggerak perjuangan masyarakat setempat untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakatnya. 
Sejak   zaman   kolonial   Belanda   para   Tuan Guru   
sudah   banyak   yang memimpin  raTuan Gurut  untuk  
mengusir  para  penjajah.  Bahwa  Islam  di zaman   
penjajahan   Belanda   merupakan   faktor   nomor   satu   
bagi kelompok-kelompok suku bangsa yang tinggal 
berpencar-pencar diberbagai  kepulauan  itu semua tidak 
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lepas dari gerakan perjuangan para Tuan Gurunya. 
(Dhofier, 1982) Selanjutnya Zamakhsyari Dhofier juga 
menjelaskan bahwa, berkat perjuangan para Tuan Guru 
itu juga berhasil menanamkan rasa anti penjajah kepada 
beberapa suku bangsa di Indonesia.  Demikian  juga 
pada  periode  setelah  kemerdekaan,  para  Tuan Guru  
juga  telah  berperan mengisi kemerdekaan seperti 
yang telah dijelaskan oleh Zamakhsyari Dhofier, bahwa 
ditengah-tengah gejolaknya pembangunan ekonomi di 
Indonesia dewasa ini para Tuan Guru tetap merupakan 
sekelompok orang- orang  yang  bersedia  membangun  
kesejahteraan  bangsanya.  Status Tuan Guru yang tinggi 
itu tak tergoyahkan  oleh para pejabat  pemerintah, 
dan keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 
Tuan Guru untuk kepentingan  masyarakat.  Prestasi  
Tuan Guru  semasa  perjuangan kemerdekan melawan 
Belanda dan selama revolusi ditambah dengan 
penghormatan masyarakat atas keahliannya terhadap 
ilmu agama dan ketaatan masyarakat kepada perintah-
perintah-Nya menyebabkan para pejabat pemerintah 
segan mempersulit Tuan Guru. 

Dengan demikian selama Tuan Guru masih 
memberikan dukungannya kepada program-program 
pembinaan   mental   spiritual   dan   kesediaannya   tidak   
mengkritik terhadap kebij ksanaan pemerintah dimuka 
umum, martabat Tuan Guru jauh lebih baik ketimbang 
pejabat pemerintah yang harus mempertahankan 
namanya  baik  dihadapan  umat  Islam  maupun  
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dimuka  pemerintah. Tuan Guru melanjutkan tugas 
kemasyarakatan mereka ditengah umat Islam dan 
bersama-sama  masyarakat  menanggung  beban  
memperjuangkan tujuan-tujuan Islam.

2. Kemandirian Tuan Guru 

 Di antara upaya Tuan Guru dalam ikut serta 
memberdayakan potensi ekonomi umat melalui 
pondok pesantren adalah mewujudkan lembaga-
lembaga kepesantrenan yang menangani masalah 
ekonomi keraTuan Gurutan, mulai dari Koperasi 
Pondok Pesantren (Kopentren),  Bina  Usaha  Mandiri  
Pondok  Pesantren,  Pemberdayaan  Usaha  Tani Pondok  
Pesantren; yang kesemuanya ini sebagai bentuk peranan 
Tuan Guru Lombok dalam  mensosialisasikan  program  
pemberdayaan  dan  ini  harus  dimaklumi  bahwa 
peranan  Tuan  Guru  dalam  usaha  pemberdayaan  usaha  
ekonomi  pesantren,  belum seberapa bila dibanding 
dengan kebutuhan pesantren, tapi perlu untuk diambil 
motivasinya  dari  stimulus-stimulus  yang  dirintis  
oleh  para  Tuan  Guru  dan  secara otomatis yang 
berperan penting dalam menindaklanjutinya adalah 
para komunitas pesantren itu sendiri, sehingga apa 
yang diinginkan dan dicita-citakan oleh dunia pesantren 
dapat diwujudkan dan tercapai sesuai dengan yang 
diharapkan.

Di antara model pemberdayaan yang dilakukan 
oleh Tuan Guru di Lombok Barat dalam pemberdayaan 
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masyarakat adalaah sebagai contoh reboisasi hutan 
lindung, sebagai akses penyelamatan hutan. Dengan 
adanya hutan lindung yang dirintis oleh Tuan Guru 

Hasanaen Djuwawaini yang sekitar 50 ribu hektar 
lebih, secara ekonomis dapat membantu masyarakat 
dalam menyelamatkan alam sekitarnya Tuan Guru 

dalam mengimplementasikan program bakaunisasi ini, 
tidak melaksanakan dengan sendirian, tapi partisipasi 
intern masyarakat  hingga  proses  penanaman  sangat  
diperlukan,  Pola pengabdian para Tuan Guru kepada 
masyarakat ini biasa dikenal dengan istilah khidmah 
al-ummah/pemberdayaan, yaitu suatu usaha untuk 
mengangkat kesejahteraan  masyarakat dengan cara 
pengenalan dan penggunaan segenap potensi yang 
telah ada terpendam dalam dirinya. Untuk itu, Tuan 

Guru sangat tetap diperlukan sebagai agen yang dapat 
berfungsi  sebagai jembatan  penghubung,  mitra 
dan bebas.  Peran Tuan Guru dan para pemimpin 
formal dan informal desa, seperti kepala desa, kepala 
dusun,   RT,   RW,   begitu   juga   pemimpin   informal,   
seperti   tokoh   adat,   tokoh masyarakat, merupakan 
orang yang sangat berpengaruh dan diakui sebagai 
pemimpin oleh suatu kelompok atau golongan tertentu 
atau oleh seluruh masyarakat desa Pemongkong. Di 
setiap lapisan masyarakat Pemongkong akan selalu ada 
kelompok- kelompok potensial yang dapat dijadikan 
basis pemberdayaan. Ini dikarenakan terbentuknya 
sebuah kelompok pasti secara otomatis juga melahirkan 
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figur-figur yang dianggap menguasai sesuatu yang 
dinilai tinggi dalam masyarakatnya. Figur-figur disebut 
sebagai tokoh kunci (key people). Tokoh-tokoh inti 
tersebut dalam paradigma dakwah pengembangan  
masyarakat  dipahami  dan sekaligus  berperan sebagai 
agen- agen pengembangan di local community-nya. 
Pemberian peran dan peningkatan partisipasi agen 
dan komunitas inilah yang menjadi perhatian dakwah 
pengembangan masyarakat,  untuk  selanjutnya  secara  
bertahap  peningkatan  ekonomi  masyarakat pesisir 
dapat ditingkatkan berkat usaha-usaha produktif  
mereka sendiri. Apabila benar bahwa pembangunan itu 
merupakan suatu proses transformasi sosial ekonomi 
bahwa pembangunan harus mengandung unsur 
informasi secara merata melalu proses komunikasi  
yang efektif.  Tanpa  komunikasi  tak mungkin  ada 
informasi  dan tanpa informasi transformasi pun tak 
mungkin terjadi Model-model pemberdayaan sepert 
inilah merupakan bentuk kemandirian Tuan Guru 
di Lombok Barat dan dalam upaya melakakukan 
pembinaan kepada masyarakt untuk memelihara alam 
sekitarnya. Hubungan antara Tuan Guru dan umat/ 
masyarakat Islam adalah hubungan antara pemimpin 
(Imam) dengan yang dipimpin (makmum) sangat dalam 
dan luas, hubungan itu bersifat asimetris artinya bahwa 
pihak pertama dapat menumbuhkan pengaruh yang 
lebih besar dari pada pihak yang kedua sehingga pihak 
kedua itu tunduk kepada – kepada pihak yang pertama.  
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Kalau dikaitkan dengan pendapat Yukl dalam leadership 
in organization bahwa sesuatu yang ada pada diri seorang 
pemimpin yang membuatya memiliki pengaruh dalam 
kepemimpinannya itu ada 2 hal:

a. Positional power/kekuasaan atau pengaruh 
yang berdasarkan atas posisi. Dalam konntteks 
kiyai, munculnya Kiyai sebagai simbol estafet 
dakwah ajaran Islam yang dulu diawali oleh Nabi 
Mmuhammad di tengah masyarakat adalah satu 
kondisi yang memposisikan Tuan Guru atau Kiyai 
sebagai sesepuh atau pimpinan 

b. Personal Power atau posisi yang berdasarkan atas 
kepribadiann. Dalam konteks kiyai Kepribadian 
yang dimaksud adalah adanya kelebihan yang 
dimiliki oleh Tuan Guru atau kiyai karena adanya 
kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya.

3. Hubungan AntaraTuan Guru Dengan Masyarakat

Hubungan antara Tuan guru dan umat/masyarakat 
Islam adalah hubungan antara pemimpin (imam) dengan 
yang dipimpin (makmum) sangat dalam dan luas, 
hubungan itu bersifat asimetris (Kuntjoroningrat, 1982). 
Artinya bahwa pihak pertama dapat menumbuhkan 
pengaruh yang lebih besar dari pada pihak yang kedua 
sehingga pihak kedua itu tunduk kepada – kepada pihak 
yang pertama. 
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Kalau dikaitkan dengan pendapat Yukl dalam 
leadership in organization bahwa sesuatu yang ada pada 
diri seorang pemimpin yang membuatya memiliki 
pengaruh dalam kepemimpinannya itu ada 2 hal:

a. Positional power/kekuasaan atau pengaruh yang 
berdasarkan atas posisi. Dalam konntteks Tuan 
Guru, munculnya Tuan Guru sebagai simbol 
estafet dakwah ajaran Islam yang dulu diawali oleh 
Nabi Mmuhammad di tengah masyarakat adalah 
satu kondisi yang memposisikan Tuan Guru atau 
Tuan Guru sebagai sesepuh atau pimpinan 

b. Personal Power atau posisi yang berdasarkan 
atas kepribadiann. Dalam konteks Tuan Guru 
Kepribadian yang dimaksud adalah adanya 
kelebihan yang dimiliki oleh Tuan Guru atau Tuan 
Guru karena adanya kelebihan-kelebihan yang ada 
pada dirinya.

D. Tuan Guru Sebagai Ulama Dan Panutan 
Masyarakat Di Lombok Barat

Tugas Tuan Guru sebagai pimpinan masyarakat 
membutuhkan sifat-sifat atau pribadi untuk menunjang  
keberhasilan  tugasnya.  Adapun sifat-sifat seorang Tuan 
Guru adalah sebagai berikut:

a. Ikhlas 

Dalam  melaksanakan  tugasnya  seorang  Tuan 
Guru  selalu mendasarkan  kepada keikhlasan  yang 
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dilaksanakan  dengan kerelaan dan  tanpa  rasa  berat.  
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Bachtiar Effendi 
dalam makalahnya  “Nilai Kaum Santri”, bahwa 
pengabdian seorang Tuan Guru untuk mengembangkan 
lembaga yang dikelolanya tanpa mementingkan  
kepentingan  pribadi,  merupakan  sikap  ikhlas  timbal 
balik antara diri seorang santri dan Tuan Guru. (Effendi, 
1998 : 50). Pengabdian   Tuan Guru   dalam   mendidik   
santri   dan   masyarakat diwarnai  oleh  nilai  keikhlasan  
tanpa  pamrih  hanya  karena  Allah. Sehingga 
menimbulkan keikhlasan santri atau masyarakat untuk 
melaksanakan  sepenuhnya apa yang diperintahkan  
Tuan Guru.

b. Berniat Ibadah

Sifat utama yang dimiliki seorang Tuan Guru 
adalah segala sesuatu perbuatan diniati sebagai ibadah. 
Konsep “lillahi ta’ala” dalam artian tidak menghiraukan 
kehidupan duniawi dipegang teguh oleh seorang Tuan 
Guru dan ditanamkan ke dalam masyarakat. Dengan 
demikian ketaatan seorang santri kepada Tuan Gurunya 
misalnya, dipandang sebagai suatu manifestasi ketaatan 
mutlak yang dipandang  ibadah.  Sifat  keibadatan  
disini  bukan  berarti menghilangkan aktifitas formal 
yang memberikan pengaruh material, akan tetapi 
mengorientasi  keseluruh  aktifitas  keduniawian  ke 
dalam suatu  tatanan  ilahiyah. Kehidupan  yang serba 
ibadah  ini dimanifestasikan  ke dalam berbagai  bentuk,  
antara  lain  ;  kesadaran  untuk  berkorban,  bekerja 
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keras  untuk  kemajuan  agama,  berlaku  adil kepada  
masyarakat,  dan solidaritas yang tinggi

1. Hubunan Antara Tuan Guru dan  Pondok 

Pesantren 

Keberadaan seorang seorang Tuan Guru sebagai 
pimpinan pesantren, ditinjau dari tugas dan fungsinya 
mengandung fenomena yang unik. Dikatakan unik, 
karena Tuan Guru sebagai seorang pemimpin di lembaga 
pendidikan Islam bertugas tidak hanya menyusun 
program atau kurikulum, membuat peraturan, 
merancang sistem evaluasi, tetapi juga bertugas sebagai 
pembina dan pendidik umat serta pemimpin umat 
(masyarakat).  Tuan Guru atau Tuan Guru adalah 
orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal 
dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. 

Keberhasilan atau kegagalan sebuah pesantren 
akan sangat ditentukan oleh tingkat keteguhan dan 
kesungguhan para pengasuhnya (Tuan Guru) dalam 
mengembangkan lembaga yang dipimpinnya, karena itu 
sebenarnya tidaklah terlalu berlebihan jika ada banyak 
pengambat menilai bahwa pesantren itu merupakan 
persoalan enterprise para pengasuhnya, konsep 
seperti ini hendaklah jangan dipahami dalam konteks 
konvensional yang biasanya berkaitan erat dengan 
kepemilikan pribadi, akan tetapi hendaknya dipahami 
dalam  konteks sosiologis,  dalam konteks seperti  ini,  
maka  para pengasuh tersebut sejak awal memulai, 
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mengembangkan dan menjaga dinamika pendidikan 
di pesantren, sehingga wajar sekali demikian ketatnya 
hubungan antara Tuan Guru dengan pesantren yang di 
pimpinnya, sehingga tidaklah sedikit diantara mereka 
yang memehami itu sebagai ibadah dalam pengertian 
yang luas. Jhon Kotter menyebut Tuan Guru atau Tuan 
Guru dengan sebutan cultural broker, yang berfungsi 
menyampaikan informasi-informasi baru dari dunia 
luar lingkungan yang dianggap baik dan membuang 
informasi yang dianggap kurang baik atau menyesatkan 
komunitas pesantren, pengamatan seperti ini dilakukan 
pada tahun 1960-an yang padahal ia sendiri sudah 
ketinggalan melihat Islam di Indonesia, terutama 
perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan 
pondok pesantren. ( Kottrer, 2008)

Walaupun memang, dalam kerangka administrasi, 
pondok pesantren sering tidak selalu dikaitkan dengan 
adanya instituisi badan wakaf, para anggota badan wakaf  
itulah yang secara kolektif  menentukan perjalanan 
pesantren, akan tetai pengaturan demikian itu lebih 
dimaksudkan untuk menjamin tingkat sustainability 
pesantren, khususnya jika para pendiri dan pengasuhnya 
sudah tidak ada lagi, dalam situasi biasa, maka hidup 
matinya pesantren berada pada tangan pengasuhnya 
atau pendirinya, dalam konteks seperti inilah personal 
enterprise hendaknya dipahami. Subkultur pesantren 
yang dibangun oleh Tuan Guru dan santri dengan ciri- 
ciri ekslusif, fanatisme dan esoteris adalah sebagai suatu 
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uapay dalam rangka menjaga tradisi-tradisi keagamaan 
dari pengaruh eksternal, walaupun sebenarnya yang 
harus mendapatkan perhatian adalah dari segi hubungan 
antara subkultur pesantren dengan pengaruh perubahan 
sosial, (Hadimulyo,1997).

Perkembangan masing-masing pesantren memiliki 
akselerasi yang berbeda, dan gejala ini dapat diketahui 
dari faktor sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat 
sekitar pondok pesantren itu sendiri,  perbedaan sosial 
budaya masyarakat menentukan tujuan berdirinya 
lembaga pesantren, sehingga dalam perkembangan 
selanjutnya masing-masing pondok pesantren memiliki 
arah  yang  berbeda,  sesuai dengan tingkat  kebutuhan  
masyarakat sekitar. 

Pondok pesantren memiliki tujuan keagamaan 
sesuai dengan pribadi dari Tuan Guru pendiri pesantren 
tersebut, sedangkan metode pengajarannya dan materi 
kitab yang diajarkan ditentukan sejauh mana kualitas 
yang dimiliki oleh  kiai dan  yang  dipraktekan  sehari-
hari dalam  kehidupannya,  (Ziemek, 1986)

Pesantren  memiliki  misi  yang  sarat  dengan  
muatan-muatan keagamaan, bahkan seorang Tuan 
Guru menjelaskan bahwa pesantren adalah sebagai 
suatu  lading  amal  ibadah  untuk  kehidupan  akhirat,  
tujuan  yang  tidak dibuktikan dengan papan statistik dan 
tertulis adalah untuk menghidari sikap ria, (Sukamto, 
1999).



66   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

Corak kelembagaan pondok pesantren serta 
kepemimpinan yang dilakukan era sekarang tidak lain 
merupakan kosekuensi logis dari perjalanan pesantren 
dalam periode sebelumnya, perubahan dan penyesuaian 
yang terjadi dalam dunia pesantren menunjukan bahwa 
visi, misi dan kepemimpinan kiai mampu menyesuaikan 
diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta 
sistem pendidikan nasional, hal ini merupakan suatu 
bukti bahwa peantren dapat melakukan pembaharuan  
sistem pendidikannya yang telah diterpkan selama 
bertahun-tahun, bahkan yang lebih luwes lagi kiai 
bersedia meninjau kembali pemahaman keagamaan 
termasuk bidang-sosial serta mencari pola baru 
dalam kaderisai kepemimpinan guna mempersiapkan 
regenerasi kepemimpinan pondok pesantren.

Visi yang dikembangkan oleh pesantren akan 
berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, baik 
lembaga pendidikan non formal terlebih lembaga 
pendidikan formal, pesantren adalah suatu lembaga 
pendidikan yang tidak  mencetak pegawai yang  mau 
diperintah oleh orang  lain, akan tetapi lembaga 
pendidikan yang mencetak majikan (paling tidak) 
untuk dirinya sendiri,  bahkan  lembaga  yang  mampu  
mencetak  orang-orang  yang  berani hidup mandiri, 
(Mukti Ali, 1991).

Hal ini dibuktikan dengan mutu lulusan yang sudah 
sekian lama mengenyam pendidikan di pesantren lalu 
terjun kemasyarakat  dan berbaur untuk hidup dala 
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masyarakat bahkan mereka cenderung menjadi pionir 
yang selalu berusaha meronovasi dan menata kehidupan 
keagamaannya yang semakin sarat dengan tuntutan 
perubahan zaman.

Mustuhu   mengemukakan   bahwa   pondok   
pesantren memiliki visi dan misi : Menciptakan 
dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu 
kepribadian   yang   beriman dan bertakwa kepada Allah 
SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat 
dengan jalan menjadi kawula dan pelayan masyarakat, 
seperti halnya misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad 
SAW, dan selain itu mampu berdiri sendiri, bebas dan 
teguh dalam kepribadian menyebarkan agama atau 
menegakan Islam dan kejayaan umat Islam (Izzul 
Islam Wal Muslimin), dan mencintai ilmu dalam rangka 
mengembangkan kepribadian Indonesia. ( Mustuhu, 
2005). Ditambahkannya bahwa Dr. Sutomo terkenal 
dengan visinya yang sangat tajam melihat dunia pondok 
pesantren, dan beliau terkenal dengan ajurannya yaitu 
agar asas-asas sistem pendidikan pesantren dipergunakan 
sebagai dasar pembangunan pendidikan  nasional,  
walaupun  paham  ini  kurang  mendapatkan  tanggapan 
yang  berarti,  namun patutlah digaris bawahi bahwa 
pesantren telah dilihat sebagai suatu sistem yang tidak 
terpisahkan dari pembentukan idetitas budaya bangsa 
Indonesia, (Mastuhu, 2005), bahkan ia mempopulerkan 
pesantren sebagai sub-kultur dari bansa Indonesia, 
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dengan melihat latar belakang sejarah dan perkembangan 
pendidikan di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa 
pesantren telah menjadi semacam lokal genius.

Dikalangan umat Islam sendiri nampaknya 
pesantren telah dianggap sebagai model institusi 
pendidikan yang memiliki keunggulan, baik dari segi 
aspek  tradisi  keilmuannya,  maupun  pengakuan  
masyarakat  akan keberadaannya yang oleh Martin 
Van Bruinessen menilai sebagai salah satu tradisi agung 
maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat 
Islam. Akan tetapi disamping sisi-sisi kebaikan pondok 
pesantren dengan segala komunitasnya, namun perlu 
dikemukakan pula beberapa tantangan kedepan yang 
dihadapi oleh pondok pesantren dewasa ini, tantangan 
yang dialami oleh lembaga ini menurut para ahli semakin 
hari semakin komplek terumata sejaln dengan maju 
pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
tantangan ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai 
yang berkaitan dengan manajemen pondok pesantren.  

Ada beberapa indicator pergeseran nilai yang 
dialami oleh pondok pesantren, diantaranya yang 
dikemukakan oleh Mustuhu :

a. Tuan Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, 
dengan semakin beraneka ragamnya sumber 
belajar baru, maka semakin tinggi pula dinamika 
komunikasi  antara  sistem  pendidikan  pondok  
pesantren  dengan  sistem yang lain, santri dapat 
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belajar dari berbagai sumber, namun kondisi 
semacam ini tidak segera menggeser kedudukan 
Tuan Guru sebagai tokoh kunci yang menentukan 
corak pendidikan pesantren.

b. Sering   dengan   pergeseran   nilai, maka 
kebanyakan santri saat ini membutuhkan  ijazah  
dan  penguasaan  bidang  ketrampilan-ketrampilan 
yang jelas agar dapat mengantarkannya untuk 
menguasai dan memasuki lapangan kehidupan 
baru, sebab dalam kehidupan modern kita tidak 
hanya cukup dengan berbekal moral yang baik, 
tetapi perlu dilengkapi dengan skil yang relevan 
dengan sinergis dan kebutuhan dunia kerja.( 
Mastuhu, 2005)

Hal ini diperoleh Tuan Guru atas konsekuensi logis 
dari segi penguasaan yang mumpuni terhadap ilmu-ilmu 
agama juga diimbangi oleh pancaran budi pekerti mulia, 
penampakan akhlak al-karimah yang menyebabkan 
Tuan Guru, di mata umatnya, dipandang bukan semata 
teladan ilmu, melainkan juga sebagai teladan laku: suatu 
elemen keteladanan yang bersifat sangat fundamental. 

Unsur berkah keteladanan yang membawa 
implikasi pada kecintaan, dan kepatuhan atau ketaatan 
mutlak kepada sang pemimpin kharismatik sehingga 
dianggap memiliki karomah. Oleh karenanya, secara 
otomatis pada dirinya dinilai sebagai orang berotoritas. 
Atas dasar inilah maka kemudian muncul pola hubungan 



70   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

patron-klien antara Tuan Guru di suatu lembaga pondok 
pesantren yang bersifat unik serta menarik diamati. 

Sebagai ilustrasi, menurut keyakinan santri, 
mencium tangan Tuan Guru merupakan berkah dan 
dinilai ibadah, meski orang-orang yang berpandangan 
puritan mengejeknya sebagai “kultus” individu, dan 
karena itu syirik. Mereka tetap tak peduli, sebab mereka 
beranggapan tidak mencium “tangan” yang sebenarnya, 
karena perbuatan tersebut sedang memberikan 
penghormatan yang dalam kepada suatu “otoritas”, yaitu 
Tuan Guru. Dengan demikian, predikat nilai ke-Tuan 
Guru-an yang berotoritas dan menyandang kewibawaan 
spiritual kharismatik bukanlah sangat bergantung 
pada garis keturunan atau karena dari faktor nasabiah, 

melainkan harus pula ditempuh dengan cara-cara yang 
rasional, karena tergantung kepada derajat kealiman 
juga diimbangi oleh teladan perilaku berbudi (akhlak al-
karimah). 

Dalam arti secara teoritik dan formal bahwa 
seorang pengasuh pesantren memang harus memiliki 
kompetensi yang memadai dan telah pula memiliki 
religious commitment yang kuat yaitu penampilan sosok 
pribadi yang integratif  antara ilmu dan amaliahnya. 
Aspek-aspek komitmen religius yang kuat itu meliputi, 
aspek keyakinan (the belief  dimension), ritual peribadatan 
beserta aurad-dzikirnya (religious practice: ritual and 
devotion), pengalaman keagamaan (the experience 

dimension), pengalaman batiniah/rohaniah (spiritual 
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dimension), pengetahuan agamanya maupun kosekuensi-
konsekuensi amaliah seorang Muslim yang terbentuk 
secara baik. Maka tidak mengherankan dengan potensi 
dan kompetensi tersebut kalau seorang Tuan Guru di 
pesantren menduduki posisi puncak yang kukuh dalam 
struktur sosial terutama dalam lingkaran komunitas 
pesantren. 

Munculnya fenomena kewibawaan kharismatik 
tersebut juga dapat ditelaah secara kritis dalam perspektif  
konsepsi-teori relasi-kuasa model Philip (1993), yang 
mendaraskan adanya kuasa pengetahuan sehingga 
melahirkan otoritas dan power pada seseorang karena 
memiliki kewibawaan kharismatik.(Philip, 1993)

Pada telaah kasus lain, kita bisa menganalisa 
bahwa, meskipun kedudukan Tuan Guru berada di 
puncak struktur sosial pesantren, bukan berarti ia tetap 
berposisi sebagai subyek kekuasaan, apabila hal itu dilihat 
dari perspektif  relasi kuasa-pengetahuan. Kemungkinan 
dalam hal ini posisi Tuan Guru (pengasuh) dan santri 
adalah sama, sebagai obyek power walaupun keduanya 
berbeda status, yakni obyek daripada pengetahuan yang 
“menghegimoni” tadi. 

Sebagai pewaris Nabi, apa yang dilakukan Tuan 
Guru adalah semata-mata karena dilandasi doktrin 

ikhlas-lillahi ta’ala, demi mengharap ridlo Allah Swt 
dan derajat darul akherat. Ia mengabdikan hidupnya 
di pesantren karena untuk merealisasikan sabda Rasul 
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Saw; “Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat”. Juga 
perintah Rasulallah Saw yaitu, “Barangsiapa menyimpan 

suatu ilmu (agama) maka ia karena ulahnya itu besok di 
akherat akan disiksa dengan cemeti dari api neraka”. 

Keberadaan Tuan Guru dalam masyarakat Sasak, 
khususnya masyarakat pesantren  juga sangat sentral. 
Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren 
apabila memiliki tokoh sentral yang disebut Tuan Guru. 
Jadi, Tuan Guru dalam dunia pesantren dan masyarakat 
Sasak berperan sebagai penggerak dalam menjalankan 
roda pesantren. Di tangan seorang Tuan Guru-lah 
pesantren itu berada. Oleh karena itu, Tuan Guru 

dan pondok pesantren ibarat dua sisi mata uang yang 
berjalan bersama. Bahkan, Tuan Guru bukan hanya 
pimpinan pondok pesantren, namun juga sekaligus 
sebagai pemiliknya. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang 
melakukan pembelajaran Islam  sejak awal masuknya 
agama Islam di Indonesia. Diketahui bahwa banyak 
pesantren di Jawa dan Madura  semula didirikan di 
wilayah pedesaan. Selanjutnya di wilayah-wilayah 
Indonesia yang lain juga banyak didirikan pesantren 
seperti di Sumatra Barat yang dikenal dengan surau dan 
di Aceh disebut dayah. Pesantren sebagai suatu lembaga 
pendidikan tradisional yang terus berkembang menjadi 
suatu lembaga pendidikin yang menyesuaikan dengan 
kebutuhan jaman, menunjukkan bahwa peran pesantren 
sangat besar dalam kehidupan masyarakat . Salah satu 



 Multi Fungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok  ~   73

keunikan dari pendidikan pesantren adalah bahwa 
murid atau yang lebih populer disebut santri belajar dan 
tinggal dalam asrama atau pondok yang disediakan oleh 
pesantren. 

Dengan demikian sebutan pondok pesantren atau 
pondok menjadi sangat populer. Masyarakat sering 
mengartikan istilah pondok identik dengan pesantren 
itu sendiri. Semula pesantren-pesantren di Indonesia 
hanya menerima santri putra saja untuk belajar agama, 
tetapi pada perkembangan selanjutnya ada kebutuhan 
dari masyarakat untuk memberikan pendidikan agama 
yang memadai bagi putri-putri mereka, sehingga saat ini 
banyak pondok pesantren yang mendidik santri putra 
dan santri putri.

 Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, di dalam 
lingkungan pesantren ada beberapa pihak yang sangat 
berperan dalam dinamika kehidupan pesantren dan 
kehidupan masyarakat. Pihak-pihak tersebut adalah :

a. Tuan Guru sebagai tokoh sentral mempunyaii 
peran penting dalam lingkungan dan dinamika 
pesantren serta dinamika masyarakat. Selain 
sebagai pemimpin pesantren, Tuan Guru 
mempunyai tugas utama sebagai guru dan 
pembimbing spiritual serta mempunyai kelebihan 
lain seperti dapat menyembuhkan penyakit, 
meramal, menguasai ilmu bela diri dan mempunyai 
kekuatan supra natural. Secara umum Tuan Guru 
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juga dipandang sebagai ulama karena Tuan Guru 
dianggap menguasai ilmu agama  secara mendalam 
dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang 
Islam, walaupun pada kenyataannya pengetahuan 
mereka tentang agama dan Islam sangat beragam. 
Ada beberapa Tuan Guru memang mempunyai 
pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 
agama Islam tetapi tidak sedikit pula yang 
mempunyai pengetahuan terbatas dan hanya 
mengandalkan pada kewibawaan pribadi dan 
kewibawaan keluarga serta kekuatan supra natural 
yang dimilikinya.

b. Tuan Guru juga merupakan suatu bentuk elit 
tersendiri dalam bidang sosial-ekonomi, karena 
biasanya Tuan Guru merupakan tokoh yang 
dari segi finansial cukup kuat dan mempunyai 
hubungan dengan tokoh-tokoh serta pengusaha 
muslim yang kaya. Hal ini dapat dipahami karena 
untuk membiayai kegiatan pesantren diberlukan 
dana yang sangat besar.

c. Ummi adalah sebutan untuk istri Tuan Guru. 
Peran Ummi juga sangat besar dalam dinamika 
pesantren karena peran mereka dalam mendidik 
dan membimbing para santri putri. Mereka juga 
merupakan kepanjangan tangan Tuan Guru dalam 
pengelolaan pesantren, baik dalam hal pengajaran 
maupun dalam manajemen. Para Ummi sebagaian 
besar juga berperan sebagai guru atau Ustadzah bagi 
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para santri putri. Layaknya sebagai suatu keluarga 
di Pondok Pesantren Ummi juga berperan sebagai 
ibu bagi para santri yang jauh dari orang tua.

d. Ustadz/Ustadzah adalah para guru yang mengajar 
para santri di madrasah. Pada umumnya ustadz 
dapat  mengajar santri putra maupun santri putri. 
Hal ini berbeda dengan para ustadzah yang hanya 
diperbolehkan mengajar dan membimbing santri 
putri saja. Ustadz maupun ustadzah dapat berasal 
dari keluarga Tuan Guru yaitu putra-putri Tuan 
Guru atau para santri dari kelas teratas maupun 
dari lingkungan masyarakat umum.

e. Santri adalah murid/siswa yang belajar di 
pesantren. Santri terdiri dari santri putra dan 
santri putri, yang berstatus sebagai santri mukim 
atau santri kalong. Santri mukim yaitu santri yang 
belajar dan menetap atau mondok di pesantren dan 
santri kalong yaitu santri yang belajar di pesantren 
tetapi tidak menetap/tinggal di pondok pesantren. 
Pada umumnya pesantren-pesantren memisahkan 
pondok dan kelas untuk santri putra dengan santri 
putri. Santri-santri yang belajar di pesantren berasal 
dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan 
ada pesantren yang santrinya berasal dari luar 
Indonesia dan dari berbagai tingkat sosial.

Pesantren-pesantren di Indonesia saat ini 
dikelompokkan oleh Depertemen Agama menjadi 4 
jenis, yaitu :
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a. Pesantren jenis A, yaitu pesantren tradisional yang 
mempunyai ciri para santrinya tinggal dan menetap 
di pondok, dalam pengajaran tidak digunakan 
kurikulum yang pasti serta masih menggunakan 
metode mengajar sorogan (belajar perorangan) dan 
bandongan (belajar bersama-sama). Peran Tuan 
Guru sangat besar dan mempunyai wewenang 
penuh dalam proses belajar mengajar. Pelajaran 
yang diberikan meliputi pelajaran agama dan 
bahasa Arab.

b. Pesantren jenis B, yaitu pesantren yang 
memberikan pendidikan agama secara tradisional 
dan memberikan pelajaran umum berdasararkan 
kurikulum yang disusun sendiri atau kurikulum 
dari Departemen Agama.

c. Pesantren jenis C, yaitu pesantren yang 
memberikan pendidikan agama secara tradisional  
dan pendidikan sekolah umum mulai tingkat SD, 
SLTP, SMU secara modern dengan pengelolaan 
Departemen Pendidikan Nasional.

d. Pesantren jenis D, yaitu pesantren tradisional atau 
pesantren jenis A yang berlokasi di kota-kota, 
dengan memberikan penginapan dan pemondokan 
bagi siswa yang belajar di madrasah atau sekolah 
umum pada pagi hari dan pengajaran agama 
diberikan pada malam hari.
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Dari uraian tentang pihak-pihak yang ada di 
lingkungan pesantren serta jenis-jenis pesantren yang 
ada di Indonesia pada umumnya dan Jawa khususnya, 
maka dapat dikaji bentuk dan pola hubungan sosal di 
lingkungan pesantren, baik huhungan antara Tuan 
Guru /Ummi dengan santri, hubungan antara Ustadz/
Ustadzah dengan santri dan hubungan antara santri 
dengan santri.

Secara umum, saat ini Tuan Guru seolah olah 
identik dengan bahasa keagamaan di mana Tuan Guru 
seolah-olah hanya didominasi oleh gelar bagi orang 
paham dan konsen pada persoalan keagamaan. Misalnya: 
di Nusa Tenggara Barat (khususnya kaum Sasak Lombok) 
terdapat istilah Tuan Guru yang diberikan kepada 
seseorang yang konsen pada persoalan keagamaan baik 
melalui kegiatan memimpin acara-acara keagamaan, 
memberikan ceramah keagamaan siraman rohani di 
masjid ataupun di pesantren

Pemberdayaan umat melalui pondok pesantren 
harus terus dipupuk kembangkan  dan bukan tugas 
pengelola  pesantren  saja, namun  menjadi  tugas kita 
kaum  muslimin  bagaimana  tidak,  Agama  Islam  
adalah  agama  pemberdayaan. Dalam  pemberdayaan  
Islam harus merupakan  gerakan  tanpa henti.  Hal ini 
sejalan dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan 
atau perubahan. Dalam konteks dunia pesantren yang 
mayoritas masyarakat Islam ada disekelilingnya masih 
terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan 



78   ~   DR.TGH.MS. UDIN, MA  

dengan sasaran  umat manusia  di luar komunitas  
pesantren.  Faktanya  ini menuntut  adanya upaya-upaya 
pemberdayaan yang sistematis dan terus menerus untuk 
melahirkan masyarakat Islam yang berkualitas. Sebab 
pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam 
berarti  mentransformasikan dan melembagakan semua 
segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), 
kelompok sosial (jamâ’ah) dan masyarakat (ummah). 

Kompleksitas   pemberdayaan   masyarakat   Islam  
dalam  hal  ini  pesantren setidak-tidaknya ada  tiga 
kompleks pemberdayaan    yang    mendesak  untuk 
diperjuangkan, dalam  konteks  keumatan  masa  
kini,  yakni  pemberdayaan  dalam tataran ruhaniyah, 
intelektual dan ekonomi.

Pertama   pemberdayaan   pada  bidang  ruhaniyah.   
Dalam   pandangan   ini, degradasi moral atau pergeseran 
nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang 
kesadaran Islam. Kepribadian kaum muslim terutama 
mayoritas generasi muda begitu telanjang terkooptasi 
oleh budaya negatif  Barat yang merupakan antitesa 
dari nilai- nilai Islam. Hal ini juga diperparah  dengan 
gagalnya  pendidikan  agama di hampir semua lini 
pendidikan. Untuk keluar dari belitan persoalan ini 
masyarakat Islam khususnya  pesantren-pesantren  
harus berjuang keras untuk melahirkan  desah besar 
kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan 
yang benar-benar berorientasi pada   pemberdayaan   total   
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ruhaniyah   islâmîah,   yang  tidak   bertentangan   dengan 
perjuangan kebenaran ilmiah dan kemoderenan.

Kedua pemberdayaan intelektual dengan sangat 
telanjang dapat dilihat berapa umat  Islam  yang  ada  di  
Indonesia  bahkan  di  dunia  pesantren  sudah  terlalu  jauh 
tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. 
Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan 
intelektual sebagai sebuah perjuangan besar (jihâd).

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah 
kemiskinan menjadi identik dengan masyarakat Islam. 
Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan 
untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan 
pemecahannya, untuk keluar dari himpitan ekonomi 
ini,  diperlukan  perjuangan  besar  dan  gigih  dari  
setiap  komponen  ummat.  Setiap pribadi  muslim 
ditantang untuk lebih keras dalam bekerja,  berkreasi,  
berwirausaha (entrepreneurship)  lebih  win-win dalam  
bekerjasama,  komunikatif   dalam berinteraksi, lebih 
skill full dalam memfasilitasi jaringan kerja dan lebih 
profesional dalam  mengelola  potensi-potensi dan 
kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat. Untuk bisa 
keluar diri himpitan  situasi ekonomi  seperti sekarang,  
di samping penguasaan terhadap  life skill atau keahlian 
hidup, keterampilan  berwirausaha,  dibutuhkan  juga 
pengembangan dan pemberdayaan ekonomi keraTuan 
Gurutan yang selama ini tidak pernahdilirik. Pesantren 
sebagai lembaga sosial menunjukkan  keterlibatan 
pesantren dalam menangani masalah-masalah  sosial 
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yang dihadapi oleh masyarakat. Atau dapat juga 
dikatakan bahwa pesantren bukan saja sebagai lembaga 
pendidikan dan dakwah tetapi lebih jauh daripada  itu 
kiprah yang besar dari pesantren  yang telah disajikan  
oleh pesantren untuk masyarakatnya.

Pengertian  masalah-masalah  sosial  yang 
dimaksud  pesantren  pada dasarnya bukan saja terbatas 
pada aspek kehidupan duniawi melainkan tercakup di 
dalamnya masalah-masalah kehidupan ukhrawi, berupa 
bimbingan rohani.

Posisi pesantren dalam gerakan sosial sangat 
dominan di bidang penggarapan manusianya.  Hal  ini  
sangat  erat  hubungannya  dengan  ciri-ciri  pesantren  
sebagai lembaga kemasyarakatan. Aspek-aspek   ini   
sangat   relevan   dengan   mempersiapkan   individu   
atau masyarakat ke arah pribadi yang siap pakai baik 
moril maupun materil. Oleh karena itu, langkah 
pesantren  secara sosial adalah mengubah  persepsi 
masyarakat  menjadi masyarakat yang aktif, kreatif, dan 
produktif.

Sebagai agama  yang  menekankan   kepedulian  
sosial,  Islam  menegaskan bahwa misi dari setiap 
ritus Islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi 
sosial, Di antara upaya Tuan Guru dalam ikut serta 
memberdayakan potensi ekonomi umat melalui 
pondok pesantren adalah mewujudkan lembaga-
lembaga kepesantrenan yang menangani masalah 
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ekonomi keraTuan Gurutan, mulai dari koperasi 
pondok pesantren (kopentren),  bina  usaha  mandiri  
pondok  pesantren,  pemberdayaan  usaha  tani pondok  
pesantren; yang kesemuanya ini sebagai bentuk peranan 
tuan guru lombok dalam  mensosialisasikan  program  
pemberdayaan  dan  ini  harus  dimaklumi  bahwa 
peranan  Tuan  Guru  dalam  usaha  pemberdayaan  usaha  
ekonomi  pesantren,  belum seberapa bila dibanding 
dengan kebutuhan pesantren, tapi perlu untuk diambil 
motivasinya  dari  stimulus-stimulus  yang  dirintis  
oleh  para  Tuan  Guru  dan  secara otomatis yang 
berperan penting dalam menindaklanjutinya adalah 
para komunitas pesantren itu sendiri, sehingga apa 
yang diinginkan dan dicita-citakan oleh dunia pesantren 
dapat diwujudkan dan tercapai sesuai dengan yang 
diharapkan.

Pesantren sebagai lembaga sosial menunjukkan 
keterlibatan pesantren dalam menangani masalah-
masalah  sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Atau 
dapat juga dikatakan bahwa pesantren bukan saja 
sebagai lembaga pendidikan dan dakwah tetapi lebih 
jauh daripada  itu kiprah yang besar dari pesantren  yang 
telah disajikan  oleh pesantren untuk masyarakatnya.

Pengertian  masalah-masalah  sosial  yang dimaksud  
pesantren  pada dasarnya bukan saja terbatas pada aspek 
kehidupan duniawi melainkan tercakup di dalamnya 
masalah-masalah kehidupan ukhrawi, berupa bimbingan 
rohani. Posisi pesantren dalam gerakan sosial sangat 
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dominan di bidang penggarapan manusianya.  Hal  ini  
sangat  erat  hubungannya  dengan  ciri-ciri  pesantren  
sebagai lembaga kemasyarakatan. Aspek-aspek   ini   
sangat   relevan   dengan   mempersiapkan   individu   atau 
masyarakat ke arah pribadi yang siap pakai baik moril 
maupun materil. Oleh karena itu, langkah pesantren  
secara sosial adalah mengubah  persepsi masyarakat  
menjadi masyarakat yang aktif, kreatif, dan produktif. 
Sebagai  agama  yang  menekankan   kepedulian  sosial,  
Islam  menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam 
adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial, 
semua  ritus  Islam  yang  dilakukan  dipandang  sebagai  
kesia-siaan  belaka. 

Julianto (2011) menegaskan, tanpa keinginan 
dan aksi untuk menyejahterakan dan memberdayakan  
orang-orang  miskin dan hidup dalam kepapaan  
setiap orang tidak peduli   terhadap   orang-orang   
yang   memerlukan   bantuan   dan   upaya   sekaligus 
kelemahan paling mendasar yang bersemayam dalam 
kepicikan dan kesempitan akal, sekaligus kelemahan 
paling mendasar yang bersemayam  pada diri manusia. 
Implikasi sosial inilah yang menjadi sumber kesadaran 
akan pentingnya sikap peduli  terhadap  lingkungan  
sosial.  Sikap  peduli  terhadap  lingkungan  sosial  inilah 
yang  kemudian melahirkan  gerakan pemberdayaan  
masyarakat.( Julianto, 2011)

Dalam  pandangan  seperti  itu,  Tuan  Guru  

mampu melakukan hal-hal berikut: Menyaring dan 
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menyuling sumber-sumber daya masyarakat dan 
mengubah berbagai penyebab kebobrokan dan 
kemandegan menjadi kekuatan  yang  dinamis  dan  
progresif.  Mengubah  konflik  antarkelas  dan  sosial 
menjadi  suatu  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sosial  
(akuntabilitas  sosial),  yakni dengan cara pemanfaatan 
berbagai kekuatan akan energi yang ada sehingga 
menjadi sinergis. Menjebatani kesenjangan yang 
semakin lebar antarapulau yang dihuni oleh orang-orang 
yang tercerahkan dan pantai raTuan Gurut kebanyakan 
melalui upaya menjalin hubungan kekeluargaan dan 
pemahaman di antara mereka. 

Dengan demikian, agama diposisikan   sebagai 
sumber yang membangkitkan dan melahirkan gerakan 
untuk kepentingan masyarakat. Mencegah agar 
semangat agama tidak jatuh kepada mereka yang tidak 
patut memilikinya, yaitu mereka yang memanfaatkan 
agama untuk tujuan-tujuan pribadi dengan  cara  
itu akan   diraih  energi yang diperlukan untuk 
menggerakkan raTuan Gurut. Mengupayakan  suatu 
kebangkitan  kembali agama, sekaligus menyelamatkan 
masyarakat dari unsur-unsur yang bisa membius 
mereka. Menghilangkan  semangat peniruan (taqlîd) 
dan kepatuhan,  yang merupakan ciri agama biasa 
kemudian menggantinya dengan semangat pemikiran 
bebas (ijtihâd) yang kritis dan progresif. Orang-orang  
yang  tercerahkan  seperti  itulah  yang akan  menjadi  
lokomotif  dari berbagai  upaya  sumber  daya  dan 
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memperkuat  posisi  masyarakat  yang tengah ditempa 
berbagai lara tapa dan derita. Merekalah nabi-nabi sosial 
yang kehadirannya diharapkan  membawa  perubahan  
yang segar  bagi masyarakat  yang tengah  dilanda 
kebodohan, kemelaratan, kejahatan, ketahayulan dan 
kebobrokan.

2. Persentuhan Tuan Guru Dengan Politik

Keterlibatan para Tuan Guru dengan politik praktis 
kalau dipandang dari sejarah pada masa penjajahan 
adalah merupakan bukti sejarah yang riil. Misalnya 
mereka ikut bergerilya dengan bergabung ke dalam 
barisan dalam melawan penjajah Belanda maupun 
Jepang, dalam perjuangan tersebut yang sebagian besar 
komandannya adalah para Tuan Guru, bahkan banyak 
pesantren yang menjadi markas barisan tersebut

Keterkaitan Tuan Guru dalam bidang politik 
berlanjut hingga sekarang yang nampaknya semakin 
menjadi ancaman serius bagi peranan, posisi,  sekaligus 
fungsi Tuan Guru seiring dengan banyaknya Tuan Guru 
dalam pentas politik, terutama semenjak pemilihan 
anggota legislatif  dan pilpres. Lebih-lebih euforia 
pilkadal saat ini yang memungkinkan banyak tokoh 
agamawan lokal ikut serta memanfaatkan akses politik 
tersebu Sebagaimana yang dikemukakan Zamakhsyari 
Dhofier dalam bukunya Tradisi Pesantren, sejak Islam 
menjadi agama resmi orang Jawa, para penguasa harus 
berkompetisi dengan pembawa panji-panji Islam dalam 
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bentuk hirarki kekuasaan yang lebih rumit. Sebab 
masyarakat dan  para tokoh agama yang sepanjang 
hidupnya memimpin aktivitas kehidupan keagamaan 
juga telah memperoleh pengaruh politik. Dalam 
konteks yang sama, Zamakhsyari Dofier menyatakan 
bahwa perebutan pengaruh antara penguasa dan para 
Tokoh agama  biasanya selalu dimenangkan oleh 
pihak penguasa. Namun, ia juga menyatakan bahwa 
perebutan pengaruh tersebut tidak pernah padam 
dan tetap berlangsung sampai sekarang. Artinya, para 
tokoh agama seperti Tuan Guru tetap memainkan 
peran politik yang sangat menentukan. Keunggulan 
Tuan Guru memang mempunyai banyak sisi kelebihan 
dibandingkan kelompok-kelompok masyarakat lain. ( 
Zamakhsyari Dhofier, 2009 : 88).

Dua keunggulan Tuan Guru seperti yang 
disebut yaitu keunggulan ilmu dan keunggulan amal, 
turut mendorong Tuan Guru dalam memperoleh 
kesempurnaan diri dan berusaha menyempurnakan 
martabat orang lain. Legitimasi kepemimpinan seorang 
Tuan Guru secara langsung diperoleh dari masyarakat 
yang menilai tidak saja dari segi keahlian ilmu-ilmu 
agamanya, melainkan dinilai pula dari kewibawaan 
yang bersumber dari ilmu,  sifat pribadi, dan seringkali 
keturunan. 

Tujuan utama terjunnya Tuan Guru ke pentas 
perpolitikan adalah agar dapat mengwal ibadah dalam 
birokrasi yang ia tempati, Di samping Tuan Guru sebagai 
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pendidik kiprah Tuan Guru juga sebagai pemimpin 
dan pernah aktif  dalam birokrasi pemerintahan seperti 
sebagai DPRD, DPR, Bupati dan Gubernur

Di manapun Tuan Guru berada maka disana 
pula terdapat para kelompok jemaah yang tunduk 
dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang di ajarakan 
oleh Tuan Guru tersebut, sehingga Tuan Guru di 
Lombok merupakan leader bagi masyarakat, bahkan 
Tuan Guru merupakan konsultan bagi masyarakat, 
masyarakat sangat mempercayai sepenuhnya kepada 
sosok Tuan Guru, sampai-sampai dalam dalam beberapa 
pengajian yang penulis ikuti bersama beberapa Tuan 
Guru di Lombok banyak juga para jemaah pengajian 
yang konsultasi kepada Tuan Guru berkaitan dengan 
persoalan  pribadinya seperti mereka konsultasi tentang 
kehidupan rumah tangganya yang diambang pintu, 
mereka konsultasi tentang ekonominya yang sulit 
sekali meningkat, konsultasi tentang pendidikan dan 
konsultasi tentang gejala penyakit yang dialaminya. 
Sehingga sosok Tuan Guru di Lombok berfungsi bukan 
hanya memberikan siraman rohani kepada masyarakat 
berupa ajaran-ajaran agama akan tetapi Tuan Guru juga 
bisa berprofesi sebagai psikater dalam masyarakat.

Kedekatan emosional-relasional Tuan Guru dengan 
masyarakat inilah yang melanggengkan hubungan 
tersebut. Hal ini bermula dari persepsi masyarakat, 
bahwa Tuan Guru adalah orang yang serba bisa (multi 

player) dan mampu dalam segala hal, sehingga Tuan 
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Guru bukan hanya menjadi rebutan ummat, akan tetapi 
Tuan Guru juga menjadi rebutan pemerintah dan partai, 
Tuan Guru dengan pemerintah haruslah selaras.

Bentuk keterlibatan Tuan Guru dalam politik 
minimal ada tiga macam, yaitu: Pertama, terlibat 
secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik 
yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik 
tertentu atau menjadi anggota legislatif. Kedua, sebagai 
kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara 
memberikan dukungan di balik layar. Ketiga, sebagai 
legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam 
bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik 
tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren. 
Politik adalah suatu praktik tentang usaha untuk meraih 
kekuasaan politik, sebab menguasai kekuasaan politik 
memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan politik untuk 
merealisasikan visi, misi, dan program politik yang akan 
dilaksanakan.

3. Keterlibatan Pesantren Dalam Bidang Politik 

Sjalan dengan keterlibatan Tuan Guru dalam bdang 
politik, hal inilah yang terjadi dalam kenyataan perjalanan 
sejarah perpolitikan sejak demokrasi dicanangkan. 
Dalam bentuknya yang paling sederhana, pesantren 
tentu menyadari fakta tersebut, sehingga keterlibatan 
pesantren dalam politik harus diletakkan dalam konteks 
mobilitas struktural untuk memperjuangkan berbagai 
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nilai, doktrin, semangat, aspirasi, dan kepentingan yang 
dianut pesantren. 

Keberhasilan meraih jabatan publik yang penting 
sebagai presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, atau 
wali kota, diyakini mampu membuka ruang partisipasi 
bagi pesantren untuk berbuat lebih banyak. Justru 
bagi Tuan Guru, ungkapan sebagian kalangan bahwa 
pesantren hanya meneguhkan diri di wilayah kultural, 
sekadar melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, 
merupakan pernyataan yang keliru dan ahistoris serta 
harus dicurigai. Artinya, jangan dipisahkan Tuan 
Guru pesantren dengan proses politik. Karena kalau 
dipisahkan, faktanya dari dulu sampai hari ini tidak 
ada komitmen kebijakan yang berpihak kepada Tuan  
Guru dan pesantren, seperti tidak adanya peraturan 
perundang-undangan bagi pesantren dan Tuan Guru. 
Justru pernyataan agar Tuan Guru dan pesantren jangan 
terlibat politik merupakan usaha dari kelompok sekuler 
untuk melemahkan Islam melalui pelemahan lembaga 
pendidikan Islam. Lebih luas, keterlibatan pesantren 
dalam politik juga dapat dilihat sebagai upaya pesantren 
untuk memperluas peran dan sumber daya yang dimiliki 
selama ini. Selama beberapa dasawarsa, di bawah tekanan 
Orde Baru, pesantren hanya diperlakukan sebagai 
lembaga kultural yang berada di luar struktur kekuasaan 
politik. Padahal, pesantren menyimpan potensi dan 
pengaruh politik yang besar. Selama ini pesantren hanya 
dijadikan sebagai objek politik, sekadar alat politik bagi 
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partai yang bisa digerakkan saat momentum pemilu. 
Namun, setelah proses politik itu usai, pesantren dan 
komunitasnya sering dilupakan dari hingar-bingar 
politik. Komunitas pesantren tentu menyadari hal 
tersebut dan mari kita mulai melakuan konsolidasi 
politik secara sistematis. Pada masa kini dan mendatang, 
politik menjadi sarana baru bagi Tuan Guru dan 
pesantren untuk unjuk peran maupun kontekstualisasi 
diri. Fenomena itu bisa dilihat sebagai bentuk respons 
politik pesantren terhadap dinamika eksternal. Apalagi 
sistem politik pasca-Reformasi membuka ruang politik 
yang lebih luas kepada pesantren untuk terlibat dalam 
usaha-usaha politik menyelesaikan beragam masalah 
kebangsaan. Karena itu, keterlibatan dalam politik, bagi 
sebagian komunitas pesantren, adalah panggilan sejarah 
untuk berbuat bagi kemajuan bangsa. Bila sebelumnya 
pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga moral 
yang terkungkung di menara gading, tiba saatnya 
bagi pesantren melakukan kerja-kerja politik untuk 
kebaikan kehidupan berbangsa. Selain pertimbangan 
tersebut terjun ke politik bagi Tuan Guru dan pesantren 
juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu 
memberikan benteng moralitas bagi sebuah kehidupan 
politik yang sehat dan bermoral, sebab perilaku para 
politikus diyakini banyak menyimpang dari koridor 
moralitas keberagamaan. Demi mencapai tujuan 
dan ambisi politik, mereka rela melakukan apa pun. 
Kehadiran pesantren diharapkan dapat memberikan 
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sandaran dan perspektif  moral sehingga politik akan 
berjalan sesuai dengan rel kebenaran dan berdasarkan 
landasan yang benar. 

Kepentingan lain perlunya keterlibatan Tuan guru 
dan pesantren dalam proses politik adalah kepentingan 
ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa liberalisasi 
dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif  
di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan 
juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan 
tradisional yang dikelola secara swadaya oleh Tuan 
Guru dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan 
yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi 
finansial pesantren. Dengan manajemen keuangan yang 
sederhana, pesantren harus memerhatikan kemampuan 
pendanaan yang dimiliki. Dalam sejarah perkembangan 
pesantren, beberapa pesantren “terpaksa” gulung tikar 
karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi 
biaya operasional pendidikan yang dijalankan. Pendapatan 
yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang 
tidak tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan 
solusi yang tepat. Ada beberapa tantangan yang harus 
dicermati jika Tuan Guru dan pesantren terlibat dalam 
proses politik yaitu Tuan Guru dan pesantren akan 
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan politik sesuai 
tuntutan kepentingan politik yang terkadang tidak 
sejalan dengan logika masyarakat umum, seperti rapat-
rapat partai, dan lainnya. 
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Tantangan lainnya keterlibat Tuan Guru dan 
pesantren dalam proses politik adalah eksisitensi 
pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang 
didukung oleh pesantren di sisi lain. Bagi pesantren yang 
Tuan Gurunya terlampau sibuk mengurus politik akan 
berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus 
pesantren. Hal itu disebabkan aktivitas politik membuat 
para Tuan Guru harus sering keluar untuk koordinasi, 
rapat, dan kegiatan politik lainnya, pesantren akan 
mengalami penurunan kualitas karena Tuan Guru atau 
pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Solusinya 
adalah Tuan Guru atau pimpinan pesantren yang 
terlibat politik harus mampu melakukan kaderisasi agar 
kegiatan belajar mengajar terus berjalan. Pengaruh dan 
eksistensi Tuan Guru terhadap masyarakat Islam sudah 
cukup banyak dikaji, mulai dari diskripsi mengenai 
kultur keagamaan (Islam) khas masyarakat hingga detail 
relasi yang dipetakan para peneliti seperti Feillard dan 
Barton.Animo masyarakat Islam memandang Tuan 
Guru sebagai individu yang memiliki kedudukan khusus. 
Realitas kekhususan itu pada hakikatnya mereka adalah 
figur sentral yang dihormati. Apresiasi ini terkait otoritas 
Tuan Guru  dalam agama, etika dan fungsi spritualnya  
yaitu sebagai penjaga keharmonisan umat. 

Singkat kata, Tuan Guru sebagai individu yang 
mampu memberi alternatif  pemecahan perbagai 
masalah  mulai dari problematika rumah tangga 
hingga “restu” jabatan politik, tak heran jika setiap kali 
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menghadapi Pilkada warga masyarakat tak ketinggalan 
untuk “berkonsultasi” dengan para Tuan Guru untuk 
menetapkan pilihan. Persepsi mereka, pilihan Tuan Guru 
ini dianggap yang paling tepat, karena kiai dinilai sebagai 
orang yang faham agama, dan pilihannya tentu melalui 
proses kajian syar’iyah, dan bahkan tak jarang didapatkan 
setelah menjalani shalat istihkarah. Tidak hanya itu, 
kelebihan seperti inilah maka masyarakat mendudukkan 
Tuan Guru dalam posisi sosial dan spiritual yang begitu 
strategis. Sebab dalam kehidupan keseharian mereka 
menjadi rujukanKarena kedudukan seperti itulah, maka 
posisi Tuan Guru disini disebut sebagai “mediator”. 
Sebagaimana konsepsi Clifford Geertz fungsi mediasi 
ini adalah sebagai “makelar budaya” (cultural broker). 
Sebagai makelar budaya, pada hakikatnya Tuan Guru 
tidak hanya menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara 
verbal. Tetapi penyampaian nilai-nilai tersebut sebagai 
proses transformasi yang mampu mengubah sikap dan 
cara pandang umat.Tak lama kemudian, identifikasi 
Geertz ini yakni kiai sebagai “makelar budaya” (cultural 

broker) dipatahkan oleh disertasi Doktor Muhammad 
Baharun.  Menurutnya, Tuan Guru berperan sebagai 
“orang yang serba bisa” (multiplayer) karena fungsinya 
yang banyak mampu menyelesaikan masalah masyarakat. 
Tuan Guru disebut dengan ‘multi player’ karena perannya 
yang sentralistik dalam menciptakan wacana pada 
masyarakat, khususnya sebagai ‘agen keagamaan’. Oleh 
karena itu lahirlah anggapan bahwa siapa yang mampu 
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menguasai Tuan Guru, maka merekalah yang akan 
unggul. Kokohnya kedudukan ini tiada lain disebabkan 
oleh fungsi dan peranan kiai tersebut. Artinya, dalam 
kehidupan masyarakat tradisional Tuan Guru tidak 
hanya dipahami sebagai pemegang otoritas keagamaan, 
tetapi juga pemegang otoritas budaya, sosial dan politik. 
Bahkan, Tuan Guru juga diposisikan oleh umatnya 
sebagai pemegang otoritas ‘pos pengaduan, pengaduan 

dari masyarakat ke pemerintah. 
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