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ABSTRAK 

Tradisi ritual Salamet Bhumi bagi masyarakat Kangean kala itu dianggap 

sebagai salah satu upacara ritual yang sangat penting sehingga barang siapa yang 

mengusik ritual tersebut tidak segan untuk dihabisi nyawanya. Ritual ini, bagi 

masyarakat Kangean dimaksudkan sebagai pembersihan tanah atau bumi dari 

segala bentuk keburukan atau kemalangan menjelang musim tanam padi. Seiring 

berjalannya waktu, muncullah dua sosok Kiai yang berbeda pendapat tentang tradisi 

tersebut. Kedua kiai ini yaitu KH Abdul Adhim dan KH Ahmad Zaini. Keduanya 

berlatar belakang pendidikan Nahdlatul ulama. Proses dialog antara kedua ini pun 

berlangsung di beberapa kesempatan tanpa menemukan titik temu. Sekitar dua 

tahun dialog tersebut berlangsung, sehingga dalam rapat kewedanan yang dihadiri 

oleh para aparatur pemerintah dan para tokoh agama, termasuk kedua Kiai ini, 

diputuskan bahwa upacara puncak dalam rangkaian prosesi salamet bhumi, yang 

biasanya dilakukan di alun-alun Arjasa dengan prosesi penyembelihan kerbau putih 

dan penguburan kepala serta ususnya di bawah pohon beringin di tengah alun-alun 

Arjasa, untuk ditiadakan. 

Penelitian ini memandang peristiwa perubahan yang terjadi pada tradisi 

Salamet Bhumi tersebut sebagai apa yang oleh Foucault diistilahkan dengan 

peristiwa discontinuity. Peristiwa ini terjadi sebagai penanda adanya suatu 

pergeseran pada episteme. Adanya pergeseran Episteme diakibatkan bertemunya 

relasi-relasi yang terwakilkan oleh agen-agen kreatif dengan pengetahuan dan 

identitas masing-masing. Dalam pertemuan ini dialog menjadi ranah dimana agen 

menampakkan fungsi identity, ideational dan relationnya.  

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengungkap apa saja 

perubahan yang diakibatkan oleh proses dialog yang berujung pada peristiwa 

discontinuity tersebut. Mengungkap konstruksi pengetahuan sang agen sebagai 

fungsi identity dan ideationalnya dengan menganalisa konten surat-surat dialogis 

keduanya. Menganalisa serta memetakan karakter dan strategi dialog sang agen 

sebagai fungsi Relationnya. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa timbulnya dialog ini disebabkan 

perbedaan dua cara pandang: KH Abdul Adhim memandang bahwa dalam Salamet 

Bhumi terdapat prosesi yang dikhawatirkan dapat bertentangan dengan syariat 

islam. Sementara itu, KH Ahmad Zaini memandang bahwa tidak ada yang 

bertentangan dengan syariat islam dalam prosesinya. Proses dialogpun dilakukan 

dengan penuh penghormatan terhadap lawan masing-masing. Adapun strategi 

penentu akan keberhasilan dialog ini adalah pengamalan etika yang baik dan meluas 

dalam merajut jejaring kuasa ilmu pengetahuan. Dialog tersebut berakibat pada 

berkurangnya keyakinan terhadap kesakralan Salamet bhumi, perubahan pada 

format tradisi pra tanam padi masyarakat Kangean dan terbangunnya kohesi sosial 

warga NU dan Muhammadiyah. Proses diskursif Kiai sebagai jejaring kuasa ilmu 

pengetahuan yang didengar oleh masyarakat ini mempunyai andil yang besar 

terhadap dinamika perkembangan tradisi dan keyakinan masyarakat Kangean.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian tentang ritual1, sudah sejak lama menjadi objek kajian para 

antropolog, sosiolog, sejarawan dan peneliti di bidang lain sebagai “jendela” untuk 

mengamati dinamika budaya sosial dalam masyarakat2. Ritual dapat dipandang 

sebagai pengaktualisasian konsep ideologi dan kepercayaan dalam masyarakat 

tertentu3 dan juga bisa dipandang sebagai media interkoneksi berbagai aspek sosial, 

seperti agama, politik dan ekonomi4.  

Ritual yang dilakukan berulang-ulang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi menjadikannya sebuah tradisi5. Eric Hobsbawn mendefinisikan 

pembentukan tradisi sebagai sekumpulan kegiatan yang diselenggarakan dengan 

aturan-aturan yang, secara jelas atau samar, diterima dari suatu ritual tertentu atau 

simbol alam tertentu, yang ditujukan untuk menanamkan nilai dan norma perilaku 

tertentu dengan proses pengulangan-pengulangan, sehingga otomatis menyiratkan 

 
1 Berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus. Ritus = tata cara dalam upacara beragama (Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),1214.) 
2 Catherine M. Bell, Ritual theory, ritual practice (New York: Oxford University Press, 

2009), 3. 
3 Ibid, 19. 
4 Silvana A. Rosenfeld and Stefanie L. Bautista, Rituals of the past: prehispanic and colonial 

case studies in Andean archaeology (Colorado: University Press of Colorado, 2017),4. 
5 Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat; 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik 

dan benar; (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed., Kamus…, 1543). 



 
 

2 
 

 
 

kesinambungannya dengan masa lalu6. Aspek penentu aturan-aturan yang diterima 

dari pembentukan tradisi ini tidak lepas dari adanya jejaring kuasa7 dan ilmu 

pengetahuan yang saling berhubungan dalam suatu komunitas tertentu.   

Di Indonesia secara umum, merujuk pada apa yang diungkapkan Gus Dur 

(Abdurrahman Wahid), tentang model islam Nusantara, terdapat empat bentuk 

relasi kuasa yang membentuk tradisi Nusantara. Empat bentuk tersebut, yaitu :  

Pertama, model Aceh yang mengenal kerajaan-kerajaan islam kuat dan besar. 

Pada model ini, adat ditundukkan oleh syariat islam yang ditafsirkan sesuai kitab-

kitab fiqh yang diakui. Kedua, yaitu model Minangkabau. Dalam model ini posisi 

syariat dan adat sama-sama berimbang, sebagaimana ungkapan falsafah disana 

“adat basandi Syarak, syarak basandi kitabullah”. Ketiga, model Jawa, dimana ada 

hubungan relasi multi-kratonik, terjadi keragaman pola kehidupan antara negara 

(keraton-kerajaan) dan pesantren. Selama pesantren mengakui kedaulatan negara, 

mereka dapat menjalankan program-programnya. Pesantren sebagai basis santri, 

dan keraton sebagai basis kejawen. Keempat, yaitu model Gowa. Dalam model ini 

terjadi asimilasi adat-adat pra-islam dan islam dengan damai. Adat budaya lokal 

tetap menjadi identitas penting dalam berislam8. 

 
6 Eric J. Hobsbawm and Terence O. Ranger (ed.), The invention of tradition, edisi ke-19 

(Cambridge: Cambridge Univ. Pr, 2010), 1. 
7 Kuasa bisa diartikan sebagai pengaruh (influence) yang bersifat wajar, tidak spesifik dan 

terkontrol, dan bisa diartikan sebagai kekuatan (force) yang bersifat intensional, spesifik dan 

mengancam (Bell, Ritual theory...,197.) 
8 Mohamad Guntur Romli and Tim Ciputat, Islam Kita, Islam Nusantara : Lima Nilai Dasar 

Islam  Nusantara, Edisi 1, cetakan 1 (Tanggerang Selatan: Ciputat School, 2016), 50. 
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Dari beberapa model di atas, dapat dikatakan bahwa jejaring kuasa/Ilmu 

Pengetahuan dalam pertemuan antara adat9 sebagai old tradition dan agama10 

sebagai new tradition kadangkala bersifat konfrontatif dan terkadang bersifat 

kompromistis, dengan kadar-kadar tertentu.  Dua sifat ini, seiring berjalannya 

waktu dan faktor-faktor lain yang melandasinya, dalam kasus tertentu, dapat 

mengalami perubahan.  

Dalam ritual yang bersifat kolektif, sebagai arena sosial dan bentuk ekspresi 

kepercayaan masyarakat tertentu11, proses ini pada satu generasi dapat bersifat 

kompromistis kemudian berubah menjadi konfrontatif pada generasi yang lain, atau 

sebaliknya. Pertemuan adat budaya dan agama dalam pembentukan tradisi, 

terkadang dapat mengantarkan pula pada terjadinya perubahan suatu ritual yang 

dijalankan sejak lama oleh masyarakat tertentu. Hal ini, salah satunya terjadi pada 

tradisi ritual Salamet Bhumi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pulau Kangean 

hingga tahun 1965.  

Kepulauan Kangean termasuk dalam kawasan administratif Kabupaten 

Sumenep. Namun demikian, Meskipun Kangean termasuk dalam bingkai 

administrasi pemerintahan Sumenep, secara kultural, Kangean mempunyai corak 

khas tersendiri yang berbeda dengan Madura12. Hal ini disebabkan oleh corak sosio-

 
9 Aturan-aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu 

kala (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed., Kamus..., 11.) 
10 Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang 

Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata ka-idah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia 

serta lingkungannya dengan kepercayaan itu (ibid, 18.) 
11 Bell, Ritual theory..., 14. 
12 Abdul Latief Bustami, “Islam Kangean,” Jurnal Antropologi Indonesia, no. 72 (2003): 

Jurnal Antropologi Indonesia (2003), http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3475., 73. 
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historis Kangean yang memiliki asal usul keragaman suku para penghuninya. 

Kepulauan Kangean memiliki asal-usul suku dan budaya campuran yang berasal 

dari Madura, Eropa, Cina, Arab, Banjar, Melayu, Bawean, Jawa, Bali, Bugis-

Makassar, Mandar, Mangindanao, dan Sulu13. Keragaman suku inilah yang 

kemudian membentuk corak sosio-kultural khas dan tersendiri bagi Kangean.  

Salah satu ritual adat yang mentradisi di daerah tersebut adalah ritual Salamet 

bhumi yang biasa dilakukan di alun-alun kecamatan Arjasa oleh masyarakat 

Kangean. Ritual ini, bagi masyarakat Kangean, dimaksudkan untuk membersihkan 

lingkungan dari berbagai macam godaan lahir dan batin14. 

Dalam prosesi ritual Salamet Bhumi ini, sekilas tampak bahwa unsur agama 

islam15 dan adat mengalami akulturasi yang bersifat kompromistis dimana prosesi 

ritual yang sudah sejak lama menjadi tradisi masyarakat, berakulturasi dengan 

unsur-unsur agama islam yang datang kemudian. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

pembacaan doa dan solawat dalam ritual tersebut.  

Seiring berjalannya waktu, muncul beberapa pihak masyarakat yang diwakili 

oleh KH. Abdul Adhim, yaitu seorang kiai16 yang datang dari luar pulau Kangean. 

 
13 Abdul Latief Bustami, “Folklor Kangean : Suatu Kajian Cerita Bajak Laut (Lanun) Sebagai 

Sumber Sejarah Kawasan”, Bahasa dan Seni, vol. no. 02, Agustus 2004, 268. 
14 Ibid., 74 
15 Hingga saat ini belum ada informasi yang akurat mengenai sejarah masuk dan 

berkembangnya Islam di Kangean. Salam (1962) menginformasikan tentang proses islamisasi Pulau 

Kangean yang dilakukan oleh penyebar Islam yang berpusat di Pesantren Sunan Giri (Abdul Latief 

Bustami, “Islam…”., 75). Terdapat berbagai pendapat terkait bentuk islam di Nusantara dalam 

konteks upacara ritual dan tradisi ini (lihat : Nur Syam, Islam pesisir, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS : 

Distribusi, LKiS Pelangi Aksara, 2005), 17-28.)  
16  Kiai : 1 sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai tentang agama Islam); 2 alim ulama; 3 

sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya); 4 kepala distrik (di Kalimantan Selatan); 5 
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Beliau  memandang bahwa dalam prosesi ritual Salamet Bhumi yang mentradisi ini, 

terdapat beberapa unsur yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama islam. 

Pandangan beliau ini, kemudian didialogkan dengan tokoh-tokoh masyarakat 

setempat17, salah satunya dengan KH Ahmad Zaini.  

KH. Ahmad Zaini merupakan salah satu sahabat beliau yang sama-sama aktif 

dalam berdakwah dan menyebarkan paham keagamaan, terutama yang bersumber 

dari pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama. Namun demikian, kala itu, mereka 

memiliki cara pandang yang berbeda terhadap perayaan tradisi ritual Salamet 

Bhumi.  

Proses dialog ini kemudian berujung pada perubahan tradisi ritual tersebut 

pada tahun 1965. Sejak saat itu, tradisi ritual puncak salamet bhumi yang biasanya 

dilaksanakan di alun-alun kecamatan Arjasa Kangean, tidak lagi dipraktikkan oleh 

masyarakat sekitar.  

Dari peristiwa tersebut, terdapat beberapa hal menarik minat penulis untuk 

meneliti peristiwa tersebut. Diantaranya yaitu : 

Pertama, Konstruksi pengetahuan Kiai dalam memandang Salamet Bhumi. 

Kedua Kiai dalam penelitian ini, sama-sama mempunyai basis pemikiran organisasi 

keagamaan Nahdlatul Ulama, namun terdapat perbedaan cara pandang terhadap 

 
sebutan bagi benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya).(Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, ed., Kamus…, 767-68.). 
17 Terkait dengan proses dialog beliau dengan guru dan tokoh masyarakat setempat, beliau 

lakukan melalui pertemuan-pertemuan dan surat-menyurat. Adapun surat-surat tersebut merupakan 

milik pribadi putra beliau, KH. Nurul Huda Adhim. 
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Perayaan ritual Salamet Bhumi. Kedua, strategi (metode dan etika dialog) Kiai 

dalam membangun dan menyebarkan ideologinya. Dalam hal ini, baik melalui 

dialog dengan masyarakat,  surat menyurat beliau dengan para tokoh agama dan 

pemerintah Kangean yang dengannya mampu mengubah tradisi masyarakat 

Kangean. Ketiga, Apa saja dampak dialog tersebut terhadap perubahan tradisi 

Salamet Bhumi. Prosesi apa saja yang tetap ada dan apa yang sudah tidak lagi 

dipraktikkan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya terhadap 

keyakinan masyarakat Kangean. 

Poin-poin di atas menjadi landasan penulis untuk memilih peristiwa tersebut 

sebagai fokus kajian penulis. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Konstruksi 

Pengetahuan dan Strategi Dialog Kiai Dalam Perubahan Tradisi Ritual Salamet 

bhumi di Kangean” sebagai judul tesis yang akan penulis tulis. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas,  penulis merangkai rumusan masalah penelitian ini 

sebagaimana berikut :  

1. Bagaimana konstruksi pengetahuan KH. Abdul Adhim Khalil dan KH. 

Ahmad Zaini terkait tradisi ritual Salamet Bhumi ? 

2. Bagaimana strategi, metode dan etika dialog KH. Abdul Adhim Khalil dan 

KH. Ahmad Zaini dalam pembentukan tradisi di Kangean? 

3. Bagaimana Bentuk Perubahan tradisi Salamet Bhumi? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari pengamatan penulis yang minim bacaan sejarahnya ini, penulis 

menganggap bahwa literatur sejarah islam Nusantara umumnya berfokus pada 

peristiwa-peristiwa besar, dan tokoh-tokoh besar yang berperan di dalamnya. 

Sementara itu, objek kajian yang spesifik menyoroti peristiwa-peristiwa di pelosok 

dan pulau-pulau kecil Nusantara sering kali luput dari perhatian para peneliti.  

Oleh karenanya, penulis memilih objek kajian ini dengan tujuan agar dapat 

menyajikan satu peristiwa sejarah yang terjadi di pulau Kangean. Hal ini, yaitu 

sebagai pengayaan khazanah informasi dan ilmu pengetahuan terkait dinamika 

perkembangan tradisi keislaman di Nusantara, serta sebagai suatu pandangan 

tentang bentuk jejaring diskursif dan peranan seorang kiai dalam pembentukan 

suatu tradisi. 

Mengkaji suatu tradisi sebagai suatu arena dimana jejaring kuasa ilmu 

pengetahuan mengalami proses diskursif diharapkan dapat memberikan informasi 

yang lebih mendetail tentang suatu peristiwa yang terjadi pada perubahan tradisi. 

Di samping itu, setiap peristiwa perubahan tradisi memiliki keunikan masing-

masing, sehingga penelitian ini diharapkan pula dapat mengungkap keunikan dalam 

proses perubahan tradisi Salamet Bhumi di Kangean tersebut. 

Dengan memandang tradisi sebagai suatu arena dimana jejaring relasi terjalin 

dan mengalami proses diskursif, kemudian memandang perubahannya sebagai 

akibat dari proses diskursif tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkap salah satu bentuk strategi dialog yang dilakukan oleh seorang kiai 
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pada suatu fase sejarah perkembangan tradisi keislaman di Nusantara khususnya di 

daerah Kangean yang sangat jarang diungkap oleh para peneliti sebelumnya. 

Dengan demikian, Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, 

menganalisa dan memetakan konstruksi pengetahuan Kiai dan strategi dialognya 

dalam pembentukan tradisi di pulau Kangean. Dengan berfokus pada peristiwa 

perubahan tradisi ritual salamet bhumi sebagai peristiwa “discontinuity” yang 

menandakan adanya pergeseran episteme dalam masyarakat, diharapkan dapat 

menakar peran kiai dalam proses diskursif pengetahuan masyarakat terhadap suatu 

tradisi, serta mengetahui strategi dan etika dialognya dalam membentuk tradisi 

masyarakat tersebut. 

Adapun secara umum, penelitian ini diharapkan dapat pula menambah 

khazanah pengetahuan tentang salah satu episode sejarah dan tradisi islam di 

Nusantara serta mengetahui pola konstruksi dan relasi-relasi kuasa/ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sosial yang membentuknya. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendetail tentang 

salah satu bentuk proses pembentukan tradisi keislaman di Nusantara. 

D. Tinjauan Pustaka  

Terdapat beberapa penelitian terkait dinamika peran dan pengaruh kiai dalam 

kehidupan sosial, pembentukan tradisi dan budaya di Indonesia. Di antaranya 

sebagaimana berikut : 
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Geertz dalam salah satu artikelnya yang berjudul “The Javanese Kijaji: The 

Changing Role of a Cultural Broker”18. Dalam tulisannya ini, ia mengamati 

perubahan orientasi dan peran yang terjadi di kalangan ulama, terutama di Jawa 

pada pertengahan abad 20 sebagai makelar budaya (cultural broker), satu istilah 

yang dipinjamnya dari Eric Wolf19.  

Perubahan ini terjadi, menurutnya, diakibatkan masuknya gelombang 

ideologi nasionalisme, modernisme islam, dan kompleksnya transformasi sosial 

yang terjadi di Indonesia saat itu. Oleh karena itu, fungsi kiai yang awalnya sebagai 

makelar budaya yang bersifat simbolik berganti menjadi makelar budaya yang 

bersifat politis. Pada tulisannya ini, ia juga memperingatkan bahaya kemungkinan 

adanya kiai yang dengan naif ditunggangi oleh kepentingan elit politik yang hanya 

memanfaatkan kharisma kiai sebagai magnet para pemilih dalam pemilu20. 

Zamakhsyari dhofier dalam “Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan 

Hidup Kyai”21. Dalam buku ini, Dhofier mengkaji kiai berlandaskan pada studi 

lapangan yang dilakukannya terhadap dua pondok pesantren di Jawa, yaitu 

pesantren Tegalsari di Jawa Tengah sebagai perwakilan pesantren kecil dan 

pesantren Tebuireng di Jawa Timur sebagai perwakilan pesantren besar. Dari hasil 

penelitiannya ia dapat memetakan, di antaranya, hubungan intelektual dan 

 
18 Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker”, 

Comparative Studies in Society and History, vol. 2, no. 2 (1960), 228–49. 
19 Ibid., 229. 
20 …., 247. 
21 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, edisi ke 

6 (Jakarta: LP3ES, 1994). 
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kekerabatan sesama kiai di Jawa22 serta hubungan kiai dengan tarekat dan NU23. 

Dari penelitian ini, ia juga menyimpulkan bahwa peranan kiai sebagai agen-agen 

penentu dalam proses perkembangan sosial, kultural, keagamaan dan politik di 

masyarakat sangatlah signifikan24. 

Endang Turmidi dalam “Struggling for the Umma”25. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap pesantren-pesantren di Jombang ini, ia membahas dan  

memberikan informasi terkait relasi antar kiai di Jawa, terutama di daerah Jombang, 

dan perannya dalam kepemimpinan umat islam baik lokal maupun nasional. Dalam 

buku ini ia juga membagi  kiai pada tiga kategori yaitu kiai pesantren, kiai tarekat 

dan kiai politik, menurut panggung perannya.  

Torkil Saxebøl dalam desertasinya yang berjudul “The Madurese ulama as 

patrons : a case study of power relations in an Indonesian community”26. Fokus 

kajian desertasi ini adalah mencari sejauh mana pengaruh kuasa seorang kiai dan 

melalui apa kuasa tersebut beroperasi dengan memakai teori “patron-client 

relations”. Dari hasil penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa pengaruh kiai 

 
22 Ibid., 61-96. 
23 ..., 135-148. 
24 …, 171. 
25 Endang Turmudi, Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in 

Jombang, East Java (Canberra: ANU E Press, 2006). Buku ini merupakan thesis beliau di Australian 

National University pada tahun 1996 . Buku ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

dengan judul “Perselingkuhan Kiai dan Kekuasasan” terbitan LKIS tahun 2003. 
26 Torkil Saxebøl, “The Madurese ulama as patrons : a case study of power relations in an 

Indonesian community”, Dissertation in political science (Oslo, Norway: University of Oslo, 

Institute of Political Science, 2002)  

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14271/1/4622.pdf. 
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secara “patron-client relations” di Madura, tidak hanya beroperasi di bidang 

Pendidikan atau pesantren, namun juga dalam bidang ekonomi dan politik. 

Yanwar Pribadi dalam “Islam and politics in Madura : ulama and other local 

leaders in search of influence (1990-2010)”27. Disertasi ini membahas tentang 

kepemimpinan kiai dan hubungannya dengan kelompok-kelompok yang 

berpengaruh di tingkat lokal. Ia membagi kekuatan dominasi politik ditingkat local 

kepada tiga kelompok yaitu, pertama, kiai sebagai pemimpin agama, kedua, blater 

sebagai orang kuat lokal (jawara), Ketiga, klebun (kepala desa) sebagai pemimpin 

formal pemerintah.   

Beberapa penelitian tentang kiai di atas, bersifat sosiologis dan difokuskan 

pada objek penelitian tentang Kiai di daerah Jawa dan Madura, sedangkan kajian 

tentang dinamika sosio-kultural kiai di pulau-pulau terpencil seperti Kangean 

belum banyak diteliti. Objek penelitian Kiai beserta pengaruhnya terhadap tradisi 

di Kangean ini penulis pilih sebagai objek kajian agar dapat menyajikan informasi 

terkait suatu peristiwa sejarah mikroskopis dimana tradisi, ritual, kiai dan jejaring 

sosial saling terhubung dan saling memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

Islam Nusantara.  

Di samping itu, jika beberapa penelitian sebelumnya, biasanya mengkaji 

peran kiai dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, maka fokus penelitian ini lebih 

kepada kajian tentang bagaimana pandangan kiai terkonstruksi dan bagaimana 

 
27 Yanwar Pribadi, “Islam and politics in Madura: ulama and other local leaders in search of 

influence (1990-2010)” (Leiden University Institute for Area Studies (LIAS), Faculty of the 

Humanities, Leiden University, 2013). 
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metode Kiai mendialogkan pandangannya sehingga mengantarkan pada timbulnya 

perubahan dalam suatu tradisi dan terbentuknya suatu kohesi sosial dalam 

masyarakat. Dengan memandang sosok kiai sebagai “mikro relasi sosial” dan 

mempertemukannya dengan peristiwa discountinuity tradisi ritual salamet bhumi di 

Kangean sebagai “sampel mikroskopis” dari suatu situasi jejaring kuasa ilmu 

pengetahuan yang mengalami proses diskursif, diharapkan dapat memberikan 

beberapa gambaran yang lebih mendetail tentang proses pembentukan (reshaping) 

tradisi di Kangean saat itu.  

Hal tersebut dapat dicapai, selain dengan menggali perkembangan sejarah 

melalui literatur dan wawancara, juga salah satunya, dengan menganalisa teks dan 

konteks interaksi diskursif intelektual antar tokoh dalam penentuan hukum 

keagamaan di Kangean. Dengan mengetahui informasi-informasi tersebut secara 

mendalam, diharapkan dapat mendeskripsikan dan memetakan konstruksi 

pengetahuan yang terjalin dalam suatu perubahan tradisi. 

E. Kerangka Teori  

Objek penelitian ini berangkat dari sebuah peristiwa sejarah sosial mikro 

berupa peristiwa perubahan tradisi ritual Salamet Bhumi di pulau Kangean pada 

tahun 1965. Penelitian sejarah sosial mikro oleh para sosiolog sering disebut 

sebagai “contoh mikroskopis”28 dari kehidupan sosial, sehingga darinya diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan sosial masyarakat. 

 
28 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Edisi ke 2, terj. Mestika Zed, Zulf Ami, dan A. 

Sairozi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 56. 



 
 

13 
 

 
 

Suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat dipandang sebagai 

salah satu bentuk pemahaman mereka terhadap suatu objek tertentu. Namun 

demikian, pemahaman ini tidak serta-merta ada dan lahir begitu saja, melainkan, 

menurut Foucault, dikarenakan oleh adanya Episteme yang melandasi pemahaman 

tersebut.  

Episteme oleh Foucault didefinisikan sebagai :  

“By episteme, we mean, in fact, the total set of relations that unite, at a given 

period, the discursive practices that give rise to epistemological figures, 

sciences, and possibly formalized systems. . . . The episteme is not a form of 

knowledge [connaissance] or type of rationality which, crossing the 

boundaries of the most varied sciences, manifests the sovereign unity of a 

subject, a spirit, or a period; it is the totality of relations that can be 

discovered, for a given period, between the sciences when one analyzes them 

at the level of discursive regularities”29. 

Episteme sebagai kesatuan hubungan relasi-relasi, yang pada waktu tertentu, 

menyatukan kegiatan-kegiatan diskursus dalam suatu bentuk-bentuk epistemologis, 

ilmu pengetahuan dan bahkan formalisasi sistem. Dengan demikian episteme dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan bentuk relasi atau jejaring dalam pembentukan cara 

pandang dan aturan-aturan yang diterima dalam suatu masyarakat dalam ruang dan 

waktu tertentu. 

Karena sifat dasar dari episteme ini berupa jejaring diskursus, Foucault 

kemudian mengkarakterisasikannya sebagai sesuatu yang tidak tetap, namun 

sebagai sekumpulan artikulasi yang terus bergerak, bergeser dan membangun30. 

 
29 Michel Foucault, Archaeology of knowledge (London ; New York: Routledge, 2002), 211. 
30 Ibid. 



 
 

14 
 

 
 

Pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam alur episteme 

ini oleh Foucault ditandai dengan sesuatu yang dinamakannya sebagai fenomena 

retakan sejarah atau disebutnya dengan “discontinuity”. 

Discontinuity, bagi Foucault tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu hal 

yang deskriptif tentang suatu peristiwa, namun lebih kepada jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, seperti tentang “bagaimana pada 

suatu masa tertentu dan pada suatu aturan ilmu pengetahuan tertentu, terjadi sebuah 

perubahan dan percepatan evolusi ?, dan lebih dari itu, apa yang menjadi hal yang 

mengatur suatu wacana dan bagaimana ia berhubungan dengan yang lain?31. 

Foucault memandang realitas bukan hanya sebagai sesuatu (things) melainkan 

sebuah arena (fields) dimana sistem relasi-relasi yang berbeda-beda mengalami 

diskursus-diskursus32. Maka disinilah konsep diskursus dalam relasi kuasa/ilmu 

pengetahuan Foucault menjadi penting sebagai konsep sentralnya. 

Foucault memandang kuasa sebagai manifestasi dari suatu kapasitas untuk 

mentransformasi. ia bukanlah bentuk (form), atau jenis (type) dari sebuah 

perubahan, melainkan media (medium) perubahan, baik yang bersifat bebas atau 

mengekang33. Adapun kaitan antara kekuasaan dengan pengetahuan, dalam salah 

satu wawancaranya ia mengatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan dapat 

 
31 Michel Foucault and Colin Gordon, Power/knowledge: selected interviews and other 

writings, 1972-1977, 1st American edition (New York: Pantheon Books, 1980), 112. 
32 Mitchell Dean, Critical and effective histories: Foucault’s methods and historical 

sociology (London; New York: Routledge, 1994), 16. 

http://www.taylorfrancis.com/books/9780203414217, accessed 8 Dec 2017. 
33 Kevin Jon Heller, “Power, Subjectification and Resistance in Foucault”, SubStance, vol. 

25, no. 1 (1996), 83. 
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membentuk dan menjadi sebab munculnya suatu pengetahuan baru dan 

mengakumulasikan bentuk-bentuk baru dari suatu informasi. Demikian pula 

pengetahuan secara konstan dapat menjadi sebab dan memberikan efek terhadap 

kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain34. Oleh karena 

itu, membahas tentang kuasa, berarti juga membahas tentang ilmu pengetahuan 

yang menyelubunginya. 

Dalam bukunya The History of Sexuality Vol. I, Foucault menjelaskan 

bagaimana seharusnya kekuasaan tersebut dipahami : 

“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force 

relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute 

their own organization; as the process which, through ceaseless struggles 

and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support 

which these force relations find in one another, thus forming a chain or a 

system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate 

them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, 

whose general design or institutional crystalization is embodied in the state 

apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony."35 

(Kuasa pertama-tama haruslah dipahami sebagai beragam kekuatan relasi-

relasi yang imanen dalam ruang dimana ia beroperasi, mengonstitusi 

organisasinya sendiri; sebagai proses melalui perjuangan dan tantangan tanpa 

henti, melakukan transformasi, menguatkan dan melemahkan; sebagai 

pendukung dimana kekuatan relasi-relasi tersebut saling bertemu, kemudian 

membentuk mata rantai atau sistem, atau sebaliknya bertentangan dan 

berkontradiksi sehingga saling mengisolasi; dan terakhir dipahami sebagai 

strategi dimana kuasa memberikan pengaruh, sebagaimana rancangan umum 

atau pengkristalan institusi tertanam pada aparatur negara, formulasi undang-

undang dan berbagai hegemoni sosial.)  

Dari sini, cara memahami kuasa dapat dibagi kepada beberapa poin penting. 

Pertama bahwa kuasa merupakan relasi-relasi kekuatan yang imanen dalam ruang 

 
34 Foucault dan Gordon, Power/Knowledge..., 51-2. 
35 Michel Foucault, The history of sexuality, Vintage Books ed edition (New York: Vintage 

Books, 1990), 92. 
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dimana relasi-relasi tersebut terjalin dan mengonstitusi organisasinya sendiri. 

Kedua, kuasa adalah proses yang, melalui perjuangan dan konfrontasi, mengalami 

perubahan, penguatan atau mempertahankan. Ketiga, sebagai suport dimana relasi-

relasi kekuatan tersebut bertemu kemudian membentuk mata rantai atau sistem, 

atau bahkan sebaliknya menjadi pemisah dan kontradiksi yang saling menutup diri 

dari yang lainnya. Keempat, sebagai suatu strategi dimana kekuatan tersebut 

memberikan efek pada terjadinya relasi-relasi kuasa.  

Lantas dimana posisi individu sebagai seorang subjek dalam konteks teori 

Foucault di atas?. Mark Bevir dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Foucault 

and Critique: Deploying Agency against Autonomy”, membedakan antara subjek 

yang otonom dengan seorang agen yang kreatif. Ia menuliskan bahwa : 

“This concept of the autonomous subject resembles the idea of a "sovereign, 

founding subject" that Foucault vehemently rejects: autonomous subjects, at 

least in principle, could found and rule themselves uninfluenced by others. 

Agents, in contrast, exist only in specific social contexts, but these contexts 

never determine how they try to construct themselves. Although agents 

necessarily exist within regimes of power/knowledge, these regimes do not 

determine the experiences they can have, the ways they can exercise their 

reason, the beliefs they can adopt, or the actions they can attempt to perform. 

Agents are creative beings; it is just that their creativity occurs in a given 

social context that influences it.”36 

(konsep tentang subjek yang otonom ini serupa dengan ide tentang 

“kedaulatan, subjek pencipta” yang Foucault tolak dengan keras : Subjek 

otonom, setidaknya secara prinsip, dapat mencipta dan mengatur dirinya 

sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Agen, sebaliknya, hanya hadir dalam 

konteks sosial yang spesifik. Akan tetapi konteks tersebut tidak pernah 

menentukan bagaimana mereka mengonstruksi dirinya. Walaupun Agen 

hadir diantara rezim kuasa/pengetahuan, rezim tersebut tidak pernah 

menentukan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya, bagaimana mereka 

 
36 Mark Bevir, “Foucault and Critique: Deploying Agency against Autonomy”, Political 

Theory, vol. 27, no. 1 (1999), 67. 
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menggunakan alasan-alasan, kepercayaan yang mereka anut, atau aksi-aksi 

yang mereka coba tampilkan. Agen adalah entitas kreatif: hanya saja 

kreativitas tersebut berada pada konteks sosial yang mempengaruhinya. 

Dengan demikian, Kiai dalam penelitian ini akan dipandang, dengan 

memakai “lensa mikroskopis”, bukan sebagai satu subjek individu otonom yang 

mengatur dirinya sendiri dan terbebas dari segala bentuk aturan selain yang 

dibuatnya sendiri, melainkan sebagai seorang agen yang dibentuk dari adanya 

relasi-relasi kuasa/ilmu pengetahuan sekaligus sebagai subjek agen kreatif dari 

salah satu unsur yang masuk ke dalam sistem relasi-relasi kuasa/ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan sosial. Kiai juga akan dipandang sebagai seorang agen yang 

dengan strateginya dapat membentuk jejaring relasi-relasi kuasa/ilmu pengetahuan, 

kemudian merekonstruksi episteme masyarakat. Adapun salah satu indikasi adanya 

pergeseran, perubahan dan rekonstruksi episteme (discontinuity), dalam penelitian 

ini, dapat dilihat dari adanya peristiwa perubahan tradisi ritual Salamet Bhumi 

tersebut.  

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan menggali dan membahas 

sejarah yang menyelubungi peristiwa perubahan tradisi ritual Salamet Bhumi, 

namun juga menggali sejarah yang menyelubungi sang Kiai. Mengkaji konstruksi 

pengetahuan, berarti mengkaji apa yang disampaikan oleh Baruch B. Schwarz 

dalam salah satu jurnalnya sebagai : 
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Constructing knowledge is a never-ending process of marshaling evidence 

that the chosen belief is (a) supported by the available evidence and (b) more 

warranted than plausible rival beliefs37.  

(mengkonstruksi pengetahuan adalah proses tanpa akhir dalam prioritasi 

bukti-bukti bahwa kepercayaan yang kita pilih telah (a) didukung dengan 

bukti-bukti tersebut dan (b) lebih kuat dari kepercayaan yang sebaliknya). 

Dengan demikian, membahas tentang konstruksi pengetahuan KH. Abdul 

Adhim dan KH Ahmad Zaini dalam penelitian ini berarti membahas suatu proses 

tanpa henti yang dilalui oleh beliau dalam memprioritaskan kebenaran yang 

dianggapnya lebih benar untuk diyakini. Hal ini yaitu dengan cara mengedepankan 

landasan dan bukti-bukti pendukung terhadap keyakinannya tersebut.  

Apa yang diprioritaskan ini dapat ditemui dalam ungkapan-ungkapan yang 

berbentuk ujaran maupun tekstual. Karena orientasi penelitian ini berfokus pada 

wacana yang terkandung dalam teks, terutama pada surat-surat dialogis tokoh, 

maka teori metode analisis isi (content analysis) menjadi sangat signifikan untuk 

dipakai sebagai model analisisnya. Content analysis yaitu metode analisis data yang 

salah satunya dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan 

yang terkandung di dalamnya dengan sistematis dan objektif38. 

Terkait dengan wacana yang terkandung dalam teks atau bahasa, Norman 

Fairclough, yang juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Focault39, memandang 

bahwa penggunaan bahasa lebih kepada suatu bentuk praktik sosial daripada bentuk 

 
37 Baruch B. Schwarz et al., “Construction of Collective and Individual Knowledge in 

Argumentative Activity”, Journal of the Learning Sciences, vol. 12, no. 2 (2003), 222. 
38 Stefan Titscher and Abdul Syukur Ibrahim, Metode analisis teks & wacana (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), 97. 
39 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, UK ; Cambridge, MA: 

Polity Press, 1992), 37. 
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aktivitas individual atau refleksi situasional. Hal ini, memberikan beberapa 

implikasi. Pertama, wacana sebagai bentuk aksi yaitu suatu bentuk dimana 

dengannya memungkinkan individu untuk bertindak terhadap dunianya dan 

terhadap individu lainnya. Kedua, wacana dapat mengonstruksi hubungan sosial 

antar individu. Ketiga, wacana memberikan sumbangsih pada konstruksi sistem 

pengetahuan dan kepercayaan40.  

Ketiga hal tersebut, saling berkaitan dengan tiga fungsi bahasa dan dimensi 

makna yang berkelindan serta berinteraksi dalam setiap wacana, yaitu apa yang oleh 

Fairclough dinamakan dengan “identity”, ”relational” dan “ideational”. Fungsi 

identity berkaitan dengan bagaimana identitas sosial dibangun dalam suatu wacana. 

Fungsi Relational berkaitan dengan bagaimana hubungan sosial antara individu 

yang berdialog diterapkan dan dinegosiasikan. Fungsi Ideational  berkaitan dengan 

bagaimana cara teks menyatakan tentang dunia dan prosesnya, entitas serta 

kaitannya41. 

Dengan demikian, mengkaji konstruksi pengetahuan tokoh dalam penelitian 

ini, terutama apa yang tertulis dalam surat dialog beliau, erat kaitannya dengan 

pengungkapan fungsi identity dan ideational yang dimaksudkan oleh Fairclough di 

atas, sementara mengungkap strategi dan etika dialog yang dimaksud dalam 

penelitian ini lebih kepada kajian tentang fungsi relationalnya. 

 
40 Roma Ulinnuha, “Critical Discourse Analysis: Theory And Method In Social And Literary 

Framework”, Indonesian Journal of Applied Linguistics, vol. 2, no. 2 (2013), 262. 
41 Ibid. 
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Ringkasnya, bahwa perubahan tradisi Salamet bhumi ini, oleh penulis 

dipandang sebagai suatu peristiwa discontinuity, dimana merupakan pertanda 

adanya suatu pergeseran episteme jejaring kuasa/ilmu pengetahuan dalam 

masyarakat. Pergeseran tersebut terjadi dipicu oleh adanya proses diskursif antara 

agen-agen kreatif yang muncul dalam masyarakat tersebut. Dari proses inilah  fungi 

identity, ideational dan relational masing-masing agen yang penulis teliti 

menampakkan wujudnya. Selain tiga hal tersebut penulis penulis juga mengkaji apa 

dampak dialog dan perubahan tradisi tersebut terhadap kehidupan sosial 

masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pandangan deskriptif/interpretatif42 dimana rancangan penelitian 

dapat berkembang selama berlangsungnya penelitian. Penelitian ini bersifat 

Content Analysis (analisis konten) dimana penelitian ini berusaha untuk 

mengungkap dan menganalisa informasi yang terhimpun dari hasil  wawancara dan 

dokumen-dokumen terkait objek penelitian.  

Adapun Sumber data dalam penelitian ini tidak lepas dari tiga klasifikasi 

sumber data. Sumber data Primary, Secondary, Tertiary43 :  

 
42 Pandangan bahwa manusia mengonstruksi makna mereka tentang dunianya sendiri dengan 

penafsirannya, dan pandangan mereka dilandaskan pada konstruksi historis dan sosial mereka 

sendiri (John W. Creswell, Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches, 4th ed edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 9.) 
43 Berg and Lune, Qualitative research..., 161. 
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Sumber Primary terdiri dari sumber tulisan atau ucapan dari saksi mata atau 

pelaku yang terlibat langsung peristiwa tertentu. Dokumen asli dan alat-alat lain 

yang berkaitan langsung dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu.  

Terkait sumber ini, penulis telah menghimpun beberapa lembar surat-surat 

dialogis antara kedua tokoh terkait Salamet Bhumi. Surat-surat ini penulis peroleh 

dari dan atas izin putra kedua tokoh yaitu KH Nurul Huda Adhim (putra pertama 

KH Abdul Adhim) dan K Muzammil (putra pertama KH Ahmad Zaini). Demikian 

pula informasi yang didapat dari hasil wawancara beberapa tokoh terkait. 

Diantaranya hasil wawancara dengan : Hj. Mu’awah (Istri KH Abdul Adhim). Moh. 

Mahmud Taqwan (79 tahun) selaku Tokoh pemuda dan murid dari KH Abdul 

adhim kala itu. H. Ahwan (umur 80 tahun) selaku tokoh Muhammadiyah kala itu. 

KH Thoyyibuddin (umur 91 tahun) selaku Sahabat kedua Tokoh. Ustadz Abdul 

Fattah (wafat 2019) selaku tokoh masyarakat. KH Moh. Masyhuri (umur 78 tahun) 

selaku pensiunan KUA. KH Ali Ridho (umur 76 tahun)  Selaku Murid dari KH 

Abdul Adhim dan Ustadz Moh. Amin (umur 65 tahun) selaku murid dari KH 

Ahmad Zaini. 

Sumber Secondary meliputi sumber tertulis atau ucapan dari orang-orang 

yang tidak secara langsung berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. Hal ini juga 

meliputi dokumen tertulis atau objek-objek tertentu yang dibuat oleh orang lain 

namun tetap mempunyai kaitan dengan peristiwa yang diteliti.  

Terkait sumber ini penulis telah mewawancarai beberapa pihak keluarga dan 

beberapa murid kedua tokoh yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa 
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tersebut. Demikian pula, beberapa catatan lain dan foto-foto terkait kedua tokoh 

seizin dari pihak yang bersangkutan. 

Sumber Tertiary meliputi informasi terkait dengan sumber Primary atau 

Secondary yang telah disaring dan dipresentasikan dalam format koleksi atau 

antologi tertentu, seperti almanak, bibliografi atau ensiklopedi44. Terkait hal ini, 

penulis mendapati beberapa tulisan jurnal sejarah dan keagamaan di Kangean yang 

ditulis terutama oleh Dr. Latief Bustami dan beberapa hasil penelitian lain dalam 

buku-buku terkait objek penelitian.  

  Adapun teknik pengumpulan data yang diberoleh penulis bersumber dari 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik 

pembicaraan informal. Karakter teknik wawancara ini adalah suasana wajar, biasa, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari.45 Istilah lain dari teknik wawancara ini adalah semistructure 

interview dimana pelaksanaannya lebih terbuka dan bebas ketimbang dengan teknik 

wawancara lainnya46.  

Proses wawancara terhadap narasumber dalam penelitian ini dilaksanakan di 

beberapa kesempatan antara akhir tahun 2017 hingga akhir tahun 2019. Wawancara 

 
44 Ibid. 
45 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 187.  
46 Terdapat tiga macam wawancara: wawancara terstruktur yang biasa digunakan jika peneliti 

telah mengetahui informasi yang akan didapatkan. Wawancara semi struktur berangkat dari 

ketidaktahuan peneliti tentang jawaban yang akan didapatkan, sehingga peneliti tidak merasa perlu 

membuat daftar pertanyaan. Wawancara tidak berstruktur yang biasa digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui keberadaan objek penelitiannya. Wawancara jenis terakhir digunakan sebagai 

pendahuluan, sehingga peneliti akan melakukan pengkategorian sekaligus menentukan variabel-

variabel apa yang harus diteliti. (Sugiyono, Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, 

kualitatif dan R & D) (Bandung: Alfabeta, 2008), 233-234). 
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dilakukan dengan cara mendatangi kediaman para nara sumber atau menghubingi 

nara sumber melalui pesawat telepon. Informan-informan dalam wawancara ini, 

terdiri dari keluarga, kerabat dan teman KH. Abdul Adhim dan KH Ahmad Zaini 

serta beberapa tokoh masyarakat terkait, sementara metode penentuan jumlah 

informan menggunakan snow-ball sampling47 dimana jumlah narasumber tidak 

ditetapkan sebelumnya dan dapat berubah seiring berjalannya proses penelitian.  

Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengumpulan 

dokumen-dokumen terkait objek penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi 

public document (dokumen yang dapat diakses publik), dan private document 

(surat-surat, buku harian dan lain-lain yang merupakan milik pribadi)48.  

Beberapa dokumen terkait penelitian yang dapat penulis akses di antaranya 

berupa surat-surat dan tulisan-tulisan pribadi KH. Abdul Adhim dan KH Ahmad 

Zaini terkait perayaan tradisi ritual Salamet Bhumi. Surat-surat tersebut penulis 

dapat dari putra-putra kedua tokoh dan sudah mendapatkan izin dari keduanya 

untuk penulis teliti. Demikian pula catatan dan foto-foto kedua tokoh. 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif sebagaimana model dalam 

penelitian ini biasanya berjalan bersamaan dengan proses pengumpulan data, 

interpretasi dan pelaporan49. Namun demikian, secara umum menurut Creswell 

 
47 Snowball sampling adalah proses dimana hasil wawancara dari seorang partisipan 

mengantarkan pada penemuan-penemuan partisipan lain (Patricia Leavy, Research design: 

quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based and community-based participatory research 

approaches (New York London: The Guilford Press, 2017), 149.) 
48 Creswell, Research design…, 190. 
49 Ibid., 195. 
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prosesnya tidak akan jauh berbeda/relatif sama, yaitu melalui enam tahapan 

Analisa, yaitu :  

Pertama, penyiapan data yang akan dianalisis. Proses pengumpulan data 

terkait penelitian ini telah penulis bahas pada sub bab sebelumnya. Kedua, 

membaca dan mengamati seluruh data yang telah diperoleh untuk mendapatkan 

gambaran umum dari data tersebut dan merefleksikan maknanya. Pada proses ini 

penulis melakukan pengalihan bahasa terhadap surat-surat kedua tokoh yang 

awalnya berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia serta mencatat informasi-

informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Ketiga, menganalisa data lebih detail dengan proses coding. 

Proses coding yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-

segmen dengan tema atau deskripsi tertentu sebelum memaknainya. Setelah 

melakukan segmentasi, kemudian mencari relasi-relasi dari segmen  atau topik 

tersebut. Keempat, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan seting, 

orang, kategori dan tema-tema untuk kemudian mengaitkan tema tersebut menjadi 

narasi (naratif research) . Proses ini merupakan proses dimana penulis menentukan 

bab dan sub-bab yang akan penulis rangkai sehingga menjadi narasi yang saling 

berkaitan dan berhubungan. Kelima, menyajikannya dalam bentuk narasi atau 

laporan. Proses ini merupakan proses perangkaian penelitian dalam bentuk tulisan. 

Keenam, yaitu proses menginterpretasi data. Dalam hal ini terkait pemaknaan apa 

yang dapat diambil dari penelitian, keterkaitannya dengan teori yang ada sebagai 
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sangkalan, pembenaran atau pengembangan, atau untuk menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan baru50.     

G.  Sistematika Pembahasan 

Dari beberapa uraian di atas, penulis membagi sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini kepada beberapa bagian. Diantaranya yaitu: 

Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua akan memaparkan secara deskriptif interpretatif kondisi sosio-

historis, sosio-kultural dan sosio-keagamaan masyarakat Kangean. Pembahasan ini 

ialah sebagai medan dimana proses pembentukan tradisi Salamet Bhumi 

berlangsung.  

Bab Ketiga akan membahas tentang konstruksi pengetahuan dan strategi 

dialog kiai terkait tradisi perayaan ritual Salamet Bhumi. Hal ini, yaitu dengan cara 

menganalisa secara tekstual dan kontekstual proses diskursif antara dua tokoh yang 

berbeda pendapat serta menganalisa pula dampaknya terhadap perubahan tradisi 

masyarakat Kangean. 

 
50 Creswell, Research design…, 197-201. 
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Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang 

didapat dari penelitian ini berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian.  

Sementara saran-saran berisi tentang hal-hal yang membangun terkait hasil 

penelitian.  



BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa hal. Diantaranya ialah sebagaimana berikut:  

Pertama, terkait dengan konstruksi pengetahuan kiai terhadap Salamet Bhumi 

di Kangean selaku fungsi identity dan Ideationalnya. Terdapat dialog antara dua 

cara pandang kiai, yaitu cara pandang model KH Abdul Adhim dan cara pandang 

model KH Ahmad Zaini.  

KH Abdul Adhim memandang Salamet Bhumi sebagai perayaan yang 

bersumber dari keyakinan Jawa pra-islam. Hal ini berlandaskan pada kekhawatiran 

beliau akan adanya prosesi yang membawa kepada keharaman bahkan 

kemusyrikan.  

Pandangannya ini berlandaskan pada beberapa hal :  

1. Interpretasi beliau terhadap hasil keputusan muktamar NU ke 5, tahun 

1930. Ketetapan dalam muktamar ini mengharamkan permohonan 

terhadap Jin dalam tradisi sedekah bumi sehingga Salmet Bhumi 

dipandang oleh beliau dengan pandangan yang sama. 

2. Interpretasi beliau yang memandang Salamet bhumi sebagai tradisi Jawa 

pra-Islam. pandangan ini merujuk pada kitab KH Soleh Darat tentang 
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keyakinan masyarakat Jawa pra-islam terhadap makhluk gaib yang 

menghuni bumi. 

3.  Adanya prosesi penguburan kepala kerbau di bawah pohon beringin di 

tengah alun-alun Arjasa sebagai syarat kesempurnaan ritual dipandang 

sebagai alasan kuat untuk mencurigai bahwa ritual tersebut merupakan 

peninggalan keyakinan Jawa pra-islam.  

4. Proses penyembelihan yang dikhawatirkan tidak sesuai syariat.  

Sementara itu, KH Ahmad Zaini memandang bahwa dalam prosesi perayaan 

Salamet Bhumi tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan upacara 

tersebut merupakan sunah. Hal ini berlandaskan pada beberapa hal diantaranya : 

1. Dalam prosesi ini terdapat acara mengundang orang untuk berkumpul dan 

berdoa bersama. Merujuk pada kitab subulus salam tentang definisi 

walimah, beliau menginterpretasi Salamet Bhumi sebagai tradisi yang 

sesuai dengan definisi tersebut. Oleh karena itu, menurut beliau Salamet 

Bhumi merupakan walimah dan walimah merupakan sunah.  

2. Adanya jamuan (muaddibah) dalam prosesi Salamet Bhumi, 

diinterpretasikan oleh beliau sebagai bentuk sedekah. Sedangkan sedekah 

merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam. Oleh sebab itu 

Salamet Bhumi sangatlah tidak bertentangan dengan syariat islam, bahkan 

dianjurkan dalam agama islam.   

Kedua, terkait bentuk strategi dialog sebagai fungsi relational. Proses dialog 

dilakukan keduanya dengan karakter dan pengamalan etika dialog yang baik. 
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 Dialog antara kedua tokoh ini dilakukan di beberapa kesempatan. Berawal 

dari agenda rutin bahtsul masail NU, kemudian dilanjutkan dengan proses saling 

bertamu di kediaman masing-masing, dilanjutkan dengan proses surat-menyurat 

hingga melalui rapat rutin kewedanan yang dihadiri oleh beberapa aparatur 

pemerintah desa dan kecamatan serta para tokoh agama.  

Pengambilan keputusan akhir terkait perubahan Upacara Salamet Bhumi ini 

diputuskan melalui rapat antar tokoh agama dan aparatur pemerintah di kewedanan 

Arjasa. Tidak diperoleh informasi yang terperinci tentang bagaimana proses rapat 

tersebut berlangsung. Namun kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu bahwa 

terdapat bangunan relasi yang baik antara mayoritas peserta rapat dengan KH Abdul 

Adhim. Relasi ini tidak akan terjalin tanpa adanya proses dialog yang baik antara 

KH Abdul Adhim dengan mayoritas peserta rapat di kewedanan. Sementara itu, 

proses dialog yang  baik ini tidak akan terjalin jika etika dalam berdialog tidak 

diamalkan dengan baik dan meluas pula.  

Unsur kelenturan dalam membangun relasi yang baik dengan organisasi 

Muhammadiyah inilah yang menjadi unsur penting yang membedakan KH Abdul 

Adhim dengan KH Ahmad Zaini. Mengingat bahwa banyak anggota 

Muhammadiyah adalah pendatang yang ditugaskan sebagai pegawai pemerintah di 

Kangean, maka dengan adanya bangunan relasi yang baik dengan Muhammadiyah 

inilah yang menjadikan keberpihakan terhadap pendapat KH Abdul Adhim dalam 

rapat tersebut lebih besar.  
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Oleh karena itu, pengamalan etika yang meluas untuk membangun relasi yang 

baik kepada setiap unsur masyarakat menjadi strategi kunci dalam keberhasilan 

proses dialog KH Abdul Adhim. Dengan pengamalan etika yang baik dan meluas 

ini beliau dapat merajut jejaring kuasa ilmu pengetahuan sehingga dengannya dapat 

menanamkan pemahaman keagamaannya pada masyarakat. 

Ketiga, dialog ini memberikan beberapa perubahan pada bentuk tradisi 

Salamet Bhumi di Kangean, di antaranya :.  

1. Jika tradisi pra-tanam padi dilakukan dengan upacara besar dan serentak 

di seluruh desa se kecamatan Arjasa yang puncaknya dilaksanakan di 

Alun-alun Arjasa, maka setelah adanya keputusan tersebut upacara ini 

tidak lagi dilaksanakan serentak dan hanya dilakukan di desa masing-

masing.  

2. Istilah Salamet Bhumi tidak lagi dipakai. Tradisi berdoa menjelang musim 

tanam padi biasanya disebut dengan Salamettan (selamatan) atau 

Parnyo’onan (Permohonan). Istilah yang biasa dipakai untuk menyebut 

semua acara syukuran atau selamatan dan tidak hanya terbatas pada 

penyebutan selamatan menjelang musim tanam. 

3. Terdapat beberapa perbedaan antara prosesi yang dilaksanakan pada 

Parnyo’onan/Salamettan dan Salamet Bhumi. Prosesi dalam Parnyo’onan 

atau salamettan ini biasanya hanya berisi doa bersama untuk keselamatan 

dan kesuksesan, kemudian  dilanjutkan dengan penyuguhan jamuan tanpa 
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adanya prosesi penyembelihan  dan penguburan kepala kerbau putih yang 

biasa dilakukan pada upacara Salamet Bhumi.  

Secara keagamaan, dialog ini berdampak pada keyakinan masyarakat 

Kangean tentang kesakralan penyembelihan kerbhi dhemi (kerbau putih/albino). 

Keyakinan masyarakat Kangean yang pada awalnya menganggap bahwa 

penyembelihan  kerbhi dhemi atau kerbau putih ini merupakan ritual dengan 

kandungan makna-makna sakral spiritual, berangsur-angsur mulai menghilang. 

Adapun dari kacamata sosialogis, dialog ini mengantarkan pula pada 

terbangunnya kohesi sosial antara warga NU dan Muhammadiyah. Dengan adanya 

jalinan hubungan baik antara tokoh NU dengan para tokoh di muhammadiyah di 

Kangean, maka tindakan-tindakan intoleran antar pengikut kedua organisasi yang 

biasa terjadi sebelumnya, seperti tindakan mencuci bekas duduk karena dianggap 

najis atau anggapan bahwa Muhammadiyah tidak lebih baik dari Yahudi dan 

nasrani, dapat diminimalkan.  

B. Saran  

Dari hasil penelitian dan beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan, terdapat 

beberapa hal yang menjadi catatan penulis. Diantaranya yaitu :  

Pertama, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan, terutama dari segi sumber data sejarah yang memuat informasi-

informasi tentang peristiwa Salamet Bhumi di Kangean. Namun demikian, penulis 

tetap berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah minat para peneliti 
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untuk meneliti peristiwa-peristiwa sejarah mikroskopis yang terjadi di sekitar atau 

daerah mereka. Kedua, selain menambah wawasan sejarah, hasil penelitian ini 

diharapkan pula dapat memberikan satu perspektif alternatif terkait strategi dialog, 

metode dakwah dan alur pergeseran pemahaman keislaman di Nusantara. Dalam 

hal ini, terutama terkait dengan pengamalan etika dalam berdakwah. Ketiga, Bahwa 

interpretasi sejarah terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya 

interpretasi yang berbeda terhadap suatu peristiwa sejarah. Maka dari itu, hasil 

penelitian ini pun selalu terbuka bagi adanya interpretasi dan perspektif lain dari 

para peneliti yang akan meneliti objek yang sama di waktu yang akan datang. 
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