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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Pemimpin Agama dan Politik Lokal (Studi Peran 

Pemimpin dalam Menjaga Kerukunan Pada Masa Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Balun Turi Lamongan)”, disusun oleh Aris Shihabuddin Prodi Studi Agama-agama 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai keanekaragamanan, salah 

satunya berupa agama; Budha, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Konghucu dan 

Islam. Agama selalu hangat untuk dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia, 

karena agama dapat menjadi asal muasal timbulnya konflik jika agama dijadikan 

salah satu alat legitimasi atas sebuah kepentingan politik. 

Oleh sebab itu dalam penelitihan yang bertempat di Desa Balun, Kecamatan 

Turi, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu gambaran dari salah satu bentuk 

keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Balun terdapat tiga 

agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Meski terjadi kontestasi politik di desa 

tersebut tidak menjadikan kerukunan antar umat agama menjadi kendala 

masyarakat desa untuk melakukan interaksi sosial masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan terjaganya kerukunan antar umat beragama di 

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan peran 

pemimpin agama dalam menjaga kerukunan dalam menghadapi Pemilihan Kepala 

Desa di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas karismatik 

milik Max Weber. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode 

kualitatif. Sumber data penelitian ini didapat dari wawancara, observasi, buku 

ataupun karya ilmiah beserta dokumentasi yang terbagi dalam sumber data primer 

dan sumber data sekunder yang penulis elaborasi. Data tersebut kemudian dianalisis 

dan disusun secara naratif-deskriptif.. 

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa di Desa Balun terdiri dari tiga agama 

yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Hubungan atau relasi antar umat beragama yang 

terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarat terlihat dari pola interaksi di bidang 

ekonimi sosial dan politik. Pada saat terjadi pemilihan kepala desa, terjadi konflik 

yang menyebabkan kesenjangan sosial antar masyarakat di wilayah interaksi sosial. 

Dan pada saat itu juga, pemimpin agama hadir di tengah masyarakat sebagai 

penengah upaya menjaga kerukunan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan 

pemimpin agama yaitu melakukan serap aspirasi, mengadakan pendidikan politik 

serta memberikan bimbingan terhadap masyarakat. Selanjutnya dampak dari upaya 

tersebut ialah terjaganya kerukunan masyarakat desa Balun meski terjadi konflik. 

 Kata kunci: Otoritas Karismatik, Pemimpin Agama dan Kerukunan Antar 

Agama  
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MOTTO 

Yen sedih kudu iso guyu, yen guyu kudu iso sedih.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari enam agama besar; Hindu, 

Buddha, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Islam dan Konghucu. Agama dapat 

menjadi malapetaka bagi tatanan sosial jika dijadikan alat legitimasi seseorang atau 

kelompok untuk memenuhi hasrat kepentingan karena isu agama sangat sensitif 

untuk dibicarakan sehingga begitu banyak perselisihan ataupun minimnya 

kerukunan antar umat beragama dalam menjalani dinamika kehidupan beragama. 

Terbukti contoh kasus ketika menjelang pemilihan Gubernur di DKI Jakarta pada 

tahun 2017, tentang calon Gubernur DKI Jakarta, yaitu antara Basuki Tjahaja 

Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan dalam pertarungan perpoiltikan. 

Pada kasus tersebut pemimpin agama juga ikut terjun langsung dalam dunia 

perpolitikan demi menjaga Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan bangsa) dan 

Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan umat manusia). Pemimpin agama memiliki 

peran penting bagi masyarakat baik itu sebagai suri tauladan, menjaga kerukunan 

masyarakat dan mengontrol kebijakan negara, serta berperan penting di wilayah 

politik. Pemimpin agama pada dasarnya ditekankan pada dua peran yang dianggap 

penting. Pertama, berdasarkan oleh bobot keilmuannya, maka para pemimpin 

agama sudah sepantasnya sebagai pencerah alam pikiran umat. Artinya ikut serta 

dalam mencerdaskan umat. Kedua, posisi sebagai panutan umat, dalam artian 
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khusus keteladanan moral yang diajarkan dan dicontohkan pemimpin agama 

kepada umat.  Tidak heran jika hari ini kajian tentang hubungan antara pemimpin 

agama dan politik merupakan kajian yang sangat menarik dan telah menjadi objek 

di kalangan cendikiawan. 

Pemimpin agama memiliki peran penting di tengah masyarakat, karena 

pemimpin agama memiliki wibawa, Karisma dan dihormati masyarakat karena 

keluhuran akhlaknya. Pemimpin agama dianggap sebagai benteng moralitas karena 

kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan kepada 

masyarakat bawah, membuat pemimpin agama saat ini terpelihara dengan baik, 

karena kejujuran, keikhlasan dan kenetralan di tengah masyarakat.  Dalam hal ini 

pemimpin agama tidak hanya berperan di wilayah makro, namun juga berperan di 

wilayah mikro seperti halnya di desa. 

Pada tahun 2019 terjadi salah satu agenda besar lima tahunan di Indonesia 

yakni Pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Dalam PILKADES terdapat paling 

sedikit 2 calon. Sebelum terjadi agenda tersebut tentunya ada berbagai manuver saat 

proses terjadinya pemilihan dikedua pihak hanya untuk melancarkan atas dasar 

kepentingan tersebut. Aksi saling tuding-menuding ikut serta mewarnai dalam 

kondisi semacam ini. Sehingga konflik yang terjadi dalam kanca perpolitikan di 

berbagai desa tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan itu dilaksanakan. 

Imbas daripada itu adalah terjadi perpecahan. Hal ini tentu perlu adanya antisipasi 

agar tidak terjadi perpecahan, sehingga kerukunan antar umat beragama masih 

terjaga. Sebab peristiwa tersebut akan muncul di permukaan ketika terjadi 

kontestasi politik khususnya pada saat Pemilihan Kepala Desa. 
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Peristiwa PILKADES semacam itu juga terdapat di desa Balun kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Pada masa itu ada dua calon yang 

keduanya beragama Islam. Ketika peroses berlangsungnya PILKADES ada 

beberapa konflik salah satunya berupa intervensi dan fitnah yang dilakukan dari 

kedua belah pihak untuk memenangkan salah satu calon. Sehingga terjadi sebuah 

gesekan satu sama lain. Disinalah para pemimpin agama hadir untuk melerai 

konflik antar antar masyarakat sehingga kerukunan antar umat beragama desa 

Balun masih bertahan hingga saat ini. 

Desa Balun terdiri dari tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Ada sekitar 

4.600 jiwa yang hidup di desa ini. Sebanyak 75 persen masyarakatnya adalah 

penganut agama Islam, 18 persen agama Kristen dan sisanya agama Hindu. Tempat 

peribadatan pun saling berdekatan seperti halnya antara masjid dan gereja yang 

berkisar antara 4 meter, begitu juga pura yang juga tidak begitu jauh dengan Gereja. 

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di desa 

Balun untuk mencari dinamika yang terjadi dan upaya pemimpin agama-agama 

untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam menghadapi kontestasi 

PILKADES di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas , dapat diperoleh rumusan 

masalah berikut: 

1.      Bagaimana dinamika hubungan umat beragama ketika menghadapi 

PILKADES di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan? 
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2.      Bagaimana peran pemimpin agama-agama upaya menjaga kerukunan antar 

umat beragama dalam menghadapi kontestasi PILKADES di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan mengetahui latar belakang serta rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menggambarkan Bagaimana dinamika umat beragama dalam 

menghadapi PILKADES di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan Jawa Timur 

b. Mengukur akurasi kekuatan pemimpin agama (otoritas karismatik) 

dalam menjaga kerukunan mayarakat dalam kontestasi politik 

pemilihan kepala desa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang peran pemimpin 

agama di dalam sebuah kontelasi politik. Memberikan kontribusi ilmiah bagi 

seluruh bidang keilmuan khususnya bidang keilmuan di Fakultas Ushuluddin. 

Selain itu, tulisan ini juga bisa dijadikan sumber dan bahan komparasi bagi 

peneliti lain. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini dijadikan sebagai alat untuk memotret tema penelitian 

ini terhadap penelitian yang ada, baik itu buku, jurnal, skripsi, tesis. Disisi lain juga 

mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu informasi baik itu kesamaan dan 

perbedaan yang sudah dilakukan tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul 

yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Pertama, skripsi 

berjudul “Kerukunan antar Umat Islam Kristen dan Hindu (Studi di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)” karya Muhammad Nur 

Romdloni Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana terciptanya kerukunan serta bentuknya menggunakan teori kerukunan 

milik Franz Magnis Suseno dan solidaritas punya Emile Durkheim. Hasilnya, 

solidaritas yang terjalin antar umat beragama di Desa Balun adalah solidaritas 

mekanik. Terlihat pada kegiatan slametan, arisan, dan lain-lain.1 Meskipun ada 

kesamaan dalam pembahasan dalam skripsi yaitu membahas tentang kerukunan 

antar umat beragama namun ada pembeda di wilayah teori dan kajian dalam 

penelitan. Pertama, teori yang dipakai di atas menggunakan Franz Magnis Suseno. 

Sedangkan teori yang akan dipakai penulis Max Waber. Kedua, obyek penelitian 

sama yaitu tertuju pada pemimpin agama, kepala desa dan masyarakat. Namun yang 

menjadi pembeda di wilayah kajian, Muhammad Nur Romdloni membahas tentang 

solidaritas mekanik. Sedangkan yang akan penulis bahas adalah terkait bagaimana 

                                                           
1 Muhammad Nur Romdloni, “Kerukunan antar Umat Islam Kristen dan Hindu, (Studi di 

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)”, Prodi Studi Agama-agama, 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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peran pemimpin agama upaya menjaga kerukunan dalam menghadapi Pemilihan 

Kepala Desa  di Desa Balun Turi Lamongan. 

Kedua, skripsi berjudul “Kyai sebagai Kekuatan Politik, Studi Kasus 

Keterlibatan  Kyai  Dedi  Suhandi  pada  Pilkada  Kabupaten  Serang  2010”,  karya 

Sudirman alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lulus pada 2010.2 

Ada kesamaan skripsi ini dengan skripsi Sudirman adalah sama-sama membahas 

tokoh agama dalam politik. Adapun perbedaannya adalah Sudirman menggunakan 

konsep kekuatan politik, berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan otoritas 

karismatik dan konsep peran, jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

Ketiga, Skripsi berjudul “Potret Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi 

Kasus Hubungan antara Umat Islam, Kristen dan Hindhu di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” Karya Zimah Imamatul Baroroh Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama tahun 2014 Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana masyarakat desa 

Balun memahami kerukunan dan wujudnya serta strategi dari pemuka agama 

dengan teori kerukunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan departemen 

agama. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Balun memaknai 

kerukunan dari individunya dan mengintegrasikan dengan strategi pemuka-pemuka 

agama.3 Berbeda hal dengan penelitian yang penulis lakukan tentang desa ini, yakni 

                                                           
2 Sudirman, “Kyai sebagai Kekuatan Politik, Studi Kasus Keterlibatan  Kyai  Dedi  Suhandi  

pada  Pilkada  Kabupaten  Serang  2010”,  skripsi FISIP UIN Syarif hidayatullah, 2010. 
3 Zimah Imamatul Baroroh “Potret Kerukunan Antar Umat Beragama, (Studi Kasus 

Hubungan antara Umat Islam, Kristen dan Hindhu di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah. thn 2014. 



7 
 

 
 

menguak Bagaimana Hubungan Umat Beragama Islam, Kristen, Hindu dan peran 

pemimpin agama menjaga kerukunan konstelasi politik dalam pemilihan kepala 

Desa. 

Keempat, skripsi berjudul “Kerukunan antar Umat Beragama (Studi Desa 

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” karya Asroful Zanudin Asari Prodi 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel tahun 2014. 

Penelitian ini membahas tentang masyarakat desa balun memandang bahwa: 

Pertama, pluralisme merupakan perbedaan yang tidak dapat dihindari, dan semua 

masyarakat desa memandang bahwa dengan adanya perbedaan maka akan tercipta 

keindahan. Kedua, masyarakat balun melestarikan kerukunan di tengah 

keberagaman dengan cara saling menghargai antara agama dan saling toleransi 

ketika agama lain melakukan ritual ibadahnya dan tidak pernah menyinggung 

agama lain ketika berkumpul. Selan itu masyarakat selalu menghadiri undangan 

sesama guna memperkuat kekeluargaan dan pengetahuan.4 

Kelima, Skripsi berjudul komunikasi tokoh agama dalam menepis isu sara 

secara agama di desa Balun Pancasila Kabupaten Lamongan (studi tokoh agama 

sebagai komunikasi) karya Yolanda Pinandita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut 

bahwa komunikasi yang dilakukan oleh tokoh agama di desa balun dalam menepis 

isu SARA dengan memberkan sosialisasi secara bertahap mengenai SARA secara 

                                                           
4 Asroful Zanudin Asari, “Kerukunan antar Umat Beragama, (Studi Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”, Skripsi Prodi sosiologi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik UIN Sunan Ampel. 2014. 
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agama dan menghimbau kepada masyarakat untuk saling membantu satu sama lain 

agar menghapus rasa kesenjangan antar umat beragama.5 

Dalam penelitian ini difokuskan tentang upaya pemimpin agama menjaga 

kerukunan masyarakat setempat ketika terjadinya proses kontestasi politik dan 

pasca dinamika kontestasi politik. Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini 

ingin mengetahui sejauh mana peran pemimpin agama Islam, Kristen dan Hindu 

menjaga kerukunan masyarakat desa saat menghadapi pemilihan kepala Desa 

Balun, Kecamatan Turi, Kabuaten Lamongan selama proses terjadinya pemilihan 

dan sesudahnya, sehingga dalam penelitian ini membutuhkan komprehensivitas 

dalam melihat persoalan yang akan penulis teliti sehingga penelitian ini berbeda 

dengan penelitian atau karya-karya yang telah ditulis sebelumnya dan dalam 

penelitian ini penulis akan menambahkan data tambahan yang membahas terkait 

hal-hal yang mampu menghasilkan konflik. 

 

E. Kerangka Teori 

Untuk memahami problem di atas, tidak cukup jika diselesaikan dengan 

pemikiran saja, namun juga harus dianalisis dengan kerangka teori sehingga dapat 

menjadikan karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Dalam penelitian ini 

                                                           
5 Yolanda Pinandita, “Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menepis Isu Sara Secara Agama 

Di Desa Balun Pancasila Kabupaten Lamongan, (Studi Tokoh Agama Sebagai Komusikasi)”, Prodi 

Lmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

2020. 
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peneliti akan menggunakan teori otoritas karismatik yang merujuk pada 

pemahaman yang dikemukakan oleh Max Weber.  

Dalam khasanah keilmuan terdapat banyak sudut pandang yang 

membicarakan teori otoritas, termasuk George P. Hasen. Akan tetapi, kiranya 

sangat penting untuk mengartikan otoritas terlebih dahulu. Namun perlu diketahui 

terlebih dahulu,  bahwa otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat 

suatu perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, 

otoritas merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus mengandung unsur 

perintah dan unsur kontrol.6  

Yang pertama adalah otoritas legal formal. Jenis otoritas ini adalah pemberian 

otoritas atau otoritas yang bersumber dari hukum atau peraturan perundang-

undangan. Model otoritas cenderung mengutamakan birokrasi (politik dan 

ekonomi).7Model seperti ini diterapkan di negara-negara modern atau di kota-kota 

dan di desa-desa bahkan badan hukum baik milik pribadi atau serikat. Namun 

demikian, tidak menutup kemungkinan dalam struktur birokrasi tersebut jika 

dipimpin oleh seseorang yang memiliki karismatik sehingga hasil atau capaiannya 

mengalami sedikit perbedaan dan bersifat fleksibel.  

Model kepemimpinan dengan otoritas legal-formal akan melahirkan produk 

hukum yang bercorak hukum rasional dan materil. Artinya, dimana keputusan-

                                                           
6 Sebagaimana dikutip oleh George P. Hansen, Charisma, and The Disenchanment of The 

World (Chapter 8), (PA: Xlibris, 2001), hlm. 102. 
7 Sebagaimana dikutip oleh George P. Hansen, Charisma,… , hlm. 4. 
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keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab 

suci atau legalitas yang menjadikannya sebagai pemimpin.8  

Kedua, otoritas tradisional. Otoritas ini merupakan otoritas yang memiliki 

keabsahan berdasarkan kesucian/kekudusan suatu tradisi tertentu yang hidup di 

tengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu 

peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka 

terhadap sesuatu yang bersifat kontinu.9  

Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahan 

sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah sebagai bentuk 

perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara 

pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan sebagai bentuk 

kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpin. Adapun jenis hukum yang dihasilkan 

oleh pemimpin yang menggunakan otoritas tradisional lebih cenderung pada hukum 

irasional dan formil. Artinya, pemimpin yang memproduk suatu hukum 

berpedoman kepada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu 

dan ramalan.10  

Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahan 

sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah sebagai bentuk 

perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara 

pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan sebagai bentuk 

                                                           
8 Bryan S. Turner, Weber and Islam, Vol. II, (London : Routledge, 1998), hlm. 109.  
9  Sebagaimana dikutip oleh George P. Hansen, Max Weber, Charisma,..., hlm. 2-3.  
10 Bryan S. Turner, Weber and Islam..., hlm. 110. 
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kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpin. Adapun jenis hukum yang dihasilkan 

oleh pemimpin yang menggunakan otoritas tradisional lebih cenderung pada hukum 

irasional dan formil. Artinya, pemimpin yang memproduk suatu hukum 

berpedoman kepada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu 

dan ramalan.11  

Dari penjelasan di atas  yang menjadi titik tekan penulis terkait skripsi yakni 

seputar keterlibatan pemimpin agama dalam pemilihan kepala desa adalah model 

kepemimpinan otoritas karismatik, penulis akan mencoba memaparkan model 

otoritas karismatik dengan lebih rinci pada bagian berikut.  

Menurut KBBI kata otoritas memiliki arti: 1. Kekuasaan yang sah yang 

diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan pejabatnya 

menjalankan fungsinya. 2. Hak untuk bertindak. 3. Kekuasaan; otoritas. 4. Hak 

melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.12 

Sementara itu kata karismatik memiliki arti:” bersifat karisma”.13 Dari 

kumpulan kata otoritas dan karismatik memiliki arti kekuasaaan atau kewenangan 

yang dimiliki seseorang karena sifat karisma yang dimilikinya. Sehingga otoritas 

ini tidak dimiliki setiap orang, hanya segelintir orang saja yang memiliki otoritas 

ini, karena karisma yang dimilikinya. Otoritas ini dengan sendirinya bisa hilang 

apabila seseorang yang mempunyai karisma tersebut melakukan kesalahan fatal 

                                                           
11 Bryan S. Turner, Weber and Islam..., hlm. 110. 
12  Otoritas”. KBBI, dilhat 14 Januari  2021. 
13  Otoritas”. KBBI, dilhat 14 Januari  2021. 
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atau pola pikir dan paradigma masyarakat sudah berubah.14 Dalam penjelasan 

Weber, otoritas ini juga dimiliki seorang pemuka agama seperti ulama. Seorang 

ulama memiliki otoritas karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat 

terhadap ulama sebagai pemuka agama, yang dari waktu ke waktu telah terbukti 

memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya 

tumbuh kepercayaan terhadap ulama di tengah -tengah masyarakat.15  

Karisma bisa muncul melalui sikap sederhana, jujur dan rela berkorban atas 

apa yang tengah ia geluti. Maksudnya adalah semakin seorang mendalami sesuatu 

hal yang ia tekuni, maka secara otomatis ia sudah melakukan sesuatu yang bisa 

memunculkan karisma dalam dirinya. Para ahli pikir, para tokoh agama, dokter 

handal, penulis inovatif dan beberapa profesi lain yang digeluti secara ulet bisa 

memunculkan apa yang disebut sebagai karisma.16 Pemimpin agama dengan ilmu 

agama yang digeluti secara terus menerus juga bisa memunculkan karisma dalam 

dirinya.  

Merujuk pada pendapat Charles Andrain, ada lima sumber yang bisa 

menjadikan orang berkuasa: pertama, hak pemerintah berasal dari sumber-sumber 

primordial atau tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah berlangsung dan dipelihara 

secara terus menerus bisa menjadi sumber kekuasaan. Seseorang yang punya 

sumber ini bisa secara mudah memperoleh kekuasaan karena sifatnya turun-

                                                           
14 Yusran Razak, ed., Sosiologi Sebuah Pengantar: Tujuan pemikiran Sosiologi Presfektif 

Islam (Jakarta: LSA, 2008) hlm. 153.   
15 Ahmad Abrori, “Teori Sosiologi Klasik” (Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah) hlm. 

146.  
16 Leo Agustino “ Prihlm. Ilmu Politik ” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)hlm.,. 75-76.  
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temurun dan bersifat warisan. Kedua, hak memerintah berasal dari sumber- sumber 

yang dianggap suci (perwahyuan). Melalui sumber ini, seorang individu 

mempunyai kekuasaan, karena hal-hal yang bersifat gaib. Ketiga, hak pemerintah 

berasal dari sumber pribadi atau berasal dari kualitas pribadi. Sumber ini bisa 

diperoleh dengan kualitas pribadi yang dimilikinya baik itu karena style, 

komunikasi, tubuh, dan lain sebagainya. Keempat, sumber kekuasaan berasal dari 

sumber instrumenal seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian disini bisa berupa 

keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kekayaan disini adalah 

uang, tanah, barang berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Kelima, hak 

pemerintah berasal dari sumber yang bersifat legal formal dan diatur dalam undang-

undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.17 Presiden, Gubernur, Wali 

Kota, Bupati, Kepala Desa hasil PILPRES, PILGUB, PILKADA dan PILKADES 

merupakan individu yang mempunyai kekuasaan bersifat legal formal.  

Otoritas karismatik dengan otoritas tradisional, dan otoritas legal formal 

memiliki perbedaan. Jika dalam otoritas tradisional dan otoritas legal formal selalu 

ingin melanggengkan status quo. Keduanya cenderung berjalan di tempat dan ingin 

mempertahankan tradisi yang sudah berjalan secara turun temurun.  

Sedangkan otoritas karismatik berbanding terbalik dengan kedua yang sudah 

dijelaskan di atas yakni berani melawan status quo, sehingga di anggap 

                                                           
17 Leo Agustino, “ Prihlm. Ilmu Politik..., .hlm. 76.  
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bertentangan dengan tradisi lama yang sudah mengakar, menuju tatanan keteraturan 

moral dan keteraturan sosial baru.18  

Adapun jenis hukum yang dihasilkan oleh pemimpin yang menggunakan 

otoritas karismatik adalah produk hukum yang dihasilkan cenderung pada hukum 

irasional dan materil. Maksudnya, hukum yang dibentuk didasarkan semata-mata 

pada nilai emosionalnya tanpa menunjuk suatu kaidah apapun.19  

Loyalitas masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki karismatik sungguh 

luar biasa, mereka dalam situasi tertentu memiliki loyalitas yang sangat tinggi. 

Bahkan, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh para loyalis kadang diluar 

perkiraan banyak orang, mereka rela menyerahkan jiwa dan raganya kepada 

pemimpin yang sangat mereka kagumi itu. Kepatuhan masyarakat terhadap 

pemimpin karismatik di atas rata-rata. Ia sering meminta petuah dan petunjuk dalam 

menghadapi kesulitan hidup sebelum mengambil suatu keputusan. Pemimpin 

karismatik biasanya sulit melakukan regenerasi kepemimpinan. Bila ia sudah 

meninggal, para pengikutnya sulit mempercayai penggantiya. Meskipun pemimpin 

itu yang menunjuk langsung siapa penggantinya. Karena itu, penerus atau 

penggantinya harus berusaha untuk meyakinkan para pengikutnya bahwa 

kemampuannya kurang lebih sama dengan pemimpin sebelumnya.20  

                                                           
18 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1994), hlm. 229.  
19 Bryan S. Turner, Weber and Islam..., hlm. 110.  
20 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi .., hlm. 229.  
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Setidaknya ada beberapa ciri yang menunjukan bahwa seseorang memiliki 

kepemimpinan karismatik.21 Diantaranya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap 

berbagai masalah yang artinya pemimpin yang memiliki karisma harus paham 

dengan segala situasi. Ia juga harus percaya diri sehingga mampu mempengaruhi 

orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Pemimpin yang berkarisma 

cenderung menciptakan efek mitologis dan berbagai macam kejadian ajaib, 

sehingga memiliki daya tarik bagi orang awam untuk mengkultuskan dan bahkan 

sampai memujanya. Pemimpin yang karismatik bagi kebanyakan orang di 

Indonesia yang mayoritas orang Islam adalah seorang Ulama yang ditunggu 

kedatangannya untuk memperbaiki keadaan, atau menurut kepercayaan Yahudi 

bagaikan Mesias, atau umat Nasrani yang mempercayai hadirnya Yesus sang juru 

selamat yang muncul dari Nazaret.22 Dewasa ini orang yang menilai bahwa sosok 

karismatik terdapat pada sosok politisi, musisi, dan aktor film. Dan pada akhirnya 

makna karisma mengalami pergeseran dalam mengartikan karismatik. Padahal 

secara lugas Max Weber telah mendefinisikan tentang karismatik.  

Dalam hal demikian Max Weber tidak menyalahkan pandangan semua orang 

untuk mengartikan karismatik. Dikarenakan pemimpin yang berkarismatik 

tentunya memiliki beberapa klasifikasi yang menonjol dalam diri seseorang. 

Terlepas dari benar atau tidaknya ia memiliki ciri yang menonjol. Seseorang 

pemimimpin karismatik bisa saja seseorang yang biasa saja.  

                                                           
21 Alfian, Menjadi Pemimpin Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 142.  
22 Alfian, Menjadi Pemimpin Politik..., hlm. 145.  
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Bagi Weber, karisma adalah kekuatan revolusioner, salah satu kekuatan yang 

berperan penting di dunia sosial. Jika otoritas tradisional sangat konservatif, maka 

lahirnya sosok pemimpin karismatik tidak menutup kemungkinan menjadi ancaman 

bagi sistem tersebut (maupun bagi sistem rasional-legal) dan membawa perubahan 

dramatis dalam sistem tersebut.23 Hadirnya pemimpin karismatik dan membawa 

perubahan mengarah pada perubahan sikap serta tindakan yang bertumpu pada 

orientasi yang baru sesuai perkembangan zaman terutama terhadap masalah sosial. 

Untuk itu Weber memfokuskan perhatiannya kepada perubahan struktur otoritas, 

yaitu kelahiran otoritas karismatik. Ketika struktur otoritas baru muncul, dia 

cenderung merubah pikiran dan tindakan seseorang secara dramatis. 

Kekuatan revolusioner utama yang lain dalam sistem teoritis Weber dan 

kekuatan-kekuatan yang banyak menyita perhatiannya adalah kekuatan rasionalitas 

(formal). Kalau karisma adalah kekuatan revolusionerinternal yang mengubah 

pikiran aktor, maka menurut Weber kekuatan rasionalitas (formal) adalah kekuatan 

revolusionereksternal yang terlebih dahulu mengubah struktur masyarakat lalu 

mengubah pikiran dan tidakan individu. Weber lebih tertarik pada karakter 

revolusionerkarisma pada struktur dan aspek dasarnya karena karakter dasarnya 

dapat diubah dan dirutinkan agar dapat bertahan sebagai sistem otoritas.24  

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pemimpin agama dapat dikatakan 

sedikit banyaknya memiliki sumber kekuasaan. Sejak agama turun hingga saat ini 

                                                           
23 Ahmad Abrori “Teori Sosiologi Klasik,” (Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah). 
24 Ahmad Abrori Teori Sosiologi Klasik...,.hlm. 145.  
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terdapat doktrin agama untuk mematuhi para pemimpin agama. Jadi sumber 

kekuasaan yang melekat pada para pemimpin agama, hakikatnya bersifat dari 

tradisi ajaran agama. Para pemimpin agama memiliki tugas utama yakni 

menyampaikan dan menyebarkan agama yang diyakininya. Inilah yang menjadikan 

para pemimpin agama layak dan pantas untuk diikuti. Secara pribadi, seorang yang 

disebut pemimpin agama tidak hanya memiliki kualitas yang bagus yang bisa 

menimbulkan karisma dalam dirinya. Tetapi pemimpin agama perlu juga memiliki 

keahlian khusus dalam penguasaan ilmu agama dan tidak jarang juga ulama 

memiliki keahlian yang lainnya. Dengan segala kelebihannya para pemimpin 

agama mampu mempengaruhi pengikutnya dan memiliki otoritas di tengah-tengah 

masyarakat.  

Otoritas sifatnya bukannya memaksa. Dengan otoritas yang dimiliki ulama 

masyarakat secara sukarela mengikuti apa yang telah dititahkan sang pemilik 

otoritas. Ulama dengan otoritas yang dimilikinya tentu akan mudah menggiring 

umatnya untuk memilih dan ikut terlibat dalam pemenangan PILKADES, seperti 

yang terjadi di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan ulama mempunyai 

peran vital atas kemenangan salah satu calon sebagai kepala desa.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Yaitu orang-orang yang memberikan informasi secara langsung 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal ini yang menjadi 
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subjek penelitian adalah kepala desa, pemuka agama dan masyarakat serta 

penyelenggara yang berada di Desa Balun 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian menggunakan sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara penelitian 

langsung guna mengetahui situasi sesudah kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa (PILKADES) di Desa Balun Desa Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan. 

b) Wawancara 

Penulis juga menginterviu pihak-pihak yang memiliki posisi 

penting terkait masalah yang penulis teliti, yaitu antara lain; tokoh 

agama-agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Adapun 

sumber yang akan diwawancarai adalah kepala desa, pemimpin 

agama, dan masyarakat serta penyelenggara Pemilihan Kepala Desa 

yang sekiranya dapat membantu serta dipilih secara acak di Desa 

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pencarian data yang akan 

penulis lakukan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, notulen, rapat, buku-buku, koran yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan sebagainya. 
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3. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diklarifikasi dan 

dianalisa dengan teknik deskriptif analitik, yaitu metode yang digunakan 

terhadap suatu data sesuai dengan penelitianya. Maka menganalisa penulis 

menggunakan cara berpikir: 1. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari 

pernyataan khusus menuju kepada pernyataan yang bersifat umum. 2. 

Deduktif, yaitu pembahasan yang berdasarkan dengan pemikiran, yang 

kemudian disimpulkan dalam kegiatan yang bersifat khusus.25 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi pembahasan, penulis 

merangkum dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Adapun 

sistematika pembahasanya adalah sebagai berikut:  

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II merupakan bab yang berisi gambaran umum lokasi penelitian antara 

lain: letak geografis, keadaan kependudukan, keadaan dan lokasi keagamaan, 

sosial, ekonomi dan pendidikan.  

                                                           
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973), hlm.42. 
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BAB III membahas tentang hubungan umat beragama Islam, Kristen dan 

Hindu serta kondisi ketika terjadi pemilihan kepala desa di Desa Balun Turi 

Lamongan 

BAB IV membahas tentang analisis atau lebih tepatnya adalah proses 

pengoperasian teori terhadap masalah yang ada di penelitian tersebut.  

BAB V merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan, saran 

berisi tentang beberapa rekomendasi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan tentang peran pemimpin agama dalam pemilihan kepala Desa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul 

“Pemimpin Agama dan Politik Lokal (Studi Peran Pemimpin Agama Upaya 

Menjaga Kerukunan dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balun 

Turi Lamongan), maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut: 

Pertama, dinamika antar umat beragama ketika menghadapi pemilihan 

kepala desa terjadi gejolak di tengah masyarakat yang mengakibatkan hubungan 

sosial kurang baik, dikarenakan perbedaan pendapat dan pilihan politik. 

Kedua, dalam menghadapi pemilihan kepala desa, pemimpin agama 

memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Adapun 

upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin agama sebagai berikut: 

 

1. Pemimpin agama menciptakan ruang dialog bagi masyarakat yang 

dihadiri seluruh masyarakat desa serta perwakilan dari pihak KPU. 

Ruang ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada, 

sehingga yang berakibat terkikisnya kerukunan masyarakat desa. 

2. Pemimpin agama mengadakan pendidikan politik. Hal ini 

dimaksudkan agar masyarakat mempunyai pengetahuan serta 

kesadaran tentang politik. 
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3. Pemimpin agama melakukan bimbingan kepada masyarakat. 

Terdapat dua jenis, pertama, bimbingan formal yang melingkupi 

nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan, kerukunan antar umat 

beragama, serta budaya lokal. Kedua, bimbingan nonformal yang 

berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal. 

Upaya yang dilakukan pemimpin agama karismatik tersebut mampu 

menjaga kerukunan antar umat beragama, dibuktikan dengan terjaganya kesadaran 

individu maupun kelompok, sehingga masyarakat desa Balun hingga saat ini 

masih rukun meski terjadi Pemilihan kepala Desa pada tahun 2019. 

 

B. Saran 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pemimpin agama dan politik 

lokal di desa Balun kecamatan Turi kabupaten Lamongan Jawa Timur masih 

memerlukan banyak teori dan tokoh lain yang menarik. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan karya lain serta analisis dari pelbagai perspektif dan tokoh lainnya. 

Penulis menyadari penelitian ini jauh dari sempurna, karenanya terbuka terhadap 

diskusi dan kritik untuk perbaikan ini. 
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