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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berjudulRepresentasi Identitas Anak
Turun Kiai dalam novel Bola-Bola Santri karya Sachree M. Daroini.Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana identitas anak turun kiai direpresentasikan dalam novelBola-
Bola Santri karya Sachree M. Daroini.Metode yang digunakan adalah analisis tekstual
semiotik Roland Barthes untuk melakukan pemaknaan pada tingkat denotasi maupun
konotasi, serta mitos yang dimunculkan.Identitas menurut Alo Liliweri, selalu berkaitan
dengan peran yang secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah harapan budaya terhadap
suatu posisi atau kedudukan.Peran lebih berkaitan dengan harapan daripada perilaku aktual,
dan peran lebih bersifat normatif daripada deskriptif.Setelah melakukan penelitian, peneliti
melihat bahwa identitas anak turun kiai yang muncul dibentuk berdasar harapan-harapan
budaya atas peran mereka sebagai penerus kepemimpinan kiai di pesantren.
Kata Kunci:Identitas, representasi, semiotika Barthes, novel, anak turun kiai,.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mempertanyakan identitas anak turun kiai yang direpresentasikan

dalam novel Bola-Bola Santri karya Sachree M. Daroini.Tema-tema tentang pesantren pada

beberapa dekade terakhir menjadi tema pilihan yang diangkat dalam industri media massa

seperti film, novel, maupun sinetron. Pesantren dalam beberapa media massa masih

direpresentasikan sebagai lembaga yang konservatif, tradisional, dan hanya mengurus melulu

masalah moral dan agama. Yang menarik, beberapa media massa tersebut dalam ceritanya

menggunakan tokoh anak kiai sebagai tokoh utama dan simbol transformasi perubahan

pesantren dari mitos konservatif dan tradisional semata. Misalnya, film Perempuan

Berkalung Surban(2009) dan Sinetron Pesantren & Rock n Roll (2011-2013). Film

Perempuan Berkalung Surban menceritakan Annisa, seorang anak kiai Salafi, berusaha

merombak pola pikir yang diajarkan oleh pesantrennya yang menurutnya sangat membatasi

ruang gerak wanita.Cara yang ditempuh adalah dengan menyelundupkan buku-buku non

pesantren dimaksudkan agar wawasan para santri terbuka. Sedangkan dalam sinetron

Pesantren & Rock n Roll ,Nada, diceritakan mampu mengubah Wahyu dari seorang rocker

yang identik dengan nakal, menjadi seorang santri yang alim dan pada akhirnya Nada mau

menjadi istri Wahyu.

Peneliti memilih media massa novel sebagai objek penelitian, yakni novel Bola-Bola

Santri karya Sachree M. Daroini.Novel Bola-Bola Santri menceritakan tentang kehidupan
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para anak turun kiai dari sebuah pesantren desa di Jawa Timur. Tokoh utamanya adalah

Junaidi atau Gus1Jun putera bungsu dari empat bersaudara keturunan Kiai Sa’di, pengasuh

pesantren Al-Bakir. Ketiga saudaranya yang lain adalah Fadholi atau Gus Fad,

Neng2Amin,Jauhari atau Gus Johar, serta cerita para cucu Kiai Sa’di. Tema yang diangkat

dalam novel ini adalah tentang tradisi kepemimpinan pesantren yang bersifat turun-temurun.

Pemilihan novel sebagai objek oleh peneliti karenaNovel merupakan sebuah teks

naratif yang menceritakan kisah yang merepresentasikan suatu situasi yang dianggap

mencerminkan kehidupan nyata atau untuk merangsang imajinasi.3Novel juga memiliki sifat

subjektif dan tidak dibatasi dengan durasi sebagaimana dalam film dan sinetron. Selain itu,

yang menjadi khas adalah, novel merupakan produk bahasa yang menggunakan bahasa

kiasan dan metafora. Sedangkan novel Bola-Bola Santri dipilih karenapertama, anak turun

kiai dalam novel ini diceritakan dengan karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Kedua,

novel ini juga mengambil setting pesantren salaf yang berdasarkan observasi peneliti ketika

berinteraksi langsung dengan pesantren sebagai santri,pesantren salaf memiliki ciri khas

tersendiri di banding tipe pesantren lain. Ketiga, novel ini ditulis oleh penulis yang memiliki

latar belakang sosial yang dekat dengan pesantren.

Pesantren salaf merupakan salah satu tipe pesantren yang berkembang di Indonesia.

Biasanya, pesantren salaf berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul  adalah

kesederhanaan,  kebersahajaan  dan  keikhlasan  yang  murni. Ilmu-ilmu yang diajarkan

adalah ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab kuning atau kitab-kiab klasik yang ditulis

oleh para ulama terdahulu.4Di dalamnya, terkandung kodifikasi nilai-nilai yang dianut oleh

komunitas pesatren, sementara Kiai merupakan personifikasi yang utuh dari sistem nilai yang

dianut tadi.5Kiai, dalam struktur pesatren memiliki kedudukan ganda sebagai pengasuh dan

sekaligus sebagai pemilik pesantren.6Selain itu, berdasarkan pendapat Ali Maschan Moesa,

pola kekiaian pada umumnya dilembagakan oleh kenyataan yang bersifat askriptif, sehingga

derajat kekiaian ditentukan dan diwariskan secara geneologis.7Tradisi kekiaian ini memberi

1Gus adalah panggilan untuk anak laki-laki kyai.
2 Neng adalah panggilan untuk anak perempuan kyai
3 Danesi, Marcel. Pengantar Memahami Semiotika Media.Terj. A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta:Jalasutra.
Hal.75.
4 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan. 1997. Jakarta: Gema Insani
Press. hal. 45.
5Masdar F, Mas'udi, Mengenal Pemikiran Kitab Kuning dalam Dawam Rahardjo (Ed), Pergulatan Dunia
Pesantren, 1985. Jakarta: P3M, hal. 56
6 Wahid, Abdurrahman. Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren. Yogyakarta: LKiS. Hal 17.
7 Moesa, Ali Maschan. Nasionalisme KiaiKonstruksi Sosial Berbasis Agama.Yogyakarta : LKiS. 2007. Hal 60.
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efek kepada pembentukan identitas para anak turun kiai sebagai subjek yang sejak lahir sudah

diharapkan dan diprediksi menjadi kiai.

Identitas merupakan produk diskursus yang dibangun oleh representasi, terutama oleh

bahasa.8Novel merupakan salah satu produk bahasa, potret dari realitas yang ada  di

kehidupan nyata yang oleh penulis diceritakan kembali dengan bahasanya sendiri dengan

bumbu imajinasi. Realitas yang telah ditulis tersebuat kemudian menjadi sebuah produk

representasi atas suatu wacana. Representasi yang diusung oleh media massa tersebut dapat

mempengaruhi persepsi dan defenisi masyarakat mengenai realitas sosial, termasuk identitas

sosok tertentu.9

Identitas dalam penelitian ini merujuk pada konsep identitas budaya menurut Alo

Liliweri yakniciri yang muncul karena seseorang itu merupkan anggota dari sebuah keompok

etnik tertentu. Yang meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi , sifat bawaan,

bahasa, agama dan keturunan dari suatu kebudayaan.10Alo Liliweri juga menggarisbawahi

bahwa konsep identitas selalu berkaitan dengan peran. Peran secara umum dapat

didefinisikan sebagai sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Peran

lebih berkaitan dengan harapan daripada perilaku aktual, dan peran lebih bersifat normatif

daripada deskriptif.11

Penelitian ini menggunakan metode analisis tekstual semiotik Roland Barthes yang

memfokuskan pada gagasan tentang signifikasi dua tahap, yaitu denotasi sebagai sistem

signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua.12Barthes

menggunakan konsep connotation milik Hjmslev untuk menyingkap makna-makna yang

tersembunyi. Konsep tersebut menetapkan dua cara pemunculan makna yang bersifat

promotif, yakni denotatif dan konotatif. Pada tingkat denotatif, tanda-tanda diposisikan

sebagai makna primer yang ‘alamiah’ sedangkan pada tingkat konotatif barulah muncul

makna ideologis.13Makna ideologis ini dalam teori Barthes disebut dengan mitos dan

berfungsi untuk mengungkapkan atau membenarkan nilai-nilai dominan yang berlaku.Tanda

konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga mengandung mengandung

makna denotatif yang melandasi.Tambahan ini merupakan sumbangan Barthes atas

penyempurnaan semiologi Saussure yang hanya berhenti pada tataran denotatif

8 Barker, Chris. Cultural Studies: Teori da Praktek. Terj.Nurhadi. Yogyakarta:  Kreasi Wacana. 2009. Hal. 12.
9 McQuail,Dennis. 2000. Teori Komunikasi Massa, Jakarta, Salemba Humanika, Hal. 64.
10Liliweri M.S, Alo Dr, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. 2002.  Yogyakarta:LKiS. Hal 78-86
11Ibid.
12 Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. 2004. Bandung : Rosdakarya. Hal. 70-71
13Ibid, hal.264.
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semata.Dengan membuka wilayah pemaknaan konotatif ini, peneliti dapat memahamai

penggunaan bahasa kiasan dan metafora yang tidak mungkin dapat dilakukan pada level

denotatif.14Lebih dari itu, semiotika konotasi ala Barthes ini memungkinkan penggunaan di

wilayah karya sastra dan fenomena budaya kontemporer atau budaya pop.15Oleh karenanya,

peneliti memilih metode ini untuk menganalisis representasi identitas dalam novel.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pendapat Alo Liliweri, konsep identitas selalu berkaitan dengan peran

yang secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi

atau kedudukan.Anak turun kiai dalam novel ini direpresentasikan sebagai penerus tahta kiai.

Dalam sebuah teks yang menceritakan prosesi mitoniatau peringatantujuh bulankandungan

anak Junaidi, penulis novel menulis narasi sebagai berikut :

“Asrokol terus berpalu layaknya para prajurit yang datang membawa
kemenangan. Sebuah kemenangan karena akan lahir seorang bayi dari
keturunan Kiai Sa’di, putera Gus Junaidi. Satu lagi keturunan keluarga
ndalem akan lahir. Keturunan Mbah Kiai Subakir Anshori, pendiri
pondok Al-Bakir akan lahir. Mengisi jejak napas para kiai, gus, santri
dan manusia suci lainnya. Membawa kebahagiaan, ketentraman, atau
bahkan mengutuhkan jiwa suci kaum salafi dan merekatkan tradisi
dalam modernisasi.Bagai seorang pangeran, kelahirannya ibarat
penerang takhta kerajaan. Bagai sang nabi lahirya ditunggu langit dan
bumi.” (BBS, hal. 48).

Terkait tataran denotasi, teks di atas menggunakan beberapa simbol yang berisi

ekspresi dan harapan-harapan atas cucu kiai yang akan dilahirkan. Tanda-tanda tersebut

adalah(1) Asrokol terus berpalu layaknya prajurit yang membawa kemenangan (2) Mengisi

jejak napas para kiai, gus, santri dan manusia suci lainnya (3)  Membawa kebahagiaan dan

ketentraman atau bahkan mengutuhkan jiwa suci kaum salafi (4) Merekatkan tradisi dalam

modernisasi (5) Bagai seorang pangeran kelahirannya ibarat penerang tahta kerajaan (6)

Bagai sang Nabi lahirnya ditunggu langit dan bumi.

Suasana peringatan tujuh bulan di atas oleh penulis digambarkan secara ekspresif

dengan penggunaan kalimat ‘Asrokol terus berpalu layaknya prajurit yang membawa

kemenangan’. Kalimat ini dapat dimaknai sebagai sebuah ekspresi kebahagiaan yang tak

14Budiman, Manneke. Semiotika dalam Tafsir Satra: Antara Riffaterre dan Barthes dalam T. Christomy dan
Untung Yuwono : Semiotika Budaya. Jakarta:Penerbit Pusat Kemasyarakatan dan Budaya UI. 2004, hal 255.
15Hermawan, Anang. Bahasa dan Media : Mengenal Semiotika Roland Barthes. Diakses dari
https://abunavis.wordpress.com/2007/12/31/mitos-dan-bahasa-media-mengenal-semiotika-roland-
barthes/.Diakses pada tgl 14 Januari 2015 pukul 16.46.
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henti-hentinya, yang mana sumber kebahagiaannya dijelaskan dalam kalimat selanjutnya

“sebuah kemenangan karena akan lahir seorang bayi dari keturunan Kiai Sa’di, putera Gus

Junaidi.”.Kata “kemenangan” dalam teks ini dapat dimaknai sebagai sebuah simbol bahwa

keturunan kiai merupakan sosok yang diharapkan mampu meraih kemenangan.Peneliti

melakukakn korelasi dengan teks setelahnya untuk melakukan pemaknaan terhadap kata

‘kemenangan’.

Kemenangan dalam teks di atas dapat dimaknai sebagai suatu harapan yang

disematkan kepada cucu kiai, kelak jika ia lahir. Harapan pertama terdapat dalam kalimat

“Mengisi jejak napas para kiai, gus, santri dan manusia suci lainnya”. Kalimat ini dapat

dimaknai bahwa keturunan kiai harus mampu meneladani sosok manusia suci yang diwakili

oleh kiai, gus, santri, dan manusia suci. Kiai dalam komunitas pesantren salaf merupakan

sosok yang dianggap sebagai personifikasi ajaran-ajaran kitab kuning.Gus merupakan

panggilan untuk anak atau cucu laki-laki kiai.dalam teks lain tentang Gus, penulis novel

menggambarkan Gus sebagai sebuah simbol kebebasan berekspresi:

Gus adalah simbol kebebasan seorang anak dalam mengekspresikan
setiap keinginannya.(BBS, hal.211)

Sedangkan santri merupakan sebutan bagi penuntut ilmu atau murid di pesantren.Jadi,

seorang keturunan kiai diharapkan dapat menjadi sosok yang menguasai dan mengamalkan

kitab kuning dengan tanpa mengurangi kebebasan nya untuk berkespresi serta mau untuk

terus menjadi santri yang selalu haus akan ilmu.

Harapan kedua adalah untuk “membawa kebahagiaan dan ketentraman atau bahkan

mengutuhkan jiwa suci kaum salafi”. Beberapa peristiwa yang merusak ketenteraman

beberapa kali terjadi dengan membawa nama pesantren dan Islam. Misalnya peristiwa bom

Bali yang tersangkanya disinyalir adalah santri pesantren salaf di Jawa timur.Peristiwa

tersebut memberikan mitos bahwa pesantren sebagai sarang teroris dan Islam yang

mengajarkan kekerasan.Maka, mitos ini harus dirubah dengan peran para keturunan kiai

pesantren untuk menciptakan ketenteraman dengan tetap menjaga keutuhan ajaran islam yang

suci sebagai ajaran yang rahmatan lil ‘aalamiin (rahmat bagi seluruh alam).

Harapan ketiga adalah “merekatkan tradisi dalam modernisasi”.Sebagai keturunan

kiai yang hidup di lingkungan pesantren, maka keturunan kiai diaharapakan mampun

merekatkan tradisi pesantren dengan modernisasi. Modernisasi di Pesantren  dapat ditandai

dengan bebarapa keadaan. Pertama, Kiai dalam pesantren bukan lagi menjadi satu-satunya

sumber sumber belajar baru  tetapi santri dapat belajar dari banyak sumber. Kedua, hubungan
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antara kiai-santri menjadi lebih terbuka dan rasional, sebaliknya kedekatan hubungan

personal yang berlangsung lama, terbatas dan emosional lambat laun memudar.Ketiga, santri

sudah cenderung membutuhkan ijazah dan penguasaan bidang keahlian, atau keterampilan

yang jelas, yang dapat mengantarkannya untuk menguasai lapangan kehidupan tertentu.16

Cucu kiai yang akan lahir dalam  teks diatas juga dikiaskan seperti  ‘pangeran

penerang tahta kerajaan’ dan ‘Sang Nabi yang lahirnya di tunggu langit bumi’. Pangeran

dalam budaya jawa merupakan  istilah yang digunakan untuk putera kerajaan yang digadang-

gandang sebagai penerus raja. Sehingga, dapat diartikan bahwa seorang cucu kiai sudah

mendapatkan kedudukan sebagai penerus menjadi seorang kiai. Selain menggunakan  tanda

Pangeran, penulis juga menggunakan Nabi. Nabi dalam ilmu tauhid (Ketuhanan) diartikan

sebagai seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Alloh tetapi tidak diperintahkan untuk

menyebarkan ajarannya kepada umat manusia, berbeda dengan Rasul yang selain mendapat

wahyu juga diperintah untuk mengajarkan isi wahyu kepada umat manusia.Namun, dalam

istilah yang berkembang, Nabi merupakan simbol utusan Tuhan yang menerima sebuah

wahyu ajaran langsung dari Tuhan. Nabi juga identik sebagai seorang yang memiliki ajaran

dan  memiliki pengikut sebagaiman nabi-nabi  agama samawi.

Kedua kata pangeran dan Nabi dalam pemaknaan konotasi juga dapat ditarik garis

merah, bahwa keduanya merupakan simbol kekuasaan.Pangeran merupakan simbol

kekuasaan yang diberikan oleh suatu kelompok terhadap seseorang sebagai keturunan raja.

Sedangkan Nabi, simbol kekuasaan yang dimiliki seseorang yang dalam sejarah agama

agama samawi, sebagai seseorang yang berhak untuk menyebarkan ajaran yang dipercaya

sebagai ajaran Tuhan.

Kedua simbol kekuasaan ini dalam teks di atas, dinarasikan secara berurutan yang

menurut peneliti memberikan makna tekanan bahwa Cucu Kiai meski belum lahir, telah di

lekatkan  dengan simbol-simbol kekuasaan. Secara tidak langsung, terbentuk sebuah mitos

bahwa keturunan kiai sejak  sebelum lahir telah memiliki identitas dan peran yang harus

dijalankan sebagaimana seorang calon kiai yang mengemban amanah untuk mengajarkan

ajaran agama Islam.

Permasalahan tentang kepemimpinan dan kekuasaan dalam internal keluarga kiai

sebagai pemimpin komunitas pesantren menjadi hal yang disorot oleh penulis novel.Dalam

mereprsentasikan identitas anak turun kiai, penulis novel banyak menggunakan simbol-

simbol yang menciptakan sebuah mitos bahwa pesantren membutuhkan sosok pemimpin

16 Malik, Jamaludin (Ed) . Pemberdayaan Pesantren. 2005. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
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yang tidak hanya sebagai pemimpin tapi juga menjadi pembimbing umat.Sehingga, peneliti

memiliki asumsi bahwa anak turun kiai haruslah yang mampu menjaga tradisi keilmuan dan

nilai-nilai pesantren tanpa menghindar dari kemajuan modernisasi. Hal ini,  dikuatkan dengan

pernyataan penulis novel kepada peneliti dalam wawancaranya :

“Menjadi keturunan Kyai adalah meneruskan tanggung jawab Ummat yang
diemban oleh leluhur baik kakek atau orang tua.Yaitu tanggung jawab tidak
hanya sebagai ro’in (pemimpin) tapi sebagai Murobbi atau pembimbing
bagi ummat untuk menjadi lebih baik. Dalam konteks sekarang keturunan
kyai tidak harus berada pada lembaga Pesantren, tapi spirit dan nilai
pesantren bisa diterapkan dimanapun keturunan Kyai mengabdikan diri
untuk umat baik kebudayaan, politik, pendidikan,bisnis dan lain
sebagainya.Sekarang Kyai harus pinter, paham manajemen organisasi,
pendidikan bahkan wawasan politik. berbeda dengan zaman dahulu
Semakin Kyai itu ‘alim dan zuhud semakin dihormati meskipun tidak begitu
menguasai kitab Nahwu apalagi wawasan politik dan manajemen.”17

Terkait pernyataannya, penulis menyatakan bahwa keturunan kiaimemiliki tanggung

jawab tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga pembimbing.Keturunan kiai tidak lah harus

berkecimpung di pesantren, namun juga harus mampu berperan juga di lur

pesantren.Sehingga, selain menguasai ilmu dan nilai pesantren, anak turun kiai harus

memahami manajemen organisasi dan pendidikan bahkan berwawasan politik.

Tokoh utama dalam novel ini adalah Junaidi atau biasa dipanggil Gus Jun. Di halaman

awal, penulis memperkenalkan sosok Junaidi dengan karakter sebagai berikut :

“Pak Junaidi bekerja sebagai seorang arsitektur pada sebuah perusahaan di
kota besar itu. Sebenarya dia seorang Gus atau putera Kiai. Yaitu, putera Kiai
Ahmad Farhan Sa’di yang biasa dipanggil  Kiai Sa’di. Dia berusaha lari dari
system feodalisme keluarganya yang keturunan kiai. Keturunan yang dalam
pandangan mata masyarakat adalah kaum elit. Makanya dia memilih tinggal
di Jakarta daripada di desa Sendang Putih meneruskan perjuangan abahnya
mengasuh pesantren kecil miliknya. Pesantren itu didirikan oleh kakek Pak
Junaidi, yaitu Kiai Subakir Anshori yang biasa dipanggil Mbah Bakir. Maka
pesantren itu dinamakan Al-Bakir. (BBS, hal 7)

Junaidi diceritakan bekerja sebagai arsitektur di Jakarta. Kalimat tersebut kemudian

mendapat kalimat keterangan yang menyatakan bahwa sebenarnya Junaidi adalah seorang

Gus atau putera Kiai.Dari dua kalimat ini, dapat dimaknai bahwa tidak seharusnya atau bukan

tindakan yang benar jika seorang keturunan kiai bekerja sebagai seorang arsitektur di

Jakarta.Tindakan Junaidi ini merupakan bentuk penolakan dirinya terhadap sistem feodalisme

yang masih dipraktekkan di dalam keluarganya yang keturunan Kiai.

17 Wawancara dengan penulis novel melalui email 27 Oktober 2013.
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Jakarta dijadikan penulis sebagai kota tujuan Junaidi untuk melarikan diri. Dalam

tataran konotatif, Jakarta bisa dimaknai sebagai simbol modernisasi.  Dan sebagai lawan

modernisasi, penulis menggunakan simbol desa Sendang Putih dimana disana seharusnya ia

mempunyai tugas untuk meneruskan perjuangan bapaknya mengasuh pesantren. Junaidi

dalam paragraf di atas, diceritakan lebih memilih tinggal di Jakarta daripada di desa Sendang

Putih meneruskan perjuangan abahnya mengasuh pesantren kecil miliknya. Sebagaimana

pendapat Effendy tentang  nilai-nilai kaum santri berdasar teritorial,  santri yang berada di

daerah pesisir kota memiliki perhatian cukup kuat terhadap kegiatan ekonomi, relatif lebih

terbuka untuk berhubungan dengan kelompok luar dan secara langsung terlibat dalam proses

perubahan kekuasaan dan modernisasi.18Namun, pada akhirnya, Junaidi harus kembali

menekuni tradisi dan menjalani status quo yang ia miliki sebagai pewaris tahta kiai.

Apalagai, diantara ketiga saudara yang lainnya, Junaidi dianggap paling pantas menggantikan

Kiai Sa’di. Meskipun demikian, para santri merasa khawatir jika tradisi pesantren akan

lenyap oleh karena Junaidi yang terlihat moderat.

Bagai sebuah kerajaan, hari itu juga para santri dan pengurus telah mendapat
cahaya dari kegelapan yang selama ini menjadi tanda tanya. Meski mereka
semua tahu Gus Junlah yang memang pantas menjadi Kiai di pondok itu, tapi
sosok Gus Jun yang sudah berubah menjadi moderat secara tampilan zahir,
membuat mereka takut lenyapnya tradisi di bumi para santri ini.   (BBS, hal.
183-184)

Terpilihnya Junaidi sebagai pengganti Kiai Sa’di dalam novel ini diceritakan sebagai

hasil musyawarah bersama yang dilakukan Kiai Sa’di sekeluarga.Secara struktural, tampuk

kepemimpinan selanjutnya seharusnya dipegang oleh anak tertua.Namun, Fadholi sebagai

anak tertua tidak bersedia.

“Kamu Fad, seharusnya lebih tua lebih memimpin, tapi kamu memilih membimbing
para santri yang menghafal al-Quranaa”.(BBS, hal. 178)

Gus Fad yang sebenarnya diharapkan meneruskan pesantren Mbah Sa’di, memilih
menjadi hafidz, mengahafalkan kitab suci al-Quran. Sang penjaga al-Quran. Tidak
hanya menjaga huruf demi huruf, ayat demi ayat dalam ingatannya, tetapi juga makna-
makna sucinya dalam kehidupannya. Karena al-Quran jika sudah menjadi hafalan bagi
seorang muslim, ibarat kitab hidup yang berjalan sesuai dengan ajaran di dalamnya.
Sehingga, dia menyadari dirinya tidak begitu leluasa terlibat jauh dalam persoalan
duniawi karena dia tidak bisa meninggalkan kitab yang dicintainya. (BBS, hal.8).

18 Effendy, Bachtiar ,“Nilai-nilai  Kaum  Santri” dalam  M.  Dawam  Raharjo  (ed), Pergulatan Dunia
Pesantren, Membangun dari Bawah. 1985. Jakarta: P3M.Hal 50.
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Fadholi dalam teks di atas lebih memilih menjadi hafidz atau penghafal al-Quran. Sebagai

seorang hafidz, sebagaimana teks di atas, Fadholi sadar tidak leluasa untuk terlibat jauh

dengan persoalan duniawi karena harus menjaga hafalan al-Quran yang ia miliki. “Persoalan

duniawi” pada teks di atas dapat dimaknai sebagai tahta dan kedudukan dalam hal ini

kedudukan sebagai pemimpin. Mitos yang muncul kemudian adalah, seorang penghafal al-

Quran cenderung tidak memiliki perhatian kepada hal-hal duniawi.Selain itu, dalam teks

lainnya, Fadholi diceritakan tidak terlalu menguasai kitab kuning, materi utama dalam

pendidikan pesantren.

Aktivitas pengajian kini telah diambil alih oleh Pak Karmin karena
hanya dialah yang begitu memahami kitab-kitab kuning selain Gus
Junaidi. Sedang Gus Fad dan Gus Johar hanya sebatas bisa membaca
tapi pemaknaannya kurang tajam. Bahkan Gus Fad lebih memilih
untuk mengemban amanat untuk membimbing santri yang ingin
menghafal Al-Quran. Karena selain bertani dan membaca kitab
kuning, Gus Fad lebih cenderung mencintai al-Quran sebagaimana Bu
Amin. Hanya Gus Junaidi yang tergolong cerdas tapi moderat. Selain
dia sarjana, semasa dia kuliah dia juga mondok dan mendalami kitab
kuning.  (BBS, hal.177).

Berdasarkan teks tersebut, dapat diambil kesimpuan, bahwa penguasaan terhadap kitab

kuning menjadi prasyarat penting untuk menjadi kiai. Dan Junaidi merupakan satu-sa,tu nya

anak Kiai Sa’di yang menguasai kitab kuning. Sehingga, meski dia anak bungsu, Junaidi

dipercaya untuk menggantikan Kiai Sa’di.Apalagi, selain menguasai kitab kuning, Junaidi

juga cerdas dan moderat, karena semasa kuliah, Junaidi juga mondok dan mendalami kitab

kuning. Dalam teks lain, Junaidi berkata kepada kakaknya Johar :

“Kang, aku seorang kiai. Dengan amanah di tanganku ini, aku memang
tidak ingin menjadi diktator. Tapi ingat, Kang. Kiai bukan seorang yang
bodoh yang buta akan kontalasi politik dan sosial. Ingat Kang, aku ini
kiai sarjana” (BBS, 348).

Istilah Kiai Sarjana dalam teks tersebut, dapat dimaknai sebagai sebuah identitas campuran

yang berasal darikombinasi kiai yang menguasai kitab kuning dan berkuasa di pesantren,

dengan identitas sarjana yang pintar dan faham atas kondisi sosial politik yang sedang

berkembang.

Berdasar teks tersebut juga dapat dimaknai bahwa Kiai yang tidak sarjana cenderung

tidak faham terhadap kondisi sosial dan politik.Dalam novel ini, tokoh Kiai Sa’di

digambarkan sebagai Kiai yang lugu dalam masalah politik.Sehingga, sering terjebak oleh

rayuan politik.Selain itu, dari anaknya kedua Johar, Kiai Sa’di mendapat pengaruh untuk ikut

campur dalam politik.
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“Siapa yang tahu urusan partai, Jun, selain kakangmu itu! Aku tahu setelah
kamu beritahu barusan,. Setiap kali aku tanya,kakangmu selalu saja menjawab,
ini demi kebaikan pondok. Jadi, Abah tentu sangat setuju dengannya. Sedang
Abah, apa yang beliau tahu tentang politik?!. Kecuali halal haram. Dan mulut
siapa yang lebih berbusa ketika bicara masalah politik. Bahkan tak jarang
kakangmu mencampuradukkan bahasa politik dengan dalil agama, membuat
kita semua buta, betul-betul buta Jun”(BBS, hal 299)

Hubungan pesantren dan politik memang sudah terjalin sejak lama, namun dalam

pandangan masyarkat, politik tetap memiliki mitos ‘kotor’, sangat berbeda dengan pesantren.

Karena secara antropologis, sudah tertanam sebuah pandangan bahwa panggung politik itu

penuh intrik, kotor, saling jegal, fitnah, penuh kebohongan, bahasa yang digunakan tak jelas,

dan semuanya bermuara untuk memenuhi ambisi dunia. Sementara dunia kiai dan pesantren

adalah dunia yang damai, penuh dengan sopan santun, religius, sumber  ilmu, dan batinnya

dekat dengan urusan akhirat.19

Namun, potensi pesantren sebagai penyumbang suara terbanyak tidak dapat diabaikan.

Karenanya, pesantren hingga saat ini selalu menjadi target utama para pemain politik untuk

mendapatkan dukungan dari kiai atau pimpianan pesantren. Mengingat, pilihan politik kiai

dalam komunitas pesantren berarti sebuah fatwa yang harus diikuti. Sedangkan, pesantren,

secara tidak langsung sering memanfaatkan kondisi ini sebagai jalan untuk menerima bantuan

materiil. Sebagaimana yang dimunculkan dalam novel ini, keuntungan materiil berupa

bantuan uang gedung sebagai salah satu motif pesantren turut dalam kegiatan politik.

“Jun, kamu harus ingat. Abah dulu selalu melibatkan pondok ini dalam partai,
sehingga gedung-gedung pondok ini bisa dibangun dimana-mana. Kalau tidak
karena partai, apa mungkin pondok bisa maju seperti ini? Pikirkan itu
Jun!”(BBS, hal.347)

Identitas lain yang direpresentasikan dalm novel ini digambarkan melalui karakter para

anak cucu kiai. Yakni, bahwa anak turun kiai dipercaya memiliki tuah.Diceritakan dalam

novel, ketiga cucu kiai Sa’di merokok di sepanjang jalan pasar :

“Di sepanjang jalan pasar, para pedagang dan orang-orang di sekitarwarung
tampak keheranan melihat tiga anak kecil berjalan bareng sambil mengisap
rokok.Semua mata memandang ke arah mereka.Namun, begitu mereka tahu
kalau anak-anak itu para Gus pondok Al-Bakir, mereka pun bisa maklum.
Bahkan tidak sedikit yang menafsirkan tingkah para Gus itu dengan banyak
hal” (BBS, hal 206)

Kejadian tersebut, memunculkan obrolan di kalangan pedangang pasar :

“Yu, hati-hati. Jangan bermain api, mungkin sebentar lagi aka nada kebakaran di pasar
ini” ucap seornag pedagang kayu.

19 Suhanda, Irwan. Ed. Perjalanan Politik Gus Dur. 2010. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.Hal.3-4
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“Lho, tau dari mana Kang?” Tanya penjual bawang merah yang sedang membakar
sampah di pinggir jalan.
“Itu, Guse cucu Mbah Kiai Sa’di ndak biasanya ngrokok, di pasar lagi!” jawabnya
dengan penuh wajah serius.
Perempuan yang sedang membakar sampah pun buru-buru mengambil satu ember air
dan mematikan bakarannya.Perasaannya tidak karuan.Dia merasakan ada tingkah laku
yang aneh atas tingkah laku ketiga Gus itu. Mungkin benar, apa yang dikatakan oleh
penjual kayu itu.

Dan ternyata betul, kebakaran terjadi di kios paling belakang dari pasar kampung itu.
Kios penjual daun jati ludes terbakar api. Ada tiga kios yang ludes terbakar. Salah
satunya adalah kios milik penjual bawang.

Tindakan ngrokok di pasar yang dilakukan oleh ketiga Cucu Kiai Sa’di dianggap sebagai

suatu hal yang menyalahi kebiasaan dan ditafsiri sebagai tanda akan terjadinya suatu kejadian

dalam hal ini kebakaran. Melaii teks di atas, muncul sebuah mitos dimana tindakan keturunan

kiai yang aneh dan tidak biasanya bisa ditafsirkan sebagai sebuah tanda akan terjadinya

sesuatu hal atau dalam arti lain, keturunan kiai memiliki tuah.

KESIMPULAN

Pesantren dalam beberapa media massa masih direpresentasikan sebagai lembaga

yang konservatif, tradisional, dan hanya mengurus melulu masalah moral dan agama. Yang

menarik, beberapa media massa tersebut dalam ceritanya menggunakan tokoh anak kiai

sebagai tokoh utama dan simbol transformasi perubahan pesantren dari mitos konservatif dan

tradisional semata.Identitas identik dengan peran berupa harapan-harapan atas suatu posisi

atau kedudukan yang dimiliki seseorang dalam suatu budaya.Dalam konteks tradisi pesantren

salaf, penelitian iniinginmendeskripsikan identitas anak turun kiai yang direpresentasikan

dalam novel Bola-Bola Santri karya Sachree M. Daroini.

Identitas yang muncul dalma novel berkaitan dengan tradisi kepemimpinan pesantren

yang bersifat askriptif.Identitas-identitas tersebut berkaitan dengan pantas atau tidaknya

seornag anak turun kiai menjadi pengganti kiai.Identitas pertama yang muncul adalah anak

turun kiai sebagai pewaris tahta kiai yang disimbolkan dengan ‘pangeran’ dan Nabi.Identitas

kedua, anak turun kiai sebagai sarjana yang menguasai kitab kuning.Mengingat, kitab kuning

merupakan materi utama dalam pendidikan pesantren salaf.Identiats ini disimbolkan dengan

istilah ‘Kiai Sarjana’.Identitas yang ketiga anak turun kiai sebagai penghafal alQuran, dimana

mereka cenderung menghindar dari urusan duniawi seperti kedudukan, termasuk kedudukan

menjadi kiai.Karena, bagi penghafal al-Quran, tanggung jawab terbesar adalah menjaga

hafalan agar tidak sampai hilang.Yang keempat, identitas yang muncul adalah anak turun kiai
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memiliki tuah, karena kedekatan leluhurnya dengan Tuhan.Identitas ini direpresentasikan

melalui karakter anak cucu kiai.

Berdasarkan identitas-identitas yang direpresentasikan tersebut, peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa penulis novel ingin memunculkan mitos atau ideologi baru

tentang pemimpin pesantren yang ideal.Penulis novel juga ingin menkritisi tradisi

kepemimpinan feodal di pesantren. Pemimpin ideal atau dengan kata lain seorang anak turun

kiai seharusnya tidak hanya berbekal pada charisma belaka, tetapi harus memiliki

kemampuan yang tidak hanya menguasai kitab-kitab klasik, tetapi faham terhadap

perkembangan modernisasi. Tujuannya adalah agar pemimpin pesantren bisa mengikuti

perkembangan modernisasi tanpa meninggalkan tradisi.
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