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Di tengah melemahnya kepercayaan masyarakat sekarang ini terhadap praktik-praktik 

politik seperti Pilkada dan praktek politik lainnya, figur kiai masih memiliki pengaruh dan posisi 

yang terpercaya dalam masyarakat, karena kiai dicitrakan sebagai pribadi yang jujur, 

kewibawaan, amanah, dan selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta mampu 

membawa kebaikan kepada mayarakat. Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan 

politik disinyalir disebabkan oleh praktik-praktik politik yang kurang terpuji, seperti halnya janji-

janji politik yang hanya sebatas janji manis, sebagaimana  yang terjadi di Desa Sidomulyo. 

Kurangnya antusiasme dan melemahnya kepercayaan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap 

kandidat calon yang berasas nasionalis atau moderat, mengakibatkan masyarakat Desa 

Sidomulyo lebih menaruh perhatiannya kepada tokoh kiai,  karena hingga kini kiai masih 

dianggap seorang figur yang baik dan menjadi pedoman masyarakat atau imam masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Kiai dalam Pilkada 2010 di 

Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, (2) Untuk mengetahui peran Kiai 

dalam memenangkan calon Pilkada Rembang 2010  di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang, dan (3) Untuk mengetahui interaksi antara Kiai dengan calon Bupati dan 

calon wakil Bupati dalam Pilkada 2010 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten 

Rembang 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi 

penelitian di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan KH. 

Abdul Khamid, pengurus Pondok Pesantren, santri Pondok Pesantren, dan masyarakat  Desa 

Sidomulyo Kabupaten Rembang. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk 

menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kiai dalam Pilkada di Kabupaten Rembang 

yaitu dengan mengadakan beberapa kegiatan politik yaitu: (1) Sosialisasi kiai melalui 

istighostah, (2) Tim sukses atau tim kampanye, dan (3) Interaksi antara kiai dengan calon Bupati 

dan Wakil Bupati. Melalui kegiatan yang dilakukan kiai tersebut pasangan kandidat H. Yaqut 

Cholil Qoumas dan H Arif Budiman memperoleh suara terbanyak khususnya di Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. 

Saran dalam penelitian adalah: (1) Kepada kiai Desa Sidomulyo hendaknya menyadari, bahwa 

sebagai figur panutan masyarakat harus yang bijak, 


